
487. Jeesus kysyy… Kuinka on niin, että Kuninkaan täytyy odottaa Kuningatartaan? 

KUINKA ON NIIN, ETTÄ KUNINKAAN TÄYTYY ODOTTAA KUNINGATARTAAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Huhtikuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minä haluan, että tulet lähemmäs, Minun rakkain. Sinä pidät itsesi liian 

keskittyneenä, kun Minä haluan syöttää sinut Minun harvinaislaatuisella rakkaudellani sinua 

varten Minun sydämestäni. Tässä sinä olet puhumassa ajatusten harhauttajista ja katso kuinka 

helposti sinä olet ajautunut pois Minun poveltani, kun Minä toivoisin sinun lepäävän siinä. On niin 

paljon enemmän, mitä Minä haluan antaa sinulle, Minun rakkaani. Niin paljon enemmän. Mutta 

sinulla on taipumusta loikata Minun käsivarsiltani, juuri kun me olemme saavuttamassa Meidän 

Sydäntemme yhteyden pisteen, sillä Minä rakastan asua sinussa ja sinä rakastat asua Minussa ja 

me kuulumme yhteen.”  

”Mutta sinut otetaan helposti pois tästä paikasta. Onko se pidättyväisyyttäsi sallia itsesi olla 

haavoittuva Minulle? Siksikö sinä vetäydyt pois? Vai onko se vain yksinkertainen ajatuksen 

harhautuminen, kuten saada jotakin juotavaa?”  

( Clare ) Herra, Sinä tiedät vastauksen tuohon paremmin kuin minä.  

( Jeesus ) ”Entäpä jos siinä on vähän molempia. Vihollinen voi tarkkailla sydäntä, joka hehkuu sinun 

sisältäsi ja vastaanottaa paljon tarvittuja armoja. Hän tietää hyvin, kuinka vaarallinen sinä tulet 

olemaan hänen agendalleen, jos vastaanotat Minun täyden voiteluni sinua varten. Siispä, hän 

ampuu ajatusnuolen päähäsi, ”Olen janoinen.” Sitten hän saa sinut jalkeille, ”Voi, katso tätä 

jääkaappia, kuinka tämä on tullut näin pahaksi? No niin, minä vain järjestän ensimmäisen hyllyn 

tosi pikaisesti.” Sitten kun olet viimeistellyt sen, ”No niin, tein sen. Voisin aivan hyvin järjestää 

muutkin hyllyt. Loppujen lopuksi, en edes tiedä, mitä siellä on syötävää ja mikä pitää heittää pois.” 

Ja sitten hän on tehokkaasti vetänyt sinut pois Minun luotani, Clare.”  

( Clare ) Jep. Näin tapahtui.  

( Jeesus ) ”Sillä välin, Minä katson sinun reaktioitasi hänen taktiikkaansa ja toivon, että aukaisisit 

korvasi ja kuulisit Minun kutsuvan sinua takaisin. Mutta sinulla on tapa tulla kuuroksi, kun kiirehdit 

toimintaan. Muuten, Ajatusten Harhauttaja kertoo apulaiselleen, Kuuroudelle, huolehtia sinusta 

niin, että et kuule. Sitten enkelit väräyttävät aviomiestäsi, ”Kerro hänelle, että älä anna ajatusten 

harhautua.” Siispä hän sanoo jotakin, ”Kultaseni, älä anna ajatustesi harhautua Herrasta.” Ja sinä 

annat hänelle pikaisen vastauksen, ”En anna.” Mutta sinä tiedät täysin hyvin, että olet ja tulet 

harhautumaan. Siispä Minä odotan.”  

”Kuinka on niin, että Kuninkaan täytyy odottaa Kuningatartaan?” 

( Clare ) Voi, se ei ole hyvä, Herra. Se ei ole ollenkaan hyvä.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minä tiedän. Sinä menetät armoja. Sinä loukkaat Minua. Minä olen antanut Itseni 

sinulle ja sinä olet kohdellut Minua vähemmällä tärkeydellä kuin jääkaappiasi. Näetkö tämän?”  

( Clare ) Kaduttavasti, Herra, kyllä näen. Minulta oli väärin tehdä niin. Herra, pyydän anteeksi 

sinulta.  

( Jeesus ) ”Tuletko yrittämään kovemmin ensi kerralla? Itse asiassa, mitä Minä haluan sanoa, on, 

että tuletko sanomaan EI seuraavalla kerralla? Koska Minä takaan sinulle, että tulee seuraava 

kerta. Niin kauan kuin paholaiset kykenevät tekemään tätä, he tulevat jatkamaan. He lopettavat, 



kun sinä kiellät heitä niin monta kertaa, että he tietävät, että heidän ponnistelunsa tulevat 

menemään hukkaan, koska sinä tulet torjumaan heidän menetelmänsä.”  

( Clare ) Herra, mitä voin tehdä korjatakseni vahingon? 

( Jeesus ) ”Tule takaisin Minun luokseni ja viipyile rukouksessa pidempään. Minä kaipaan sinua, 

kuten sinä kaipaat Minua. Minä kaipaan sinua, Clare. Minä kaipaan syvää aikaamme yhdessä. Älä 

tee Minulle sitä, mitä monet palvelijat tekevät. He lopettavat ajan lyhyeen, koska he laittavat 

katraasta huolehtimisen tai henkilökohtaiset tarpeensa sen edelle, mitkä ovat Minun tarpeeni olla 

heidän kanssaan. Pyydän, älä tee sitä Minulle. Älä anna sitä esimerkkiä katraallesi. Katras seuraa 

paimenetarta, siispä esimerkilläsi, Minun Rakkaani, sinä olet sidottu elämään Minua varten 

elämäsi joka hetki.”  

”Katsokaahan, Minun Ihmiseni, teidän luovat pyrkimyksenne ovat vain niin hyviä ja syviä kuin 

teidän suhteenne on Minuun. Jos te haluatte viestittää Minua muille, teidän täytyy imeyttää 

Minua itseenne enemmän ja enemmän, niin että teistä voi tulla niin kuin Minä. Kun me olemme 

yhdessä, Minä liikutan Taivaan ja Maan varustaakseni teidät tuoreella mannalla, tuoreella 

voitelulla, tuoreella toivolla ja inspiraatiolla. Kun te oikaisette siinä, te oikaisette tehokkuuttanne 

kommunikoida Evankeliumia, Ilosanomaa.”  

”Mutta vielä tärkeämpää, Minä pyydän teiltä, mikä on tärkeämpää teille: katraanne ruokkiminen 

vai Minun ruokkimiseni rakkautenne makealla nektarilla? Niin monet ajattelevat, että Minä olen 

kaukainen, eikä Minulla ole minkäänlaisia tarpeita. Minä olen täydellinen itsessäni. Kuinka 

väärässä he ovatkaan!”  

”Sinun kissasi katsovat sinuun ja ehkä ajattelevat, että koska sinä näytät niin kykenevältä 

ruokkimaan ja huolehtimaan itsestäsi ilman heidän apuaan. Mutta he ovat tulleet huomaamaan, 

että sinä saat tunnevoimaa käpertymällä niiden viereen ja silitellen niitä ja ne sitoutuvat sinuun 

aivan kuin olisit niiden biologinen äiti, koska sinä huolehdit heistä niin kuin hän teki.”  

”Totuus on, kyllä, sinä voit toimia melko hyvin todella ilman kisujasi. Mutta sinä valitset olla 

toimimatta ilman. Sinä valitset tekeväsi itsesi haavoittuvaksi heille, sinä valitset ”tarvitsevasi” 

niitä.”  

”Älä oleta, että Minä olen kuin muovinen buddha, jolla ei ole tunteita. Minä olen sinun Luojasi, 

Joka loi sinut nimenomaisessa tarkoituksessa, että sinulla olisi suhde Minun kanssani. Minä 

kaipaan tulla tunnistetuksi sellaisena Joka Minä Olen ja mikä MINÄ OLEN kaikille Minun 

luoduilleni.”  

”Linnut, sirkat ja jopa valaat ovat kaikki tietoisia tästä ja mitä tiedemiehet eivät kuule, on niiden 

ylistys. Ihminen ymmärtää tarpeet, jotka täyttyvät parittelu menoissa, hätähuudoissa, mutta 

ylistyksessä? Voi, ihminen on niin kaukana sen ilon ja nautinnon ymmärtämisessä, mitä luodut 

kokevat, kun ne ylistävät Minua.”  

Jeesus siteeraa muutamia Pyhiä Kirjoituksia…  

Psalmi 19:1… ”Eikö ole kirjoitettu: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa 

hänen kättensä tekoja.”  

”Ja kuinka he julistavat Jumalan kunniaa? He ylistävät Minua. Ettekö ole kuulleet tähtien laulavan 

Minulle? Nyt tiede on alkamassa ymmärtämään, että kaikkiin olentoihin liittyy äänivärähtelyä ja 

siinä värähtelyssä ne ylistävät Minua.”  



Job 12:7-10… ”Mutta kysypä elimiltä, niin ne opettavat sinua ja taivaan linnuilta, niin ne 

ilmoittavat sinulle; tahi tutkiskele maata, niin se opettaa sinua ja meren kalat kertovat sinulle. 

Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että Herran käsi on ne tehnyt, Hänen, jonka kädessä on kaiken 

elävän sielu ja kaikkien ihmisolentojen henki?” 

Psalmi 96:11-12… ”Iloitkoot taivaat ja riemuitkoon maa; pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on. 

Ihastukoot kedot ja kaikki, mitä kedolla on, riemuitkoot silloin kaikki metsän puut.”  

”Riemuitkoon maa.” ”Kuinka voi Maa riemuita, jos sillä ei ole sielua, eikä tunnetta? ”Pauhatkoon 

meri ja kaikki, mitä siinä on.” Kuinka voi meri tehdä tämän, jos sillä ei ole sielua, eikä ole kykyä 

ylistää Minua? ”Ihastukoot kedot ja kaikki, mitä kedolla on, riemuitkoot silloin kaikki metsän 

puut.” Kuinka tämä kaikki voi tapahtua, jos ei ole sielua? Jos niistä ei nouse ylistystä?” 

Ensimmäinen Mooseksen Kirja 9:12… ”Ja Jumala sanoi: ”Tämä on sen liiton merkki, jonka Minä 

ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne 

ovat.”  

”Päivänselvästi ei voi tehdä liittoa ilman elotonta esinettä. Tosiseikka on, että kun te tulette 

olemaan Minun kanssani Taivaassa, te tulette näkemään sieluja Maapallolta, kukkien, kalojen, 

lintujen, puiden sieluja. Te tulette näkemään, kuinka he ylistävät Minua.”  

Jesaja 43:20… ”Minua kunnioittavat metsän eläimet, aavikkosudet ja kamelikurjet, koska Minä 

johdan vedet korpeen, virrat erämaahan, antaakseni kansani, Minun valittuni juoda.”  

”Kaikki olennot iloitsevat Minun hyvyydestäni ja rakkaudestani heitä kohtaan. Ja elämiensä 

lopussa, he tulevat Taivaaseen elämään Minun kanssani luomakunnassa, joka ei koskaan rappeudu 

ja se on jatkuvassa ylistyksen tilassa. He myös surevat ja ikävöivät Minun tulemistani, koska heillä 

on oma tapansa ymmärtää tuhoava isku, jonka heille on annettu Saatanan raa`an vihan kautta, 

kun hän vihoittelee Minulle tuhoamalla elämää, jota Minä olen luonut.”  

”Siispä, katsokaa, on kirjoitettu, kuitenkin ihmiset luulevat ymmärtävänsä Minua ja että 

Luomakunnan elämänvoimalla ei ole ymmärrystä. Kuinka kaukana totuudesta tämä on! Minä loin 

kaikki, vaihtoehdolla ylistää tai halveksia Minua, jopa kuten he valitsevat rakastaa tai torjua 

ihmistä. Kun Luomakunta vastaanottaa miehen tai naisen tai lapsen – se vastaa rakkaudella. 

Vaikka te ette voi tavallisesti havaita tätä tietoisuutta, se on silti olemassa.”  

”Kun eläin torjuu ihmisen, se näyttää asennettaan sitä henkilöä kohtaan. Tämä on vapaan tahdon 

valinta eläimen osalta, ei vain seurausta niiden ehdollistumisesta ja historiasta ihmisen kanssa. He 

voivat tulla hyvin rakastavasta perheestä, ei kuin joku, joka astuu ovesta sisään. Sinä olet nähnyt 

tämän vastareaktion koirilla.”  

”On niin paljon, mitä ei tiedetä sen suhteen luonteesta, mikä Minulla on Luomakuntaan. Se 

sisältää sinut, Minun rakkaani. Minä tarvitsen sinun ylistystäsi, siispä pyydän, palaa Minun luokseni 

nyt.” 


