
471. Jeesus sanoo… Antakaa Minun tehdä se Minun tavallani 

ANTAKAA MINUN TEHDÄ SE MINUN TAVALLANI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Helmikuuta, 2017.  

( Clare ) Useita päiviä sitten rukouksessa, Herra antoi minulle kauniin punaisen sydänkaulakorun, 

sydän oli noin kaksi tai kolme tuumaa leveä. Hän asetti sen minun kaulalleni. Ja sain sen 

vaikutelman, että Hän halusi minun saavan samanlaisen kuin se, joka muistuttaisi minua jostakin, 

mitä Hän oli tekemässä minun hengessäni. Jotakin uutta ja täynnä toivoa ja uskoa.  

Siispä menin katsomaan punaista sydänkaulakorua ja myös löysin yhden ja tilasin sen… Se, mitä en 

oivaltanut, ennen kuin se saapui, että kuinka pikkiriikkinen se oli…  

Jeesus aloitti… ”Minun Rakkaani ja Ihanani, kieltäisinkö Minä sinulta jotain, mikä olisi hyväksi 

sinulle?”  

( Clare ) Hän piteli minun käsiäni, kun me istuimme puutarhassa. Vastasin Hänelle… ”Et.” 

Hän vastasi… ”Luotatko Minuun?”  

( Clare ) Kyllä.  

( Jeesus ) ”Sitten päästä irti. Päästä irti, Clare.”  

( Clare ) OK. Herra, en ymmärrä, tuntuu kuin olisit kiusoittelemassa minua.  

Hän vastasi… ”Tämä koskee enemmän omapäisyyttä ja itsen hylkäämistä Minun johdatukseeni.”  

( Clare ) OK. Voin ymmärtää sen.  

( Jeesus ) ”Irti päästäminen, irti päästäminen, irti päästäminen. Ja kun päästät irti, annat Minulle 

vapauden työskennellä sielussasi, kuin Minä haluaisin. Ja hyvin paljon tästä on luottamusta ja 

tekemistä Minun tavallani tai pikemminkin itsen hylkäämistä ja antamista Minun tehdä se Minun 

tavallani.”  

( Clare ) Toivon, että olisin ymmärtänyt tämän ennen kuin aloin katselemaan.  

( Jeesus ) ”Sinä olet itsepäinen, Clare. Minun on vaikeata kääntää sinun päätäsi, kun kerran pääset 

vauhtiin.”  

( Clare ) Kyllä, tiedän tämän, Herra. Se on vika, joka helposti voi johtaa syntiin.  

( Jeesus ) ”Siksi Minun täytyy painaa jarrut pohjaan, omantuntosi pohjaan tai sinä et kuuntele. Jos 

huomaisit vihjeen aikaisemmin, se ei maksaisi sinulle niin paljon. Tämä maksoi sinulle paljon 

tänään. Ja rakkaani, sinun hyvin todellinen vihollisesi pääsee selkääsi ja ratsastaa sinulla kuin 

ravihevosella hänen sovittuun maaliinsa – ei Minun.” 

( Clare ) Kuinka voin välttää tämän?  

( Jeesus ) ”Kieltäydy ottamasta osaa kilpaan.”  

( Clare ) Mutta minulla oli lupa, jopa minun suojaukseltani. Ja Sinun lupasi. 

( Jeesus ) ”Tietyssä pisteessä Minä halusin sinun lopettavan ja sinä jatkoit eteenpäin menoa. Sinä 

olet tietoinen siitä, etkö olekin?” 



( Clare ) En voi keksiä tekosyitä Sinun edessäsi, Herra. Tunsin aivan kuin pantteri olisi päässyt 

häkistä, mutta minä oikeutin sen sillä, että kun viimein löytäisin oikean, se olisi ohi.  

Jeesus vastasi… ”Minä tiesin, että olisit pettynyt siihen, mihin olit päätynyt, koska se oli liian pieni, 

jopa ennen kuin tilasit sen. Sinä et kysynyt Minulta, oliko se oikea, käyttäen Raamatun Lupauksia. 

Ja Minä annoin sinun mennä eteenpäin joka tapauksessa. Mutta kun sait sen, en halunnut sinun 

menevän etsimään toista. Minä halusin sinun laittamaan asian pois mielestäsi, ja hyväksymään 

sen.” 

”Mutta sinun täydellisyyteen pyrkivä piirteesi syrjäytti Minun hiljaisen ääneni sydämessäsi. Ja nyt 

Minä pyydän sinua jättämään asian, päästä irti siitä. Tuletko tekemään sen, Clare? Minun 

puolestani? Pieni uhraus. Se ei muuta Minun hengessä antamaani lahjaa, ei hiukkaakaan. Mutta se 

tekee väkivaltaa sinun omapäiselle ja itsepäiselle, täydellisyyteen pyrkivälle luonteen vialle. Minä 

todella haluaisin nähdä sen asian kuolleena ennen kuin lähdet Maapallolta.”  

( Clare ) Herra, Sinun armosi on riittävä minulle. Se tekee kipeää, mutta minä tulen tekemään 

kuten pyysit joka tapauksessa. Sinun Armosi on riittävä.  

( Jeesus ) ”Se, mikä sinua loukkaa enemmän kuin mikään, on että sinä et saanut oman tapasi 

mukaan. Sen hirviön Minä haluan tappaa. Sinun tapasi. Tiedätkö, että Minä voin tarjota sinulle 

sellaisen lahjan suoraan Taivaasta… ilman maallisia väliintuloja? Mutta sinun halukkuutesi päästää 

irti, on NIIN hyvin, hyvin Minua miellyttävää ja suuri nöyryyden harjoitus. Aivan kuten Collien 

kanssa. Sinä etsit oikeaa koiraa, etkä voinut löytää sitä. Kun viimein ymmärsit sen, sanoit, ”Herra, 

minä aion odottaa Sinua.” Ja Minä toimitin sen ilman ponnistusta sinun puoleltasi. Ja silloin sinä 

tiesit, että se todellakin olin Minä, joka tarjosi sen. Se vie kaikki ylpeyden ja oman voiton pyynnin, 

itsekkyyden ansat pois käsistäsi ja luonteestasi.”  

”JA SE on Minua miellyttävää.”  

”Siispä salli Minun, Clare. Päästäsiitä irti ja salli Minun tehdä se Minun tavallani. Muuten, et ole 

yhtään sen erilaisempi kuin suuri osuus Maapallon väestöstä. Frank Sinatra sanoi sen heidän 

kaikkien puolesta, ”Minä tein sen omalla tavallani”.”  

”Tule nyt, Minun Morsian Kultaseni, jättäkäämme tämä surullisuus taaksemme ja olkaamme 

virkistyneitä Minun armossani, että mikään ei ole mahdotonta niille, jotka uskovat. Ja aina on 

parempi tehdä se Minun tavallani.” 


