
463. Jeesus sanoo…  

Antakaa Minun voidella ja voimaannuttaa teidät! Ei enää Tekosyitä…  

ANTAKAA MINUN VOIDELLA & VOIMAANNUTTAA TEIDÄT… EI ENÄÄ TEKOSYITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Tammikuuta, 2017.  

Clare aloitti… Tarttukaamme kaikki armon köyteen, että tulisimme vedetyiksi pois 

itsetyytyväisyyden haudoistamme.  

No niin, rakkaimmat, minun tunnustukseni teille on, että olen lopen uuvuksissa, heikko, tunnen 

itseni vanhaksi – hyvin vanhaksi ja hyödyttömäksi juuri nyt. Herra on vaihtanut vaihdetta 

musiikkiin. Minä tulen jatkamaan viestejä, tietenkin, mutta Hän pyytää minun keskittymistäni 

musiikkiin… ja tunnen itseni niin epäpäteväksi. Kuulen, mitä muut artistit ovat tekemässä ja kerron 

itselleni, että he ovat tehneet tätä vuosia – ei ole mitään mahdollisuutta, että voin tehdä mitään 

niin hyödyllistä. Siispä olen vahingoittanut omaa asiaani, marissut ja tunnustanut epäonnistumisen 

ennen kuin edes aloitin. Ja jopa vertaan itseäni muihin…  

Kolmen päivän ajan olen raahannut ruumistani ympäriinsä kuin vanhaa ankkuria ja tänä aamuna, 

kun nousin ylös rukoilemaan, minä niin odotin innolla musiikkia. Mutta kahden tunnin sisällä, olin 

jälleen sängyssä ja olin siellä suurimman osan päivää. Tunsin esirukoilemistaakan ja sain 

inspiraation avata Raamatun. Päädyin Esterin Kirjaan. Siispä, jos joku muu on tuntenut tämän 

taakan maamme puolesta, se on Herra, aivan oikein. Sen jälkeen, kun olin ollut sängyssä koko 

päivän, noin kello kolmen aikaan ajattelin, ”Yritän uudelleen.” Siispä, menin ylistykseen ja Hänen 

läsnäolonsa oli niin voimakasta. Hetken päästä Hän otti kädestäni kiinni ja suuteli minun sormiani.  

( Jeesus ) ”Minä vaalin näitä sormia, jotka kaipaavat ilmaista rakkautensa Minua kohtaan. Sinä 

kohtaat niin monia esteitä, Clare, niin monia. Mutta ei mitään, mistä Minä en voi päästä yli, sillä 

Minä elän sinussa, rakkain.”  

”Minä tiedän, että näet nämä esteet hyvin kirkkaasti ja sinulla on kuolettava vihollinen, joka 

jatkuvasti muistuttaa sinua niistä. Mutta saanko Minä sanoa, hän on jo hävinnyt tämän taistelun, 

niin kauan kuin sinä asut Minussa. Minä olen Viinipuu. Sinä olet hyvin hedelmällinen oksa ja olet 

juuri vasta aloittanut tuomaan viiniä, elämäsi hienoa viiniä.”  

”Nämä esteet… kipu, uupumus, kyllästyneisyys ja epäusko ovat vain haamuja, jotka katoavat,kun 

alat käyttämään itseäsi. Kyllä, ne on lähetetty lannistamaan ja pysäyttämään sinut, jopa kuten 

sinun on täytynyt taistella ajatusta vastaan ”Herra, minä en ole hyvä tässä. Anna minun vain pysyä 

mukavuusalueellani ja etsi joku paremmin varustettu tekemään tämä työ. Soittamaan pianoa ja 

laulamaan nämä laulut.” Sitten sinä saat otteen itsestäsi ja sanot… ”Ei! Niin sitä pitää, tyttöseni.”  

”Luuletko, että olet yksin tässä pelossa? Et ole. Minä kerron sinulle, että jokainen artisti ja 

erityisesti suuret, törmäävät pelon ja epäuskon esteisiin. Se, mikä heissä on erilaista verrattuna 

keskinkertaisiin, on että he kukistavat pelkonsa Minun armollani ja kieltäytyvät luovuttamasta. 

Aivan kuten sinä, Minä saattaisin lisätä.”  

( Clare ) Oi, Herra, eilen illalla ja tänään minun elämäni tuntui niin mahdottomalta. Ei motivaatiota, 

äärimmäistä heikkoutta, epäuskoa – huutaen ”Olet liian vanha, mitä oikein ajattelet? Etkö näe, 

että ruumiisi on hajoamassa? Etkö tiedä, että voisit kuolla sydänkohtaukseen hetkenä minä 

hyvänsä? Sinä näet unta… luulet eläväsi ikuisesti? Luuletko voivasi tehdä tämän? Ei, et voi tehdä 

tätä, olet vanha ja väsynyt.”  



( Jeesus ) ”Se on täsmälleen, miksi Minä sinut valitsin. Kaikki tuo on totta ja paljon enemmän, mikä 

on aivan yhtä pahaa ja pahempaa. Kyllä, kyllä!!! Sinä OLET täydellinen ehdokas. Luuletko, etten 

kuule tätä tuhansia kertoja päivässä kaikilta Minun kristityiltäni, nuorilta ja vanhoilta?? Heillä 

kaikilla on tekosyitä, syitä, miksi he eivät ole ”sopivia työhön.” He kaikki tuijottavat pelkoihinsa 

päivä päivän ja vielä päivän jälkeen ja Saatana on niin iloinen pakottaessaan heitä, heijastamalla 

kuvaesityksen vahvistamaan joka ikistä väitettä.”  

”Sitten Minä astun väliin ja sanon… ”Tarpeeksi. Älä katso surkeuteesi ja siihen, että olet tyhjää 

vähempi! Jos Minä pystyin nousemaan kuolleista, etkö luule, että Minä voin nostaa teidät 

epäuskon arkustanne myöskin?”  

”Kyllä, lapset, se on arkku… paikka, minne laitetaan kuollut ruumis. Ja te ette edes ole kuolleita 

vielä! Ja te haluatte kiivetä sinne ja vetää peiton päänne ylle? Mitä te oikein ajattelette?? Minä 

olen Elävien Jumala, en kuolleiden Jumala. Nouskaa ylös, Minä sanon teille. Nouskaa ylös ja 

pitäkää kiinni kohtaloistanne. Minä en elä kuolleessa ruumiissa. Minä elän elävässä ruumiissa, 

jossa on mahdollisuuksia ja tulevaisuus – tai Minä en olisi tässä.”  

”Te olette kaikki heittäneet pyyhkeen kehään aivan liian aikaisin elämissänne. Monet teistä ovat 

sählänneet ensimmäiset 40-50 vuotta ja nyt te haluatte eläköityä, kastella nurmikkoa ja katsella 

auringonlaskuja? Ei! Teidän elämänne ovat vasta alkamassa. Minä en välitä, vaikka te olisitte 80 ja 

matkalla sataa kohti, te voitte nousta ja tehdä jotakin, jolla on merkitystä Minun Valtakunnassani. 

”Ei mahdilla, ei voimalla, vaan Minun Hengelläni” Minä sanon!”  

”Minä olen kutsunut teidät kaikki elämään yliluonnollisessa. Minä olen kutsunut teidät kaikki 

kulkemaan uskon mukaan, En näön mukaan. Te silti ette käsitä sitä. Tämä koko ikä-asia on valtava 

valhe ja petkutus, saadakseen teidät hautaamaan viisauden ja taidon, jota te olette kerryttäneet 

kaikki nämä vuodet. Eivätkö Minun Pyhät Kirjoitukseni puhu valkohiuksisen viisaudesta?”  

”Kyllä, Saatana pitäisi parempana, että vain nuoret, kokemattomat, hormoneja täynnä olevat, 

helposti manipuloitavat, saisivat äänensä kuuluviin kykyjensä kautta. Tämä on hänen 

suunnitelmansa. Mutta minulla on armeija, valtava armeija taitoa, joka on kokenutta ja taitavaa ja 

on tullut siihen johtopäätökseen, että vain Minä olen tärkeä heidän elämissään.”  

”Minä kutsun teitä Minun armeijaani. Jos Minä voin käyttää vanhaa miestä Trumpia kääntämään 

tämän kansakunnan ympäri, enkö Minä voi käyttää myös teitä? Se, mikä hänessä on erilaista 

verrattuna teihin, jotka haluatte mennä makuulle ja lopettaa, on että hän näkee Amerikan 

sellaisena kuin sen pitäisi olla ja hän on sitoutunut tekemään jotakin sen eteen. Hänen ikänsä ja 

kokemuksensa pätevöittävät hänet, ne eivät tee häntä epäpäteväksi.” 

”Ei myöskään teidän pitäisi olla epäpäteviä sen perusteella. Minä kutsun Minun ihmisiäni 

eteenpäin ryhtymään toimeen taidoillaan, jotka Min olen antanut heille. Minä tulen nostamaan 

teidän kuolevaiset ruumiinne kuolleista ja te TULETTE loppuunsaattamaan sen, minkä vuoksi, mitä 

Minä olen lähettänyt teidät tekemään Maapallolle. Ja NYT on teidän aikanne.”  

”Minun Morsiameni ei palaa Minun luokseni tyhjänä hedelmistä. Ei! Häntä tulee seuraamaan 

maileja pitkiä rahtikuljetusjunia, täynnä hedelmää ja kunniaa. Hänen hyvät työnsä tulevat 

todistamaan Minun elävää läsnäoloani hänessä. Mutta jokaista Morsianta kohti, joka nousee ylös, 

on 10, jotka sulkevat arkkujensa kannen, kun tuhlaavat ruumiinsa.”  

”Tehkää valintanne, Minun ihmiseni. Tuletteko te olemaan junassa arkuissa vai tuleeko juna 

seuraamaan teitä täytettynä kunnialla?!”  



”Nyt kun Minä olen puhunut mukaansatempaavan sanan, Minä sanon sinulle, Clare. Minä tunnen 

sinun ruumiisi paremmin kuin jopa sinä teet. Ja Minä olen täysin kykenevä nostamaan sen riman 

tasolle tekemään sen, mitä Minä kutsuin sen tekemään. Mutta, Minun Rakkaani, sinun täytyy 

tehdä oma osuutesi. Työskentele kovasti musiikkisi parissa, hio taitoasi. Minä tulen antamaan 

sinulle paljon enemmän tuloksia kuin mitä sinä investoit. Kuinka olisi yhdeksän suhteessa yhteen? 

Kuinka olisi, jos laitat yhden prosentin ja Minä tulen täydentämään sen yhdeksällä ja se tulee 

kasvamaan täyteensä. Kuulostaako se vaivan arvoiselta ponnistukselta sinusta?”  

( Clare ) Oi, Jeesus, jos Sinä voit tehdä sen minun uskollani, minä tiedän, että kaikki loput tulevat.  

( Jeesus ) ”Älä koskaan tuomitse kykyjäsi, kun olet väsynyt tai paineen alla. Ja ÄLÄ KOSKAAN 

tuomitse kykyjäsi ilman Minun armoani, mitä sinä ja useimmat muut tekevät. He katsovat itseään 

ja menneen epäonnistumisiaan ja vetävät vihollisen johtopäätöksen elämistään.” 

”Mutta Minä sanon teille, Minun Ihmiseni, vähemmän siunatut, mitä heikompia te olette, sen 

enemmän Minun Kunniani tulee loistamaan kauttanne. Minä en halua menestyneitä, korkeasti 

motivoituneita ihmisiä. Minä haluan niitä, joita maailma kutsuu luusereiksi, parhaat päivänsä 

nähneiksi, kaivosten rikastusjätteeksi. Kyllä, nämä ovat heitä, joita Minä vaalin. Minä voin luottaa 

heille menestyksen, koska he tietävät, kuka tekee tekemiset ja se tulee olemaan ilmeistä 

maailmalle myöskin.”  

”Kuten sinun ehtoollistekstisi todisti Jeremian huulilla… ”Näin sanoo Herra: Kirottu on se mies, 

joka turvaa ihmisiin, ja tekee lihan käsivarreksensaja jonka sydän luopuu Herrasta. Hän jää 

alastomaksi arolle eikä näe mitään onnea tulevan; hän asuu poudan polttamissa paikoissa 

erämaassa, asumattomassa suolamaassa.”  

”Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle 

istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen; helteen tuloa se ei peljästy, vaan sen lehvä on 

vihanta, ei poutavuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä.” Jeremia 17:5-8.  

”Minun rakkaani, sinä et saa sallia tämän profetian soveltua itseesi – koskaan. Tässä ovat Minun 

lupaukseni sinulle: sinun sormesi koskettavat koskettimia täydellisesti – ei vaivoin hipaisten – vaan 

täydellisessä ajoituksessa. Sinä tulet laulamaan täydellisesti nuotissa. Sinulla tulee olemaan kaikki 

tarvittava energia, jos lakkaat jahtaamasta arvottomia asioita, jotka suistavat sinut raiteiltasi.” 

”Sinun laulusi tulevat välittämään sanomaa syvälle ihmisten sydämiin, koska Minä tulen 

puhumaan heille ja voitelemaan kuulijat hienoimmalla öljyllä ja he tulevat Minun luokseni. 

Lyhyesti, he tulevat näkemään Minut sinussa, he tulevat kuulemaan Minut sinussa ja meidän 

musiikkimme tulee olemaan valo kansakunnille.”  

”Nyt, kuka haluaa jonoon Claren taakse? Tulkaa tänne Minun luokseni nyt, menkää jonoon. Minä 

olen välittämässä armoja, elämää muuttavia armoja. Tulkaa. Tulkaa! Vastaanottakaa lahjat, joita 

Minä haluan teidän saavan. Istukaa Minun edessäni, polvistukaa Minun eteeni, seisokaa Minun 

edessäni ja sallikaa Minun voidella teidän kätenne, otsanne, silmänne, huulenne, sydämenne ja 

jalkanne. Sallikaa Minun voimaannuttaa teidät. Ja ei enää tekosyitä. Ryhtykää kiireisiksi siinä, mitä 

Minä olen välittämässä teille.”  

”Minun Morsiameni ei tule palaamaan Minun luokseni tyhjänä.” 


