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( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, kun tuot valoa minun polulleni. Ja kun muistutat minulle 

asioista, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä Sinulle elämässäni.  

No niin, rakkaat. Minä sain viestin Raha ja Maailma. Ja se vaivasi minua, todella. ”Sinä et voi 

palvella maailmaa ja rahaa. Sinulla ei voi olla kahta mestaria.” Ja se oli SELVÄÄ. Ja minä ajattelin… 

”Herra, minä en ole halunnut mitään pinnallista itselleni pitkiin aikoihin! Miksi Sinä sanot tämän 

minulle?” 

Koska minä en ole ostanut kukkia, minä en ole ostanut vaatteita. Minä ostin kirjan… Mutta minä… 

todella. Minä en kuluta rahaa mihinkään. Kun minun vaatteeni ovat hajoamassa, minä ompelen ne 

kasaan. Ja minä käytän niitä vielä toisen vuoden. Miksen käyttäisi? 

Joka tapauksessa. Minä aloitin… ”Herra, todellakaan minä en ymmärrä, miksi Sinä painotat rahaa 

niin paljon? Se oli todella vaikea viesti. Te tiedätte, että minä en ole huolissani itsestäni ja siitä, 

mitä minä haluan, vaan toisten tarpeista huolehtimisesta. Miksi Sinä olet sanonut näitä karkeita 

asioita minulle? Siitä on niin kauan, kun minä olen halunnut jotakin pinnallista. Minua loukkaa 

kuulla näitä sanoja. Pyydän, auta minua ymmärtämään.”  

Jeesus vastasi… ”Sinä et ollut ainoa henkilö huoneessa, Rakkaani.” 

( Clare ) No niin, minä ajattelin hetken. ”No niin, se on totta. Huoneessa oli toinen ihminen, jolla oli 

raha tausta.”  

( Jeesus ) ” Etkö sinä tunnista sitä ongelmaa?”  

( Clare ) Minä tunnistan. Mutta minä ajattelin, että Sinä johdatit ja ohjasit häntä siinä?  

( Jeesus ) Minä teen sitä. Mutta se on silti ongelma. Ja jälleen kerran, mikä koskee sinua itseäsi, 

sinä nyt ajattelet Minun ajatuksiani tällä hetkellä.”  

( Clare ) No niin, mitä minä olin ajattelemassa? Ajattelin, että vaikka tämä kiinnostus ja 

kiirehtiminen on muita varten… Tiedättehän, kuin löytäisi 50 gallonan vesisäiliön tai 500 gallonan 

vesisäiliön… Joka tapauksessa, se ei silti ole sopiva minun kutsumukseeni. Sinä voisit pitää 

parempana, että toiset tekisivät ne päätökset ja käsittelisivät ne asiat, niin että minä voisin olla 

Sinun puolellasi, rakastaen Sinua, tehden musiikkia ja kirjoittaisin. Ja erityisesti ylistäisin ja lepäisin 

Sinussa.  

( Jeesus ) ” Se on oikea arvio tilanteesta. Ja Minä uskon, että sinut vapautetaan hyvin pian. On 

heitä, jotka ovat tulossa ja voivat käsitellä niitä päätöksiä sinua varten ja sinun ei tarvitse 

sotkeentua niihin. He ovat hyvin päteviä. He tulevat vapauttamaan sinut hengen asioille, ei lihan, 

Clare.”  

” Katsohan, olipa se muille tai itsellesi, se on silti MAAILMA – ja mihin sinä et enää ole sopiva. Sinä 

olet ollut aikasi maailmassa ja sinä olet valmistunut, suorittanut tutkinnon. Pyydän, älä palaa enää 

toiselle asteelle! Nouse ylös, Clare. Nouse ylös ja ulos tämän maailman huolista. Nouse ylös!”  

” Minulla on niin paljon pyhää työtä sinulle tehtäväksi, mutta sinä et ole siihen sopiva, niin kauan 

kuin nenäsi on vielä maailmassa.”   



” Sinun auttajasi, myös, ovat kykeneviä ja tulevat työskentelemään sinulle. He ovat hyvin 

motivoituneita. He ovat ottaneet Turvapaikan omaksi projektikseen ja todella nauttivat siitä, mitä 

pitää tehdä. He eivät valita teistä tai vaikeuksista, sateesta tai mudasta. Pikemminkin, he 

selvittävät vaikeudet helposti. He ovat hyviä ja sinä voit luottaa heihin, että he saavat sen tehdyksi 

vain vähällä ohjauksella.” 

( Clare ) Minä olin pohtimassa hetken… ”Onko tämä todella Sinä, Herra?” 

( Jeesus ) ” Tämä on Minä, sinä tiedät.”  

( Clare ) Okei, minä tunnen että se on…  

( Jeesus ) ” Sinä kosketit Minun poskeani hellästi, kun me olimme päiväunilla. Se oli Minun päiväni 

kohokohta. Minä kaipaan sen kaltaista huomiota Minun Morsiamiltani. Se merkitsee niin paljon 

Minulle, Clare. Se todella merkitsee. Minä halusin, että sinä näkisit Minut tänä iltapäivänä. Minä 

halusin, että sinä tavoittelisit ja hellästi hyväilisit Minun poskeani, tietäen, että se olen Minä sinun 

oikealla puolellasi.” 

” Minä kaipaan tätä kaikilta Minun Morsiamiltani. Mutta he eivät vain ole liian kiireisiä, he yhä 

ovat pelokkaita. Kun sinä kerrot heille näistä hetkistä, sinä autat heidän uskoaan käsittämään 

helliä hetkiä, joita Minä kaipaan heiltä. Tämän kaltaisen kiintymyksen osoittamisessa ei ole syntiä; 

se on täysin puhdasta ja jopa enkelimäistä.”  

( Clare ) Kyllä. No niin, Herra on aina minun sivullani. Kun minä otan torkut, kun olen keittiössä 

työskentelemässä. Jos minä olen uimassa. Jos minä olen ajamassa. Hän on aina minun oikealla 

puolellani. 

( Jeesus ) ” Minun Morsiameni, kun te tiedätte, että Minä olen siinä teidän kanssanne, mikä on 

teidän vastauksenne? Pyörryttääkö teitä ja teidän täytyy istua alas? Juoksetteko te Minua pakoon? 

Vai ojennatteko te auttavan kätenne syvän kiintymyksen merkiksi ja hyväilette Minun poskeani? 

Sitä Minä haluaisin teidän tekevän. Se osoittaa, että te olette täysin tietoisia, että Minä olen siinä 

ja se vahvistaa teidän uskoanne, kuin myös saa Minun sydämeni pomppimaan ilosta.”  

” Minun äitini kosketti Minun poskeani tällä tavalla monta, monta kertaa. Hän oli aina kiintynyt 

Minuun. Ja Minä vastasin hänen kiintymykseensä. Me olemme hyvin, hyvin läheisiä. Meidän 

sydämemme ovat yhteen kietoutuneet ihmiskunnan kärsimyksen vuoksi. Hän on luopunut 

kaikesta nähdäkseen teidän pelastuvan, koska meidän sydämemme ovat yhdistyneet. Ei 

minuuttiakaan hän vastustanut Minun menemistäni Jerusalemiin, missä hän tiesi Pyhien 

Kirjoitusten perusteella, että Minut tultaisiin tappamaan.”  

” Hän synnytti tämän Karitsan, tietäen, että jonakin päivänä hän tulisi näkemän sen uhrattavan 

mitä raaimmalla tavalla sielujen pelastamiseksi ja sen tekisivät juuri ne, jotka rukoilevat Messiasta 

tulevaksi. Ja kuitenkin hän teki yhteistyötä Jumalallisen Suunnitelman kanssa, tietäen, että se tulisi 

syöksemään hänet syvimpään suruun, nähden Minua vahingoitettavan millään tavoin. Ei vain 

hänen hellän rakkautensa vuoksi, vaan sen vuoksi mitä traagisia seurauksia siitä oli juutalaisille.”  

” Minun rakkaani ja jopa ylistys, jota teet Minulle, se kaikki koskee hellyyttä. Kyllä, on aikoja, jolloin 

Minä olen korkealla ja ylös nostettuna, mahtavana koossa ja kunniassa. Mutta Minun suosikki 

aikani ovat Minun Morsiameni kanssa kahden kesken, kun me voimme vaihtaa puhtaan ja pyhän 

rakkauden merkkejä.”  



” Tästä rakkaudesta ihmiset eivät tiedä, elleivät ole kokonaisia ja hengellisiä. Ne, jotka ovat 

ylittäneet fyysisen suhteen tarpeen, koska he ovat täysin muuttuneet toisenlaisiksi Minussa. 

Vanha ihminen on kuollut; uusi ihminen elää, on noussut ylös ja täyttynyt.”  

” Muistakaa tämä, Minun Morsiameni. Minä olen yhä mies, jopa Minun Jumalallisuuteni 

täyteydessä. Ja Minä kaipaan teidän sydämenne tuoksuvaa uhria, kun te, uskossa, hellästi 

tunnistatte Minun läsnäoloni koskettamalla Minun poskeani.” 


