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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Huhtikuuta, 2016.
( Clare ) Myöntäköön Herra meille suurta viisautta ja itsekontrollia, rakkaat Sydänasukkaat. Tänään
minä todella innostuin aloittamaan maalauksen, jonka Hän on pyytänyt minua tekemään ja minä
olen opiskelemassa joitakin tekniikoita, ennen kuin aloitan. Mutta minä tarvitsin pastellivärejä ja
tiedän, että menin niiden kanssa vähän liiallisuuksiin, pystyin tuntemaan sen omassatunnossani. Ja
viimeiset kaksi päivää, minä olen tuntenut tuomitsemista siitä, että olen tuhlannut liian paljon
pastelliväreihin ja paperiin. Minun lihani haluaa loikata päätä pahkaa ja olla varustautunut mihin
tahansa ja aina saamaan parhaat saatavilla olevat materiaalit. Tämä asenne on johtanut minut
aikaisemmin rahanhimoon.
Minun henkeni haluaisi kunnioittaa Herraa käyttämällä ehdottomasti vähimmäismäärän tekemään
hyvän työn. Mutta tämä asenne voi johtaa ylpeyteen. Siispä, jossakin välimaastossa – olla
tarpeeksi, että voisi kattaa kaikki mahdollisuudet, mutta ei ilmiselvää ylimäärää, se olisi juuri
täydellistä.
Joka tapauksessa… Tämä on hassu pikku tarina. Jos olette kuulleet sen aikaisemmin, pyydän,
kestäkää minua hetki. Eräänä päivänä kakkosluokkalaiset olivat piirtämässä ja opettaja kierteli
huonetta katsellen eri oppilaiden töitä. Hän pysähtyi pienen pojan luo, joka oli puristamassa
leukaansa ja kieli roikkui ulkona ja hän oli hyvin uppoutunut piirustukseensa. Opettaja kysyi
häneltä, ”Brian, mitä sinä olet piirtämässä?” Pieni poika vastasi, ”Jumalaa.” Opettaja vastasi
hänelle, ”Mutta kultaseni, kukaan ei tiedä miltä Jumala näyttää.” Poika tiuskaisi, ”He tulevat
tietämään, kun olen tehnyt tämän piirustuksen!”
No niin, tässä minä olen, Herra, kyvyttömänä pakenemaan, seisten Sinun peilisi edessä. Oliko
Sinulla jotakin sanottavaa?
( Jeesus ) ” Minulla on aina jotakin sanottavaa, Minun rakkaani. Kuten esimerkiksi… ”Älä anna
uuden projektisi saada sinua yli-innostumaan ja tulla harhautuneeksi uuteen projektiisi…”
Paholaiset rakastaisivat suistaa sinut TÄYSIN raiteiltasi, mutta Minä haluan pitää sinut turvassa.”
( Clare ) Olenko minä täysin pois raiteiltani? Älä vastaakaan, minä tiedän. Minä olen täysin pois
raiteiltani. No niin, minä olen pois raiteiltani joka tapauksessa…
( Jeesus ) ” Vapauksia, vapauksia. Sinä olet hyvin paljon isäsi kaltainen, Clare.”
( Clare ) Nyt, antaakseni teille vähän taustatietoa isästäni. Minä en koskaan tuntenut häntä, he
erosivat, kun olin hyvin nuori, kun olin vain vauva, vastasyntynyt. Minun isäni oli suunnittelija ja
hyvin tuhlaavainen mies. Jotkut hänen töistään ovat Chicagon Taide Instituutissa. Kun hän kosi
minun äitiäni, hän vuokrasi ylellisenkulkuneuvon viemään hänet New York Cityyn, missä hän
tarjosi äidilleni viiniä ja ruokaa ja vei hänet teatteriin ja balettiin. Siispä, kun Hän sanoi sen, minä
tiesin, mitä Hän tarkoitti. Vastasin Jeesukselle… ”Kelaa minut sisään, Herra.”
( Jeesus ) ” Minä yritän, Minun pikkutarkka Morsiameni.”
( Clare ) Luulenpa, että minä en pidä siitä tittelistä.
( Jeesus ) ” Jos kenkä sopii, käytä sitä.”

( Clare ) Herra, mitä on Sinun sydämelläsi kanavaa varten tänä aamuna?
( Jeesus ) ” Vapaus ilman valtuutusta.”
( Clare ) Auts. Herra, minä olen syyllinen siihen. Minä luulen, että minä menin liiallisuuksiin… No
niin, minä tiedän, että menin liiallisuuksiin. Minä voin tuntea sen omassa tunnossani.
( Jeesus ) ” On syy, miksi Minä annoin sinulle omantunnon, tiedäthän. Se suojelee sinua
viholliselta. Joskus sinä ajattelet, että pidättyväisyys on kivuliasta, mutta itse asiassa kipu ilman
pidättyväisyyttä on paljon kivuliaampaa, kun se saa sinut kiinni. Parempi olla huolellinen alusta
alkaen, eikä sallia itsesi mennä liiallisuuksiin.”
” Toistaiseksi, Minä annan sinulle anteeksi. Mutta tänään on uusi päivä ja Minä haluan sinun
todistavan Minulle, että sinä olet oppinut läksysi. Osoita pidättyväisyyttä, Minun rakkaani. Se
tarkoittaa, osoita enemmän pidättyväisyyttä.”
” Teille kaikille Minun Morsiamilleni, Minä en rajoita teitä ja pidä teitä rajojen sisällä ilman mitään
syytä. Minä tunnen edessäpäin olevan tien ja kuinka teidän ylenmääräänne tullaan käyttämään
ottamaan haltuun sielunne. Minä tiedän, kuinka Saatana tulee kääntämään pahaksi sen mikä oli
hyvää, itse asiassa hyvin pahaksi ja harhaanjohtavaksi. Siksi minä varoitan teitä teidän
omassatunnossanne lopettamaan. Koska, jos ette lopeta, vihollinen tulee teitä käyttämään teitä
itseänne vastaan kukistaaksenne teidät.”
” Tämän elämän matka voi olla neljäkymmentä vuotta ympyrässä vaeltamista erämaassa tai
turvallinen taival vain päivässä.”
” Kun työskentelen teidän kanssanne ylenmääräisen tai pakkomielteisen käytöksen kanssa, Minä
haluan päästää teidät pahasta, Maidon ja Hunajan Maahan yhdessä yössä, ilman kivuliasta 40
vuoden erämaareittiä. Kun kuuntelette hyvin huolellisesti, se voi säästää teiltä paljon myöhempää
surua. Kun te tunnette, että jokin on väärin, jokin luultavasti ON väärin. Ja silloin on aika
kuulostella ja pysähtyä.”
” Muistakaa, Minä en ole riistämässä teitä – Minä olen suojelemassa teitä. Te ette voi nähdä mitä
teidän tekonne tuomaan tulosta nyt, mutta Minä voin. Asiat, kuten luottokorttivelka, jota te ette
koskaan saa kiinni, saaden teidät tekemään työtä viikonloppuisin ja heikentämään teidän
ruumistanne stressin ja burnoutin kautta. Asiat kuten projektit, jotka aloitettiin ja joita ei koskaan
saatettu loppuun, koska se ei ollut Minun tahtoni alun alkaenkaan. Sitten te katsotte laatikoita
varastossa, tietäen, että te ette ole edes maksaneet vielä niitä ja te tunnette syyllisyyttä.
Vihollinen näkee sen mahdollisuutena kukistaa teidät, siispä hän tulee takomaan teitä ja saamaan
teidät tuntemaan syyllisyyttä, ladaten teidät tuomitsemisella. Kun itse asiassa, te tunnustitte sen
synnin ja Minä annoin sen jo anteeksi teille.”
” Asiat, kuten auto, joka on aivan teidän budjettinne ulottumattomissa, että teidän täytyy uhrata
päivittäiset välttämättömyydet pystyäksenne maksamaan joka kuukausi. Ylenmääräisen ajan
käyttäminen puutarhaan ja sellaisen nostaminen, joka on voimienne ulottumattomissa, johtaen
selkävammaan.”
” Minun ikeeni on helppo. Minun taakkani on kevyt. Mutta teidän saamisenne siihen ikeeseen,
Voiii! Se on todellinen haaste, jopa Minulle!”
” Katsokaahan, pyhyys on kovaa työtä. Se edellyttää paljon itsekieltäytymistä ja uudelleen
keskittymistä muiden tarpeisiin. Kun te ryhdytte palvelemaan Herraa, valmistelkaa itsenne
koettelemuksia varten. Kyllä, monet tässä maailmassa uskovat, että on heidän oikeutensa

hemmotella itseään. Loppujen lopuksi, he ovat tehneet sen eteen työtä. Mutta kaikki tämä
hemmottelu johtaa umpikujiin, vääriin käännöksiin ja orjuuteen. Ja osa tästä hemmottelusta on
vihollisen yllyttämää, tuntien teidän heikkoutenne. Ja tietäen, että te ette tarkista Minulta. Hän
painostaa teitä asioihin, jotka syöttävät teidän mielitekojanne ja vastaa tarpeisiinne, joista ette
olleet tietoisia. Minä haluaisin, että te olisitte vapaita, muuttuvia, liikkuvaisia ja rauhallisia.”
” Monta rautaa tulessa yhtä aikaa, monet projektit, monet materiaalit johtavat stressiin, mikä
johtaa jännitykseen kotona puolisonne ja lastenne kanssa. Mikä johtaa huonoon terveyteen.”
” Kun taas riittävät voimavarat tai vain hiukan alle, pitävät elämänne sotkuttomana ja
yksinkertaisena.”
Sananlaskut 15:16… ”Parempi vähä HERRAN pelossa kuin paljot varat levottomuudessa.”
Saarnaaja 5:9… ”Joka rakastaa rahaa, ei saa rahaa kylläksensä (=tarpeeksi), eikä voittoa se, joka
rakastaa tavaran paljoutta. Sekin on turhuutta.”
Saarnaaja 5:11… ”Työntekijän uni on makea, söipä hän vähän tai paljon; mutta rikkaan ei hänen
yltäkylläisyytensä salli nukkua.”
( Jeesus ) ” Näetkö kuinka tuhoavaa ylimäärä voi olla? Se on sairaus, epävarmuuden sairaus. Mitä
enemmän laitat arvoasi ja pysyvyyttä tämän maailman tavaroihin, sitä hauraammaksi ja
haavoittuvaisemmaksi te tulette.”
( Clare ) Ja sivuhuomautuksena tässä sanon, että on ollut useita kertoja, kun olen mennyt
liiallisuuksiin ja Herra on antanut minulle viestin Raamatun Lupaukset-kirjasta sairaudesta. Siispä,
minä näen mitä Hän on sanomassa. Se on sairaus, epävarmuuden sairaus. Se on minun musta
pantterini, Herra. Minä luulin, että olin jo selvinnyt siitä??
( Jeesus ) ” Muistatko, kuinka unessa sinä ajattelit, että se oli kuollut, mutta se tulisi taas pitkän
ajan kuluttua takaisin? Minun Rakkaani, se eläin EI ole kuollut. Sinun täytyy olla valpas, Clare, se
kyttää sinua aina. Aivan kuten Saatana jätti Minut ja odotti otollisempaa aikaa kiusata Minua, se
teeskentelee lähteneensä, mutta se on vain odottamassa. Nyt kun sinä näet sen, siunattu tulet
sinä olemaan, jos toimit sen mukaan.”
” Minun Ihmiseni, mitä enemmän teillä on tässä maailmassa, sen enemmän stressiä ja vastuuta on
elämässänne. Hyvin harvat ihmiset voivat koskettaa näitä asioita kevyesti ja sitten siirtyä
eteenpäin. Useimmat jäävät isomman ja paremman verkkoon. Ja sillä he lävistävät itsensä monien
surujen läpi.”
” Kuten on kirjoitettu Paavalin Ensimmäisessä Kirjeessä Timoteukselle 6:9-10… Mutta ne, jotka
rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan (=ansa) ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin
himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan
juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.”
” Siispä, olkoon tämä oppiläksy teille kaikille. Teillä ei ole pitkä aika olla täällä. Te ette ota mitään
mukaanne, paitsi hyvät asiat, jotka te olette tehneet Rakkaudesta Minuun ja veljeenne. Ne ovat
ainoat asiat, jotka te tulette ottamaan mukaanne.”
” Minä siunaan teidät nyt armoilla helpottaa teitä harkitsevuudella, tottelevaisuudella ja
pidättyväisyydellä kaikissa asioissa. Ne, joita Minä rakastan, niitä Minä oikaisen. Todella – Minä
rakastan teitä, Minun Morsiameni.”

