
327. Jeesus selittää: Teidän Alhaisuutenne & Teidän Elämänne Minun Silmieni kautta 

TEIDÄN ALHAISUUTENE & TEIDÄN ELÄMÄNNE MINUN SILMIENI KAUTTA   

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 31. Toukokuuta, 2016.   

( Clare ) Herra on kanssamme, rakkaat Sydänasukkaat ja Hän on hyvin mielistynyt meidän 
ponnisteluihimme olla uskollisia Hänelle.  

Tänään ylistyksen aikana, sain useita vilahduksia meistä – Herrasta ja minusta – ja olin pukeutunut 
morsiuspukuun. Tunsin, että on aika saada viesti ja tulin istumaan tietokoneeni viereen.  

Olen tässä, Herra. Kiitos, että Sinä olet varjellut meitä ja vienyt meidät näiden muutamien viime 
päivien läpi, vai pitäisikö minun sanoa viikon. On ollut rankkaa, mutta Sinä olet tuonut meidät läpi. 
Pyydän Herra, täytä meidät ylitsevuotaviksi Sinun Rakkaudellasi ja Viisaudellasi. 

( Jeesus ) ”Olen tässä, Clare. Tanssiaika sinun kanssasi oli niin Suloista. Minä kaipaan yhdessäolon 
aikoja. Antaisitko Minulle lisää aikaa, pyydän?”  

( Clare ) Sinä tarkoitat tanssimista, kuten juuri nyt?   

Hän vastasi minulle… ”Kyllä, se olisi hyvä.”  

( Clare ) Siispä, palasin ylistämään ja jälleen pystyin näkemään itseni vihkipuvussa ja Hän oli mustassa 
smokissa, kun Hän armollisesti pyyhkäisi kanssani kiillotetulla tanssisalin lattialla. Hän oli niin 
kuninkaallinen ja varma Itsestään, kun Hän ohjasi minun askeleitani, minun täytyi vain ihmetellä. 
Olimme kuuntelemassa Terry MacAlmonin laulua, ”Kuinka kauan”, joka kertoo Taivaaseennostosta. 
Kysymys, jonka me kysymme joka päivä itseltämme: kuinka kauan?? Se on kaunis laulu, joka 
tapauksessa.  

Oi Jeesus, kuinka suloista on olla Sinun lähelläsi, Sinun sydämelläsi ja Mielessäsi. Kuinka kovin siunattu 
Minä olen.  

( Jeesus ) ”Minä olen odottanut pitkän ajan, että sanoisit sen, Clare. Sinä olet todella siunattu ja Minä 
tiedän, että otat sen vakavasti… mutta voimmeko pitää vähän lisää hauskaa ja tanssia lisää?”  

( Clare ) Minä vastasin Hänelle… Tietenkin! Minä tulen muistamaan tämän seuraavassa rukous 
hetkessämme yhdessä. Herra, pyydän, puhu minulle…  

Hän aloitti… ”Minä olen niin mielissäni sinusta, Clare. Sinä olet seurannut Minun ohjeitani, olet 
ennakoinut Minun tarpeitani ja tehnyt sen, mikä sinulla oli tehtävänä. On niin vähän aikaa jäljellä ja 
Minä tiedän, ettet sinä hetkeäkään usko tätä. Mikä pinnalta katsoen näyttää rauhalliselta, on 
pettävää. Se, mikä on hautumassa kulissien takana, on suurempaa ja perustavampaa, kuin voit edes 
kuvitella.”  

Tämä maailma tulee muuttumaan yhdessä yössä. Mutta sillä aikaa, kun me jatkamme tässä armon 
ikkunassa, Minä kutsun kaikkia Minun Morsiamiani tekemään pieniä asioita rakkaudella. Monet teistä 
ovat pettyneitä elämiinne, siihen, mitä olette tehneet ja siihen, mitä ette ole tehneet.”  

”Te vertaatte itseänne kuuluisiin ihmisiin ja ympärillänne oleviin, joilla on saavutuksia ja maailmallista 
menestystä, sitten te tulette takaisin yksityisesti ja syytätte itseänne ja näette itsenne epäonnistujina. 
Te ette näe sitä, mitä Minä näen. Te ette näe töitä, jotka on tehty henkilökohtaisesta kiinnostuksesta, 
ei rakkaudesta.”  



”Yksi pieni teko tehtynä rakkaudesta veljeänne kohtaan, ylittää tuhannet teot, jotka on tehty 
henkilökohtaisen voiton vuoksi. Ymmärrättekö? Pian kaikki nämä vääristä motiiveista tehdyt työt, 
99% siitä, mitä media kannattaa ja tekee niistä suuren numeron, ovat täysin arvottomia ja ne tulevat 
palamaan tulissa, kun kaikki asiat punnitaan Minun vaakakupeillani. Kun itse asioiden ydin tutkitaan: 
motiivit, tulokset, kaikki, mikä on korkeasti ylistettyä nyt maailmassa – tulee muuttumaan höyryksi.”  

”Kuitenkin, se mikä on tehty rakkaudesta, tulee loistamaan ikuisesti. Älkää tuhlatko aikaanne suuriin 
asioihin, jotka saavat huomiota ja ylistystä. Teidän pienet asianne, tehtyinä rakkaudesta, ovat sitä, 
mistä elämän todellinen merkitys on tehty. Liian monet teistä ovat nyt epätoivoissaan hukkaan 
heitettyjen elämienne vuoksi. Kuitenkin suuri osa aikaa vietettiin salassa, rukouksessa, palvellen 
tavoilla, joita maailma pitää nöyristelevinä ja merkityksettöminä.”  

”Kuitenkin nämä ovat Minun Valtakuntani Kuninkaitten ja Kuningatarten merkkejä. Nämä ovat 
ominaisuuksia, jotka pätevöittävät teidät hallitsemaan Tuhatvuotisessa Valtakunnassa. Te olette 
tehneet valinnan tehdä oikeita asioita monien vuosien ajan ja se on ansainnut teille nimettömyyden 
paikan, mikä on turvallisin paikka olla tällä Maapallolla.”  

”Kaikki, mikä on tehty puhtaalla motiivilla, tulee kestämään. Kaikki, mikä on tehty turhamaisuudesta, 
tulee lankeamaan – se vain on niin yksinkertaista.”  

( Clare ) Ja vain ollakseni varma, katsoin mitä turhamaisuus tarkoittaa: kohtuuton ylpeys itsestään tai 
omista saavutuksista; liiallinen turhuus.  

Hän jatkoi… ”Suurinta osaa maailmasta motivoi tämä tarve ylistää itseään. Mutta kun tulin tälle 
Maapallolle, menin menojani ja nöyryytin itseäni. Pesin opetuslasteni jalat. He, jotka olivat etsimässä 
kuningasta heitä hallitsemaan, ohittivat sen. He, jotka etsivät uskon todellista olemusta, tunnistivat 
Minut välittömästi. He olivat lopen uupuneita tärkeiden henkilöiden asemiin ja heillä oli suuri tarve 
päästä vapaaksi synneistään. Saada rauha, saada välit kuntoon Jumalan kanssa. He etsivät 
Valtakuntaa, joka ei ollut tästä maailmasta ja siksi he tunnistivat Minut.”  

”Nyt me tulemme ajan vähyyteen ja Minä lupaan sinulle, että vihollinen tulee yrittämään saada sinut 
sotkeutumaan maailmallisiin hankkeisiin, jotka ovat yli ymmärryksesi. Hän tulee varastamaan sinun 
ylevän palvelijan asemasi ja kätkössä olemisen ja houkuttelemaan sinut maailmallisiin asioihin, jotka 
tulevat tuomaan sinulle tunnustusta. Älä vaihda kartanoa majataloon. Älä vaihda tätä alhaista ja 
halveksittua asemaa johonkin, jossa on enemmän tunnustusta.”   

”Monet etsivät tapoja miellyttää Minua. Enkö Minä ole kertonut teille rakastakaa veljeänne niin kuin 
rakastatte Minua ja tehkää tämä jatkuvasti? Mutta vihollinen haluaisi teidän kävelevän pois ja 
jättävän veljenne tarpeeseen, kun te tavoittelette jotakin, mikä näyttää tärkeämmältä ja 
suuremmalta. Kun kello tikittää ja maailma on uhan alla, kaikkein tuottavin asia, minkä te voitte 
tehdä, on rakastaa naapurianne kuin itseänne, hetkestä hetkeen.”  

”Tehkää pieniä asioita suurella rakkaudella ja olkaa hyvin varautuneita siihen, että teitä vedettäisiin 
korkean profiilin pyrkimyksiin, jotka saavat teidät kasaamaan liikaa tekemistä, uupumaan loppuun, 
olette liian kiireisiä rukoilemaan ja ärsyyntyneitä keskeytyksistä, jotka voisivat olla pieniä 
mahdollisuuksia näyttää Minun rakkauttani veljeänne kohtaan.”  

”Pitäkää tiukasti kiinni siitä, mitä Minä olen antanut teille, Minun kauniit Morsiameni. Joka päivä 
löytäen pukunne puhtaampina ja puhtaampina. Todella, te olette tehneet parhaanne olla uskollisia 
Minulle ja Minä olen hyvin mielissäni sydäntenne asennoitumiseen.”  



”Muistakaa, sillä hetkellä, Minä olen aivan teidän vierellänne. Ja teillä ei tule olemaan mitään 
pelättävää.”   

( Clare ) Se oli Hänen viestinsä loppu.  

Tässä on lyhyt viesti minulta (Jackieltä). Minä haluaisin kiittää kaikkia teitä, jotka olette siunanneet 
perheitämme Ugandassa ja Gambiassa lahjoituksellanne vilpittömästä sydämestä ja myös niitä, jotka 
tukevat palvelutointamme. Niin monet teistä ovat niin ystävälisiä ja kun katson niihin iloisiin 
kasvoihin, kun he saivat omat patjat tai peiton lämmittämään heitä yöllä tai jotakin syötävää, kun he 
olivat nälissään päiviä, silloin minun sydämeni iloitsee. Minä kiitän teitä kaikkia sydämeni pohjasta 
rukouksistanne ja rakastavasta sydämestänne. 

Te olette luultavasti kuulleet, tuettu orpokoti Ugandassa on ryöstetty jo toisen kerran lyhyen ajan 
sisällä. Kaikki, mikä oli helppo siirtää, ryöstettiin. Tänään he viimein kykenivät muuttamaan pois 
heidän luolamaisesta asuinsijastaan, ”normaaliin taloon”, turvallisempaan ympäristöön. Heiltä 
puuttuu yhä monia asioita ja heidän meneillään olevien perustarpeittensa menoja ei voida vielä täysin 
kattaa, mutta kiitos apunne ja tukenne, he voivat mennä takaisin yksinkertaiseen ja vaatimattomaan 
tavallisuuteen. 

Myös Veljemme ja Sisaremme Gambiassa, orvoiksi jäänyt Perhe, jossa on seitsemän sisarusta, 
kiittävät teitä sydämensä pohjasta kaikesta tuesta. He menettivät vanhempansa 
veneonnettomuudessa, kun he menivät kalastamaan ja he ovat siitä lähtien taistelleet päivittäin 
pysyäkseen hengissä. He myös elävät hyvin vaatimattomassa asuinsijassa ja heillä on puutetta 
ruuasta, vaatteista, patjoista, lääkityksestä jne.  

Me tiedämme, että tarpeessa olevia ihmisiä on joka puolella ympärillämme ja he tarvitsevat 
rakastavaa ja auttavaa kättä ja tämä on meidän tarkoituksemme elämässä, tukea lähimmäistämme 
Rakkaudella. Ja meidän veljemme ja sisaremme Afrikassa, jonne Herra on meidät johdattanut, 
kuuluvat myös tähän ryhmään.  

Saadaksenne lisää tietoa klikatkaa linkkiä ”Call for Help” (Kutsu Auttaa) Videon alla Nettisivun 
yläosassa – Siunatkoon Herra teitä satakertaisesti… Hänen Rakkaudellaan… Jackie 


