
788. Jeesus kysyy… Ketä te palvelette?  
Olenko Minä Jumalanne vai ovatko vanhempanne teidän Jumalanne?  

OLENKO MINÄ JUMALANNE VAI TEIDÄN VANHEMPANNE… KETÄ TE PALVELETTE 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 25. Kesäkuuta, 2020.   

( Clare ) Minun Rakas Perheeni, Herra on laittanut jotakin minun sydämelleni teitä varten ja Hän alkoi 
puhumaan minulle tänään Herran Ehtoolliseni jälkeen. Minä aion vain mennä eteenpäin ja jakaa 
kanssanne, mitä Hänellä oli sanottavaa.  

Jeesus aloitti… ”Monet Minun Nimelläni kutsutut ihmiset elävät itselleen ja jopa vanhemmilleen. Minä 
olen kutsunut ja kutsunut ja kutsunut valittuja, mutta jotkut ovat niin syventyneet tähän nykyiseen 
elämään, että he kieltäytyvät vastaamasta Minun kutsuuni.”  

”Niin monet elävät vanhemmilleen. kyvykkäitä sieluja, joita Minä olen kutsunut vuosia, ovat sen sijaan 
kuulostelleet vanhempiensa äänelle ja yhteiskunnan vaatimuksille olla kunnioitettava. Kuinka kauan 
Minun täytyy kutsua, ennen kuin te hylkäätte itsenne ja tukeudutte Minuun?”  

”Pitääkö Minun odottaa elämienne loppuun asti? Se ei saata olla niin pitkän ajan päässä… mutta tämä 
on tyypillistä, miten Minua kohtelevat ne, jotka Minä olen kutsunut kulkemaan kanssani. He sanovat… 
”Ensin Minun täytyy haudata minun isäni.” Mistä siinä on kyse? Isänne hyväksynnän saaminen ja 
perinnön?”  

”Minä olen kutsunut teidät hylkäämään kaiken. Te ette tule olemaan kykeneviä keksimään selitystä 
sillä perusteella, millaista elämää teidän vanhempanne halusivat teille. Ei, te tulette seisomaan tyhjin 
käsin Minun edessäni, koska te annoitte itsenne maailmalle ja kaikille sen kiusauksille. Te menitte 
naimisiin, saitte lapsia, vanhenitte ja kulttuurinne ajanvietteet puuduttivat teidät. Ja vasta, kun te 
olette vanhoja ja kuluneita, te haluatte tarjota itsenne Minulle?”  

”Missä te olitte, kun olitte nuoria ja vahvoja ja Minä laitoin sydämeenne seurata Minua? Te kuulitte 
Minut selvästi, mutta valitsitte mukavamman reitin, johon oli ripoteltu pettymyksiä ja 
epäonnistumisia, joita te ette ennakoineet. Jos te olisitte seuranneet Minua, kun Minä kutsuin, teidän 
elämänne olisi nyt eloisaa, merkityksellistä ja rauhanne olisi päättymätöntä.”  

”Minun lapseni, Minä osoitan teitä juuri nyt, niitä, jotka ovat haarukoivat aidalla. Teidän elämänne ei 
kuulu Minulle, vaan vanhemmillenne. He ovat tehneet hyvää työtä kasvattaessaan teidät, mutta ovat 
epäonnistuneet päästää irti ja antaa teidät Minulle. Tämän vuoksi te olette valinneet mukautua 
heidän toiveisiinsa ja käydä turvallista reittiä, seurata heidän esimerkkiään, mennä opistoon, mennä 
naimisiin ja kasvattaa perhe. Niille teistä, jotka olette kutsutut tekemään tämä, Minä siunaan teidän 
valintanne, koska se on tehty Minun tahdossani teidän elämillenne.”  

”Mutta ne teistä, joita Minä olen kutsunut kulkemaan pölyisiä ja vaikeita polkuja jättää tämä maailma 
ja palvella Minua yksinomaan. Teille Minä sanon, te olette moninkertaistamassa tuskanne, koska 
tämä maailma ei ole kestämässä enää paljon kauemmin ja mitä syvemmälle te liitytte siihen, sitä 
enemmän te tulette kärsimään ja olette pakotettuja tekemään ratkaisu maailman ja Jumalanne välillä. 
Lapset, ellette te rakenna Minun tahtoni peruskalliolle, teidän elämänne tulevat romahtamaan, ne 
eivät tule kestämään.”  

”Millaista hedelmää te haluatte kantaa? Rahan, turvallisuuden, sosiaalisen aseman hedelmää vai 
Jumalan Valtakuntaan voitettujen sielujen hedelmää, Helvetin leuoista pelastettujen? Teidän on aika 



katsoa pitkä, pitkä katse valintoihinne, joita kohti te olette pyrkimässä ja projisoida ne tulevaisuuteen 
ja mikä niiden perimmäinen lopputulos on.”  

”Haluatteko te kaikki menestyksekkään elämän ansoitukset maailman silmissä? Vai haluatteko te 
hedelmää elämistä, jotka on lisätty Valtakuntaan ja Minun palvelemisestani? Haluatteko te Minun 
varustavan teidät vai haluatteko tehdä omalla tavallanne, luottaen omiin voimiinne ja lahjoihinne, 
niihin, joita teille on suotu, palvelemalla maailmaa ja tehden siitä mestarinne?”  

”Minä olen niin kovin vakavissani, Minun nuorukaiseni. Monia teistä on kutsuttu olemaan pyhimyksiä, 
mutta te olette erehtyneet vastuun tunteesta, laittamalla vanhempanne Minun edelleni. Tiedättekö 
te, että tämä on epäjumalanpalvontaa? Te valitsitte vanhempienne tahdon, ennemmin kuin Minun 
kutsumukseni ja Minun tahtoni teille tässä elämässä ja se tekee vanhemmistanne teidän Jumalianne.”  

”Kyllä, todella Minä torun teitä. Minä olen odottanut ja odottanut ja odottanut teidän kääntävän 
selkänne maailmalle, vastaamaan Minun kutsuuni ja monet teistä yhä potkiskelevat pölyä ja 
punnitsevat vaihtoehtojaan. Se, mitä Minä haluan teille, on että päätätte, otatte elämänne ohjat 
käsiinne ja seuraatte reittiä, jonka olette päättäneet. Jos se olen Minä, sitten tulkaa Minun luokseni ja 
me alamme työn. Jos se on maailma, lopettakaa leikittely Minun kanssani ja menkää täyttä vauhtia 
päätökseenne.”  

”Jos ette aivan voi tehdä päätöstä, kertokaa Minulle… ”Herra, olen halukas tulemaan tehdyksi 
halukkaaksi. Pyydän, auta minua.” Ja Minä tulen avuksenne ja teen työtä kanssanne.”  

( Clare ) Rakas Herra, pyydän, anna meille anteeksi meidän kaksimielisyytemme ja johdata meitä 
suurempaan läheisyyteen Sinun kanssasi, halukkuuteen kuulla Sinun ääntäsi ja totella Sinun tahtoasi 
meidän elämiämme varten, niin että meistä voi tulla kaikkea sitä, mitä meidät luotiin olemaan. Me 
pyydämme tätä Jeesuksen, meidän Herramme nimessä… Amen. 


