
771. Jeesus sanoo… Tulkaa & Antakaa Minun antaa teille Avain Minun Sydämeeni 

TULKAA & ANTAKAA MINUN ANTAA TEILLE AVAIN MINUN SYDÄMEENI  

Jeesuksen Sanoja Sisar Clare kautta, 23. Huhtikuuta, 2020.  

Jeesus aloitti… ”Jos sinä vain suuntaisit itsesi Minun aaltopituudelleni joka päivä, Minulla olisi niin 

paljon jaettavaa kanssasi. Pieni talosi on kaunis ja hyvin sopiva teille molemmille. Pienentäminen 

on hyvä asia, siispä hankkiudu eroon asioista, joista tiedät, että ne eivät ole enää tarpeellisia 

sinulle. Minä tulen auttamaan sinua.  

( Clare ) Voi, kiitos Sinulle, Herra… Minä tiedän, että tarvitsen apua.  

( Jeesus ) ”Minun Clare kultaseni, Minä olen kaivannut sinun halauksiasi ja kiitoksen antoasi. 

Kuinka suloista sinulta oli tänä aamuna kiittää Minua, se merkitsee niin paljon meille molemmille. 

Minä rakastan olla sinun läsnäolossasi ja kiitoksen antaminen on niin kovin elintärkeää 

suhteellemme. Olit oikeassa, kun ajattelit katuvasti aikoja, jolloin pidit Minua itsestäänselvyytenä. 

Kun tulee liian tuttavalliseksi Minun kanssani, se voi saada sielun menettämään Jumalan pelkonsa 

ja kunnioituksensa. Pidä yllä tätä kaunista kunnioituksen ominaisuutta elämässäsi ja rohkaise 

kaikkia Sydänasukkaita tekemään samoin.”  

”Tiedättekö rakkaat; Minä en vaadi yksityiskohtaista ylistystä teiltä? Se, mitä Minä rakastan, on 

kun vain istutte Minun kanssani ja vuodatatte rakkauden sydäntänne. Laulut voivat liikauttaa 

tunteitanne Minua kohtaan, mutta kun te ensin istutte hiljaa, Minä olen aivan kyvykäs vastaamaan 

kaipaukseenne ilman musiikkia. Se ei kiistä musiikin asemaa… se vain karsii ylistyksen kaikkein 

oleellisimpaan, sydämen kiitoksen antoon ja ylistykseen.” 

”Mitä suurempi kunnioitus, sen suloisempi Rakkaus välillämme. Joidenkin kanssa Minun täytyy olla 

muodollisemmin läsnä heidän elämissään, toisten kanssa, jotka ovat hyvin lasten kaltaisia, Minä 

päästän heidät kallisarvoiseen paikkaan, joka on varattu vain hyvin viattomille. Sinä olet hyvin 

paljon kuin lapsi, Clare, paitsi niiden ihmisten tapojen osalta, joita olet oppinut maailmassa ja olet 

heittänyt ne elämästäsi.”  

”Kaikkein läheisin paikka Minun Sydämessäni on varattu puhtaimmille sieluille. Rakkaat, jos te 

haluatte olla siinä paikassa, puhdistakaa motiivinne. Tarkkailkaa ihmisten suunnitelmia, joihin 

Saatana yrittää saada teidät. Kyllä, hän tulee yrittämään ihmisten tapoja Minuun. Mutta kun te 

tulette Minun luokseni ilman teeskentelyä, tietäen, että vain puhdas rakkautenne Minua kohtaan 

on tie Minun Sydämeeni, Minä todella siunaan teidät.” 

”Se on niin yksinkertaista, että jopa lapsi voi sen tajuta. He katsovat Minuun niin vilpittömällä ja 

puhtaalla katseella, Minä en voi vastustaa heidän luokseen tuloa. Tämä on avain Minun Sydämeeni 

ja Taivaaseen, puhtaus, vilpittömyys, viattomuus. Minun luokseni tulo ilman kaksoismotiiveja, 

tekee sinusta yhden Minun rakkaimmista lapsistani. Toiset tulevat, koska he haluavat jotakin ja 

Minä kuuntelen ja vastaan heille myöskin. Mutta kun yksi näistä pikkuisista tulee, koska he 

yksinkertaisesti haluavat Minun seuraani, Minun sydämeni sykkii nopeammin ja Minun rakkauttani 

ei voi enää pidätellä.” 

”Minä laitan maailman odottamaan jonossa ovella. Mutta Minun pikkuiseni, heidät Minä annan 

pujahtaa viattomuuden oven läpi. Oi, kuinka Minä toivon, että Minun kirkkoni ymmärtäisi tämän. 

Minä olen yrittänyt monia kertoja Evankeliumeissa vihjata sitä, provosoida heidän ajatuksiaan 

siitä, kyllä, Minä olen yrittänyt. Mutta moderni kirkko painottaa niin paljon tietoa ja kykyä, he eivät 

näe suorinta tietä Minun Sydämeeni.”  



”Tällaisia Minä haluan Sydänasukkaiden olevan, viattomia, lasten kaltaisia, uskollisia, rakastavia ja 

että he kaipaavat vain yhtä kosketusta Minulta. Toki Minä voisin välittää paljon kirjoja, joissa on 

tietoa luomisen tavoista, mutta Minä pidän parempana lapsen viatonta ja rakastavaa katsetta, hän 

on niin rakastunut Minuun, että millään sillä ei ole merkitystä. He haluavat vain halata ja olla 

Minun kanssani. Mutta sitten on menemisiä ja tulemisia ja Minä olen niin kovin siunattu, kun lisää 

lasten kaltaisia sieluja tuntee vetoa Minun povelleni.”  

”Tällaisia Minä haluan Sydänasukkaiden olevan. Minä haluan heidän olevan lastenkaltaisia sieluja 

ja tulevan Minun lepooni ja luottavan Minuun kaikessa. Lapset eivät vastusta mahdotonta, he 

yksinkertaisesti tietävät, että se, mitä Minä pyydän heiltä, sen he voivat tehdä. Mitä Minä kerron 

heille, he voivat ymmärtää ja laittaa käytäntöön, sillä koskaan Minä en ohjeista ilman, että en 

välittäisi armoja tehdä se menestyksellisesti loppuun.”  

”Minun Ihmiseni, Minun armoni, kuten vesi syöksyy alaspäin kukkulan rinteitä ja kerääntyy 

alhaisimpiin paikkoihin. Siksi rakkaat, pitäkää se puhtaana ja yksinkertaisena ja rohkaiskaa sieluja 

yksinkertaiseen ylistykseen ja rakastamaan Minua ja tehkää kaikki, minkä he tietävät miellyttävän 

Minua. Pysykää poissa kilpailusta ja ihmisten sitoumuksista maineen kärkkymisessä.”  

”Pikemminkin olkaa tyytyväisiä pieneen katraaseen, joka on korviaan myöten rakastunut Minuun, 

eivätkä he halua mitään muuta kuin miellyttää Minua ja vetää muita sieluja Minun Sydämeeni. 

Minä kaipaan näitä pikkuisia, Minun ihmiseni, tyydyttäkää Minun kaipuuni, esitelkää Minut heille 

sellaisella tavalla, että he eivät pelkää tavoittaa ja halata Minua.” 


