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Minun Ikeeni on helppo & Minun Taakkani kevyt… Minä EN ole Orjapiiskuri 

MINÄ EN OLE ORJAPIISKURI… MINUN IKEENI ON HELPPO & MINUN TAAKKANI KEVYT  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Lokakuuta, 2016.   

Jeesus aloitti… ”Clare! Minun täytyy puhua sinun kanssasi. Sinun ei tarvitse kiirehtiä. Kaikelle on aikaa. 
Sinun tarvitsee siivota talo; se on oikeutettua. Minä en ole seisomassa yläpuolellasi kuin orjapiiskuri 
piiskaa paukauttaen, SEISO! POLVISTU! MENE TAKAISIN EHTOOLLISELLE! VETÄYDY TOIMINNASTA!”  

”Minun Morsiameni, on aika kaikelle ja tänään on sinun taloustöittesi päivä. Lakkaa olemasta niin 
pikkutarkka! Se on niin noloa Minulle, aivan kuin Minä olisin raaka ja vaativa. Minä en ole. Minä 
ymmärrän, että nyt on talon vuoro. Minä olen tehnyt sopeuttamisia sitä varten.”   

”Minä vain haluan sinun tulevan Minun luokseni ensimmäisenä aamulla, koska sinua on vedetty pois 
lukemattomia kertoja ja pidit Minut odottamassa. Minkä vuoksi? Lattian? Likaisten astioiden? Ei 
mitään, minkä vuoksi Hallitsijan pitäisi joutua odottamaan, nähdäkseen Hänen Morsiantaan 
ensimmäiseksi aamulla ja vastaanottamaan hänen rakkautensa ja kiintymyksensä.”  

”Ei rangaistuksen pelossa, vaan koska hän rakastaa Minua. Se, mitä Minä olen sanonut sinulle töiden 
laittamisesta viimeiseksi, oli myös, että sinä säästyisit ponnistuksesta, kiirehtimiseltä ja 
epäjärjestyksestä, kun menee maailmaan, pikemminkin kuin tulee Minun luokseni ensimmäiseksi. 
Sinä olet tehnyt urhoollisesti vetäytyäksesi pois.”  

”Mutta nyt Minä haluan kohtuullistaa asioita. Minä tiedän, että sinä säästit Minut viimeiseksi, ettet 
tuntisi painetta enää, että jotain pitäisi tehdä. Vaikka konsepti tuntuu oikealta, se ei ole 
käytännöllinen. Oletko huomannut, että tehtävälista pitenee ja pitenee. Arvaa, kuka sen takana on?”  

”Siksi Minä haluan sinun tulevan Minun luokseni ensimmäisenä, Minun rakkaani. Entä, jos haluan 
viettää koko päivän sinun kanssasi? Oletko käytettävissä? Näethän, Minä voin tehdä sen valinnan 
ensimmäiseksi asiaksi aamulla, kun sinä olet virkeä, etkä tehtävälistan ja maallisten agendojen 
vaivaama.” 

”Minä haluan aikamme olevan läheistä ja suloista, ei rangaistuksen uhkan alla olevaa. Saatana yrittää 
liioitella ja pursua epäloogisia vaatimuksia, hapattaakseen meidän suhteemme. Kaikki te, Minun 
Morsiameni, olette hyvin herkkiä miellyttämään Minua. Siispä, te olette myös taipuvaisia 
pikkutarkoille hengille, demoneille, jotka jatkuvasti saavat teidät kyseenalaistamaan joka ikisen asian, 
minkä te teette. Se ei ole tapa olla suhteessa Minun kanssani.”  

”Minun Ikeeni on helppo, Minun Taakkani kevyt. Älkää antako vihollisen vakuuttaa teitä 
päinvastaisesta. He tulevat ottamaan, minkä tahansa, mitä Minä sanon ja paisuttelemaan 
asiayhteydestään pois, saadakseen teille väärää syyllisyyttä. Se, mitä Minä olen etsimässä, on HYVIN 
yksinkertaista. Tulkaa Minun luokseni, viettäkää aikaa Minun kanssani, rukoilkaa Minulle ja 
kuunnelkaa Minun elämän ja rakkauden sanojani. Ja tehkää tämä ENSIMMÄISENÄ asiana 
päivässänne.”  

”Minä tiedän, että sinä tarvitset parantamista. Se oli kova isku. Mutta kun olet hautonut sitä, olet 
oivaltanut, että tämä ei ollut vain yksi asia, vaan tapa, joka versoi itsepäisyydestä ja siitä, että et 
tahtonut antautua Minulle. TÄTÄ Me olemme etsimässä. Ja sinä tiedät, että suurimman osan aikaa 
vastaus tulee olemaan ’ei’, koska Me emme halua sinun elävän kuten maailma elää, silmä siinä, mikä 
on uutta. Sitä paitsi, sinulle on tärkeää auttaa köyhiä ympärilläsi.”  



”Se, mikä on vanhaa ja käyttökelpoista, on aina parasta. Sillä tavalla, et sotkeudu loputtomiin 
tarkistuksiin, ajan tasalla pysymiseen ja sen omistamiseen, mikä olisi hyödyllistä sinulle. Pikemminkin 
se alkaa omistamaan sinua. Minä tiedän, että sinä ymmärrät tämän. Minä en halua saattaa sinua 
turhautuneeksi, siispä vain otaksu, että jos saat ajatuksen, se saattaa aivan hyvin tulla Rahanhimon 
demonilta. Ja jos voit löytää tavan kiertää se, sinun ei edes tarvitse kysyä Minulta. Tämä on parhain 
tapa. Saada Minun mieleni ja Minun sydämeni.”  

”Siispä, kun on asianmukainen aika siivota kerran viikossa, tee se ilman tunnonvaivoja tai 
tuomitsemista. Tee se iloisesti kuin Herralle. Tule tänne, Minun Rakkaani…”  

( Clare ) Hän veti minut sydäntään vasten. Ja Hän sanoi…   

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että sinä tarvitset parannusta.”  

( Clare ) Kyynel vieri alas Hänen poskeaan Hänen vasemmasta silmästään. 

 ( Jeesus ) ”Minä tiedän hyvin, mitä sinä olet kärsimässä sisäisesti. Minä tiedän kaiken sinun peloistasi 
tulevaisuutta kohtaan myös. Minä olen tehnyt sinua varten varustelun.” 

”Minä todella olen tässä mukana ja sinun kanssasi, että tämä ei tule koskaan tapahtumaan uudelleen. 
Minä olen sinun KANSSASI. Rakkaani, todella sinun kanssasi. En piiskan kanssa, vaan hellien suukkojen 
kanssa sinun otsallesi, rakastavin käsivarsin lohduttamassa sinua ja korvat kuunnellen sydämesi 
jokaista liikettä, Minä jumaloin sinun sydäntäsi.”  

”Me tulemme tekemään tämän yhdessä. Minä tiedän, että sinä et luota itseesi ja se on paras 
mahdollinen asema. Tällä tavalla sinä tulet pysymään varuillasi ja tukeutumaan Minuun. Ymmärrä, ei 
ollut vain yksi asia, joka aiheutti nuhtelun. Se oli itsepäisyyden tapa ja ytimeltään kapina – että et etsi 
Minua, ennen kuin teet mitään.”   

”Minulla todella on kaikki usko sinuun, että Minun antamani anteliaan avun avulla, sinä et tule 
lähtemään omillesi uudelleen. Tulee olemaan koettelemuksia ja kiusauksia, mutta Minä tulen aina 
antamaan sinulle runsaasti varoituksia. Sinä et tule lankeamaan tähän tapaan uudelleen. Tämä 
oppitunti jätti pysyvän jäljen. Vaikka se on kivulias, se oli tarpeellinen. Ja parannus on tulossa. Minä 
kuulen sinun tunnonvaivasi ja kyyneleesi joka päivä ja vaikka Minä haluan kiirehtiä lohduttamaan 
sinua, siihen liittyy ajoitusta, sinun omaksi hyväksesi.”  

”Nyt, Minä haluan sinun katsovan eteenpäin lupauksiin, joita Minä olen antanut sinulle musiikista, 
jota me tulemme tekemään yhdessä. Muotokuva on kaunis, koska se on tulosta, ei sinun taidostasi, 
vaan Minun armostani. Me molemmat tiedämme, miltä yksi sinun piirroksistasi näyttää. Tämä, 
kuitenkin, on Taivaallinen, eikä ole tästä maailmasta. Hyvin tehty, Minun uskollinen puolisoni. Nyt 
anna meidän saapua musiikin luomisen iloon, joka tulee tuomaan sydämiä Minulle ja joita Minä voin 
voidella parantaakseni. Minä rakastan luoda sinun kanssasi.”  

”Ja te, Minun Morsiameni, teidän ponnistustenne hedelmät tulevat koskettamaan tuhansia sieluja 
Minun puolestani, siispä, älkää lannistuko, kun joudutte vaikeuksiin. Clare joutui moniin vaikeuksiin 
tässä muotokuvassa, mutta katsokaa? Me pääsimme sen läpi. Siispä, rohkaistukaa. Minä voin tehdä 
ihmeellisiä asioita jokaisen teidän kauttanne, jos te vain sallitte Minun tehdä.” 


