
586. Jeesus sanoo… Älkää olko häpeissänne näyttää rakkauttanne Minua kohtaan 

ÄLKÄÄ OLKO HÄPEISSÄNNE NÄYTTÄÄ RAKKAUTTANNE MINUA KOHTAAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Tammikuuta, 2018. 

Clare aloitti… Suloinen Jeesus, anna meille rohkeutta, pyydän, olla halukkaita puolustamaan Sinua. 

Ja julistamaan Sinun Rakkauttasi avoimesti. Amen. 

No niin, minun rakkaat ystäväni, minä olen ollut missiossa nämä viimeiset neljä päivää ja siksi te 

ette ole kuulleet minusta. Minä opettelen kuinka laulaa ja olen törmännyt johonkin minulle hyvin 

vieraaseen… Minä en halua vetää huomiota itseeni mahtavilla havainnollistamisilla ja äänekkäillä 

osuuksilla laulussa, mutta minä voin nähdä, että se on tullut tarpeelliseksi siinä, mitä minä olen 

työstämässä.  

Minä kerroin Herralle… ”Se vakavasti vaivaa minua.” 

Jeesus vastasi aika odottamattomasti… ”Älä ole peloissasi näyttää rakkauttasi Minua kohtaan.”  

( Clare ) Mutta se tuntuu dramaattiselta, pikemminkin kuin näyttämöllä näyttelemistä. Tämä on 

NIIN minun luonteeni vastaista. Pyydän, auta minua ymmärtämään ja tekemään, mikä on oikein.   

( Jeesus ) ” Sinä et saa koskaan myöntyä syntiin, mutta Minä olen laittanut sinut tälle paikalle, 

koska sinun luontainen taipumuksesi on salattu elämä. Sinä vihaat kaikkea, mikä on tekemisissä 

mahtailun kanssa ja niin sinun tulisikin. Eikö Minulle sitten olisi turvallista laittaa sinut Elämän 

näyttämölle, julistamaan rakkautta Minua kohtaan?”  

( Clare ) Ja minulla on pieni muistiinpano tässä. Minä työstin laulua ja yhtäkkiä, hyvin sopivassa 

kohdassa, tulin äänekkääksi ilman tietoista ponnistusta ja se yllätti minut. Ja minä ajattelin 

itsekseni… ”Hmm… oliko se pyhä onnettomuus? Enkö minä huomaa jotakin tässä? Mutta minä 

tunnen itseni niin patoutuneeksi; tämä toinen tapa ei ole minun luontoni.  

( Jeesus ) ” Minä tulen kukistamaan sinun luontosi, rakas. Minä melkein tein sen yhtenä iltana, 

mutta sinä estit… Kuitenkin, sinä oivalsit jotakin. Kun sinä kuulet Kari Joben laulavan, vetääkö hän 

huomion itseensä?”  

( Clare ) En. Minä tunnen hänen intohimonsa Sinua kohtaan ja hänen syvät, tiiviit tunteensa ja 

minun sydämeni saa vastakaikua siitä. 

( Jeesus ) ” Täsmälleen. Clare, sinun sydämessäsi on jotakin, josta muut voisivat saada vastakaikua, 

JOS sinä päästät sen ulos. Hiljainen musiikki on tärkeää, Minä teen paljon sen kautta, mutta on 

myös intohimo: intohimo, jota sinä tunnet, kun sinä huudat apuun Minua. Ja Minä toivoisin, että 

se tuotaisiin sieluille, auttamaan heitä parantumaan, Clare.” 

( Clare ) Tässä vaiheessa, minun silmäni alkoivat kyynelehtimään.  

( Jeesus ) ” Sinä halusit aina tulla käytetyksi parantamiseen ja siinä on monia erilaisia lahjoja, jopa 

musiikissa. Tietty parannus tapahtuu yhdistämisen ja sen tunnustamisen kautta, että heidän 

tunteensa ovat päteviä. Sinä jaat sen, mitä sinussa on, he antavat vastakaikua ja tietty 

tunnistaminen, tietäminen & paikkansapitävyys saa heissä vastakaikua, mikä saa heidät 

tuntemaan itsensä kokonaisemmiksi.”  

” Sinä et vedä huomiota pois Minusta; sinä paljastat Minun Sydämeni sisäisen ilon omassasi. Se 

loistaa syvältä sisältä ja tuottaa valaistumista.”  



” Älä pelkää näyttää tunnetta. Kun vihastut – ja Minä tarkoitan todella vihastut – ihmiset 

ympärilläsi vapisevat. Kiitä Jumalaasi, että sitä ei tapahdu usein eikä ilman hyvää syytä. Etkö sinä 

voi ilmaista sitä samaa intensiteettiä Rakkaudessasi Minuun?”  

( Clare ) Huokaus. Sinun avullasi, minä voin tehdä mitä vain!  

( Jeesus ) ” Täsmälleen. Sinä olet kaivannut kuulla Minusta. Älä lopeta nyt!”  

( Clare ) Minä ajattelin, että se oli kaikki, mitä Hän aikoi sanoa.  

( Jeesus ) ” Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, monet teistä ovat sidoksissa yhteiskunnallisiin 

normeihin ja asemaan. Ettekö te tiedä, että Minä rakastan sitä, kun te innostutte ja olette liekeissä 

Minun puolestani? Tiedättekö te, että Minä innostun ja olen liekeissä teidän puolestanne?? No 

niin Minä teen ja enkelit ja Taivaan kansalaiset todistavat sitä.”  

” Mutta monia teistä on opetettu tukahduttamaan tunteitanne; kätkemään ne, älkää olko 

haavoittuvia, suojelkaa pehmeää sisintä. Kyllä, Minä ymmärrän sen – itsesuojelua naurunalaiseksi 

tulemiselta. Mutta myös, se on pelokas reaktio ja se saa kaiken tulenne ulos ja se on täsmälleen 

se, mitä aiottiin tehdä. Saatana on KAIKEN tukahduttamisen takana.”  

” Tiedättekö te, että Taivas ei ole hiljainen paikka, kuten monet on opetettu uskomaan? Kyllä, 

Minä annoin Jesse du Plantisille mahdollisuuden nähdä Minut saarnaamassa intohimoisesti. Mikä 

shokki joillekin!”  

( Clare ) Kyllä, se järkytti minua, se on varma! No niin, Herra, Pyhät Kirjoitukset sanovat, että Sinä 

et huuda etkä huuda apua tai korota Sinun ääntäsi kaduilla. Jesaja 42.   

( Jeesus ) ” Luuletko, että se tarkoittaa, että Minä en tule innostumaan?” 

( Clare ) Minä en tiedä, mitä ajatella.   

( Jeesus ) ” Tällä sanonnalla on enemmän tekemistä hyväksikäytön ja karkeuden kanssa, kuin 

saarnaamisen ja nuhtelemisen kanssa. Miksi Minun ei pitäisi huutaa ilmoille Hyviä Uutisia, joita 

Minun Isäni lähetti Minut julistamaan?”  

” Clare, on ihan OK olla intohimoinen ja äänekäs. Te olette yhä jonkin tyyppisessä vankeudessa, 

pysyäksenne rauhallisina.”  

( Clare ) No niin, vaikuttaa siltä, että kiivas saarnaaminen on saanut monet inhoamaan ja Sinä olet 

pelkkää rakkautta. Ja rakkaus on hellää ja ystävällistä… No niin… Minä en tiedä, kuinka vastata 

Sinulle. Paitsi, että minä inhoan äänekästä kailottamista ja tuomitsemista, jota jotkut saarnaajat 

tekevät. Se tuo esille tuomitsemista näkemyksen sijaan. Suoraan sanoen, minä en voi enää edes 

olla samassa huoneessa.  

( Jeesus ) ” Voi, odotahan nyt hetkinen – monet sielut tarvitsevat tätä, Clare. Sinä olet pieni ja hellä 

ja et tarvitse tätä, mutta on synnissä kovettuneita, jotka tarvitsevat voimallista esitystä, että heidät  

provosoitaisiin katsomaan itseään Minun Peilistäni. Kirjanoppineet ja Fariseukset olivat, ja yhä 

valitettavasti ovat, sellainen ryhmä.”  

” Luuletko sinä, että Minä sanoin tämän hellästi? ”Voi teille, lain opettajat ja Fariseukset, te 

tekopyhät! Te olette kuin valkeiksi pestyt haudat, jotka näyttävät kauniilta ulospäin, mutta sisältä 

ovat täynnä kuolleiden luita ja kaikkea epäpuhdasta.” Luuletko, että Minä sanoin sen sillä tavalla?”  



” VOI TEILLE, LAIN OPETTAJAT JA FARISEUKSET, TE TEKOPYHÄT! TE OLETTE KUIN VALKEIKSI PESTYT 

HAUDAT, JOTKA NÄYTTÄVÄT KAUNIILTA ULOSPÄIN, MUTTA SISÄLTÄ OVAT TÄYNNÄ KUOLLEIDEN 

LUITA JA KAIKKEA EPÄPUHDASTA.”  

( Clare ) Joo… Jep! Sinä kuulostat vihaiselta.  

( Jeesus ) ” Ja oikeutetusti, myös, sillä sitä tapahtui temppelin takahuoneissa ja syvyyksissä. 

Tahraamista ja kaikkea epäpuhdasta; ja se on täsmälleen miksi Minä lähetin roomalaiset 

tuhoamaan sen. Minä en tule olemaan tekemisissä minkään epäpuhtauden kanssa. Luuletko sinä, 

että Minä olin ystävällinen, kun Minä käänsin rahanvaihtajien pöydät nurin? En, todella en ollut! 

Minä tuhosin ja soimasin heitä heidän jumalattomuudestaan, röyhkeydestään ja ahneudestaan 

Minun huoneessani, kaikista paikoista!”  

” Ja kun Minä korotin Minun ääneni Vuorisaarnassa – olinko Minä nöyrä vai oliko Minä 

intohimoinen? Minä julistin niiden autuutta, joita tämä ylösalaisin oleva maailma kutsuu 

arvottomiksi. Minä julistin heidän kauneuttaan ja autuuttaan avoimesti, oikaistakseni asiat.” 

” Lyhyesti, on aikoja olla hiljaa ja aikoja puhua.” 

” Nyt, palataan sinun laulamiseesi. Sinulta puuttuu melkoinen palapelin osa, koska sinä et ole 

harjoitellut viihdyttämistä. Ja Minä en pyydä sinua teeskentelemään sitä. Minä pyydän sinua 

antamaan rakkautesi viipyillä – niin sanotusti.”  

” Ihmisiä täytyy koskettaa ja inspiroida; tämä on paikka ja aika Minun enkeleideni ja Minun 

Henkeni viedä sanomaa väkijoukoille. Jotkut kutsuisivat sitä viihteeksi. Minä kutsun sitä 

palvelemiseksi, sanoman viemiseksi, kaikilla inhimillisillä tunteilla esitetään sanomaa sieluille. 

Jotkut ovat uskomattoman tukahdutettuja, Clare. He tarvitsevat erämaasta huutavaa ääntä ja se 

pätee lauluihin, yhtä hyvin kuin saarnaamiseenkin. Todella, sinä saarnaat laulujesi kautta. Ehkä 

tämä on paras keino saada sinut päästämään irti.”  

( Clare ) No niin, minä en koskaan oikein ymmärtänyt tätä, Herra.     

( Jeesus ) ” Ja kuitenkin sinä olet aina halunnut näytellä, etkö olekin?”  

( Clare ) No niin, kun olin teini, minä halusin kommunikoida ja välittää sisälläni olevia asioita.  

( Jeesus ) ” No niin, kiinnitä turvavyöt. Sinä olet menossa takaisin niihin päiviin.”  

( Clare ) Vau. 

( Jeesus ) ” Sinä olet pehmennyt iän myötä ja niin sen tulisikin olla. Ja meidän musiikkimme, joka 

on pehmeää, palvelee hyvin tärkeää tarkoitusta. Ja niin tulee tämä musiikkikin, mikä ei ole niin 

pehmeää tietyissä kohdissa.”  

” Clare, sinä yhä vastustat Minua.”  

( Clare ) Minä en voi kätkeä Sinulta mitään!  

( Jeesus ) ” Ei, et sinä voi. Mutta Minä voin auttaa sinua ymmärtämään. Tämä on vain 

kommunikaation väline. On aikoja heijastaa rauhaa; on aikoja heijastaa intohimoa. Kun sallit 

tunteitten tulla ilmoille, on kokonainen, parantava ja säännönmukainen, Minä saattaisin lisätä, 

käytäntö. Ja muuten, harjoittelu tekee mestarin – me tulemme työstämään tätä.”  



” Minun ihmiseni, se mitä Minä kerron hänelle, pätee teihin myös. Te näette, kuinka intohimoisia 

ihmiset ovat rokkitähdistä ja jalkapallo otteluista ja se intohimo vetää huomiota ja antaa muille 

luvan ilmaista tunteitaan.” 

 ” Missä on Minun ihmisteni intohimo? Intohimo, jota he tuntevat Minua kohtaan? Missä on 

teidän avunhuutonne epäoikeudenmukaisuutta kohtaan? Missä on uskonne juhlinta? Onko se 

elossa ja intohimoista – vai tukahdutettua typerältä näyttämisen pelon taakan alla?”  

” Minä haluan teidän olevan omia itsejänne ja ilmaisevan itseänne sellaisina kuin te todella olette. 

Kuinka muuten normaalit ihmiset tulisivat tuntemaan, kuinka ihmeellistä on olla suhteessa 

Minuun? Kuinka he voivat tietää, että Minä voin pelastaa heidät häpeältä ja epäonnistumiselta? 

Kuinka he voivat tietää, että Minä voin rakentaa heidän elämänsä uudelleen? Ellette te ilmaise 

avoimesti ihmeitä, joita Minä olen tehnyt teille.”  

” Te olette Minun vapaana synnistä olemisen lähettiläitäni ja suurlähettiläitäni. Addiktioista ja 

itseinhosta vapaana olemisen. Pimeydestä ja hämmennyksestä vapaana olemisen. Voi, kuinka 

vapauttavaa on syntyä uudelleen Minussa.”  

” Mutta kenet Minä lähetän ilmaisemaan tätä yli käsityskyvyn olevaa lahjaa? Haaleatko? Ei, Minun 

ihmiseni, teidän täytyy olla ”neitsyitä”, joilla on lamput täynnä ja lisää varalla. Teidän täytyy olla 

Minun Pyhän Henkeni sytyttämiä, vapaita huolista, vapaita pelosta ja tuomitsemisesta. Kaikki 

nämä lahjat ovat teidän, ottamista vailla, kun te menette syvemmälle Minun kanssani ja Minun 

Sanassani. Todella, Sanan lukeminen pesee sielujanne, se puhdistaa, tuo näkemystä ja sitten 

toivoa ikuisen lupauksen kera. Lupauksen Minun ehdottomasta rakkaudestani teitä kohtaan.”  

” Ei väliä, mitä te olette tehneet – ei väliä, kuinka monta vauvaa te olette uhranneet 

henkilökohtaisen edun ja Saatanan tyydyttämisen vuoksi, teille on yhä paljon toivoa. Ja Minä 

odotan. Miksi Minä odotan? Koska Minä tiedän, että te jonakin päivänä tulette heräämään ja 

oivaltamaan, että teidän tapanne eivät tuo rauhaa vaan sotaa, eivät onnea vaan menetystä ja 

surua. Minä tiedän ketkä ovat Minun ja joita Saatanan tyhjät lupaukset ovat johdattaneet harhaan 

ja Minä tiedän, että te tulette tulemaan Minun luokseni. Siispä, Minä odotan.”  

” Otetaan esimerkiksi monet Satanistit, jotka ovat olleet liekeissä pahan puolesta ja heidän 

sydämensä ovat nyt liekeissä Minun puolestani. He matkustavat uupumatta, julistaen rakkauttaan 

Minuun. Ja Minä käytän heitä, koska heidän lamppunsa ovat täysiä, he ovat korviaan myöten 

rakastuneita Minuun. Sillä he, joille on paljon anteeksi annettu, tulevat rakastamaan paljon.”  

” Siispä, Minä etsin värvätäkseni heitä, jotka ovat liekeissä ja rakastavat Minua. Minä haluan teidän 

ilmaisevan intohimoanne muille, koska kun te paljastatte sisäisen armonne, jossa te elätte Minun 

kanssani, he myös tulevat haluamaan sitä mitä teillä on. Te tulette olemaan inspiraatio uuteen 

elämään ja armon toivoon, joka on varattuna heitä varten.” 

 ” Paavali oli intohimoinen, ei pyydellyt anteeksi evankeliumin julistamista.” (Te voitte lukea tämän 

Paavalin Kirjeestä Kolossalaisille 1:25-29.  

” Siispä, Clare, tullaksemme koko kierroksen – älä ole häpeissäsi näyttää rakkauttasi Minuun. 

Muista tämä Minusta. Ja ne, jotka tunnustavat Minut ihmisten edessä, ne Minä tulen 

tunnustamaan Isän edessä. Taivas on paikka täynnä riemuitsemista ja kaikki, mitä te teette, tuo 

Taivasta alas Maapallolle. Tulkoon Sinun Valtakuntasi, tapahtukoon Sinun tahtosi.” 


