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JEESUS SANOO… TEHKÄÄ SE JOKA TAPAUKSESSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Heinäkuuta, 2016.  

( Clare ) Jeesuksen ohjaus ja rakkaus ovat meidän kanssamme, rakkaat Sydänasukkaat.  

Tämä on lyhyt viesti, koska sen tarvitsee kiinnittyä ja auttaa meitä motivoitumaan asioihin, jotka 
kaikkein eniten pelottavat meitä. Minulle se on maalaus, jonka Herra on antanut minulle tehtäväksi ja 
myös minun ääneni, jota pitää rakentaa. Olipa meillä päivä, viikko, tai kuukausi – tai jopa enemmän, 
Minä haluan antaa Hänelle minun kaikkeni ja se tarkoittaa joka hetkenä, kun olen elossa ja täällä.   

Herra aloitti… ”Minun Rakkaani, älä koskaan juokse Minun luotani, kun asiat ovat hämmennyksen 
tilassa ja löydät itsesi kompastumassa kaikkeen. Mitä enemmän vihollinen synnyttää huolia, sen 
enemmän sinun tarvitsee istua ja asettua aloillesi Minun kanssani. Minä tiedän, että eilen illalla sinä 
olit paikassa, missä sinun tarvitsi maalata ja siksi me teimme sen. Mutta yleisenä sääntönä, viesti tulee 
ensin.”  

( Clare ) Herra, Sinäkö olet se, joka rohkaisee minua varaamaan hieman aikaa pianolle joka päivä?  

( Jeesus ) ”Se ei tekisi pahaa, eihän? Se on yksi sinun lahjoistasi ja Minä haluan nähdä sinun 
harjoittavan sitä, vähän kerrallaan. Sinä ja Minä molemmat voisimme paremmin, jos tekisit tämän. Se 
tulee olemaan myös rohkaisua aviomiehellesi, tehdä samoin. Teitä molempia ovat pelotelleet sen 
haamut tai tämän haamut. Se on lahjasi. Sinnittele läpi! Todella, ”väkivaltaiset ottavat Taivaan 
väkivaloin!” Sitä tarvitaan, koska vastustajanne ovat voimakkaita. Teidän täytyy olla voimakkaampia. 
Sitä paitsi, se tulee olemaan lohdutus meille kaikille.”  

”Clare, ole kiireinen Minun asioillani ja harjoita sitä, mitä Minä olen antanut sinulle, Rakas. Kyllä, sinä 
voit sovittaa sen. Kyllä sinä voit. Nämä tie-esteet ovat demonisia, eivät oikeassa universumissa ja 
ainoa tie niiden ympäri, on puskea läpi; puskien läpi, ollen kuuntelematta kaikkia vastaväitteitä ja 
muttia, joita teille heitellään.”  

( Clare ) Oi, Jeesus, sinä sanoit, että missä minä olen heikko, Sinä olet voimakas. Ja on sanottu, että 
sielu on voimakkaimmillaan silloin, kun he olivat heikoimmillaan. Minä epätoivoisesti tarvitsen Sinun 
apuasi. Pyydän, auta minua olemaan tottelevainen. Minä todella tunnen olevani kuin typerä nainen, 
niin helposti harhaanjohdettavissa, että se on naurettavaa. Itse asiassa, olen varma, että olen 
malliesimerkki demoneille.  

Herra jatkoi… ”Vaikka tuo olisi tottakin, mitä sinä välität siitä, mitä he ajattelevat? He ovat 
valehtelijoiden joukko ja sinulla on Minut, kun kukistat vikojasi. Siispä, täyttä höyryä eteenpäin… mitä 
sanot?”  

( Clare ) Sinun avullasi, voin tehdä kaikki asiat?”  

( Jeesus ) ”Täsmälleen.”  

( Clare ) Mitä minä voin muuttaa tehdäkseni yhteistyötä Sinun kanssasi enemmän ja päästä tämän 
läpi?  

( Jeesus ) ”Kuuntele Minua hyvin huolellisesti ja tee se joka tapauksessa. Toisin sanoen, kun sinusta 
tuntuu, että sinua ei huvita tehdä sitä, tee se joka tapauksessa. Yleensä pelko on tämän tunteen 
juuressa, mutta se on haudattu niin monen verukkeen alle. Kuten ”Sinulla ei ole aikaa. Sinun pitäisi 



olla tekemässä tätä, ei sitä. Sinä et pääse tästä mihinkään. (Se on SUURIN valhe) Mitä se hyödyttää? 
Taivaaseennosto on nurkan takana”.”  

”Kaikki nämä ovat työkaluja, joita vihollinen käyttää saadakseen sinut toisiin ajatuksiin. Mutta jos teet 
sen joka tapauksessa, sinä pilaat hänen yrityksensä pysäyttää sinut. Sinun suurin vihollisesi juuri nyt 
on ajatusten harhautustekijät. Hyödyttömät asiat, mitä eivät vie sinua mihinkään ja sinä tulet 
katsomaan taaksepäin ja sanomaan, ”Miksi minä tuhlasin aikaani tuohon?” Kaikilla niillä, jotka ovat 
menestyneitä, on yksi asia yhteistä… He eivät tuhlanneet aikaa ”en voi, koska”-asioihin. Pikemminkin 
he syöksyivät töihinsä, savuverhoista välittämättä. He tekivät tietoisia päätöksiä valita lahjansa, 
pikemminkin kuin typerät, tyhjät asiat.”  

”Se on kuin tikapuut, Clare. Yksi askel ylöspäin johtaa toiselle askelmalle ylöspäin ja lopulta huipulle. 
Yksi askel alaspäin johtaa toiselle askelmalle alas ja lopulta pohjalle.”  

”Menestys rakentuu menestyksen päälle… Kuri rakentaa kuria. Laiskuus vetää sinua alas edelleen ja 
edelleen, kunnes tunnet itsesi toivottoman lannistuneeksi. Laiskuus on todella varteenotettava voima. 
Se tulee monissa erilaisissa valepuvuissa, mutta sen järkeilyn takana on valhe. Sinä VOIT tehdä tämän. 
MINÄ HALUAN sinun käyttävän lahjaasi. Jos varmistat, että käytät lahjojasi yksi kerrallaan, 
välttämättömien velvollisuuksien ja armeliaisuuden välissä; jos varmistat, että sitoudut yhteen 
lahjoistasi useita kertoja päivän aikana – olet matkalla menestykseen ja vapauteen peloista, jotka 
luovat tie-esteitä ajatteluusi ja saavat aikaan, että annat periksi liian helposti.”  

”Sairaus on pidäke. Mutta se on myös lahja käytettäväksi esirukoilemiseen. Mutta älä salli vihollisen 
sekoittaa sairautta laiskuuteen. Se voi olla liukasta logiikkaa, joka voi helposti heittää sinut raiteiltasi. 
Kun olet kerran toipunut, anna mennä sillä tarkoituksellisella aikeella menestyä ja olla sallimatta 
minkään ottaa sinua pois siitä.”  

”Suuruudella on hintansa. On paljon uhrausta, jota täytyy tehdä, ennen kuin lahjasta tulee ”suuri” ja 
käyttökelpoinen Minulle. Ja kun sinulla on useita sellaisia lahjoja, voi olla hämmentävää, mitä niistä 
käyttää. Käy läpi viimeisin ohje Minulta, jos et tiedä, mitä tehdä seuraavaksi. Mikä oli viimeisin asia, 
minkä Minä kerroin sinulle? Muistatko? Minä kerroin sinulle työskennellä maalauksen ja musiikin 
kanssa, viestien välissä. Minä kerroin sinulle myös, että sinulla on aikaa molempiin. Minä olen 
lähettänyt sinulle apulaisia. Minä olen tehnyt sinulle tien. Älä tuhlaa aikaa, Minun Rakkaani, älä tuhlaa 
sitä, se on kallisarvoinen hyödyke ja lahja, jonka Minä olen antanut sinulle. Pyydän, älä tuhlaa sitä.”  

”Kyllä, näistä oppitunneista kaikki voivat oppia, koska tämä ongelma on yleismaailmallinen ja suurin 
varas, joka ryöstää Minun lahjojani sieluilta. Suurin varas. Olkaa siksi varuillanne sitä vastaan, älkääkä 
salliko sen estää teitä enää. Taistelkaa tienne sen läpi.”  

”TEHKÄÄ SE JOKA TAPAUKSESSA!” 


