
847. Jeesus sanoo… Laittakaa Kätenne Auran varteen &  

Älkääkä Koskaan katsoko taaksenne! 

LAITTAKAA KÄTENNE AURAN VARTEEN & ÄLKÄÄKÄ KOSKAAN KATSOKO TAAKSENNE  

Jeesuksen sanoja Claren Turvapaikassa olevan Sisaren kautta, 24. Helmikuuta, 2021.  

( Elisabeth ) Olkoon meidän Herramme Jeesuksen rauha jailo meidän kaikkien kanssamme, rakkaat 

Sydänasukkaat. Minä haluan jakaa kanssanne unen, jonka näin aiemmin tällä viikolla.  

Näin unta ja löysin itseni multaiselta pellolta, yrittäen epätoivoisesti pidellä kiinni vanhasta, 

puisesta aurasta, kun liikutin sitä eteenpäin maaperässä. Edessäni oli härkä, ikeessä auraan, jota 

minä olin työntämässä.  

Suoraan edessäpäin, multaisen pellon takana seisoi Jeesus, näyttäen voimakkaalta ja loistavan 

majesteettiselta, kuin myös katsellen hyvin rakastavasti minuun. Oikealla puolellani näin Äiti 

Elishan, hän teki täsmälleen samaa kuin minäkin. Me olimme kamppailemassa ja kastuneet 

läpimäriksi hiestä, kun me hitaasti ja tasaisesti liikuimme auroillamme eteenpäin, se vaikutti 

etanan vauhdilta.  

Minä katsoin hieman toista puolta, painoa sanalla ’hieman’ tässä, koska tiesin, että 

kutsumukselleni olisi haitallista, jos katsoisin taaksepäin. Huomasin useita ihmisisiä, jotka olivat 

myös kristittyjä, työntäen aurojaan, mutta joillakin oli vain yksi käsi aurassaan, kun he katselivat 

ympärilleen nähdäkseen, mitä muut olivat tekemässä, luoden huomion harhauttajia niille meistä, 

jotka yritimme kaikkemme, pysyäksemme keskittyneinä siihen, mitä oli edessä ja pitäen 

huomiomme Herrassa.  

Sietämättömältä vaikuttavan ajan jälkeen, hikoillen perusteellisesti, kipein ja punaisin käsin, Äiti 

Elisha ja minä saavuimme määränpäähämme ja sitten kun olimme Herran läsnäolossa, me olimme 

hetkessä virkistyneitä ja nuorentuneita. Yhtäkkiä, me olimme talossa molemmat yhdessä, puhuen 

toinen toisillemme. Herra oli lähettämässä meidät molemmat maailmaan tavoittelemaan 

kutsumustamme, jonka Hän oli asettanut meidän elämiimme. Elishan oli suunnattavaItään ja minä 

olin suuntaamassa Länteen. Me halasimme toisiamme tiukasti ja kyyneleet valuivat silmistämme, 

etupäässä minulta, koska olen herkkä itkemään.  

Me yritimme rohkaista jatukea toinen toisiamme, kun me erosimme, tietäen, että edessämme 

oleva tie ei tulisi olemaan helppo. Vaistonvaraisesti tiesin, että kuluisi pitkä aika, ennen kuin minä 

näkisin Äiti Elishan jälleen, kun sydämeni tuli raskaaksi, mutta samaan aikaan olin täynnä iloa ja 

onnea hänen puolestaan, kun hän oli astumassa jumalalliseen kohtaloonsa. Heräsin kädet nyrkissä 

ja kipeinä ja Luukkaan Evankeliumin 9:62 ja Galatalaiskirjeen 9:9 tulvivat mieleeni.  

Luukkaan Evankeliumissa 9:62 lukee… ’Mutta Jeesus sanoi hänelle: ”Ei kukaan, joka laskee kätensä 

auraan ja katsoo taakseen, ole sovelias Jumalan Valtakuntaan.” Ja Paavalin Kirje Galatalaisille 6:9 

toteaa… ”Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos 

emme väsy.” Sitten Jeesus alkoi puhumaan…  

( Jeesus ) ””Minun rakkaat, te kaikki olette hyvin väsyneitä ja tulossa lopen uupuneiksi, 

odottaessanne tapahtumien paljastuvan. Te olette vastanneet hyvin menemällä 

rukouspaikkoihinne ja rukoilemalla laillisten johtajienne puolesta, teidän kansakuntanne ja niiden, 

jotka ovat työskentelemässä kovasti ja taistelemassa teidän vapautenne puolesta. Kuten Minä 

olen kertonut teille aikaisemmin, Minun rakkaat, te tulette olemaan menestyksekkäitä, jos te ette 

anna periksi nöyryydessä, kärsivällisyydessä ja tottelevaisuudessa.”  



”On paljon työtä tehtävänä ja teidän esirukouksenne sielujen ja tilanteiden puolesta on tärkeintä. 

Nyt ei ole aika laiskotella, Minä liikautin sydäntäsi soittamaan Äidillesi, niin että hän voisi viestittää 

ja vahvistaa, mitä minä eniten tarvitsen sinulta, kuin myös kaikilta Minun Sydänasukkailtani, ja se 

on, että jatkatte rukoilemista ja esirukoilemista sielujen puolesta, joita Minä laitan sinun 

sydämeesi ja mieleesi, erityisestikahden seuraavan viikon aikana.”  

”Katsokaahan, Minun rakkaat, jotta kyntäjä olisi menestyksekäs työssään, hänen täytyy keskittyä 

työhön, jonka hän aloitti. Hän tietää, että ainoa tapa, on mennä eteenpäin, eikä tulla häirityksi 

asioilla, jotka on jätetty taakse. Jos kyntäjä alkaa katsomaan taaksepäin, hänen kyntölinjansa tulisi 

kieroksi. Jos se tapahtuisi, hänen kyntämänsä pelto ei tuottaisi täyttä satoa, eikä kantaisi paljon 

hedelmää.”  

”Minä kutsuin teidät pois tästä maailmasta ja kun te kerran vastasitte siihen kutsuun, teidän ei tule 

yrittää mennä takaisin maailmaan. Minä odotan teidän antavan Minulle koko sydämenne. Jotkut 

Minun palvelijoistani eivät ole vain katsoneet takaisin, vaan he ovat irrottaneet otteensa aurastaan 

ja ovat palanneet takaisin maailmaan.”  

”Teidän sitoumuksenne standardi tulisi olla sama kuin Minun sitoumuksellani, mennä Ristille 

taakseen katsomatta. Minä vakaasti asetin kasvoni seuraamaan Minun Isäni Tahtoa Minun 

elämälleni ja Minun maalliselle palvelutoimelleni. Minä tarvitsen teidän kaikkien vakaasti 

asettavan kasvonne seuraamaan Minun Tahtoani teitä varten. Laittakaa molemmat kätenne auran 

varteen, pitäkää silmänne Minussa, älkääkä koskaan katsoko taaksenne!”  

( Elisabeth ) Ja se oli Hänen viestinsä loppu. Jumala siunatkoon teitä kaikkia, rakas Perhe. 


