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Jeesus sanoo… Auttakaa Minua rakentamaan Minun Valtakuntani Maapallolle 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Maaliskuuta, 2017  

Jeesus aloitti… ” Minun Morsiameni, tämä on aika oppia oleellisia asioita Minun palvelemisestani. 

Monet teistä ovat erittäin kunnianhimoisia siinä, että kuinka pitkälle voitte venyttää päiväänne, 

energiaanne, aikaanne. Odotatte itseltänne liikaa ja päädytte lopen uupuneiksi, turhautuneiksi ja 

kyvyttömiksi palvella Minua paljon tärkeämmissä asioissa. ” 

” Minä haluaisin kutsua teidät olemaan tilivelvollisia ajastanne. Haluaisin teidän tarkastelevan, 

mitä olette saaneet aikaan Minua varten ja mitä olette tehneet pelkästään itseänne varten. ”  

” Esimerkiksi, ympäristönne kaunistamisen projektit voivat tulla erittäin itsekkäiksi ja aiheuttaa 

sen, että tulette enemmän itseenne, turhamaisuuksiinne ja maailmaan kietoutuneiksi. Sitten 

ajatte takaa häntäänne, koska tarpeeksi ei ole koskaan tarpeeksi. Pikemminkin haluan teidän 

ajavan takaa Minua ja Minun tarpeitani päivän aikana. ” 

” Kyllä, Rakkaani. Kerro Minun Ihmisilleni ja paina se myös omaan sydämeesi, tämä on aika 

rakentaa Minun Valtakuntaani. Tämä on aika uusille aluille, jotka avaavat Taivaan tulvaportit. 

Mutta jos et paina sitä sydämeesi, jos kuljeksit oman tahtosi mukaan, tuloksena on tragediaa ja 

murhetta. ” 

” En uhkaa sinua. Minä vain sanon, työskentele nyt, kun sinulla on voimaa, valoa, inspiraatiota. Älä 

tuhlaa energiaasi omaan pesääsi. Pikemminkin, ota Minun asiani erityiseksi ponnistukseksesi, 

auttaen Minua Valtakuntani Maapallolle tuomisessa. ” 

” On suuri houkutus käyttää nämä kallisarvoiset armot tyhjänpäiväisyyksiin, kevätsiivoukseen, 

järjestelyihin jne. Tee vain oleellisin. Anna toisten tehtäväksi se, mitä he voivat tehdä ja vapauta 

itsesi Minua varten. Ne teistä, joilla on varaa, että joku kävisi siivoamassa ja puhdistamassa, 

käyttäkää heitä kaikin mokomin. Antakaa niin paljon arkipäiväisistä asioista muille kuin voitte ja 

tulkaa rukous paikkaanne virkistymään, palautumaan ja saamaan ohjeita Minulta. ” 

” Tulette kohtaamaan paljon vastustusta, kun käytätte pakonomaista/riippuvaista luonnettanne 

liittyä keväisin talojaan perusteellisesti siivoavien joukkoon. Kaikkiin niihin asioihin, jotka iskevät 

teihin keväisin. Pyydän teitä olemaan tietoinen paholaisen kikoista eksyttää teidät harhapoluille. 

Olen nyt useiden vuosien ajan ollut teidän kanssanne tämän erittäin hauraan astian kautta, olette 

huomioineet, kuinka helposti hänet heitetään raiteilta, ja että teidät, myös, on suistettu raiteilta. ” 

” Minä kerron teille, Minun Ihmiseni, mitä vakavimmin – teidän täytyy VASTUSTAA kiusausta tehdä 

näitä asioita. Annan teille tiedoksi ajankohdan näiden asioiden tekemiselle, jos se tulee 

tarpeelliseksi. Mutta nyt EI ole se aika. ” 

” Nyt on aika päästä Minun Valtakuntani rakentamisen merivirtaan ja kellua Minun Hengessäni 

Minun määränpäähäni, kun vielä on päivänvaloa tehdä töitä. Monet teistä ovat ottaneet nämä 

viestit sydämiinne ja olette asettaneet itsellenne uuden suunnan. Te olette jo hylänneet ne asiat, 

jotka eivät ole mukana luomassa Minun Valtakuntaani. Teille, tämä on vain varoitus välttää 

tulemasta vihollisen suistamaksi raiteiltanne. ” 

” Kyllä, tämä on toinen ulottuvuus; eteenne tulee asioita yllättäen. Ottakaa Minun kädestäni kiinni 

ja kävelkää vetten päällä turvalliseen määränpäähän ja meidän unelmiemme täyttämiseksi. Älkää 

antako uhkien vesittää iloanne, kun etenette eteenpäin. Niitä tulee olemaan monia, mutta niin 



kauan kuin Minä ohjaan teitä ja te seuraatte, Minä johdatan teidät niitten välistä ja takaisin töihin, 

jotka Minä olen säätänyt teille. Pitäkää vain silmänne auki, niin näette sen tulevan. Älkää antako 

itseänne yllätettävän kuolleesta kulmasta. Teille ei tapahdu mitään, mille Minä en ole antanut 

lupaa, mitä Minä en nähnyt tulevaksi, mihin Minulla ei olisi varausta päästää teitä vihollisen 

käsistä. ” 

” Kyllä, Minä olen mielissäni, erittäin mielissäni todellakin, koska te välitätte köyhistä, että te 

teoillanne rakastatte ei vain sanoillanne. Että te viette läpi Minulta saamanne toimeksiannot, 

erityisesti rukoukset ja mitä ikinä Minä teille annankin teille asiaksi ajaa Valtakuntaani varten. Että 

te olette uskollisia tämän seurakunnan tukijoita rukouksillanne, Clarelle se on huomattava 

parannus joka päivä. ” 

” Minä olen teidän kanssanne uudelleen rakentamassa Minun Taloani. Menkää nyt rauhassa ja 

tietäkää, että Jumalan tosi voima on teidän täyttäminen, ohjaaminen ja varustaminen tekemän 

Minun Tahtoni. Älkää vetäytykö mistään haasteesta, ei ole mitään mistä emme suoriutuisi. Älkää 

olko peloissanne, ” Sillä Hän, Joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. ” 1. 

Johanneksen kirje 4:4. 

” Pitäkää tätä viestiä ohjeenanne, Rakkaani, ja jatkakaa kohti päämääräänne, ylempää tullutta 

kutsumusta kohti, Minun voiteleminani. ” 


