
94. Jeesus kutsuu… Tulkaa Minun luokseni Minun Kadotettuni & Yksinäiset! 

Vapauttakaa vanhat painolastinne! 

TULKAA MINUN LUOKSENI, MINUN KADOTETTUNI & YKISNÄISET… VAPAUTTAKAA VANHAT 

PAINOLASTINNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Heinäkuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Mitään hyvää asiaa Minä en pidättele heiltä, jotka Minua rakastavat, Minun 

tarkoitukseni mukaan, minkä olen heidän elämilleen antanut. Minä en ole hylännyt ketään. 

Ihmiset hylkäävät Minut. He eivät luota Minuun, kun heidän rukouksiinsa ei vastata heidän 

hyödykseen, kuten he sen näkevät. Tämä saa aikaan niin monen vetäytymään pois Minun luotani.”  

”Heillä ei ole mitään käsitystä siitä, kuinka Minä rakastan heitä tai kuinka ääretöntä Minun 

viisauteni on. Pikemminkin he syyttävät Minua asioista, jotka menevät väärin elämissään, vaikka 

saatana on syyllinen siihen. He tulevat Minun luokseni ja rukoilevat, että asiat olisivat erilaisia, 

mutta Minä en voi vastata heille sillä, mitä he haluavat, koska Minä näen polun edessä ja Minä 

tiedän tien, jota heidän täytyy kulkea.” 

”Aika ajoin vastaan tulee ateisteja, joita huijarikristityt tai vähemmän täydelliset kristityt ovat 

väsyttäneet… kuitenkin, kun ateisti toimii huonosti, se menee huomiotta. Minä toivoisin, että he 

soveltaisivat samoja standardeja ateisti veljiinsä ja sisariinsa, kuin mitä he soveltavat Minun 

lapsiini.” 

”Minä toivon, että voisin kertoa heille, ”Minun Lapseni eivät ole sen täydellisempiä sen 

kummemmin kuin tekään… mutta he SAAVAT anteeksi. Ja monet, monet yrittävät muuttua Minun 

avullani.” Aina ei näe, mitä kristityn elämän takana on. Te ette näe, millaisia he olivat, ennen kuin 

Minä sain heistä otteen.”  

( Clare ) Ajattelen nyt itseäni, Herra. Vau! Ei hyvä, ei ollenkaan hyvä. Itsekäs, ylpeä, syvästi 

sotkeutunut materialismiin ja vaikutuksen tekemiseen ihmisiin. Kykenemätön syviin 

ystävyyssuhteisiin, antamaan tai vastanottamaan rakkautta.”  

Mutta jotakin minussa muuttui, kun Herra sai minusta otteen. Häneltä vei vuosia muuttaa minut. 

Mutta se muuttui. En ole täydellinen, minulla on yhä ongelmia kaikkien niiden asioiden kanssa, 

mutta en ole ollenkaan sellainen kuin olin.  

( Jeesus ) ”Rakkaus tuli sinun elämääsi. Sellainen rakkaus, josta olit aina unelmoinut: pyhä, 

rakastava kumppanuus. Minä tulin ja paljastin sinulle, Kuka Minä olin, todella. Ja kuka sinä olit, 

Minulle. Niin erityinen, niin kovin erityinen. Sinulla ei koskaan ollut ollut ketään, joka olisi 

kohdellut sinua sillä tavalla, muut eivät olleet koskaan ymmärtäneet sinua.”  

”Sinä et koskaan tuntenut turvallisuutta elämässäsi, ennen kuin Minä astuin sydämeesi. Sinä tiesit 

ilman epäilyksen häivääkään, että Minä Olen Jumala ja kuitenkin ”Minulla ei ollut parempaa” 

tekemistä, kuin oleilla sinun kanssasi: ohjaten sinua, suojellen sinua ja opettaen sinua Minun 

Valtakunnastani.”  

”Sinun kirkko kokemuksesi ei ollut yhtään sen parempi, kuin mikään muukaan sinun 

kokemuksistasi – sinua ei hyväksytty siellä, sen enempää kuin sinua ei hyväksytty ei-kristillisessä 

yhteisössäkään. Mutta yksi asia sinulla oli: henkilökohtainen suhde Minun kanssani. Sinä kosketit 

Minun pukuni helmaa, päivä päivän jälkeen ja sen kautta sinä selvisit hengissä pahoista asioista, 

joita sinulle tapahtui, jopa kirkossa.”  



”Katsohan, uskonto ja Jumala eivät muistuta toisiaan yhtään. Uskonto on ihmisten vaalima 

menetelmä päästä lähemmäs Jumalaa. Kun taas, Minä omaksuin sinut ilman sääntöjä ja 

säännöksiä, jopa ilman tietoa Minun Nimestäni. On heitä, jotka tuntevat Minut sydämissään ja 

hengessään ja seuraavat kaikkea, mitä Minä pyydän heitä tekemään. Sitten jonakin päivänä, kun 

aika on kypsä, Minä paljastan itseni heille.”  

”On kuitenkin toisia, joita on kohdeltu niin raa`asti elämissään, että heillä ei ole mitään toivoa 

rakkaudesta tai hyväksytyksi tulemisesta. Minun täytyy yllättää heidät Minun Rakkaudellani. 

Minun täytyy ottaa heidät sellaisella hetkellä, jota he vähiten odottavat ja suihkuttaa heidät Minun 

perustavaa laatua olevalla, epäitsekkäällä rakkaudellani.”  

”On monia, jotka syyttävät Minua jokaisesta pahasta asiasta, joita heille on sattunut elämissään, 

koska he eivät halua luopua synneistään. Jossakin sydämiensä sisällä he kuulevat Minun ääneni – 

mutta maailma ja sen houkutukset voittavat heidät ja he sivuuttavat sen, kunnes on liian 

myöhäistä.”  

”Minä olen aina kutsumassa, aina odottamassa, aina heidän kanssaan, haluten tuoda 

parantumista heidän elämiinsä. Mutta heidän täytyy vähintäänkin olla halukkaita luopumaan 

synnistä ja vastaanottaa Minun Rakkauteni. Lihan nautinnot kutsuvat paljon äänekkäämmin kuin 

Minä, siispä Minun pitää odottaa, kunnes liha on vanha ja heikko.” 

”Mutta vielä sittenkään ei ole takeita, että katkeruus, josta he pitävät kiinni, sallii heidän kuulla 

Minua. Siispä Minä sallin heidän riutua vanhainkodissa, kunnes Minä voin tavoittaa heidät ja tuoda 

heidät Kotiin.” 

”Voi, kuinka surullista on, kun sielu on sulkenut oven Minun Rakkauteeni ja sillä ei ole mitään, 

minkä puoleen kääntyä tässä maailmassa. Yksin, hylättynä monta kertaa omasta syystä, he ovat 

vakuuttuneita omasta henkilökohtaisesta oikeamielisyydestään, että katumiselle ei ole tilaa. Kaikki 

on muiden vikaa – he ovat viattomia uhreja. Jumalaa on syyttäminen kaikesta.”  

”Clare, Minä haluan sinun rakastavan rakastamattomia. Mene niiden luokse, jotka ovat torjuneet 

Minut. Ole Minun käteni, Minun jalkani, Minun suuni ja Minun korvani. Vähintäänkin lopullisella 

hetkellä Minä voin järkeillä heidän kanssaan. Minä voin muistuttaa heitä sinun ystävällisyydestäsi, 

jopa silloin kun he eivät ansainneet sitä.”  

”Tämä monta kertaa on viimeinen oljenkorsi heidän vastarinnassaan ja he murtuvat… kyynelten 

tulva, syvä tieto synneistään ja jopa suurempi tietoisuus siitä, kuinka valtavan erityisiä he ovat 

Minulle… niin erityisiä, että Minä kestin kidutuksen tuodakseni heidät Taivaaseen Minun luokseni 

ikuisesti.Minä vaalin heitä aarteena, Minä rakastan heitä ja halaan heitä, koskaan heistä 

eroamatta.”  

”Näinä päivinä monet sielut pelastetaan tällä tavalla. Siksi Minä jatkuvasti kehotan teitä 

rakastamaan rakastamattomia. He ovat kaikkein kurjistuneimpia, jopa ja erityisesti he, jotka ovat 

kokeneet vaurautta.”  

( Clare ) Herra, Sinua syytetään kaikista kauheista asioista, joita Israelilaisia käskettiin tehdä. 

Harvat näyttävät välittävän ottaa selville, miksi Sinä teit sen mitä Sinä teit, kun Sinä määräsit 

armeijoiden murhaavan miehet, naiset ja lapset ja täysin pyyhkiä kaupungin olemattomiin. Ihmiset 

eivät ymmärrä sitä, ja siksi he näkevät Sinut karskina, kauheana Jumalana.”  

( Jeesus ) ”He eivät kuulleet kauhistuttavia, sydämeen käyviä vastasyntyneiden huutoja, kun heidät 

laitettiin punaisina hehkuviin kulhoihin ja uhrattiin Molokille. He eivät nähneet ihmisten 



perversioita eläinten kanssa – edes eläimet eivät voineet paeta heidän pahuuttaan. He eivät 

nähneet naimisrituaaleja demoneiden kanssa, demonit hedelmöittivät heidät pahoilla ja 

demonisilla voimilla.”  

”Vähän on ymmärretty aikojen kuluessa sitä, miksi Minun ihmisteni täytyi tuhota jokainen elävä 

olento. Kuitenkin Minun Sanastani ei puutu selityksiä. Minä teen selväksi, että pahuus oli 

korjaamattomissa. Ja nyt te olette lähestymässä Nooan Päiviä, kuten oli Nooan Päivinä.”  

”Kyllä, jokainen perversio ja inhottavuus tullaan sallimaan lailla. Nuorten lasten koskettelu, seksi 

eläinten kanssa, mies miehen kanssa ja nainen naisen kanssa – kaikki se on tulossa, aivan yhtä 

varmasti kuin MINÄ OLEN. Se on jo täällä, mutta sitä yhä vältellään. Ei kauaa. Lakeja on 

allekirjoitettu ja on tekeillä, jotka tekevät jokaisesta inhottavasta käytännöstä laillisempaa kuin 

pornosta. Ei tule olemaan ikärajoja – kaikki voivat tulla ja koettaa itse. Loppujen lopuksi, se tuottaa 

nautintoa ja nautinto on sinun oikeutesi ja vapautesi.”  

”Minä kutsun teitä, Minun Lapseni, Minun kurittomani. Hylätkää yksinäisyytenne. Hylätkää 

valheet, pimeys, hämmennys. Tulkaa. Tulkaa Minun luokseni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut. 

Te tulette löytämään levon sielullenne ja ehdotonta rakkautta sydämellenne. Minä en tule 

koskaan käännyttämään teitä pois.”  

”Minä en tule koskaan hylkäämään teitä – pikemminkin, teidän elämänne tulee valoisammaksi ja 

valoisammaksi, mennen kunniasta kunniaan. Minä en ole ihminen, että Minun pitäisi valehdella. 

Minulla on hyvää varattuna teille, ei pahaa. Minä annan lahjoja ja taitoja teille, asioita, joita te 

olette kaivanneet tehdä. Kenen te luulette panneen sen kaipuun teihin?”  

”Nyt Minä haluan tuoda täyttymystä ja iloa teidän elämäänne. Teidän syntinne ovat tuoneet teille 

vain murhetta ja pettymyksiä. On aika tehdä muutos, aika vapauttaa kaikki vanha painolasti ja 

aloittaa uudelleen: tuoreena uudestisyntyneenä.”  

”Minä kutsun teitä, Minun kadotettuni. Tulkaa Minun luokseni. Minä tulen halaamaan teitä ja 

ympäröimään teidät ilon ja kiitoksen lauluilla palaamisesta takaisin siihen kohtuun, joka teitä 

kantoi. Kyllä, Minä tulen pukemaan teidät hienoon pellavaan ja laittamaan sormuksen sormeenne, 

sandaalit jalkoihinne ja me tulemme kävelemään yhdessä yhtenä. Kertokaa Minulle vain, että te 

olette kyllästyneet olemaan haavoitettuja.”  

”Kyllästyneitä haavoittamaan muita. Että te olette pahoillanne synnillisistä asioista, joita te olette 

tehneet. Pyytäkää Minun anteeksiantoani – sitten ojentakaa elämänne Minulle. Minä tulen 

vaalimaan teitä. Minä tulen johdattamaan ja ohjaamaan teitä. Minä en tule koskaan hylkäämään 

teitä. Minä tulen johdattamaan teitä kädestä Ikuiseen Iloon Minun Isäni Valtakunnassa Taivaassa, 

ikuisesti.”  

Sanokaa tämä sydämestänne… ”Jeesus, anna minulle anteeksi, minä annan Sinulle elämäni. Opeta 

minua, johdata minua, älä koskaan, ikinä vetäydy luotani.” 


