
568. Jeesus sanoo… Rakkaus ei ole vain Ajatus tai Tunne 

RAKKAUS EI OLE VAIN AJATUS TAI TUNNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Marraskuuta, 2017. 

( Clare ) Herra, pyydän, auta meitä ymmärtämään, että kaikessa tekemisen arvoisessa on 

vastustusta ja Sinä olet aina elävä, liikkuva ja Sinun olemuksesi on meidän sydämissämme. Sinä 

voit ja tulet auttamaan meitä, jos me pyydämme. Amen.  

No niin, minä haluan aloittaa tämän sanomalla, minä en tiennyt mitä sanoa Herralle. Minä en ole 

kunnioittanut aviomiestäni niin kuin minun olisi pitänyt. Minä ärsyynnyn, kun ei ole sopivaa, mutta 

sitten minä muistutan itseäni, kuinka iloinen minä olen, kun hän on minun vierelläni ja minä 

korjaan sanomisiani. Minä en pidä lihallisista reaktioistani, Jeesus. Ja minä tiedän, että et Sinäkään. 

Sinä annoit minulle viestin, ”Hänen kunnioittamisensa on Minun kunnioittamistani.” Minä vain 

väsyn, kun yritän täyttää kaikkien tarpeet ja silti huolehtia Kanavasta. Minä olen niin, niin 

pahoillani minun joskus niin surkeasta asenteestani.  

Jeesus vastasi… ”Minä olen niin iloinen, että sinä näet sen ja kadut. Mikä suuri aarre hän onkaan 

sinulle, Clare. Joku, jota pitää suuresti kunnioittaa ja rakastaa kaikella kyvylläsi. Monella ei ole 

sellaista suhdetta kuin sinulla on hänen kanssaan. Kuitenkin Minä ymmärrän sinun uupumuksesi. 

Mutta Minä kysyn sinulta: miksi sinä olet niin hidas pyytämään Minun apuani ja odottamaan sitä? 

Enkö Minä ole kertonut sinulle, että kun sinä vuodatat itseäsi muiden hyväksi, sinulla on enemmän 

ja enemmän voimaa Minusta?”  

( Clare ) Herra, minä unohdan!  

( Jeesus ) ”Ja sinulla on heidät, jotka auttavat sinua unohtamaan ja ehdottavat, että sinun tulisi sen 

sijaan olla ärsyyntynyt ja epäkunnioittava… ei niin, että se näkyisi ulospäin, vaan syvällä 

sisimmässäsi, missä se myrkyttää sydämesi ja kuivattaa energiasi. Minä olen niin iloinen, että sinä 

osoitat tämän vakavan vian, Minun Tyttäreni. Näytä rakkauttasi Minua kohtaan hänen kauttaan ja 

ole iloinen antaja.”  

( Clare ) Pyydän, voitko tehdä minut voimakkaammaksi, Herra?  

( Jeesus ) ”Minä voin. Minä tulen tekemään – mutta on aikoja, jolloin sinun täytyy venyttää itseäsi, 

koska Minä pidän parempana nähdä, että sinä annat niin, että koskee. Koska sinuun koskisi hyvin 

paljon, jos sinulla ei olisi tässä häntä, kenelle antaa. Ja sinulle tekee niin hyvää venyä ja kasvaa 

luonteessa ja armeliaisuudessa.” 

”Rakkaus ei ole vain ajatus, tunne tai sanottu sana; rakkaus on sitoumus tehdä sitä, mikä on 

epämukavaa, sellaisella tavalla, että se vaikuttaa olevan kaikkein luontevin ja helpoin asia 

maailmassa sinulle. Itse asiassa, se tuo sydämeesi iloa närkästyksen sijaan – närkästys varastaa 

energiasi ja asettaa sinut alttiiksi lankeamiselle. Monet kerrat Minä olen nähnyt sinut sellaisena, 

mutta se on enemmänkin koettelemus, kun tunnet, että olet mokannut ja sinua ojennetaan, niin 

kuin sinä tunnet nyt.”  

”Tietäen, että on epäonnistunut jollain tavalla, se ei ole koskaan helppoa. Tässä testataan miehen 

tai naisen luonne: kuinka he ovat vuorovaikutuksessa vaikeissa ja väsyttävissä tilanteissa, kun he 

tietävät, että heitä ojennetaan? Katsohan, tämä on hyväksi sinulle, erittäin paljon hyväksi sinulle, 

koska se saa sinut ammentamaan itsestäsi epäitsekkäästi toisen puolesta. Clare parka, se minkä 

kanssa sinä todella kamppailet, on sinun vaillinaisuuksiesi ja epäonnistumistesi kanssa hyvässä 



harkinnassa ja tämä on aina vaikeaa, Rakkaani. Kuitenkin, Minä rakastan tapaa, jolla sinä 

sinnittelet ilman ajatustakaan, että jättäisit leikin kesken. Minä todella rakastan.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, mutta me molemmat tiedämme, että se kaikki on Sinun tekemääsi! 

( Jeesus ) ”Minä haluan sinun jakavan meidän Sydänasukkaittemme kanssa riittämättömyyden 

tunteesi.”  

( Clare ) No niin, minun rakkaat ystäväni, näyttää siltä että minä otan kaksi askelta eteenpäin ja 

yhden taaksepäin. Onko se oikein? Joo, tavallaan… Minä edistyn kosketinsoittimen ja huilun 

kanssa, mutta jostakin syystä minä en voi käsittää, minä unohdan tehdä ääniharjoitukseni päivän 

aikana… Sitten päivä muuttuu 3 päiväksi, jne. Sitten Perjantai ja Lauantai menevät ja ennen kuin 

tiedänkään, minun seuraava oppituntini tulee ja en ole työskennellyt niin kovasti kuin minun olisi 

pitänyt. Minulla ei ole koskaan ollut tapana laulaa talossa. Minä olen aina ollut hyvin hiljainen ja 

helposti eksynyt siitä, mitä minä olen tekemässä. Viime aikoina kuitenkin, minulla on mennyt hyvin 

huilun ja kosketinsoittimen kanssa, minä olen vain jäljessä ääniharjoituksissa. Sen tuloksena minun 

ääneni ei avaudu niin kuin sen pitäisi. Tänä iltana ehtoollisessa palveluksessa, minä pyysin Herraa 

auttamaan minua todella sinnittelemään. Koska minulla on monta laulua, jotka minä haluan 

laulaa. Kun minä ajattelen niitä, minä tunnen itseni niin lannistetuksi, koska teidän olisi pitänyt 

kuulla ne kuukausia sitten. Tämä viimeisin radio sotku ei varmasti auttanut asioita ollenkaan. 

Siispä, minusta tuntuu tarpeeksi pahalta itkeäkseni ja huutaakseni apua. Itse asiassa, minä laitan 

itseni rukoussotureiden listalle! Onko se, minkä halusit minun jakavan, Herra? 

( Jeesus ) ”Se oli, koska sinä e ole yksin. Koska monet, monet Sydänasukkaat käyvät läpi samaa 

surullisuutta. Heillä on lahjoja, mutta niiden harjoittaminen menee vaikeasti kuvailtavien jaksojen 

läpi. Jaksot ovat hyvin lamauttavia. Minä toivon, että Minulla olisi nopea ja helppo vastaus, mutta 

Minulla ei ole. Kaikki, mitä Minä voin kertoa sinulle on, Minun kovin rakkaat, on että läpimurto on 

tulossa, pahasta päästäminen on tulossa ja siihen asti Minä tarvitsen sitä, että te kannatte tätä 

ristiä päättäväisyydellä ja arvokkuudella. Tietäen, että tämä ei kestä ikuisesti, loppu on näkyvissä.”  

”Monet teistä ovat oppimassa, kuinka haavoittuvaisia te olette häiriötekijöille ja että teidän 

TÄYTYY soveltaa enemmän kuria ja kontrollia ympäristöönne. Teidän täytyy erottaa arvollisen ja 

turhan ja tarpeettoman välillä. Hallitaksenne taitonne ja sen, mitä te tunnette, että teidät on 

kutsuttu tekemään, teidän tarvitsee tehdä enemmän ja enemmän uhrauksia, kunnes te olette 

sulkeneet pois jokaisen ajan haaskauksen tilaisuuden ja te todella tunnette hyvältä edistymisenne 

suhteen.”  

”Joillakin teistä on töitä ja lapsia ja vastuita, jotka vaativat tietyn määrän aikaa. Minä en edellytä 

mahdotonta. Se, mitä Minä edellytän, on hidas, vakaa kehitys – sinnitteleminen, ei väliä kuinka 

hitaasti te havaitsette kulkevanne. Niille teistä, jotka eivät anna periksi, läpimurto tulee ja mitä 

suurempi ponnistelu teillä on ollut, sen suurempi läpimurto teillä tulee olemaan.” 

”Usein Minä sallin nämä pitkät, vaikeat matkat kovettaakseni teidät, niin että teidän juurenne 

menevät syvälle, eikä elämän kuumuus kuivata pinnallisia juuria. Kukaan ei voi tulla paljastamaan 

teidän juurianne ja näkemään, että ne ovat juuri pinnan alla, missä päivän kuumuus voi ne helposti 

tuhota. Ei, te olitte viisaita, te kohtasitte vastustusta kovassa maassa tai katukäytävällä ja 

tunkeuduitte alas, kunnes te löysitte hyvää maata.” 

”Tätä vaaditaan menestykseen. Juurien täytyy mennä syvälle ja löytää kosteaa maaperää, missä ne 

voivat lähettää versot vakiinnuttamaan kasvin ja tulemaan ravituksi. Kuvitelkaa mitä sen siemenen 

on täytynyt kokea, ennen kuin se pystyi kukkimaan. Ja niin on myös teidän kanssanne, Minun 



Morsiameni, monilla teistä on ollut läpimurtoja yhdellä alueella, vain huomataksenne, että te yhä 

tulette perässä muilla alueilla. Älkää antako periksi taistelussa. Sinnitelkää, älkää vetäytykö 

taistelusta.” 

”Ja sinun, Minun Clareni, täytyy tehdä samoin, tietäen, että Minä olen uskollinen, enkä tule 

kieltämään sinulta tarvitsemaasi apua. Minä olen tässä auttamassa ja mitä enemmän luotat 

Minuun, sitä vähemmän vastustusta sinulla tulee olemaan.”  

”Minä tulen kuitenkin laittamaan sinut asemaan, jossa sinun täytyy valita, mikä sinulle on kaikkein 

tärkeitä. Ja tässä sinä joko seisot tai kaadut. Valitse vain parempi osa. Valitse vain taito valikoima, 

jota Minä harjoitan sinussa. Valitse vain kunnioittavasi aviomiestäsi ja olla uskollinen elämäntilaasi 

kohtaan, kuin myös Kanavaa kohtaan ja rakkaita sieluja kohtaan, he rakastavat sinua ja rukoilevat 

sinun puolestasi.”  

”Kuinka onnekas sinä olet, kun sinulla on tällaisia kumppaneita kuin nämä elämässäsi! Tämä myös 

on harvinainen lahja. Nämä sielut ovat samalla matkalla, täynnä samaa rakkautta toisia kohtaan, 

mitä Minulla on heitä kohtaan. Ole kiitollinen näistä koettelemuksista ja tule Minun luokseni, kun 

vaikuttaa olevan vain liian paljon. Minä tulen virkistämään sinun sielusi. Minä tulen ennallistamaan 

sinut ja Minä tulen kukistamaan vastustuksen.” 


