
63. Jeesus sanoo… Minulla on ihmeellisiä Suunnitelmia teitä Kaikkia varten. 

Osoittakaa epätavallista Kunnioitusta 

MINULLA ON IHMEELLISIÄ SUUNNITELMIA JOKAISTA TEITÄ VARTEN…  

OSOITTAKAA EPÄTAVALLISTA KUNNIOITUSTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 3. Toukokuuta, 2015. 

( Clare ) Tässä olen, Herra.  

( Jeesus ) ”Tässä Minä olen myös.” 

( Clare ) OK.  

( Jeesus ) ”Sinä et usko Minua.”  

( Clare ) Pyydän, voinko nähdä Sinut, Jeesus?  

( Jeesus ) ”Sulje silmäsi. Jos Minä olisin yhtään lähempänä… oi sinä vähäuskoinen.”  

( Clare ) Mikä minua vaivaa, halusin ylistää tänä iltana ja se oli niin latteaa.   

( Jeesus ) ”Käytä aikasi paremmin.”  

( Clare ) Mitä se tarkoittaa?  

( Jeesus ) ”Tule tähän aikaisemmin. Ei, todella Minä tarkoitan sitä. Yritä päästä tähän paljon 

aikaisemmin, kuten illalla klo 10:00.”  

( Clare ) OK.  

( Jeesus ) ”Se tulee auttamaan, Rakkaani. Sinä olet väsynyt, mutta tähän aikaan päivästä mahla 

menee alas, ei nouse ylös.”  

( Clare ) Siis minä olen hölmö?? (Sap= mahla, juoksuhauta, hölmö, tollo, tomppeli, maitiaisneste, 

mehu)  

( Jeesus ) ”Sanoinko Minä niin?”  

( Clare ) Tavallaan.  

( Jeesus ) ”Kyllä, sinä olet hölmö, Minulle.”  

( Clare ) OK.  

( Jeesus ) ”Sinä käytät OK-sanontaa PALJON.”  

( Clare ) Minä olen kanssasi samaa mieltä PALJON.  

( Jeesus ) ”Hyvä vastaus. Hyvin diplomaattinen, hivenen imarteleva ja ehdottomasti TOTTA!”  

( Clare ) Sinä saat minut nauramaan… 

( Jeesus ) ”Oi, sepä hyvä…! Minä pelkäsin, että sinä kellahtaisit kuolleena kumoon, olit niin 

innoissasi, että olemme yhdessä tänä iltana… Minä rakastan sinua suloinen Morsian, Olen 

pahoillani, että olet väsynyt ja taistelet päiväsi ajasta.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle Herra, että käytät aikaa minun kannustamiseeni, Sinä olet niin ystävällinen ja 

Sinun kanssasi on hauska olla.”  



( Jeesus ) ”No niin, Minä haluan Minun Morsiameni tietävän, mitä odottaa, kun hän tulee tänne 

Taivaaseen Minun kanssani, Minä rakastan pitää hauskaa.”  

( Clare ) Mistä sinä haluaisit puhua meille.  

( Jeesus ) ”Kunnioituksesta. Minä haluan Minun Morsianteni kunnioittavan kaikkia miehiä ja naisia, 

huolimatta iästä, rodusta, koulutuksesta, asemasta elämässä. Minä haluan sielujen tunnistavan 

Minut Minun kunnioituksestani muita kohtaan. Tämä on jotakin, mitä te voitte tehdä Minun 

puolestani. Kunnioituksen puute on johtanut kauheaan alentamiseen ja menetyksen ja 

hyödyttömyyden tunteeseen.”  

”On jopa epäilty, että Minä en kunnioita jokaisen miehen, naisen ja lapsen oikeuksia. Ei ole 

ymmärretty, että teidän varustamisenne vapaalla tahdolla oli suunnaton uhraus Minun osaltani, 

koska Minä halusin teidän valitsevan Minut rakkaudesta, vapaasti, ei kuten orja, jolla ei ole 

vaihtoehtoa.”  

”Kunnioitus on tunnustamisen merkki, että te olette ”erityisiä” ja te kaikki olette todella erityisiä 

Minulle. Kun ihmiset eivät kunnioita teitä, he sanovat, ”Elämälläsi ei ole merkitystä, sinä olet 

kertakäyttöinen”.”  

”Tällä on traaginen seuraus ihmiskuntaan, se tappaa tahdon ja haluan unelmoida. Mikään ei voisi 

olla kauempana totuudesta! Minä rakastan jokaista sielua, ei vain kunnioituksella, vaan unelmilla 

heitä varten ja tulevaisuudella, joka on palkitseva. Kuitenkin, koska auktoriteetit hallitsevat 

epäoikeudenmukaisesti, he samaistavat Minut auktoriteetteihin, mikä on usein tunteetonta ja 

vähättelevää yksilön oikeuksille.”  

”Minä haluan Minun kristittyjeni kohtelevan ihmisiä epätavallisella kunnioituksella, ennallistavan 

heidän arvontunteensa. Ennallistavan heidän tärkeyden tunteensa maailmassa. Ottamaan heidät 

käyttöön jälleen ja osoittamaan heille, että he ovat arvokkaita. Tämä on yksi asia, mikä puuttuu 

niin vakavasti ihmissuhteista, että te tulette hämmästymään, kuinka se saa ihmiset kääntymään 

180 astetta ympäri.”  

”Sen sijaan, että potkisitte maata ja kävelisitte poispäin, laahustaen merkityksettömästi, se tulee 

ennallistamaan toivon ja laittamaan kevättä heidän askeleisiinsa, mikä antaa uutta toivoa, 

innostusta siitä, ketä he ovat ja ketä heistä voi tulla.”  

”Minulla on ihmeellisiä suunnitelmia tämän Maapallon jokaiselle miehelle, naiselle ja lapselle. 

Ihmeellisiä suunnitelmia. Mutta niin monet olettavat, että Minä olen tylsä ja pitkäveteinen: pelkkiä 

sääntöjä ja säännöksiä, pelkkää hiljaa ja hartaana olemista, pelkkää pimeyttä ja rajoittamista. 

Kuitenkin sinä tiedät, että tämä ei ehdottomasti ole totta. Taivas on kunniakkaan valon paikka, 

paikka, missä on tarkoitus ja luovuus, paikka, missä ilo saa jokaisen jalan tanssimaan, jokaisen 

sydämen läpättämään ja tuntemaan itsensä syvästi tarpeelliseksi Minun suunnitelmissani.”  

”Kyllä, se on sitä, mitä Minä haluan ilmaista. Te olette tärkeitä Minulle. Minulla on suunnitelmia 

teille, kauniita suunnitelmia, asioita, joita te rakastatte – ei pimeitä ja rajoittavia, vaan täynnä 

kirkkautta ja uutta toivoa. Kun te osoitatte kunnioitusta muille, te tuotte heidät Minun 

ulottuvuuteeni, te julistatte heidän kauneuttaan ja syytä heidän olemiseensa. Te olette 

sanomassa, ”Jumalalle te olette hyvin tärkeitä.” Ei vain syrjäytyneitä tai kulttuurin sivutuotteita, 

vaan todella raakatimantteja.”  



”Sinä olet yksilö, erilainen – ei ole sinun kaltaistasi ja tämä ei ole imartelua, tämä on totuus. Ja 

koska olet ainutlaatuinen, suunnitelmat, joita Minulla on sinua varten, ovat ainutlaatuisia ja 

erityisen sopivia luonteenlaadulle, jonka Minä sinulle loin.” 

”Ihmisten erottaminen väkijoukosta, ottaen pois heille nimetyt numerot ja tunnustaen heidän 

ainutlaatuisen henkilöllisyytensä – sen kauneuden, ketä he ovat – se on mysteeri jopa heille. 

Mutta osoittamalla epätavallista kunnioitusta heille te sanotte… ”Teissä on jotakin erityistä, 

kätkettyä suuruutta, jotakin kaunista sisällä.” Pohjimmiltaan te vahvistatte Minut Minun 

Luomakunnassani ja että jokaisella, jonka olen luonut, on sisäsyntyistä kauneutta, joka odottaa 

tullakseen pintaan.”  

”Tämä on yhteiskunnan niin vaikeaa hyväksyä ja ihmisten väliset suhteet, jotka pysäyttävät sielun 

sen sijoilleen ja saavat heidät ihmettelemään… ”Tämä henkilö on erilainen… mikä heissä sai 

koskettamaan minua?” Ja silloin he huomaavat… Jumala elää sisällänne, te olette Hänen 

lähettiläitään ja Hänelle tämä sielu on jokaisen Golgatan kivun arvoinen, jokaisen ruoskan 

sivalluksen, jokaisen pilkan, jokaisen vasaran iskun. Ja millä suurella hinnalla heidät on lunastettu! 

Kyllä, se on jokaisen miehen, naisen ja lapsen todellinen arvo, ei mitään sen vähempää, kuin 

Minun Kärsimykseni.”  

”Siispä, kun te osoitatte kunnioitusta, te julistatte tätä hienovaraisella ja kätketyllä tavalla. Mutta 

se tavoittaa sielun ja koskettaa heitä, he tuntevat eron teissä muihin verrattuna… he tuntevat 

MINUT. Ja tunnistaessaan Minut, puolet taistelusta on voitettu. Minä en ole se, joksi he Minua 

luulivat, EI, Minä olen Hän, joka loi heidät ylen ihmeellisesti, toisin kuin minkään muun, 

ainutlaatuisesti. Ja Ristillä kuolemisen arvoisiksi.”  

”Tämän Minä haluan teidän ilmaisevaan suhteissanne muihin. Kunnioituksen. Epätavallisen 

kunnioituksen. Se saa muut pysähtymään ja kysymään itseltään… ”Mikä heissä on niin erilaista?” 

Ja kun te saatte heidän huomionsa, se on puolet taistelusta, he eivät enää ole puolustusasemissa – 

pikemminkin he ovat uteliaita ja he haluavat tietää teidän salaisuutenne.”  

”Minä siunaan teidät, Minun Lapseni, uudella armolla… Epätavallisella kunnioituksella ja Minun 

tuoksullani koskettaa koskevia sieluja ja tuoda heidät tänne Minun luokseni.” 


