
300. Jeesus sanoo… Antakaa Ongelmienne mennä!  
Rentoutukaa & Tulkaa pienten Lasten kaltaisiksi  

ANTAKAA ONGELMIENNE MENNÄ… TULKAA PIENTEN LASTEN KALTAISIKSI JA RENTOUTUKAA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Huhtikuuta, 2016.   

Clare aloitti… Kun tulin rukoilemaan ja me aloimme puhumaan, sanoin… ”Oi Herra, olen niin 
innoissani aloittamaan sinun muotokuvaasi…”  

Jeesus vastasi… ”Sinä olet aikamoinen, tiedätkö? Ensin en saa sinua tekemään sitä. Sitten, kun sinä 
viimein alat työskentelemään kovasti… sitten sinä aloitat heti innokkaasti etsimään oikeita 
materiaaleja. Sitten Minä voin vaivoin kammeta sinut pois! Mitä Minun pitäisi tehdä sinun kanssasi, 
Clare?”  

( Clare ) Rakasta minua, niin kuin sinä aina olet rakastanut, aina rakastat ja tulet aina rakastamaan!  

( Jeesus ) ”Kyllä, sen Minä täsmälleen tulen tekemään. Olen vain niin pahoillani, että sinun täytyy olla 
juuttuneena ruumiiseen, kunnes Minä tulen sinua varten. Mutta tulet huomaamaan, että sinä toivot, 
että sinulla olisi ollut se, kun sinä haluat koskettaa Maapallolla olevia rukouksillasi tai saada heidät 
seuraamaan Minun merkkejäni, jotka johtavat heidät siunauksiin. Oi, kyllä, sinä tulet näkemään, kun 
ihmiset kaipaavat Minua, että kuinka turhauttavaa se voi olla. Sitten (ja Minä tunnen sinut hyvin) sinä 
tulet kysymään Minulta ”Jeesus, voinko minä saada ruumiini takaisin muutamaksi tunniksi ja mennä 
vierailemaan heidän luonaan??”  

”Onnellisuuden salaisuus, on olla onnellinen missä tahansa tilanteessa, missä olet. Tie, jota vihollinen 
johdattaa ihmiset ajattelemaan, että jos heillä vain olisi tätä, jos heillä vain olisi ollut tuota, sitten he 
olisivat onnellisia. Sitten he saavat sen, eivätkä ole onnellisia ja vihollinen johdattaa heidät toiselle 
turhalle reissulle… kunnes jonakin päivänä he heräävät ja sanovat kuten Paavali sanoi… ”Ei niin, että 
Minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää 
niukkuudessa, osaan myös runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä 
olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään runsaudessa, että puutteessa. Kaikki minä voin 
Hänessä, joka minua vahvistaa.” Paavalin Kirje Filippiläisille 4:11-13.  

”Kun olet oppinut harjoittamaan sitä, sitten sinä olet ”saapunut”!”  

”No niin, siksi Minä olen pyytänyt Minun ihmisiäni ottamaan jotakin tekemistä virkistyksekseen. Ei ole 
hyvä ylikiihottaa mieltä, se johtaa epätasapainoon. Kun minun mieleni oli raskas Minun ihmisteni 
kunnon vuoksi, Minä etsin lapsia. Oi, kuinka he ennallistivat Minun sydämeni. Heidän puhtautensa ja 
pienet mielensä olivat ehdoton ilo Minulle ja he tiesivät sydämissään, kuka Minä olin. Maailma ei ollut 
tuhonnut heidän viattomuuttaan. Mutta tänä päivänä, viattomuus missä tahansa iässä on todella 
harvinainen asia.”  

”Minun Ihmiseni, tiedolle asetetun arvon vuoksi, useimmat ovat menettäneet ihmeen ja ilon 
tunteensa elämässä. Asiat, joita Minä annan teille tuomaan viihdettä ja iloa, ne niin usein jätetään 
huomiotta. Se on ihmeellinen asia omistettavaksi Minulle koko sydämestänne ja mielestänne ja 
voimastanne. Mutta monet eivät näe metsää puilta, kun yrittävät olla niin älykkäitä ja hengellisesti 
edistyneitä. Tietää kaikki Pyhät Kirjoitukset ja kuinka soveltaa niitä. Mutta Minulle, kaikkein edistynein 
joukossanne, on kaikkein lapsenomaisin.”  

”Kun te tulette Minun luokseni, teidän täytyy oppia pois paljosta, heittää pois paljon ihmisten tapoja. 
Spontaanisuus on lahja, joka on tukahdutettu hienostuneisuuden kustannuksella. Oi, kuinka ihminen 



kuluttaa itsensä, pitäen yllä kaiken tietämisen kulissia, kun hän todella tietää niin vähän. Se saattaa 
tehdä vaikutuksen hänen ympärillään oleviin, mutta se ei tee vaikutusta Minuun.”  

”Etsien tulla aplodeeratuksi tai hyväksytyksi ihmisten taholta, mistä tahansa syystä, on kuin luolan 
tutkiminen. Te kadotatte jäljet, mistä tulitte. Te eksytte niin, kun matkustatte alaspäin kapeita 
sopusoinnun käytäviä, niin että te ette voi erottaa tietä takaisin omaan sydämeenne. Ettekö voi 
tuntea sitä? Kuinka siitä pääse pois?” 

”Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: ”Minä olen maailman valkeus; joka Minua seuraa, se ei 
pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus.” Johanneksen Evankeliumi 8:12.  

”Keskittykää Minuun ja vain Minuun ja elämänne Minun läsnäolossani tulee iloksi, joka ei koskaan 
lakkaa tervehdyttämästä teitä.”  

”Tämän vuoksi Paavali oli niin iloinen. Hän oli antanut elämänsä Minulle ja ulkoiset asiat eivät 
vaikuttaneet häneen, koska hän oli syvästi toiveensa täyttänyt löytäessään elämänsä todellisen 
merkityksen Minussa ja työssä, jonka Minä annoin hänelle. Kyllä, jos te seuraatte Minua, te ette vaella 
pimeydessä tai hämmennyksessä. Loppujen lopuksi Minä tulen johdattamaan pois teidät, täyteen 
päivän valoon. On sanottu, että vedän mutkat suoriksi ja kuinka totta se onkaan. Minä yksin tiedän 
polun, jota teidän täytyy kulkea pyhyyteen ja täyttymykseen. Kun te annatte koko elämänne Minulle, 
ilman muuta agendaa, kuin miellyttää Minua, silloin Minä voin aloittaa prosessin. Ne, jotka 
menettäisivät elämänsä, he ovat niitä, jotka tulevat löytämään sen.”   

”Minä olen ottanut esille tämän, koska jotkut teistä pilkkaavat käsitettä jostakin iloisesta ja luovasta 
tekemisestä silloin, kun mielenne on häkeltynyt. Minä en luonut ihmistä elämään näin intensiivistä 
elämää, kuin mitä teillä nykyään on. Elektronisen median mukana paineita tulee teille joka puolelta. 
Maailman agendat sanovat aika on rahaa – ja tietenkin, raha tulee ensin – lisätkää vielä uusi kerros 
hämmennystä ja etääntymistä siitä, mitä Minä loin miehet ja naiset olemaan.”   

”Joskus teidän täytyy saada mielenne pois itsestänne ja ongelmistanne, että Minä vastaisin teille. 
Tiesittekö, että suuriin kysymyksiin vastataan suihkussa, kävelyllä, hiljaisessa hetkessä rannalla? Kyllä, 
mielenne rentoutuu, eikä Minun tarvitse käyttää sorkkarautaa kangetakseni jännityksen päästänne, 
niin että Minä voin laittaa sisään ajatuksen. Te olette rentoutuneita, muuttuvaisia, helposti 
vedottavissa, helposti inspiroitavissa, joustavia ja vastaanottavia. Siksi Minun täytyy joskus vastata 
teille unissa.”  

”Siispä, pyydän, älkää pilkatko Minua, kun Minä kehotan teitä harrastamaan jotakin luovaa virkistystä. 
Minä tulen puhumaan teille luomisen prosessissa. Te tulette tietämään, kuinka paljon saven kaltaisia 
te todella olette ja iloisesti te kykenette luottamaan itsenne Minun mestarillisiin käsiini, kun Minä 
muovaan teidät täydelliseksi astiaksi, käytettäväksi Valtakunnan Pöydässä.”  

”Totisesti Minä sanon teille, että ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse Taivasten 
Valtakuntaan.” Matteuksen Evankeliumi 18:3. 

 ”Minä siunaan teidät nyt, Minun Rakkaat ja pyydän teitä omaksumaan lapsen sydämen armon. Minä 
välitän sen teille, kun me puhumme.” 


