
433. Jeesus selittää… TOTTELEVAISUUS & HALUKKUUS,  
Pyydän, älkää uuvuttako Minua Kaksimielisyydellänne 

TOTTELEVAISUUS & HALUKKUUS… PYYDÄN. ÄLKÄÄ UUVUTTAKO MINUA KAKSIMIELISYYDELLÄNNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Marraskuuta, 2016.   

Clare aloitti… Olkoon Jumalan tahto meidän ainoa halumme. 

Jeesus aloitti… ”Kun tulette lähemmäs ja lähemmäs Minua, luottaen aina Minun viisauteeni ja 
tahtooni, hetkestä hetkeen, te tulette huomaamaan, että elämänne tulee suoristumaan ja 
liitelemään.”   

”Nämä asiat, jotka ovat pidätelleet sinua, eivät enää tule olemaan ongelma elämässäsi. Minun rakkain 
Clareni. Minä haluan hetkestä hetkeen tottelevaisuutta ja alistumista Minulle kaikessa. Tämä 
miellyttää Minua enemmän, kuin mahdollisesti voit kuvitella. Tämä tekee sinusta muovailtavan, 
myöntyväisen. Jonkun, jota Minä voin helposti ohjata, kulkuneuvon, joka tottelee kuljettajaa. Tällä 
tavalla, Minä väistän vihollisen monia luoteja, monia ansoja, kääntää sinut pois kurssilta. Elää tällä 
tavalla ja olla rauhassa – tämä on kristillisen taipaleen huippukohta, tämä on ehdottomasti kaikkein 
tärkein paikka olla, armeliaisuudesta seuraava.”  

”Monet eivät voi kuulla Minua, koska he eivät ole halukkaita päästämään irti omista agendoistaan. 
Kun he alkavat menestyä Minun kuulemisessani, Minä pyydän heiltä jotakin, joka saa heidät 
tuntemaan itsensä epävarmaksi ja uhatuksi. No niin, yhtäkkiä, he eivät voi kuulla Minua enää tai saa 
vahvistuksia.” 

”Tietenkin vihollinen on hyvin tietoinen tästä ja koska hän on egoisti, hän ottaa heistä täyden hyödyn 
irti, heittäen enemmän ja enemmän hämmentäviä demoneita sekaan, kunnes he ovat läpikotaisin 
hämmentyneitä ja turvautuvat perheittensä, ystäviensä ja jopa toisten hengellisten ihmisten 
suosituksiin, jotka eivät uhkaa heidän turvallisuuttaan.”  

”Sinä välttelit Minua taidokkaasti vuosia, Clare. Jos olisit reagoinut, kuten Sherry reagoi, emme voi 
tietää, missä olisit juuri nyt Minun Valtakunnassani ja palvelutoimessa ja onnellisuudesta, mikä olisi 
sinun. Minä en nuhtele sinua, Minun kallisarvoinen rakkaani, Minä vain totean tosiasiat. Mutta Minä 
en koskaan luovuttanut sinusta, Clare. Oletko sinä iloinen?  

( Clare ) Oi rakas Jumala, kyllä! Minä en ole koskaan ollut onnellisempi tai tuntenut enemmän toiveeni 
täytetyiksi kuin juuri nyt.   

( Jeesus ) ”Kyllä, ja se on tottelevaisuuden hedelmä. Minä en voi viedä sielua hänen kohtalonsa tielle, 
jonka Minä loin heille, elleivät he luovuta täydellistä kontrollia Minulle.”  

”Niin monet luottavat sosiaaliseen asemaansa ja ovat kivettyneitä, että heiltä riisuttaisiin kerjäläisen 
asemaan. Mutta kenelläkään tällä Maapallolla tai Taivaassa ei ole enemmän asemaa Minun edessäni, 
kuin sillä, joka on tullut kerjäläiseksi Minun vuokseni.”  

”Kuitenkin itse ajatuskin siitä, että tulisi ei-keneksikään ei-mistään kotoisin olevaksi ja menossa ei-
minnekään, on vakavasti uhkaava, koska heidän todellisuutensa on maailma ja maailmalliset 
turvallisuus ja asema. Se, mitä heiltä puuttuu sen vuoksi, on kaikkein vaalituin asema, mihin ihminen 
voi kohota ja se on olla Minun Rakastettu Puoliso, yhtä Minun kanssani, antautunut täysin Minulle.”  

”Sellainen, jolla on tämä todellisuus, ei voisi vähempää välittää, kuinka muut katsovat heitä. He eivät 
voisi vähempää välittää, jos heiltä jää ateria välistä tai heidät ruokittiin. He eivät välitä missä 



nukkuvat. Heidän ainoa huolensa on, etteivät he menetä Minua. Ja sen vuoksi, Minä välitän heistä ja 
huolehdin heidän kaikista tarpeistaan yliluonnollisesti.”  

”Mutta, kun he turvautuvat perheittensä tukeen, se on ohi.”  

Kuten on kirjoitettu…”Ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa. Joka rakastaa 
isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin Minua, se ei ole Minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa 
taikka tytärtänsä enemmän kuin Minua, se ei ole Minulle sovelias ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa 
Minua, se ei ole Minulle sovelias.” Matteuksen Evankeliumi 10:36-38.  

Nämä eivät ole vain ’kauniita’ sanoja, nämä ovat elämän sääntö. Kun sinä olit mietiskelemässä 
saapuaksesi luostariin ja luopuaksesi lapsistasi, Minä paljastin sinulle, että se ei ollut Minun tahtoni, 
eikä Minun suunnitelmani sinun elämääsi varten ja sinä jatkoit heidän äitinään olemista. Kaikki riippuu 
tottelevaisuudesta.”  

”Kun sielun omatunto on maailman korruptoima, heillä täytyy jatkuvasti olla turvaverkko allaan ja niin 
he jatkavat maailmaan kuulumista, kun ulkoisesti he teeskentelevät kuuluvansa Minulle. Heidän 
elämänsä on hämmennyksen sotku, koska he yrittävät palvella kahta herraa, Jumalaa ja mammonaa, 
tarkoittaa maailmaa ja rahaa.”  

”Siispä, Minä työskentelen heidän kanssaan niin läheisesti kuin he sallivat. Tulen heidän avukseen 
kerta toisensa jälkeen. Mutta tulee aika, jolloin Minun täytyy päästää heidät koukusta, niin 
sanoakseni, ja sallia heidän mennä omaa tietään, ilman esteitä. Minä murehdin tätä, koska minä näen, 
mitä olisi voinut olla ja sielut, joita he olisivat voineet tuoda takaisin Minun Valtakuntaani, ennen kuin 
heille olisi liian myöhäistä.”  

”Siispä, he menevät takaisin maailmaan, jälleen omien ajatustensa johdatettavina. Monille se on liian 
myöhäistä. Toisille, Minä yritän uudelleen ja uudelleen, mutta joka kerta heidän sydämensä kovenee. 
Heidän elämänsä ovat täysin heidän oman henkilökohtaisen draamansa haltuun ottama, jota he 
luovat runsaudessa – ja se ohjaa heidän elämäänsä.”  

”Oi, kuinka Minä toivon, että Minä olisin voinut olla ruorissa, mutta heille ei käynyt se. Minä lähetin 
heidän luokseen parhaat neuvonantajat, etteivät he tekisi syntiä Minua syyttäen, ’Mutta minä en 
tiennyt…’ Se on yleinen valitus, joka tuomitsee heidät, kun Minä näytän heille monet ihmiset, jotka 
Minä lähetin ohjaamaan. ’Mutta mistä minä olisin voinut tietää, olivatko he oikeassa?’ on aina 
seuraava vastaväite. Ja sitten Minä soitan heille äänitteen: aika, kun Minä vierailin heidän luonaan 
hengessä ja vahvistin vakaasti suunnan, uudelleen ja uudelleen. Minä näytän heille, kuinka he todella 
’tiesivät’ ja valitsivat kuitenkin oman tiensä.”  

”Näetkö, Clare? Minä en säästele mitään, tuodessani kapinallisia Minun palvelukseeni, mutta kun he 
kieltäytyvät ottamasta Minua vastaan, Minä en voi tehdä mitään muuta, kuin löytää toisen astian, 
joka todella rakastaa Minua tarpeeksi antaakseen elämänsä Minulle, ja annan sen toimeksiannon 
heille.” 

”Koskien nykyistä tilannetta, siellä oli lain kirjaimeen takertuva linnake siinä kaupungissa, jonne Minä 
lähetin heidät. Siellä oli nuoria ihmisiä, jotka huusivat apuun ymmärrystä ja vanhoja ihmisiä, jotka 
olivat loukkaantuneet ihmisten monista vääristä tavoista ja säännöistä. Tuore näkökulma ja voitelu, 
jonka Minä olin antanut sille astialle, olisi ollut hyvin hedelmällinen. Mutta hän ei luottanut Minuun 
huolehtiakseen hänen tarpeistaan. Pikemminkin hän juoksi perheensä mukavuuteen ja palasi 
maailmaan.”  



”Ehkä tulee toinen mahdollisuus, ehkä ei. Mutta jokaisella peräkkäisellä yrityksellä sydän kovenee, 
armoa menetetään. Ihminen kangistuu kaavoihinsa ja palaa mukavasti omiin tapoihinsa. Kutenkin 
Minun luonteeni mukaista ei ole vain olla armollinen, vaan myös olla koskaan antamatta periksi ja 
lähettää lisää astioita, paastoten ja rukoillen, neuvoen ja ohjaten. Mutta kuten kerroin aivan tämän 
tilanteen alussa, tämän yksilön sydän ei kuulu Minulle.”  

( Clare ) Mutta puhe on pyhää, Herra?  

( Jeesus ) ”Suu lausuu monia asioita, mutta hänen hedelmänsä näyttävät toteen ihmisen. Eikä ole 
olemassa muuta kuin epäjärjestystä ja hämmennystä.”   

”Minun ihmiseni, pyydän, älkää ilmoittautuko olemaan Minun astioitani, ellette te ole halukkaita 
tulemaan rikotuiksi ja jauhetuiksi hienoksi jauheeksi, sitten uudelleen kostutetuiksi Minun Henkeni 
elävillä vesillä ja muovatuiksi uudelleen Minun aivan omilla sormillani.”  

”Astian tekeminen jaloa käyttöä varten on sotkuista työtä. Pata täytyy rikkoa ja kaikki jäljet entisestä 
elämästä täytyy luovuttaa jauhettavaksi jauheeksi, ellei peräti niistä luovuta kokonaan ja käytännössä 
ainakin luovutaan päätöksellä ja jatkuvilla yrityksillä tottelevaisuudessa.”  

”Savenvalajan täytyy työstää massaa käsillään ja lyödä savea laattaan, poistaakseen kätketyt 
ilmakuplat – Ylpeyden – joka saa aikaan astian paisumisen polttouunin paineessa ja lämmössä. Ellei 
savimöykky ole halukas tulla lyödyksi alas toistuvasti, kun heidän ylpeydelleen tehdään suurta 
vahinkoa, savi on hyödytön Minulle. Se tulee vain räjähtämään paineessa ja painetta tarvitaan 
saattamaan astia valmiiksi ja Minun palvelukseeni.”  

”Siispä, Minä vetoan teihin, jos te näyttäydytte ja tarjoatte itsenne palvelemaan Minua ja te ette ole 
valmistautuneita kestämään raskaita menetyksiä. Menetyksiä kaikesta, mitä olette, kaikesta, mitä 
voisitte olla, kaikesta, mitä olette olleet maailmassa, jos te ette ole halukkaita, että ylpeys isketään 
teistä pois, pyydän, älkää uuvuttako Minua kaksimielisyydellä. Pikemminkin pysykää maailmassa, 
kunnes te olette sitä korvia myöten täynnä ja olette todella halukkaita käymään läpi mitä tahansa, 
palvellaksenne Minua.” 

”Minä tulen silti rakastamaan teitä, Minä tulen silti toivomaan teidän puolestanne, Minä tulen silti 
olemaan teitä varten, mutta meillä ei tule olemaan työskentely suhdetta, eikä suloista kumppanuutta, 
josta Minä nautin Minun Morsiameni kanssa. Kuitenkin Minä tulen rakastamaan ja varustamaan teitä. 
Mikään ei tule muuttumaan. Minä tulen silti ottamaan teidät Taivaaseen. Mutta teidän elämänne 
tulee olemaan latteaa, haaleaa ja tylsää. Tulee tuntumaan lävistävä katumus, kun te näette muita 
ylennettävän ja tekevän, mitä te kerran unelmoitte tekevänne, te saatatte jopa langeta kateuteen ja 
mustasukkaisuuteen, joka heijastaa kätkettyä mielihalua teissä, mitä saadaksenne te ette koskaan 
olleet halukkaita kuolemaan.”  

”Minun ihmiseni, monet ovat kutsuttuja, harvat ovat valittuja. Ja surullista kyllä, paljon Minun 
tyrmistyksekseni, vielä harvemmat vastaavat.” 


