
270. Jeesus sanoo: Ryhtykää kiireisiksi jossakin Minun Työssäni, josta nautitte 

JEESUS SANOO… RYHTYKÄÄ KIIREISIKSI JOSSAKIN TYÖSSÄ, JOSTA NAUTITTE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Maaliskuuta, 2016.  

( Clare ) Meidän Herramme Jeesuksen suloinen läsnäolo on meidän kaikkien kanssamme.  

Minä haluan aloittaa olemalla rehellinen ja läpinäkyvä kanssanne, minun kallisarvoiset 
Sydänasukkaani ja jakaa kanssanne sen, miksi eilen illalla ei ollut viestiä.  

Muutama päivä sitten, Herra Jeesus mainitsi maalauksen tekemisen Hänestä. Tämä tuli sen asian 
kantapäillä, kun taiteilija, jolla oli maalaus Hänestä, joka välittää Hänen hellyyttään ja 
ystävällisyyttään. Ja se on jotakin, jota me kaikki tarvitsemme juuri nyt ja erityisesti tulemme 
tarvitsemaan sitä Taivaaseennoston jälkeen. Olin pyytänyt tätä taiteilijaa, jos voisin käyttää hänen 
maalaustaan nettitikulla ja hänen vastauksensa oli, ”Ei.”  

Sitten seuraavassa viestissä Herra kertoi minulle, että Hän tekisi maalauksen minun kauttani ja että se 
olisi jopa parempi. No niin tietenkin! Jos Hän tekee sen, se tulee olemaan täydellisyys… siis jos minä 
en ole tiellä.  

Minulle maalaus on hyvin sitovaa, hyvin aikaa vievää ja tarvitsen tiivistä keskittymistä. Menneessä, 
oman vikani vuoksi, olin laiminlyönyt aviomieheni ja perheeni, koska olin niin uppoutunut 
maalaukseen ja Ezekielillä on joitakin pahoja muistoja niistä tapahtumista. Luulin, että olin oppinut 
läksyni, mutta silti me halusimme olla varmoja, että se oli Jeesus, eikä eläinhahmoinen henki 
yrittämässä houkutella minut pois Jumalan todellisesta tahdosta. Hän ja minä olimme myös 
huolestuneita, että vihollinen saattaisi olla yrittämässä vetää minut projektiin, mieluummin kuin 
huolehtimaan kanavastamme, jota minä en salli tapahtuvan.  

Tämä oli ongelma kahden viimeisen viikon aikana, nettitikkujen kanssa työskentelemisen aikana. 
Mutta koska Herra on ottanut meiltä pois aikarajoitukset, mitä tahansa me tästä lähtien teemme 
Hänelle, Hän haluaa meidän täysin nauttivan – ja Hän tulee yllättämään meidät Taivaaseennostolla – 
mutta me tuleemme täyttämään Hänen tahtonsa ja työskentelemään aivan viimeiseen hetkeen asti. 
Ja eilisillan viestissä Herra kertoi minulle, että aloittaa maalaus Hänestä.  

No niin, Ezekiel ja minä olimme työskentelemässä sen erottelun kanssa. Viesti Raamatun Lupauksista-
kirjastamme oli kaikkea muuta kuin ratkaiseva, huolimatta seikasta, että tunsin, että se oi Hänen 
äänensä. Mutta minun täytyy kertoa teille, milloin ikinä ajattelenkin, että me olemme tehneet virheen 
erottelussa, erottelukyvyn käytössä, ja ehkä kuulleet eläinhahmoisen hengen, Minun Jeesukseni 
sijaan, minä olen murtunut, enkä voi ottaa askeltakaan eteenpäin, kunnes ongelma on ratkaistu. Siksi 
te ette saaneet viestiä eilen illalla. Jos sana maalauksesta olisi virheellinen, silloin myös koko 
loppuviesti olisi myös virheellinen.  

Kuitenkin onneksi meillä on erottelutiimi ja lopulta, surtuamme koko päivän ja katuen sitä, mikä synti 
ikinä olikin aukaissut oven huonolle erottelulle, minä kutsuin heidät. Tämän minä opin: että meillä on 
hyvin korkealla oleva Erillisyyden demoni, jolla on koko miehistö alaisia työskentelemässä meitä 
vastaan. Ei väliä, mikä erottaa meidät, kunhan meidät erotetaan. Sairaus, mielipide-erot, 
tuomitseminen, väsymys, esteet, tekniset toimintahäiriöt, viivästykset, panettelu ja valehtelevat 
henget, mustasukkaisuus hyökkäykset, selkkaus… mikä tahansa: jos se voi aiheuttaa erillisyyttä, se on 
ko. demonin palveluksessa ja tämä ruma asia on työskennellyt tätä Kanavaa vastaan päivin öin nyt jo 
viikkoja.  



Kuinka erillisyyden demoni kukistetaan? Se ei ole niin hankalaa. Salaisuus on Armeliaisuus ja 
kieltäytyminen tuomitsemasta, nöyryys ja halukkuus mukautua ja kuulla toinen toisensa mielipiteet, 
oppimiskykyinen henki ja tottelevaisuus. Saatanalla ei ole asetta näitä vastaan. Jos jokainen harjoittaa 
näitä hyveitä, te luotte messinkimuurin, jossa ei ole aukkoja.  

Siispä, erotimme, että Herra haluaa minun tekevän maalauksen Hänestä ja rukoilemisen ja 
keskustelun jälkeen me olimme kaikki samaa mieltä yhdessä. Siispä tämä on historia tämän viestin 
takana. Sain Jeesukseni takaisin… se oli Hän, eikä demoni ja minun sydämeni ennallistettiin.  

Siispä Jeesus aloitti… ”Tervetuloa takaisin, Minun Rakkaani. Lepää näillä käsivarsilla, jotka kaipaavat 
pidellä sinua. Lepää niillä, Clare.”  

”Pahat yrittävät varastaa lahjasi ja jakaa avioliittosi; ne ovat aina vyön alle iskijöitä. Mutta Minä olen 
tässä sinun pelastuksenasi, palauttamassa sinut virkaasi ja nostamassa sinut ylös ja kertomassa sinulle 
”Kyllä,” Minä määrään sinut tekemään maalauksen Minusta. Jonka, muuten, Minä tulen 
toimeenpanemaan sinun kauttasi. Onko mitään, mikä olisi Minulle liian vaikeata? Minä tiedän, mitä 
sinä olet yrittämässä saavuttaa. Minä tunnen sinun sydämesi ja se on aika sopusoinnussa Minun 
sydämeni kanssa. Siksi Minä tulen tekemään tämän asian kauttasi. Jos haluat Minun tekevän. Kukaan 
ei pakota sinua, Clare.”  

( Clare ) Hän sanoi sen, koska en ollut sitouttanut sydäntäni tähän vielä. Halusin varmistua, että se oi 
Herra, eikä oma tahto. Ja kuten mainitsin aikaisemmin, maalaus on hyvin sitouttava asia minulle, 
hyvin aikaa vievä ja uuvuttava.  

( Jeesus ) ”Kuitenkin, jos Minä teen sen kauttasi, se tulee olemaan ilosta.”  

( Clare ) Kyllä, minä lasken sen varaan.  

( Jeesus ) ”Sinun työsi on välittää Minun Rakkauttani heille. Olipa se maalauksessa, musiikissa, 
opetuksissa, sillä ei ole väliä. Välittäminen on tärkeää. Tämän Minä voitelen sinussa. Eri aikoina me 
käytämme erilaisia työkaluja. Mikä tekisi sinut onnellisimmaksi juuri nyt, Minun Rakkaani?”  

( Clare ) Jeesus, minä todella haluan laulaa laulut, jotka Sinä annoit minulle. Ne ovat istuneet siellä 
kaksi vuotta ja luulen, että ne todella veisivät sanomaa eteenpäin murtuneille, tulla ennallistetuiksi 
Taivaaseennoston jälkeen.  

( Jeesus ) ”Tee sitten se ensin. Aikaa on molempiin, jos et tuhlaa sitä. Sinulle on myös aikaa olla hyvä 
vaimo. Tee aikaa kaikelle, mutta työskentele vakaasti.”  

( Clare ) Herra, mistä Sinä haluat puhua tänä iltana?  

( Jeesus ) ”Jokaisen tulisi tietää, että vihollinen on liikkeellä jakamassa ja valtaamassa. Mutta Minä 
olen nimennyt lisää enkeleitä teille kaikille ja jos te olette tottelevaisia, jos olette nöyriä, pidätte muita 
parempina kuin itseänne, jos olette rakastavia, hän ei varmasti tule menestymään. Näitä 
ominaisuuksia puuttuu useimmilta maailmassa, siksi siellä on niin paljon selkkausta. Siksi on niin 
paljon erillisyyttä ja avioeroja, kirkkojen jakautumisia ja kaikenlainen myrkyllisyys leviää, kuin sumu 
jokaisen sielun silmien eteen.”  

”Sielu, joka on nöyrä ja rakastaa muita enemmän kuin itseään, on sielu, joka näkee selvästi. Paholaiset 
saattavat yrittää sokeuttaa teitä, mutta koska te olette sitoutuneet oikeamielisyyteen, he eivät 
onnistu. Ennemmin tai myöhemmin omassatunnossanne on todistus, että jokin ei ole oikein. Kun 
pysähdytte tutkimaan tätä, silloin te löydätte vihollisen sormenjäljet. Mutta jos te itsepäisesti kuljette 



omaa tietänne ja irtisanoudutte äänistä, jotka on lähetetty avustamaan teitä, te tulette 
epäonnistumaan.”  

”Sinun tapauksessasi aikomus oli pysäyttää sinut vastaanottamasta vistejä ja kuuntelemasta Minua. 
Vihollinen tietää, kuinka kovin herkkä sinä olet petetyksi tulemiselle, niinpä hän kuiskaa valheita 
avainhenkilöiden korviin, että he väittäisivät Minua vastaan, hän jopa käyttää valehtelevia viestejä, 
vakuuttaakseen sen ja saadakseen sinut tekemään virheen. Sitten, yhdellä pyyhkäisyllä, hän on 
ottanut pois toimeksiantosi, jonka Minä olen antanut sinulle ja juurruttanut sinuun pelon kuunnella 
Minua. Hän on hyvin, hyvin ovela.”  

”Mutta sinulla on ympärilläsi uskollinen, rukoileva aviomies ja ystäviä, siispä, kun luotat heidän 
neuvoonsa myöskin, sinä tulet paljastamaan juonen huijata sinut pois Minun luotani. Tämän vuoksi 
niin monet kääntyvät pois erottelemisesta. On kivuliasta harkita vaihtoehtoja. Ja elleivät he, jotka 
seisovat tukenanne, ole halukkaita luopumaan omista mielipiteistään Minun vuokseni, tai 
paremminkin, heillä EI ole mielipiteitä, te ette voi luottaa heihin.”  

”Minä olen ympäröinyt sinut sellaisilla ystävillä tänä aikana ja ajankohtana, Clare. Minä olen antanut 
sinulle armeijan enkeleitä, Luutnantteja ja Kapteeneita, vartioimaan sinua ja toteuttamaan Minun 
tahtoani ja Minun toiveitani ja seisomaan vierelläsi. Viisas johtaja on huolellinen siinä, kenelle hän 
antaa lähellään olevat asemat. Hän ei halua ”kyllä-henkilöitä”, eikä hän halua mustasukkaisia 
henkilöitä, eikä hän halua heikkoja henkilöitä. Parhaat johtajat ovat vahvoja, koska heidän tukensa on 
vahva. Olen katsonut ja odottanut päivää, kun Minä voin tuoda yhteen Minun valitun katraani, jonka 
jokaiset jäsenet ovat vahvoja ja täysin rakastuneita Minuun, omistautuneita vain Minun tahdolleni. 
Tämä sinulla on ja mikä siunaus se onkaan.”   

( Clare ) Oi, kiitos Sinulle Herra, he ovat todella kauniita ihmisiä ja olen todella ylpeä siitä, kuinka 
suuret sydämet näillä sieluilla on Sinun puolestasi. Jopa heidän esimerkkinsä herättää minut 
pyrkimään korkeammalle. Minä olen todella siunattu. Kiitos Sinulle, Herra.  

( Jeesus ) ”No niin nyt sinulla on edessäsi iloinen matka – olkoonkin, että se on niin lyhyt.”  

”Ja kaikki te, Minun Morsiameni, Minä haluan teidän nauttivan tästä ajasta ennen Taivaaseennostoa, 
tehden asioita, joita te aina halusitte tehdä Minulle. Onko olemassa laulu, piirustus, runo, armon työ, 
jotakin, mikä tulee vetämään kaikkia ihmisiä Minun puoleeni? Onko keskustelupalstoja, minne voitte 
osallistua, jossa loukkaantuneet ihmiset itkevät vastauksia? Onko loukkaantuneita sieluja, joiden 
puolesta voitte rukoilla? Kyllä, kaikkialla ympärillänne on ääniä, itkien huomiotanne, ainakin voitte 
rukoilla heidän puolestaan. Tiedättekö, että Taivaassa se saa korkeimman palkkion? Eivät suuret 
Minun puolestani tehdyt asiat, vaan pienet asiat, jotka on tehty muiden puolesta, rakkaudesta heihin 
ja eritysesti rukous.”  

”Tiedättekö te, että te tulette jakamaan Valtakuntaan tältä kanavalta koottujen sielujen palkkion, 
koska te rukoilitte kanavan puolesta? Kyllä, hyödyt ja palkkiot jatkuvat ja jatkuvat ja jatkuvat.”  

( Clare ) Herra, siitä muistuu mieleen se, mitä viisas kristitty kerran sanoi, hän oli saanut lahjaksi 
uskomattomia ihmeitä. Hän sanoi, että piilossa olevat sielut, jotka rukoilevat saarnaajien puolesta, 
ovat itse asiassa paljon vastuullisempia sadonkorjuusta kuin saarnaaja itse. Hän sanoi, että… ”Te, jotka 
rukoilette, saatte enemmän kunniaa Taivaassa kuin yksi, jota ihmiset osoittavat ja sanovat, ”Mikä 
suuri saarnaaja!”  

( Jeesus ) ”Se on tosiasia. Salaiset rukoussoturit varustavat palvelijan ja tuovat kaikenlaisia palkkioita 
niille, joiden puolesta rukoilevat. Ilman heitä, Clare, sinä et voisi toimia. Ja niinpä Minä varoitan teitä 
kaikkia… Älkää salliko minkään juorun, mustasukkaisuuden, tai muun negatiivisen saavuttaa 



sisäänpääsyä elämiinne, koska sitä paholaiset haluavat, aiheuttaa erillisyyttä. Pikemminkin rakastakaa 
toisianne, kuten Minä olen rakastanut teitä ja he eivät tule löytämään sisäänkäyntiä.”  

  ”Erotessamme Minun lopullinen sanani teille on, ryhtykää kiireisiksi jossakin työssä Minulle, mistä te 
todella nautitte… jopa rukous, ylistys ja palveleminen. Nauttikaa näistä viimeisistä teille nimetyistä 
päivistä, antakaa hyvien töidenne julistaa Minun hyvyyttäni maailmalle, antakaa iloisen ilmeenne olla 
se, minkä he muistavat.” 


