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Jeesus sanoo… Viimeinen Taistelu ennen Taivaaseennostoa
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Tammikuuta, 2018.
Clare aloitti… Herra Jeesus, pyydän, täytä meidät toivollasi ja rohkeudella, kun me odotamme
Sinua, ja opeta meille, että ellemme pysy viinipuussa, emme voi tehdä mitään millä olisi mitään
arvoa Jumalan Valtakunnalle… Amen.
No niin, minun kallisarvoiset ystäväni, te olette niin hyvin erityisiä minulle ja minä avaan sydämeni
teille niin, että te voitte nähdä minun kamppailuni selvemmin, ne ovat mahtavia. Paastoaminen ja
rukoileminen kansakunnan draaman läpi, joulu ja hyvin sairas aviomies ovat kaikki vieneet
veronsa. Ja olen huomannut itseni olevan ilman motivaatiota soittaa musiikkia tai laulaa. Ja minä
tarkoitan TODELLA alamaissa. Alhaalla kuopassa- alamaissa. Alempana kuin alamaissa! Siispä
menin Herran luokse epätoivoisena, koska tiesin, että en pystyisi korjaamaan tätä. Mikään määrä
kofeiinia ei pystyisi korjaamaan sitä. Minä aloitin… Herra, minä en tiedä mitä tehdä.
Jeesus vastasi välittömästi… ” Kuuntele Minua, Clare – älä anna periksi. Pyydän, älä anna periksi.
Minä tulen auttamaan sinua. Pyydän, älä anna periksi. ”
( Clare ) Herra, minun täytyy nähdä jotakin, joku merkki elämästä, jotakin… Sinä tiedät, että minä
haluan tätä koko sydämestäni, mutta minä en enää usko itseeni.
( Jeesus ) ” Tämä on vihollisen tekosia. ”
( Clare ) Pyydän, voitko ennallistaa jonkinlaisen uskon? Minä olen todella vararikossa.
( Jeesus ) ” Tämä on vihollisen tekosia. He haluavat tappaa sinut, mutta Minä en salli sitä. Siispä,
sen sijaan he haluavat särkeä sydämesi. Valeita, valeita, valeita. He nuijivat sinua valheilla, ettet
voi tehdä tätä, te kaikki olette mennyttä, te hukkaatte kallisarvoista aikaa yrittämällä tehdä
jotakin, johon te yksinkertaisesti olette liian vanhoja, ja väsyneitä ja heikkoja. ”
” Haluatko uskoa sen? ”
( Clare ) No, en. En halua. Mutta jotenkin se on osunut sydämeeni ja tunnen itseni kuolleeksi
sisältä.
( Jeesus ) ” Clare, pimeintä on juuri ennen päivänkoittoa. Sinä tulet nousemaan uudelleen. Luota
Minuun. Minä olen Elämän Luoja, ja sinä tulet nousemaan uudelleen – parempana, vahvempana,
viisaampana kuin ennen. Sinua ei ole johdettu harhaan, vaan sinä olet hyvin, hyvin väsynyt ja
toivosi on kulunut loppuun. Mutta Minä olen täällä ennallistamassa sinua. Voitko antaa Minulle
sen ajan, mitä tarvitsen? ”
( Clare ) Mitä Sinä tarkoitat?
( Jeesus ) ” Hiljaisuuden tunnit. Tunnit, jotka istut Minun edessäni ja sallit Minun parantaa sinut
sisäisesti ja ulkoisesti? ”
( Clare ) Kun Hän sanoi sen, minä kuulin ”neljä tuntia”, ja monena päivänä minä käytän siihen
kolme tuntia. Siispä, minä kysyin… ”Neljä tuntia Sinun edessäsi istumista, Herra?”

( Jeesus ) ” Kyllä. Sinä olet juossut, juossut ja juossut, ja nyt olet tyhjä. Sinun pitää istua Minun
edessäni hiljaisuudessa ja sallia Minun tehdä se ennallistamistyö, mikä on tarpeellista. Jos voit
tehdä sen, Minä lupaan, että pääset takaisin jaloillesi. Se, mitä Minä pyydän sinulta, on aika;
enemmän aikaa sielun Puolisosi kanssa. Anna sille viikko aikaa. Annatko sille viikon aikaa? ”
( Clare ) Minä tulen mielelläni antamaan sille viikon. Kiitos, Herra.
( Jeesus ) ” Tulkaa Minun tyköni, kaikki te, jotka olette raskaasti kuormitetut ja Minä ennallistan
teidän sielunne. Minun ihmiseni, monet teistä ovat juosseet itsenne tyhjiksi ja te ihmettelette, että
miksi tunnette itsenne epäonnistuneiksi, lannistuneiksi ja kykenemättömiksi elämään unelmianne
todeksi. Saanko sanoa, että te olette sallineet itsenne supistaa aikanne Minun kanssani lyhyeksi,
tehden kiireisinä muita asioita? Te voitte tehdä sen, ja laatu on yksinkertaisesti tavanomaista,
päivittäisiä asioita. Mutta te ette voi tehdä sitä, kun odotatte olevanne seurakunnassa sillä tasolla,
mille Minä olen teidät tuonut. Te ette voi antaa sitä, mitä teillä ei ole. ”
” Ja on monia syitä, miksi teillä ei ole. Yksi on se, että tällä Kanavalla, niin paljon kuin sitä
rakastattekin, teillä on todellisia vihollisia, jotka käyvät kurkkuunne elämässänne. He vihaavat sitä,
mitä täällä opetetaan, he vihaavat teitä, jotka kuuntelevat. Ja he ovat ottaneet tehtäväkseen
kaataa jokaisen kuoppaan, niin ettette koskaan ymmärrä mahdollisuuksianne. ”
” Jos olette tällä Kanavalla, rakastatte tätä opetusta, teidän täytyy nousta taistelemaan oikeudesta
kukoistaa kutsumuksessanne. Hyvä uutinen on, että Minä olen ottanut teidät mukaani. Huono
uutinen on, että pahat vihaavat sitä, niinpä he yrittävät sabotoida elämiänne. ”
” Tiedättekö mihin kohteeseen he tähtäävät? Ei, se ei ole raha, ei sairaus tai petokset, tai
vastustus… niitä asioita saatetaan käyttää, mutta ne eivät ole maalitauluja. Maalitaulu on teidän
suhteenne Minun kanssani. ”
” Se hetki, jolloin laitatte suhteenne Minun kanssani toiselle sijalle elämässänne, te olette
lähteneet alaspäin spiraalissa. Eikä vain se, vaan teidän täytyy joka päivä taistella päästäksenne irti
vihollisesta. Nämä eivät ole niin kuin menneet päivät. Näinä aikoina vain vahvimmat, rohkeimmat
ja kaikkein kestävimmät ja sydämeltään ja motiiveiltaan kaikkein puhtaimmat tulevat
menestymään. Miksi? Koska lopun aikojen vastustus on paljon suurempaa, kuin kukaan on
koskaan kokenut. ”
” Yhä enemmän ja enemmän demoneita ja Saatanan palvojia on vapautettu tälle maapallolle, ja se
mitä olisi voitu tehdä vahvalla ponnistelulla ja johdonmukaisilla toimilla viisikymmentä vuotta
sitten, vaatii nyt suunnattomia ponnistuksia ja sankarillisia toimia. ”
” Tämä ON viimeinen taistelu ennen Taivaaseennostoa. Tämä ON suurimman koettelemuksen aika
Valituille, koska sitten, kun olette kukistaneet tämän ajan, Minä tulen viemään teidät Kotiin. ”
” Tämä ON myös aika, jolloin on potentiaalisesti saavutettavissa enemmän hedelmää kuin koskaan
ennen tämän Maapallon historian aikana. Mutta jos haluat olla osa sitä, sinun täytyy olla
armottomasti sitoutunut aikaasi Minun kanssani, koska Minä olen teidän AINUT vahvuuden
lähteenne. ”
” Ja ne teistä, jotka ovat ymmärtäneet sen ja kieltäytyvät vaarantamasta aikaanne Minun
kanssani, te olette joukon vahvimmat. Koska Minä elän teissä vahvasti, teitä ei voida kukistaa,
koska Minua ei voida kukistaa. ”

” Tämä on se mitä teiltä vaaditaan, Sydänasukkaat. Minä kerron tämän teille suoraan, että voitte
mitata sitoutumisenne Minuun ja päättää oletteko vai ettekö ole halukkaita tekemään sen, mitä
vaaditaan menestymiseen. ”
” Clare ei ole ainoa, joka on pakotettu vetäytymään ja pieksetty. Clare ei ole ainoa maalitaulu;
kaikki te olette. Miksi? Koska Minä kutsuin teidät tälle Kanavalle, niin että te voisitte edetä
seurakunnissanne ja vetää ihmisiä Minun puoleeni ilman uskonnollisia agendoja, ilman toisten
tuomitsemista, ilman mustasukkaisuutta tai pelkoa. ”
” Minä tarvitsen teitä, minun lopun aikojen armeijani. Minä tahdon teidän edistyvän, niin että
Minä voin lähettää teidät eteenpäin. Mutta tätä ei saavuteta vaarantamalla aikaanne Minun
kanssani, hioaksenne taitojanne tai saadaksenne asiat tehtyä. Sopii yrittää, teille ei jää kuin tyhjät
kädet, jos noudatatte sitä filosofiaa. ”
( Clare ) Herra, siksikö en pysty tekemään sitä? Olen yrittänyt puskea eteenpäin musiikin kanssa,
mutta en jaksa sitä kauaa, kun tiedän, että emme ole viettäneet aikaa yhdessä.
” Kyllä, se on suuri armo, mikä sinulle on annettu – eikä vain sinulle. Kaikille tällä Kanavalla on
annettu mahdollisuus omaksua se armo ja tuoda hyvää hedelmää. ”
” Mutta he, jotka ovat virheellisesti laittaneet aikansa toimintaan ja tuloksiin, vaarantaen
läheisyytensä Minun kanssani, tulevat epäonnistumaan surkeasti. He saattavat tehdä töitä, kyllä,
mutta ei välttämättä Minun töitäni. Ne ovat ihmisten töitä, puuta, heinää ja sänkeä – jotka
tuomion tulet kuluttavat. ”
” Jotta teillä olisi kultainen sydän, teidän täytyy olla puhtaita ja loppumattomasti kestäviä
suhteessanne Minuun. Ja useimmat eivät vain ole halukkaita laittamaan niin paljon aikaa ja vaivaa
siihen. Se on pikemminkin ”terve ja näkemiin”. Eikä vain sitä, vaan teidän täytyy olla vapaita
tietoisesta synnistä. Ja se tarkoittaa, että vapaita tekemään mitä haluatte, kun sydämessänne
tiedätte, että se ei ole Minun parhaani teille. ”
” He, jotka puhdistavat itsensä ja kuolettavat salaiset agendansa ja halunsa, tulevat voittamaan
itsensä ja Minä tulen käyttämään heitä. Mutta he, jotka jatkavat mudassa rypemistä, heidät Minä
tulen ohittamaan valittujen seurakuntien kanssa. ”
” Ne teistä, joilla jo on seurakuntia, teitä Saatanan lähettiläät pilkkaavat omistamaan enemmän
aikaa seurakunnalle kuin rukoukselle. Miksi? Koska he tietävät, että te tulette ajamaan itsenne alas
ja te tulette haaleiksi. ”
” Se on teistä kiinni, Minun ihmiseni. Te voitte saada mitä haluatte, mutta se tulee maksamaan
teille. Mitä suurempi halu teillä on palvella, sitä enemmän se tulee maksamaan. ”
” Minä puhdistan astiat, ennen kuin käytän niitä, ja monet teistä ovat käyneet läpi tätä puhdistusta
nyt kuukausia. Tämä siksi, että etsin heitä, jotka voin nimittää valittuihin seurakuntiini – joten
lisään lämpöä. Jos olette langenneet vihollisen valheisiin, että teidän täytyy käyttää enemmän
aikaa seurakuntaan, Minun seurassani olemisen kustannuksella, te olette langenneet
kohtalokkaaseen valheeseen, joka lopulta tulee tekemään teidät kelpaamattomaksi. ”
” Tulkaa nyt, Minun Morsiameni. Astukaa sisään Rakkauden kamareihin, missä Minä tulen
varustamaan teidät myrskyisiä voimia vastaan, joita teidän täytyy kohdata, ennen kuin voitte
kasvaa niihin mittasuhteisiin, joita tarvitsette kantamaan sen voitelun, jonka Minä haluan antaa
teille. ”

” Ja sinulta Clare, Minä pyydän enemmän aikaa, niin että Minä voin korjata vahingot ja vahvistaa
sinua jälleen. Mutta milloin tahansa kuka tahansa teistä epäilee sitoutumistansa Minuun, joka
kerta, kun etsitte häiriötekijöitä viemään teidät pois taistelukentältä, joka kerran, kun alatte
kaipaamaan Egyptin purjoja ( Neljäs Mooseksen Kirja 11:5 ), olkoon tämä merkkinä teille, te
tarvitsette paljon enemmän aikaa Minun kanssani. ”
” Miltä se näyttää? Se näyttää katumiselta, jumalanpalvelukselta, Rhema-ohjelauseiden
saamiselta ja Minun ohjeiden mukaiselta kurssin korjaukselta, mitä Minä annan teille. ”
” Se näyttää imeytysrukoukselta, sydänasukkaan rukoukselta, se näyttää Pyhien Kirjoitusten
lukemiselta, ja pyhän kirjan lukemiselta. Ja se näyttää lepäämiseltä. Suuri määrä lepäämistä
Minussa. ”
” Nämä kaikki ovat tapoja, joilla Minä johdan teitä, olen teidän pappinne. Ja se herkästi vie
muutaman tunnin. Kun Minä lähetän teidät eteenpäin siitä tilasta, teidän päänne on selvä; teidän
innokkuutenne, toivonne ja kestävyytenne ovat vahvoja ja teidän rukouksenne kumoaa jokaisen
vihollisen hyökkäyksen. Mutta jos teette kompromisseja, teidän rukouksenne ovat heikkoja ja te
tunnette omantuntonne kiskovan teitä alas. ”
( Clare ) Ja se oli Hänen viestinsä loppu. Ja kun menin internettiin tekemään jotakin, tämä rhemaohjelause tuli minulle… ” Minä kärsin kuin kyyhkynen, valittamatta. Mutta jotkut tuntuivat
löytävän nautintoa Minun ärsyttämisestäni kaikin tavoin millä pystyivät. Minun rauhallisuuteni
ärsytti heitä. Mutta Jumala antoi Minulle niin paljon sisäistä voimaa, että kestin sen tyynesti. ”
Jumala teitä kaikkia siunatkoon, rakkaat.

