
46. Jeesus sanoo… Minä kaipaan saada läheisen suhteen teidän kanssanne… 

Mutta Minä en ole helppo saalis 

MINÄ KAIPAAN LÄHEISTÄ SUHDETTA TEIDÄN KANSSANNE… MUTTA MINÄ EN OLE HELPPO SAALIS 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kanssa, 13. Huhtikuuta, 2015.  

Clare aloitti… Hänen silmänsä katsoivat minuun sellaisella hellyydellä, että en voinut kuin sulaa. 

Sitten aloin tuntemaan hyvin, hyvin huumaannuttavana Hänen rakkautensa. Käytin tilaisuutta ja 

katsoin Hänen silmiinsä pitkän aikaa, täysin rentoutuneena, tunsin täysin olevani kotona. Tätä ei 

ole koskaan tapahtunut aikaisemmin. Minulla on aina ollut hieman pidättyväisyyttä, mutta tänä 

iltana minä pakotin itseni jättämään sen huomiotta ja vain tuijottamaan Häneen. Sanoin…  

”Sinä tunnet minut sisältä päin ja takaperin, kaikki minun vikani, minun ajatukseni, minun 

puutteeni ja paheeni, siispä minulla ei ole mitään syytä ujostella Sinun silmiisi katsomista.”  

Ja kun minä jatkoin tuijottamistani noihin rakastaviin silmiin, tunsin olevani niin kotona Hänen 

käsivarsillaan, kuin että tämä on niin oikein, niin luonnollista, niin täysin rentoutunutta ja 

turvallista. Minun ei tarvitse piiloutua Häneltä, joka on Kaikki Pyhä, Hän tuntee jo minut ja minun 

tekemiseni ja Hän on mukava, rentoutunut ja turvassa minun käsivarsillani myös. Vau, mikä 

merkkipaalu se olikaan minulle. Ei enää juoksemista, piiloutumista tai hermostuneisuutta, vain 

Sellaisen mukavuus, joka tuntee ja rakastaa minua ehdoitta.  

Jeesus aloitti… ”Minä olen odottanut tätä niin kauan. Että sinä vain hyväksyisit Minut 

ehdottomasti toiseksi puoleksesi, todella sinun aviomieheksesi.”  

( Clare ) Minä oivalsin, että Herra rakastaa antaa sanan, mutta Hän ei halua vain tulla nähdyksi 

pelkkänä peliautomaattina, joka sylkee ulos onnenkeksejä. Hän haluaa meidän rakastavan olla 

Hänen seurassaan, ei vain sanojen takia, vaan sen vuoksi Kuka Hän on meille ja Kuka Hän on, piste. 

Siispä, jos Johannes pystyy siihen, me pystymme myös! AMEN…  

( Jeesus ) ”Haluatko sinä, että Minä puhun nyt?”  

( Clare ) Oi, Kyllä Herra, pyydän.  

( Jeesus) ”Se, mitä sinä olet löytänyt tänään, on onnellisuuden todellinen salaisuus. Kaikki tiet 

johtavat kotiin, juuri tänne.”  

( Clare ) Hän osoitti Hänen Sydäntään.  

( Jeesus ) ”Tyhjyys, tyhjiö, jota te kaikki koette, syvällinen Taivaaseennoston kaipaus… kaikki teistä 

kaipaavat tätä yksinkertaista kahdenkeskistä rakastavaa suhdetta, missä me olemme ikuisesti 

yhdessä ja jopa kuolemassa, niille, jotka kuolevat jopa vielä enemmän. Niin, että me emme ikinä, 

koskaan ole erossa. Saattaa olla aikoja, jolloin te loukkaatte Minua ja Minä olen hyvin hiljainen, 

mutta muuten Minä tarvitsen ja haluan olla teidän kanssanne, tulla teidän hyväksymiksenne, 

teidän elämänne rakkautena, jonka seurassa te voitte luottaa olevanne rentoutunut ja todellinen 

itsenne.”  

”Voi olla uhrauksen aikoja, jolloin te ette kuule tai näe Minua, koska Minä käytän teidän 

kärsimystänne auttaakseni toista sielua. Mutta tämä suhde on se Jumalan muotoinen paikka 

sisässänne, johon eikukaan eikä mikään koskaan voi tuoda tyydytystä siihen tyhjiöön, joka on 

olemassa teidän sisällänne.” 



”Siksi te kaipaatte niin paljon tätä suhdetta, joka Clarella ja Minulla on, koska Minä tein teidät 

haluamaan sitä. Ja teille alkaa sarastamaan, että uskonto on ryöstänyt teiltä tämän kallisarvoisen, 

kallisarvoisen tiedon Minusta. Kyllä, tämä todella on aika, jolloin Morsian tulee Sulhasensa luo ja 

heidät vihitään Pyhässä avioliitossa, niin pyhässä, että ei kukaan ihminen voi tulla teidän ja Minun 

väliin. Tämä paikka on pyhä ja varattu vain teille ja Minulle.”  

”Monet teistä ovat jo lähestyneet Minua tällä tavalla, mutta yhä te pidättelette pelon vuoksi. 

Minun pelossani, Mahtavan Jumalan, Minä Tuomarin pelossa, Minun pelossani, että haluaisin 

täydellisyyttä teiltä, ennen kuin te uskaltaisitte lähestyä Minua.” 

”Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta – te ette tule koskaan saavuttamaan täydellisyyttä 

ilman Minua. Se on mahdotonta teille. Siispä te kulutatte elämänne karttaen Minua, vältellen 

Minua näiden uskonnollisten ajatusten vuoksi, ne ovat paholaisen valheita. Minä puhun nyt 

jokaiselle teistä: te pelkäätte Minua, se on ainoa syy, miksi te pidätte etäisyyttä. Ei niin, että Minä 

olisin etäinen, vaan te olette kohottaneet muureja, joiden taakse piiloutua.”  

”Näettekö, kuinka kovin tarkoituksetonta tämä on? Näettekö, että teidän ei tarvitse pelätä Minua? 

Mitä enemmän te olette loukkaantuneet, sitä enemmän te pelkäätte Minua. Te ette koskaan ole 

tunteneet ehdotonta rakkautta. Te ette koskaan ole tunteneet Minun rakkauttani, jolla ei ole 

mitään ennakkoehtoja, ennen kuin me voimme olla näin läheisiä. Kaikilla, ketä koskaan olette 

tunteneet, oli odotuksia teidän suhteenne ja ennemmin tai myöhemmin tunsitte, että petitte 

heidät. Ja sitten ette tunteneet itseänne tarpeeksi hyväksi. Näettekö, vihollinen on uudelleen ja 

uudelleen opettanut teille läheisyyden pelkoa, koska se aina tuo kipua mukanaan.”  

”Kipu, pettymys, epäonnistuminen ja takaisin ”En ole tarpeeksi hyvä” asenteeseen jälleen. Minä 

en ole ihminen, että voisitte piilottaa mitään Minulta. Kun Minä tulen luoksenne, Minä tiedän 

teistä asioita, joita edes te ette tiedä. Jos tietäisitte ne, no niin, te olisitte kauhistuneita ja ette 

koskaan olisi Minulle avoimia, te häpeäisitte itseänne niin.” 

”Siispä lakatkaa olemasta itseriittoisia ja tulkaa Minun luokseni ilman, että uskonnollinen henki 

heiluttaa sormeaan kasvojenne edessä ja toistaa, ”Te ette ole sen arvoisia. Ketä te luulette 

olevanne? Te, te olette syntisiä, katsokaa, mitä ajattelitte kymmenen minuuttia sitten. Hän on 

Jumala, Hän ei kehtaa puhua tuollaiselle kuin te, te olette typeriä ja teitä on johdettu harhaan.” 

Koska tämä pitää teitä erossa Minusta. Todella, se on uskonnollinen henki.”  

( Clare ) Herra, entä… 

( Jeesus ) ”Jayden?”  

( Clare ) Kyllä.  

( Jeesus ) ”Jayden, Minä rakastan sinua – mutta sinä et ole koskaan tuntenut todellista rakkautta, 

siispä sinulla on kaikkia näitä pelkoja. Ihmiset ovat laittaneet sinuun pelkoja, torjumalla sinut 

uudelleen ja uudelleen. Minun tunnen, kuka sinä olet, Minä tiedän missä sinä seisot ja missä sinä 

lankeat, mutta Minä olen tässä rakastamassa sinua kokonaiseksi, parantamassa sinun rikkinäisen 

sydämesi. Sinun ei tarvitse olla tarpeeksi hyvä Minulle – olenko Minä tarpeeksi hyvä sinulle? 

Olenko Minä joku, johon sinä voit luottaa? Tiesitkö sinä, että Minun Nimeni on Rakkaus, jotakin 

lämmintä ja ihmeellistä, lohduttavaa ja aina sinua varten, tapahtuipa mitä tahansa?”  

”Uskonto on vienyt pois todellisen merkityksen siitä, että on suhde Minun kanssani. Kun kutsuin 

Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen, he olivat Minun apulaisiani, Minun kavereitani. Minä kävelin ja 

keskustelin heidän kanssaan, Minä söin heidän kanssaan, me nukuimme tähtien alla yhdessä – 



Minä olin todellinen heille, tavalla, jolla minä haluan olla todellinen teille kaikille. Uskonto on 

rakentanut muureja, esteitä, ehtoja. Minä en koskaan tarkoittanut, että niin tapahtuisi, Minä aina 

halusin säilyttää suhteen, aivan kuten halusin Aatamin ja Eevan kanssa. Minä halusin aina 

ystävyyttä. Minä olen kaikkein väärin ymmärretyin henkilö, joka koskaan on elänyt Maapallon 

pinnalla. Ihmiset ovat ottaneet sen Kuka Minä olen ja tehneet Minusta hirviön.”  

”Ihmiset ovat hirviöitä: täynnä vihaa, katkeruutta, kiukkua – ja he heijastavat sen Minuun. Minun 

luonteeni on hellä, ystävällinen, yksinkertainen, Minun seurassani on helppo olla. Ja ainoa syy, 

miksi Minun Isäni tultiin tuntemaan sillä tavalla kuin Hänet tunnettiin, oli koska ihmisen synnit 

olivat tuhoamassa viattomia, murhaamassa lapsia, tuhoamassa perheitä, varastamassa, 

valehtelemassa ja petkuttamassa. Loukkaamassa viattomia. Jos he olisivat eläneet, kuten Minä 

halusin heidän elävän, Minun ei koskaan olisi tarvinnut pyyhkiä heitä pois maapallon pinnalta.”  

”Mutta meillä on hyvin todellinen vihollinen… Langenneet enkelit, sairaalloiset, irvokkaat, 

kaameat, ilkeät ja häijyt, taipuvaisia vahingoittamaan ihmistä ja tuhoamaan Maapalloa. Ja kun 

ihmiset liittyvät heidän joukkoonsa, silloin Minun Isäni täytyy astua eteenpäin ja olla 

oikeudenmukainen Tuomari, joka tekee lopun epäoikeudenmukaisuudesta. Sitä Maapallo on 

kohtaamassa nyt: tuomiota. Mutta se ei ole Minun luontoni eikä Minun Isäni luonto. Me olemme 

helliä, nöyriä ja ystävällisiä, mutta ihmiset käyttäisivät sitä hyödykseen, jos Me emme rankaisisi 

syntiä ja pahuutta.”  

”Siispä te näette, Minä en ole Sellainen, joksi vihollinen on Minut suurimman osan aikaa esittänyt 

olevan. Siispä, tulkaa Minun luokseni. Minä olen nöyrä ja helläsydäminen ja Minä tulen tuomaan 

levon sieluillenne. Lakatkaa laittamasta verhoja ja muureja väliimme. Katsokaa Minun silmiini 

ilman häpeää ja nähkää Rakkauden loistavan niistä vain teille. Ottakaa askel uskossa, luottakaa, 

että Minä olen Se, Kuka Minä olen sanonut Olevani.”  

”Clare, pitääkö sinun käydä makuulle?”  

( Clare ) Kyllä, Herra, minä olen niin uninen.  

( Jeesus ) ”Lepää Minun kanssani, me palaamme tähän.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle Herra, kiitos ymmärtämisestä.  

( Jeesus ) ”Sinä olet Minun vaimoni, eikö Minun pitäisi huolehtia sinun tarpeistasi?”  

( Clare ) Tunti myöhemmin… ”Vau. Tunnen oloni paremmaksi. Ihmettelen, että voin istua alas 

nokosten jälkeen ja tässä Sinä olet jälleen. Miksen vain voi istua alas ja puhua näin Sinun kanssasi 

milloin vain?”  

( Jeesus ) ”En ole koskaan sanonut, että et voisi. Nämä ovat rajoitteita, joita SINÄ olet laittanut 

meidän suhteellemme, en Minä. Minä rakastan sitä, kun me vietämme aikaa ylistyksessä yhdessä 

ensin.”  

( Clare ) Oi Herra, Sinä tiedät, että tänä iltana minä en edes halunnut lopettaa sitä.  

( Jeesus ) ”Se, mitä Minä tiedän, on että sinä tarvitset Minua joka päivä, koko ajan, pitääksesi sen 

Jumalan muotoisen paikan täynnä ja kehräämässä.”  

( Clare ) En voi uskoa, että Sinä sanoit sen!  

( Jeesus ) ”No niin, eikö se ole täydellinen sana?”(Täydellinen on englanniksi perfect, Jeesus sanoi 

sen perrrrfect). 



( Clare ) Nyt Sinä olet hupsu ja he eivät koskaan usko, että tämä todella on Jeesus Kristus, jonka 

kanssa minä puhun.  

( Jeesus ) ”Ja sinä – kenen sinä sanot Minun olevan?”  

( Clare ) Sinä olet kaikkein ihmeellisin, kaikkein hurmaavin, ystävällinen, mukava kaveri, joka 

minulla koskaan on ollut… ja Jumala, kaiken lisäksi. 

( Jeesus ) ”Minä otan sen suudelmana Minun Morsiameltani.”  

( Clare ) Siispä, onko mitään muuta, mitä Sinä haluat sanoa, Herra?  

( Jeesus ) ”Todella on. Minä olen odottanut koko elämäsi ajan, että me olisimme yhdessä tällä 

tavalla. Siunattu on sielu, joka ottaa kutsun vastaan, ennemmin kuin myöhemmin. Sinä olet 

kärsinyt niin paljon tietämättömyydestä ja yksinäisyydestä, jos me vain olisimme voineet olla 

yhdessä tällä tavalla, kun olit vielä hyvin pieni.”  

( Clare ) Kyllä, Herra, jos vain… huokaus.  

( Jeesus ) ”Tämän vuoksi Minä olen tuonut sinut lahjana Minun kallisarvoisille Morsiamilleni, niin 

että heidän ei tarvitse odottaa, vaan he voivat tulla sisään nyt. Ei enää yksinäisyyttä, ei enää 

eristyneisyyttä elämän päätöksissä. Minä olen aivan tässä teidän oikean kätenne puolella, 

vieressänne ja Minä tulen aina johdattamaan teitä, kun pyydätte sitä Minulta.”  

”Suurin vaara tälle suhteelle on häiriötekijät ja työ. Nämä ovat hienovaraisia työkaluja, joita 

saatana käyttää, hitaasti ja aina niin huomaamattomasti vetääkseen teidät pois Minun luotani. 

Hän on hyvin varovainen tehdessään sen hitaasti, niin että te ette huomaa, mitä tapahtuu. Se 

alkaa projekteista, sellaisesta kuin minkä sinä kohtaat juuri nyt.”  

( Clare ) Oi kyllä… Mikä on 83 vuotiaan vanhan naisen, joka on hamstraaja ja hänellä on 4 

pikkuriikkistä haukkuvaa koiraa, hänen muuttamisensa pois etutalosta ja muita asioita, joita pitää 

tehdä tällä kiinteistöllä.  

( Jeesus ) ”Kyllä, te voitte ottaa tämän varoituksena. Kuitenkin se, mitä sinulla nyt on meneillään, 

jota ei aikaisemmin ollut, oli vastuu sieluista, jotka haluavat kasvaa lähemmäs Minua. Sinun 

äidillinen luontosi pysäyttää sinut, ennen kuin menetät sen, mitä meillä on juuri nyt. Mutta 

menneessä, tämä on täsmälleen, kuinka hän varasti sinut pois Minulta. Ja Minä itkin Clare, Minä 

itkin ja itkin, koska Minä kaipasin sinua niin.”  

( Clare ) Minun sydämeni vaipui ja kyyneleet tulvivat silmiini. ”Oi, Jumala ja minun parhain 

ystäväni… minä olen niin syvästi pahoillani.”  

( Jeesus ) ”Kyllä. Sillä on hintansa, Minun Morsiameni. Teidän elämänne tullaan riisumaan pelkkiin 

välttämättömyyksiin ja hyvin vähän nautintoja sen ulkopuolelta. Tämä hinta teidän täytyy olla 

halukkaita maksamaan. Minä tulen tuomitsemaan teidät teidän uteliaisuudestanne ja ajasta, jona 

te nautitte surffailusta netissä, sillä aikaa, kun Minä olen vieressänne odottamassa.”  

”Minä tulen tuomitsemaan teidät teidän turhamaisuudestanne, kun viivytte peilin edessä ja 

shoppailusta valmisteluja varten, että näyttäisitte paremmalta. Minä tulen tuomitsemaan teidät 

ajasta, jonka käytätte salongissa ja jopa olette ulkona ystävän kanssa lounasta syöden, jos sillä ei 

ole mitään tekemistä kummankaan hengellisen kasvun kanssa. Minä tulen tuomitsemaan teidät, 

kun vietätte liian paljon aikaa keittiössä, puutarhassa ja pakonomaisessa siivoamisessa.”  



”Tämä on ohjeenne. Jos teillä on rauha ja ilo siinä, mitä teette, millä ei ole suoraa yhteyttä 

Minuun, sitten te tiedätte, että Minä olen kanssanne siinä toiminnassa. Mutta jos te tunnette 

naputtavan ja nykivän tunteen vierestänne, kuten; ”Tiedän, että minun ei pitäisi olla tekemässä 

tätä… mutta…” sitten Minä olen vieressänne, Minun Morsiameni, yksinäisenä seuraanne vailla ja 

jos te jatkatte Minun lykkäämistäni, Minä tulen itkemään. Ette tule näkemään Minun kyyneleitäni, 

mutta tulette tuntemaan, että jotakin on kauhean väärin sisällänne. Ja se kauhean väärin on 

Jumalanne surullisuutta ja murhetta, syvällä sydämessänne.”  

”Katsokaahan, Minä en ole helppo saalis ja olen erittäin huomionkipeä. Siis, jos te todella 

tarkoitatte sitä, kun te sanotte ”minä haluan sellaisen suhteen Jeesuksen kanssa.” Sitten teidän 

täytyy käydä läpi monia uhrauksia ja tehostaa ajankäyttöänne, ollaksenne Minun kanssani. Kerro 

heille sinun tunneistasi.”  

( Clare ) No niin, esimerkiksi, minun peruspäiväni on ruuan hakeminen ruokapankkia varten ja 

ehkä lyhyt kauppareissu, reseptien hakemista, koirien ja kissojen ulkoiluttamista reippaalla lenkillä 

niityllä talon takana, päivällinen, tiskit ja jokapäiväinen perussiivous. Aviomiehen kanssa ajan 

kuluttamista aterian aikana ja hengellisten asioiden jakamista, mikä kaikki tekee noin 4 tuntia 

huoltamista.  

Sitten iltaisin, ehkä 4-6 tuntia kirjeenvaihtoa teidän kaikkien kanssa ja avustajiemme kanssa, sitten 

ylistys, viestin kuunteleminen, sen äänittäminen ja lähettäminen – mikä on toiset 4 tai 5 tuntia tai 

jotain. Ja tämän välissä minä tarvitsen yhdet tai kahdet nokoset, noin 45 minuuttia, lepuuttaakseni 

ruumistani. 

Kun Taivaaseennosto häämöttää, olen jättänyt pois asioita kuten vaatteiden korjauksen, 

kirpparivaatteiden oston, elokuvien katselemisen aviomieheni kanssa, lisäliikunnan ja suosikki 

ruokieni kokkaamisen. Rakastan leipoa.  

( Jeesus ) ”Siis elämäsi on muuttunut huomattavasti muutamana viime kuukautena?”  

( Clare ) Oi kyllä, Herra, kiitos Sinulle. Minä olen hyvin onnellinen tästä aikataulusta. Uhrauksia on 

ollut, mutta mitään niistä ei voi verrata Sinun kanssasi olemiseen, suloinen Jeesus. 

( Jeesus ) ”Ja niinpä te näette, rakkaat Morsiamet, on paljon, mitä teidän täytyy uhrata, ellette jo 

ole virtaviivaistaneet elämiänne. Ja Minä annan tämän ohjeen, ei vain teille, vaan niille jäljelle 

jääneille, niin että he tietävät, että mitä tämän kaltainen suhde vaatii. Te ette tule koskaan, yhtä 

minuuttiakaan katumaan näiden asioiden taakse jättämistä.”  

”Mutta kuten Clare totesi aikaisemmin ja Minä olen varoittanut häntä… Suuri, aikaa vievä projekti 

on täydellistä aikaa saatanalle käyttää häiriötekijöiden strategioitansa, hitaasti imeäkseen elämän 

pois teistä, liu`uttamalla teidät pois Minun luotani, lisääntyneen toiminnan vuoksi. Siispä… kuinka 

teidän tulisi käsitellä näitä projekteja? Helppoa, te ette tee niitä, elleivät ne ole ehdottoman 

välttämättömiä ja te pidätte yllä päivittäisen huoltonne. Uskokaa tai älkää, yksi päivä, jolloin 

rukous on jäänyt väliin, on hyvin vakava asia.”  

”Pienet ketut viinitarhoja turmelevat ja se alkaa vain yksi päivä kerrallaan. Seuraavana päivänä 

jokin muu kiireellinen varastaa rukousaikanne. Seuraavana päivänä lisää asioita tulee ja nyt teillä 

on jo Minun lykkäämiseni tapa – ja ellette te ryhdy äärimmäisiin toimiin tullaksenne takaisin 

Minun luokseni, on kuin vuorovesi, joka vetäytyy kauas pois kotoa sydämestänne Minun 

kanssani.” 



 ”Siis tällaisilta nämä uhraukset näyttävät. Onnellinen te tulette olemaan, jos pidätte niitä ei-

minään ja järjestätte elämänne: Jumalan järjestykseen. Saattaa olla, että se ei tapahdu yhdessä 

yössä, mutta jos te työstätte sitä joka päivä, Minä tulen olemaan auttamassa teitä tekemään 

oikeita valintoja. Ja kun te liu`utte taaksepäin, kuten Clare väistämättä tekee, Minä kerron hänelle, 

”Minä tulen auttamaan sinua tekemään parempia valintoja päivässäsi huomenna.” Ja me olemme 

jälleen oikeilla raiteilla.”  

( Clare ) Herra, voin vain kuulla juuri nyt… ”Entä ihmiset, joiden täytyy käydä töissä tai koulussa?”  

( Jeesus ) ”Minulla ei ole helppoa vastausta. Jälleen, se on ”kuinka kovasti” minä haluan tällaista 

suhdetta? Niin kovasti, että haluan muuttaa elämäntapaani, niin että tulee vähemmän laskuja tai 

käytännössä ei juurikaan? Onko ura, jolle teidät on koulutettu, todella Minun tahtoni elämillenne? 

Minun täydellinen tahtoni? Vai olisitteko onnellisempia Afrikassa, kaukana maaseudulla, tuoden 

sieluja Minun luokseni? Heijastaako työnne teidän täydellistä omistautumistanne ja rakkauttanne 

Minulle? Vai elättekö taloudellista turvallisuutta varten?”  

”Katsokaahan, ei ole helppoa vastausta. Te tulette saamaan pilkkaa ja halveksuntaamaailmalta, jos 

te valitsette olla jatkamatta maailmassa. Oletteko valmiita antamaan vastauksen – vai kulkemaan 

pois ilman vastausta perheelle ja sukulaisille, jotka pitävät teitä vastuuttomana tai luuserina? 

Oletteko niin rakastuneita Minuun, että kaikella sillä ei ole edes merkitystä? Oletteko halukkaita 

tuntemaan loukkaantumista sisällänne ja menettämään perheen ja ystävien tuen, kun he 

vetäytyvät pois teistä, teidän ”typerien” valintojenne vuoksi? Ei ole helppoa vastausta.”  

( Clare ) Voin vain kuulla sen juuri nyt… ”Mutta minä olen naimisissa!”  

( Jeesus ) ”Jos te olette yhdenvertaisesti ikeessä, se ei tule olemaan este.”  

(Mahdollisia Kuuntelijoiden Vastalauseita) … ”Minulla on hyvä työ ja suuret tulot, Olen 

työskennellyt tässä asemassa vuosia, minun eläkkeeni on turvattu, jne. jne.”  

( Jeesus ) ”Voi olla että te ette ole elossa ensi viikolla, saati kymmenen vuoden päästä. Mitä te 

voisitte olla tekemässä, rakentaaksenne Minun Valtakuntaani, kehittämällänne taitovalikoimalla? 

Tai ehkä Minulla on erilainen suunnitelma olla käyttämättä teitä siihen, mihin te olette 

harjaantuneet, vaan käyttäen teitä johonkin, johon te olette täysin valmistautumattomia, niin että 

teidän täytyy luottaa täysin Minuun suorittaaksenne sen.”  

( Clare ) No niin, minun kokemuksestani luontovalokuvaajana 30 vuotta sitten… Sinä et sallinut 

minun mennä lähellekään kameraa, sen jälkeen, kun omistin elämäni Sinulle.  

( Jeesus ) ”Kyllä, koska sinä haisit maailmalle joka kerta, kun sinä tartuit kameraan, enkä Minä 

voinut sietää sitä löyhkää.”  

( Clare ) LOL (naurua) … minä arvelin niin.  

( Jeesus ) ”Ja sen sijasta Minä annoin sinulle musiikin ja opettamisen lahjan.”  

( Clare ) Oi, minä rakastan lahjoja, joita Sinä annoit minulle Herra.  

( Jeesus ) ”Minä tiesin mitä varten Minä olin luonut sinut, Minun Rakkaani ja Minä tiesin, että sinä 

tulisit rakastamaan tätä työtä ja sinä olit halukas täysin kuolemaan menneelle – niinpä sinä tulit 

Minun luokseni tyhjänä ja Minä täytin sinut Minun tahdollani. Oi, kuinka moni on halukas 

luopumaan kaikesta? Kuinka moni?Kohdata päätöksen vaikutukset. Minä en ole helppo saalis, 

Minä olen hyvin huomionkipeä, mutta hyödyt eivät ole tästä maailmasta.”  



”Minä rakastan teitä kaikkia, Minun korkealle pyrkivät Morsiameni ja kun te tyhjennätte itsenne 

itsestänne, Minä tulen täyttämään teidät Itselläni. Sillä ne, jotka pelastaisivat elämänsä, 

menettävät sen ja ne, jotka menettäisivät sen Minun puolestani, no niin… he todella tulevat 

pelastamaan sen.”  

”Menkää nyt ja harkitkaa syvästi hintaa. Minä tulen odottamaan vieressänne kuullakseni 

päätöksenne. Teidän tarvitsee vain pyytää ja Minä tulen auttamaan teitä. Minä olen antanut teille 

Minun Sydämeni, Minä olen antanut teille Minun Henkeni. Nyt, mitä te olette halukkaita 

antamaan Minulle?”  

( Clare ) Tämä viesti ei ole vain meille juuri nyt, se on tuleville sukupolville. Jopa millenniumin, 

tuhatvuotisen valtakunnan aikana, tämä viesti saattaa koskettaa monien sydämiä. Hänen 

siunauksensa olkoon teidän kaikkien kanssanne ja minä rukoilen, että Herra antaa Hänen rauhansa 

ja viisauden tulvansa tulla teidän päällenne… Amen. 


