
320. Jeesus selittää… ”Teille Suunniteltu Risti Minulta” 

TEILLE SUUNNITELTU RISTI MINULTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Toukokuuta, 2016.  

( Clare ) Herra on auttamassa meitä, rakkaat Sydänasukkaat ja Hänellä on ainutlaatuisia suunnitelmia 
meille jokaiselle.  

Siispä tänään minulla on hieman pahoinvointia ja se ei ole epätavallista Fibromyalgiassa. Mutta olin 
todella kamppailemassa, kun tulin saamaan viestiä, minulla oli todella vaikeaa pysyä kasassa. Aloitin, 
sen jälkeen, kun tulin ylistyksestä, kerroin Hänelle, ”Herra, minä yritän… pahoinvoinnin ja 
lisäpahoinvoinnin välissä… minulla oli kova yö, Herra.”   

Hän vastasi minulle, ”Olen ollut kanssasi koko yön, Rakkaani, koko yön. Juuri tässä vieressäsi. En 
jättänyt sinua koskaan, en hetkeksikään.”  

( Clare ) Oi, Jeesus, minä haluan tarjota Sinulle asioita. Mutta pelkäänpä, ettei asenteeni ole parhain.  

Hän vastasi, ”Sinä saat kauheaa vastustusta, Clare, kauheaa. Mutta saanko sanoa, he eivät vedä 
vertoja Minulle?”  

( Clare ) Se on varmaa.  

( Jeesus ) ”Siispä, me teemme viestin, huolimatta heidän yrityksistään estää sinua.”  

( Clare ) Ja tässä minä nyt editoin tätä viestiä – ja pahoinvointi on poissa. Hmmm… mielenkiintoista. 
Heti, kun olin viimeistellyt viestin, tai noin puolessa välissä sitä, huomasin sen hupenevan ja nyt se on 
poissa.   

( Jeesus ) ”Minun suloinen kyyhkyni, kuinka lohduttavaa on kuulla sinun sanovan, ”Jos minun täytyy 
olla sairas, paras paikka minulle olla sairas, on Sinun kanssasi Jeesus.” Pikemminkin kuin, että menisit 
sänkyyn, sinä olet omaksunut Minut ja sivuuttanut epämukavuuden. Tiedätkö, kuinka Minua 
miellyttävää se on?”  

( Clare ) No niin, minä halusin Sinun tietävän, että Sinä merkitset minulle enemmän, kuin sairaana 
oleminen ja halusin olla Sinun kanssasi, Jeesus.”   

( Jeesus ) ”Ja Minä halusin sinut tänne myöskin. Katsohan, vaikka olet sairas, sinä voit antaa Minulle 
kunniaa. Sinä voit pitää Minulle seuraa ja Minä pitdän sinulle seuraa myöskin. Minä tiedän, että sinä 
olet reunalla, mutta olet valinnut olla antamatta periksi ja se on niin Minua miellyttävää.”   

”Vain sinnittele ja tämä myös tulee menemään ohi… sanaleikkiä ei tarkoitettu.”  

( Clare ) Ja tässä Hän puhuu colliesta, josta minulla oli näky noin kaksi kuukautta sitten. Ja silloin se 
itse asiassa syntyi. Pomppiva pieni collie koiranpentu. Ja se osoittautui olevan pelastus. Siispä, me 
olemme todella innostuneita. Yhtenä päivänä sain sähköpostia joiltakin ihmisiltä, joilta tiedustelimme 
pari kuukautta sitten. Ja Herra valmisteli tämän minulle, Hän antoi minulle näyn tästä koirasta. Ja on 
hyvin suloista, todella, miten Hän toimii.  

Ja Hän sanoi… ”Sinulle on tulossa koiranpentu, tiedäthän.”  

( Clare ) Kyllä – olen innoissani!  



( Jeesus ) ”Se on pieni resupekka ja siinä on nyt täysi työ, mutta se tulee rauhoittumaan kolmessa 
kuukaudessa. Siihen asti se tulee olemaan haaste. Paljon puruleluja, paljon häiriötekijöitä ja 
leikkimistä, paljon oppitunteja kissojen kanssa. Hän tulee olemaan nautinto, ilo ja haaste.”  

”Minä halusin tätä sinulle, Clare. Sinä tarvitsit jotakin iloista, joka kääntää ajatuksesi muualle. Te 
molemmat tulette saamaan tunneittain nautintoja tästä pikkuisesta. Minä tulen pitämään huolen 
siitä. Hän tulee todella olemaan perheenjäsen. Kissat tulevat sietämään häntä ja tottumaan häneen, 
älkää huolehtiko siitä. Ne ovat nähneet koirien tulevan ja menevän… itse asiassa ne tulevat 
toivomaan, että se menisi. ”Asiat olivat niin paljon rauhallisempia, ennen kuin hän tuli näyttämölle.” 
Joka tapauksessa ne tulevat pelaamaan hänen kanssaan, se tulee olemaan uutuuden viehätystä. 
Meillä tulee olemaan hauskaa hänen kanssaan ja tämä oli todella Minun valintani sinulle.”   

( Clare ) Tunsin jälleen pahoinvointia, mahani oli hyvin kipeä tässä vaiheessa ja tunsin hiukan 
huimausta.   

Hän toisti Itseään. Hän sanoi, ”Rakas, tämä myös tulee menemään ohi. Kestä kuin Minun hyvä 
sotilaani.”  

( Clare ) Jeesus, minä tarjoan tämän Sinulle sieluja varten. Oi, kuinka minä rakastan Sinua. Minä 
tiedän, että minä voin kärsiä paljon enemmän kuin pikkuasioita. 

( Jeesus ) ”Tulee olemaan testejä ja koettelemuksia tulevina päivinä. Monia testejä ja koettelemuksia. 
Sinä tulet saapumaan uudelle tasolle, kiipeäminen uudelle vuorelle, kuten se oli. Monia tullaan 
koettelemaan uusilla tavoilla, sillä kun me menemme eteenpäin, täytyy olla edistystä. Sinun täytyy 
olla aina omaksumassa enemmän ja enemmän pyhyyttä, kärsivällisyyttä, nöyryyttä ja kestävyyttä. 
Nämä ovat asioita, jotka pätevöittävät sinut edistykseen Minun palveluksessani. Kun käsittelet yhden 
tason hyvin, Minä autan sinua uusiin haasteisiin, valmistellakseni sinua uusiin armoihin.”  

”Minä tulen olemaan kanssasi tässä kaikessa. Se on Minun kunniakseni ja sielujen pelastukseksi. Sinä 
tiedät, että Minä en koskaan tuhlaa mitään. Muista, kaikki on Minun käsissäni ja siinä ei ole kyse 
sinusta – vaan Minun agendastani. Ja armot tulevat virtaamaan kuin joki.”   

”Sinun pieni katraasi tulee myös edistymään pyhyyden tavoissa. Ei tule olemaan päivääkään ilman 
haasteita. Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu. Minä toivon, että te kaikki pysytte yhdessä ja 
olette toisianne tukevia. Tämä on Minun Lopun Aikojen armeijani merkki: Veljellinen Rakkaus. Sillä 
miten kauan olettekin täällä, Minä haluan teidän edistyvän pyhyydessä, Minun Morsiameni. Tulee 
olemaan runsaasti mahdollisuuksia. Muistakaa, että ei ole kyse varallisuudesta, suosituimmuudesta ja 
vallasta, vaan oikeamielisyydestä, rauhasta ja ilosta Pyhässä Hengessä, korruptoituneen ja haastavan 
maailman keskellä.”  

”Riemuvoiton hetket tulevat olemaan palkitsevia ja Minä tulen palkitsemaan jokaisen runsaasti Minun 
läsnäoloni suloudella. Lähtevien määrä tulee laskemaan, kukaan ei voi kiistellä veljellistä rakkautta ja 
päämäärän yhtenäisyyttä vastaan.”  

”Kaikkia teitä tullaan kutsumaan palvelemaan jossakin kyvyssä, olipa se vanhemman henkilön 
auttamista kadun yli tai rukoilemaan sairaiden puolesta. Mitä enemmän luottamusta teillä on 
Minuun, sen suuremmat tulokset teillä tulee olemaan rukouksissanne. Älkää edes harkitko 
heikkouksianne, sillä jokaisella teistä on teille suunniteltu risti. Toisin sanoen, Minä Itse olen 
sovittanut ne teille, sen mukaan, mikä on teidän kokonne ja voimanne Minussa. En salli teille mitään, 
mitä te ette voisi saada haltuun Minun Armollani.”  



”Siksi Minä pyydän teitä olemaan harkitsematta heikkouksianne, koska Minun voimani tulee 
loistamaan heikkouksienne läpi ja jopa yllättämään itsenne sen tuloksilla. Monet teistä ovat kulkeneet 
tätä kulkua omilla voimillanne. Minä kutsun teitä hylkäämiseen ja luottamukseen, että Minun kykyyni 
kantaa teidät läpi myrskyjen ja haasteiden.”  

”Mitä vähemmän te ajattelette itseänne, sen vähemmän te harkitsette taitovalikoimaanne ja arvioitte 
niitä haasteisiin nähden, sen parempi. Minä tarvitsen teidän olevan täysin keskittyneinä Minuun ja 
siihen, mitä Minä olen tekemässä teidän kauttanne. Juuri, kun ajattelette, että se kaikki on ollut 
haaskausta, silloin teidän läpimurtonne tulee. Minä olen kampeamassa teitä pois omista avuistanne, 
omista kyvyistänne ja räätälöimässä teille haasteita, jotka saavat teidät luottamaan Minuun täysin, 
koska nämä asiat tulevat olemaan navigointikykynne yläpuolella.”  

”Tämä on niin kovin hyvä teille. Mitä vähemmän te ajattelette itseänne, sitä enemmän te harkitsette 
Minun vahvuuksiani, sen parempi. Se, mitä te ette koskaan unelmoineet tekevänne, tulee sujumaan 
hyvin vähällä vaivalla, jos ette laske itsenne varaan, vaan luotatte Minun tekevän sen.”  

”Tulee olemaan monia sellaisia testejä. Sinun maalauksesi Minusta, Clare, on yksi sellainen testi. Älkää 
olko huolestuneita asiantuntijuuden puutteesta, luottakaa enemmän Minuun, Minun kallisarvoinen 
Morsiameni. Mitä enemmän te luotatte Minuun, sen paremmat tulokset. Lopussa tämä kaikki tulee 
olemaan niin automaattista teissä kaikissa. Te tulette löytämään itsenne julistamassa usein, ”Minä en 
voi tehdä tätä Herra, tekisitkö Sinä sen minun kauttani, pyydän?” Ja jopa irti päästäminen, niin että 
Minä voin, tulee teiltä luonnollisesti, kunhan pääsette yli taipumuksestanne haluta kontrolloida 
kaikkea.”  

”Hylkääminen, hylkääminen, hylkääminen hetken sakramenttiin. Kyllä, joka hetki on sakramentti, 
työkalu, jolla teitä tuodaan lähemmäs Taivasta. Älkää yrittäkö mittailla sitä tai verrata kykyänne, 
heittäkää vain huolenne Minulle ja menkää eteenpäin. Minä tulen todella tekemään loput. Se, mikä 
tekee kristitystä suuren Minun palveluksessani, on kyky päästää itsestään irti ja suosia Minua 
kaikessa. Mitä suurempi on itsenne hylkääminen Minulle, sen suurempi on menestyksenne. Ja sitä 
enemmän Minä tulen loistamaan sisältänne, tuoden parannusta ympärillänne oleville.”  

”Ymmärtäkää, että Minun ajatukseni menestyksestä ei ole maailman ajatus. Joidenkin silmissä, te 
saatatte nähdä itsenne epäonnistuneena. Näinä hetkinä te tulette olemaan lähinnä Minua ja 
muistuttamaan Minua eniten. Älkää katsoko maallista menestystä, katsokaa kasvua pyhyydessä ja irti 
päästämistä Minulle. Mitä vähemmän te etsitte maailman suosiota, sen suuremmaksi te tulette 
Taivaan Valtakunnassa.”   

”Minä tiedän toistaneeni itseäni tässä, mutta hyvästä syystä. Nämä oppitunnit tulevat olemaan niin 
paljon helpompia, jos te säilytätte sen, mitä Minä olen sanomassa. Ne tulevat takaisin teille, Minun 
Pyhän Henkeni väräyttämänä. Mutta silti, teille olisi hyvä pitää itsellänne kopio ja lukea se aika ajoin, 
nähdäksenne, juuri kuinka täsmällisesti Minä varoitin teitä etukäteen.”  

”Jälleen Minä pyydän teitä, pyydän, älkää mitatko kykyjänne haasteita vastaan. Minä pyydän teitä 
astumaan pois itseluottamuksenne pilven alta, mikä on myrkkyä Minun Valtakunnassani. Astukaa pois 
sen alta ja omaksukaa tietämättömyyden, omistamattomuuden ja kokemattomuuden alastomuus. 
Astukaa tuntemattomaan ja katsokaa Minun ottavan asiat haltuun kauttanne. Te tulette 
kirjaimellisesti olemaan hämmästyneitä siitä, mitä Minä voin saada aikaan kauttanne. Älkää olko 
peloissanne. Minä olen todella kanssanne ja Minä saan teidät menestymään hengellisesti kaikissa 
olosuhteissa.”  

”Muistakaa… ystävyys maailman kanssa on vihanpitoa Jumalaa vastaan.”  



”Olkaa viisaita kuin käärmeet, viattomia kuin kyyhkyset ja yhtä riippuvaisia kuin taapero, joka juuri 
oppii kuinka kävellä. Nämä asenteet ja niiden lisäksi nöyryys, kärsivällisyys, pitkämielisyys ja veljellinen 
rakkaus, tulevat saamaan aikaan sen, että te tulette menestymään siinä, missä useimmat 
epäonnistuvat.”  

”Minä rakastan teitä hellästi, Minun Morsiameni. Älkää huolehtiko tapahtumien ajoituksesta. 
Huolehtikaa hetken sakramentista ja kuinka Minä käsittelen sitä kauttanne. Tulee olemaan monia, 
monia voittoja ja pyhyyden uusia tasoja niille teistä, jotka ottavat tämän sydämeen.” 


