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SE ON SINUN VALINTASI… ELÄMÄ TURHAUTUMISESSA TAI ILOSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Tammikuuta, 2018. 

Clare aloitti… Jeesus, Sinä yksin tiedät meidän korkeimman hyvän polkumme tässä elämässä. 

Pyydän, auta meitä pääsemään sopuun omapäisyytemme kanssa – se voi hallita meidän 

ajatteluamme ja turhauttaa Sinun korkeimman hyvän meille… Amen. 

No niin, vastikään minun sydämeni on kaivannut mennä syvemmälle Jumalan Sanaan ja minua 

kiehtovat yksityiskohdat ja kuinka ne ovat yhdistyneet ja mitä ne tarkoittavat. Mutta aika 

huolettaa minua. Mutta Herra on kertonut minulle… ”Sinä voit valita opiskella tätä kirjaa tai sitä 

kirjaa, tai sinä voit meditoida, mietiskellä Pyhiä Kirjoituksia ja Minä tulen imeyttämään sinut 

tiedolla ja ymmärryksellä. Sinun ei tarvitse raivata tietäsi läpi toisten mielipiteiden ja heidän 

johtopäätöstensä. Sinä voit levätä Minussa ja Minä tulen tyydyttämään sinun Totuudennälkäsi.” 

Jeesus vastasi… ” Mitä sinun vaistosi kertoi sinulle?”  

( Clare ) Minä tunsin pienen ruksin, hinnan vuoksi. Mutta sitten minä löysin sen alennuksesta, 

todella hyvään hintaan. Mutta jopa silloin, minä tunsin pienen ruksin ja epävarmuuden tunteen. 

Niin usein menneessä, Minä näen, että olen antanut itselleni luvan, koska viesti ei ollut ratkaiseva 

puoleen eikä toiseen. Ja minä en rehellisesti sanottuna tiennyt, mitä tehdä – siispä minä tein, mitä 

minä halusin tehdä.   

( Jeesus ) ” Sinä yhä et tunne itseäsi tarpeeksi hyvin hillitäksesi ruokahaluasi. Saatana ei välitä 

mihin hän sinun aikasi tuhlaa, kunhan se vain saa sinut vetäytymään ja pitää sinut poissa todella 

tärkeästä. Etkö sinä vielä tunnista tätä, Clare?”  

( Clare ) Herra, Minä alan tunnistamaan.  

( Jeesus ) ” Sinä olet todella utelias. On vain yksi keino päästä siitä eroon: tottelevaisuus sille 

lepattavalle tunteelle sisimmässäsi, sydämessäsi. Jos se lepattaa; anna sen mennä ohi – ei väliä, 

kuinka hyödylliselle se sinusta näyttää. Me alamme päästä siihen, missä meidän täytyy ollakin, 

Minun Rakkaani. Se vain vie aikaa. Sinun täytyy uupua loppuun umpikujiin. Sillä aikaa, kello 

tikittää. Saanko minä tehdä siitä yhteenvedon sinulle?”  

( Clare ) Kyllä, Herra. Mielellään.  

( Jeesus ) ” Lue Pyhiä Kirjoituksia, mutta älä jää kiinni pikkuseikkoihin. Lue rivien väleistä ja 

kuuntele Minun ääntäni ja Minun johdatustani. Rukoile. Asu, oleskele. Ota ehtoollinen. Anna 

viestejä. Laula ja soita pianoa. Se saa sinun aikataulusi hyvin täyteen ja se tulee suojelemaan sinua 

tältä tuhoisalta puolelta – poluilta ja umpikujilta. Perustus, jonka laadin sinun elämällesi, tätä 

kulkua varten, tuli Pyhältä Franciscukselta.”  

( Clare ) Ja vain taustatietona, minä olin tottunut fransiskaanisisar, valan vannonut ja se antoi 

minulle valtavan määrän vapautta ja vapautti paljosta maailman asioista. Se oli todella aika 

mahtavaa. Se oli vakiintunut. Minä tarvitsin Jumalaa ja rukousta. Sanan mietiskelemistä ja 

rakkautta Jumalaa ja naapuriani kohtaan. Pyhällä Franciscuksella oli torjunta teoreettista opiskelua 

kohtaan, koska niillä oli taipumusta johtaa sieluja ylpeyteen ja Jumalasta etääntymiseen. Hän 

kovasti piti parempana köyhyyttä asioissa ja siten, vähemmän häiriötekijöitä. Tunteja ja tunteja 

rukousta sekä syrjäytyneiden ja köyhien palvelemista. Ensimmäistä kertaa elämässäni, minä en 

tarvinnut mukavia asioita. Itse asiassa, tarvitsin tuskin mitään. Tämä oli ainut tie, joka johti 



vakaaseen läpimurtoon materialismista ja ”mustasta pantterista”, jonka kanssa minä aina 

kamppailen. Materiaaliset asiat eivät kiinnostaneet minua. No niin, ei ”EIVÄT kiinnostaneet” vaan 

”kiinnostivat vain hyvin, hyvin vähän” verrattuna mukavien asioiden elämäntyyliin, jota 

aikaisemmin vietin.   

( Jeesus ) ” Sinulle tämä oli lihasi kuolettamista. Sinulle tekisi hyvää päästä takaisin siihen samaan 

tilaan – se oli puhtain. Vain sinun nykyisten velvollisuuksiesi lisäksi ja sinä pärjäät hyvin, todella.”  

( Clare ) Huhhuh… Kyllä, Herra. On samoin, kuin tunsin eilen. Minä rakastan sinua niin hyvin paljon, 

mutta minä tiedän, että sen tunnustamisen mukana tulee haaste totella. Minä tiesin, että tänään 

tulisi sen rakkauden testaamisia. Ja minä en läpäissyt… 

( Jeesus ) ” Minä en aio saada sinua tuntemaan yhtään huonommin itsestäsi. Mutta Minä sanon, 

että sinä olet lähestymässä sitä. Sinä olet tunnistamassa Saatanan porsaanreikiä ja tapoja suistaa 

sinut radaltasi. Sinulta vei pitkä aika päästä siihen, ja asiat voivat mennä nopeasti, jouhevasti ja 

palkitsevasti, jos et anna periksi tässä vaiheessa. Mukaudu Minun viisauteeni, Clare. Ja LUOTA.”  

” Minun ihmiseni, teidän näkökulmanne elämiinne on kapea. Sitä ovat suuresti määrittäneet 

teidän halunne tietää asioita, jotka loppujen lopuksi ovat asiaankuulumattomia. Ainut keino, millä 

Minä voin säästää teitä huonon omantunnon ja menetetyn ajan sydänsurun, on 

tottelevaisuutenne kautta. Te tiedätte, milloin te kokeilette rajojanne. Teillä on se hatara, 

epävakaa tunne sydämissänne. Se tarkoittaa: Väärä suunta – mene takaisin! Jos te jätätte sen 

huomiotta, te siirrytte enemmän ja enemmän omapäisyyteen.”  

” Pitkässä juoksussa, jos tätä jatkuu, teidän pitää kysyä itseltänne… ”TAHDONKO minä todella 

palvella Herraa?? Vai tahdonko minä palvella itseäni.” Minä mielelläni säästäisin teiltä sen 

tuhlatun ajan. Teidän täytyy mennä syvälle ja kysyä se kysymys itseltänne. Jos te kamppailette, 

ilman menestystä, Minä olettaisin, että te ette ole valmiita. Minä voin aina tehdä teidät valmiiksi, 

jos te tiedätte, että se on teidän sydämenne halu. Mutta TEIDÄN täytyy alkaa näkemään vaivaa 

asian eteen. Tehkää Minun kanssani yhteistyötä ja taipukaa Minuun. Aika ratkaisee. Mitä 

kauemmin te odotatte, sitä enemmän te menetätte. Ja te menetätte paljon, mikä olisi voinut olla 

ja tehdä teidät myös onnellisiksi.”  

” Nyt, jos te teette jotakin, josta te olette epävarmoja ja tunnette syvää tyytyväisyyttä jälkeenpäin 

- todellista, elävää tunnetta. Ette ole hirveän suruissanne, vaan rohkaistuneita ja elpyneitä. Sitten 

te olette tehneet oikean asian. Jatkakaa.” 

” Tämä on niin yksinkertaista, kaksivuotiaskin oppisi sen – ja oppii. Lapset tekevät monia asioita 

vaistonvaraisesti ja vetäytyminen jostakin, joka ei ole heille hyväksi, on usein tehty 

vaistonvaraisesti. Tämä on hyvin positiivinen piirre, jonka te voisitte elvyttää elämissänne.” 

” Minua varten eläminen on niin hyvin yksinkertaista. Minä koulutan teitä teidän 

omassatunnossanne. Mutta jos te haluatte jotakin, mitä Minä mieluummin soisin, että te ette 

haluaisi, te löydätte keinoja oikeuttaa se.” 

” Minä olen erittäin kärsivällinen, mutta Minä odotan, että te heräätte. Ja yhteytenne Minuun on 

kadonnut, kun te sivuutatte Minun neuvonpitoni ja jatkatte menoanne. Ja se ei tunnu hyvältä 

Minusta eikä teistä. Minä vihaan sitä.”  

” Minä haluan teidät lähemmäs Minua minuutti minuutilta ja se tarkoittaa tottelevaisuutta 

hetkestä toiseen. Tottelevaisuus tuo suuren palkkion. Yksi palkkio rakentaa toista palkkiota, 

kunnes me olemme yhtä sydäntä ja mieltä.” 



” TÄTÄ Minä haluan teille. Onko tämä sitä, mitä te haluatte Minulta? Jos se on, Minä olen juuri 

antanut teille keinon saavuttaa se. Olkaa tottelevaisia kaikkina aikoina. Kysykää itseltänne, ”Mikä 

tekisi minun Jeesuksestani onnellisimman kanssani?” Sitten tehkää se asia.”  

” Älkää pysähtykö pohtimaan, että mitä te menetätte tekemällä sen – vain tehkää se! Kun te 

tutkitte kaikkia omapäisyys plussa puolia, te voitte kasata ne kattoon, yrittäessänne oikeuttaa 

oman tahtonne. Mutta se ei koskaan saavuta Taivasta, joka on ulottuvuus, jossa te olette, kun te 

olette tottelevainen ja me tanssimme poski poskea vasten, niin sanoakseni.”  

” Ei ole mitään, josta Minä nauttisin enemmän kuin meidän puhtaasta sydäntemme liitosta. Siinä 

tilassa, me teemme kaikki yhdessä ja se on lähin Taivaan vastine Maapallolla. Se on teistä kiinni. 

Minä olen halukas, mutta se tulee maksamaan teille paljon.”  

” Teidän lempiprojektinne ja ideanne täytyy laittaa sivuun, pois sen tieltä, mitä Minä haluan teidän 

tekevän. Tässä kohden monet sielut horjuvat ja tekevät kompromisseja. Mutta Minä en koskaan 

luovu teistä. Minä tulen jatkamaan teidän houkuttelemistanne, kuolemaan itsellenne, niin että 

Minä saatan saada vapaan vallan elämissänne.”  

” Pyydän, harkitkaa. Mitä te haluatte nähdä, kun te katsotte taaksepäin elämänne lopussa? 

Paheellista elämää, monine umpikujineen? Vai suuria saavutuksia liitossanne Minun kanssani? 

Turhautumisten elämää? Vai Ilojen elämää!”  

” Se on teidän valintanne, Minun Rakkaani. Minä olen jo tehnyt Minun valintani.”  


