
527. Jeesus sanoo… Ne, joilla on terve Silmä, pääsevät Minun Kunniaani 

MÄÄRÄTIETOISUUS, NÖYRYYS & KÄRSIVÄLLISYYS… NE, JOILLA ON TERVE SILMÄ, PÄÄSEVÄT  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Heinäkuuta, 2017. 

( Clare ) Herra siunaa teitä, Sydänasukkaat. Löytäköön Herra suloisen läsnäolon, kun Hän viipyilee 

kanssamme ja olkoon silmämme ainoastaan Hänessä, eikä maailman ohimenevissä turhuuksissa. 

Amen. 

Jeesus aloitti… ”Minä olen tässä. Minä olen hyväksynyt sinun katumuksesi ja tiedän, että sinä 

haluat olla kanssani pienen sydämesi pohjasta, Clare. Ja Minä olen asemoitunut tähän vierellesi ja 

Sydämeesi, ikuisesti, vain saavuttamaan juuri sen. Minä en koskaan luovu sinusta, sen Minä lupaan 

sinulle. Joka päivä Minä odotan sinun kääntyvän pois kiusauksistasi, jotka ovat pahaksi sinulle.”   

”Joinakin päivinä sinä teet ja jonakin et tee. Me työskentelemme johdonmukaisuutta kohden. Sillä 

Minä tarkoitan kiusauksista pois kääntymistä joka kerta. Se, että ylläpidät kunnollista 

suunnitelmaa Minun ja Valtakunnan sielujen edessä, on juuri se asia, joka suojelee sinua. Silloin, 

kun sinä ylenkatsot ihmisiä, silloin Minun täytyy vetää Minun suojelukseni pois… aina niin lievästi, 

niin että sinua voidaan seuloa heikkouksillasi ja vihollisen välineillä.”  

”Clare, Minun rakkaani, sinulla menee paljon paremmin, niin paljon paremmin. Sinulla on vain 

pieni matka kuljettavana. Älä anna periksi, Minun rakkaani. Älä lannistu, älä anna periksi, 

sinnittele. Minä näytän sinulle muita, jotka todella ovat saavuttaneet toisen puolen itsensä 

kieltämisessä ja Minun rakastamisessaan enemmän kuin itseään, niin että sinä tulet 

sinnittelemään. Kaikki asiat ovat mahdollisia nöyrälle sielulle, joka on mennyt läpi nöyryytyksien 

porteista, Ilon hoveihin.” 

”Minä tiedän, että sydämesi kaipaus on tuoda Minulle onnellisuutta ja olet oikeassa pitäessäsi 

keskittymisesi siinä, mitä olen sinulta pyytänyt ja et siinä, mitä näet muiden tekevän, he ovat 

suuria pyhimyksiä. Se, mikä teki heistä suuria, oli heidän herpaantumaton tottelevaisuutensa ja 

määrätietoinen keskittymisensä. Määrätietoinen sielu kääntää huomionsa pois kaikesta siitä, millä 

on tekemistä heidän omien halujensa ja toiveidensa kanssa. He vain katsovat Minun silmiini 

tietääkseen, mikä Minun hyvä tahtoni on – ja sitten he tekevät sen, ilman valitusta tai taakseen 

katsomista.”  

”Sinä et katso taaksesi niin paljon kuin katsot sivullesi, kun jotakin hienoa roikotetaan edessäsi, 

kuin matoa koukussa. Ja sinä valitat ja puhut töykeästi, kun olet väsynyt. Kun olet hyvin levännyt, 

olet paljon huolellisempi ja vähemmän riidanhaluinen. Osa siitä, hyvin suuri osa siitä, ei lainkaan 

ole sinun aikomuksesi. Se on vain joidenkin tapa, kun he ovat kadottaneet energiansa, 

kärsivällisyytensä ja he ovat hyvin uupuneita vastuista.”  

”Siispä, mitä Minä sanon, on että se voidaan välttää, jos pidät itsestäsi asianmukaista huolta. 

Kuitenkin, kun olosuhteet alkavat olla ylivoimaisia sinulle, Minä tarvitsen sitä, että läpäiset myös 

armeliaisuuden kokeet. Voitko tehdä tämän Minulle? Voitko vain pysähtyä siihen, mitä olet 

tekemässä, tunnistaa kärsimättömyytesi ja turhautumisesi muiden kanssa, jotka vaativat sinulta 

enemmän kuin mitä sinulla on antaa heille ja kutsua Minua korvaamaan erotuksen?” 

”Sinä olet tehnyt tämän useita kertoja tämän siirtymisen aikana. Se, mitä sinulta puuttuu, on se, 

että Minä välittömästi kuulen sinua ja teen muutoksia, auttaaksesi sinua saamaan takaisin sisäisen 

rauhasi. Sinä olet epäonnistunut Minun väliintuloni tunnistamisessa ja olet myös epäonnistunut 

oivaltamaan, että kun Minä en puutu asioihin, sinua koetellaan, niin että voit läpäistä ja siirtyä 



seuraavalle kurssille. Kokeet ovat aina vaikeita. Niiden täytyy olla, että todistettaisiin, että olet 

oppinut sen, mikä on kaikkein tärkeintä Minulle. Kerros kerrokselta, Minun rakkaani. Oppiläksyt 

tulevat kerroksissa ja Minä aina valmistelen sinut etukäteen. Sinä et aina oivalla, että sinua 

koetellaan – sinä unohdat ja menetät malttisi.” 

”Sano vain Minulle, ”Voi, tämän täytyy olla testi! OK. Minä lasken sulkani maahan ja sinnittelen.” 

Ja sitten sitoudut tekemään juuri sitä. Voi sinulla tulee menemään niin paljon helpommin, 

Rakkaani. Liikkuminen aina edellyttää monia kärsivällisyyden kokeita ja on ihanteellinen aika 

esitellä, mitä olet oppinut, ei vain ulkoisesti, vaan sisäisesti myös. Koska Minä katson sydämeesi 

nähdäkseni mitä tunnet ja kuinka käsittelet nämä ristiriidat.”  

”Niin usein näet nämä asiat vammoina. Ne eivät ole vammoja, ne ovat mahdollisuuksia harjoittaa 

suurta rakkauttasi Minua kohtaan, ystävällisyydellä ja kärsivällisyydellä muita kohtaan. Sinä todella 

toimit erittäin hyvin suurimman osan aikaa, mutta Minä tarvitsen, että sinä toimit erittäin hyvin 

KAIKEN aikaa. Sinä käsittelet sielujen kohtaloa tässä. Ymmärrä, että Minä olen lähettänyt heidät 

sinun luoksesi, että heidät tuotaisiin syvempään yhteyteen Minun kanssani. Siispä, jos 

havainnollistat Minun luonnettani heille haitallisissa olosuhteissa, he tulevat rakastamaan sinua ja 

rakastamaan Minua jopa enemmän.”  

”Jos havainnollistat turhautumisesi ja tyytymättömyytesi, haavoitat heitä ja karkotat heidät 

kauemmas Minun luotani. Siispä näet, tämä ei ole mikään pieni asia.Tämä on kriittinen asia. Pian 

sinä tulet olemaan niin vireessä Minun sydämeni kanssa heitä varten, että kiusaus ei tule edes 

käymään kimppuusi, ollaksesi kärsimätön. Sinä tulet tuntemaan vain kärsivällisyyttä sisälläsi, eikä 

kamppailuita enää ole. Sitä kohti me olemme menossa.”  

( Clare ) Olen pahoillani, Herra.  

( Jeesus ) Minä tiedän, että olet; siksi Minä ennallistan armon sinulle. Mutta pyydän, pidä silmäsi 

Minussa ja Minun haluissani sinua varten ja sivuuta likainen mato, jota vihollinen roikottaa 

kasvojesi edessä. Ajattele vain tällä tavalla: kaikki maailman asiat ovat likaisia matoja. Ne 

murtuvat, hajoavat, likaantuvat ja ne lyödään. Aina asia, mikä säilyy tuoreena ja ihmeellisenä, on 

meidän suhteemme ja Rakkautemme, jonka me jaamme, joka syvenee ja syvenee joka päivä, 

jolloin et katso sivulle, saavuttaaksesi henkilökohtaista hyötyä.”  

”Siispä Morsiamet, ne, joilla on terve silmä, ovat niitä, jotka pääsevät Minun kunniaani.”  

”Tervesilmäiselle ei Minun ulkopuolellani ole mitään heidän huomionsa arvoista. He torjuvat kaikki 

ulkoiset asiat, eivät siksi että olisivat pahoja. Ei kaikki kaunis ole pahaa. Vaan koska he haluavat 

enemmän elämää kuin ohimenevät luodut asiat voivat heille antaa. Ne luomiset ovat niin 

rajoitettuja… ja kun te tulette heidän rajoilleen, te etsitte syvempiä asioita.”  

”Kuinka paljon parempi teille on etsiä niitä syvempiä asioita ilman, että tarvitsee mennä läpi 

prosessin, jossa teidät houkutellaan pois Minun luotani kerta toisensa jälkeen? Katsokaahan, kun 

te todella kuljette tietoisuudessa siitä, ketä te olette, seisoen paljaina Minun edessäni, Minä 

suojelen teitä häiriötekijöiltä ja te lopetatte katsomasta vasemmalle tai oikealle. Mutta, kun te 

menetätte jäljen siitä, ketä te olette – todella olette, Minun edessäni – Minun täytyy muistuttaa 

teitä teidän heikkouksistanne ja Minä poistan suojeluksen aidan.”  

”On melkein kuin kaksi tietä läpäisevät toisensa. Kun te olette vakaasti vakuuttuneita 

identiteetistänne ilman Minua, siihen pisteeseen, jossa te kohtelette kaikkia ihmisiä suurempina 

kuin itseänne, vilpittömästä vakaumuksesta, ei teeskennellystä nöyryydestä – usein se risteää 

täyden kiinnostuksen menettämisen maailman kauneuksien kanssa, niistä tulee mauttomia, 



väljähtyneitä ja arvottomia teille. Sitten Minun ei enää tarvitse suojella teitä. Te olette läpäisseet 

testit. Tässä maailmassa te kuljette aikuisina, yhdellä mielellä, yhdellä agendalla, yhdellä visiolla, 

vain tuodaksenne kunniaa Minulle. Tämä on meidän päämäärämme, Minun Rakas Morsiameni. 

Tukeutukaa Minuun ja pitäkää silmänne Minussa kaikkina aikoina ja te tulette saavuttamaan 

tämän päämäärän nopeasti.” 


