
411. Jeesus sanoo…  
Minun todella tarvitsi nähdä, että sinä rakastat Minua enemmän kuin näitä 

MINUN TODELLA TARVITSI NÄHDÄ, ETTÄ SINÄ RAKASTAT MINUA ENEMMÄN KUIN NÄITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Lokakuuta, 2016.  

( Clare ) Minun rakkaat Sydänasukkaani, tämä on vain lyhyt viesti! Yrittäkää lukea rivien väleistä 
Hänen sydäntään. Minä tiedän, että se meni suoraan minun sydämeeni.  

Kuten te kaikki tiedätte, olen Martta luonteeltani – pakko-oireinen, täydellisyyteen pyrkivä ja niin 
kytköksissä siihen, että kaikki on talossani järjestyksessä. Mutta kun Hän teki kaiken niin selväksi 
minulle – minun vikani, se on… olen todella yrittänyt muuttaa tapojani.   

Tänä aamuna heräsin yhtäkkiä, koska Ezekiel kertoi minulle pankkihuijauksesta Pohjoisessa Uudessa 
Meksikossa. Minun silmäni eivät olleet auki, saati aivoni toiminnassa. Mikä isku vyön alle! Se todella 
oli.  

Tavallisesti, nousen ylös ja menen suoraan rukoilemaan, kaikkien minun nuhteitteni ja ohjeitteni 
vuoksi. Mutta tänä aamuna tämä pankkihuijaus tavallaan ravisteli hereille minut erilaiseen tilaan. 
Sitten vapaaehtoinen, jonka oli tarkoitus tulla auttamaan – hän ei ilmaantunut paikalle. Ja lopulta olin 
niin turhautunut – kysyin Herralta ja kuulin Hänen sanovan… ”Hän ei ole tulossa.” Siispä soitin hänelle. 
Ja todella - hän ei ollut tulossa. Ja tässä minä olin, tuhlaamassa aikaa maailmalle jälleen, odottamassa 
jotakuta, joka ei tule paikalle.  

Pyysin anteeksi Häneltä monisanaisesti ja menin suoraan ylistämään. Kaiken ilmenevän myötä, olin 
laittanut talon ensimmäiseksi jälleen, mutta Hän tunsi minun sydämeni. Siispä tulin vastaanottamaan 
viestiä. Okei, Herra – olen viimein tässä. Mistä Sinä haluaisit puhua?  

Ja siinä vaiheessa, yksi kissoistani oli harhauttamassa ajatuksiani…  

Hän vastasi… ”Oletko varma, että olet täällä?”  

( Clare ) Minä tiedän, kissa. Tunnen oloni hieman sekavaksi. Jeesus, mitä on Sinun sydämelläsi?  

( Jeesus ) ”Sinä olet.” Hän vastasi.  

( Clare ) Oi Herra – mitä minä ole tehnyt tällä kertaa??  

( Jeesus ) ”Se, mitä et ole tehnyt. Se ei aina ole pahaa. Joskus Minä olen hyvin iloinen sinusta, koska 
puutut asioihin, jotka loukkaavat Minua.”  

( Clare ) Siitäkö tässä on kyse?  

( Jeesus ) ”Siitä.”  

( Clare ) Juuri silloin toinen ajatusten harhauttaja ryntäsi sisään ja söin syötin. Viisi minuuttia 
myöhemmin olin jälleen anteeksi pyytelemässä, että sallin kenenkään keskeyttää meitä.  

Olen pahoillani, Jeesus – Sinun ei pitäisi kehua minua. Sinä näet, kuinka häilyvä minä olen.  

( Jeesus ) ”Minä tein sinut sellaiseksi, niin että sinä voit kukistaa mielijohteesta toimivan/pakko-
oireisen luonteesi – vain Minua varten.”  

( Clare ) Ja sitten Sinä tulit vierelleni auttamaan?  

( Jeesus ) ”Aivan oikein.”  



( Clare ) Kyyneleet tulvivat minun silmiini. Minä niin halusin olla hyvissä väleissä Hänen kanssaan ja 
laittaa Hänet ensimmäiseksi.  

( Jeesus ) ”Jatka vain kaiken tekemistä, mitä voit erottaaksesi itsesi taloustöistä ja ajatusten 
harhauttajista. Jatka niistä vetäytymistä. Jatka itsesi vetämistä Minun lähelleni.”  

( Clare ) Herra, onko lisää, jota Sinä haluat jakaa?  

( Jeesus ) ”Entä, jos se on kaikki, mitä Minä haluan antaa sinulle? Voitko hyväksyä sen? Joskus sen 
parempi, mitä vähemmän on sanottu. Nyt, mene työstämään sitä laulua.”  

( Clare ) Oi, Herra – se on hyvin koskettava. Hän piteli minun päätäni Hänen sydämellään ja pystyin 
näkemään kyynelpisaroita laskeutuvan Hänen poskiaan alas.  

Ja Hän sanoi… ”Minun todella tarvitsi nähdä, että sinä rakastat Minua enemmän kuin näitä.” 


