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VALITKAA… TEHDÄ VAIN OLEELLISET ASIAT & ODOTTAKAA IHMEITÄ MINULTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Helmikuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ” Minun Rakkain Clare, Minä tiedän kuinka hyvin vaikeita nämä muutokset ja 

haasteet ovat sinulle, mutta Minä toivon, että sinä jaksat Minun kanssani ja nojaa Minun 

viisauteeni kaikissa asioissa. Tarraudu Minuun, Clare, tarraudu Minuun kaikella kyvylläsi. Minä olen 

tässä; Minä olen, Minä olen – vaikka ajoittain sinä et näe Minua, Minä olen seurassasi joka 

paikassa ja Minä toivon, että sinä olisit tietoisempi Minun rakastavasta ja suojelevasta 

läsnäolostani. ” 

” Älä huolehdi lääkityksestä, Minä en tee siitä vaikeaa sinulle. Pidä vain huoli katraasta, laula, 

äänitä – enemmän, enemmän, enemmän. Minä odotan sinun menevän eteenpäin, Rakkaani; 

tehosta ja mene eteenpäin. Olet vastustuksesta selviämisen kynnyksellä ja sinua pidätelleistä 

asioista selviämisen kynnyksellä. Siispä, etene läpi, mene läpi, jalkaa toisen eteen. ”  

” Niin monia hyviä asioita tapahtuu maassanne, mutta silti on vielä pitkä matka. Tukekaa tätä 

miestä joka päivä ja kannatelkaa häntä Minua varten. Hänen tehtävänsä on valtava, mutta niin 

Minäkin olen – ja hän ei tule epäonnistumaan. Paljon muutoksia tulee tapahtumaan 

hallinnossanne, mutta se on silti hankalaa ja tulee todella tarvitsemaan pitkitettyä rukous 

taustatukea. ” 

Te ette ole ainoita, jotka kokevat ongelmia päämäärään pääsyssänne. Vastustus on ollut 

hirvittävää, Clare, melkein jokaiselle. Mutta nyt Minä vapautan armoja, että te liikutte eteenpäin, 

jos laitatte HUOMIONNE siihen ja SINNITTELETTE. Nämä ovat Minun valtuutukseni teille juuri nyt. 

Usva alkaa hälvenemään, mutta jotkut ovat silti juuttuneet vastustuksen mutaan ja liejuun ja he 

tulevat tarvitsemaan apua päästäkseen ylös ja liikkeelle. ”  

” Minun lapseni, te olette todellakin kohdanneet monia ajatusten harhauttajia ja vastustusta. 

Jotkut teistä ovat antaneet periksi ja vain istutte mudassa hengelliset pyöränne sutien. ”  

” OK, Minä ymmärrän mitä te olette käyneet läpi. Mutta nyt on aika nousta ylös ja palata niihin 

suuntiin, jotka Minä asetin teidän sydämiinne. Kiivetkää pois, Minun rakkaat, kiivetkää pois! Tällä 

kertaa teitä onnistaa. Mutta Minä tarvitsen sitä, että te tarraatte Minuun koko sydämestänne ja 

voimastanne motivaatiota saadaksenne ja tarvitsemaanne käynnistystä varten. ” 

” Mutaisten teiden aika on nyt loppumassa ja Minä toivon, että te nousette jälleen valtateille, ja 

etenette tasaisesti kohti missiotanne ja päämääriänne. Älkää antako entisen vastustuksen sortaa 

teitä; kyntäkää sen läpi ja jatkakaa menoanne. Minä olen määrännyt enkeleitä tekemään sen 

helpommaksi teille ja vihollinen ei saa teistä yliotetta, jos te sinnittelette. Nämä esteet tiellä 

tulevat väistymään Minun voimastani ja voimasta, joka työskentelee teidän kauttanne, mutta 

teidän täytyy säännöllisesti tavata Minua salaisessa paikassa, saadaksenne motivaatiota ja voimaa, 

joita te tarvitsette menestyäksenne. ”  

” Teidän missionne ja asiat, jotka Minä olen laittanut teidän sydämiinne tehtäviksi, eivät 

tapahtuneet sattumalta. Minä tiesin hyvin ennen kuin teidät oli hedelmöitetty, että mikä teidän 

kutsumuksenne on. Monien teistä on pitänyt työskennellä läpi lihanne, löytääksenne se paikka. ” 

 ” Joillakin teistä on ollut välähdyksiä, joillakin on ollut maistiaisia ja jotkut ovat jopa edenneet, 

kunnes valtaisa vastustus ja näennäisesti loppumattomat keskeytykset ovat vetäneet teidät pois. ”  



” Minä pyydän teitä nyt palaamaan siihen, mitä teidän on ollut tarkoitus tehdä ja älkää antako 

minkään estää teitä tai olla tiellänne. Jotkut asiat, jotka ovat tulleet teitä vastaan, tulevat 

tuottamaan teidän tämän ajan parhaat ponnistuksenne. ”  

” Teidän täytyy vetää raja ja asettaa vakaa ”EI”, tai he tulevat jatkamaan teidän hallitsemistanne. 

Se on teistä kiinni, rakkaat, on monia asioita, joita te voisitte tehdä elämillänne. Valitkaa korkein, 

parhain, se mitä te olette kutsuttu tekemään ja jättäkää muut. Vaikka te kärsisitte puutetta tai 

haluja jättäessänne ne, päättäkää, että se mitä olette menettäneet, ei ole sen ajan ja vaivan 

arvoista jahdata niitä. Tehkää enemmän vähemmällä ja te etenette nopeammin ja pehmeämmin 

päämääriänne kohti. ” 

” Valitkaa tehdä vain oleelliset asiat. Valitkaa loukata tunteita, jos on tarpeellista, voidaksenne 

mennä eteenpäin Minun tahdossani. Valitkaa se, minkä te tiedätte oikeaksi ja oppikaa päästämään 

irti ja elämään ilman toisia asioita, jotka ovat esittäneet olevansa niin kiireellisiä, että te ette 

mahdollisesti voi elää ilman niitä. ”  

( Clare ) Joo, ja se on vain valtavaa sumutusta. Sukulaiset. Ystävät. Työpaikat. Asiat voivat olla 

kohtalomme tiellä, jos me sallimme sen. On meidän päätettävissämme ottaa härkää sarvista 

joskus ja sanoa… ”Minä aion laittaa jalan alas. Minä en aio jatkaa elämäni elämistä tämän 

vähäisemmän päämäärän vuoksi. Minä aion mennä korkeampaa kutsumustani kohti Herran 

avulla.” Ja se tulee loukkaamaan joitakin ihmisiä ympärillämme. Mutta se ei tule loukkaamaan 

Herraa. Se saa Hänet iloiseksi kanssamme.   

Ja lopussa, me vastaamme siitä Hänelle. Ja me haluamme kuulla, kun me tulemme Herran luo… 

”Hyvin tehty, Minun hyvä ja uskollinen palvelijani!” Me haluamme kuulla sen! Me emme halua 

kuulla… ”Miksi te ette tehneet sitä, kun Minä kutsuin teitä tekemään sen? Miksi te annoitte 

ihmisten ja asioiden estää teitä? Elämäntyylin, jonka te tiesitte olevan alempiarvoinen, kuin mihin 

Minä teitä kutsuin? Katsokaa, mitä te olette menettäneet!” Me emme halua kuulla sitä… Minä 

tiedän, että minä en varmasti halua kuulla sitä.  

( Jeesus ) ” Te tulette löytämään sellaisen ilon ja vapauden näiden päätösten tekemisestä, että te 

ette koskaan tule katumaan niitä. Mutta te ette tule olemaan tarpeeksi voimakkaita tekemään tätä 

ellette te vietä huomattavaa aikaa takertuen Minuun rukouksessa ja ylistyksessä. Pitäkää silmänne 

jatkuvasti Minussa ja Päämäärissä, jotka me olemme asettaneet yhdessä. Tällä tavalla vihollinen ei 

kykene harhauttamaan teidän ajatuksianne tarkoituksestanne, koska me tulemme 

työskentelemään yhdessä.” 

” Minä rakastan teitä, rakkaat. Kuinka hellästi Minä rakastan teitä ja Minulla on niin monia 

ihmeellisiä asioita varattuna heille, jotka eivät anna periksi ja ovat valmiita astumaan 

kohtaloihinsa! He, jotka sinnittelevät loppuun asti ja oppivat erityisesti ottamaan tyynesti 

menetykset ja vastaväitteet eikä romahtaa itsesäälin kuplaan. Heillä tulee olemaan suuri ilo. Eikö 

vain, Clare?”  

( Clare ) Joo… Minä vajosin itsesääliin pari päivää sitten. Minä annoin periksi ja pyysin Häntä 

ottamaan sen pois ja puff! Se oli poissa… ”Kyllä Herra. Syyllinen, kun syytetään.”  

( Jeesus ) ” Odota ihmeitä Minulta, rakas. Me etenemme menneisyydestä tulevaisuuteen yhdessä. 

Odottakaa ihmeitä ja NOPEAA eteenpäin menoa.” 


