
786. Jeesus sanoo… Minä olen antanut teille vapaan Tahdon…  
Te valitsette, seuraatteko Minun Neuvoani vai ette 

MINÄ OLEN ANTANUT TEILLE VAPAAN TAHDON… TE VALITSETTE SEURAATTEKO MINUN NEUVOANI 
VAI ETTE  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 16. Kesäkuuta, 2020.  

Jeesus aloitti… ”Minun kallisarvoiset ihmiseni, monet teistä elävät itselleen ja elätte myös synnissä. 
Kuinka Minä rakastan teitä ja rukoilen, että teidän ei tarvitsisi käydä läpi Suurta Koettelemusten 
Aikaa. Viimeinen asia, jonka Minä tässä maailmassa haluan tehdä, on jättää teidät tänne kaikkein 
pelottavimpiin ja kiduttavimpiin aikoihin, mitä tällä Maapallolla on koskaan ollut olemassa.”  

”Mutta Minä olen antanut teille vapaan tahdon ja on teidän asianne päättää suositun moraalin ja 
Minun moraalini välillä, mikä ei salli haureutta (seksiä ilman avioliittoa) tai uskottomuutta 
(aviopuolisonne pettämistä).”  

”Jos te teette näitä asioita ja ette lopeta, jos te ette puhdista elämäänne ja aloita antamaan muille, 
köyhille, puutteellisille ruokkien ja vaatettaen heitä, jos te ette muuta elämäntapaanne, teidät tullaan 
jättämään jälkeen.”  

”Pyydän, etsikää Minun tahtoani rukouspaikassanne illalla. Minä kohtaan teidät siellä ja annan teille 
anteeksi, kuin myös neuvon teitä, mitä teidän pitäisi muuttaa. Minun ääneni on tyyni ja hiljainen, ei 
niin kuin raikuvat maailman äänet. Se on kuin hellä tuulen henkäys, joka nousee teissä ylös, uuden 
oikean ja väärän tunnon kanssa, kuin myös uuden tärkeysjärjestyksen tunnon kanssa. Minä tulen 
johdattamaan teitä omantuntonne kautta, jos te olette hiljaa ja kiinnitätte huomiota, kuunnellen 
hyvin huolellisesti.”  

”Minä tulen myös antamaan teille armoja, joita te tarvitsette, muuttaaksenne elämäntapaanne. Jos te 
tottelette, te tunnette itsenne puhtaiksi ja olevanne rauhassa. Jos ette, on jatkuva myllerrys 
sydämessänne, ja pelot jäljelle jättämisestä.”  

”Ei ole liian myöhäistä muuttua. Tehkää töitä, joita Minä tein. Rukoilkaa sairaiden puolesta, nuhdelkaa 
niitä, jotka ovat syvällä synnissä. Jakakaa Minun rakkauttani niiden kanssa, jotka ovat rakkauden ja 
ymmärryksen nälkäisiä, osoittakaa myötätuntoa ja armoa. Jakakaa ruokanne ja vaatteenne. Antakaa 
lähetystyöhön, sydämestänne, tietäen, että joku maailmassa on lohdutettu, koska te jaoitte siitä, mitä 
teillä oli.”  

”Minä pyydän näitä asioita teiltä, teidän omaksi parhaaksenne. Te tunnette Minun tahtoni, nyt on 
aika tehdä muutoksia ja jättää synnin elämä taaksenne.”  

”Te ette ole yksin, Minun Rakkaat; Minä tulen auttamaan teitä. Minä tiedän kaiken teidän 
tarpeistanne tulla pidellyksi ja rakastetuksi. Minä tiedän teidän tarpeenne elämän kumppanista, isästä 
lapsillenne, äidistä niille, jotka ovat menettäneet vaimonsa. minä tiedän teidän syvän surunne elää 
päivästä päivään, kaipuun saada todellinen aviomies tai vaimo.”  

”Mutta Minun täytyy kertoa teille, Minä en voi antaa teille näitä asioita, ennen kuin te hylkäätte 
synnin elämän ja käännytte Minun puoleeni ja Minun käskyihini elämiänne varten, täysin.”  

”Sillä aikaa, Minä tulen olemaan puolisonne, ystävänne, auttajanne. Minulla on niin monia tapoja 
varustaa yksin elävää vanhempaa, heidän kantamansa erityisen taakan vuoksi, joka heillä on, kun 
elävät yksin lasten kanssa. Pyydän, kääntykää Minun puoleeni koko sydämestänne ja tietäkää, että 
Minä olen teidän kanssanne ja tulen varustamaan teidät.”  



”Aika kuluu nopeasti, eikä ole takeita elämästä teille huomenna. Minun sydämeni kaipaa teidän 
palaavan Minun luokseni ja sallivan Minun järjestää elämänne uudelleen ilman syntiä. Minä olen aina 
vierellänne, Rakkaani, Minuun koskee teidän puolestanne, Minä rukoilen teidän puolestanne, Minä 
itken teidän puolestanne, Minä lähetän Minun enkelini huolehtimaan teistä. Ei hetkeäkään kulu, 
ettenkö Minä huolehtisi teistä erityislaatuisilla tavoilla.” 

”Tunnistakaa Minun johdatukseni elämässänne, opiskelkaa Minun lupauksiani teille Pyhissä 
Kirjoituksissa, ja kyllä käyttäkää Raamatun Lupaukset-kirjaa (tai Raamattua) Minun Pyhä Henkeni 
tulee avaamaan sen siltä sivulta, mikä teidän tarvitsee lukea. Sitten asettakaa luottamuksenne 
Minuun ja menkää eteenpäin.”  

”Pitäkää tiukasti kiinni Minun Lupauksistani, julistakaa niitä ja kun vihollisen valheet hyökkäävät 
mieleenne, siteeratkaa heille Minun lupauksiani ja he tulevat pakenemaan. Olkaa lujia ja 
vakuuttuneita. Minun enkelini tulevat kunnioittamaan sitä, kun käytätte Minun Nimeäni.”  

”Teitä ympäröi Suuri Todistajien Pilvi, jotka eivät vain kannusta teitä, vaan rukoilevat puolestanne 
hyvin intohimoisesti, niin että te tulette saamaan riemuvoiton vihollisistanne, jopa lihastanne, joka on 
vihollisista suurin.”  

”Ja yksi asia vielä, Minun rakkaat, ottakaa Minut vastaan joka päivä ehtoollisessa, kuten teille on 
opetettu tällä kanavalla. Minä siunaan teidät nyt ja välitän selkärangan ja rohkeuden tehdä muutoksia 
elämissänne ja tulla syvempään suhteeseen Minun kanssani.” 


