
299. Jeesus selittää: Teidän Suurin Voimanne  

TEIDÄN SUURIN VOIMANNE ON OLLA RAKASTUNUT MINUUN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Huhtikuuta, 2016. 

Myöntäköön Herra Jeesus meille voiman ja Toivon kestää ja olla voitokas näinä lopun aikoina.  

Jeesus aloitti tämän viestin tänään… ”Minä haluan puhua teille tukeutumisesta Minuun ja 

suloisuudesta, jota te tunnette sydämessänne. Ne, jotka ovat rakastuneita, tulevat voittamaan 

haasteet. Teidän suurin voimanne on olla rakastunut Minuun, se saa teidät haluamaan valita 

Minulle, pikemminkin kuin itsellenne.” 

” Sinä havaitsit oikein Ristin Tiellä, kun Minä suutelin puuta, ennen kuin Minä kannoin sitä.”  

Minä näin näyn, Ristin Asemat-rukouksen aikana, missä Hän suuteli puuta, ennen kuin se laitettiin 

Hänen olkapäilleen.  

” Sinä havaitsit oikein Ristin Tiellä, kun Minä suutelin puuta, ennen kuin Minä kannoin sitä. Minulla 

oli silmäni siinä, että Minä saisin sinut luokseni Taivaaseen, kyetessäni tarjoamaan siunatun 

ikuisuuden sinulle ja kaikille Minun luoduilleni. Kun Minä suutelin puuta, Minä katsoin Minun 

Morsiantani ja Minun ihmisiäni iloisesti eläen tästä eteenpäin, vaikka he eivät millään muotoa 

voineet saavuttaa sen tason pyhyyttä itse.”  

” Minä tiesin, että AINOA keino, millä Minä voisin saavuttaa sen, että Minä saisin teidät kaikki 

Taivaaseen, oli hirvittävän Ristillä kärsimisen kautta. Siispä Minä suutelin ja toivotin sen 

tervetulleeksi. Minä en katsonut kipua, kidutusta, pilkkaa – Minä katsoin Minun voitokasta 

Morsiantani tulossa Taivaaseen. Se piti Minut liikkeessä. Kaikki, minkä Minä kärsin, oli sen 

lopputuloksen arvoista. Se oli todellakin Minun Rakkauteni, joka naulitsi Minut Ristille. Ja teidän 

rakkautenne tulee olemaan se, joka motivoi teitä toimimaan silloin, kun te haluatte luovuttaa.” 

” Tämän takia meidän tapaamisaikamme on todella avaintekijä ja keskeinen meidän 

suhteessamme. Rakkaus tulee saamaan riemuvoiton, kun kurinalaisuus pettää. Rakkaus tulee 

saamaan riemuvoiton, kun houkutukset käyvät teidän kimppuunne. Rakkaus tulee saamaan 

riemuvoiton, kun uupumus kaataisi teidät. Ymmärrättekö te? Teitä vihataan tämän takia. 

Paholaiset vihaavat suloista ja puhdasta läheisyyttä, mikä teillä on Minun kanssani. He vihaavat 

teitä, kun te opetatte sen muille. Helvetin ja rangaistuksen pelko pitää sielun pois synninteosta, 

mutta vain vaivoin. Ja ne, jotka välttävät syntiä vain rangaistuksen pelossa, heistä lopulta tulee 

haaleita uskossaan ja he ovat vain pieni uhka viholliselle ja pimeyden valtakunnalle.” 

” Kuitenkin, ne, jotka ovat rakastuneita Minuun, joiden sydän sulaa, kun he näkevät Minun 

Kasvoni, kuulevat rakkauslaulun ja kaipaavat antaa enemmän elämästään Minulle – ne sielut ovat 

kaikkein uhkaavimpia pimeyden valtakunnalle. Se on toinen syy, miksi niin monia hyökkäyksiä on 

laukaistu sinua kohtaan. Läheisyys on Avaintekijä suurimpiin töihin Minun Valtakunnassani. Jos 

istuisit pöydän takana ja opettaisit eskatologiaa, oppia lopun ajan tapahtumista, sinä olisit paljon 

vähemmän uhkaava.” 

” Siispä, se mitä sinä teet tottelevaisuudesta, sillä on vain vähän yhteneväisyyttä siihen, mitä sinä 

teet innoittuneesta rakkaudesta. Sinä olet innoittunut Minusta, mutta sinun ruumiisi on hieman 

ohittanut kukoistuskautensa (Hän sanoi sen aika kieli poskella) niinpä sinä painiskelet lukuisten 

ongelmien kanssa, päästäksesi eteenpäin. Me voimme ratkaista sen, vaikkakin huomattavalla 

rukoilemisella. Sekä sinun, että muiden rukouksilla.”  



”Tie on raivattu sinulle, Clare, sinun tarvitsee vain tarttua siihen. Muista, että Taivasten 

Valtakuntaa vastaan hyökkääjät tempaavat sen itselleen.” 

Ja minä otin tässä hetken vain ja katsoin hiukan sitä. Pyhissä Kirjoituksissa on Taivaan ottamisesta 

pakolla. Siitä on olemassa raamatunselitys, minä vain kirjoitin ylös pääkohdat. 

Valtakuntaan tunkeutuminen vastustuksesta huolimatta… 

He sinnittelevät eteenpäin yhdistyäkseen Minun seuraajieni joukkoihin. 

He tarrautuvat lähestyvään Valtakuntaan, aivan kuin he olisivat takavarikoimassa saalista ja 

tekemässä sen omakseen. Niin innokkaita ja energisiä, ”väkivaltaiset” ovat  innokkaita, jotka ovat 

kiihkeän intohimoisia, jotka tarraavat Valtakuntaan – sen rauhaan ja armahdukseen ja pyhyyteen – 

niin paljon innokkuutta, kuin ihmiset voisivat napata ja viedä omanaan, valloitetun kaupungin 

saaliina. 

Jeesus jatkoi… ” Minä haluan, että sinä et anna periksi, koska sinulla on kaunis työ tehtävänä 

ennen kuin Minä tulen tai kun Minä tulen… ajoitus ei ratkaise. Se mikä ratkaisee, on että sinä olet 

kiireisenä Minun töissäni, Minun agendassani, se merkitsee Minulle. Ja kun sinä tunnet, että et voi 

nousta ylös ja sinnitellä, Minä haluan sinun muistavan meidän ihanat aikamme yhdessä. Lepää 

niissä jonkun aikaa ja salli Minun uudistaa sinun päämääräsi.” 

” Rakkaus tulee menemään sinne, minne typerät pelkäävät rynnätä. Rakkaus ylittää jokaisen 

esteen, mukaan lukien pelon. Minä näen sinun pelkosi Minun muotokuvaani koskien… jätä se 

huomiotta, tee se siitä huolimatta. Voiko mitään pahaa tulla siitä? Enkö Minä luvannut, että Minä 

varmistaisin, että se valmistuu?”  

” Tiedätkö sinä mitkä sinun todelliset ongelmasi ovat, Clare? Haluttomuuden takana on 

epäonnistumisen pelko ja (Minä inhoan sanoa sitä) mutta myös laiskuus.” 

Sitten Hän siteerasi minun päässäni toistuvasti juoksentelevan ajatuksen… ”Voi, Herrasta on niin 

monia hyviä muotokuvia, Hän ei tarvitse minun tekemääni.”  

Herra jatkoi… ”Väärin, väärin ja jälleen väärin. Sinä et ehkä ole niin paljon saavuttanut kuin 

ihailemasi taiteilija, mutta sinulla on aito sydän. Minä olen paljastanut Itseni sinulle tavoilla, joita 

toiset harvoin saavat nähdä ja tämä kuultaa läpi mistä tahansa työstä, mitä sinä otat tehtäväksesi 

tehdä Minulle. Sitä paitsi, etkö sinä halua viettää tuntikausia Minun rakastavan katseeni alla, kun 

sinä teet Minun poskiani, Minun pukuani, Minun hiuksiani??? Minä tiedän, että sinä haluat – 

katsohan, jopa nyt sinä hymyilet. Kyllä, Minä tunnen sinut hyvin, Minä tiedän, että sinä haluat. 

Siispä, älä pelkää aloittaa, äläkä ole laiska.”  

Voi, kiitos Sinulle, Herra, epäilysten herättämisestä ja minun kannustamisestani. Sinä annat 

minulle itsevarmuutta edetä. Nyt pyydän, anna minulle tottelevaisuutta. 

” Unohdatko sinä? Koko sinun nuoren elämäsi ajan sinä halusit olla taiteilija, mutta et koskaan 

osannut piirtää tai maalata. Seuraavassa kuussa, sen jälkeen, kun sinä olit antanut elämäsi Minulle 

(33 vuoden iässä) Minä annoin sinulle lahjan manifestoida visioitasi piirtämisen ja maalaamisen 

kautta. Jokainen projekti, jonka sinä olet ottanut tehtäväksesi tehdä Minulle, enkö Minä pitänyt 

huolen siitä, että se oli tehty täydellisesti? Luotatko sinä omaan lahjaasi vai Minun lahjaani 

pannaksesi täytäntöön vision, jonka Minä annoin sinulle? Mikään ei ole mahdotonta heille, jotka 

tulevat seuraamaan unelmia, jotka Minä laitoin heidän sydämiinsä. Asiaan saattaa liittyä 

uhrauksia, mutta lopputulos on niin sen arvoinen.” 



” Ja Minä haluan, että sinä laulat ja viimeistelet sen laulun myös. Ei oikoteitä, vain tee se. Sinä voit 

järjestää aikasi niin, että sinä julkaiset viestejä ja luot. Siis, jos et tule uteliaaksi internetissä. Minä 

olen antanut sinulle erinomaisia apulaisia, käytä heitä täysimääräisesti.”  

” Ja nyt Minä osoitan tämän teille, Minun Morsiameni, Minun ihmiseni. Kun te annatte elämänne 

Minulle, Minä alan kastelemaan toivon siemeniä, jotka olivat rakennettu teidän DNA:hanne 

hedelmöityksessä. Minulla oli visio teistä, Minulla oli työ teille, Minulla oli suunnitelmia teille. 

Monet teistä ovat aivan hakoteillä siitä, mitä Minä teidät loin tekemään. Älkää välittäkö siitä, aikaa 

on vähän, Minä olen yhä teitä varten ja visioita varten, joita Minä olen kastellut teidän 

sydämissänne. Ja ne tulevat täyttymään, jos ei tällä Maapallolla, niin varmasti Taivaassa.” 

” Ja kuinka Minä kastelen visioita? Te tunnette tietynlaisen sulouden, kun te ajattelette jotakin, 

jota te haluatte tehdä. Teidän mielenne menee takaisin siihen toistuvasti ja on tietty pettymyksen 

tunne, että te ette ole seuraamassa sydäntänne. Monet teistä ovat tehneet valintoja tukea 

ruumiin tarpeita, mutta olette jättäneet sydämenne ja sielunne tämän Maapallon tomuun. Sillä 

Minä tarkoitan, että te olette uhranneet sen, mikä teille oli kallisarvoista, sen hyväksi mikä oli 

perustarve. Kyllä, teillä on talonne ja autonne ja helynne, mutta sisimmässänne te olette visiot 

täyttymättöminä.”  

” Minä näkisin teidät ilman taloanne ja autoanne ja helyjänne ja täysin visionne täyttäneinä, 

toimien juuri niillä lahjoilla, joita Minä annoin teille, ennen kuin te tulitte Maapallolle. Ja sisällänne 

on salainen paikka, joka kaipaa sitä myöskin. Minä kastelen tätä paikkaa joka kerta, kun teidän 

mielenne ajelehtii sinne ja te tunnette itsenne epätäydellisiksi ja teistä tuntuu, että olette tehneet 

kompromissin maailmallisia varmuuksia itsellenne ponnistellessanne.”  

” Vaikka maailma on nopeasti lähestymässä radikaaleja muutoksia, jotkut teistä tulevat olemaan 

täällä vielä Taivaaseennoston jälkeen ja teidän täytyy olosuhteiden pakosta muuttaa 

elämäntapaanne. Se olisi hyvä aika omaksua ne luovat unelmat, jotka Minä olen antanut teille. Se 

vähentäisi teidän suruanne täällä olosta myöskin. Se saattaisi olla huilu, piirtäminen, veistäminen 

tai jonkun sellaisen luominen, jolla te voitte matkustaa ja työskennellä. Se tulee antamaan teille 

virkistystä niihin hetkiin, kun ei ole muuta tekemistä kuin odottaa.”  

Herra, minä muistan… minulla oli tapana todella nauttia villan kehräämisestä ja kutomisesta. Ja 

nämä projektit olivat niin hyvin siirrettäviä ja kevyitä. Jotakin, josta minä todella nautin.  

Jeesus jatkoi… ” No niin, valmisteluissanne tulevaisuutta varten, älkää jättäkö pois virkistystä. 

Vaikka ajat ovat hirveät, se tulee olemaan tervetullut harrastus.”  

” Minä olen vain kastelemassa siemeniä, Minun ihmiseni. Minä olen rohkaisemassa sisäisiä, 

kätkettyjä asioita, joita te olette tukahduttaneet, että niille annettaisiin mahdollisuus; sallikaa 

itsenne unelmoida. Ettekö te tiedä, että Taivaassa teille tullaan antamaan mahdollisuuksia, joista 

te ette koskaan unelmoineet luovanne? Kyllä, koko Taivas on puhdas kangas, niin sanoakseni, 

Minun lapsilleni ilmaista rakkauttaan Minuun. Taivas on luova mestariteos, missä jokainen saa 

osallistua. Ja Minä löydän iloni, kun näen välittämiäni lahjoja laitettavan käyttöön. Siispä, alkakaa 

unelmoida ja jopa ottaa askelia sydäntenne kätkettyjä asioita kohtaan.” 

” Kun Minä tulen hakemaan teitä, teidät tullaan siirtämään ihmeen maailmaan, missä jokainen 

hetki on mahdollisuus elää täydesti sitä, miksi Minä teidät tarkoitinkin. Minä olen tullut,että teillä 

olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Seuratkaa sydäntänne.” 


