
85. Jeesus sanoo… Kirkko, menkäämme takaisin Evankeliumin 

Yksinkertaisuuteen… Kietokaa Kadotetut Minun Rakkauteeni 

MINÄ HALUAN MENNÄ TAKAISIN EVANKELIUMIN YKSINKERTAISUUTEEN… KIETOKAA KADOTETUT 

MINUN RAKKAUTEENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Heinäkuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Minä olen aivan tässä sinun vieressäsi, Minun Rakkaani ja Minä tahdon vetää sinut 

kauas maailmasta ja kauas ylös Minun Sydämeeni.” 

”Tämä on se täyteyden paikka, jossa Minä vaihdan sinun heikkoutesi, tietämättömyytesi, 

laiskuutesi, pelkosi Minun Voimaani, Minun Viisauteeni, Minun sitoutumiseeni, Minun Uskooni. 

Ylhäälle, ylhäälle ja pois korkealle Minun Sydämeni asumukseen, pois vaikeuksien tieltä - paikkaan, 

missä kukaan ei voi häiritä tai keskeyttää.”  

”Kun ylistät tällä tavalla, jonka Minä olen antanut sinulle, sinun sielusi tulee vedetyksi mukaan, 

aivan kuin se olisi liukuhihnalla, aivan kuin Minä vetäisin sinua rakkauden siteillä salaiseen 

korkeaan paikkaan, missä kaikki mahdollisuudet ovat realiteetteja. Te vaihdatte rajallisen 

ihmisaikanne Minun ikuiseen, loputtomaan aikaani, jossa Minä näen Minun Luomakuntani 

loppuunsaatetun majesteettisuuden.”  

”Tämä yliluonnollinen energioiden vaihto Elämän Jumalallisista Lähteistä on sitä, millä Minä 

haluan täyttää kaikki Minun Morsiameni, niin että he voivat mennä voittoon, kunnes Minä otan 

heidät ylös Minun luokseni. Teidän korruptoituneen maailmanne haasteet nujertavat tavallisen 

ihmisyyden.” 

”Mikään, mikä on perustettu maailmassa, ei voi pysyä, kaikella täytyy olla perustukset kiinteässä 

kalliossa. Se on Minun tahtoni, Minun voimaannuttamiseni, Minun Rakkauteni ja laitettuna pois, 

varmasti piilotettuna Viinipuuhun, tuo Jumalallisen Rakkauden makeaa hedelmää.”  

”Tässä maailmassa kaikesta tulee kitkerää, Taivaassa kaikki muuttuu makeaksi. Kun te kuljette 

tässä elämässä perustukset Minuun laitettuina, tämä makeus erittyy rypäleisiinne syvältä Minun 

sisältäni. Nämä valitut tertut ovat helposti heidän tunnistettavissa, jotka tuntevat Paimenensa 

äänen ja toista he eivät tule seuraamaan.” 

”Näinä aikoina Minä kutsun, kutsun, kutsun Rakkaudessa niitä, jotka ovat lähteneet tieltä, niitä, 

jotka eivät ole koskaan tunteneet tietä.Katkeruuden meren keskellä Minä tarjoan Minun 

Rakkauteni makeutta, jotakin mitä ei koskaan ennen ole koettu.”  

”Minun huomioni ei ole rangaistuksessa vaan Rakkaudessa, sillä Rakkaus on viimeinen kutsuhuuto 

kapinallisille ja heille, joita ei ole informoitu. Rakkauden suloinen sävelmä on erehtymättömästi 

erilainen kuin maailman karski karkeus. Tämä Jumalallinen Tuoksu koskettaa sielun herkkää 

paikkaa, joka vielä odottaa täyttymistään.”  

( Clare ) Minä ajattelin Missio-elokuvan tunnuslaulua, kuinka surumielisen suloinen se oli ja kuinka 

se veti alkuasukkaat miesten luo, kuinka se ohitti niin paljon. Hän vastasi minun ajatukseeni.”  

( Jeesus ) ”Kyllä, paljon kuten huilu, joka soi Missio-elokuvassa. Sävelmä tavoitti yli vihollisuus- ja 

viharajojen ja veti ihmisiä Minun käsivarsilleni. Ei väliä, vaikka mies tuli ja pilasi sen.” 

”Silti monet sielut pääsivät Minun käsivarsieni turvalliseen satamaan. Kyllä, totisesti Minä sanon 

teille, ellette te käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse Taivasten Valtakuntaan.” Matteuksen 

Evankeliumi 18:3.  



”Evankeliumin yksinkertaisuutta ei voida koskaan parantaa ihmisen älykkyydellä. Se vain kylvää 

hämmennystä ja ylpeyttä. Siksi Minä pidän yksinkertaisista asioista eniten, asioista, jotka ohittavat 

älykkyyden ja majoittuvat sydämeen kuin nuoli, joka on kastettu tipalla Minun uhrautuvaa 

rakkauttani.” 

”Kun se kerran löytää tiensä ihmisen sydämeen, hän erottaa oikean väärästä, hyvän pahasta ja 

silloin oman tahdon myrkky voi tehdä kaikkein eniten vahinkoa.”  

( Clare ) Minä ajattelin… ”Herra, mitä on meneillään, jonka minä olen ohittanut? Mitä Sinä 

osoitat?” Hän vastasi minun puhumattomaan kysymykseeni. 

( Jeesus ) ”Mihin Minä pyrin tällä? Sinun Kanavallasi on kyse tästä yksinkertaisesta rakkaudesta. Se 

paljastaa, kuinka kovin yksinkertainen, hellä ja lähestyttävä Minä olen. Minä olen suunnitellut 

tämän, sillä Minä toivon tavoittavani sielujen sisimmän ja ohittavani kaikki uskonnolliset ansat ja 

sokkelot, jotka ovat niin estäneet kääntymyksiä.”  

”Minä haluan tarjota suoran tien rakkauteen. Minä haluan ravita ja imettää pikkuisia suoraan 

Minun omasta Jumalallisesta Rinnastani, ilman poseeraamista ja oppimista. Armeliaisuus ylentää. 

Tieto pöyhistää ja Ylpeys käy lankeemuksen edellä.”  

”Tie Minun sydämeeni on suora ja kapea. Nämä muut asiat ovat siellä vain ohjaamassa sielua 

Minun käsivarsilleni ja Jumalalliseen tahtojen Liittoon, mutta ihmiset ovat tehneet niistä 

päämäärän itsessään ja ovat keksineet miljoona tapaa kierrättää ihmiskunta pois Minun 

yksinkertaisesta ja suorasta rakkaudestani. Ja sen seurauksena, monet eivät selviä Minun 

käsivarsilleni, vaan heidät käännytetään pois hämmennyksessä. Minä haluan mennä takaisin, 

Kirkko!”  

”Minä haluan mennä takaisin Evankeliumien yksinkertaisuuteen, Minun ihmeitteni todistamiseen 

ja sellaiseen rakkauteen, mitä ei ole olemassa maailmassa. Minä kutsun kadotettuja Minun 

Rakkaudellani. Te kaikki olette rakkauden suurlähettiläitä, rakkaus on harvinainen ominaisuus, 

sellainen, joka kukoistaa Minun Rakkauteni Puutarhassa, jonne te päivittäin tulette 

paistattelemaan Minun muuntavassa läsnäolossani.”   

”Minä kutsun teitä kaikkia yksinkertaiseen Veljelliseen Rakkauteen. Pyydän, laittakaa sivuun 

korusanat ja kinastelu opinkappaleista. On niin helppoa juuttua Ylpeyden ja Oppimisen ansaan, 

mutta niin haastavaa hypätä tarpeettomien kiistojen yli ja vastata rakkaudella ja armollisuudella, 

asustaen yhdessä yhteisymmärryksessä Maapallolla, jopa kuten on Taivaassa.”  

”Minä en pyydä teitä tekemään kompromissia, en vähääkään. Mutta Minä pyydän teitä 

käyttämään kääntymyksen ylivertaisia työkaluja: Rakkautta… ei loputtomia opinkappaleitten 

väittelyitä ja kiistoja, jotka vain paljastavat Minun Kirkkoni tekopyhyyden.” 

”Rakastakaa toisianne, kuten Minä olen teitä rakastanut. Kyllä, tämän Minä siunaan, tämä tulee 

korjaamaan runsasta satoa ja Minun varastoni tulee täyteen. Menkää nyt nöyryydessä ja kietokaa 

jokainen sielu Minun Rakkauteni hellään peittoon. Siellä he tulevat löytämään suojaa armottomilta 

hämmennyksen myrskyiltä. Siellä he tulevat löytämään levon. Tuokaa heidät Minun luokseni, Minä 

kaipaan halata kadotettuja. Hellästi tuokaa heidät Minun luokseni.” 


