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MAAILMALLISTEN SOTKUJEN KAUTTA MINÄ TUON KYPSYYTTÄ & KASVUA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Syyskuuta, 2017. 

( Clare ) Herra Jeesus, Kiitos Sinulle, kun harjoitat meitä veljellisessä rakkaudessa ja 

irrottautumisessa. Pyydän, auttaisitko meitä pääsemään yli vihastamme ja turhautumisestamme, 

kun meidät kutsutaan pois projektista, joka on jotakin tarvitsevaa varten? Amen. 

Herra näyttää minulle katkeruutta, jota olen kerännyt, koska olen viivästynyt tekemästä asioita 

Häntä varten, kun olen valinnut pysähtyä ja auttaa jotkin toista. Mutta en ilman vihaa ja 

katkeruutta ja närkästystä. Ja siinä on ongelma… Rukoushetkeni aikana, aloitin… ”Herra, minä olen 

niin turhautunut… minä epäonnistun, minä epäonnistun. En saa mitään tehtyä. Tunnen itseni 

epäonnistujaksi.”  

Jeesus vastasi… ”Minä olen tässä sinua varten. Sinä odotat liikaa itseltäsi ja olosuhteiltasi. Kun 

sinulla on sairas lapsi, menetkö tekemään omia asioitasi? Vai pysähdytkö ja hoidat heidän 

kuumeensa?”  

( Clare ) Herra, tietenkin minä teen heidän puolestaan mitä voin siinä hetkessä ja sitten annan 

heidän levätä, sillä aikaa kun jatkan työtäni.  

( Jeesus ) ”Ja niin sen pitäisi ollakin. Jos olisit sivuuttanut lapsen, luuletko, että Minä olisin ollut 

iloinen sinusta? Luuletko, että olisit tehnyt Minun tahtoni sivuuttamalla heidät, tehdäksesi jotakin 

vähemmän kiireellistä? Enkö Minä sanonut, että tämä tulisi maksamaan sinulle paljon? Mikä on 

sielun hinta – kuinka paljon olet valmis investoimaanValtakuntaani, kun sinulla on sielu edessäsi, 

joka on etsimässä Minua?”  

( Clare ) Ja tässä Hän puhuu tietystä tilanteesta, henkilöstä, jonka puolesta rukoilin ja Hän kysyy, 

olenko minä halukas maksamaan hinnan. Ja kerroin Hänelle, että tietenkin. Ja en tiennyt, mitä se 

tulisi olemaan, mutta se ei muuta sitä. Minä olisin silti vastannut Hänelle samalla tavalla, koska 

tiedän, että tätä Hän halusi. Mutta minun vihani ja turhautumiseni ja likani. Kyllä, likaisia vaippoja 

paljastetaan juuri nyt näiden minun reaktioideni vuoksi. Siispä vastasin Hänelle, halukkuudestani 

investoida Hänen Valtakuntaansa… ”Mitä ikinä täytyykin olla järjestyksessä, että työ voidaan tehdä 

oikein, Herra.”  

( Jeesus ) ”Se on oikein… Se on viisautta ja Minua miellyttävää. Olet juuri nyt mullistusten sarjassa - 

asioita, jotka vaativat keskittyneen huomiokykysi. Olet kääntämässä demoniparvia pois 

neuvonpidollasi. Olet tuomassa sielua tai sieluja kasvotusten heidän Herransa eteen. Voitko 

ajatella mitään sen tärkeämpää?”  

( Clare ) No niin, en, jos se on Sinun tahtosi… ei, en voi. Ellei se ole Sinun tahtosi sillä hetkellä… tai 

minä ajattelisin lauluja, jotka kääntävät monien sydämet, että siihen olisi parempi investoida 

minun aikani, mieluummin kuin joutua sotkeutuneeksi maailmallisiin sotkuihin vain yhden tai 

kahden ihmisen kanssa.”  

( Jeesus ) ”Mutta maailmallisten sotkujen kautta Minä tuon kypsyyttä ja kasvua. Se, mitä Minä 

yritän kertoa sinulle, on että Minä olen iloinen ponnisteluistasi ja Minä ymmärrän turhautumisesi, 

kun sinun täytyy tehdä valintoja – ja olet valinnut oikeat asiat niinä hetkinä; siksi Minä olen iloinen 

sinusta. Sinä teit sen, mikä oli kaikkein tärkeintä, vaikka se riisti sinut pois muusta työstäsi ja vain 

lisäsi ahdistustasi ja jopa epätoivoasi.”  



”Minä en halua nähdä sinua epätoivoisena. Siihen ei ole mitään tarvetta. Asiat tulevat tehdyksi 

asianmukaisessa järjestyksessä ja armo ympäröi sinua, Clare, niin hyvin paljon armoa auttaaksesi 

muita. Minä olen asettanut sieluja ainutlaatuisiin paikkoihin ympärillesi imemään tätä armoa. He 

ovat tyhjiä; sinä olet täysi. Vaikka sinä et näekään tapahtuvaa siirtoa, se tapahtuu siitä huolimatta. 

Ja se tyhjenee itsestään. Mutta sinä olet hyväksynyt sen ja me olemme lujia siinä tällä hetkellä.” 

”Ja mitä tulee sinun erehdyksiisi ajan käyttämisessä oikein, kun sinun uteliaisuutesi saa yliotteen 

hyvästä harkinnastasi… No niin, vain sinä voit tarkkailla sitä, Minun Rakkaani. Hieman enemmän 

itsekontrollia olisi hyväksi.”  

”Tosiasia on, että sinulla on liian paljon tekemistä, ilman että olisit toisten saavutettavissa. Se on 

tosiasia. Siispä, se tuo mahdollisuuksia uhrata sen, mitä sinä todennäköisimmin olisit tekemässä – 

huolehtimassa muista. Tämä on osa sinun koulutustasi Taivasta varten… muiden palvelemista 

ennen itseäsi. Paljon sinun vihastasi, hämmennyksestäsi, turhautumisestasi ja jopa epätoivostasi 

tulee tästä ristiriidasta.”  

”Miksi luulet, että Minä annoin sinulle sen kortin… ”Sillä hetkellä, kun etsit itseäsi, sillä hetkellä 

sinä epäonnistut veljellisessä rakkaudessa.” On todella parasta, jos sinulla ei ehdottomasti ole 

mitään mieltymyksiä, kuinka käyttää aikaasi. Vaikka sinä kartoitatkin osan siitä siihen, mitä Minä 

olen antanut sinulle tehtäväksi, se on aina muutostilassa, kun jotakin tärkeämpää ilmaantuu.” 

”Minä olen tarkoituksellisesti sallinut nämä tilanteet koetellakseni sinun veljellistä rakkauttasi. 

Aika-elementti saa sinut valitsemaan. Kuitenkin Minä haluaisin nähdä paljon vähemmän 

turhautumista ja vihaa siitä, kun sinut keskeytetään ja vedetään sivuun toisen henkilön tarpeiden 

vuoksi.On hyvä, että olet halukas, mutta on aikoja, kun sinusta erittyy ilkeä kaunan lemu. Jos voit 

laittaa sen typeryyden sivuun, sinä et tule olemaan vain paljon iloisempi ja annat paremman 

esimerkin, vaan sinulla tulee olemaan myös paljon enemmän energiaa.”  

”Vaatii paljon, että voi tukahduttaa turhautumista ja närkästystä. Ja olet kasannut joitakin 

katkeruuden siemeniä, jotka ovat kasvaneet. Nämä Minun täytyy poistaa, mutta ensiksi – sinun 

täytyy näyttää Minulle säyseytesi ja irrottautumisesi siitä mitä teet ja et tee, jättäen mieltymyksesi 

taaksesi, toisten tarpeiden vuoksi.Minä tiedän, että se on kivuliasta, mutta tämä on osa sinun 

muodostumistasi pyhyydessä.”  

”Ja kaikki te, Minun Morsiameni kanavalla, kaikkia teitä testataan samanlaisilla tavoilla. Teillä on 

taipumusta haluta viimeistellä projekti, mieluummin kuin irrottautua siitä toisten hetkellisten 

tarpeiden vuoksi. Tämä on yleistä koko ihmiskunnalle, koska yhteiskunta antaa arvoa saavutuksille, 

eikä kuinka te saavutitte ne. Se on niin vasakohtaista Taivaallisille tavoille, on kuin verrattaisiin 

kiinan kieltä englannin kieleen.”  

”Maapallolla te taputatte saavutuksille; Taivaassa me taputamme rakkaudelle, jolla se tehtiin. On 

hyvin vähän arvoa sillä, miltä lopullinen asia näyttää. Enemmänkin kätketyt sydämen motiivit ja 

sitä seuraavat toimet tuovat ylistystä.Kaikki riippuu siitä, miten te teitte sen, ei lopputulos. Kuinka 

paljon rakkautta investoitte siihen? Kuinka monta kertaa teidät kutsuttiin sivuun hyvällä sydämellä 

palvelemaan muiden tarpeita? Kuinka rauhallisia te olitte, vai kiehuitteko te yli närkästyksestä? 

Nämä ovat Taivaan todellisia standardeja.”  

”Tämä on päinvastaista siihen, mitä teille on kasvuaikananne opetettu ja tarvitaan täysi motiivien 

peruskorjaus, ennen kuin te voitte todella palvella Minua oikealla sydämellä. Tarvitaan monia, 

monia murtumisia, ennen kuin sielu toimii niin kuin todella oikein, spontaanisti – sen sijaan, kuin 

mikä on sopivaa heidän päämääriinsä nähden.” 



”Me olemme kiipeämässä yhä pyhyyden vuorelle, Minun Rakkaani. Älkää päästäkö irti Minun 

kädestäni, Minun Morsiameni. Tukeutukaa Minuun enemmän ja enemmän ja me tulemme 

pääsemään huipulle.” 


