
743. Jeesus sanoo…  

Ei ole mikään pieni Asia tulla kutsutuksi Kaikkivaltiaan Jumalan Palvelukseen  

EI OLE MIKÄÄN PIENI ASIA TULLA KUTSUTUKSI KAIKKIVALTIAAN JUMALAN PALVELUKSEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Joulukuuta, 2019. 

Jeesus aloitti… ”Minun Rakkaani. Minä vaadin kaiken, mitä sinulla on, koska Minä annoin sinulle 

kaiken, mitä Minulla oli. Ei ole mikään pieni asia tulla kutsutuksi Kaikkivaltiaan Jumalan 

palvelukseen. Se maksaa, Minun Kallisarvoiseni. Se maksaa hyvin paljon. Ja sinä olet lukemattomia 

kertoja luovuttanut elämäsi Minun käsiini. Enkö Minä tiedä, mitä Minä olen tekemässä? Enkö Minä 

tiedä sinun katkeamispistettäsi?”  

”Kyllä. Minun kunniani puolustaminen ja sanomani levittäminen, että Minun Valtakuntani tulee 

tänne Maapallolle, niin kuin se on Taivaassa, vaatii jopa tarmokkaampaa harjoitusta kuin 

Yhdysvaltojen Laivaston Erikoisjoukot (=NavySeals). Mutta sinun rakkautesi Minuun sai sinut 

tekemään tämän uhrauksen. Haluatko Minun palauttavan sen sinulle? Pyydän. Pidä tauko ja 

ajattele tätä.” 

( Clare ) Herra, en voi pitää taukoa. En voi mitenkään sanoa ei Sinulle! En ainakaan tässä asiassa. 

Suklaa houkutukset… no niin. Se saattaisi olla eri asia… Jeesus nosti minun leukaani etusormellaan 

ja sanoi, kyynelsilmin…  

( Jeesus ) ”Olen pahoillani. Minä olen niin pahoillani, että tämä koskee sinuun niin paljon. Mutta 

Minä olen tässä sinun kanssasi. Minuun koskee hyvin paljon sinun puolestasi. Mutta meidän 

kaikkien täytyy jatkaaeteenpäin. On liian paljon pelissä, Clare. Aivan liian paljon.”  

”Minä tiedän, että tunnet elämäsi olevan painajaista joskus. Minä tiedän tunteen hyvin. Minä 

tiedän, että se tuntuu kestävän ikuisesti. Mutta loppu on näkyvissä. Sinä kannat maailman painoa 

omalla pienellä tavallasi juuri nyt, Minun Kyyhkyni. Älä anna sen murskata sinua. Koska Minä 

kannan teidän molempien painoa ja maailman. Minä vain tarvitsen sinun yhteistyötäsi niin 

kovasti!Minä tarvitsen, että tulet oman loppusi loppuun, niin että sinä tiedät, että Minun kanssani 

ei koskaan ole loppua.”  

”Minun armoni aina kohtaa sinut, kun sinun voimasi loppuu. Siksi me puhumme nyt, pikemmin 

kuin, että pyytäisit Minua vapauttamaan sinut taakastasi. Vain vähän matkaa vielä, Clare. Vain 

vähän matkaa.”  

( Clare ) Herra, minä tiedän, että asiat eivät tule helpommiksi. Kuinka Sinä voit sanoa, vain vähän 

matkaa?  

( Jeesus ) ”Koska sinä kasvat voimassa, etkä tule tuntemaan tämän päivän takkoja lopen 

väsyttäviksi. Sinä tulet kasvamaan voimassa. Minä tulen imeyttämään sinuun lisää voimaa, koska 

sinä haluat olla täydellinen. Sinä haluat olla Pyhimys. Ja haluat rakastaa Minua, niin kuin Minä 

ansaitsen tulla rakastetuksi. Näistä syistä Minä kerron sinulle tämän.” 

( Clare ) Herra, Minä olen vain B-oppilas. Olen aina ollut. En voi nähdä sen suurempaa.  

( Jeesus ) ”Ja silti sinä sivuutat Minun Armoni ja sen, mitä se voi tehdä. Monta kertaa Minä olen 

kertonut sinulle, älä yritä ratkaista huomispäivän ongelmia tänään.” 

( Clare ) Kyllä – mutta tämän päivän ongelmat. Fyysinen kipu ruumiissani. Kipu, kun kuulen 

Ezekielin huutavan apua tuskissaan. Turhautumisen kipu siitä, että olen kohdannut teknisen 

painajaisen, eikä ole ketään auttamassa. Ja se kaikki iskee juuri, kun tunnen inspiraation uuteen 



lauluun! On kuin olisin kiivennyt Mount Everestille! Ja olen aikeissa saavuttaa viimeisen osuuden 

huipulle… ja tuulenpuuska puhaltaa minut takaisin laaksoon jälleen. Kuinka monta kertaa minun 

täytyy tulla alas heitetyksi, Herra? Kun minä yritän niin kovasti toimia tottelevaisesti? Kuinka 

monta kertaa? 

( Jeesus ) ”Minä en pysähtynyt. Ja niinpä sinunkaan ei täydy pysähtyä. Jatka eteenpäin 

saavuttaaksesi päämäärän. Ei tavoitellen, vaan ollen itsevarma vastaanottaaksesi Minun Armoni 

tuulen, joka tulee voimaannuttamaan, että pääset yli näistä takaiskuista. Minä vain teen sinusta 

voimakkaamman, Clare. Ymmärrätkö? Kun työstät lihasta, siihen sattuu ensin. Mutta jos et anna 

periksi, sitten seuraa läpimurto. Ja tämä huippu on selkeä, raikas. Kaunis, inspiroiva. Ja vielä 

kerran, se vie muut matkalle lähemmäksi Minua.” 

”Aivan samalla tavalla Minä käytin Jean Watsonia ja John Michael Talbotia inspiroimaan sinua 

musiikillaan. Aivan sillä samalla tavalla, he kärsivät ja voittivat esteet. Siispä, heille annettiin laulut 

voimistamaan. Sinä puolestasi tulet voimistamaan muita, Minun Rakkaani. Sinun musiikkisi tulee 

parantamaan ja inspiroimaan, aivan kuin heidänkin musiikkinsa. Mutta sinun tulee olemaan 

ainutlaatuisesti omaasi, aivan kuin heidänkin on ainutlaatuisesti heidän.”  

”Mutta voidaksesi kommunikoida tätä voimaa ja voitelua, tätä Uskoa ja Toivoa – sinun myös täytyy 

kulkea kärsimyksen tietä Minun kanssani.”  

( Clare ) Herra, tällä hetkellä minulla ei ole mitään jäljellä. Ei unssiakaan (unssi=n.28 grammaa) 

voimaa. Ei Toivon sädettäkään. 

( Jeesus ) ”Se ei ole totta. Sinulla on Minut ja Minun voimani ja itseluottamukseni sinussa. Se on 

tarpeeksi. Muista, mitä heikompi astia, sitä enemmän Minä saan kunniaa. Sinä olet säälittävän 

heikko, Minun hyvin pieneni. Mutta sinä tiedät Minut. Ja sinä tiedät, että Minä en tule pettämään 

sinua. Siispä, jatka eteenpäin, kaikista ristiriitaisista tunteista huolimatta. Sinä pyyhkäiset heidät 

sivuun ja jatkat kulkemista. Ja siinä on kaikki, mitä Minä tarvitsen sinulta, Clare. Jatka vain jalan 

toisen eteen laittamista. Älä pysähdy, ennen kuin me olemme saavuttaneet määränpäämme.”  

( Clare ) Herra, tiedän, että Sinä et pidä happamista pyhimyksistä. Millainen todistaja minä olen 

tällaisessa tilassa? Minä todella häpeän itseäni. 

( Jeesus ) ”Älä koskaan häpeä inhimillistä tilaasi. Älä koskaan. Häpeä vain, jos käännät Minulle 

selkäsi. Niin kauan kuin jatkat kulkemista, lankeamista. Ylös nousemista. Kulkemista. Lankeamista 

– ylös nousemista. Niin kauan kuin sinä valloitat Pelkosi ja loppuun uupumisesi ja jatkat 

kulkemista. Lepää. Nouse ylös. Kulje. Niin kauan kuin sinä olet uskollinen tekemään tämän, sinä 

tulet voittamaan Kisan. Siispä jatka jatkamista!”  

”Minä tiedän, milloin sinun täytyy jättää Minut levätäksesi. Minä lataan sinun tahdonvoimasi ja 

patterisi, kun sinä odotat Minua sillä tavalla. Sokeassa uskossa, tietäen, että Minä en koskaan salli 

sinua laitettavan häpeään. Niin kauan kuin teet sen, me työskentelemme yhdessä. Eikä mikään 

tässä maailmassa tai tämän maailman ulkopuolella voi pysäyttää meitä.”  

”Siispä jatka Minun Rakkaani. Jatka raskaudessa, pimeydessä ja kivussa. Suuri on sinun palkkiosi 

Taivaassa, Clare. Hyvin suuri on sinun palkkiosi. Mutta sen tietäminen ei merkitse sinulle mitään. 

Suuri on Minun iloni sinussa, Clare. Hyvin suuri on Minun iloni sinun järkkymättömästä 

sitoutumisestasi.”  

”Nyt jatka, Rakastettuni. Mutta ensin, lepää.” 


