
539. Jeesus sanoo…  

Älkää koskaan tulko riippuvaisiksi mistään tai kenestäkään muusta kuin Minusta  

ÄLKÄÄ KOSKAAN TULKO RIIPPUVAISIKSI MISTÄÄN TAI KENESTÄKÄÄN MUUSTA KUIN MINUSTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Elokuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minun Rakastettu Morsiameni, Minä olen tässä sinua varten, ainasinun kanssasi, 

aina sinua ohjaten. Vaikka sinä et ole tietoinen monesti Minun äänestäni, sinulla on impulssi tehdä 

jotakin ja sinä teet sen. Monta kertaa se olen Minä, pyytäen suosionosoituksia sinulta. Sinä et vain 

oivalla sitä. Monilla teistä on hyvin myöntyviä sydämiä. Sydämiä, jotka ovat suuntautuneet Minun 

toiveisiini. Teidän kauttanne, Minä teen käsittämättömän ihmeellisiä asioita, teidän 

tietämättänne.” 

”Sinua motivoi suuri rakkautesi Minua kohtaan, suuri halusi miellyttää Minua, se motivoi jokaista 

päätöstäsi ja jopa jokaista vähäisintäkin liikettäsi. Sinulle Minä olen ikuisesti kiitollinen, koska tuot 

Minulle lohtua, jota Minä olen niin tarvinnut. Pyydän, vaikka tuntisit olosi kuinka vaikeaksi tahansa 

tai tuntisit itsesi lannistetuiksi, älä luovu tästä käytännöstä tuoda pieniä asioita Minulle, 

rakkaudesta Minuun.”  

”Kyllä, pienet asiat johdattavat isompiin asioihin. Minä tiedän, että monet teistä ovat 

tukahduttaneet kunnianhimon ajatukset ja vaikutusvallan saamisen ihmisten joukossa. Vaikka 

teille ei olisi vaikeaa saada tällaista vaikutusvaltaa ystäväpiirissänne, te olette vieroksuneet sitä 

ylpeyden ja turhamaisuuden pelossa. Tässä, Minun Morsiameni, te olette kuunnelleet Minua hyvin 

huolellisesti ja asettaneet sydämenne yksin Minuun – kuin myös olette vältelleet vihollisen monia, 

monia sudenkuoppia, ansoja, jotka on asetettu sellaiselle polulle.Te olette myyneet kaikki 

agendanne maailmalle, ostaaksenne tämän kallisarvoisen helmen: Minun Sydämeni 

Onnellisuuden.”  

”Kuinka Minä voin kiittää teitä? Tuhatkertaisesti, Minä en koskaan kykene kiittämään teitä. Mutta 

Minä toivon teidän tietävän, että te olette oikeilla raiteilla. Te miellytätte Minua, ja tässä pimeässä 

ja ankeassa maailmassa jokainen teistä on Minun auringonpaisteeni. Te ette voi edes alkaa 

käsittämään, mitä Minä olen valmistellut teille toisella puolella, kun te tulette elämään Minun 

kanssani Taivaassa. Riittää, kun sanon, te ette koskaan enää tule tuntemaan itseänne lopen 

uupuneiksi tai lannistetuiksi. Sydäntenne syvimmät kaipuunne tulevat täyttymään ja te tulette 

elämään jatkuvassa ilossa ja autuudessa, vaikka ajoittain te tulette suremaan tovereitanne 

Maapallolla.”  

”Minä haluan teidän tietävän, että pienuutenne merkitsee tässä maailmassa. Jopa Minun Kirkkoni 

maailmassa ja sen rakenteissa, missä joskus on loputtomia edistämisen ja tunnustuksen agendoita, 

kärkkyen vaikutusvaltaa, asemaa ja vaikutusvallan ja hallinnan saavuttamista. Minä vihaan tätä ja 

Minun täytyy nähdä sitä joka päivä Minun Ruumiissani.Se mitä Minä haluan sanoa, on että 

sitoutumisenne tähän pienuuteen tuo Minulle sanomatonta iloa ja jopa autuutta, koska te olette 

valinneet paremman osan.” 

”Voi rakkaat, älkää koskaan tehkö mitään halusta miellyttää ihmistä tai saadaksenne heidän 

suosionosoituksensa. Niin petollisia ovat Saatanan tiet ja tämän asenteen kautta moni on jäänyt 

koukkuun ja on raahattu lankeamaan. He menettävät Minun seurani ja sulouden, josta Me 

nautimme heidän sydämiensä puutarhoissa.”  

”He halusivat maailmaa, vaikutusvaltaa, rahaa – enemmän, enemmän, enemmän maailman asioita 

– niinpä he valitsivat poliittisen elämän kirkossa kerätäkseen vaurautta ja mainetta. Kuinka 



kaunista onkaan teidän pienuutenne näiden olentojen rinnalla, Minun kuvakseni tehtyjen - he ovat 

muuttuneet irvokkaiksi hirviöiksi myrkyllisten haluluontojensa vuoksi. Älkää tulko narratuiksi tällä 

elämäntavalla. Te olette todella Minun auringonpaisteeni tässä maailmassa ja Saatana 

inhoaateidän valintaanne kunnioittaa Minua.”  

”Jos te saavutatte ylennyksiä, jos ovia avataan teille, OLKAA VARUILLANNE. Kaikki ei ole sitä miltä 

näyttää. Älkää tulko riippuvaisiksi mistään tai kenestäkään muusta kuin Minusta. Monta kertaa 

näyttää harmittomalta nauttia näiden asemien sisältämistä eduista ja vihollinen niin kovin 

vaivihkaa vetää teitä juoniinsa, että tulisitte riippuvaisiksi mistä tahansa ulkopuolellanne olevasta. 

Mistä tahansa. Mistä tahansa ulkopuolellanne olevasta ja teidän suhteenne Minun kanssani on 

hyvin vaarallinen. Älkää koskaan tulko riippuvaisiksi mistään tai kenestäkään muusta kuin 

Minusta.”  

”Olkaa aina valmiita luopumaan tästä asemasta, jos teitä johdatetaan tekemään kompromissia. 

Olkaa valmiita astumaan sivuun ja pitämään suhteenne Minuun turvassa, pikemmin kuin että 

seuraisitte näitä ja antaisitte periksi ja tekisitte kompromissin – koska se tulee olemaan teidän 

tuhonne. Parempi olla ilman kuin saadahaluamannevaarantamalla sen, mihin te uskotte Minun 

kutsuvan teitä, minkä te uskotte Minun opettavan teille ja minkä te syvällä sydämissänne tiedätte 

olevan oikein. Jatkakaa tätä elämäntapaa ilman kompromisseja ja te jatkatte Minun 

auringonpaisteenani olemista.”  

”Saatana vihaa sitä, mitä teillä on. Hän vihaa nöyryyttänne. Hän vihaa keskustelujanne Minun 

kanssani. Hän vihaa sitä, kun ylistätte Minua ja hänen koko elämän agenda on ottaa nämä asiat 

teiltä. Siispä olkaa varuillanne.Sillä aikaa, levittäkää iloa ja rauhaa siitä, että Minä olen Herranne ja 

maailmasta luopumisesta. Vartioikaa meidän tapaamisaikaamme peräänantamattomalla 

valppaudella, niin että ette tule heikoiksi tai haaleiksi uskossanne ja lankea pois Minusta.”  

”Muistakaa, Minun Morsiameni, te olette Minun auringonpaisteeni; te olette Minun valoni tämän 

maailman pimeydessä. Ja pimeyden valtakunta suuresti pelkää teitä. Teidän enkelinne suuresti 

ylittävät sen mitä vihollisella on, älkääkä pelätkö ottaa käskyvalta ja löylyttää vihollinen.”  

”Te olette Minun ikuisia Rakkaitani; teihin Minä olen hyvin mielistynyt.”  

 

Toinen Viesti 27. Elokuuta, 2017… Vain Yksi Maankuoren Liike 

Jeesus aloitti… ”Kun Minä alan kertoa teille, yhdellä Maapallon kuoren liikkeellä – yhdellä 

kerrosten syöksyllä – yhtenäiset maanalaiset kaupungit tulevat tuhoutumaan.” 

”Nämä paikat on vihitty, pyhitetty rituaalein olemaan komentokeskuksia – ja Minä aion kukistaa 

ne. Rukouksia tarvitaan. Enemmän rukouksia. Älkää lopettako nyt – jatkakaa ja voimistakaa 

uhrauksianne.”  

”Clare, nämä kivut kaikkialla ruumiissasi ovat paastouhrauksia tätä tehtävää varten. Kaikki te, jotka 

olette rampoja, vammaisia, kärsitte erilaisista kivuista, olette väärin syytettyjä, teitä vihataan ja 

herjataan ilman hyvää syytä. Kaikki te olette kantamassa kortenne tämän ponnistuksen kekoon.” 

 ”Käyttäkää aikanne hyvin, Rakkaani. Minä tiedän, kuinka kivuliaaksi teidän ruumiinne tulevat, 

mutta yrittäkää käyttää se kuitenkin hyvin. Teidän rukouksenne ovat tehokkaita.”  

( Clare ) Jeesus toivoisin, että he olisivat palavampia ja tunteellisempia, yhdistyen siihen, mitä SINÄ 

tunnet… 



( Jeesus ) Tahtosi toimet kertovat kaiken, Clare. Aikasi pyhittäminen, halusi mennä syvemmälle 

rukoukseen – nämä kaikki pyrkimykset ovat ansiokkaita. Sinnittele vain, Rakkaani. Älä anna periksi. 


