
158. Jeesus sanoo… Huolet & Pelko ovat hyödyttömiä Luottakaa Minuun!  

Eikö Minulla ole Universumin täysi Kontrolli?  

HUOLET & PELKO OVAT HYÖDYTTÖMIÄ… LUOTTAKAA MINUUN!  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 12. Lokakuuta, 2015. 

( Clare ) Kiitos Sinulle Herra, että olet kanssamme tänä iltana ja että annat meille niitä aseita, joita 

me tarvitsemme vihollista vastaan, kun hän hyökkää meitä kohtaan pelolla ja ahdistuksella.  

Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. Hän antaa meille todella hyvän opetuksen tänä iltana, 

auttaakseen meitä olemaan voimakkaita tulossa olevia hyökkäyksiä vastaan.  

Sydämelläni ja mielessäni on tänään ollut joitakin asioita – tein tänään joitakin päätöksiä ja me 

teimme muutaman aloitteen joihinkin asioihin. Ja ilmassa on myös ollut hieman muutosta. ”Herra, 

mitä Sinä haluat sanoa meille tänä iltana?”  

( Jeesus ) ”Ei pidä huolehtia. Lopettaisitko huolehtimasta?” 

( Clare ) Sitäkö tämä on, Herra? Minä olen tuntenut itseni niin epävarmaksi, se on niin 

epämääräistä, että en ole kyennyt huomaamaan, että mistä se tulee. Mutta me teimme joitakin 

päätöksiä ja etenimme tänään. 

( Jeesus ) ”Kyllä, sitä tämä on. Minä olen sinun kanssasi, sinä olet tehnyt oikean asian ja Minä tulen 

siunaamaan sen. Mutta sinun täytyy luottaa Minuun tässä ja lopettaa huolehtimasta.”  

( Clare ) No niin, osa tästä on, että kiinteistön, jossa olemme asuneet 14 vuotta, omistajat ovat 

palanneet näköpiiriimme. He haluavat eläköityä tänne ja he ovat valmistelemassa edessä olevaa 

taloa, joka tarvitsi kylpyhuoneen ja he suunnittelevat muuttavansa takaisin. Lopulta he tulevat 

haluamaan tämän talon myös. Mutta me olemme eläneet täällä 14 vuotta nyt ja investoineet 

suuren summan rahaa korjauksiin ja parannuksiin, toiveissa, että voisimme ostaa sen heiltä jonain 

päivänä. Mutta he eivät näytä olevan kiinnostuneita ja joka tapauksessa meillä ei todella ole 

kuitenkaan mitään, mitä tarjota heille.”  

Mutta olen mennyt Herran luo tämän asian kanssa, koska me olemme NIIN vakiintuneita tänne ja 

tämä paikka on niin täydellinen meille ja naapurusto on muuttunut paljon sinä aikana, kun me 

olemme olleet täällä. Herra kertoi minulle, että Hänellä on tämä asia hallinnassa, joten olen 

ponnistellut luottaa Häneen joka päivä. Näen työntekijöiden tulevan työstämään kylpyhuonetta ja 

tiedän, että tulee olemaan vain ajan kysymys, ennen kuin he muuttavat tänne. Ja MINÄ OLEN 

huolissani ja minun täytyy jatkuvasti tukahduttaa huolta ja luottaa Herraan. Niin Hän sanoi.  

( Jeesus ) ”Ja sinä huolehdit.”  

( Clare ) Kyllä, Herra olen huolissani.  

( Jeesus ) ”Huoli ja usko eivät voi olla olemassa yhtä aikaa, sinun täytyy lakata huolehtimasta ja 

alkaa luottamaan Minuun, että MINÄ OLEN SINUN KANSSASI ja sinä olet MINUN TAHDOSSANI ja 

Minä kontrolloin tätä.”  

Siinä vaiheessa ajattelin, ”Minä tarvitsen vahvistuksen…” kutsuin Ezekielin ja sanoin… ”Kultaseni, 

tarvitsen sanan Herralta. Olenko minä oikeilla jäljillä tässä?” Ja hän aukaisi Raamatun Lupaukset-

kirjan kohdasta Pyhä Henki. Sen paremmaksi ei voi tulla! Siispä sanoin… ”Okei. Tämä on Herra.” 

Sitten Herra alkoi puhumaan jälleen ja Hän sanoi…  



( Jeesus ) ”Minun Rakkaimpani, Minä en tule jättämään sinua kompuroimaan ja lankeamaan. Minä 

en tuota pettymystä. Minä ohjaan teitä molempia, koska teidän sydämenne ovat taipuneet Minun 

Tahtooni. Kaikissa asioissa Minulla on syyni. Nyt Minä haluan puhua Luottamuksesta. Tämä on 

aivan liian harvinaista Minun Morsianteni keskuudessa.” 

”Minun rakkaat, yhteisön myötä te olette niin paljastettuja maailmalle, ei että olisitte halunneet 

olla, pikemminkin välttämättömyydestä. Siispä teidän täytyy vartioida sydämiänne jopa enemmän, 

että maailman ajatukset ja pelot eivät sotkeennu sekaan ja väritä teidän tunteitanne.” 

”Pelko on vihollisen ykköstyökalu. Pelko ja sen vastareaktio ”huoli” rehottavat tässä maailmassa. 

Taistellaksenne sitä vastaan teidän täytyy olla valppaita. Valppaampia. Pienet ketut pilaavat viinin. 

Jos vihollinen saa teidät huolestumaan vain vähän yhdestä asiasta, ilman että huomaatte mikä se 

on, hän voi aina silloin tällöin löytää toisen asian ja toisen ja aika pian hän on vakiinnuttanut sinulle 

huolen ja pelon tavan. Sinun äitiparkasi oli todellinen huolehtija. Huoli vei hänet hautaan. Itse 

asiassa huoli on päätekijä ikääntymisessä.”  

( Clare ) Ja ajattelin itseäni, kun Hän sanoi sen… ”Oi… Herra? Oletko Sinä VARMA, että tämä olet 

Sinä?” Hän jatkoi ja sanoi…  

( Jeesus ) ”Jos olisi sellainen asia kuin nuoruuden lähde, se tuottaisi luottamuksen virtoja ja tätä 

Minä tarjoan sinulle. Luottamusta. Luota Herraan koko sydämelläsi. Nojaudu Minuun.”  

( Clare ) Ja kun Hän sanoi sen, päätin katsoa Pyhistä Kirjoituksista, niin että voisin laittaa tähän sen 

teitä varten, ja näin sanottiin… ”Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan 

ymmärrykseesi. Tunne Hänet kaikilla teilläsi, niin Hän polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa 

silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa.” Ja tämä oli ratkaiseva tekijä, kaverit – tämä todella sai 

huomioni… ”Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi.” Sananlaskut 3:5-8. Ja 

sitten Herra nauroi ja Hän sanoi…  

( Jeesus ) ”Sainpas sinut! Katsohan, sinä et luottanut Minuun edes tässä yksinkertaisessa sanassa. 

Sinä ajattelit ”Nuoruuden Lähde… kuulenko minä asioita?” Mutta Sainpas sinut!”  

( Clare ) Minun täytyi hymyillä. Kyllä, todella sait minut, Herra! Sait minut kiinni epäuskon 

itseteosta, juuri tässä. 

( Jeesus ) ”Hyvä. Se on toinen varmistus, jonka olet saanut Minulta tänä iltana. RENTOUTUISITKO, 

PYYDÄN!”  

( Clare ) OK…!  

( Jeesus ) ”Kiitos sinulle. Nyt, takaisin aiheeseen ”Huoli”. Huoli on hyödytöntä. Se mitä tarvitaan, 

on usko. ( Luukkaan Evankeliumi 8:50) Kuinka Minun Morsiameni voi käsitellä tätä ahdistuksen 

hyökkäystä? Uskolla ja luottamuksella Minuun. Minä olen tullut avuksi aikaisemmin; Minä tulen 

avuksi jälleen. Minä olen läpimurtojen Jumala.”  

”Jos Minä toivon, että planeetta katoaa, se räjähtää kappaleiksi ja lentää universumin halki 

pirstoutuneina jäännöksinä. Jos Minä haluan muuttaa toisen kiertorataa, Minä tönäisen sitä aivan 

hienovaraisesti ja se pyörii toiseen suuntaan. Jos haluan aamunkoiton, Minä nostan auringon ylös 

ja kun Minä olen saanut kyllikseni, Minä laitan sen nukkumaan jälleen.”  

”Eikö Minulla ole näiden elementtien täydellinen hallinta? Mutta sitten Minä sanon ihmiselle… 

”Tässä on sinun Maapallosi, elä sillä.” Sitten Minä katson ja odotan näkeväni, mitä ihminen tekee. 

Ja kun aika on kypsä, Minä otan sen takaisin ja uudistan sen siihen loistoon, johon Minä sen 



suunnittelin. Minä poistan toisinajattelijat, rettelöitsijät ja annan sen oikeamielisille ja nöyrille. 

Sitten Minä annan heille Jumalallista viisautta hallita sitä.” 

 ”Kun pahat ihmiset valitsevat alkaa rettelöimään, Minä taltutan heidät. Heidän täytyy odottaa, 

kunnes Minä valitsen vapauttaa heidät. Kun Minun lapseni ja Minun Morsiameni kääntyvät Minun 

puoleeni katuvilla sydämillä, Minä pidennän armoa ja aikaa heille. Vaikka pahat kiristelevät 

hampaitaan, heidän täytyy odottaa yhä pidempään. Minun päätöksestäni sodat syttyvät ja Minun 

väliintulollani sodat loppuvat. Näettekö te, kuinka Minä kontrolloin todella?” 

”Siispä, miksi te annatte pienien asioiden, kuten missä te tulette elämään, mitä te tulette syömään 

ja mitä te tulette pukemaan päällenne, vaivata itseänne? Asioiden laajuudessa, nämä ovat typeriä 

huolia, todella juuri niitä asioita, joita pakanat himoitsevat. (Matteuksen Evankeliumi 6) 

Pikemminkin huolehtikaa, että täytätte Minun tahtoni kaikessa oikeamielisyydessä. Kun näette 

alastomia ja köyhiä, olkaa kuin Minun Isäni heille; pukekaa ja ruokkikaa ja täyttäkää heidän 

tarpeensa. Ettekö te tiedä, että siinä määrässä kuin te huolehditte Minun tarpeistani, Minä tulen 

huolehtimaan teidän tarpeistanne?”  

”Tiedättekö te, miksi jotkut vastaanottavat ihmeitä ja jotkut eivät? On monia syitä, mutta yksi on 

se, että toiset huolehtivat muista ja toiset vain itsestään. He, jotka huolehtivat toisista, ottavat 

erityisen paikan Minun sydämessäni ja asianmukaisina aikoina Minä tuon heille ihmeen. Sinä olet 

huomannut tämän, koska Minä olen tuonut sen sinun huomioosi, Clare.” 

”Minä melkein sanoisin teille Minun Morsiameni, että jos te ette ole olleet Minun asioillani, teidän 

pitäisi olla enemmän huolestuneita itsestänne – paitsi, että Minä en kiellä teiltä pääsyä Minun 

Armooni.”  

”Minä toivon sitä, että kun Minä paljastan sinulle enemmän ja enemmän, teistä tulee enemmän ja 

enemmän Minun kaltaisiani, tavoittaen armolla loukkaantuneita ympärillänne. Voi, on niin monia 

asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita, joista te ette ole tietoisia.” 

”Mutta kun Minä näen sieluja, jotka sydämissään kantavat loppumatonta luottamusta Minuun, 

Minä en voi kieltää heiltä sitä, mikä on oikein heille. He ovat vetäneet Minun Armon lähteistäni 

Luottamuksen astioihinsa ja mitä suurempi astia, sitä enemmän armoa ne pitävät hallussaan.”  

”Siispä sinulla juuri nyt on hallussasi aseiden ase… ”Jeesus, minä luotan Sinuun.” Sano tämä 

sydämestäsi, joka ikinen kerta, kun vihollinen vihjailee ahdistuksella ja pelolla. Kyllä, tämä tulee 

olemaan sinun läpimurto tunnustuksesi. Toista sitä usein, täysin jättäen huomiotta demonien 

huomautukset. Sinä tulet itse asiassa aiheuttamaan heille paljon ahdistusta ja hämmennystä.”  

( Clare ) Aloin nauramaan siinä vaiheessa.  

( Jeesus ) ”Kyllä, sinä voit nauraa sille. Se on hauskaa.” 

( Clare ) Kyllä, Herra, voin vain kuulla heidän hyppivän ylös alas, naama punaisena, kirkuen… ”Etkö 

sinä juuri kuullut minua? Sinä tulet menettämään työpaikkasi, sinä tulet kuolemaan syöpään, 

vaimosi tulee jättämään sinut, Jumala ei tule auttamaan sinua, sinä olet syntinen!”  

( Jeesus ) ”Ja sinun asianmukainen vastauksesi on täydellinen kuurous heidän valheilleen ja 

yksinkertainen tunnustus Minulle, ”Jeesus, minä luotan Sinuun.” Piste. Tämä on teidän aseenne, 

Minun Morsiameni. Onko se liian yksinkertainen?” 

”Etsittekö te jotakin älykkäämpää ja Raamatullisen kuuloista? Olen pahoillani, jos Minä olen 

tuottanut pettymyksen joillekin teistä.”  



”Mutta on aika ottaa lohikäärme hengiltä yhdellä yksinkertaisella miekan iskulla. Kaikki maailman 

järkeilyt vain hämmentävät teitä. Ettekö ajattele, että paholaiset ovat älykkäitä järkeilyssä? Minä 

kerron teille, he ovat.”  

”Se, mitä heillä ei ole tai he eivät ymmärrä, on usko. Se on täysin vieras heille ja kuitenkin se 

kukistaa heidät joka ikinen kerta. Kyllä, sinapin siemenen silkka usko lopettaa heidän 

mutkikkaimmat suunnitelmansa. Jopa mahtavien suunnitelmat tekee tyhjiksi yksinkertaisimpien 

uskovien usko – uskovien, joilla on lapsen mieli.”  

”Siispä, Minä olen antanut teille mahtavia sodankäynnin aseita. Edetkää, kantaen uskoanne ja 

lannistaen hyökkäykset ja Meillä tulee olemaan Voitto. Minä olen teidän kanssanne.” 


