
127. Jeesus sanoo:  
Minun Sydämeni EI harhauta – MITÄÄN EI tapahdu Syyskuussa  

MINUN SYDÄMENI EI HARHAUTA… MITÄÄN EI TAPAHDU SYYSKUUSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Herran hellä sydän on vetoamassa meihin tänä iltana, Sydänasukkaat. Hänellä oli aika vakava 
viesti meille. Minulla oli kaunista aikaa ylistyksessä tänä iltana, todella kaunista aikaa. Me tanssimme 
yhdessä hyvin kauan aikaa. Minä olin pukeutunut hääpukuuni ja Hän oli pukeutunut valkeaan pukuun, 
jossa oli orkidea. Ja Hän oli katsomassa minun silmiini niin hellästi ja Hän oli sanomassa, ”Olen 
tarvinnut tätä niin kovasti. Minä vain tarvitsin sinun tulevan ja lepäävän Minun Käsivarsillani ja 
tanssivan Minun kanssani ja olevan Minun seurassani. Minä olen tarvinnut tätä niin kovasti.” 

Pystyin kertomaan, että Hän todella kaipasi Hänen Morsiamensa läsnäoloa, rentoutuneen 
Morsiamen, joka oli täysin lumoutunut Hänen kanssaan – todella kaivaten sitä läsnäoloa. Ja minä 
luulen, että kaikki meistä ovat olleet niin paneutuneet Verisiin Kuihin ja Shmita 
(Shemitah/Shmita=Tooran määräämä 7 vuoden välein toistuva sapattivuosi) vuoteen ja kaikkiin 
muihin ja kaikkiin muihin asioihin, että me emme todella ole kiinnittäneet huomiota Häneen sillä 
tavalla, kuin meidän olisi pitänyt.  

Siispä minä aion aloittaa jakamaan tämän viestin kanssanne, toivoen, että se tullaan 
vastaanottamaan, koska tiedän, että se on Hänen sydämensä mukaista. Minä tiedän, että tämä on 
Hän.   

Kun kerroin uudelleen tätä viestiä, jonka sain rukousaikana, piipputupakan tuoksu oli huoneessa 
hyvin, hyvin voimakas. Ja me etsimme jokaisen mahdollisen lähteen. Se ei tullut ulkoa. Ja hyvin usein, 
kun Pyhä Henki on puhumassa sydämelleni, Hän sallii tämän tuoksun tulla huoneeseen vahvistavana 
merkkinä, että se todella on Hän. Ja halusin olla varma, että tämä viesti OLI Häneltä, täysin – siispä oli 
hyvin lohduttavaa vastaanottaa se merkki.  

( Jeesus ) ”Mitään yhtään merkittävää ei tule tapahtumaan tässä syyskuussa, paitsi ehkä se, että 
Minun Morsiameni tulee palaamaan tavoistaan täyttää mielensä väärillä raporteilla ja etsii yksin 
Minua koko sydämestään. Sitä Minä toivon.”  

”Kaikki nämä muut ennustukset olivat lavastusta, saadakseen hänen mielensä pois Minusta. Minä 
olen väsynyt, niin väsynyt, niin kovin väsynyt, kun hän juo epäpuhtaista lähteistä. Minä toivon koko 
Minun Sydämestäni, että hänen sydämensä ja mielensä olisivat naulittuina Minun käteeni ja Minun 
Sydämeeni, eivätkä koskaan enää etsisi tietää niitä asioita, joita Minä en tuo esille hänelle. Oi, kuinka 
Minä kaipaan hänen puhdasta yksimielistä omistautuneisuuttaan ja täyttä tarpeittensa hylkäämistä 
Minun käsiini, että hän lepäisi Minussa ja lopettaisi omat ponnistelunsa.”  

”Tämä kuormittaa Minua päättymättömästi. Ja jos mitään voidaan saavuttaa tämän kuukauden 
aikana, se on hänen oivaltamisensa hedelmättömistä maailman arvioinneista ja niiden ulkopuolelle 
sulkeminen, etsiäkseen Minua koko sydämestään ja mielestään. Se on Minun haluni tälle 
kuukaudelle.”  

”Katsokaahan, niin monet asiat, jotka oli suunniteltu, Minä olen keskeyttänyt ja tehnyt 
mahdottomaksi ”voimille, jotka luulevat olevansa”, toteuttaa. Niin monia asioita. Jos hän olisi 
kuunnellut Minua ja yksin Minua, yhtään hänen aikaansa ei olisi haaskattu näihin asioihin. 
Pikemminkin, hän olisi ollut paljon tuottavampi Minulle. Ei itsekeskeinen, vaan Jumala keskeinen. 
Kuuletko sinä Minua, Minun Morsiameni? Oi, Minä niin toivon, että sinä kuulet Minua. Tulehan nyt, 



lakkaa liehittelemästä maailman kanssa palaa Minun Puhtaaseen Halaukseeni, jätä itsekeskeisyys ja 
ponnisteleminen taaksesi. Minä kaipaan sinua, Minä kaipaan sinun käsivarsiesi ja sinun katseesi ja 
sinun halauksesi lohtua.”  

”Minä kaipaan sinua.”  

”Tämä on aika, kun Minä tarvitsen lohtua sinulta, mutta sinä olet ollut poissa jahtaamassa jokaista 
totuudenpuhujaa ja ennustajaa ja nyt kun sinun ponnistelusi ovat hedelmättömät, tuletko palaamaan 
koko sydämelläsi MINUN luokseni?” 

”Kun tunnet Minut läheisesti, päivästä päivään, sinä tiedät kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää. Mutta 
ylpeys yllyttää sinua kaivamaan syvemmältä, saamaan enemmän yksityiskohtia, tietämään enemmän, 
päättelemään enemmän, saamaan uutisia ennen kuin ne ovat uutisia, olemaan tiedotettu, että voisit 
pelastaa itsesi ja perheesi. Todella? Luuletko, että voit pelastaa yhden hiuksen päästäsi, saati itsesi ja 
perheesi? Luuletko, että ponnistelusi tietää ja olla valmistautunut Minusta erillään tulee 
saavuttamaan sen päämäärän?”  

”Jos sinä ajattelet näin, sinä olet surullisesti erehtynyt. Siksi Minä olen kutsunut ja kutsunut ja 
kutsunut sinua takaisin Minun luokseni. Minä halusin säästää sinut teittesi virheiltä, ihmisten virheiltä 
ja pidellä sinua lähellä Minun sydäntäni, missä kaikki on rauhallista ja ylentävää. Mutta ei, sinä olet 
etsinyt meluisia sivuteitä ja maailmallisia valtateitä. Siispä nyt on aika palata omasta viisaudestasi, 
omasta voimastasi, omasta ponnistelemisestasi, omasta ajattelemisesta ja omaksua Minut. Kun 
kuuntelet Minun Sydämenlyöntiäni, kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää Minusta ja Minun maailmastani 
tullaan paljastamaan sinulle jokaisella Minun Sydämeni lyönnillä.”  

”Tule nyt, järkeilkäämme yhdessä. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. 
Jesaja 1:18. Minä lasken sinun varaasi, Minun Morsiameni, että olet oppinut läksysi kahdesta 
viimeisestä kuukaudesta. On yksi paikka ja yksi paikka yksin sovelias sinun korvillesi; se on Minun 
rintaani vasten, kuunnellen jokaista lyöntiä. Tästä paikasta Minä tulen ravitsemaan, tiedottamaan, 
lohduttamaan ja valmistelemaan. Tämä on kaikki, mitä tarvitset, kaikki muu on tyhjänpäiväistä.”  

”Jotkut teistä eivät vastaanota tätä viestiä ja jatkavat ponnistelemista ja jännittämistä. Minä olen 
surullinen puolestanne. Minä olen tarjonnut teille kaikkein pyhintä paikkaa koko universumissa ja te 
olette sen sijaan valinneet maailman.”  

”Toiset tulevat todella kuulostelemaan Minun ääntäni ja palaamaan kotiinsa, Minun Sydämeeni. Tästä 
pisteestä Minä tulen johdattamaan teitä. Te ette tule tarvitsemaan mitään tämän lisäksi. Sijoittakaa 
koko sydämenne oppimaan kuuntelemaan, kuulemaan ja lohduttamaan Minua. Olkaa Marioita, jotka 
ovat valinneet paremman osan.”  

”Kun te tunnistatte ja käännytte tavoiltanne jahdata maailmaa uutisten saamiseksi, Minä tulen 
siunaamaan teitä hellällä ja reagoivalla korvalla, kuulostella puhdasta lähdettä, aivan Minun Sydämeni 
lyömistä.”  

( Clare ) Sen jälkeen, kun lopetin tämän nauhoittamisen, on hyvin mielenkiintoista, että sain Rhema-
viestin lähteestä internetistä, joka tulee joka kerta, kun avaan internetin. Ja siinä sanottiin, ”Jos et ole 
varovainen ja pakene maailmasta, se tulee pian lumoamaan sinut. Ja kun kerran olet maistanut sitä, 
mitä maailmalla on tarjota, sinulla ei enää ole mitään maistamiskykyä sille, mitä Jumala tarjoaa. 
Puoliso Korkeassa Veisussa (Laulujen Laulussa) etsi rakastaan Jerusalemin kaduilla, mutta ei voinut 
löytää häntä. Pitäkää mielessä, että koskaan teillä ei ole ollut tekemisiä maailman kanssa, ilman että 
te ette ole olleet pahempia Jumalan silmissä kuin ennen kuin aloititte.”  



Ja se, mitä tämä tuo mieleen, on että on hienosäätö, joka kuuluu, kun me kuuntelemme Hengen 
ääntä. Ja se on hyvin, hyvin hienoa säätöä, niin erilaista kuin maailman meteli ja äänekkyys. Siispä, jos 
te olette tottuneet vastaanottamaan maailman äänekkyyttä, kun te kuulette Hengen hiljaisuuden ja 
tyyneyden, tulee olemaan hyvin vaikeaa tunnistaa, että sinulle on sanottu jotakin.  

Siispä, kun me harjoitamme sitä herkkää korvaa, kuunnellen Hengen hyvin hienovaraista ääntä ja 
Herran sydämen ääntä – kun me harjoitamme sitä, me liikumme kauemmas ja kauemmas 
maailmallisista lähteistä, jotka ovat niin kovaäänisiä ja määräileviä. Mutta jos te jatkatte 
vastaanottamista noista kovaäänisistä, maailmallisista lähteistä – silloin teidän korvanne ei ole 
tarpeeksi herkkä todella kuulemaan Herraa ja Hänen vain pientä ääntään.  

Siispä, kaikissa asioissa, meidän pitäisi ponnistella puhdistamaan lähde, mitä me kuuntelemme. 
Puhdistakaa lähde ja kuunnelkaa vain Herran sydäntä. 

Herra siunaa teidät kaikki. 


