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ELOKUUN 15. 2022… KENEN AJATUSTA ELÄMÄSTÄ TE ELÄTTE… KETÄ TE SEURAATTE 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Elokuun 15. 2022. 

(Clare) Jumalan armossa, siunatkoon Hän teidät viisaudella ja ymmärryksellä. No niin, eilen illalla 

olin työskentelemässä erityisessä projektissa, ja ajattelin: ’No niin, minä vain ponnistelen ja 

viimeistelen sen, ettei minun tarvitse jatkaa sitä huomenna.’ Väärin! Siispä, pysyttelin hereillä liian 

myöhään, mutta Herra silti herätti minut ajoissa. Vaikken saanutkaan tarpeeksi monta tuntia unta, 

se ei haitannut, Hän herätti minut juuri oikeaan aikaan. Siispä, pyysin anteeksi ja sanoin… ’Jeesus, 

pyydän, anna minulle anteeksi, kun olin niin itsepäinen. Minulta oli typerää ponnistella se eilen 

illalla.’ 

(Jeesus) ”Kyllä, Minun rakkaani, nämä päivät ovat täynnä oppiläksyjä sinulle, ja Minä olen tehnyt 

sen niin. Minä haluan sinun tuntevan itsesi täysin turvalliseksi Minun tahdossani. Ja että niin 

tapahtuisi, sinun täytyy tuntea Minun tahtoni. Itse asiassa, tämä on suuri osa työtä, jota Minä olen 

asettanut sinut tekemään Minun ruumistani varten. En voi tarpeeksi painottaa tämän tärkeyttä.” 

”Kuunnelkaa, Minun ihmiseni, kuka tahansa teistä sanoo… ’Minä en tiedä Jumalan tahtoa, koska 

en voi nähdä, enkä kuulla Häntä.’ Kuka tahansa, joka sanoo noin, on joko täysin uusi uskossa, tai 

laiska, itsepäinen, epäuskoinen, tai on suojelemassa omia mielipiteitään. He ovat mukana vain 

Taivaan vuoksi, eivät rakkaudesta Minuun. Kertokaa Minulle, ne teistä, jotka tunnette Minut… 

Sallisinko Minä Itseäni piinattavan, kidutettavan ja ristiinnaulittavan tiedän puolestanne, ja sitten 

en antaisi teille mitään keinoa tietää, mikä Minun tahtoni teidän elämäänne varten olisi?” 

”Tämä ajatus on täysin naurettava. Teidät on jymäytetty uskomaan, että on yli (kykyjenne) kuulla 

Minulta, nähdä Minut, hankkia Minun apuni elämäänne varten.Ja Minä olen antanut teille niin 

monia apuja päästäksenne siihen, mutta käytättekö niitä? Minulla on erityinen lahja ja kutsumus 

teille kullekin. Minä olen rakentanut teidät DNA:lla täyttää tuo tahto, Minun avustuksellani. Siispä, 

teillä ei ole mitään tekosyytä tietämättömyydellenne.” 

”Nyt, Minä en ole sanonut näitä karskeja asioita loukatakseni tai nuhdellakseni teitä, Minun 

Rakastettuni. Minä olen sanonut sen, koska se on totta, ja teidän täytyy lakata kuuntelemasta 

demoneita, jotka kylvävät hämmennystä. Teidän täytyy lakata sanomasta… ’Minä en tiedä’, koska 

Minä olen antanut teille keinot tietää kaikki asiat, jotka kuuluvat elämäänne ja Jumalallisuuteen. 

Ottakaa yksinkertaisesti härkää sarvista ja painikaa se maahan, antamatta periksi kaikille 

päinvastaisille valheille.” 

”Minä annan teille tehtäväksi nyt, ottakaa erottelun työkalut esille täydessä uskossa, että Minä 

tulen johdattamaan ja opastamaan teitä, ja sitten yksinkertaisesti seuratkaa askeleita, joita Minä 

asetan teidän eteenne. Sitten te tulette olemaan kuten Aatami, kuullen Minun ääneni 

puutarhassa, kulkien ja puhuen Minun kanssani, läpi kaikkien maallisen elämän päivienne.” 

”Pääsääntönne numero yksi, jota teidän täytyy seurata, saapuaksenne tähän määränpäähän, on 

ehdoton vakaumus, että kaikki suunnitelmanne, mielipiteenne, ideanne, mielenkiinnon kohteenne 

ja ajatuksenne kohtalostanne eivät merkitse mitään teille. Teidän täytyy täysin hylätä 

mielipiteenne, sitten me voimme alkaa erottelun työn, mutta ennenkuin te olette päässeet siihen 

vakaumukseen, te ette ole kykeneviä kuulemaan tai näkemään Minua millään luotettavuudella. 

Minun lampaani tuntevat Minun ääneni, koska he seuraavat Minua. Mutta monet seuraavat 

itseään, vanhempiaan, sitä, mitä yhteiskunta hyväksyy, mikä tekee heistä rikkaita ja kuuluisia, mitä 

he haluavat tehdä ja mitä he eivät koskaan tahdo tehdä.” 



”He ovat toimintakyvyttömiä elämään. Minä tiedän, että tuo on aikamoinen kannanotto, mutta 

katsokaa ympärillenne, kuinka monet ihmiset rakastavat sitä, mitä he ovat tekemässä ja ovat 

kukoistamassa kutsumuksissaan? Ja Minä en tarkoita rahan tekemistä. Minä tarkoitan, että heillä 

on rauha, eivätkä välitä rahasta tai turvallisuudesta, kaikki, mitä he haluavat, on miellyttää Minua, 

mitä ikinä Minä heitä kutsunkin tekemään, olipa se olla marttyyri, tai luovia lahjoja rauhallisessa 

ympäristössä, nämä ovat ylivertaisesti rauhassa syvällä sisimmässään, eikä mikään, mitä kukaan 

sanoo heille, voi liikuttaa heitä pois Minun Pyhästä Tahdostani.” 

”Haluaisitteko te olla yksi noista, jotka elävät täyttymyksen ja ilon elämää? Tietäen, että Minä olen 

teidän kanssanne joka askeleella, koska se on Minun tahtoni, ja Minä olen uskollinen varustamaan 

teidät? Ennen kuin te opitte erottelukykyä, teidän täytyy oppia nöyryyttä ja tottelevaisuutta. Kun 

nämä ominaisuudet kerran ovat todella paikallaan, sitten te olette hvyin alttiita oppimaan 

erottelua, käyttämään erottelukykyä. Heittäkää pois kaikki ennakkokäsityksenne ja tulkaa Minun 

eteeni täysin tyhjinä. Tästä paikasta, Minä voin alkaa johdattamaan teitä.” 

”Jotkut ovat tunteneet herätteen hyvin pitkän aikaa, mutta vanhempanne omistavat teidät ja se, 

mitä he sanovat, pitää. Siispä, olette yliopistossa oppimassa palvelemaan maailmaa. Teille Minä 

sanon… Minä olen hyvin, hyvin surullinen teidän puolestanne. Minä rukoilen, että te tulette 

heräämään ja haluamaan vain täyttää Minun suunnitelmani teidän elämäänne varten. Te ette 

koskaan tule löytämään täyttymystä ja onnellisuutta vanhempienne mielipiteistä tai siitä, mitä 

teidän pitäisi tehdä elämällänne.” 

”Ja juuri nyt, te ette ole onnellisia, teillä ei ole rauhaa, teillä on niin monia kysymyksiä siitä, mitä 

teidät todella luotiin tekemään. Teillä on tämä syvä levottomuuden tunne sisimmässänne, että se, 

mille te annatte kaiken aikanne ja energianne, ei todella ole teitä varten, tai se, mitä haluatte 

syvällä sydämessänne. Minun rakkaat, se on niin kovin yksinkertaista, lakatkaa elämästä kaikkia 

muita varten, seuratkaa sydäntänne, kunnes se todistaa teille, että te olette löytäneet paikkanne 

elämässä. Te ette koskaan tule olemaan syvästi onnellinen, eivätkä toiveenne täyttyneitä, ennen 

kuin te teette sen. Minä kutsuin teitä, mutta te sivuutitte Minut ja nyt te olette asetetut radalle, 

joka on täysin erilainen, kuin se, mihin Minä teitä kutsuin.” 

”Siispä, antakaa Minun antaa teille hiukan Jumalallista neuvonpitoa, vetäytykää pois jokaisesta ja 

kaikesta ja viettäkää jonkin aikaa etsien vain Minua ja Minun tahtoani teidän elämäänne varten. 

Syksy on tulossa, ja vuodenaikojen muuttuessa tulee joitakin muutoksia elämiin, jotka Minä 

järjestelen. Minä olen kutsumassa teitä uudelleen. Rakastetut, älkää kääntykö pois Minusta tällä 

kertaa, sillä teillä tulee olemaan syviä katumuksia lopun elämäänne. Sanokaa ’Kyllä’ Minulle ja 

katsokaa Minun toteuttavan irtaantumisenne maailmasta. Todella, tässä erottelukyvyn käyttö 

alkaa, pois siirtyneenä jokaisesta maailmallisesta rasitteesta.” 

”Minä olen teidän kanssanne, enkä tule hylkäämään teitä tässä työssä. Kun te seuraatte Minua, te 

tulette löytämään voiman, kyvyn ja rohkeuden jatkaa, jopa jos koko maailma on teitä vastaan.” 


