
404. Jeesus sanoo…  
Kristillisen Matkan Päämäärä on, että teistä tulee pieniä Kristuksia 

TEISTÄ ON MÄÄRÄ TULLA PIENIÄ KRISTUKSIA… SE ON KRISTILLISEN MATKANNE PÄÄMÄÄRÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Lokakuuta, 2016.   

Jeesus aloitti… ”Rakkaani, tulkaa Minun luokseni valmiina tanssimaan. Kun Minä saan teidät 
käsivarsilleni ja me keinumme ylistysmusiikin tahtiin, Minä olen seitsemännessä taivaassa… se 
tarkoittaa, autuaallisessa arvostuksen tilassa, että yksi Minun poloisistani kaipaa olla Minun 
halauksessani. Kyllä, ajat ovat todella vaikeat, kuten olette nähneet, melkein päivittäin. Itse asiassa, 
täydellinen päivä on harvinainen tilaisuus. Minä siunaan teidät runsaalla suojeluksella ja annan teille 
lepotauon myrskystä. Mutta se on harvinaista. Ja Minä annan sen teille, niin että te voitte siivota 
vauriot ja paistatella auringossa jälleen kerran, sallien rauhan kohota pintaan syvältä sisältä. Se on 
täydellinen päivä.”  

”Kuten yksi Minun Morsiamistani sanoi, ’Menen myrskyistä sateenkaariin ja sateenkaarista 
myrskyihin, ylistyslaulujen parissa.’ Hän tunsi hyvin sairauden ja kivun painon, kuitenkin nainen otti 
kaiken suurella mielentyyneydellä. Niin suuntautuneena Minun rakkauteeni häntä kohtaan, että hän 
usein kadotti jäljet itsestään. Sinne Minä olen viemässä niitä, jotka haluavat mennä. Myrskyistä 
sateenkaariin ja sateenkaarista myrskyihin, kadonneena Minun Rakkauteeni. Minä tiedän, että se 
kuulostaa runolliselta ja mahdottomalta, mutta sinä olet jo elänyt tätä elämää tiettyyn pisteeseen 
asti. Monet Minun Morsiamistani kanavalla ovat myös eläneet tätä elämää ja joka päivä Minä olen 
vetämässä heitä syvemmälle.”  

”On kallisarvoinen, kallisarvoinen armo vapauttaa itsensä Minun kaitselmukselliselle suunnitelmalleni 
teidän elämiänne varten. Siksi minä tulen vierailemaan luonanne ruusujen kera ja kera pukujen, joihin 
on upotettu kallisarvoisia helmiä, koska Minä rakastan koristaa Minun Morsiameni heidän työnsä 
hedelmillä. Minä rakastan, kun he näkevät, kuinka kauniiksi he ovat tulleet Minun silmissäni, koska he 
ovat sanoneet KYLLÄ Minulle.”  

”Te ette voi elää ilman näitä lohdutuksia, sellainen on olemuksenne hauraus. Aika ajoin teidän täytyy 
tanssia Minun kanssani ja nähdä, kuinka paljon Minä vaalin aikaamme yhdessä. Kuinka Minä odotan 
niitä aikoja, jolloin Minä voin viimeinkin suihkuttaa Minun kiitollisuuttani teille ja antaa teille vain 
pienen maistiaisen iloista olla Minun kanssani Taivaassa.”  

”Siksi Minä kutsun sinua Itselleni tässä erityislaatuisessa rukouksessa, iloisen liiton aikaa ja vain 
nautiskella toisistamme. Minä halusin sitä sinulle tänään. Minä halusin virkistää sinua ja aloittaa sinun 
parantamisesi ja puhdistamisesi – ei vaikeana tehtävänä, pikemminkin iloisena juhlana. Kyllä, Minä 
rakastan juhlia rakkauttamme, olipa se tanssimista, metsässä kävelyä, viinipuissa keinumista tai 
jalokivikaivosten tutkimista tai hevosillamme ratsastamista. Kaikki on niin iloista Minulle ja lohduttaa 
Minun sydäntäni, tietäen, että olet palaamassa taisteluun levännenä ja parantuneena.”  

”Minun Morsiameni, Minä en jätä teitä ilman lohdutuksia. Minä tulen sytyttämään sydämenne tuleen, 
jos sallitte sen. Oi, kyllä, Clare tietää hyvin Pyhän Tulen. Mutta on aikoja, kun hän nousee ja pakenee 
sitä, ajatellen, että sen voima kukistaa hänen kykynsä – ja että ehkä hänen sydämensä tulee 
pursumaan kaipausta.”  

”Kyllä, Minä haluan venyttää sydämiänne ja täyttää ne sellaisella jumalallisella rakkaudella, että te 
lakkaatte olemasta ja vain Minä, Minun Valtaistuimellani sydämissänne, tulen olemaan siellä.”  



”Siitä tässä koko Kristillisessä matkassa on kyse… Teistä on määrä tulla pieniä Kristuksia. Katsokaahan, 
te kaikki olette tulleet Isän Sydämestä ja Hänen olemuksensa täydellinen jälki on leimattuna teidän 
olemukseenne. Te tulitte tähän maailmaan kantaen kaikkea sitä Isältä.”   

”Mutta te laskeuduitte korruptioon, millä oli vaikutuksensa teihin, kunnes te ette enää muistuta 
Meitä. Hän on muotti, jonka mukaan teidät muotoiltiin, mutta maailma otti paljon sitä kauneudesta ja 
tuhosi sen, kunnes te ette enää muistuta Häntä.” 

”Siispä, meidän täytyy aloittaa jälleen rakentamaan uudelleen ja kiillottamaan paikkoja, jotka niin 
täydellisesti sopivat Hänen rintaansa. Kyllä, tätä tapahtuu; teitä ennallistetaan teidän tahrattomaan 
puhtauteenne ja kauneuteenne. Tämän maailman saasta ja rumuus poistetaan, rikkonaiset paikat 
ennallistetaan, rosoiset paikat tasoitetaan, kunnes te jälleen kerran sovitte Taivaalliseen muottiin, 
josta teidät otettiin.”  

”Oi, Minun Kyyhkyni, tämä todella on kivulias prosessi, koska Langennut on tullut maailmaan ennen 
teitä ja suunnitellut täydellisen ympäristön tuhoamaan teidän viattomuutenne ja puhtautenne. Oi, 
kuinka kauheasti hän on ottanut sitä, mikä oli hyvää ja puhdasta ja suunnitellut sen tuhon, 
lohduttomuuden kuoppiin.”  

”Ja tässä kohden Minä saavun vetämään teidät tämän maailman löyhkäävästä mudasta, kylvetän 
teidät Minun veressäni, ennallistan teidän viattomuutenne ja kauneutenne ja alan kouluttamaan teitä 
uudelleen, muistuttamaan meitä. Tämä on niin kivulias prosessi, niin yksinäinen prosessi, mutta se 
täytyy saattaa loppuun, eikä ole mitään muuta tapaa, kuin vaihtoehdon ja seurausten, kärsimyksen ja 
ilon kautta.” 

”Kyllä, Minun Sydämeni kaipaa tuoda teille iloa joka päivä. Ja Minä yritän, uskokaa Minua, Minä 
yritän. Joskus te ette kuitenkaan kiinnitä huomiota ja te menette aivan Minun varusteluni mukaan, 
edes tietämättä sitä.”   

”Mutta sitten, kun te olette saaneet tarpeeksi pimeydestä ja te kaipaatte totuutta ja valoa, silloin 
Minä tulen ja nostan teidät ylös Minun Sydämeeni, laittaen teidät turvaan, kunnes te löydätte 
todellisen merkityksenne ja päämääränne.”  

”Ja jotkut teistä – no niin, totuudellisesti, KAIKKI teistä ovat NIIN ihania. Oi, kuinka Minä toivon, että te 
voisitte nähdä kauneuden, joka jonakin päivänä tulee olemaan teidän, kun Minä muutan teidän 
muotoanne. Minä toivon, että te voisitte nähdä, ketä teidän todella oli määrä olla. Mutta osa siitä 
liittyy siihen, keneksi te olette nyt todella tulleet ja se on ruma näky, jota kaikki eivät voi kestää. Mutta 
kun te kerran näette, minne Minä olen teitä viemässä, kun te kerran saatte vilauksen itsestänne 
Minun peilistäni, ollen pukeutuneena hienoihin pukuihin, jotka Minä olen kutonut erityisesti teitä 
varten. Kun te kerran saatte näyn siitä, te tulette ymmärtämään, miksi kaikki kärsimys on 
tarpeellista.”  

”Ja pyydän, ymmärtäkää, Minä otin paljon siitä kärsimyksestä Itselleni Golgatalla ja se, mitä on jäljellä 
teille, on vähimmäismäärä, mitä teidän täytyy tehdä, Minun aivan oman erityisen armoni vaikutusten 
kanssa, saadaksenne aikaan täydellisyyden, jonka Minä näen mielessäni teissä.”  

”Siispä, tulkaa Minun luokseni tapaamisaikananne. Jos te olette Minun Morsiameni naisen muodossa, 
me tulemme tanssimaan yhdessä.”  

”Jos te olette Minun Morsiameni miehenä, me tulemme istumaan Taivaan kallionkielekkeillä ja 
katsomaan kimaltelevaa tulta, joka tulee Valtaistuimelta. Me tulemme purjehtimaan järvillä, 
kiipeämään vuorilla ja lepäämään riippumatoissa, missä eksoottiset linnut elävät ja tuomaan heidän 



pikkuiset Minulle siunattavaksi. Me tulemme pyörimään hiekalla leijonien kanssa ja leikillään 
nyrkkeilemään pentujen kanssa…  nauraen ja tehden temppuja koko matkan.”  

”Taivas on nyt avoin kaikille, jotka haluavat mennä sinne, teidän tarvitsee vain pyytää… ’Jeesus, 
veisitkö minut Taivaaseen?’ Sitten, kun Minä tulen luoksenne rukouksessa ja ojennan käteni, ottakaa 
se ja Minä tulen tekemään loput. Te tiedätte erottelemisen säännöt, mutta antaisinko Minä teille 
käärmeen, jos te pyydätte kalaa? En varmasti. Erityisesti sen jälkeen, kun te olette taistelleet pitkään 
ja kovasti ja kukistaneet vihollisen juonet.”  

”Minä tiedän hyvin, kuinka rosoinen tämä matka on ja Minä tiedän hyvin, kuinka parantaa teidät 
haavoistanne ja kuinka tasapainottaa teidät teidän seuraavalle matkallenne. Minä tiedän hyvin, 
kuinka viihdyttää teitä Minun luomakunnallani, kuinka mitata ylevät vuoret ja levätä Paratiisissa, 
virkistäen teidän sieluanne. Minä tiedän hyvin, kuinka muotoilla ja valmistella teidät, Minun 
Morsiameni. Tulkaa Minun kanssani. Sallikaa Minun viedä teidät paikkoihin, joista ette koskaan 
unelmoineet. Sitten, kun me tulemme takaisin kohtaamaan koettelemuksia, joita tämä Maapallo 
varmasti tuo, teillä tulee olemaan voimaa taisteluun.” 


