
884. Jeesus sanoo…  

Tämän Maailman Sairaus on Omapäisyys… Oletteko yhä Esikartanossa 

TÄMÄN MAAILMAN SAIRAUS ON OMAPÄISYYS… OLETTEKO YHÄ ESIKARTANOSSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 10. Elokuuta, 2021.  

(Clare) Eläkäätte elämänne Herrassa, juurrutettuina ja rakennettuina Hänessä, vahvistettuina 

uskossa, niin kuin teitä on opetettu ja ylitsevuotavina kiitollisuudessa… Amen.  

Näin jalokivin upotetun kruunun, joka oli annettu meille ja ajattelin sitä, mitä Ezekiel sanoi ja 

kuulin: ”Tämä päivä tulee varmasti.” Herra, oletko se Sinä vai Äiti? ”Molemmat” – he vastasivat.  

(Jeesus) ”Clare, meidän sydämemme ovat niin yhdistyneet, Marian ajatukset ovat yhtä ja samaa 

kuin Minun. Jopa niin kuin sinä ja Minä olemme yhdistyneitä, sinä voit kuvitella, että hän on jopa 

enemmän yhdistynyt Minun kanssani; itse asiassa, kaikista elävistä yhteyksistä, hänen on kaikkein 

täydellisin. Se tulee täydestä itsensä luovuttamisesta. Totta on lausunto, että… ’Jos menetätte 

elämänne Minun vuokseni, te tulette varmasti saavuttamaan sen.’  

”Hyvin harvat oivaltavat voiman toimen, jonka he tekevät, kun he antavat elämänsä Minulle, EI 

MITÄÄN EHTOJA LIITETTYNÄ.”  

”Tämän maailman sairaus on omapäisyys. Se tulee uskon puutteesta Minuun ja halusta pitää se, 

mikä pitäisi jakaa ja josta pitäisi luopua, nimittäin elämänne. Joillakin sieluilla on itseriittoisuuden, 

omapäisyyden ja YLPEYDEN linnakkeita. He ovat vakuuttuneita, että he tietävät, mikä on parasta, 

eivätkä tule luovuttamaan elämiään Minulle. He pitävät tiukasti kiinni, eivätkä päästä irti. Minä en 

voi käyttää heitä; he ovat väistämättä ajelehtimassa keskinkertaiseen elämään ympärillään, heidän 

omien halujensa mukaan.”  

”Ohjeiden alaisuudessa olevat lapset, Minä voin käyttää vain niitä teistä, jotka täydellisesti 

hylkäävät itsensä Minun täydelliselle tahdolleni. Sitten Minä voin tehdä ihmeitä teidän kanssanne. 

Katsokaa, mitä Minä olen käyttänyt Clarea tekemään teidän elämissänne. Hän on täydellinen 

esimerkki jostakin, joka vaelteli ympäriinsä omapäisyydessä 40 vuotta. Hän todella oli kristitty 

ennen sitä, mutta ei ollut luovuttanut elämäänsä Minun suunnitelmilleni. Siispä, 40 vuoden ajan 

hän vietti aika latteaa elämää, aina haluten tulla käytetyksi, muttei koskaan täysin luovuttanut.”  

 ”Minun sydämeni menee teidän luoksenne, jotka pidätte kiinni rakkaasta elämästänne omaa 

tahtoanne varten. Vaatii suunnattoman määrän armoa ja Hengen köyhyyttä olla kykenevä 

tunnustamaan… ’Jumala, olen tehnyt elämästäni sotkun. Olen väsynyt itseeni. Annan sen kaiken 

Sinulle. Tee minun kanssani niin kuin haluat. En ole muita tärkeämpi’.”  

”Elämissänne Minä tuon monia murtumisia ja joitakin riemuvoittoja, kunnes te viimein 

ymmärrätte, että ilman Minua te ette voi tehdä mitään kestämisen arvoista. Todella, ellei siemen 

putoa maahan, se ei tule kantamaan hedelmää. Mutta jos te luovutatte elämänne, silloin Minä 

voin moninkertaistaa voittonne ja hedelmän, joillekin 20%, joillekin 50%, joillekin jopa 100%, mikä 

on arvo, joka kuuluu vain Minun Äidilleni. Hänet valittiin kultaiseksi astiaksi tuomaan Minut tähän 

maailmaan. Hän tietää hyvin tarpeellisen sydämen asenteen. Hän on ollut äitinä monille sieluille, 

olivatpa he tietoisia siitä tai eivät.”  

”Pyhissä Kirjoituksissa kirjoitetut sanat… ’Mitä Hän teille sanoo, se tehkää’ – kuvaa häntä 

täydellisesti. Siksi Minä olen luottanut kirkon hänen käsiinsä. Hän aina sanoo… ’Mitä Hän teille 

sanoo, se tehkää’. Hän on kasvattanut pyhimyksiä 2000 vuoden ajan ja tulee jatkamaan sen 

tekemistä ikuisesti. Siunattuja ovat nöyrät, jotka näkevät hänet Minun elämäni vaiheissa. Ilman 



Mariaa, teillä ei olisi Minua. Hän toi Minut esiin ja vastaanotti Minut takaisin ristin juurella, hänen 

missionsa oli menestyksekäs ja loppuunsaatettu. Minä haluaisin teidän näkevän hänet Taivaan 

ikkunana, jonka kautta Minä tulin lihaksi. Ja samassa mielessä Minä haluaisin teidän näkevän 

hänet esirukoilijana Taivaassa, ja jolla on mitä läheisimmin Minun korvani. Kun hän tuo Minulle 

tapauksen, Minä tiedän, että hän on tarkistanut sen ennakolta perusteellisesti ja hän tietää, että 

Minä tulen hyväksymään, tai hän ei kysyisi.”  

”Kuinka ihmeellistä on, kun on äiti, joka toimii korkeimmassa mahdollisessa hengellisyydessä ja 

mukauttaa tahtonsa Minun tahtooni. Te, jotka kutsutte häntä jumalattareksi, olette vakavasti 

erehtyneet. Hän on luotu armon astia, joka on täysin sitoutunut Minun tahtooni, ikuisesti. Se, mikä 

polttaa hänen sydämessään, polttaa Minun sydämessäni, sillä kaikki, mitä hän ajattelee tai tekee, 

on tehty vain täydessä Minun tahtoni myötämielisyydessä.”  

”Maria on täydellinen esimerkki teille, aivan hänen elämänsä loppuun saakka ja nyt Taivaassa. 

Vain tyhmä sielu kiinnittyisi omaan tahtoonsa ja menisi omaa tietään, sellaisen mallin kanssa ja 

heille saatavilla olevan esirukoilijan kanssa. Siksi Saatana on kääntänyt suuren osan Ruumista 

häntä vastaan, hän vihaa Mariaa suurella intohimolla.”  

”Rakkaani, Minä olen yhä tässä, koska Minä rakastan sinua ja Minä tiedän, että sinä olet kaivannut 

puhua Minun kanssani. Minä olen kaivannut sitä myös. Syy, miksi Minä olen tehnyt tämän, tuonut 

Minun Äitini esiin, niin kuin Minä olen tehnyt näissä viesteissä, on että Minä olen opettamassa 

niitä, jotka kaipaavat Minua enemmän, eivätkä he ole sidottuja näkemään totuutta Pyhissä 

Kirjoituksissa, heidän uskontokunnassaan olevan asemansa vuoksi tai kavereiden paineen vuoksi.”  

”Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, tiedättekö te, kuinka etuoikeutettuja te olette? Te olette 

heitä, jotka eivät laittaneet ovea kiinni Minun Äitini kasvojen edessä. Te olette heitä, jotka 

halusitte totuutta syvimmissä osissa. Te olette heitä, jotka valitsivat tavoitella totuutta 

mieluummin kuin uskontoa. Teillä ei ole aavistustakaan, kuinka kovin siunattuja te olette. Mutta 

jonakin päivänä Taivaassa, kun te tulette porttien läpi Minun Äitini seurueena tai sanoisinko Minä 

lapsina, te tulette näkemään juuri, kuinka paljon Minulle henkilökohtaisesti merkitsee, että te ette 

sulkeneet häntä pois, niin kuin loput Kristittyjen Ruumiista.”  

”Mutta päivä on tulossa, kun hänet tullaan tuomaan esiin maailmalle kaikkein ihmeellisimpänä 

Pyhimyksenä tällä maapallolla ja Minun elämässäni myöskin. Sinä päivänä ei tule olemaan kuivaa 

silmää, hänen missionsa kieltäneiden kyyneleet tulevat virtaamaan vapaasti ja hänet tullaan 

puhdistamaan syytteistä. Sinulla on hyvin tärkeä osa näiden viestien jakamisessa.”  

”Minä olen tavoittanut ja kutsunut monia, Minä en voi kertoa, kuinka särkyneeksi Minä tunnen 

sydämeni, kun he kääntyvät pois Minusta ja menevät omia teitään. Katsohan, Minä tiedän, mitä 

heidän edessään on ja tunnen niin pahoin heidän puolestaan.”  

”Minun Ihmiseni, Minä en antanut teille elämää tuhlattavaksi maallisessa elämässä. Jotkut, kyllä, 

on kutsuttu siihen, mutta monet muut on kutsuttu elämään Taivaassa Maan päällä. Jopa 

kohtaamaan pyhän puolison, menemään naimisiin ja saamaan lapsia, mutta ei niin kuin maailma 

tekee sen tai maailmallisista motiiveista. Minulla on niin paljon enemmän mielessä, kun Minä 

kutsun sielun. Minä tiedän, mihin he ovat kykeneviä, Minä istutin heihin lukemattomia lahjoja, 

lahjoja, joita he eivät aavista ollenkaan omaavansa.”  

”Vihollinen on kohtalon tappaja. Hän näkee jotakin tietyissä yksilöissä, hän näkee heidän 

vanhempansa ja mikä heidän agendansa on lapsilleen ja hän jopa käyttää vanhempien agendaa 

ohjatakseen lapsen pois raiteelta, jonka Minä olin valinnut heille. Katsokaahan, kun teistä tulee 



kristitty ja te annatte elämänne Minulle, uudenaikaisen kirkon standardien mukaan, te olette vain 

esikartanossa. Se on päähuoneen edessä oleva huone. Sitä voisi verrata odotushuoneeseen. Minä 

sallin teidän tulla tuttavallisiksi Minun ja Minun Sanani kanssa ja Minä katson nähdäkseni, kuinka 

te muutatte tärkeysjärjestystänne maailmasta Minuun.”  

”Clare, jotkut ihmiset elävät ja kuolevat esikartanossa, itse asiassa, useimmat kirkossa käyvistä 

kristityistä elävät elämänsä esikartanossa. Mutta jotkut tulevat hyvin väsyneiksi maailman 

agendoihin, joita heidän täytyy päivittäin kahlata läpi. He tulevat jännittyneiksi, kun he todistavat 

muille ja he haluavat lisää. He alkavat kaivata täyttä omistautumista Minulle, elää elämää, jota 

Minä elin Galileassa. Silloin he alkavat etsiä missioita ja uskonnollisia sääntökuntia. Jopa sen ajan 

kuluessa, he voivat yhä olla jakautuneita, tavalla, jolla sinä olit.”  

”Sinä halusit mennä Hollantiin, Missionuoriin (YWAM=Youth with A Mission=Missionuoret, 

kansainvälinen kirkkokuntiin sitoutumaton kristillinen lähetysjärjestö), mutta et halunnut loukata 

appivanhempiasi, jotka juuri antoivat sinulle uuden uutukaisen farmariauton kolmea lastasi ja 

aviomiestäsi varten. Tunsit, että jos vieraannuttaisit heidät, sinulla ei olisi mitään, mihin tarttua, 

jos epäonnistuisit. Totuit heidän tukeensa ja olit mukavuudenhaluinen, se tuntui turvalliselta 

sinusta. Siispä sinä kieltäydyit Minun kutsustani. Minun Henkeni vieraili luonasi eräänä yönä ja näit 

unta, ettet ollut tarttunut Minun kutsuuni ja Hän kertoi sinulle, että Minä kutsuisin uudelleen.”  

”Muutaman eletyn vuoden jälkeen sinä uuvuit todella ja halusit muuttua. Silloin Minä kutsuin ja 

sinä astuit pois maailmasta, vieraannuttaen koko perheesi, seurataksesi Minun jalanjäljissäni. Kun 

teit sen, sinä jätit esikartanon ja saavuit perhehuoneeseen, Minun uskovien perheeni, jotka 

halusivat vain jakaa Evankeliumia, Hyvää Sanomaa, ja elää yksin Minua varten.”  

”Ne teistä, jotka kuuntelevat, Minun rakkaat, monet teistä ovat tyytyneet maalliseen elämään. 

Teitä on kutsuttu, mutta te olette kääntäneet selkänne Minulle seurataksenne sitä, mitä 

vanhempanne ja ystävänne halusivat teidän tekevän elämillänne. Oletteko te onnellisia? Oletteko 

saaneet toiveenne täytettyä? Syvällä sisällänne, tunnetteko elävänne ja olevanne ’liekeissä’ Minua 

varten – vai tunnetteko itsenne uskossanne haaleiksi ja heikoiksi, yhä etsien jotakin muuta? 

Mahdollisuudet siihen, että jos ette ole haudanneet kykyjänne liian syvälle, teillä on kipu 

sisällänne, tietäen, että pelko pysäytti teidät. Pelko, että teille naurettaisiin, naurunalaiseksi 

tulemisen pelko ja kritiikin pelko, niiden taholta, joita kunnioitatte.”  

”Katsokaahan, kun Minä kutsun teitä, Minä varustan teidät. Monet teistä ovat unelmoineet 

taiteesta, musiikista, teatterista, maailmanmatkailusta ja palvelemisesta, mutta te laitatte nuo 

unelmat tunkkaiseen, vanhaan matkalaukkuun, jota vanhempanne käyttivät siitä elääkseen ja 

menivät takaisin todelliseen maailmaan. Autojen, työpaikkojen, talojen, asioiden, aviomiehen tai 

vaimon, lasten maailmaan ja oletetun Amerikkalaisen unelman maailmaan, joka on kuin 

taulukossa elämistä; se on merkityksetöntä, paitsi ylennykset, lasten syntymä, jne.”  

”Kun te tulette palvelemaan Minua, Minä poistan teiltä kaikki maailmalliset saavutukset, tuoden 

sielunne yksin teidän ja Minun pohjatasollemme ja siihen kuka te todella olette ja ette ole. Te 

menetätte oman tahtonne ja Minä korvaan sen Omallani. Sitten Minä alan harjaannuttamaan teitä 

siihen, kuka teidän todella piti olla. Clare on hyvä esimerkki: hän oli luontovalokuvaaja ja hänen 

täytyi ripustaa kameransa naulaan seuratakseen Minua. Miksi? Koska hänellä oli paljon suurempi 

lahja opittavana, musiikki ja sielujen korjaaminen, jota hän todella rakastaa tehdä.”  

”Hän tietää kivun, kun on eksyksissä, eikä ole aavistustakaan siitä, keneksi Minä tein sinut 

olemaan, mitä Minä tein sinut tekemään. Hän tietää sen hyvin; hän käytti ensimmäisen 40 

vuottaan eläen sitä. Yhtenä päivänä ompelemista ja koristelua, toisena bonsai-puita ja puutarhoja, 



toisena vuodenaikana luistelua, taideprojekteja ja vielä toisena vuodenaikana tanssia. Hän teki 

kaikkia näitä asioita odotushuoneessa. Aluksi kaikissa aloittamissaan kurinalaisuuksissa oli 

jännitystä, tuli saavutuksia ja palkintoja tästä maailmasta, mutta sitten siitä tuli vanha juttu.”  

”Katsokaahan, kaikilla näillä asioilla, jos ne eivät ole sitä, mitä varten te olette syntyneet 

tekemään, on jännityksen ajanjaksonsa, mutta sitten se loppuu ja uutta ’Asiaa’ tarjotaan teille, 

asiaa, joka kiehtoo, muttei ole elämänne kutsumus. Muuten, Saatana ei välitä, mitä te teette 

ajallanne, kunhan se ei rakenna teitä kohtaloanne varten ja työskentelemistä käsi hansikkaassa 

Minun kanssani. Clare voidaan yhä suistaa raiteeltaan aika ajoin, mutta hän ei pysy siellä kauaa. 

Minä sallin hänen ajelehtia, pitääkseni hänet nöyränä, mutta sitten tuon hänet takaisin jopa 

vahvempana päätöksessään elää vain Minua varten.”  

”Siispä, se on mitä teiltä puuttuu, Minun rakkaat, te, jotka olette valinneet pitää elämänne 

sidottuina omiin agendoihinne. Mutta Minä käytän kaikkea, mitä te koskaan olette kokeneet, jos 

te olette tarpeeksi viisaita lopulta luopumaan omasta tahdostanne. Esimerkiksi Claren musiikki voi 

olla hyvin avaruudellista ja melkein maalata kuvan ympäristöistä, niin kuin se tekee Exodus 

albumissa, hänen erämaa kokemuksiensa vuoksi. Hän vihasi konekirjoitusta lukiossa, mutta nyt 

hän kommunikoi Minun Sydäntäni teille tällä taidolla.”  

”Minä annoin hänelle maalaamisen lahjan, kun hän antoi elämänsä Minulle, kun hän vielä oli 

esikartanossa ja Minä olen käyttänyt sitä monta kertaa välittämään hengellistä käsitettä, jopa 

Minun Isäni ja Minun muotokuviamme. Hän halusi sen lahjan, kun hän oli lapsi, mutta hän ei 

koskaan oikein päässyt tikku-ukkoja pidemmälle. Hän ei tiennyt, että Minä antaisin hänelle hänen 

sydämensä haluja, kun hän tuli Minun luokseni, mutta hän oppi, että se oli Pyhissä Kirjoituksissa, 

eikä hän yllättynyt, kun Minä ensin kerroin hänelle, että osta maalausteline.”  

”Laitoin kaipauksen syvälle hänen sydämeensä; kaipauksen elää erämaassa muiden kristittyjen 

kanssa, jotka ovat ’liekeissä’ Jumalan puolesta ja nyt hän elää sitä. Minä kerron teille, 

kallisarvoiset; te ette tiedä, mitä teiltä puuttuu, kun te kuljette pois Minun luotani, omine 

agendoinenne. Minä vartioin teitä ja rakastan teitä aina, mutta Minä myös suren menetystänne. 

Te olisitte voineet saada niin paljon enemmän.”  

(Clare) Se oli Herran viestin loppu. Rakkaat Sydänasukkaat, sanokaamme KYLLÄ Herralle ja 

olkaamme Hänen töissään, kun aika käy vähiin.” 


