
58. Jeesus sanoo… Avatkaa Sydämenne Minulle &  

Ottakaa vastaan Minun Rakkauteni! Pyydän, älkää loukatko Minua 

AVATKAA SYDÄMENNE MINULLE & OTTAKAA VASTAAN MINUN RAKKAUTENI… PYYDÄN, ÄLKÄÄ 

LOUKATKO MINUA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 27. Huhtikuuta, 2015.  

( Clare ) Olen ollut ylistyksessä useita tunteja rukoillen ja ylistäen ja tiesin, että oli aika saada viesti 

teille. Jeesus ja minä olimme tanssimassa laulun ”All of Me”(=Kaikki Minusta. Esittäjä Christ for 

theNations=Kristus Kansakuntia varten) tahtiin ja Hän piteli minua hyvin lähellä ja Hän sanoi…  

( Jeesus ) ”Minä tarvitsen kaiken sinusta Clare. Sinä pidättelet, sinä et ole täysin antautunut ja 

rauhallinen, sinun puoleltasi on vielä pidättyväisyyttä. Oi, pyydän, ota vastaan kaikki Minusta, 

pyydän älä pidättele Minun rakkauttani, pyydän, luota Minuun.”  

( Clare ) Ja minä tiesin, että Hän oli oikeassa. Minä tunsin etäisyyttä, kuten ”Sinä olet Jumala ja 

minä olen tomuhiukkanen, minun on parasta pitää välimatkaa ja näkökulmani.” 

( Jeesus ) ”Mutta sinä loukkaat Minua, kun et ota vastaan Minun rakkauttani. Sinä pidättelet, koska 

silmäsi ovat sinussa, eivätkä Minussa. Lakkaa ajattelemasta niin kuin ihminen – ota vastaan Minun 

ajatukseni, Minun rakkauteni, Minun ymmärrykseni. Minä olen luonut sinut tuomaan Minulle 

ylistystä ja kuinka Minä voin olla vastaamatta kaikella mahdollisella rakkaudella, kun sinä ylistät 

Minua?”  

”Minä haluan olla sinun läheinen kumppanisi, Minä haluan sinun kertovan Minulle pikku asiat, 

jotka vaikuttavat hassuilta, jotka huolettavat sinua – isot asiat, jotka ovat yli sinun kykysi 

ymmärtää. Minä haluan täysin avoimen oven sinun koko olemukseesi, ilman varauksia tai itseen 

keskittymistä. Näetkö? Minä olen loukkaantunut, kun sinä et luota Minulle edes hassuja 

pikkuasioita. Sinä ajattelet ”Oi, Hän on Jumala, nämä ovat pikkujuttuja, eivät Hänen aikansa 

arvoisia.” Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Ne voivat olla pikkujuttuja, mutta ne ovat 

sinun mielessäsi ja Minä rakastan Sinua, siispä Minä haluan olla osa kaikkea, mikä on sinun 

kallisarvoisen pääsi sisällä.”  

( Clare ) Sinä tarkoitat jopa härkäpäistä päätä?”  

( Jeesus ) ”Jopa sitä, jota Minä ymmärrän paremmin kuin sinä ajattelet.”  

( Clare ) Oi Herra, tämä on outoa minulle, olen hyväksynyt Sinut ilman ehtoja… mutta silti on 

olemassa tämä pieni muuri, jonka olen Rakentanut. Se on kuin minun ihmisyyteni muuri… minun 

ihmisyyteni ja Sinun jumalallisuutesi eivät vain näytä sekoittuvan… tai ainakin se on minun 

havaintoni.  

( Jeesus ) ”Jos se olisi totta, luuletko, että Minä vaivautuisin laittamaan laskeutumaan ranteellesi 

sinisen Taivaansiivet perhosen, räpyttämään siipiään, joissa oli indigonsinisiä korostuskohtia sinun 

nautittavaksesi?Näetkö, kuinka läheisesti Minä olen liittyneenä ajatuksiisi?”  

( Clare ) Kyllä näen ja se hämmästytti minua suuresti, kun Sinä ensin toit minut palatsiini Taivaassa. 

En vain kyennyt ymmärtämään, kuinka monia monimutkaisia yksityiskohtia Sinä olit työstänyt 

jokaiselle sen vesiputousten palatsin tuumalle… jopa hiljensit sen valtavan vesimäärän, joka kulki 

huoneen läpi. Minun puutteeniko saavat minut pidättymään olemasta täysin avoin ja vapautunut 

Sinulle?  



( Jeesus ) ”Sinun puutteesi ja pelkosi. Ja Minä olen kertonut sinulle kerran aikaisemmin, että 

Taivaassa ei ole olemassa sellaista asiaa kuin lihallinen viehtymys, joten sinun ei tarvitse olla 

huolissasi, että lankeaisit siihen, se ei vain ole mahdollista. Ja sinä jo tiedät, että jos sellaisesta on 

häivähdystäkään, demoni on testaamassa sinua. Se ei varmasti tule Minusta, eikä koskaan tule 

tulemaan Minulta. Sinähän tiedät sen, etkö tiedäkin?”  

( Clare ) Kyllä, Herra minä uskon sen. Siis mikä muu aiheuttaa minun pelkoni täyteen avoimuuteen 

Sinulle?  

( Jeesus ) ”Sinä olet yhä kiinni riittämättömyydessäsi ja puutteissasi. Vaikka ne ovat rumia sinulle, 

Minä poltan ne läpi Minun Rakkaudellani. Kun sinä täysin otat Minun Rakkauteni vastaan, Minä 

täysin puhdistan sinut näistä viipyilevistä puutteista, kunnes niistä ei ole jälkeäkään jäljellä. Sinä 

voit etsiä, mutta et tule löytämään niitä. Siksi on niin tärkeää sinulle vapauttaa koko olemuksesi 

Minun käsiini, eikä pidätellä mitään. Tätä Minä olen tekemässä, voitko työskennellä Minun 

kanssani? Tuletko työskentelemään, Clare?”  

( Clare ) Oi Herra, tiedän, että Sinä autat minua. Kyllä, minä tulen tekemään kaikkeni, etten laittaisi 

mieltäni puutteisiini, vaan vain Sinun rakkauteesi ja Sinun kunniaasi.  

( Jeesus ) ”Sitä Minä haen. Sitä Minä pyydän. Täydellistä antautumista Minun Rakkaudelleni. Tällä 

tavalla Minä tulen täysin päästämään sinut taipumuksistasi olla maallisen luontosi 

kontrolloitavana, se tulee yksikertaisesti palamaan höyrynä ilmaan.”  

”Katsohan kaikki miehet ja kaikki naiset kaipaavat aitoa rakkautta ja maailmassa sitä on niin vähän, 

että he alkavat kääntymään mielitekojen puoleen lohtua saadakseen. He saavat mielihyvää 

ruuasta, kauneudesta ja ihmissuhteista. Ongelma on siinä, että mikään näistä asioista ei voi 

hankkia heille, mitä Minä voin antaa. Ihmiset ovat vääristelleet Rakkauden, jota Minä tunnen sinua 

kohtaan, että sinä peräännyt Minun luotani ja etsit lohtua muista asioista. Mutta siitä kaikesta ei 

ole mitään hyötyä – mikään ei voi tuoda lopullista täyttymystä ja turhautuminen kasvaa sielussa, 

joka ajattelee, että kun saa kaiken mitä haluavat elämässä, se tulee täyttämään tyhjiön.”  

”Mutta se ei tuo. He saavuttavat sen täyttymyksen, mitä koskaan ovat unelmoineet tekevänsä ja 

saavansa ja he tuntevat itsensä tyhjiksi sisältä. Siksi niin monet rikkaat ovat niin onnettomia – he 

ovat kahlehdittuina elämäntapaansa, eivätkä ole vapaita lentämään Minun kanssani. Heidän 

elämäntavastaan tulee heidän Jumalansa, mutta se ei koskaan täytä sitä tyhjää paikkaa… niinpä 

sitä peitetään - lisää viihdettä, lisää tavaroita, lisää ihmissuhteita, kunnes he saavuttavat epätoivon 

pisteen ja tuntevat, että heidän elämänsä on ollut täydellinen epäonnistuminen. He järkeilevät, 

”Minulla on kaikkea, mutta en silti ole onnellinen.” Eivätkä he tule olemaan, ennen kuin ottavat 

vastaan Minut.”  

”Siispä mitä Minä pyydän sinulta, Minun Rakkaani ja kaikilta Minun Morsiamiltani, on täydellinen 

antautuminen, täydellinen luottamus ja irti päästäminen siitä, ketä te olette, Minun uskollisiin ja 

rakastaviin käsiini. Sillä Minä rakastan teitä hellästi, täysin, jopa sielunne syvyyksiin asti. Siispä 

älkää pelätkö läheisyyttä Minun kanssani. Teidät on tehty tätä varten, se on teidän kohtalonne ja 

kotinne. Luovuttakaa kaikki Minun Uskollisiin Käsiini ja tulkaa Kaikkivaltiaan Jumalan Lepoon.”  

”Tässä levossa te tulette löytämään täydellistymisen. Kyllä, te tulette löytämään rauhan ja 

olemaan tyytyväisiä, toiveenne täytetään ja olette toiveikkaita – teiltä ei tule puuttumaan yhtään 

hyvää asiaa. Siispä tulkaa Minun luokseni, sellaisina kuin olette. Jos olette leikkineet mudassa, 

tulkaa Minun luokseni – Minä tulen pesemään teidät ja koristelemaan teidät puhtailla 

liinavaatteilla. Jos olette kieriskelleet lihassanne… tulkaa silti Minun luokseni ja Minä tulen 



ennallistamaan sen, mitä te olette kadottaneet. Jos olette lopen uupuneita tämän maailman 

tavaroihin, kahlittuina menestykseen ihmisten keskellä, tulkaa Minun luokseni – Minä tulen 

katkaisemaan kahleet ja vapauttamaan teidät lentämään Minun kanssani Taivaallisiin. Minä tulen 

antamaan teille näkökulmaa, jota tarvitsette, ollaksenne se, keneksi Minä teidät loin olemaan, ei 

miksi ihmiset sanovat teidän olevan.”  

”Jos te olette rikkoutuneet ja teidät on torjuttu rakkaudessa, älkää pelätkö. Minun sydämessäni on 

rakkautta meille molemmille ja Minä tulen korjaamaan jokaisen härnäyksen ja iskun haavan, 

hieroen parantavaa balsamia siihen, kunnes se on ennallistettu kokonaiseksi ja kukoistavaksi – 

täytetty reunoja myöten meidän rakkautemme viinillä.”  

”Näetkö? Minä olen tullut täydentämään sinut, tekemään sinut kokonaiseksi, vetämään pois sinut 

maailmasta, nostamaan sinut Taivaallisiin, ennallistamaan oikeamielisyyden, rauhan ja ilon 

elämääsi. Palauttamaan sinut viattomaan lapsuuteesi. Oi, mikään ei ole mahdotonta Jumalalle. 

Minulla on jokainen vastaus, jota ikinä olet etsinyt. Minulla on kaikki, mitä koskaan olet halunnut. 

Tulkaa Minun luokseni köyhät, sokeat ja alastomat. Eläkää rikkaasti, hyvin puettuina hienoimpiin 

liinavaatteisiin, silmät avoimina Minussa eletyn elämän kauneudelle. Älkää enää kävelkö 

kumarassa syntienne painosta, vaan kunniakkaasti nöyryydessä, sen vuoksi ketä te olette Minussa. 

Kaiken tämän ja enemmän Minä tulen antamaan teille.”  

”Minä pyydän vain, että te laitatte sivuun likaiset kaapunne. Syvällisessä katumuksessa, hylätkää 

menneisyyden tavat ja astukaa eteenpäin, tullaksenne kylvetyiksi iisopissa ja lunastetuiksi Minun 

Verelläni – kulkemaan Minun jalanjäljissäni tavoittaaksenne Minun käsilläni, Rakastaaksenne 

Minun Sydämelläni. Tässä te tulette löytämään leponne, onnellisuutenne ja ikuisen ilon, kun 

Minun armoni virtaa lävitsenne kuin joki – tuoden juomaa janoisille, rakkautta syrjäytyneille, 

viisautta typerille ja Jumalan hylätyille.”  

”Siispä älkää pelätkö tätä läheisyyttä Minun kanssani, Minun Morsiameni, teillä ei ole mitään 

menetettävää, muuta kuin se, minkä te torjutte itsessänne ja kaikki voitettavana - sekä nyt että 

ikuisuudessa. Minä rakastan teitä, tulkaa Minun luokseni.” 


