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AJAN TUHLAAMINEN & MAAILMAN VAATIMUKSET  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Huhtikuuta, 2018.  

( Clare ) Olkaa kaikki rikastettuja Jeesuksen suloisuudella, kun te kuuntelette tätä ja tietäkää, että 

mitä Hän on tehnyt minulle, sen Hän haluaa tehdä teille kaikille. Te olette niin kallisarvoisia 

Hänelle! Ja nämä keskustelut ovat sen päämäärän takia, että teille havainnollistettaisiin se, rakas 

perhe. Kun Minä tulin rukoilemaan tänä iltana, minun sydämeni oli raskas. Minä olin sallinut 

ajatusten harhauttajia elämääni, jotka söivät minun aikaani kuin heinäsirkat, jotka pörräävät 

kypsän vehnäpellon yllä. Tunsin sellaista tuomitsemista ja turhuutta ja olin todella häpeissäni. Kun 

Jeesus lähestyi minua smokissa ja minä näin itseni iltapuvussa yhtäkkiä… kaikki tuli läikkyen ulos ja 

en pystynyt kuin itkemään.  

Jeesus aloitti… ” Voi, kuinka Minä olen halunnut puhua sinulle, Clare. Kaikki tämä kipu ja suru, 

turhaan. Ihan tyhjän takia. Minä tiedän, kuinka sinä tunnet ja mitä sinä käyt läpi. Minä ymmärrän 

sen kaiken ja me aiomme tulla ulos siitä. Nyt. Sinulla on tärkeysjärjestys selvillä sydämessäsi, sinä 

näet, että lihasi ottaa liian paljon elämästäsi. Kuinka Minä haluan irrottaa sinut tästä kuopasta, 

Rakkain. Teetkö kanssani yhteistyötä?  

( Clare ) Auta minua, Herra. Minä haluan tehdä yhteistyötä Sinun kanssasi.  

( Jeesus ) ” Oletko katkeamispisteessä?”  

( Clare ) Luulenpa, että aika lähellä.  

( Jeesus ) ” Enemmän ympärileikkaamista, enemmän hupsujen asioiden vapauttamista. Sinä yrität 

sovittaa ne mukaan, mutta ne vievät paljon enemmän aikaa, kuin mitä sinulla on niille 

annettavana.”  

( Clare ) Ja se mistä hän puhuu tässä on, joskus joku on sairas tai ei ilmesty töihin, minä päädyn 

tekemään vähäpätöisiä asioita, sen sijaan, että vain sivuuttaisin ne. Ja odottaisin, että ne tehtäisiin 

seuraavana päivänä. Mutta todella, minun täytyy keskittyä niin paljon enemmän musiikkiin kuin 

niihin töihin. Ja myös Hänen viesteihinsä teille.  

( Jeesus ) ” Tämä vaatii enemmän itsekontrollia elämääsi. Enemmän hupsujen asioiden 

vapauttamista. Oletko vielä mukana? Vihollinen on töninyt sinua sinun omalla itsepäisyydelläsi ja 

aiheuttanut sinun muodostavan tapoja. Kun he työstävät sinua tarpeeksi kauan, heidän ei tarvitse 

jatkaa sen tekemistä – he vain seuraavat sinua ja varmistavat, että sinä yhä tuhlaat aikaa.”  

( Clare ) Vau! Se on paljastus!  

( Jeesus ) ” Mutta suuremmalta osalta, he lopettavat sen työn, koska sinä jahtaat omaa häntääsi, 

oman pakkosi ja tapasi vuoksi. He vain vierailevat uudelleen luonasi saaden sinut syvemmälle ja 

syvemmälle siihen ja varmistavat, että et pääse pois. Mutta Minä poistan sen vaikutuksen 

elämästäsi ja kaikki, mitä sinun tarvitsee tehdä, on sanoa, `EI. Minulla on parempaa tekemistä 

Jeesuksen kanssa`.”  

” Koska me teemme asioita yhdessä”, Hän jatkoi. ” Se tarkoittaa, että asioita, jotka merkitsevät 

Minulle, me teemme yhdessä. Toiset asiat – tuulen tuvat – sinä teet omillasi. Eikö se tunnu 

pahalta, kun tiedät, että sinä tuhlaat aikaa?”  



( Clare ) Kyllä, Herra. Se tuntuu hyvin pahalta. Viime aikoina olen tuntenut yhteenkuuluvaisuutta 

Paavalin kanssa. Hän sanoi… `Sillä minä en tunne omakseni sitä mitä minä teen; sillä minä en 

toteuta sitä, mitä minä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.` (Se on Kirje Roomalaisille 

7:15) Se on mielenkiintoista koska Rhema viestin tänä aamuna ja ajattelin, `Paavali. Vau. Ehkä 

esirukoilija Taivaasta.” 

( Jeesus ) ” Kyllä, Clare. Sinulla on heitä, jotka katsovat sinuun, ketkä todella välittävät sinun 

ahdingostasi ja todella haluavat auttaa sinua – sekä esimerkillä elämällään historiassa. Ja 

rukoilemaan puolestasi. Sinun ei edes tarvitse pyytää rukousta. He vain havainnoivat sinun 

tilannettasi ja heidän sydämensä liikuttuvat säälistä.”  

( Clare ) Herra, Sinä juuri annoit minulle Rhema viestin ja minä ihmettelin, että mitä se tarkoitti… 

”Minun sydämeni on liikuttunut säälistä sinua kohtaan.” Nyt minä ymmärrän. 

 ( Jeesus ) ” Se tarkoitti kaikkia asioita, joiden vuoksi vuodatit kyyneleitä tänä iltana. Minulla on 

paljon sääliä ja syvää ymmärrystä sinun kamppailuitasi kohtaan. Eikä riitä, kun sanot, että sinä 

tunnet liikaa vetoa maailmaan. Sinun täytyy tuntea sen ajan syvä turhuus, jonka sinä olisit voinut 

käyttää laulamiseen ja sen sijaan sinä käytit sen johonkin lihan asiaan. Johonkin, jonka joku muu 

olisi voinut tehdä, jos sinulla olisi ollut enemmän kärsivällisyyttä.” 

” Mutta takaisin siihen, mitä Minä olin sanomassa. Sinun ei tarvitse lähettää viestiä Paavalille 

Minun Pyhän Henkeni kautta. Hän saa sen. Koska Suuri Pilvi on täysin kyllästetty – paremman 

sanan puutteessa – Minun Pyhällä Hengelläni, joka läpäisee kaiken luodun maailman. Hän katsoo, 

että sinä lankeat samaa tietä kuin hän lankesi, tehden asioita, jotka tuhlaavat valtavan määrän 

aikaa ja hänen sydäntään. Hänen rakastava sydämensä huutaa apuun Isää, ”Herra, auta häntä!” 

koska hän haluaa nähdä sinut päästettynä ja täyttäen potentiaaliasi.”  

( Clare ) Voi, Paavali, kiitos sinulle! 

( Jeesus ) ” Hän myös vastaanotti paljon rukouksia. Hän ei ollut täydellinen, vaikka hän halusi sitä 

koko sydämestään. Minun täytyi nöyrryttää häntä monta, monta kertaa, tämän vian vuoksi, mistä 

me keskustelemme. Oli aikoja, jolloin hän repäisi vaatteensa kahtia, koska hän näki tapojensa 

typeryyden. Sen takia hän on ottanut sinun tapauksesi, rukoillakseen Isää sinun päästämiseksesi.” 

” Siispä, me olemme nyt työstämässä tätä nyt, emmekö olekin?”  

( Clare ) No niin, minä ainakin tunnen tuomitsemisen, Herra.  

( Jeesus ) ” Ja siitä se alkaa, Rakkaani.”  

” Nyt, Minä haluaisin tanssia kanssasi tänä iltana, koska ennen muita asioita, jopa sinun 

toimintaasi Minun Ruumiissani, sinä olet Minun Morsiameni, Minun Vaimoni – ja Minä kaipaan 

saada lohduttaa sinua, kuten kuka tahansa hyvä maallinen aviomies tekisi. Minä haluan sinun 

tietävän, kuinka rakastunut Minä olen sinuun, huolimatta kaikista heikkouksistasi. Ja Minä haluan 

sinun yrittävän uudelleen, Clare, saavan otteen itsestäsi ja kieltäytyvän näistä ajatusten 

harhauttajista.”  

” Nyt vihollisesi ovat aikeissa hukuttaa sinut niihin, koska he ymmärtävät, mitä Minä olen 

tekemässä. Mutta tällä kertaa Minä en salli sitä. Ja se, minkä Minä sallin, tulee olemaan este 

ylitettäväksi. Toisin sanoen, tullaan sallimaan ajatusten harhauttajia, että sinun itsesi täytyy 

harjoittaa suurta viisautta ja tahdon voimaa päästäksesi niistä yli. Mutta Minä tulen olemaan sinun 

kanssasi ja Minun armoni on riittävää.  



Sinä tulet olemaan kykenevä tekemään tämän suurella määrätietoisuudella. Ja älä unohda, että 

Suuri Pilvi katsoo tätä taistelua ja lähettää rukouksia ylös Isälle, että sinä tulet todella 

onnistumaan. Sinulla ei voisi olla parempaa esirukoilijoitten ryhmää, vaikka ne, joita sinulla on 

Maapallolla, pystyvät uhraamaan uhrauksia, lisätäkseen rukoustensa voimaa.” 

” Lähtökohta on siihen johtopäätökseen tuleminen, että sinä voisit tehdä niin paljon enemmän 

Minulle. Ja ei ole kyse vain tuottavuudesta. Minä haluan sinun olevan onnellinen. Minä tiedän, 

että sinä olet onnellisimmillaan, kun sinä jaat toisten kanssa ihmeellisiä lahjoja, joita Minä olen 

antanut sinulle. Ja he myös tulevat inspiroitumaan kaivelemaan herkkujen aarrearkkuaan 

syvemmältä, nähdäkseen mitä yllätyksiä Minulla on heille.”   

” Se kaikki työskentelee saumattomasti ja yhteistyössä. Minun Ruumiini on yhtä yhtenäistynyt ja 

riippuvainen kaikista muista osista, kuin teidän fyysinenkin kehonne on. Kun yksi on pois 

tasapainosta, se vaikuttaa kaikkiin muihinkin. Eikö olekin totta, että kun lyötte pikkuvarpaanne, 

kipu säteilee läpi koko kehonne?”  

( Clare ) Jep, se on varmasti totta! Itse asiassa se juuri tapahtui minulle vastikään ja minä kävelin 

koko päivän kivuissa. 

( Jeesus ) ” No niin, siitä Minä puhun. Te olette kauniisti ja ihmeellisesti tehdyt – kaikki osat sopivat 

toisiinsa, aivan kuten Minun Ruumiini on, Minä Päänä. Ja niinpä, kun yksi kärsii, kaikki kärsivät. 

Tiedä, että Minä olen sinun kanssasi, Clare ja älä kadota jälkeä Minun läsnäolostani – ei edes 

sekunniksikaan. Minä olen aivan tässä ohjaamassa ja opastamassa sinua. Pyydän, ole reagoiva, kun 

Minä autan sinua. Ja kaikki te, Minun rakkaat Sydänasukkaat, jotka voitte samaistua hänen 

ahdinkoonsa. Minä haluan teidän tietävän, ilman epäilyksen häivääkään, että Minä olen teidän 

kanssanne aivan samalla tavalla.” 

” Jokaisella teistä on hyvin ainutlaatuisia lahjoja ja eri syistä, ja vihollinen on nähnyt suurta vaivaa 

varmistaakseen, että niitä ei käytetä. Siispä, jos te tunnette tämän saman asian paineen omissa 

elämissänne, tietäkää, että Minä olen myös teidän kanssanne vetämässä teitä tästä kuopasta – 

toivottavasti, ikuiseksi ajaksi.”  

” Ymmärtäkää, että teidän lähimmät tulevat, ajoittain, olemaan juuri ne, jotka tulevat 

varastamaan ajan, joka kuuluu Minulle. On aikoja, jolloin teidän tulisi joustaa ja toisia aikoja, jolloin 

teidän täytyy vetää raja ja tuoda julki teidän sitoutumisenne Minuun ja oikeutenne kieltäytyä 

maailman vaatimuksista, joihin he yrittävät käyttää teitä. Monesti heidän elämänsä ovat 

sekasortoiset, niin he etsivät teidät korjaamaan tilanne paremmaksi. On eroa ystävällisyydellä ja 

sillä, että sallitaan toisten jatkaa sekasortoista elämäntyyliä. Minä haluan teidän olevan tietoisia 

siitä ja käsittelevän jokaisen ajatusten harhauttajan omilla ansioillaan ja valitkaa olla uskollisia 

Minulle, ei maailmalle.” 

” Toisaalta, jos perheessänne on joku sairaana ja tarvitsee erityistä huomiota ja te olette ainoa, 

joka voi sitä antaa – sitten teille on ansiokasta lopettaa, mitä olette tekemässä ja mennä 

palvelemaan heitä. Tämä on hyvin Minua miellyttävää. Mutta jos siitä tulee itsekäs tapa heille, 

teidän täytyy laittaa jarrut sille.” 

” Minun perheeni, vihollinen tulee luoksenne monissa valepuvuissa. Myös Minä testaan teitä 

monissa valepuvuissa. Teidän täytyy oppia kutsumaan Minua apuun, käyttääksenne 

erottelukykyänne asioihin, joita teidän pitäisi tehdä ja niihin, joita teidän ei pitäisi tehdä. Tällä 

tavalla, Saatana ei varasta tunteja, päiviä ja viikkoja ajastanne. Siispä, pyydän.  



Kiinnittäkää huomiotanne siihen, mitä te olette tekemässä joka päivä ja aikaan, joka kuuluu 

Minulle. Älkää tehkö kompromisseja tai antako aikaa muille toiminnoille. Tehdäksenne tämän, 

teillä täytyy olla kristallin kirkkaana mielessänne se, mikä osa Minulla on teidän elämässänne ja 

kenelle te olette kuuliaisia ensimmäiseksi ja eniten.” 

” Minä tulen vahvistamaan tämän sydämissänne. Kuunnelkaa Minun silti pientä ääntäni ja 

kehotustani. Minä siunaan teidät nyt sydämellä seurata Minua ja tietää ero pyhän ja maallisen 

välillä ja kulkea tehden oikeita asioita. Yhdessä me tulemme tekemään ihmeellisiä asioita, koska te 

tottelitte.”  

( Clare ) Vau! Mikä oikea-aikainen viesti! Kiitos, Herra. 


