
282. Jeesus sanoo: Minä vien teidät Kirkkaudesta Kirkkauteen 

MINÄ VIEN TEIDÄT KIRKKAUDESTA KIRKKAUTEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 31. Maaliskuuta, 2016.  

( Clare ) Minä rukoilen, että kaikkein suloisimmat Hänen läsnäolonsa siunaukset tulevat olemaan 
kaikkien teidän kanssanne, Sydänasukkaat.  

No niin, tänään kun tulin ylistämään, yhä tulossa pois ”työ, työ, työ” olotilasta, todella useita kertoja 
näin vilauksia Hänestä pitelemässä minua, kun me kuuntelimme ylistysmusiikkia. Ja vain tavallaan 
keinuen edestakaisin. Hän tekee tätä NIIN usein ja niin monien teidän kanssanne – ja te ette edes ole 
siitä tietoisia. Ja se on Hänen viestinsä aihe tänä iltana.  

Kun se oli meneillään, olin tavallaan taistelemassa häiriötekijöitä vastaan ja sen sellaista. Ja noin 
kahdeksan laulun jälkeen Hän sanoi… ”Sinä yrität liian kovasti, Minun Rakkaani, Minä olen aivan tässä 
sinun kanssasi. Sinun ei tarvitse yrittää niin kovasti, se on yhtä luonnollista kuin sisään hengittäminen 
ja ulos hengittäminen. Olen vain tässä, pidellen sinua, hyväillen kulmiasi ja puhuen hellästi 
sydämellesi. Ei sinun oman vikasi vuoksi, ”virittimesi” on korruptoitunut maailman työllä, mutta Minä 
olen tässä virittämässä sitä uudelleen Minun Täydelliselle taajuudelleni, Jumalan taajuudelle.”  

”Oi, kuinka Minä toivon, että jokainen tulisi Minun luokseni virityttämään ”virittimensä” uudelleen. 
Monet teistä yrittävät liian kovasti. Te kuvittelette Minun olevan jonkinlaisen työnjohtajan ja 
välttelevän läsnäolon, joka seisoo kaukana odottamassa, että te painiskelette löytääksenne pimeässä 
tien Minun luokseni. Kuinka typerää! Pikemminkin Minä seison edessänne, jopa pidellen teitä Minun 
käsivarsillani sanoen… ”Minä olen aivan tässä, Rakkaani, mikä siinä on niin hankalaa? Minä olen aivan 
tässä”.”   

”Katsohan, Minun sydämeni kaipaa huomiota sinun sydämeltäsi. Siispä jos joku kaipaa toista, eivätkö 
he tee läsnäolonsa tiettäväksi ja tunnettavaksi? Eivätkö he tavoittele kiintymyksensä kohdetta, lähetä 
suloisia viestejä (Rhema-viestejä), lähetä kukkia ja jopa soita romanttisia lauluja heille?”  

”Siispä, luuletko, että Minä olen vähemmän romanttinen kuin kaikkein intohimoisin, kuitenkin pelkkä 
maallinen rakastaja? Oi, kuinka väärässä sinä olet. Minä tiedän kaikki sinun herkät kohtasi. Minä 
tiedän sinun lempivärisi, lempimusiikkisi, pienet asiat, jotka tuovat sinulle eniten iloa – kuten 
punarinta laulamassa ikkunasi ulkopuolella tai kisusi pehmeästi kehräämässä vieressäsi tai suloinen 
kevätilma. Oi, Minä olen niin hyvin tietoinen siitä, mikä sydäntäsi liikuttaa. Enkö Minä luonutkin 
luomakuntaa vain tuodakseni teille iloa?”  

”Minä tein sen, eikä sinne päässeet kuolema ja kärsimys sisään, ennen kuin esivanhempasi lankesivat. 
Se ei ollut Minun suunnitelmani. Kyllä, se, minkä Minä teille loin, oli täydellinen maailma. Sellainen, 
missä eläimet söivät kädestänne, kala ryntäsi tervehtimään teitä vedessä, kukat käänsivät 
terälehtensä ja seurasivat teitä. Kaikki oli täynnä Jumalallista Elämää, koska se piti kaikkea koossa, 
korruptoitumattomana. Minun Rakkauteni piti sitä koossa ja Minun Rakkauteni pitää sitä vieläkin 
koossa, vaikka Saatana on korruptoinut sen valtavasti.”  

”Sillä Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme.” Apostolien Teot 17:28.  

”Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan ja ilman Häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. 
Hänessä on elämä ja elämä oli ihmisten valkeus.” Johanneksen Evankeliumi 1:3-4.  

”Ja Hän on ennen kaikkia ja Hänessä pysyy kaikki voimassa.” Paavalin Kirje kolossalaisille 1:17.  



Enkö Minä ole antanut aivan Minun elämän vertani sinulle? Kuinka Minä silloin voin seisoa kaukana, 
kun sinä tulet etsimään Minua?”  

”Monet teistä kuulevat Minun ääneni hyvin selvästi, mutta te liitätte sen itsellenne. Minä 
työskentelen kanssanne valitakseni Minun asemani teidän virittimellenne, niin että te voitte selvästi 
kertoa, kuka on Kuka. Tämä on tärkeysjärjestyksessä Minun kaikkein tärkeintä teille, yhteydenpidon 
vakiinnuttaminen. Kuinka te voitte tehdä Minun tahtoni, jos te ette voi erottaa Minun ääntäni? No 
niin, on kyse enemmästä kuin äänestä, on kyse sydämenne liikkeestä, hienovaraisesta kaipuusta tai 
joskus syvästä polttelusta, joka voi tyydyttyä vain Minun läsnäolossani.” 

”On imeyttämisen aikoja. Armon ja viisauden, rakkauden ja parantumisen imeyttämisen. Kyllä, kun te 
saavutte Minun porteilleni kiittäen ja ylistäen, Minun sydämeni liikahtaa liekkeihin jälleen ja jälleen 
teitä kohtaan ja Minä välitän teille mitä ikinä sielunne eniten tarvitsevat.”  

”Jotkut teistä, jotka ovat uusia tällä kanavalla, eivät ole kuulleet tai ymmärtäneet, kuinka Minä 
kaipaan teidän seuraanne. Minä olen puhunut tästä monia, monia kertoja. Mutta sitä kestää toistaa, 
jopa niiden läsnäolossa, ketkä ovat kuulleet sen aikaisemmin.”  

”Minä kaipaan teitä. Minä tunnen kaipuun kipua teitä kohtaan. Minä tiedän esteet, joita teidän täytyy 
kukistaa tulevina päivinä ja Minä haluan olla teitä varten koko matkan. Minä haluan teidän tietävän, 
että elämässänne edessäpäin ei ole mitään, jota me emme voi saavuttaa yhdessä. Ei ole yhtään 
unelmaa, joita Minä olen laittanut sydäntenne syvimpiin paikkoihin, mihin Minä en myöntäisi armoja 
niiden saavuttamiseen.”  

”Niin monet luovuttavat elämästä, ennen kuin se on edes alkanutkaan. Te tyydytte siihen vähään, jota 
tarvitsette ylläpitääksenne fyysistä elämäänne, mutta tiedättekö te, että Minulla on niin paljon 
enemmän varattuna teille? Tiedättekö te, että jokaisella teillä on täydellinen DNA juuri tiettyjä 
saavutuksia varten, asioita, joita te ette koskaan kuvitelleet itsenne tekevän?” 

”Oi, Minä kaipaan saada teidät katsomaan paljon pidemmälle, kuin päänne yllä olevalle katolle tai 
ruualle vatsaanne varten. Se, mitä Minä olen suonut teille, tulee helposti varustamaan ne asiat, mutta 
teidän täytyy liittyä Minuun unelmianne ja suunnitelmianne koskien.”  

( Clare ) Ja tässä vaiheessa, minun vain piti kysyä Häneltä… ”Herra… aikaa on jäljellä vähän uusien 
polkujen tavoitteluun ?”  

Ja Jeesus jatkoi… ”Joillekin, se ei ole totta. On niitä tällä kanavalla useasti käyviä, jotka tullaan 
jättämään jäljelle ja monet heistä ovat tietoisia siitä. Mutta jopa enemmän kuin rajoitetun ajan käsite, 
Clare, on kyky unelmoida. Useimmat ihmiset rajaavat itsensä pieneen laatikkoon, mikä varustaa 
heidän perustarpeensa.”  

”Sillä tavalla ei tule elää. Minä loin ihmisen kukoistamaan, laajenemaan, unelmoimaan ja 
saavuttamaan suuria asioita. Mutta ihminen on tyytynyt vähempään ja he eivät ole onnellisia, eivät 
ole toteuttaneet unelmiaan. He tietävät, että heille on jotakin suurempaa tekemistä ja Minä rohkaisen 
heitä unelmoimaan.”  

”Niille, jotka tullaan ottamaan Taivaaseennostossa, heille ei ole yhtäkään Minun antamaa unelmaa, 
joita ei toteutettaisi. Jokainen ihmeellinen odotus ja mahdollisuus, tulee saamaan täyttymyksensä 
Taivaassa. Sillä Minä toivon näkeväni teidän nousevan kauneuteen, joka on uinuvana sieluissanne. 
Siksi teidät tullaan varustamaan suuresti saavuttamaan asioita, joita olette ihailleet, mutta ette 
koskaan uskoneet mahdollisiksi. Siispä teidätkin voidaan ylentää tällä viestillä. ”  



”Kun Minä tulen vapauttamaan vangitut, heitä ei tulla nostamaan jollekin pakolaisleirille. Ei, heidät 
tuodaan Taivaan hoveihin, annetaan uudet ruumiit, uudet vaatteet, uudet työkalut, uusi harjaannutus 
ja uudet mahdollisuudet – ja kaikkein tärkein on uusi rakkaus Minua kohtaan ja ihmiskuntaa kohtaan. 
Tietoa imeytetään, se leviää ilmakehässä; teidän ei tarvitse kysyä, te tiedätte. Taito on varma - kuulla, 
kuvitella ja toteuttaa, tulee automaattisesti, ajattelematta.”  

”Oi, kuinka ihmeellisen helppoa elämä Taivaassa on ja kuitenkin on yhä haastetta, kutsua nousta 
ylemmäs ja ylemmäs, rakkaudesta Jumalaanne ja lähimmäistänne kohtaan. Kutsu palvella ja tuoda 
iloa toinen toisellenne.”  

”Siispä, ne, jotka tulevat yhä olemaan Maapallolla, Minä pyydän teitä tutkimaan sieluanne, 
hiljentäkää henkenne ja levätkää Minun läsnäolossani. Tulkaa, että teidät täytettäisiin, ohjeistettaisiin, 
rohkaistaisiin ja parannettaisiin. Te ette voi vastaanottaa näitä asioita, jos te olette jatkuvasti 
aktiivisia, jatkuvasti ajattelette ja suunnittelette. Se, mitä Minä haluan välittää teille, lepää mielen 
tuolla puolen, sydämessä – teidän olemuksenne ytimessä. Siellä Minä odotan teitä, että yhdessä me 
kävelisimme edessänne olevaan kunniakkaaseen tulevaisuuteen.” 

( Clare ) Oi Herra, kaikki Ilmestyskirjaan kirjoitetut asiat… missä siinä on kunnia? Kaikki ne kauheat 
asiat, jotka tulevat tapahtumaan Maapallolle?  

Hän jatkoi… ”Oi, haasteet ovat kauheat ja niille, jotka selviytyvät niistä, on kunniaa, siispä on 
tietämisen tyydytys, että on elänyt täysimmillään. Te olette ottaneet Minun kädestäni kiinni ja 
menneet asettamienne rajojen yi, pitääksenne yllä elämän perusasioita. Monet tullaan syöksemään 
tuntemattomiin vesiin. Tämä saa heidät etsimään Minua, kunnes he löytävät Minut ja siitä me 
onnistumme selviytymään aallokkoisista vesistä, kunnes me kävelemme niiden päällä. Tiedon, 
parantamisen ja ihmeiden tekemisen lahjat tulevat hartaalla ja jopa epätoivoisella rukouksella.”  

”Jotkut teistä ovat katsoneet, kun muut rukoilivat ihmeitä ja ne manifestoituivat. Salaisesti te 
kaipasitte tulla käytetyiksi tällä tavalla. No niin tulevina päivinä, se on täsmälleen, mitä tulee 
tapahtumaan; teitä tullaan kutsumaan rukoilemaan ja näkemään, kun ihmeellinen manifestoituu 
aivan silmienne edessä. Jotkut teistä tulevat rohkeasti ja iloisesti kohtaamaan kuoleman veljenne ja 
Minun puolestani. Salaisesti te olitte kaivanneet saada sellaista rohkeutta, mutta piditte itseänne vain 
pelkurina. Se tulee muuttumaan! Luottakaa Minuun, se tulee muuttumaan.”  

”Tien joka askeleella, uudet rohkeuden ja viisauden välitykset tullaan antamaan ja te tulette 
kohoamaan korkeuksiin, jotka Minä aina tarkoitin teille. Älkää olko peloissanne siitä, mikä on tulossa, 
pikemminkin asettakaa kasvonne kuin piikivi, tietäen, että Minä tulen viemään teidät kirkkaudesta 
kirkkauteen!” 


