
100. ONKO SINUA ISKETTY VYÖN ALLE? TULE ENSIN MINUN LUOKSENI 

Jeesus selittää… Onko sinua isketty vyön alle? 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle. 26.Heinäkuuta, 2015  

Clare aloitti… Herra rukoilen, että siunaisit Sinun perhettäsi oppimiskykyisillä hengillä tänään. 

Minulla oli tänään rankka aamu, ja kiusaus iski minuun – kiusaus torjua ja hylätä iski minuun kuin 

sortuva tiiliseinä. Juuri ennen kuin olin aikeissa kuunnella Herran tämänpäiväisen viestin. Se 

melkein kaatoi minut, mutta minä turvauduin ottamaan selvää, että oliko tämä ajatus, joka oli niin 

lannistava, Jumalalta vai paholaiselta. Niinpä, minä jaan kanssanne mitä tapahtui.   

Kun aloitin rukoushetkeni, ensimmäiseksi Herra sanoi minulle… 

( Jeesus ) ” Älä anna paholaisten pyörittää sinua tuolla tavoin! Sinun pitäisi tietää, että kun sinuun 

iskee jokin noin raskaasti, se on isku vyön alle. Minulla on useita enkeleitä sinua vartioimassa, 

mutta sinun täytyy valita ketä kuuntelet. ” 

( Clare ) Ajattelin, ” Voi ei, Herra, älä pakota minua jakamaan tätäkin! ” Ja se tapahtuisi minulle, 

että loppuaikani täällä Maapallolla ennen kristittyjen Taivaaseen nostoa, olisi heikkouksieni 

tunnustamista yksi heikkous toisensa perään. Voi ei, sano, ettei se ole näin. 

Jeesus keskeytti… ” Miksei… eivätkös kaikki ole opetuskelpoisia hetkiä? ” 

( Clare ) Sinun kanssasi, Herra? Aina. 

( Jeesus ) ” No niin, opeta sitten. ” 

( Clare ) Pelkäsin, että sanoisit noin. Herra, eikö minulla voi olla yksityistä hetkeä? Pitääkö minun 

näyttää KAIKKI heikkouteni? 

( Jeesus ) ” Tarvitseeko Minun vastata tuohon, Clare? ” 

( Clare ) Ei. ( huokaus ) 

Niinpä, näin se tapahtui. Luulen, että te kaikki rakkaat voitte samaistua tähän. Onko teillä koskaan 

ollut ystävää, todella parasta ystävää, joku, jota olette todella pitäneet suuressa arvossa ja 

yhtäkkiä hän ei olekaan teidän ystävänne enää? He vain nostavat ankkurinsa ja purjehtivat 

tiehensä? 

No niin, luulen, että meillä kaikilla on. En ystävysty helposti, etenkään läheisesti… kuten Herra 

sanoo, että Hän ei uskoudu kenellekään, koska Hän tuntee heidän sydämensä. Minä tulin sen 

tuntemaan vaikeimman kautta, kuinka ailahtelevia ja mustasukkaisia sydämet voivat olla. 

Erityisesti, kun ystävillänne on sitoumuksia nykytilanteessa… ja he ovat huomanneet, että olette 

hieman outoja. Tai ehkä paljonkin outoja. Ja yhdessä yössä ystävyytenne nostaa purjeensa ja 

purjehtii horisontin tuolle puolen.  

No joka tapauksessa, viime päivinä olen saanut viestejä Pyhistä Kirjoituksista Juudaksesta ja kuinka 

hän petti Jeesuksen. Se ei koskaan ole hyvä enne. Ja oli vain yksi henkilö, joka tuli mieleen, joka 

olisi voinut vahingoittaa minua yhtä paljon kuin mitä Juudas vahingoitti Jeesusta. Ja tämä ystävä 

vaikutti tulevan kiireisemmäksi… liian kiireiseksi puhumaan päiväkausiin, ja oli selittänyt miksi, 

jonka täysin ymmärsin. Mutta silti aloin tuntemaan, että jotain mahdollisesti tuskallista oli 

meneillään. 



No tänä aamuna, kun valmistauduin kuuntelemaan viestiä, minut valtasi sellainen vahvan surun 

tunne, että melkein tipahdin polvilleni. Yritin selitellä itseni siitä irti, mutta ylleni tulvi sellainen 

torjunnan aalto, melkein kuin joku olisi juuri kuollut. Se on hyvin tuttu tunne ja tiedän mihin se 

johtaa - eikä se ole koskaan hyvää. Ja siinä valmistauduin valmistelemaan viestiä teille ja minuun 

iski torjunnan tsunami sellaiselta, jolle olin todella uskonut sydämeni. 

Kun et ole käyttänyt erottelukykyäsi, että kuka on tällaisen ajatuksen laittanut päähäsi, voit 

hyvinkin uskoa sen, kun toinen henkilö voi myös kärsiä omista koettelemuksistaan. Tämä on yksi 

keino, millä paholaiset erottavat läheisiä ystäviä! Ei, on välttämätöntä, että tiedät totuuden, ennen 

kuin se valhe uuvuttaa sinut pelolla tai surulla. 

Nyt ainakin tiedän, että minun pitäisi aina tarkistaa asia Herralta, kun jotakin tällaista sattuu. 

Niinpä me Ezekielin kanssa molemmat rukoilimme, ja pyysimme Herralta Rheman, voidellun 

sanan, ohjelauseen, Raamatun Lupauksista. Ja kun sen teimme, Ezekiel sai hyvät lukemiset. 

Saimme vain hyviä lauseita tästä henkilöstä – ei sellaisia, joita saisin, jos hän olisi pettämässä 

minut – ei sellaisia lauseita ollenkaan, aika hyviä lauseita. Mutta jotakin vihjeitä, että jotakin 

vaikeaa oli meneillään. Ei mitään valehtelemisesta, selkään puukottamisesta tai sellaisesta.  

Olin koettanut tavoitella tätä henkilöä, mutta he eivät vastanneet ollenkaan. Ei edes pientä viestiä. 

Ja tämä torjunnan aalto iski minuun. Viimeisin lauseeni Raamatun Lupauksista oli Rukoile. Niinpä 

pyyhin pölyt itsestäni ja ryhdyin heti rukoilemaan. Ja sillä hetkellä, kun istuin alas Herran eteen 

aikomuksenani olla siinä Häntä varten, Hän sanoi… 

( Jeesus ) ” Sinua on isketty houkutuksella. Se ei ole totta. ” 

( Clare ) Ja tunne tasolla, suru alkoi häipyä ja aloin palautumaan takaisin itsekseni. Niin, ajatelkaa… 

Herra oli antanut minulle varmistuksia Raamatun Lupauksista ja myös puhunut minulle. Niin, ja 

noin tuntia myöhemmin ystävä soitti minulle, ja jakoi koettelemuksensa, jota olivat juuri käyneet 

läpi, eikä sillä ollut mitään tekemistä ystävyyden loppumisen kanssa. Niin… tässä olen, Herra. 

Jeesus aloitti… ” Tämä on niin tavallista, ja Minä haluan sanoa teille, että paholaiset käyttävät tätä 

teitä vastaan, jos sallitte sen. Älkää yhtykö tällaisiin mielipiteisiin, tulkaa Minun tyköni ja käyttäkää 

erottelukykyä havaitaksenne onko asia totta vai ei. ” 

” Kuinka tehdä se? Pyytäkää ulkopuolista vahvistusta, jotain jota ette voi valita tai manipuloida 

millään tavalla – tarvitsette Rheman, voidellun sanan MINULTA. ” 

 ” Clare pystyi toipumaan ja tekemään tämän viestin koska hänellä oli Minun varmistus, että se oli 

valhe ja että hän oli hyökkäyksen kohteena. Entä, jos hän olisi nielaissut syötin ja toiminut sen 

mukaan itkien, surren täysin sekaisin voimatta toimia? Nämä hyökkäykset ovat aivan liian tavallisia 

ja Minun Ihmiseni eivät tiedä, miten menetellä niiden kanssa, niinpä he vajoavat epätoivon 

syövereihin, ajatellen, että väärä raportti oli Minun Henkeni varoittamassa heitä. ”  

” Kutsun tätä iskuksi vyön alle – ja sinut juuri kaadettu kumoon ja isketty lujaa. Ne tekevät 

liikkumattomaksi ja ellet huomaa niitä ennekuin ne saavat jalansijaa, ne tyrmäävät teidät pois 

teidän toimeksiannoistanne siihen asti kunnes saatte selville asioiden oikean laidan. ” 

 ” Jotkut teistä ovat liian ”kypsiä” tai ”älykkäitä” käyttämään Raamattua oraakkelina. Teidät 

kaikkein todennäköisemmin johdatetaan harhaan, koska teillä ei ole Minun johdatustani 

Ylpeytenne takia. Monet teistä jatkavat sanan pyytämistä, vaikka olen opettanut teille, kuinka 

saada oma sananne. Monet teistä riutuvat ja sanovat, etten puhu teille, te ette koskaan kuule 

Minua, tai mitä teen väärin tai niin edelleen. ”  



” Saanko sanoa, ettei se ole siitä kiinni mitä teette väärin vaan siitä mitä te ETTE tee. Ette tee 

aloitetta etsiä Rhemaa Minulta. Ellette tule lasten kaltaisiksi, ette voi päästä Taivasten 

Valtakuntaan. Pieni lapsi ei kysele vanhemmiltaan, oletko varma, että se on ok? ” Mutta eikö se 

ole ennustelua? Oletko varma, että Jumala antaa minulle oikean Kirjoituksen? Kuinka Jumala voi 

johdattaa minut oikean Kirjoituksen luo, kun Hän on Taivaassa ja minä olen täällä alhaalla? ” Hei 

haloo? Minä ASUN teidän sisällänne. ” 

” Ei, pieni lapsi yksinkertaisesti ottaa kirjan, rukoilee, kuten hänen on käsketty rukoilla ja avaa sen. 

Sitten, ihmeiden ihme, Jumala valitsi kirjoituksen!! Hänellä oli uskoa ja kuuliaisuutta tehdä erittäin 

yksinkertainen asia ja sen takia pystyin ohjeistamaan häntä. ” 

( Clare ) Ja sivuhuomautuksena haluan vain sanoa, että Herra ei pyydä meitä sivuuttamaan 

henkien testaamisen. Meidän täytyy AINA testata henget. Mutta, jos olet kuunnellut tätä kanavaa 

johdonmukaisesti, olet jo testannut henget. Hän pyytää sinua Luottamaan Häneen eikä etsimään 

sitä miksi tämä toimii. Olet jo käyttänyt erottelukykyä ja tiedät, että Jeesus puhuu. Nyt on aika vain 

luottaa ja totella. 

( Jeesus ) ” Niin, Minä pyydän teitä laskemaan alas yliopisto tutkintonne ja ottamaan esille tutin. 

Teille tekee ihmeitä päästä lähemmäksi lapsuuttanne. Haluan olla Isänne, Neuvonantajanne, 

Rauhan Ruhtinaanne, mutta olette silti liian maailmallisia. Älyköt ovat isiänne, teoreetikot ovat 

neuvonantajianne eikä teillä ole rauhaa. ” 

” Niille teistä, jotka kuuntelevat ja toimivat uskossa, Minulla on ihmeellistä ohjausta. Ja muille, 

jotka vielä kyseenalaistavat Minut, Olen pahoillani – teidän täytyy jatkaa elämistä oman mielenne 

sekasorrossa, kunnes havaitsette, että teidän tienne EI ole Minun tieni. Kun saatte sen selville, 

Minulla on vastauksia teille. ” 

” Minun Lapseni, älkää olko itsepäisiä. Ohjeistan ja opetan teitä, mitä tietä kulkea; Minä annan 

teille neuvoja Minun silmäni teihin päin. Älkää olko niin kuin hevonen tai muuli, jolla ei ole 

ymmärtämystä ja joka täytyy pitää kuolaimissa ja suitsissa. Tässä hetkessä Minä siunaan teitä 

oppimiskykyisellä hengellä ja Jumalallisella viisaudella, jos haluatte sitä. ”  

” Minun Lampaani kuulkaa Minun Ääneni. Sinnitelkää. Kaipaan puhua teidän kanssanne. ” 


