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VÄHEMMÄN ON ENEMMÄN 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Helmikuun 6. 2023. 

(Clare) Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat. Minä halusin jakaa kanssanne, että meillä oli 

ylistysmusiikki päällä ja Herra oli tanssituulella ja näin Hänen tanssivan Morsiantensa kanssa ja olin 

yksi heistä. Oli niin kallisarvoista ja niin suloista ja jälkeenpäin, kun tulin rukoukseen, sanoin… Oi, 

voisin oleskella Sinun pyhässä halauksessasi kaiken aikaa, Herra, imeyttäen Sinun Jumalallisuutesi 

iloa ja jakaen Sinun surusi myöskin. Hän vastasi…. 

(Jeesus) ”Tämän sinä olet jo tekemässä ja voit tehdä jopa enemmän, Minun Rakastettuni.” 

(Clare) Ja aistin, että siinä oli jonkin verran totuutta, vaikkei läheskään niin paljon kuin halusin. 

Siispä vastasin Hänelle, Herra pyydän, ohjaa minua ja opasta minut tähän hiljaiseen paikkaan Sinun 

kanssasi Sinun Sydämeesi. Ja kun kävin läpi kertyneitä asioita, joita olimme järjestelemässä, 

oivalsin mikä ihmeellinen taakka omistukset ovat. Jopa eläimeni, joita rakastan kovasti – Ne täytyy 

ruokkia, niiden täytyy mennä eläinlääkäriin, niistä täytyy huolehtia – niitä täytyy kammata, niitä 

täytyy päästää sisään ja ulos, koska meillä ei ole koiranluukku ovea. Minun täytyy tulla pois 

sängystä päästämään niitä sisään ja ulos, kun niiden tarvitsee mennä. Ja ne tuovat niin paljoin iloa 

ja naurua, mutta niistä on myös paljon työtä! Ja joskus ihmettelen, millaista elämä olisi 

erakkomajassa ilman edes yhtä häiriötekijää tai asiaankuulumatonta kohdetta. Herra vastasi 

ajatukseeni ja Hän sanoi...  

(Jeesus) ”Olet tulossa asian ytimeen. Olet näkemässä, miksi vähemmän on enemmän tässä 

elämäntavassa. Kyllä, on asioita, joista voit erota, tai pitää varastoituna, kunnes niitä tarvitaan, 

kuten taidevälineet, mutta on muita asioita, joita et todella käytä, mitkä voidaan antaa pois. 

Minun Morsiameni, ole tietoinen tästä, kun siivoilet tänä iltana. Minä tulen väräyttämään asioita 

sinulle, jos kuuntelet hyvin huolellisesti, tulet kuulemaan Minut. Osa ongelmasta on turvallisuus ja 

ajatteleminen, että tarvitset jotakin tulevana aikana ja jopa valheellinen hyvänolon tunne, joka 

tulee omistuksista. Olet nähnyt, kuinka todella tarpeettomia useimmat omistukset voivat olla, 

siispä ole urhea, Clare, ja anna ne pois.” 

(Clare) Kyllä, voin nähdä, että minun pitää antaa pois joitakin asioita. 

(Jeesus) ”Hyvä. Hankkiudu niistä eroon. Tulet tuntemaan olosi niin paljon paremmaksi asioista 

karsittuna. Minä tiedän, että olet tehnyt tämän monta kertaa elämässäsi, kun ajanjaksot 

muuttuvat ja nyt on muutoksen aika.”  


