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Minä pyydän teitä, odottakaa menestystä, joka on yli odotustenne  

ODOTTAKAA MENESTYSTÄ, JOKA ON YLI ODOTUSTENNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Huhtikuuta, 2017. 

Clare aloitti… Jeesus, mitä Sinulla on sydämelläsi tänä iltana?  

Jeesus vastasi… ”Että jos kaikki menee hyvin, me tulemme pian olemaan poissa 

vaaravyöhykkeeltä. Media yrittää kuvailla tuhoa ja synkeyttä, mutta jotkut ihmiset ovat itse asiassa 

heräämässä ja näkemässä itse, että Valkoisessa Talossa on mies, todellinen mies. Joku, joka haluaa 

ottaa vastuun ja toimia asianmukaisesti. Ei vain PR-työ, joka on ryövännyt tältä kansakunnalta sen 

rehellisyyden ja maineen. Vaan mies, jolla on ymmärrys siitä, mistä tässä kansakunnassa on kyse. 

Hän on visionääri sanan todellisessa merkityksessä.”  

( Clare ) ”Ja katsoin sanan visionääri, vaikka tavallaan tiesin tavallaan, mitä se merkitsi: henkilö, 

joka ajattelee tai suunnittelee tulevaisuutta mielikuvituksella tai viisaudella. ”Visionääri johtaja.” 

Synonyymejä: inspiroitunut, kekseliäs, luova, neuvokas, nerokas, yritteliäs, edistyksellinen.   

( Jeesus ) ”Kyllä, hän todella on kaikkia noita asioita. Ja sinä olet myös, Minun rakkaani. Sinä et vain 

unelmoi tarpeeksi suuria.”  

( Clare ) Oi.  

( Jeesus ) ”Sinä katsot itseäsi liian paljon, pikemminkin kuin että näkisit mielessäsi, sen mitä Minä 

voin tehdä sinun kauttasi. Esimerkiksi, sinulla on musiikin kanssa kamppailemisen asenne. Minä 

toivon, että sinulla olisi asenne, joka sanoo, ”Joka kerta, kun soitan pianoa, jotakin uutta, kaunista 

ja toisia inspiroivaa tulee ilmoille.” Jos sinulla olisi tämä asenne, sinä et näkisi tilannetta niin 

uhkaavana haasteena, jokainen muu voi tehdä sen, mutta en minä. Sinä luotat liikaa taitosi ja 

kokemuksesi puutteeseen, kun sinun pitäisi luottaa Minun yllättävän sinut.”  

( Clare ) Minua melkein pelottaa, kun minulle on annettu näitä ihmeellisiä sävelmiä, Jeesus, ja 

koskaan edetä niiden kanssa. Minä haluan viimeistellä laulut, Herra. Ja se on totta, kaverit. Minä 

istun pianon ääreen ja kaunis sävelmä tulee ulos ja sanat tulevat mukana – ja minä tulen niin 

kietoutuneeksi siihen, että en koskaan viimeistele sitä. En voi kertoa teille, kuinka monta laulua 

minä olen aloittanut, mutta en ole vielä viimeistellyt. Koska minulla ei ole taitoa pianon kanssa ja 

sitä me tietysti työstämme.  

( Jeesus ) ”Me työstämme sitä, älä menetä soittamisen, kokeilemisen, irtipäästämisen iloa. Minä 

nautin siitä hyvin paljon. Sinun ei aina tarvitse olla laulamassa pyhää viestiä, sinä voit 

soittaasoittamisen ilosta ja Minä tulen SILTI koskettamaan sydämiä. Eikö se olekin ihmeellistä?”  

( Clare ) Kyllä, se on!  

( Jeesus ) ”Älä sitten ole peloissasi laittaa instrumentaali kappaleitasi kovaan käyttöön. Ne 

lasketaan myös. Minä tiedän, että sinä surkuttelet ajan myöhäisyyttä ja sitä, että et ole kyennyt 

työskentelemään musiikkisi parissa tänä iltana, mutta Minä pyydän, hyväksy se, että jotkut päivät 

ovat sellaisia ja että sitä ei voi auttaa. Pidä vain huoli, että et tuhlaa aikaa, mitä Minä annoin sinulle 

musiikkia varten. Juuri nyt sinulla on haastetta saada asiat sellaisiksi, että voit työskennellä niiden 

parissa varusteittesi kanssa, mutta kun olet sen tehnyt, kaikki tulee sujumaan joustavasti ja 

saumattomasti.” 



( Clare ) ”Herra, pyydän, antaisitko minulle lahjan hyräillä tai laulaa spontaanisti sävelmää? Tai 

edes spontaanisti ympäri taloa? Minusta vaikuttaa siltä, että minulla on este tavassani äännellä. 

Miksi minä olen aina niin hiljainen? Ja jopa kun opettelin ääntelemistä ja sinun sointujesi 

järjestykseen saamista, minulla silti oli vaikeaa aikaa muistaa avata suuni ja harjoitella.  

Ja Herra sanoi… ”Ja tämä on se, mitä sinä haluat?”  

( Clare ) Minä todella haluan!  

( Jeesus ) ”Sitten se on sinun. Ala vain manifestoimaan sitä. Anna Ezekielin laittaa kätensä sinun 

päällesi, saadaksesi sen. Minä tulen voitelemaan sinut hänen käsiensä kautta.”  

( Clare ) Nyt?  

( Jeesus ) ”Jos tahdot.”  

( Clare ) Minä tahdon! (Siispä menin ja laitoin Ezekielin rukoilemaan puolestani.)  

Kiitos Sinulle Herra.  

( Jeesus ) ”Palataan siihen, mistä me keskustelimme, Minulla on ongelma Minun ihmisteni kanssa. 

He eivät usko Minuun saadakseen voitelun ja lahjan, toteuttaakseen Minun tahtoni heitä varten. 

Minulla on niin paljon, mitä Minä haluan tehdä joka ikisen kanssa, kuitenkin heidät on 

ehdollistettu pysymään laatikossa, eikä kurkistella ulos – puhumattakaan, että kiipeäisivät pois. 

Kuitenkin armon köysi on jatkuvasti heidän edessään; heidän tarvitsee vain pyytää uskossa ja se 

tullaan tekemään heille.”  

”Sen lauseen sinä luit tänään ja se juuttui sinuun, mitä siinä sanottiin?”  

( Clare ) Siinä sanottiin… ”Mitä sinä yrittäisit tehdä, jos sinä tietäisit, että et voi epäonnistua?” 

Vau!!!! Se aukaisee kokonaan uuden ulottuvuuden, Herra.”  

( Jeesus ) ”Kyllä, se tekee sen. Usko Minuun mahdottoman puolesta.”  

( Clare ) Herra, minä rakastan sitä, mitä teen. Minä vain haluan olla parempi siinä.  

( Jeeus ) ”Ja siinä vaiheessa… Milloin viimeksi sinä pyysit Minua tekemään sinusta paremman 

paimenettaren?”  

( Clare ) Hmmm… muutama päivä sitten?  

( Jeesus ) ”Kyllä, ja sinä olet etenemässä Minun voitelussani siihen. Mutta pyydä joka päivä ja näe, 

mitä tapahtuu. Tule Minun luokseni musiikkisi ja äänesi kanssa joka päivä, pyytäen tuoretta 

voitelua. Pyydä Minun Henkeäni käyttämään sinua tavoittamaan sielu tänään ja sitten ole herkkä 

Hänen johdatukselleen. ODOTA näihin rukouksiin vastattavan, koko sydämestäsi ja voimastasi ja 

mielestäsi. ODOTA sitä. Se on uskon olemus, odottaen että mitä pyydät, yhtäpitävästi Minun 

tahtoni kanssa, se totisesti tulee loppuunsaatetuksi.” 

”Se on ponnahduslauta suuruuteen. Ei niin kuin maailma näkee suuruuden, pikemminkin niin kuin 

Minä näen sen. Pieni, jolla on SUURI voitelu ja hyvin pieni minäkuva, jopa itsensä unohtaminen. 

Aivan kuten vesi etsii alhaisinta paikkaa, mihin tulla lepäämään, niin tekee Minun voitelunikin. 

Toisten hyveen näkeminen suurempana kuin oman, on taattu harjoitus nöyryydessä, joka tuo sinut 

siihen pisteeseen.” 

”Siispä, Minä pyydän teitä pysymään pieninä, mutta odottamaan SUURIA asioita Minun kädestäni. 

Ainoa asia, miksi joku on suuri, on koska sen tarvitsee tavoittaa paljon ihmisiä. Ja kuitenkin sielu, 



joka täydellisessä hylkäämisessä säilyttää sydämissään sen, että he eivät ole mitään ja kuitenkin 

Jumala tekee suuria asioita heidän kauttaan, siitä huolimatta se on sielu, johon Minä voin 

investoida suuruudella, koska he eivät tule väärinkäyttämään sitä.”  

”Tätä Minä teen Sydänasukkaiden kanssa. Minä pyydän teiltä, Minun ihmiseni, odottamaan yli 

odotusten olevaa menestystä. Ei siksi, että Minä haluan ylistää teitä, vaan koska Minä haluan 

vetää kaikkia ihmisiä Minun luokseni ja on tarpeen tavoittaa monia. Siispä, odottakaa, että te 

tulette tavoittamaan enemmän ja enemmän sieluja Minun puolestani voitelulla, jota Minä lisään 

teille päivittäin. Älkää olko hämmästyneitä, pikemminkin odottakaa sitä. Minulla on armojen 

varasto, joka vuotaa yli runsaudessa, jota Minä olen valinnut teidät vastaanottamaan. Vain 

uskokaa Minuun ja Minun hyvyyteeni ja te tulette vastaanottamaan sen.”  

”Sitten pitäkää päänne alhaalla ja katsokaa ympärillänne olevia tietoisina heidän suuresta 

hyveestään ja kunnioittakaa heitä. Tällä tavalla, teidät tullaan pitämään turvallisesti voitelussa, 

ettekä lankea ylpeyteen. Kyllä, Minä etsin niitä, jotka uskovat. He ovat niitä, jotka tulevat 

vastaanottamaan leijonan osan, mennen kunniasta kunniaan.”  

”Nyt Minä pyydän teitä, rakkaat. Käyttäkää muutama hetki ja vastatkaa siihen kysymykseen, ”Mitä 

te yrittäisitte tehdä, jos tietäisitte, että te ette voi epäonnistua?” Vastatkaa siihen ja rukoilkaa 

Minulta ohjausta saavuttaaksenne se. Muuten, jotkut teistä ovat todella ottaneet sydämeen sen, 

mitä Minä olen sanonut, että älkää jatkuvasti surffailko netissä etsien viimeisintä Taivaaseennosto 

profetiaa. Teidän lapsenomainen luottamuksenne tuo Minulle suurta kunniaa.”  

”Minä laitan sanan ilmoille sanan odotettavissa olevasta Taivaaseennostosta, mutta se ei ole teitä 

varten, jotka ovat tällä polulla – pikemminkin niitä varten, joilla ei ole hajuakaan siitä, kuinka 

syvällä itserakkaudessa he elävät. Siispä, älkää jättäkö huomiotta profeetallisia sanoja, mutta 

ymmärtäkää… Tämä on itseään palvelevien motivoimiseksi.”  

”Te olette jo tehneet päätöksen palvella Minua; nyt on aika ryhtyä työhön ja odottaa mahdotonta. 

Muistakaa, Minä teen teot teidän kauttanne, ette te itse tee niitä.”  

”Ellette pysy viinipuussa, te ette voi kantaa hedelmää, joka pysyy Minussa, kantaa hedelmää.” 

otettu Johanneksen Evankeliumin 15:4. 


