
614. Jeesus sanoo… Heittäkää Ihmisten Mielipiteet syrjään &  

Luottakaa yksinomaan Minuun  

LUOTTAKAA YKSINOMAAN MINUUN… HEITTÄKÄÄ IHMISTEN MIELIPITEET SYRJÄÄN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Huhtikuuta, 2018. 

( Clare ) Rakas Jeesus, kiitos Sinulle, että annat minulle uskon ohittaa suuren kiusauksen luottaa 

lääkäreihin, vaan pikemminkin tukeutua Sinuun ja Sinun lupauksiisi. Kiitos Sinulle, Herra. Pyydän, 

jatka uskomme vahvistamista… Amen. 

No niin, muutama päivä sitten, menin tarkistamaan Ezekieliä ja hänen hengityksensä ääni vaivasi 

minua hyvin paljon – ja pelko sai minut valtaansa. Mielenkiintoista kylläkin, minä olin varannut 

lääkärinajan kuukausia sitten ja aivan seuraavana päivänä oli se varattu aika. Minä en oivaltanut 

sitä ennen kuin minä tarkistin viestit. Minä ajattelin itsekseni… ”Kuinka oikea-aikaista. Nyt me 

todella saamme kaiken tämän selvitettyä ja oikaistua.”  

Tässä me jälleen menemme minun lihani mukaan! Mutta seuraavana aamuna, kun minä heräsin, 

juuri sinä nimenomaisena hetkenä, kun minä heräsin, minun ensimmäinen ajatukseni oli, ”Entä jos 

Herra todella ei halua, että te menette lääkäriin ja otatte ne kaikki kokeet? Oletko sinä halukas 

tottelemaan? Ja entä jos sinä menet, ja se osoittautuu olevan katastrofi… ja jotain, johon teillä ei 

ole joka tapauksessa varaa?” No niin. Minä hyppäsin pystyyn ja juoksin Ezekielin luo, joka oli täysin 

hereillä ja sanoi… ”Kultaseni, minä en usko, että Herra haluaa tätä.” Hän päästi ison helpotuksen 

huokauksen ja sanoi… ”Minä olen niin iloinen, että sinä näet sen. Ei, Hän ei halua. Hän haluaa, että 

me luotamme Häneen täysin.”  

Jeesus aloitti… ” Minä en voi edes aloittaa kertomaan teille niitä kauhuja, joita te olisitte 

kohdanneet, jos te olisitte menneet suunnitelmasi mukaan, Clare. Ihmiset tietävät niin vähän 

ihmisruumiista, puhumattakaan hengellisistä realiteeteista, jotka siihen vaikuttavat. Te olisitte 

luopuneet täydellisyydestä, jota te vastaanotatte Minun huolenpidossani hänelle, vastaavasti te 

olisitte saaneet pinon kivuliaita kokeita, joihin teillä ei koskaan olisi varaa – ja te tiedätte, mitä 

mieltä Minä olen siitä, että ollaan ”systeemissä.”  

” Jos Minä en voi huolehtia Minun omistani, minkälainen kaikkivoiva, omnipotentti Jumala Minä 

olen? Ja Minä tiedän, että sinä kysyit sen kysymyksen, viimeinkin, kun sinä heräsit. Voi, siunattu 

uniaika!”  

” Rakkaat, tiedättekö te, mitä me teemme yhdessä, kun te nukutte? Voi, te olette niin kiireisiä 

yöllä, saaden ohjeita ja jopa palvellen muita. Minä en salli teidän muistavan siitä suurinta osaa, 

koska te olette yhä liian alttiita Ylpeydelle. On turvallista pitää Kuninkaan salaisuudet teidän 

kahden välillä, salattuina.”  

” Mutta Minä kulutan aikaa kanssanne yöllä, kun te nukutte. Minä ohjeistan teitä ja opastan teitä 

ja Minä jopa parannan teidän särkyneen sydämenne yöllä. Siksi te voitte mennä sänkyyn, tuntien 

olonne niin huonoksi ja herätä tuntien itsenne iloiseksi ja virkistyneeksi ja raiteilla olevaksi. Minä 

vaalin teitä ja Minä tiedän, kuinka hyvin vaikea tämä kyynellaakso on. Minä en jätä teitä omillenne, 

vaan Minä tulen lohduttamaan teitä.”   

” Minä toivon, että te kaikki asetatte ihmisten opetukset ja näkökannat sivuun ja enemmän ja 

enemmän joka päivä, suositte Minun ohjeitani teille. Sitten, kun vihollinen uhkaa teitä kaiken 

laatuisilla peloilla, te voitte seisoa lujana – koska te olette tottuneita luottamaan Minun sanoihini 

teille, ei heidän. Enkö Minä aina ole uskollinen siinä, mitä Minä lupaan teille?”  



” Minä kerron teille salaisuuden. Mitä enemmän te luotatte Minuun, sen suuremmaksi teidän 

uskonne kasvaa ja siirtyy toimimaan kaikissa olosuhteissa. Kun ei enää mitään ole ihmisten 

tehtävissä, sitten on Minun vuoroni. Ja mitä pikemmin te päädytte siihen johtopäätökseen, sen 

rauhallisempaa ja tuottavampaa teidän elämänne tulee olemaan.”  

” Voi, rakkaat, Minä haluan teidän katsovan aina niin tarkasti, joka päivä, kun päätös pitää tehdä. 

Olkaa aina niin huolellisia. Minä näen, kun teitä houkutellaan antautumaan ihmisten neuvoille, 

jopa vaikutusvaltaisten ja hyvin koulutettujen ihmisten, jotka painostavat teitä. Minä näen, kun te 

pyyhkäisette heidän neuvonpitonsa syrjään ja sen sijaan menette Minun lupausteni mukaan. Ja 

voi, kuinka ikionnellinen Minä olen teidän kasvunne katselemisesta! Mitä suuremmat panokset, 

sen suurempi on kiusaus antautua ihmisjärkeilylle. Minä ymmärrän tämän hyvin, mutta Minä myös 

tiedän, mitä Minä olen varannut teitä varten, haluten antaa teille, kun te teette oikean 

päätöksen.”  

” Tarrautukaa Minuun jokaisessa koettelemuksessa. Tarrautukaa Minuun. Painakaa mieliinne 

Minun uskolliset sanani teille. Kutsukaa apuun vahvuutta ja Minä tulen antamaan sitä teille. Te 

ette voi kukistaa monia niistä koettelemuksista yksinään, omillanne; todella te tarvitsette Minun 

voimaannuttamistani hetki hetkeltä. Paholainen on hyvin älykäs ja ellette te tarraudu Minuun 

kaikesta sydämellänne, voimallanne ja mielellänne – hän tulee johtamaan teidät harhaan.”  

” Minä välitän teille tämän nyt – niille teistä, jotka haluavat tämän. Se olkoon teidän kanssanne, 

jopa kun uskotte sen. Älkää koskaan lakatko kiipeämästä, saavuttamasta, uskomasta, odottamasta 

Minun uskollisuuttani. Sillä Minä en tule koskaan hylkäämään teitä.” 


