
745. Jeesus sanoo… Sotkeutumiset haittaavat Elämän Päämääriänne…  

Tulkaa, olkaa vapaita & lentäkää  

SOTKEUTUMISET HAITTAAVAT ELÄMÄN PÄÄMÄÄRIÄNNE… TULKAA, OLKAA VAPAITA & LENTÄKÄÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 1. Tammikuuta, 2020. 

( Clare ) Herra, minä tunnustan, olen heikko. Kiitos Sinulle, Jeesus, kun näytät meille polun 

runsaaseen elämään ja elämän päämääriemme täyttymykseen Sinun kanssasi. Voi Herra, minä 

kaipaan Sinua niin paljon. Pyydän, puhu minulle.   

Jeesus aloitti… ”Olen odottanut sinua, Minun Morsiameni. Olen odottanut, kunnes olet 

viimeistellyt ja saanut tehdyiksi kaikki asiat, jotka ajattelit olevan tärkeämpiä kuin Minä. Voi, 

Minun helläClareni. Sinä olet hyvin, hyvin heikko. Pyydä, että sinua voimistetaan häiriötekijöitä 

vastaan. Se on sinun kukistumisesi.”  

( Clare ) Minä ymmärrän, mitä Sinä sanot, Herra. Ja tunnen kuten se Yhteisön johtaja, joka 

kutsuttiin korkeampiin asioihin, mutta hän aina vain liukui alas katolta kattolaattoja pitkin. Hän 

jatkoi kiipeämistä ja yritti tehdä sitä, mitä hänen piti olla tekemässä, mutta hän vain pääsi vain 

tiettyyn pisteeseen ja liukui jälleen alas. Minä tunnen hyvin paljon samalla tavalla.  

( Jeesus ) ”Se on hyvin havainnollinen esimerkki tavasta, jolla useimmat elävät elämäänsä. 

Rakkaani, jos haluat murtautua pois tästä tavasta, sinun täytyy yrittää kovemmin. Ole tietoisempi 

siitä, mihin aikasi käytät. Omatuntosi pienet pistot, erityisesti, kun menet internettiin – ne, jotka 

sanovat sinulle, ”Uuh, Uuh!” Juuri samalla tavalla kuin sinä puhut eläimille. Ne tottelevat sinua 

paremmin kuin mitä sinä tottelet Minua! Mutta Minä en ole tässä repimässä sinua alas, Minun 

suloinen puolisoni. Minä olen tässä voimistamassa sinua.” 

”Clare, sinä tiedät elämäsi vaaralliset alueet, synnin tilaisuudet. Pyydän, ole huolellisempi ja älä 

avaa ovia tuomitsemisella. Se, minkä kanssa sinä kamppailet nyt ihmissuhteessa, vie paljon sinun 

tunne-energiaasi. Ja ei väliä kuinka rakas sielu on sinulle, sinun täytyy oppia irrottautumista – tai 

sinä tulet löytämään itsesi hedelmättömänä, koska juutuit yhteen elämäsi alueeseen. Parempi 

sinulle yhdistää ne Ehtoolliseen, pyytäen Minua parantamaan se, sitten päästä siitä irti ja anna sen 

mennä.” 

”Tarvitaan myötätuntoa. Sen jälkeen Kärsivällisyyttä. Kaikki asiat tuodaan näkyville Minun hyvällä 

ajoituksellani. Mutta toistaiseksi, nosta sydämesi Taivaaseen heidän puolestaan, kuten olet tehnyt 

ja sitten vapauta se. Tämä on Minun työni ja Minä yksin tiedän, kuinka asiat täytyy saattaa 

loppuun ja paljastaa.”  

”Ja kaikille teille Sydänasukkaille, Minun rakkailleni. Älkää salliko itsenne sotkeutua 

ihmissuhteisiin, jotka eivät toimi hyvin. Monissa tapauksissa, on vain ajan kysymys, ennen kuin 

asiat menevät joko pahemmiksi tai paremmiksi. Mutta pysykää poissa tuomitsemisesta, rukoilkaa 

ja luovuttakaa Minulle sydämenne asiat.” 

”Minä olen hyvin tietoinen vihollisen taktiikoista siepata teidät pois elämänne muista asioista, 

jotka tarvitsevat huomiota - ja eivät saa sitä, koska tunteenne ovat sotkeutuneet suhteen 

murtumiseen. Tehkää mitä voitte auttaaksenne tilannetta, sitten päästäkää irti, Minä tulen 

huolehtimaan siitä.” 

”Ettekö tiedä, että teidän sydämenasianne ovat myös Minun Sydämenasioitani? No niin, ne ovat. 

Ja Minä olen kovasti tietoinen, kuinka teihin koskee, kun suhteista tulee kuormittavia. Minulla on 

jo ratkaisu käsillä siihen. Jos te sekaannutte, te voitte pahentaa asioita, tiedättehän? Siispä, 



rukoilkaa myötätunnolla ja laskekaa se Minun jalkojeni juureen, sillä Minulla on asia jo 

hallinnassani.” 

”Nyt Minä haluan puhua teille irrottautumisesta. Periaatteessa, mitä enemmän riippuvuuksia – 

tunteen, talouden ja muita – teillä on, sitä enemmän Saatanalla on mahdollisuus seuloa teitä. Siksi, 

osa vapaana sotkeutumisista elämisen taidosta, on irrottautua.”  

”Elämässänne ei ole mitään, mitä teillä ei olisi varaa menettää - paitsi teidän suhteenne Minuun. 

Jos Minä poistan jonkun tai jotain, se on siksi, että se on teidän tiellänne. Tai te olette heidän 

tiellään. Siksi luottakaa Minuun kaikessa ja vieroittakaa itsenne pois olemasta riippuvainen 

mistään tai kenestäkään muusta kuin Minusta.”  

”Minä haluan teidän sydämenne olevan vapaita lentämään! Ja jos te olette kiinnittyneet muiden 

tunteisiin, heidän ongelmiinsa ja tarpeisiinsa, ellei se ole perheenjäsen, josta te olette vastuussa, 

siitä tulee häiriötekijä, joka vetää teidät pois työstä, jota teidän todella pitää tehdä.”  

”Tämän takia monet hyvin hartaat kristityt valitsevat luostarimaisen elämäntavan. Vapaina 

sotkeutumisista, heidän sydämensä ovat keskittyneet rukoukseen maailman puolesta. Menneinä 

aikoina, monet lesket valitsivat mennä luostariin, koska he olivat aika valmiita maailmasta ja 

kaikista sen prameilusta ja tyhjästä kunniasta.” 

”Siunattu on sielu, joka valitsee tämän elämän, kun he ovat nuoria, sillä heidät tullaan 

palkitsemaan suuremmalla läheisyydellä Minun kanssani. Vastakohtana Saatanan valheet, että 

sinä olet piiloutumassa maailmalta, jos valitset tämän - todellisuus on, että rukouksen elämässä, 

missä elätte, te olette maailman pyörän keskuksessa. Ja teidän rukouksenne kulkevat kaikkien 

pyörän puolien läpi ja niillä on suuri vaikutus, vaikka te ette tule koskaan vastaanottamaan mitään 

tunnustusta niistä tässä elämässä.”  

”Rakkaat, katsokaa taaksepäin kaikkiin osallistumisiinne Joulun aikaan. Pääsittekö te lähemmäs 

Minua? Vietittekö te aikaa seimen äärellä sydämessänne? Vai oliko se kaikki vain shoppailua ja 

rahaa?”  

”Suurin lahjanne, mitä te voitte antaa lapsillenne, on teidän näkyvä rakkautenne Minuun. Kun te 

havainnollistatte ainutlaatuista rakkauttanne Minua kohtaan, he näkevät ja tuntevat sen 

vaikutukset lähtemättöminä jälkinä sydämissään elämänsä ajan. He tulevat muistamaan, kuinka te 

aina kunnioititte Jumalaa. Ja jopa, jos he valitsevat maailman, päivä tulee, jolloin se menettää 

viehätyksensä ja silloin he etsivät syvempiä asioita.” 

”Suurin lahja, jonka te voitte heille antaa, on esimerkki, jonka te asetatte vilpittömällä 

omistautumisella Minulle ja asettamalla rajat maailmallisille asioille kauas sydämistänne. Tämä 

tulee todella miellyttämään Minua ja jonain päivänä tulee tuomaan hedelmää lapsissanne.”  

”Siispä, sotkeutumisia, joista Minä olen tässä puhunut, on kahdenlaisia. Yksi on suhteet, joihin 

tulee liikaa painolastia ja joita murehtimalla te vietätte liian paljon aikaa. Tässä Minä haluan teidän 

kehittävän itsessänne tervettä pyyteetöntä irrottautumisen rakkautta, tuomalla heidät Minulle ja 

sallimalla Minun työstää se Minun pätevissä käsissäni. Toinen on maailman asioiden viettelyksen 

välttäminen. Jopa kuten Minä sanoin aiemmin, ruoka ja vaatetus ovat elämän välttämättömiä 

asioita. Ja kun te seuraatte Minua, ettekä astu maailmaan, etsien itse, Minä tulen varustamaan 

teidät näillä perusvälttämättömyyksillä. Minun Morsiameni, antakaa tekojenne olla epäitsekkäitä, 

köyhille ja tarvitseville ja Minä tulen vahtimaan teitä monilta maailman houkutuksilta. Minä olen 

tulossa pian, Minun siunattuni. Pitäkää lamput viritettyinä ja palamassa.” 


