
143. Jeesus kysyy: Miksi te ette etsineet Minua?  

MIKSI TE ETTE ETSINEET MINUA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Jumala siunaa teidät, Sydänasukkaat. Herra on todella meidän kanssamme ja todella 
työskentelemässä kanssamme tänä iltana.  

Joka tapauksessa, haluan tuoda tämän teille eteenne, tämän oppitunnin, minkä Herra antoi tänä 
iltana. Se on tavallaan kärkevä ja vaikea oppitunti. Hän haluaa siirtää meidät korkeammille tasoille. 
Hän haluaa tuoda meidät omaan henkilökohtaiseen ”Luvattuun Maahamme” ja monet teistä, jotka 
ovat olleet kanssamme ja todella, todella kaipaavat saada läheisen, henkilökohtaisen suhteen Hänen 
kanssaan, jolla Hän on siunannut muita.  

Sitä tarkoitusta varten, tänä iltana Hän ottaa esille joitakin asioita, jotka ovat esteenä. Ja Hän myös 
haluaa ennallistaa rauhanne. Kun katson enemmän ja enemmän sitä, mitä Herra on ollut tekemässä 
muutaman viime kuukauden aikana, Hän yrittää saada jokaisen seisomaan omilla kahdella jalallaan.   

Ja se on vakaasti ollut minun sydämeni halu – että JOKAINEN oppisi erottamaan Herran äänen. Minä 
tiedän, että se ei ole helppoa – se on joskus vaikeaa ja meillä on paljon epäonnistumisia. Mutta se on 
AINOA asia, johon me voimme luottaa, kun aikaa kuluu, koska meillä ei välttämättä ole aina 
toisiamme.  

Vietin jonkin aikaa ulkona kuuntelemassa sirkkoja ja tulin sisälle ja aloin kuuntelemaan Herraa ja Hän 
sanoi…  

( Jeesus ) ”Jos he vain kuuntelisivat. Jos Minun Ihmiseni vain olisivat kuunnelleet Minua, heidän 
elämiensä läpi olisi virrannut rauha, kuten joki ja he olisivat olleet hyvin levänneitä, kun heidän 
tarvitsee toimia. Jos vain. Pikemminkin nyt he kärsivät hämmennyksestä, pettymyksestä… oliko 
mikään siitä tarpeellista? Ei, Minä kerron sinulle, ei ollut tarpeellista.”  

”Rauha. Siitä tällä kanavalla on kyse: Rauhasta, Rakkaudesta ja Totuudesta. Ei manipulointia täällä, ei 
syyllistämisiä, alentamista tai ihmisten syntien pitämistä heitä vastaan. Ei, tämä paikka on 
parantumisen ja anteeksiannon paikka, niin että kaikki jatkaisivat eteenpäin täysin varusteltuina.”  

”Taistelu on hurja ja ellette te ole perusteellisesti koulutettuja siihen, mitä odottaa, te tulette 
lankeamaan. Kun Minä pyydän teitä olemaan juoruamatta tai levittämättä pahoja raportteja. Kyllä, 
Minä kammoan kuunnella sitä, kun Minä asun jokaisessa teissä. Minun täytyy kuunnella sitä. 
Tiedättekö te, että Minä suljen Minun korvani, kun te alatte juoruamaan? Jopa jos se, mitä te sanotte, 
on totta, tarvitseeko Minun kuulla, kuinka kehittymätön Minun lapseni on uudelleen ja uudelleen?”  

”Minä näen heidän ponnistelunsa, kun he työskentelevät palvellakseen Minua. Minä näen heidän 
kyyneleensä, kun he tekevät vääriä valintoja. Minä nostan heidät jälleen ylös, kun he haluavat 
lopettaa. Enkö Minä tunne heidän kipunsa riittämättömyydestään ja kaikesta siitä, mikä on ollut sen 
seurausta heidän elämissään? Eikö siinä ole tarpeeksi kärsimistä Minulle? Tulenko Minä todella 
lepäämään Minun Morsiameni käsivarsille, niin että Minä voin kuunnella panettelua, valheita ja 
puolitotuuksia, jotka on manipuloitu toisten kukistamiseksi?”  

”Ei, Minä kerron teille, Minä en ole seurassanne sen vuoksi, Minun Morsiameni. Tuollainen asia saa 
Minut karkaamaan teidän luotanne, saati että lepuuttaisin Itseäni läsnäolossanne. Ei yksikään teistä 
ole täydellinen Minua kohtaan – ei, ei yksikään. Kuitenkin te vaaditte täydellisyyttä Minun astioiltani, 



jotka tulevat lahjansa kera, jonka Minä olen heille antanut. He rakastavasti esittävät lahjansa teille ja 
te löydätte vikaa muista heidän elämiensä osa-alueista tai palvelutoimista.”  

”Vika, joka muuten on monta, monta kertaa teidän henkilökohtainen mielipiteenne, valheisiin 
perustuva, joita ovat levittäneet mustasukkaisuuden demonit, jotka eivät halua teidän saavan sitä 
lahjaa, koska se tulee vahingoittamaan heidän pimeyden valtakuntaansa. Mutta ettekö te yhdistä 
voimianne näiden varkaiden ja murhaajien kanssa ja levitä sitä laajalti kuin ruttoa?”  

”Tässä on vielä suuremmat asioiden väliset suhteet toiminnassa. Niitä kutsutaan Ylpeydeksi, 
näkymättömäksi viholliseksi. Kyllä, se hiipii mukaan huomaamatta, takaanne, minne te ette katsele, 
mihin te ette kiinnitä tarkkaa huomiota.”  

( Clare ) Hän muuten ottaa sen esille – se oli Rick Joynerin kirjassa, joka kertoi vihollisesta. Juuri, kun 
kristityt luulivat, että he olivat kukistamassa vihollisen, he eivät nähneet, että Ylpeys hiipi heidän 
takaansa.  

( Jeesus ) ”Kyllä, se hiipii takaanne, minne te ette katsele, minne te ette kiinnitä tarkkaa huomiotanne. 
Mutta, kun te tahallanne menette Minun toiveitani vastaan, se väijyy teitä, kuin leijona kolmijalkaista 
gasellia. Minä haluan teidän seisovan vihollisen kikkojen edessä, en joutuvan niiden saaliiksi. Mutta 
kuinka Minä voin suojella teitä, kun te teette syntiä muita vastaan sydämissänne ja suullanne?”  

”Kuinka monet teistä ovat etsineet Herran profeetallista vastausta Raamatuistanne tai Raamatun 
Lupauksista? Kuinka moni teistä on kysynyt Minulta, ”Onko tämä totta? Romahtaako kaikki tässä 
kuussa? Oletko Sinä tulossa tässä kuussa? Onko asteroidi todella tulossa Maapalloa kohti?” Kuinka 
moni teistä on tullut suoraan Minun luokseni saadakseen vastauksia? Sitä Minä haluan.”  

”Minä tiedän, että teitä on viihdyttänyt kuulla toisten laittavan asioitaan sivuun teidän vuoksenne. 
Mutta jos mikään tästä ei ole totta, ettekö te ole tuhlanneet aikaa heidän kuuntelemiseensa, kun te 
olisitte voineet tulla Minun luokseni, saadaksenne vastauksenne?”   

”Joka ikinen vastaus, jota tarvitsette elämässänne juuri nyt, voidaan saada suoraan Minulta. Minä en 
harjoita teitä kuuntelemaan Clarea. Minä harjoitan teitä kuuntelemaan Minua. Kyllä, on poikkeuksia 
viestien saamisessa Minulta, mutta teidän täytyy oppia joskus näkemään niin kuin Minä näen, 
ajattelemaan kuin Minä ajattelen. Se on pitkäveteistä, se on puutteellista ajoittain, mutta mitään 
jonkin arvoista ei saavuteta vain muutamalla ponnettomalla yrityksellä. Se vaatii harjoitusta. Se vaatii 
epäonnistumisia. Se vaatii nolostumista, hämmennystä. Se vaatii sitoutumista, mutta lopulta te 
onnistutte.”  

”Mutta tiedättekö te, että Minä vetäydyn teistä, kun te löydätte vikaa muista ja vuodatatte heidän 
vertansa? Te kaipaatte kuulla Minusta, te kaipaatte Minun seuraani, te kaipaatte vierailla Taivaassa 
Minun kanssani… mutta sillä on hintansa. Sitä kutsutaan henkilökohtaiseksi pyhyydeksi. Te voitte 
juoruilla niin paljon kuin haluatte ja kuunnella muita ja tulla mitä todennäköisemmin jätetyksi jäljelle. 
Tai te voitte lopettaa tämän synnillisen tavan ja oppia erottamaan ja kuuntelemaan Minua ja Minä 
tulen puhumaan teille. Minä tulen viettämään kallisarvoisia hetkiä kanssanne. Se kaikki riippuu teistä, 
Minun Morsiameni. Se kaikki riippuu teistä.”  

”Nyt, Minä en tuonut teitä tänne löylytettäväksi, vaan Minä toin teidät tänne, että te ymmärtäisitte, 
että kun te kylvätte epäoikeudenmukaisuutta, te tulette niittämään epäoikeudenmukaisuutta ja Minä 
toivon teidän pääsevän yli tämän epäkypsän vaiheen yli kristillisessä elämässänne. Minä toivon, että 
te ottaisitte vastaan Minun lahjani kaikilta Minun palvelijoiltani ja sulkisitte korvanne pahoilta 
raporteilta heistä.”  



”Sallikaa Minulle Minun oikeuteni heidän Jumalanaan ja mestarinaan ja tietäkää, että suurin osa 
näistä raporteista on törkeästi heikkojen ihmisten väärin tulkitsemia, heitä ovat motivoineet 
mustasukkaisuuden ja selkkauksen demonit, jotka on tahallaan asetettu näihin asemiin saattamaan 
huonoon valoon aitoja lahjoja, joita Minä olen luottanut niille palvelijoille, teidän etenemiseksenne. 
Saatana vihaa näiden palvelijoiden lahjoja ja hän tietää, että jos hän voi löytää yhden vian ja 
suurennella sitä, te tulette uskomaan sen ja hylkäämään sen palvelijan.”  

( Clare ) Okei, kaverit – Minä aion tehdä tässä sivuhuomautuksen ja vain kertoa teille minun otteeni 
tähän asiaan. Olen henkilökohtaisesti todella väsynyt siihen, että ihmiset iskevät palvelijoita ja 
löytävät vikaa heistä.   

Minä aion kertoa teille suoraan – ja te voitte peruuttaa tämän kanavan tilauksen, jos haluatte, mutta 
kerron teille että: Joyce Meyers on auttanut Ezekieliä ja minua ÄÄRIMMÄISEN stressin ja 
hämmennyksen ja sydänsurun ja paineen ja torjunnan aikoina. Joyce Meyers on auttanut meitä. Rick 
Joyner on vetänyt verhoa pois kirkon päältä ja paljastanut kaikki poliittiset ja epäoikeudenmukaiset 
asiat, mitä kirkossa on meneillään.  

Ja KAIKKINA kristittyinä vuosinani olen välttänyt Joel Osteenia kuin RUTTOA. Mutta sitten yhtenä 
päivänä päätin, ”No niin. Ei tämä voi vahingoittaa. Me olemme YouTubessa – siellä hän on. 
Kuunnelkaamme. Minä olin ÄLLISTYNYT. Siellä oli viesti minulle, jonka Herra oli suunnitellut 
yksityiskohtaisesti tässä Astiassa.  

Ja Herra itse oli osoittanut tämän miehen minulle ja sanoi, ”Minä haluan sinun kuuntelevan häntä.” Ja 
tuli aika, jolloin Herra liikutti meitä eteenpäin. Mutta tällä miehellä oli erityinen lahja, jota me todella 
tarvitsimme silloin. Kukaan muu ei täyttänyt sitä tyhjiötä elämissämme ja Herra tiesi sen. Mutta 
juorun ja panettelun häntä kohtaan, niiden vuoksi en edes UNEKSINUT kuuntelevani miestä.  

No niin, Herra ei pitänyt siinä kohdassa meitä ikuisesti, mutta Hänellä oli YKSI lahja meille siltä 
palvelijalta. Hänellä oli YKSI LAHJA Rick Joynerilta. Hänellä oli YKSI LAHJA Joyce Meyersiltä. Ja ne lahjat 
auttoivat meitä eteenpäin.   

Minä en sano, että heidän elämänsä ovat täydellisiä… mutta kenen elämän ON täydellistä?? Mutta 
uskon, että heidän lahjansa ovat täydellisiä. Niin kauan kuin ne käsitetään, niin kuin ne on tarkoitettu 
ymmärrettäviksi. En sano, että he eivät voisi langeta virheeseen huomenna tai että he eivät ole 
tehneet virheitä – en sano ollenkaan niin. Mutta MINÄ SANON, jokaisella niistä kolmesta ihmisestä on 
ainutlaatuinen lahja – ja se lahja on palvellut meitä.  

Ja me välttelimme Joel Osteenia hänestä liikkuvien raporttien ja hänen rahojensa vuoksi. Mutta ME 
saimme selville, että se mies ei puhunut rikkauksien kerryttämisestä, vaan uskomisesta Jumalan 
toimeksiantoon, uskomisesta Jumalan kohtaloon elämässänne, uskomiseen että Jumala pystyy 
TEKEMÄÄN sen elämässänne. Hän on rohkaisija!  

Siispä, halusin vain jakaa sen suoraan kanssanne. Pyydän – älkää tulko takaisin minun luokseni 
arvostelemaan KETÄÄN näistä palvelijoista – ei ainuttakaan. Minä en halua kuulla sitä. Se on 
kammotus Herralle ja me olemme asian vieressä. Jos me olemme välittämättä näistä ihmisistä vain 
koska on asioita, joita luulemme tietävämme, ja olemme torjuneet heidät siitä syystä – ja puolet 
ajasta, ne asiat eivät edes ole totta.  

Aion jatkaa tätä viestiä – mutta vain että tiedätte – olin HYVIN huolestunut, että tässä viestissä 
saattaisi olla joitakin minun omia henkilökohtaisia tunteitani, siispä pyysin Ezekieliä rukoilemaan 
takanani ja erottamaan. Hän sai useita hyvin positiivisia viestejä, mukaan lukien lopullisen viestin, 
ratkaisevan tekijän – mikä oli Pyhä Henki.    



Siispä tämä opetus ei ole MINULTA, tämä on Herralta. Ja näin minä tunnen hengessäni, 
loukkaantuminen, jota tunnen näiden ihmisten puolesta, jotka on torjuttu – lahjat, joita heillä on ja ne 
on torjuttu… se, mitä tunnen hengessäni, on Herran murhe.  

Siispä, minä en kannata KETÄÄN, mutta sanon, että jokaisella henkilöllä on LAHJA. Ja jos teidän 
erottelukykynne on hyvä, te tunnistatte sen Lahjan. Ja jos heillä on virhe, te ette lankea siihen – koska 
teidän erottelukykynne on hyvä. Ja… mitä minä olen yrittämässä opettaa teille tällä kanavalla? 
Erottelukykyä!  

Niin että te voitte kävellä omalla kahdella jalallanne Herran kanssa ja te voitte tehdä itse päätöksenne. 
Teidän ei tarvitse juoruta. Te voitte mennä suoraan Herran luo ja kysyä Häneltä. Ja se tulee olemaan 
Totuus, puhtaasta lähteestä. Oikeamielisestä lähteestä.  

Herra jatkoi juuri ennen loppua… ”Saatana vihaa näiden palvelijoiden lahjoja ja hän tietää, että jos 
hän voi löytää yhden vian ja suurennella sitä, te tulette lankeamaan siihen ja hylkäämään tämän 
astian.”  

( Clare ) Minä olen tehnyt niin. Minä olen langennut siihen ja hyljännyt heidät.  

( Jeesus ) ”Teidän erottelukykynne on kovasti puutteellinen tai teidän pitäisi tietää paremmin. Teidän 
ei pidä heittää lasta pesuveden mukana pois. Jos erottelukykynne on hyvin hiottu,”  

”… te ETTE heittäisi pois hyvää pahan kanssa. Te olisitte kykeneviä kuuntelemaan astiaa ja 
vastaanottaa lahjan, jonka Minä olin antanut sille astialle ja torjua minkä tahansa, mikä olisi heidän 
lihastaan tai olisi virhe.”  

”Se on teidän vakava velvollisuutenne Minun edessäni, oppia erottelua. Te näkisitte selvästi, että 
demonit manipuloivat teitä ja varastavat teiltä, sallimalla itsenne keskittyä Minun palvelijoitteni 
virheisiin, todellisiin tai kuviteltuihin. Siispä Minä toivon, että te olette viisaampia nyt? Minä toivon, 
että tämä on viimeinen kerta vuoren ympäri elämässänne. Toivon, että te voitte tulla Minun 
Luvattuun Maahani teille, missä Minulla on loputtomasti lahjakääröjä odottamassa teitä.”  

”Minä myönnän teille armon juuri nyt, kuuleviin korviinne, katua, uudistaa elämänne ja olla sopivia 
astioita Minun Läsnäoloani varten sydämissänne.” 

 


