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OLE USKOLLINEN MINULLE & SIVUUTA HYÖDYTON 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Huhtikuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Ole Minun Kyyhkyni, Clare. Ole Minun puhdas kyyhkyni, ilman kompromisseja lihasi kanssa, aina 

ennalta aavistaen, mikä tulee miellyttämään Minua ja mitä voit tehdä Minulle. Aivan kuten mainitsit koti 

tiimillesi tänään. Ennakoi, mikä tulee miellyttämään Minua eniten ja tee se asia. ” 

” Pyydän, älä anna periksi lihallesi – pois jänön poluilta kuten kasvien kaunistelemisesta. Se on väärä suunta, 

Rakkaani. Sinun täytyy enemmän ja enemmän irrottaa itseäsi näistä asioista, niin että sinä voit hoitaa Minun 

asioitani. ” 

” Mitä enemmän annat periksi häiriötekijöille, sen vähemmän Minä voin käyttää sinua. Sinun täytyy olla 

uskollinen kantamaan tämä ies, jota Minä valmistelen sinulle. Sinä et saa antaa persoonallisen hyödyn vetää 

sinua pois velvollisuuksistasi, sielujen hoitamisesta ja musiikista. ”  

” Seurakunta, seurakunta, seurakunta. Anna sen olla sinun kaiken kuluttava ammattisi ja jätä tien poskeen nämä 

lapselliset päähänpinttymät. ”  

Ja tässä minä haluan lisätä, että minä tunsin minun enkelini tönäisevän minua. ” Sinä et tule koskaan 

saavuttamaan päämäärääsi tässä elämässä sallimalla hyödyttömien asioiden vetää huomiosi muualle. Loppujen 

lopuksi, se tulee tekemään sinut kelpaamattomaksi niihin mahtaviin suunnitelmiin, joita Jumalalla on sinua 

varten.” Se sana Herralta ja varoitus minun enkeliltäni olivat tarpeeksi varoitusta minulle, niin että todella 

lopettaisin sen. Mutta minulle tuli paha olo, että olin vaarantanut ja pettänyt Herran.  

Jeesus jatkoi… ” Voi, Minulla on niin paljon hyvää tehtävää sinulle, mutta niin kauan kuin sinä notkistat polvea 

hupsuille asioille, sinä et ole valmis, etkä sopiva kantamaan hienointa viiniä. Sinun täytyy olla täysin 

omistautunut Minulle. Ei puoleen väliin, tai että jättäisit pikku nurkan itsellesi. Ei – hylkää itsesi kaikissa asioissa 

ja hoida Minun asioitani KOKO ajan. Tämä miellyttää Minua ja tuo Minulle lohtua heitä varten, jotka yhä 

jahtaavat maailmaa ja kaikkia sen hyötyjä. ”  

” Siihen pisteeseen asti, että sinä vesität elämäsi pienet asiat, siihen pisteeseen asti, että menetät sen mitä 

Minulla on varattuna sinua varten. Siispä pyydän, tee uusi omistautuminen päämäärälle Minua varten ja pysy 

siinä joka päivä. Minä lähetän sinulle pieniä piristyksiä matkan varrella, ja sinä tulet ilahtumaan niistä Minun 

hyväksymiseni vuoksi. Mutta älä etsi niitä, Lapsi. ” 

Hän teki sen itse asiassa. Kun hoidin tähän liittyvää työasiaa, minä vain satuin törmäämään purppuraisen 

kolmiapila kasvin siemeniin, jotka olivat kerta kaikkiaan kauniita. Siitä tulee todella kaunis kasvi. Ja minä kysyin 

Herralta, että voisinko saada ne. Ja hyvänen aika, Hän sanoi, että voisin. Minä yllätyin! Siispä minä sain siemenet 

ja minä aion istuttaa ne uuden kuun aikaan. Se oli pieni piristys, se oli jotain pientä, jota minä en odottanut. Itse 

asiassa, kun Hän sanoi, että voisin saada sen, minä tavallaan itkin. Sinä olet niin hyvä minulle, Herra. Sinä olet 

niin hyvä minulle!  

Siis, Herra jatkoi… ” Huolehdi vain Minun tarpeistani päivän joka hetki ja sinä tulet olemaan onnellinen, kun Minä 

pian palaan hakemaan sinua. ” 

 ” Sinä et jätä laulujasi laulamatta. Ne menevät maan halki ja maailman halki. Rajoita vain itsesi Minun 

tekemisiini ja anna muiden toimia sillä tasolla, jos he haluavat. Mutta sinä, pyhitä itsesi ja ole elossa Minulle ja 

kuoleta itsesi kaikelle muulle. Onko selvä, Rakkaani? ”  

Kyllä, Herra. Se on.  

” Minä en yritä riistää sinua, pikemminkin Minä valmistelen sinua suurimpaan siunaukseen, mitä sinun elämäsi 

voi kantaa. Tee Minulle se suuri kunnia ja ole uskollinen ja sivuuta hyödytön. Minä tulen suojelemaan sinua, 

mutta sinun täytyy totella Minun kehotuksiani. Jos halveksit Minua ja menet omaa tietäsi, no niin… sinun 

vihollisesi ottavat sinut vangiksi. Ole uskollinen Minulle, Rakkaani, niin kuin Minä tiedän sinun pystyvän olemaan. 

Ole uskollinen Minulle ja me tulemme kiipeämään tämän seinän helposti yhdessä ja sinä tulet löytämään itsesi 

uudesta ja loistavasta elämästä, mikä on valmisteltu sinulle. ”  


