
493. Jeesus sanoo… Olkaa uskollisia pienissä Asioissa 

OLKAA USKOLLISIA PIENISSÄ ASIOISSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Huhtikuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minun ihmiseni, Minä murehdin niiden puolesta, jotka ovat kadotettuja ilman, 

että tuntevat Minua, mutta te pelkkinä ihmisinä ette koskaan tule ymmärtämään kuinka Minun 

armoni tavoittaa heitä heidän viimeisinä tunteinaan. Jopa heitä, jotka kuolivat vuoren alle 

Afganistanissa, Minä tavoitin heitä ennen heidän viimeistä henkäystään.”  

”Minun rakkauteni, myötätuntoni ja armoni kuulee ihmiskunnan itkut ja Minä vastaan heille 

tavalla, jonka he voivat ymmärtää. Joka tapauksessa tilanne on herkkä, kun ollaan tekemisissä 

muslimeiden, hindujen, buddhalaisten ja juutalaisten kanssa. Ja tietenkin kommunistien. Heitä ei 

koskaan opetettu ymmärtämään tätä henkilökohtaista rakkautta, jota Minulla on jokaista heitä 

kohtaan. Pikemminkin, heidän ajatuksensa Jumalasta on vihastunut, tiukka ja vaativa.” 

”Siksi teidän täytyy keskittyä rakkauteen, anteeksiantoon, pitkämielisyyteen ja armeliaisuuteen, 

kun te lähestytte heitä ja hylätä tavat, jotka tuovat tuomitsemista ja katkeruutta. He tuntevat jo 

itsensä tuomituiksi, he ovat jo katkeria. Se, mitä puuttuu, on tieto siitä, kuinka kallisarvoisia he 

ovat Minulle. Te olette ainoita, jotka voivat välittää sen viestin. Minä voin tehdä ihmeitä, mutta 

teidän täytyy tukea niitä ehdottomalla omistautumisellanne ehdottomaan rakkauteen; heidän 

täytyy tunnistaa Minut teissä.”  

”Minä olen kertonut teille aikaisemmin ja se kestää toistoa: tällä lahjojenne kukoistuksen 

ajanjaksolla, teidän täytyy myös pitää Hengen miekka, rukous Hengessä, jopa taivaallinen 

kielenne, puolustaaksenne itseänne ja maailmaa, kun puhdistuksen aika on Maapallolla. Pahaa 

harjoitetaan ja tulee olemaan verenvuodatusta. Mutta Minä olen pyytänyt, että te ette viipyile 

siinä. Rukoilkaa. Nostakaa se Minun luokseni. Paastotkaa, jos tunnette kutsumusta tehdä niin ja 

odottakaa Minun käteni liikkuvan mahtavasti teidän rukoustenne puolesta.”  

”Mutta älkää hylätkö lahjojanne ja lahjojenne jalostamista. Te tulette näkemään kaaoksen 

selkenemistä ja sitten teidän lahjanne – jos ne on valmisteltu – tullaan kutsumaan toimimaan ja 

tuomaan satoa. Jos te keskitytte vain maailmaan ja sotiin ja sodan huhuihin, kun on aika tuoda 

saalista, teillä ei tule olemaan verkkoja, ei syöttiä, ei keinoja tuoda kalaa.” 

”Tämä on hengellisen tietoisuuden suuren lisääntymisen aikaa ja kyvyn olla astia jaloa käyttöä 

varten, lahjojenne hiomista tavoittaaksenne Maapallon jokaisen nurkan Minun rakkauteni ja 

anteeksiantoni viesteillä. Jos te hedelmättömästi seuraatte viimeisimpiä uutisia täältä ja sieltä, 

teillä ei tule olemaan mitään luovaa jäljellä valmistellaksenne juhlat, jotka Minä annan 

kadotetuille. On kyse kadotettujen tavoittamisesta. On kyse siitä, että on valmisteltu heittämään 

verkot; on kyse siitä, että on asemassa, josta voi tavoittaa heitä, kun he lankeavat. Siksi Minä olen 

antanut teille toistuvia ohjeita tehdä molemmat samanaikaisesti. Rukoilkaa ja täydellistäkää 

äänenne – olipa se sitten kirjoittamista, blogin pitoa, YouTubeen pätkiä, artikkeleita, taidetta, 

järjestö tai toisten värväämistä. Olkaa valmiuden asemassa, kohtaamaan kadotettujen tarpeet, he 

ovat nälkäisiä, kipeitä ja hämmentyneitä.”  

”Jopa tällä Kanavalla niin monet teistä ovat löytäneet rohkaisun palvelutoimen ja olette oppimassa 

enemmän ja enemmän joka päivä ihmistunteiden ja pelkojen monimutkaisista toimintatavoista. 

Joka päivä te saatte mahdollisuuden rukoilla niiden puolesta, jotka huutavat apuun tällä Kanavalla 

kommenteissa, toivoen löytävänsä jonkun, joka välittää, jonkun paikan minne he kuuluvat. Olkaa 

heitä varten. Tämä on hyvin korkea taito. Äidin lailla sielusta huolehtimista ei tule ottaa kevyesti; 



se on suunnaton armon lahja, saadaksenne heidät tuntemaan olonsa tervetulleiksi ja 

huolehdituiksi. Jos ei muuta, tämän te voitte tehdä. Sillä Minun Pyhä Henkeni on teidän kanssanne 

ja antaa teille sanat.”  

Nämä ovat armon töitä: antaa anteeksi loukkaukset, kehottaa ja valaista informoimattomia ja 

heitä, jotka eivät tunne Minua, ruokkia ja vaatettaa nälkäisiä ja alastomia, vierailla niiden luona, 

jotka ovat vankiloissa ja sairaaloissa ja kotiin sidottuja. Tukekaa lähetystyössä olevia ja erityisesti 

omia pappejanne, pastoreitanne tai niitä, jotka ruokkivat ja ohjaavat teitä syvempään elämään 

pyhyydessä Minun kanssani. Joka päivä Minä annan teille näitä mahdollisuuksia ja joskus, jopa 

useita kertoja päivässä. Olkaa hälytysvalmiudessa näistä ja te tulette olemaan valmiita 

sadonkorjuuseen, joka on vielä tulossa.”  

”Ne, jotka ovat uskollisia pienissä asioissa, tulevat varmasti valmistumaan suurempiin asioihin. 

”Hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, Minä panen sinut 

paljon vartijaksi. Mene Herrasi iloon”.” Matteuksen Evankeliumi 25:23.  

( Clare ) Ja tässä minä haluaisin lisätä jotakin. Ja se on yksinkertaisesti, että Herra aloitti meidän 

toimemme ruokapankilla. Ja olemalla paikalla ihmisiä varten, rukoilla heidän puolestaan. 

Menimme vieraisille koteihin ruuan kanssa, me jaoimme ruokaa koteihin monille erilaisille 

ihmisille, joilla ei ollut kulkuneuvoa. Ja me rukoilimme heidän kanssaan ja heidän puolestaan. Ja 

Hän piti meitä tässä asemassa hyvin pitkän aikaa. Hyvät viisitoista vuotta. Kahdenkymmenen 

tällaisen palveluvuoden jälkeen Hän avasi meille YouTube palvelutoimen. Mutta ennen kuin Hän 

sai meidät valmistumaan johonkin, missä me voisimme tavoittaa paljon sieluja, me käytimme 

monia, monia vuosia tehden pieniä asioita, yrittäen olla uskollisia niille.  

Jeesus jatkoi… ”Minä lupaan laittaa pienet asiat eteenne joka päivä. Se saattaa olla niin 

yksinkertainen asia kuin, että tulette sillä hetkellä, kun teitä kutsutaan, pikemmin kuin että 

vitkastelisitte. Se saattaa olla työn tekeminen täydellisesti viimeistellyksi mieluummin kuin jättää 

se kesken ja sotkuiseksi. Se saattaa olla rehellisenä olemista ajoista, milloin tulette ja menette 

töihin. Se saattaa olla vastaamista armeliaisuudella sillä hetkellä, kun te näette tarpeen. Kaikki 

nämä ovat pieniä asioita, kun te teette ne uskollisesti, ne pätevöittävät teidät vastaanottamaan 

suurempia tehtäviä Minun Valtakunnassani. Olkaa uskollisia pienissä asioissa ja Minä lupaan, että 

Minä olen uskollinen tuodessani teidät syvemmälle kutsumuksessanne ja suurempiin asioihin, joita 

Minä olen valmistellut teitä varten jo ennen ajan alkua.” 

”Minä olen teidän kanssanne, rakkaat ja kallisarvoiset, päivän jokaisena hetkenä, jättäen pieniä 

Minun rakkauteni merkkejä teille ja pieniä kuiskauksia muistuttaen teitä huolehtimaan siitä, mikä 

on edessänne.” 

”Ne teistä, kenellä on lapsia, olkaa uskollisia opettaa heille oikeat tavat. Ja ne, joilla on aviomiehiä, 

kunnioittakaa, rukoilkaa ja huolehtikaa heistä, tämä on teidän apostolin tehtävänne. Myös eläkää 

todeksi armon työt jopa sisarusten ja perheenjäsenten kesken, olkaa esimerkki. Kopioikaa 

lapsillenne pyhyys, jota Minä opetan teille.Tämä on suurta työtä Valtakuntaa varten ja teidän ei 

tarvitse mennä katselemaan enemmän tekemistä kuin tämä. Tämä ja huomattava rukoileminen 

ovat teidän korkein kutsumuksenne.” 


