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ASKELEENNE TOTTELEVAISUUDESSA & NIIDEN IKUINEN MERKITYS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 18. Toukokuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ”Pyydän, Minä tarvitsen sitä, että te ette anna periksi, sieluja tavoitetaan teidän 
tottelevaisuutenne vuoksi.”  

( Clare ) Onko Sinulla viestiä Sinun kallisarvoiselle Morsiamellesi tänä iltana?  

( Jeesus ) ”Todella, Minulla on. Hän on kauniimpi kuin voi kuvata. Jokainen askel, jokainen aikomus on 
pyhitetty pyhyydessä, koska hän on Minun. Hän on antanut itsensä Minulle, 100%. Hänen 
tottelevaisuutensa ei ole vain kaunista, se on ainutlaatuista. Sillä aikaa, kun muu maailma juoksee 
edestakaisin omassa tahdossaan, hänen askeleensa jumalallistuvat hänen tottelevaisuudessaan. Hän 
ei voi nähdä jalkojensa kauneutta ja jokainen askel, minkä hän ottaa, mutta jopa se jättää jumalallisen 
tuoksun hänen jälkeensä.”  

”Jos Minun pitäisi maalata sinulle kuva hänen tottelevaisuutensa arvosta, sinä näkisit kauniin ja 
täydellisen jalan kultaisissa sandaaleissa, joihin on niitattu helmiä ja jalokiviä ja jokainen askel antaisi 
suloisen kellojen sävelen. Ja kun nostaisi jalkaansa, liljoja versoisi välittömästi siitä ja ne antaisivat 
tuoksuaan. Loistevalo ympäröisi ne ja ne antaisivat valoaan.”  

”Ja mitä vaikeammat hänen tehtävänsä ovat, mitä ihmeellisempiä ääniä hän antaa, sen runsaammin 
tulee kukkia ja Hedelmiä. Ja kun hän kulkee kovin kulunutta polkua joka päivä, hedelmäpuut alkaisivat 
versomaan polun kummallakin puolella ihastuttavasti tuoksuvin kukin ja loppujen lopuksi herkullisia 
hedelmiä, jotka ruokkisivat jopa uupuneimmatkin ja sodan runtelemat sielut.”  

”Tällainen merkitys hänen tottelevaisuudellaan on Minulle ja nämä rakkauden kukat eivät koskaan 
haihdu niin kuin maapallon kukat. Ei, pikemminkin ne jatkavat moninkertaistumistaan, kunnes niitä on 
metsä täynnä. Ne ovat kukkia, joita voidaan poimia ja ne säilyvät ikuisesti, antaen tuoksuaan läpi 
aikojen. Ja Minä tulen hänen puutarhaansa ja karsin näitä puita ja kukkia, niin että ne antavat jopa 
enemmän hedelmää ja kuinka kaunis on puutarha säleikköineen ja herkästi riippuvine oksineen, jotka 
miellyttävät silmää kuin myös makuaistia.”  

”Siispä, näethän, tottelevaisuus ei ole mikään pieni asia. Se ei vain tuo hedelmää hetkeen, vaan myös 
ikuisuuteen. Ja Minä tulen puutarhaan ja poimin tämän hedelmän ja lähetän sen moniin eri 
paikkoihin, missä parannusta tarvitaan. Näethän, armoja on investoitu tähän hedelmään, koska se oli 
tehty rakkaudella ja tottelevaisuudella, niin että armo tuo hedelmää, mikä voidaan syödä ja se voi 
hyödyttää muita.”  

”Oi, mitä mysteereitä Minä rakastaisin jakaa teidän kaikkien kanssa! Niin monia mysteereitä ja asioita, 
jotka hämmästyttäisivät teitä loputtomasti! Taivaan tekemiset ja hengellinen elämä ovat ilman 
loppua. Näettehän, tämä tottelevaisuus luo Taivaan kaltaisen ilmapiirin. Todella Minun Valtakuntani 
on tullut, Minun Tahtoni tapahtunut. Ja voi kyllä, paholaiset vihaavat näitä hengellisiä puutarhoja ja 
ovat jatkuvasti pohtimassa tapoja tuhota ne.”  

”He käyttävät pääasiassa itsekkyyttä… omapäisyyttä. Makuaistin ilot voivat inspiroida itsekkyyteen, 
maailmalliset saavutukset voivat myös inspiroida siihen. Mikä tahansa, mikä tuo nautintoa itselle, sitä 
voidaan käyttää saastuttamaan puutarha inhottavilla madoilla ja ötököillä, jotka tuhoavat kaiken 
näkyvillä olevan. Mielihyvän madot hyökkäävät kukkien varsiin. Pienet itseen keskittymisen ötökät 
nipistävät kukkia, kunnes ne ovat rumia ja ruskeita. Ylpeyden home alkaa kasvamaan juurissa, kunnes 
ne eivät enää voi tuottaa ja varustaa kukkia.”  



”Kyllä, te voitte nähdä kaikki muut tuholaiset, mutta home juurissa on näkymätöntä puutarhassa. 
Ylpeydessä synnytetyt hedelmät ja kukat eivät koskaan kestä. Kun ylpeys kerran on tullut puutarhaan, 
kaikki katoaa lopulta. Tämä on aina ensimmäinen hyökkäysreitti – ylpeys tuhoaa kaiken, mitä teette, 
niinpä te ette korjaa ikuista hedelmää poluiltanne.”  

”Mutta takaisin tottelevaisuuden kauneuteen. Tällä menneellä viikolla, monet Minun Morsiamistani 
olivat tottelevaisia. Kyllä, todella, he kääntyivät pois kaikesta hyödyttömästä ja maailmallisesta Minun 
vuokseni – tottelevaisuudesta ja uskosta.”  

”Ja mitä hedelmää jotkut heistä ovat korjanneet! Parantumisia perheessä, suurempaa syvyyttä Minun 
kanssani, mielenrauhaa ja sydämen iloa. Ihmissuhteet ovat kukoistaneet epäitsekkyyden ja rakkauden 
ilmapiirissä. Näettekö hedelmää omassa elämässänne? Te olette saattaneet menettää yhteyden 
maailmaan – mutta kuinka paljon enemmän te olette voittaneet Minusta?”  

”Siispä, jos te olette hyötyneet tästä ajasta, jatkakaa sallia itsellenne enemmän ja enemmän vapautta 
maallisesta mediasta ja jatkuvasta negatiivisuuden surinasta, mitä hehkutetaan mediassa. Tämä on 
viholliselta niin tahallista ja aikomuksellista. Se luo pelon ilmapiirin ja hän saa niin paljon tuhon satoa 
ihmisiltä, jotka ovat jatkuvasti peloissaan ja epävarmoja.”  

”Minun Morsiameni, jos te haluatte olla pyhiä Minun edessäni, teidän täytyy elää Pyhästi. Teidän 
täytyy heittää menemään maailma ja omaksua elämän pyhyys. Teillä ei ole aavistustakaan näitten 
päätösten hedelmästä, eikä teillä tule olemaankaan, ennen kuin Taivaassa. Siispä, Minä rohkaisen 
teitä nyt.”  

”Minä välitän määrätietoisuuden armon Minun Morsiamilleni, niin että he tulevat karsimaan pois 
kaikki maailman rikkaruohot ja jatkamaan kulkua pyhyyden polulla, missä te tulette tuottamaan 
hedelmää, mikä on ikuisuuteen saakka.” 


