
1001. Jeesus sanoo… Rakastatteko Minua todella…  

Vartioikaa Sydämiänne, älkää antako niiden kylmetä 

MARRASKUUN 7, 2022… JEESUS SANOO, RAKASTATTEKO MINUA TODELLA… VARTIOIKAA 

SYDÄMIÄNNE, ÄLKÄÄ ANTAKO NIIDEN KYLMETÄ 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Marraskuun 7. 2022. 

(Clare) Rakkaat Sydänasukkaat, viime aikoina olen tuntenut kuin olisin menettämässä rakkauteni 

tulen Herraa kohtaan. Haluan mennä syvemmälle Herran kanssa. Haluan nähdä puutteet ja synnit 

elämässäni, mitä en ole aikaisemmin huomannut ja sanoutua irti niistä sydämestäni käsin. Mutta 

tarvitsen Häntä muuttamaan minut, koska varmasti en pysty tekemään sitä itse. 

Pyydän Häneltä apua. Huomasin, että olen ollut tuhlaamassa aikaa ja menossa sivuraiteelle 

kauhealla huomion harhauttajan maanvaivalla. Enkä ollut tyytyväinen itseeni, niinpä menin Herran 

luo sanoen… ’Herra, olen kauhean pahoillani ajan tuhlaamisesta ja suistumisesta raiteilta, enkä 

rukoile niin kuin minun pitäisi. Pyydän, anna minulle anteeksi. Tiedän, etten ansaitse tätä 

anteeksiantoa, en halua olla tällä tavalla. Pyydän, muuta minut, Herra, todella olen vain typerä 

nainen, mutta sydämestäni käsin olen pahoillani, että loukkasin Sinua.’ 

Ja kaikki tämä tapahtui Sunnuntaina, kun me kaikki otimme Rhema-viestikortteja ja jaoimme ne 

toistemme kanssa. Yksi saamistani Rhema viesteistä oli ’Sinä petät Minut’. Oi hyvänen aika, 

polveni vain olivat luhistumaisillaan allani, kun näin sen ja ajattelin… ’Oi ei!’ Sydämeni vajosi, kun 

näin sen, koska Sinä olet niin hyvä, Herra. Minun ei ikinä koskaan pitäisi olla niin huoleton. 

(Jeesus) ”Sinä et rukoillut ja ollut Minun kanssani yhteydessä, Clare. Se on yksi syy, miksi vajosit.” 

(Clare) Ja tuo on totta, olen ollut äärimmäisen kiireinen viime aikoina, mutta Minun täytyy laittaa 

Hänet kiireisyyteni edelle, enkä ole sitä tehnyt. Kyllä, ja näen sen, Herra, ja näen että minulla on 

tekosyitä vasemmalla ja oikealla syyttää siitä vihollista. 

(Jeesus) ”Tottakai hänellä oli jotakin tekemistä sen kanssa, mutta heikensit itseäsi, kun et viettänyt 

aikaa Minun kanssani. Kuuntelin ajatuksiasi… ’En tiedä, kuinka rukoilla, on niin paljon työtä, joihin 

pitää reagoida ja sitten en ole varma’.” 

(Clare) Tässä Hän on puhumassa minun yksityisestä rukouksestani. Ei siitä, kun olen 

vastaanottamassa viestejä, se on eri asia. Silloin Hän puhuu minulle hyvin selvästi ja nopeasti 

suurimman osan aikaa, mutta tässä olen puhumassa vapaa-ajastani, kun olen Hänen kanssaan, 

yrittäen olla hiljaa ja lähellä Häntä. Olen ollut hyvin levoton. 

(Jeesus) ”Minun rakastettu Clareni, Minä annan sinulle anteeksi. Kaikkein kivuliain asia Minulle oli 

poissaolosi, aivan kuin Minua ei olisi olemassakaan ja ajatukset, joita sinulla oli, että minulla on 

liian paljon työtä ja että aivan kuin olisi pitkästyttävää odottaa Minua. Miksi lähdit pois Minun 

luotani, Minun Rakkaani? Miksi sinusta tuli niin kylmä, ettei ollut odottamisen arvoista olla Minun 

kanssani?” 

(Clare) Pyydän, kerro minulle, Herra, olen kauhuissani, että edes voisin ajatella sellaisia ajatuksia. 

Mistä tämä välinpitämättömyys tulee? Se on kauheaa. Olin seisomassa keittiössä lämmittämässä 

kahviani ja luulin kuulleeni ”Pienet asiat ovat niitä.” Toisin sanoen, kun tunnen yllytetyksi tehdä 

jotakin, te tiedätte, kuinka on, kun tunnette aivan kuin Herra olisi väräyttämässä teitä, 

taputtamassa teitä olkapäähän… ”Tehkää tämä Minun puolestani, pyydän”, ja te kieltäydytte 

harkitsemasta sitä ja sivuutatte sen. Se on välinpitämättömyyttä, itsekkyyttä, ylpeyttä, mikä 

katkaisee jotakin syvässä yhteydessämme ja sitten tulen pinnallisemmaksi ja itsekeskeisemmäksi. 



Mitkä ovat synnit tässä? Onko se tunteeton välinpitämättömyys, tehden vähän, kun Pyhä Henki 

johdattaa, kun minun pitäisi todella reagoida iloisessa tottelevaisuudessa, ei väliä, kuinka iso tai 

kuinka pieni asia on? Herra, pyydän, kerro minulle, onko tämänkaltaiselle kiroukselle nimeä. Se on 

ehdottomasti olettaminen, tiedän sen, mutta kuulen velttous, välinpitämättömyys ja laiskuus. Sen 

sijaan että vastaisin ilolla, että Jumalan Henki johdattaa minua, jos se ei ole minusta mukavaa juuri 

tuolla hetkellä, minä huolettomasti laitan sen sivuun. On aivan kuin en välittäisi siitä, mitä Hän 

haluaa, koska minulla on omat asiat meneillään. 

Täällä yhteisössä, kun tulen tiettyjen yksilöiden lähelle ja pyydän heidän apuaan jonkin asian 

kanssa, he melkein aina työntävät minut pois ja vastustavat auttamista. Sitten minun pitää järkeillä 

heidän kanssaan ja selittää, miksi se on niin tärkeää. Sen sijaan, että he iloisesti sanoisivat, 

’Huolehdin siitä’, he sanovat ’Minulla ei ole aikaa sinulle. Se, mitä teen, on paljon tärkeämpää.’ Nyt 

näen selvästi, olen tehnyt saman asian, mutta kallisarvoiselle Pelastajallemme. 

Mikä tragedia Herralle nähdä ilme kasvoillani ja kuulla äänenpainostani… ’Olen liian kiireinen 

omine huolineni. En voi auttaa Sinua, Herra.’ Mikä kauhea asia tuo on. Pyydän, auta minua 

ratkaisemaan tämä, Herra ja auta minua muuttumaan. Jeesus, Sinä olet niin rakastava ja hellä, niin 

mahtava kuitenkin armollinen, Minä olen todella tehnyt syntiä Sinua vastaan. Häpeän tapaa, millä 

olen kohdellut Sinua. Pyhä Joosef, Siunattu Äiti ja Jeesus… Pyydän, auttakaa minua muuttamaan 

elämäni, minkä tähän asti huomaan olevan puutteellinen. Herra alkoi puhumaan hellästi… 

(Jeesus) ”Se, mitä olet löytänyt itsestäsi, on yleinen teema läpi koko uudenaikaisen kirkon. Niin 

kuin on kirjoitettu, viimeisinä päivinä ihmisten sydämet tulevat kylmenemään. Sinä olet 

kamppailemassa tämän kanssa, Rakastettu. Se ei täysin ole sinun vikasi, vaikka sinulla on oivallus 

ja voima muuttaa se nyt. Siksi Minä haluan tapaamisaikaa kanssasi, Clare. Minä haluan 

romantiikkaa kanssasi, Minun suloinen Morsiameni, ennallistaa sinulle tulinen sydän. On monia 

tekijöitä, jotka antavat polttoainetta tälle tulelle, niin kuin voit nähdä.” 

”Monet Kristityt toimivat tavalla, joka on paljon alapuolella heidän kykyään rakastaa Minua. 

Maailma houkuttelee heitä moniin toimintoihin ja lumouksiin, jotka vetoavat heihin. Kuinka Minä 

voin kilpailla maailman kanssa? Minä en voi, niinpä Minun pitää odottaa, kunnes  maailma on 

menettänyt loistonsa ja heiltä ovat jänönpolut loppuneet. Sinä olit tällainen ja voit silti olla 

tällainen, kun joku sattuu kiinnostuksen kohteeseesi, kuten villan kehrääminen, sienten 

opetteleminen ja muut asiat, mitkä eivät ole mitään muuta kuin sillkkoja ajatusten harhauttajia, 

joita vihollinen on lähettänyt vetääkseen sinut pois työstäsi ja Minun luotani. Ja valitettavasti, 

monesti se toimii.” 

(Clare) Herra, miksi Sinä sitten teit maailmasta niin kauniin? Kuinka me voimme ohittaa tämän 

kauneuden? 

(Jeesus) ”Voit ylistää Minua, kun näet kauneutta, mutta älä kietoudu siihen, älä lankea sen 

viehkeyteen. Tämä vaatii harjoittelua ja kuria. Anna aina kauneuden heijastua takaisin ja vetää 

sinut Luojasi luo. Rakastettu, se, minkä kanssa kamppailet, on yleistä ihmiselle, Minä ymmärrän 

sen, siispä Minä arvostan kovasti, kun palaat takaisin Minun luokseni ja pidät huomiosi Minussa. 

On monen eri tason ihmeitä ja nautintoja vastauksena Minun Luomakunnalleni.” 

”Mutta ne, joilla on nälkä ja jano Minuun, eivät tule niiden kukistamiksi. Kurinalaista on kun sielu 

on onnellinen kun omaksuu, siinäkin tapauksessa että juoksee pois asioista, jotka ovat nautittavia, 

niin etteivät he tule siepatuiksi. Mutta kun tulet siepatuksi, rukoile ja pyydä tulla päästetyksi 

pahasta ja tulet vastaanottamaan apua. Sinä olet täällä johdattamassa vangittuja vapauteen, et 

liittymässä heihin heidän vankeudessaan.” 



”Minun ihmiseni, mitä suuremmalle määrälle tämän maailman nautintoja ruumiinne antautuu, 

sitä enemmän Minä tulen täyttämään teidät Minun Hengelläni ja sitä syvempää läheisyyttä me 

tulemme nauttimaan yhdessä. Minä haluan sinun olevan vapaa kuin leivonen tässä maailmassa, 

lentäen sen läpi, ei kansalaisena vaan muukalaisena, valtakirjalla tehdä suurempia asioita. Kun 

sallit itsesi tulla sen kauneuden tai jännityksen sieppaamaksi, aistisi tylsistyvät ja Hengen asiat 

menettävät viehätyksensä. Mitä enemmän riistät itseltäsi näitä kytköksiä, sitä enemmän Minua 

tulet saamaan. Minä en voi täyttää levotonta astiaa, joka on vaeltelemassa ympäri tämän 

maailman, etsimässä seuraavaa nautittavaa ja viihdyttävää ajanvietettä. Minun täytyy saada 

sinusta kaikki. Siksi sinä pukeudut niin kuin pukeudut ja elät niin kuin elät.” 

”Mutta jopa siinä, tyytymättömyys voi hiipiä sekaan ja saada sinut kaipaamaan purjoja, takaisin 

Egyptiin. Vaatii hiukan aikaa nautiskella hengellisillä asioilla ja heittää pois jokainen käytäntö, mikä 

ei tuo teitä lähemmäs Minua. Tämä tulee koettelemuksen ja virheen kautta ja siitä, että olet 

erityisen valpas sydämestäsi ja siitä, mihin se on taipuvainen kiinnittymään. Aluksi tämä voi tuntua 

kuin aistien tylsistyttämiseltä, mutta jonkun ajan kuluttua siitä tulee tapa, ja vältät sitä, mikä voi 

johtaa sinut harhaan.” 

(Clare) Rakas Herra, se on hyvin ponnistuksen arvoista. Kun ensin tein liikkeen sydämessäni tulla 

kiinnittyneeksi vain Sinuun, kompastelin monta kertaa. Mutta tavalla, jolla paljastit Itsesi minulle ja 

ajat, jotka vietimme yhdessä, tekivät siitä niin vaivan arvoisen, että jatkoin nautintojen poistamista 

elämästäni. 

(Jeesus) ”Ylpeys ja itsenäisyys ovat tämän elämän vihollisia. Nöyryys ja tottelevaisuus linnoittavat 

sinut kantamaan enemmän lahjoja ja rakastamaan Minua syvemmin. On kallis ponnistus alkaa 

elämään tätä elämää, mutta sellainen, jota ET KOSKAAN tule katumaan.” 

”Ole varuillasi pieniä kettuja, aikoja, jolloin ohitat Minut, kun saat väräytyksen tehdä jotakin Minun 

puolestani. Kun taivut enemmän ja enemmän Minun tahtooni tai Minun taipumuksiini, tulet 

enmmän Minun kaltaisekseni. Pyhyys on kuin kiipeäminen portaita myöten Taivaaseen, jokainen 

askelma johtaa toiselle, tuoden sinut lähemmäs. Ja päinvastoin, jokainen välinpitämättömyyden ja 

oman tahdon toimi tuo sinut yhden askelman alaspäin, lähemmäs olemaan maahan sidottu. Siispä, 

kestää järkeillä, että hyödynnät jokaisen mahdollisuuden mennä ylöspäin. Siinä missä olit innokas 

tekemään uhrauksia, tulet rennoksi ja jos jokin tulee mukaan ja pyytää sinulta jotakin, mitä et ole 

valmis tekemään, menetät tuon mahdollisuuden tulla läheisemmäksi Minun kanssani.” 

”Siispä, vastaus tähän on, jatkuvasti askella ylöspäin, älä kiellä Minulta mitään, sitten tulet 

saamaan Minut kokonaan. Tulet tekemään nopeaa edistymistä, kun katsot, mistä tulit, tulet 

olemaan niin onnellinen, ettet enää ole siellä. Clare, pikkuketut viinitarhoja turmelevat, ole 

varuillasi pikkuasioita. Minä kerään kunkin uhrauksen, jonka teet, pyhään pikkupulloon ja 

muunnan ne puhtaimmaksi rakkaudeksi. Et ole yksin tällä matkalla. Minä tulen auttamaan sinua 

koko matkan, tottele vain Minua pienimmissä asioissa ja rauhasi tulee olemaan suuri.” 


