
733. Jeesus sanoo… Etsikää aina Minun mielipidettäni,  

missä asua & Rukoilkaa Tragedioita vastaan 

ETSIKÄÄ AINA MINUN MIELIPIDETTÄNI MISSÄ ASUA & RUKOILKAA TRAGEDIOITA VASTAAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Lokakuuta, 2019. 

Jeesus aloitti, ”Minun Rakkaat, Minun Morsiameni, etsikää aina Minun mielipidettäni missä asua. 

Se on yksi kaikkein tärkeimmistä päätöksistä, mitä te koskaan tulette tekemään. Jos te valitsette 

tyydyttää lihanne, se on typeryyttä ja ei tule johtamaan syvempään kulkuun Minun kanssani. Minä 

haluan lähettää teidät, minne teidän tarvitsee mennä kasvaaksenne ja palvellaksenne muita. 

Harvoin se sattuu yhteen teidän ihanne ilmastonne kanssa. Itse asiassa, kun te ryhdytte 

palvelemaan Minua, valmistelkaa itsenne koettelemuksia varten, koska Minä tulen siedättämään 

teidät teidän mieltymyksillenne. Minä tulen lähettämään teidät paikkaan pahimpaan aikaan 

vuodesta – koska tämä ei ole loma, vaan sotatoimialue.” 

”Minä tarvitsen kahta asiaa, kun Minä teen tämän. Ensimmäiseksi: Minun pitää opettaa teille 

asiat, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä teille. Ja asiat, joita te voitte oppia vain siellä, minne Minä 

teidät lähetän. Ja toiseksi: teitä tarvitaan siellä, minne Minä teidät lähetän. Siellä on aina sieluja, 

joita teidän tulee koskettaa. Pyydän, älkää valittako, kun Minä lähetän teidät Alaskaan talvella tai 

Amazonille kesällä. Totta kai se on äärimmäistä. Mutta Minä käytän sitä esimerkkinä, 

valmistellakseni sydämiänne olemaan tottelevaisia.”  

”Mitä harvempia kiintymyksen kohteita teillä on mihinkään maalliseen asiaan, mukaan lukien sen 

missä te asutte, sen vapaampia te tulette olemaan palvelemaan ilman häiriötekijöitä. Joskus Minä 

valitsen ihanteellisen ympäristön sekä teidän lihallenne ja sydämellenne. Riemuitkaa, kun se 

tapahtuu, mutta älkää kiintykö liikaa, koska Minä saatan siirtää teidät eteenpäin.”  

”Kaikessa, mihin te ryhdytte, on oppiläksyjen kerroksia, lahjojen ja ystävien kerroksia, 

mahdollisuuksien kerroksia. Juuri nyt, Äiti Clarella on mahdollisuus taistella pimeyttä vastaan 

sijoituspaikassaan. Hänen vihollisensa tekevät muistiinpanoja, missä hän saattaisi olla kaikkein 

haavoittuvaisin. Tämä on hyvä asia, koska sitten Minä käytän heidän hyökkäyksiään tekemään 

hänet vahvemmaksi siinä, missä hän oli heikko.”  

”Sillä katsokaahan, kaikki asiat palvelevat Minun tarkoitusperiäni. Vihollinen kuvittelee eri tavalla, 

mutta he eivät voi nähdä, eivätkä ymmärtää koko kuvaa. Siispä, he eivät oivalla, että Minä käytän 

heitä rakentamaan Minun Valtakuntaani aina vain laajenevilla voiman sykleillä.”  

( Clare ) Minä oivalsin, vau. He eivät ollenkaan ymmärtäneet, mitä Sinun kuolemasi merkitsisi! 

Muuten he eivät koskaan olisi tappaneet Sinua. Se on ihmeellistä! Kerta kaikkiaan ihmeellistä. 

Herra tiesi, kuinka Hän tulisi käyttämään koko Hänen Kärsimyksensä tapahtumien kulkua. Minä 

kysyin Herralta… Herra, pyydän, kerro minulle. Jotkut täällä meillä puhuvat tulevista suurista 

koettelemuksista jne. jne. Tiedäthän Sinä, tavallinen puhe pahoista asioista, joita tulee 

tapahtumaan maailman muutoksien jälkeen. Onko tämä jotakin, mistä minun pitää olla huolissani? 

Koska minä en ole kuullut mitään Sinulta tästä asiasta vähään aikaan.  

( Jeesus ) ”Clare, rakkain. Monia rukouksia on menossa ylös, koska Minun ihmiseni ovat heränneet 

syvästä torkkumisesta. Niin monia lisää, jotka nyt ymmärtävät totuuden hallinnostaan ja he ovat 

liittäneet kätensä yhteen ja voimansa yhteen pannakseen toimeen muutoksia. Minä olen niin 

mielissäni tästä kasvavasta tietoisuudesta ja toimintasuunnitelmasta.”  



”Kyllä, on vaaroja, mutta niin paljolta on vältytty. On niin kuin on aina ollut: enemmän 

maailmanlopun puhetta, joka päivä. Enemmän Varautujia, jotka ostavat varusteita joka päivä, 

väistämättömään varautumassa. Joka päivä.”  

”Mutta Minä haluan, että sinä pysyt Minun kanssani Vihki Kamarissa, etkä nautiskele tai 

huolestuta itseäsi juorumyllyillä.”  

”Minun rukoussoturini, jotka ovat uskollisia, he ovat heränneet vastaamaan tarpeisiin. Mutta 

enimmäkseen Minä haluan teidän kaikkien tulevan niin paljon lähemmäksi Minua, koska kun te 

hengitätte sen Hengen ilmaa, jota Minä hengitän, te soljutte sisään ja ulos Minun rukous 

tarpeitteni kanssa. Sydämenne, jotka ovat yhdistyneinä Minun sydämeeni, tuntevat kivun ja 

rukoukset. Minä rukoilen teidän kauttanne, jopa ymmärryksenne kautta. Jopa kuten tänään Minä 

tein, kun sinä rukoilit lasten puolesta, jotka oli kidnapattu Saatanallista Rituaali Hyväksikäyttöä 

varten.” 

”Kun on vakava aihe huolestua, Minä saatan sen sinun tietoosi. Mutta siihen asti, ole Minun 

Henkeni johdatettavana rukoillaksesi sopusoinnussa sen kanssa, mitä Minun Sydämeni tuntee. Ja 

aina, aina, rukoile Presidenttinne puolesta.”  

( Clare ) Jeesus, pitääkö meidän varautua johonkin?  

( Jeesus ) ”Valmistele sydämesi olemaan lähempänä Minun Sydäntäni, enemmän samassa 

tahdissa. Tämä on ainoa valmistelu, mitä sinä tarvitset. On niin monia huhuja hengessä ja 

maailmassa, mutta kunnes sinä erityisesti kuulet Minusta, jatka sydämesi tuomista syvempään 

yhteyteen Minun Sydämeni kanssa. Kadu niitä asioita, joita Minä tuon sinun mieleesi, kadu 

kansakuntasi puolesta. Jatka paastosi ja itsekieltämisen lisäämistä ja etsi vain Minun kasvojani ja 

elä. Älä juutu loputtomiin huhuihin. Mieluummin, juutu Minuun, ja sinä tulet tietämään, mikä 

sinun on tärkeää tietää.”  

”Minun ihmiseni, jatkakaa tragedioita vastaan rukoilemista. Älkää odottako sitä. Mieluummin, 

odottakaa Armoa. Rukoilkaa Armoa ja olkaa vapaat nauttimaan Minusta syvenevissä 

rukoushetkissänne. Minä rakastan teitä. Minä olen teidän kanssanne. Ja Minä kaipaan pidellä teitä 

lähellä Minun Sydäntäni.” 


