
89. Jeesus sanoo… Teidän Menneisyytenne on Meidän Tiellämme 

TEIDÄN MENNEISYYTENNE SEISOO MEIDÄN TIELLÄMME… ANTAKAA SEN MENNÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Heinäkuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Minä haluan tuoda jokaisen takaisin Sydänasukkaan Rukouksen luo. Tämä on 

turvasatama sieluillenne. Ei ole väliä näettekö te Minut vai ette. Ei. Todella, ei ole. Se, millä on 

merkitystä, on teidän aikeenne olla Minun kanssani tällä tavalla, pidellä Minua sydämessänne. 

Minun näkemiseni ja kuulemiseni, se on ylimääräistä ja se tullaan antamaan teille, kun Minä 

arvelen sen tarpeelliseksi. ”Järkyttääkö tämä sinua, Minun Rakkaani?”  

( Clare ) Hieman.  

( Jeesus ) ” No niin, Minä aioin kertoa kaiken tämän sinulle paljon aikaisemmin, mutta nyt se on 

tarpeellista teidän kaikkien ymmärtää. Lopputulos ei ole niin merkitsevää. Teidän aikomuksenne 

on. ”Siunattu on hän, joka uskoo, eikä ole nähnyt.” Monelle teistä tämä on uhraus, kuitenkin Minä 

tiedän, kuinka palkita Minun palvelijoitani ja Minun Morsiamiani ja Minä toivon, että te olisitte 

hyvin, hyvin herkkiä ja tarkkaavaisia ja kiitollisia kaikesta, mitä Minä annan teille. Kiitollisuus 

todella aukaisee oven Minun Siunauksilleni. Minä tiedän, että on hankalaa olla kiitollinen, kun 

asiat ovat vaikeita. Minä olen hyvin tietoinen teidän uskon kamppailuistanne. Minä olen loppujen 

lopuksi teidän vieressänne ja teidän sisällänne.”  

” Se, mitä Minä etsin, Minun Morsiameni, on todellinen ylistys hengessä ja totuudessa. Minä 

haluan teidän pohtivan Minun ihmeitäni, Minun myötätuntoani, Minun armoani. Kun te yhdistytte 

vain yhteen asiaan, joka on teistä vaikuttava, tulkaa Minun sydämeeni ylistämään. Menkää sinne, 

menkää Minun Suuruuteni tunnistuksen kanssa, pohtikaa ja pohtikaa ja pohtikaa jopa kuinka 

ihmeellinen Minä olen. Sallikaa sen kantaa teidät Jumalallisen Rakkauden katettua jalkakäytävää 

pitkin. Uikaa, lentäkää, liidelkää ylös siihen ajatukseen ja sallikaa sen kantaa teidät Minun 

Läsnäolooni. Te tulette löytämään Minut, kun te etsitte Minua KAIKESTA sydämestänne. Minä en 

ole helppo saalis.” 

” Minä tiedän, millaiseen rakkauteen jokainen teistä on kykenevä. Minä tiedän teidän rakkautenne 

syvyydet, Minä kutsun teitä syvälle – ”syvä kutsuu syvää” ja Minun Rakkauteni syvyydet teitä 

kohtaan kutsuvat teidän rakkautenne syvyyksiä Minua kohtaan. Minä haluan vapauttaa teidät 

Rakkauden täyteyteen, jota te kannatte sydämissänne Minua kohtaan… sellaista hurmiota, jota te 

ette koskaan ennen ole tunteneet. Ne ovat hautautuneet sedimentti kerrosten alle: vuosien 

kipujen, välinpitämättömyyden, maailman kiinnostusten, elämän pettymysten, pirstoutuneiden 

unelmien ja asioiden, joita teidän vielä pitää ymmärtää ja selvittää sydämissänne.”  

” Monet teistä eivät ymmärrä polkua, jonka Minä olen valinnut teille. Te ette ymmärrä, miksi Minä 

olen sallinut tiettyjä tapahtumia elämissänne. Ja te ette ymmärräkään, ennen kuin te olette täällä 

Minun luonani ja te näette kokonaiskuvan. Te yhä surette sitä, että te ette voineet saavuttaa 

unelmianne. Te ette ole päästäneet irti menneestä, vaan riiputte siinä kiinni, vaikka se on jo aikaa 

sitten kuollut ja rappeutunut, haudattu sisimpäänne ja saastuttaa siellä teidän sieluanne.”  

” Nämä asiat ovat läheisyyden tiellä Minun kanssani. Menneisyydessä kiinni riippuminen ja se, että 

te ette käytä erottelukykyänne nähdäksenne kauneuden ja nykyhetken tarkoituksen, se erottaa 

teidät Minusta. On katkeruutta, kun sanotte: ”Miksi Jumala, Sinä sallit sen???” On 

Anteeksiantamattomuutta, kun sanotte: ”Miksi Jumala, Sinä sallit sen?” On perustavanlaatuista 

pettymystä ja hämmennystä, kun sanotte: ”Miksi Jumala, miksi?”  



” Minä en voi parantaa teitäsiitä, ennen kuin te päästätte irti omista mielipiteistänne, niitä, joista 

te pidätte kiinni tiukasti. Kunnes te näette oman rajoittuneen ymmärryksenne hyödyttömyyden 

Ikuisen Ainoan valossa. Minä haluan parantaa teidät, mutta teidän täytyy pohtia Minun 

Kunnioitani, kunnes te näette, kuinka hyödytön teidän mielipiteenne on. Siihen asti, kunnes siitä 

on tullut arvotonta teille, te tulette tarrautumaan pettymykseen, kaikkine kysymyksineen tiukasti 

sydämessänne, missä lahoava ruumis tulee jatkamaan saastutustaan.” 

” Minä haluan vapauttaa teidät, Minun Lapseni. Minä haluan, että te liitelette Minun kanssani, 

mutta teidän täytyy olla vakuuttuneita Minun viisaudestani, Minun töistäni ja Minun 

ehdottomasta omistautumisestani teille, että Minä annan teille vain sen, mikä on parasta teidän 

korkeimmaksi hyväksenne. Sillä monille teistä, jos Minä olisin antanut teille sen, mitä te halusitte, 

te olisitte hyvinkin saattaneet menettää sielunne. Te ehkä olisittelöytäneet arvonne 

saavutuksistanne, mieluummin kuin Minun saavutuksestani Ristillä teidän puolestanne.”  

” Todella, mikä on ihmisen nettoarvo??? Onko se hänen omistuksensa, hänen varallisuutensa, 

hänen perheensä, hänen maineensa? Voiko mikään näistä vetää vertoja Minun Kärsimykselleni, 

vapaaehtoisesti vain teitä varten läpikäydylle? Näettekö te? Jumalan Ruumis ja Veri on 

ristiinnaulittu teidän puolestanne. Voiko mikään teidän saavutuksistanne vetää vertoja Golgatalle? 

Eivätkö ne kaikki ole kuin Maapallon tomua… yhtenä päivänä kivinen monumentti, toisena päivänä 

hiekkakasa? Näettekö te, kuinka turhia teidän järkeilynne on?”  

” Minä kutsun teitä päästämään irti siitä, mitä te ajattelitte olevan suuri tarkoitus elämällenne. 

Minä pyydän teitä hylkäämään oman viisautenne ja tyhjentämään itsenne ristin juurella. Yksin 

Minulla on avaimet teidän elämänne suureen ja kunniakkaaseen tarkoitukseen. Tyhjentäkää 

itsenne Minun edessäni ja Minä tulen täyttämään teidät Minun viisaudellani, Minun 

ymmärtämykselläni ja teidän suunnattomalla sielunne arvolla Minulle. Niin kallisarvoinen te olette 

Minulle, että jos Minun pitäisi elää tuhat Golgataa teidän puolestanne, Minä tekisin sen. Siispä, 

laittakaa sivuun matala ihmisymmärryksenne ja voi, niin rajoitettu ymmärryksenne arvostanne ja 

omaksukaa Minut kiitollisuudessa kaikesta siitä, mitä Minä en sallinut teidän saattaa loppuun 

elämässänne. Sanokaa itsellenne, ”Anna minulle anteeksi, Herra. Tietenkin sillä, mitä Sinä olet 

suunnitellut minun elämääni varten, mitä Sinä olet sallinut, sillä on paljon enemmän arvoa kuin 

millään, mitä minä mahdollisesti olisin voinut haluta. Tietenkin Sinä teidät paremmin. Anna 

minulle anteeksi.”  

” Tämä on asema, mitä Minä ajattelen niitä varten, jotka eivät vielä ole kyenneet yhdistymään 

Minun kanssani. Minä haluan teidän tyhjentävän itsenne ja päätyvän siihen vakiintuneeseen 

lopputulokseen, että kaikki teidän viisautenne ei siltikään ole mitään Jumalan, teidän Luojanne 

edessä. Minä sanon tämän rakastavasti, Minun lapseni, koska Minä rakastan teitä niin hellästi. 

Mutta Minun täytyy saada viesti välitettyä teille, on vielä paljon, mihin te tarraatte kiinni ja se on 

Meidän tiellämme.”  

” Hylätkää itsenne. Ne, jotka etsivät pelastaakseen itsensä, tulevat menettämään sen. Ja ne, jotka 

menettävät elämänsä Minun vuokseni, tulevat pelastamaan sen. Soveltakaa tätä nyt 

ymmärtämykseenne, Minun kallisarvoiseni ja raja meidän välillämme tulee alas. Minä rakastan 

teitä niin hellästi. Minä odotan teitä.” 


