
55. Jeesus selittää… Minun Ohjeeni Jäljelle Jääneille& Minun Varustamiseni  

KOETTELEMUSTEN AIKA… MINUN OHJEENI & VARUSTAMISENI JÄLJELLE JÄÄNEILLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Huhtikuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ” Minä haluan puhua teille tänä iltana hengellisestä kasvusta. Paljon siitä mitä Minä 

olen tehnyt teidän kaikkien kanssanne , on koskenut hengellistä kasvua… kasvamista pitemmäksi, 

tietämyksen täydentämistä, vakauden saavuttamista, hyvän pohjan saamista, että on valmis mihin 

tahansa, koska teidän todellisuutenne on hengellinen ulottuvuus Minun kanssani, ei maallinen 

ulottuvuus, joka kohta putkahtaa yhä enemmän kaaokseen. ”  

” Tietämättä mitä on tulossa, ihmiset ovat yhä suunnittelemassa elämää, aivan kuin se jatkuisi ikuisesti 

niin kuin se on nyt. Siksi he tulevat olemaan yllättyneitä siitä, mitä tulee tapahtumaan. Se, mitä Minä 

haluan sinun, Clare, jättävän jälkeen, on niin paljon kuin pystyt, kohottamaan ihmisiä kaaoksen 

ulottuvuudesta, mikä on jotakin, mitä vain Minä pystyn tekemään sieluille. ”  

” Katsohan, CERN, kloonit ja hallitseva eliitti tulevat tekemään hyvin monia hyvin vakavia virheitä, jotka 

tulevat vaikuttamaan heidän piilopaikkoihinsa Maapallon kallioiden keskellä. Veden ja magman ryöpyt 

tulevat avaamaan ne traagisin seurauksin. He tulevat parkumaan heille, jotka suunnittelivat nämä tilat, 

”Minä luulin, että te sanoitte, että tämä ei koskaan voisi tapahtua!!!” Mutta kaikki turhaan, vain 

tullakseen nielaistuksi hornaan. Nämä todellakin tulee olemaan heidän oikeudenmukainen 

rangaistuksensa, ja siispä Minä neuvon teitä, ettette ole missään tekemisissä näiden maanalaisten 

tukikohtien kanssa, ne eivät ole turvallisia. ” 

” Ja kuitenkin Minä tulen tarjoamaan turvallisia suojapaikkoja autioilla paikoilla, paikkoja, missä on 

runsaasti vettä, luonnon luolia ja tarpeeksi ruokaa. Aivan kuten enkelit tarjosivat mannaa erämaassa, 

niin Minäkin tulen tarjoamaan riittävän varustamisen. Monet ruokavarastot eivät koskaan tyhjene. 

Lääketarvikkeita ja parantamista Minä myös yliluonnollisesti tulen ylläpitämään. Monet tulevat 

olemaan täysiaikaisia parantajapappeja, huoltaen sairaita ja heikkokuntoisia, vahvistaen ja lohduttaen 

heitä, jotka ovat murtuneet pelosta, kuoleman partaalla olevia, jopa joitakin, jotka on tuotu 

Valtakuntaan heidän elämänsä viime hetkillä. ”  

” Minulla on joitakin ihmeellisiä asioita suunniteltuna tälle hirvittävälle ajalle. Monet vihollisen seinät 

tulevat murenemaan rukouksen vuoksi. Minä tulen yliluonnollisesti ja kirjaimellisesti liikuttamaan 

Taivasta ja Maapalloa suojellakseni pyhiä henkilöitä. Joistakin tulee marttyyreitä, jotkut tulevat 

säilymään hengissä, mutta Minä tulen varustamaan heidät, Minä en tule hylkäämään heitä heidän 

vihollistensa tahdolle. Kyllä, ylivoimaista kärsimystä tullaan todistamaan, mutta myös ylivoimaista 

kunniaa ja uskon riemuvoittoa. Taivaasta tullaan lähettämään monia vierailulle rohkaisemaan ja 

varustamaan. Minun enkelini tulevat olemaan mitä huolehtivaisimpia jäljelle jääneiden hyvinvoinnista 

ja Minä suojaan heitä Minun vihani täydeltä voimalta. ” 

” Kuunnelkaa huolellisesti ohjeita, joita Minä välitän teille. Rukous tulee olemaan teidän suurin 

aseenne ja Minä tulen opettamaan teitä, kuinka rukoilla. Se tulee luontevasti soljumaan sisältänne 

ilman ponnisteluja, niin vahvaa tulee Minun armoni olemaan teidän keskellänne. Rukous tulee 

kumpuamaan sisältäpäin ja ottamaan teidät valtoihinsa pelon ja vaaran hetkinä ja teidät tullaan 

pitämään hyvin turvallisesti piilotettuina, kuin myös teillä tulee olemaan Minun Rauhani. ”  

” Monet tulevat pettämään toisensa ja vain Minun Henkeni antama erottelukyky tulee hälyttämään 

teitä, että keneen ei voi luottaa. Jos arvioitte ulkoisen tuntomerkkien mukaan kuten… mitä on sanottu, 

miltä he näyttävät, kuinka he käyttävät – jos te arvioitte normaalien ihmis tuntomerkkien mukaan, 

teitä tullaan huijaamaan. Teidän täytyy luottaa Minuun huomataksenne heikot sielut tai heidät, jotka 

on lähetetty etsimään teitä. ” 



 ” Jälleen Minä haluan sanoa, että tämä on jäljelle jääneille, tämä ei ole niille, jotka tullaan ottamaan 

Taivaaseennostossa. On tärkeää, että nämä asiat ovat painettuina ja helposti löydettävissä. ”  

( Clare ) Herra, pyydän korjaisitko minun tulostimeni?  

( Jeesus ) ” Huomenna se alkaa jälleen toimimaan. Aloita tulostaminen huomenna. OK? ”  

( Clare ) Voi, Kiitos sinulle Herra.  

( Jeesus ) Älä ole peloissasi, Clare, älä anna vihollisen tehdä tätä sinulle. Minä tiedän, kuinka houkutus 

olla peloissaan, on suunnaton, koska sinä voit niin selvästi nähdä, mitä on tulossa. Mutta Minä 

varustan sinun elämäsi runsaasti Taivaaseennostoon saakka. Rakkaani, Minä haluan sinun olevan 

esimerkki rauhasta ja turvallisuudesta Minussa, ei tutiseva pikku hiiri nurkassa. ” 

( Clare ) Minun täytyi nauraa. 

( Jeesus ) ” Ja kuitenkaan pelko ei ole naurun asia. Pikemminkin se tukahduttaa uskon ja sinä et saa sen 

saada jalansijaa sinusta. Palauta mieliin Minun lupaukseni sinulle ja kuinka monta kertaa Minä olin 

teitä varten, voi Israel? Kuinka monta kertaa Minä varustin sinun hevosesi heinällä, sinun ruokapöytäsi 

ruualla, sinun kulkuneuvosi polttoaineella, vapailla asuinpaikoilla? Hmm? Kuinka monta kertaa… Ja silti 

sinä epäilet Minua? Tule nyt, mikä häpeäpilkku sinä oletkaan, haluatko sinä kiertää vuorta 40 vuotta? ”  

( Clare ) Syvä huokaus. Anna minulle anteeksi Herra. Jeesus, minä uskon. Auta minua epäuskossani. 

( Jeesus ) ” Sinä työnsit nenäsi johonkin uutiseen kehittyvistä tapahtumista ja se pelotti sinut. ”  

( Clare ) Se on totta.  

( Jeesus ) ” No niin, on parempi, jos pysyt erossa sellaisista asioista, niillä tulee mitä varmimmin 

olemaan haitallinen vaikutus sinun mielentilaasi. ”  

( Clare ) Herra, entä tarvikkeiden jättäminen jälkeen meidän lapsillemme?  

( Jeesus ) ” Minä olen kertonut sinulle jo aikaisemmin, että Minä olen jo varustanut heidät. Tämä olisi 

epäuskon ele sinun puoleltasi. Se tulisi myös kääntämään huomion tehokkaasti. Voitko luottaa heidät 

Minulle? Luuletko, että näiden kaikkien vuosien jälkeen, mitä sinä olet Minua palvellut, että Minä 

hylkäisin sinun lapsesi? Eikö ole kirjoitettu, että te ette tule koskaan näkemään uskollisten lapsia 

kerjäämässä leipää? Minulla on heille voimakas varustus, mutta koska sinä et voi nähdä sitä, mitata 

sitä, pitää sitä kädessäsi, sinä et usko sitä. Sinun uskosi on hiipumassa. ”  

( Clare ) Pyydän, auta minua Herra. Minä olen todellakin häpeällinen palvelija.  

( jeesus ) No niin, tule tänne häpeällinen palvelija ja anna Minun pitää sinusta kiinni ja ennallistaa sinun 

uskosi. ”  

( Clare ) Hän piti minun kasvoja lähellään Hänen kahdella kädellään ja sanoi katsoen syvälle minun 

silmiini, vain muutamien tuumien (tuuma=2,54cm) päässä Hänen silmistään… 

 ( Jeesus ) ” Lakkaa murehtimasta lapsistasi, Minulla on heille lukuisia varusteluja, se on kaikki 

suunniteltu ja sen keskelle meneminen vain hämmentäisi asioita. Lakkaa Murehtimasta. ”  

” Luota Minuun. Minä haluan sinun kaikki ponnistelusi näiden sielujen puolesta, mitä Minä olen 

lähettänyt. Ole äiti heille, ruoki heitä hunajalla kalliosta ja Taivaan peltojen vehnällä. Voi, kuinka 

mustasukkainen Minä olen näistä, jotka ovat niin rakastuneita Minuun. Voi, kuinka Minä kaipaan 

suojella ja hoivata heitä! On teidän ymmärryksenne yläpuolella tietää, kuinka Jumala ihailee Hänelle 

omistautunutta sielua. Kuinka te voitte johdattaa heitä uskossa, jos olette loppuun uupuneita ja 

kompastelette? ”  



” Kuitenkin Minä korvaan erotuksen, sillä Minun voimani täydellistyy sinun heikkoudessasi. Siis jatka, 

nosta taakat heidän sydämiltään, koristele heidät rakkauden seppeleillä Taivaan puutarhoista. Ravitse 

heitä Clare, ja USKO, että MINÄ OLEN on lähettänyt sinut heidän puolelleen näinä pahanteon aikoina, 

jotka Paholainen on junaillut. Minä en ole vielä lopettanut, Minun Rakkaani. ”  

” Kuten menneinä aikoina, jolloin Minä yliluonnollisesti suojelin Minun ihmisiäni, niin Minä tulen 

suojelemaan heitä, joiden täytyy jäädä jälkeen. Heidän joukossaan tulee olemaan yksi, joka tullaan 

nimeämään johtajaksi, ja hänelle Minä tulen antamaan yliluonnollista tietoa ja viisautta. Älkää antako 

paholaisten aiheuttaa jakautumista, väärinymmärtämistä, supinaa ja mustasukkaisuutta. Olkaa 

varuillanne näitä myrkkyjä vastaan, joita he tulevat käyttämään hajottamaan ja sirottelemaan teidät 

kaikki. ”  

” Yhdessä te tulette säilymään hengissä. Erillään, te tulette kohtaamaan monia vaaroja ilman, että 

kukaan tukee teitä. Älkää antako heidän hajottaa ja hallita. Olkaa viisaampia kuin vihollinen – kulkekaa 

armeliaisuudessa ja nöyryydessä ja teillä ei tule olemaan ongelmia. Kulkekaa omassa tahdossanne, 

itsekkyydessä, epäilyssä ja kaunassa ja se tulee olemaan teidän kuolemanne. ”  

” Ryhmissä tulee olemaan monia testauksia, monia testauksia. Kivuliaita päätöksiä tehtävänä, elämän 

ja kuoleman päätöksiä tehtävänä. Minä tulen antamaan teille rauhan, kun päätökset ovat vaikeimpia. 

Käyttäkää arpoja määrittääksenne toimintasuunnitelma. Minä tulen olemaan teidän kanssanne, kuten 

Minä olin Israelin kanssa erämaassa. Minä tulen antamaan teille Minun rakkauteni merkkejä, vaaran 

merkkejä ja merkkejä, että te olette menossa väärään suuntaan. Olkaa tarkkaavaisia, kiinnittäkää 

tarkkaa huomiota merkkeihin, joita minä teille lähetän. ” 

” Jos epäilette, että olette tehneet väärän päätöksen, pysähtykää ja rukoilkaa tilanne läpi. On parempi 

odottaa Minua, kuin liikkua eteenpäin ansaan. Tulee olemaan toiminnan aikoja ja odottamisen aikoja. 

Odottamisen aikoina koettelemukset tulevat olemaan kaikkein vaikeimmat. Rukoilkaa aina, ylistäkää ja 

kiittäkää Minua jokaisesta turvallisesta hetkestä teidän matkallanne, jokaisesta varustamisesta, 

jokaisesta kerrasta, jolloin vältitte vihollisen. Käyttäkää Minun Nimeäni sota-aseena. ” Sillä meillä ei ole 

taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia 

maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. ” Paavalin kirje 

efesolaisille 6:12. ” 

” Nyt Minä haluan teidän kaikkien muistavan, kuinka helppoa on vajota epäuskoon, 

epäluottamukseen, epäilyyn, pelokkuuteen. Nämä ovat aseita, jota vihollinen tulee käyttämään teitä 

vastaan – ennalta varoitettu on ennalta aseistettu. Nyt Minun Kallisarvoiseni, takertukaa minun 

ohjeisiini, sillä niissä on elämä ja kuolema. Älkää pelätkö sitä, mitä ihminen tekee teidän kehollenne, 

vaan teidän ikuiselle sielullenne, älkää tehkö kompromisseja kehonne vuoksi, lastenne, vaimonne tai 

minkään asian vuoksi ylipäätään. Minä tulen olemaan teidän kanssanne päästämään teidät pahasta. 

Rukoilkaa… ”Päästä meidät pahasta.” Usein – se on voimakas rukous. ” 

” Siinä kaikki tällä kertaa, Minun Rakkaani. Muista, Minä lupasin, että sinun tulostimesi toimii 

huomenna. ”  

( Clare ) Kiitos Herra. Kiitos Sinulle.   

( Jeesus ) ” Minä siunaan teidät Minun Morsiameni, muistakaa varmasti säästää ja jättää nämä ohjeet 

jälkeenne. Olkaa rohkeita ja pitäkää katseenne Ikuisuudessa. ” Amen. 


