
145. Jeesus sanoo: Tämä On Valmistelun Aikaa 

TÄMÄ ON VALMISTELUN AIKAA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Syyskuuta, 2015.  

Meidän Jumalamme on meidän kanssamme, Sydänasukkaat – kun me etenemme valmistelun 

aikaan. Tämän illan viesti koskee sitä. 

Ennen kuin menen viestiin, minä vain haluan pyytää erityisiä rukouksia Sherry Burkelle, hän 

menetti pienen yksi vuotiaan tyttärentyttären. Me pyydämme rukouksia hänelle ja hänen 

tyttärelleen, joka menetti vauvan. Pitäkää heidät rukouksissanne – se oli kauhea menetys, hän 

kuoli yllättäen sydän- ja aivotulehdukseen. Siispä, me tulemme rukoilemaan hänen puolestaan. 

Viestiin. 

Herra aloitti: ” Vaikeuksia on tulossa Amerikalle. Sinä tiedät, että se on ollut tulossa pitkän aikaa, 

mutta sitä ei ole peruttu, ainoastaan lykätty.” 

Siinä vaiheessa, kun Hän sanoi sen, minä näin näyn pitkästä rahtijunasta, joka liikkui hyvin hitaasti, 

mutta tasaisesti.  

” Se on ollut tulossa ja on yhä kynnyksellä, ei aivan vielä alkamassa. Minä haluan teidän kaikkien 

olevan valmiina, ollen vakaasti Minussa. Ymmärrättekö? Hyvin älykkäitä demoneita on nimitetty 

tälle kanavalle tuomaan teidät kaikki alas, mutta Minä tulen jatkamaan teidät puhdistamistanne 

epäilyistä, Clare. Teidän ei tarvitse vaivautua puolustamaan Minua. Minä voin huolehtia meistä 

molemmista.” 

” Mutta Minä olen kouluttanut teidät kaikki tuntemaan pahojen kierot petokset, eikä olisi 

pahitteeksi, Minun Morsiameni, käydä läpi uudelleen viestit ja opetukset, joissa puhutaan 

erottelukyvystä.” 

Kyllä, soittolistalla on 36 kappaletta niitä – ja luultavasti joitakin, joita en ole laittanut soittolistalle 

viime aikoina. Linkki englanninkieliselle soittolistalle on videon alla. 

” Aivan, ja kaikki niistä tuovat esiin erilaisen näkökannan hengelliseen sodankäyntiin. Selkkaus, 

erillisyys ja selkäänpuukotus ovat heidän päätoimeksiantojaan. Siispä, olkaa erityisen valppaita 

kaikista motiiveista, tietäen, että jos te kylvätte selkkausta kodeissanne, te tulette korjaamaan 

selkkausta ja selkkaus tulee heikentämään teitä. Heikennetyssä tilassa, teidän erottelukykynne ja 

uskonne alkavat pettää teitä. Paljon parempi on antaa toisten olla oikeassa, Minun Morsiameni, 

kuin joutua erimielisyyksiin ja tulla heikennetyksi uskossanne.”  

” Ylpeys tulee olemaan toinen puolustus asento, jonka vihollinen tulee yrittämään saada aikaan. 

Jälleen, antakaa muiden olla oikeassa ja menkää eteenpäin, erityisesti kotona ja työpaikalla, missä 

teidän täytyy olla heidän kanssaan tekemisissä joka päivä. Olkaa ”Ei taistelua” henkilö. Antakaa 

Minun kertoa teille salaisuus: jos he eivät saa teissä aikaan vihaista reaktiota, he etsivät jonkun 

muun, jota kiusata – siispä ”Ei taistelua” on myös hyvin rauhallinen pieni saari asua. Mutta ennen 

kuin he ovat vakuuttuneet siitä, että sinä olet ”Ei taistelua/ei hupia” henkilö, he tulevat 

testaamaan teitä äärimmäisyyteen asti.”  

 

 



” Teidän arvonne, Minun Morsiameni, ei ole siinä mitä ihmiset sanovat teistä, vaan Minun 

Ruumiissani ja Veressäni, joka vuodatettiin Golgatalla, että Minä saattaisin saada teidät Minun 

kanssani Taivaaseen ikuiseksi ajaksi. Tunnistakaa, että nämä hyökkäykset tulevat viholliselta ja 

antakaa niiden ponnahtaa teistä pois. Jos teidän täytyy, vetäytykää WC:hen ja etsikää Minua, että 

Minä saattaisin voimistaa teitä Minun Armollani.”  

” Yli-sitoutuminen on toinen hyvin voimakas demoni, joka liittyy itsekkääseen kunnianhimoon. 

Kunnianhimo on ajava voima, joka etsii teidän väsyttämistänne, niin että teidän erottelukykynne ja 

uskonne alkavat horjumaan. Nämä ovat Sydämen ja Sielun asioita, joita teidän täytyy suojella 

Oikeamielisyyden Rintapanssarin alla. Kuten yleensä tehdään, joka vuosi Rahanhimon ja 

Kunnianhimon demoneita vapautetaan kristittyyn maailmaan liike-elämän edistäjiksi, jotta te 

olisitte täysin puhki talvikuukausien ajan. Demonit eivät ole väärän syyllisyyden tunnon ja 

tunteilun käyttämisen yläpuolella motivoidakseen teitä. Vastustakaa tätä koko mahdillanne. Minä 

en ole ollenkaan mielistynyt tämän vuodenajan materialismiin, se on kauhistus Minulle. Olipa se 

sitten sukulaisten painostusta tai teidän omaa sisäistä rahanhimoanne, älkää antautuko sille. 

Tehkää näistä tulevista vuodenajoista pyhyyden aikaa ja suurempaa syvyyttä Minussa- aikaa.”  

Sitten Herra sanoi jotakin minulle, ja minä en halunnut toistaa sitä. (myhäilyä) Minä sanoin, ”Voi, 

Herra, Minä olen tullut väsyneeksi taistelemaan, niin että en halua sanoa, mitä Sinä juuri pyysit 

minua sanomaan…”  

” Sano se joka tapauksessa. Clare, se täytyy tulla sanotuksi viattomien tähden, heidän 

puolustuksekseen.” 

 Kyllä Herra. Ja kaikille teistä, jotka aikovat tehdä poikkeuksen tähän seuraavaan kappaleeseen: No 

niin, te voitte vain lisätä sen Hänen näkemykseensä Shemitah-vuodesta ja kuinka Hän varoitti siitä. 

Minulla ei ole mitään puolustusta Jumalalle – tämä on, mitä minä uskon, että Hän sanoo, siispä 

minä vain toistan sen. 

Jeesus jatkoi… ” Ei ole mitään väärää Minun Syntymäni juhlimisessa ja muistelemisessa. Minä 

pyytäisin heitä, jotka tuntevat eri tavalla, olemaan pakottamatta omahyväisyyden asennettanne 

muille. On monia tapoja, joilla Minä kommunikoin pikku lasten kanssa tätä vuodenaikana, mutta 

sitä tulisi juhlia hengessä ja totuudessa ja sydämessä – ei koskaan materialismissa. Kyllä, se oli 

pakanajuhla, mutta Kirkko viisaudessaan nimitti juhlapäivän siihen kohti korvaamaan pahan 

juhlan, jota he juhlivat ennen kuin heistä tuli kristittyjä. ”  

” Tästä on tullut aika juhlia Minun inkarnaationi, Minun nöyryyteni ja alhaisuuteni mysteeriä. 

Kaikki siltä ajalta olevat ihmeet, jotka on todistettu oikeaksi. Se on ihmeen ja armon aikaa, jolloin 

monia, monia armoja jaetaan Taivaasta uskollisille. Pieni rakkauden osoitus on paljon parempi kuin 

täysin kehittynyt materialistinen hemmottelu. Ja kun päivät lähestyvät; lapsille pitäisi opettaa, että 

suurin lahja, minkä voit antaa Minulle on itsesi. Lukien tarinoita uskon sankareista ja kuinka he 

antoivat itsensä, on kaunis tapa korostaa tämän vuodenajan merkitystä. Pieni seimi on jotakin, 

jota pikkuiset eivät tule koskaan unohtamaan ja se tekee tästä vuodenajasta niin erilaisen kuin 

kaikista muista.”  

Ja vain sivuhuomautuksena tässä, Herra on käsitellyt tämän minun kanssani hyvin kauan aikaa 

sitten, kun minun lapseni olivat pieniä. Neljän lapseni kanssa me teimme viljankuori nukkeja; 

Mooses ja Jeremia ja profeetat ja Ruut – kaikki Raamatun pyhät miehet ja naiset.  

 

 

 



Ja me luimme pikku kertomuksen heistä joka ilta ja ripustimme ne vanhaan maruna kasviin, joka 

oli olohuoneessamme, jonka me koristimme valoilla ja kimalteella. Ja meillä oli myöskin pieni 

seimi, jonka lapset tekivät savesta. Ja me puhuimme paljon Herrasta ja kaikista asioista, jotka 

tapahtuivat Hänen syntymänsä aikaan. Se oli hyvin erityistä aikaa. 

Hän oli aikaisemmin maininnut Oikeamielisyyden Rintapanssarista ja Hän kysyi minulta, halusinko 

minä tietää mistä siinä oli kyse.  

Hän sanoi… ” Nämä ovat sydämen ja sielun asioita, jotka teidän täytyy suojata Oikeamielisyyden 

Rintapanssarin alla.”  

Ja minulla ei todella ole vahvaa opetusta tai käsitettä siitä vielä. Minä tarkoitan, että minulla on 

sanat, mutta minulla ei ole siitä syvällistä näkemystä. Tänään Herra meni hieman syvemmälle siitä 

minua varten ja minä todella arvostan sitä. 

” Oikeamielisyyden Rintapanssari suojelee sinun sisäelimiäsi, sydäntäsi, sieluasi, energia lähteitäsi. 

Kun sinun tietoisuutesi oleskelee juuri keskellä solar pleksustasi, juuri sydämen alapuolella, näitä 

tulee vartioida suurella huolella. Kuinka pukeudutaan oikeamielisyyteen? Tottelevaisuudella 

Minun tiedettyyn tahtooni. Jos tahallisesti ylitätte Minun tiedetyn tahtoni, niin välittömästi 

panssarissanne on reikä, josta paheksuminen voi päästä sisään. Te tiedätte, että se mitä te teitte, 

ei miellyttänyt Minua ja nyt teidän sydämenne siirtyy Minun rakastamisestani Minun 

pelkäämiseeni.”  

” Ja demonit ottavat täyden hyödyn aukosta ja löytävät lukemattomia tapoja saada teidät 

tuntemaan itsenne paheksutuksi. Mutta te voitte taistella niitä vastaan helposti, jos te olette 

totelleet Minua ja te tiedätte, että te olette Minun Tahdossani. Mikä kaunis puolustus tämä on; 

mikään ei voi koskea sieluun, joka on Minun Tahdossani, Oikeamielisyyden Rintapanssarin kautta, 

kun te elätte elämäänne päivittäin tottelevaisuudessa. Siinä määrin kuin te olette tottelevaisia 

Minun Tahdolleni ja Minun toiveilleni, siinä määrin tulee teidän Rintapanssarinne olemaan pitävän 

tiivis ja läpitunkematon.” 

” Minä haluan teidän seisovan pystyssä näinä aikoina, kun monet tulevat lankeamaan, koska he 

eivät olleet valmistautuneet taistelemaan hyvää taistoa. He eivät tiedä kärsimisen arvoa. He eivät 

koe syvällisen virkistäytymisen aikoja ylistyksessä Minun kanssani ja nuo kaksi asiaa tekevät heidät 

hyvin haavoittuviksi. Useimmat on koulutettu uskomaan, että kun kaikki menee oikein heidän 

elämissään, he todella ovat Minun tahdossani ja Minun siunauksessani. Mutta heille se on 

vaarallista aikaa useammin kuin, että ei olisi. Saatana ei näe heitä enää uhkana, niinpä hän jättää 

rauhaan ja aseista riisutuiksi. ”  

” Kun Kristuksen sotilas ryhtyy rohkeasti seisomaan ja elämään Minua varten, hänestä tulee 

välittömästi maalitaulu. Minun Morsiameni, teidän päätöksenne tehdä, mikä on oikein 

miellyttääksenne Minua, tulee vetämään vastustusta ja vaikeuksia. Siksi on äärimmäisen tärkeää, 

että te tiedätte, kuinka suojella ja täydentää itseänne Minussa.”  

” Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista.” Psalmi 34:19. 

” Koska niin monelle on opetettu vauraus vastaa oikeamielisyyttä- opinkappaletta, he ovat vielä 

haavoittuvampia, kun maailma ja kaikki, mitä sillä on tarjota, yhtäkkiä pettää heidät. He eivät 

mittaa elämiensä arvoja Minun Vereni käsitteillä, vaan pikemminkin maailman nettovarallisuuden 

käsitteillä. Tämän takia niin monet tekivät itsemurhan Suuren Laman aikana. Heidän 

omanarvontuntonsa oli täysin perustunut heidän maallisiin arvoihinsa.  

 



No niin, nyt meillä on kodittomuus tulossa heille, jotka asuvat mukavissa taloissa, heillä on veneitä, 

autoja, mukavia asioita ja he ovat veloissa kulmakarvoihinsa saakka. Kun kaikki nämä 

statussymbolit on otettu heiltä pois, he eivät tiedä minne päin kääntyä ja he eivät tiedä ketä he 

ovat.” 

” Tänä aikana teidän tulee olla majakan valoja, valottaen sitä valoa heidän sielujensa todelliselle 

arvolle – se on, Minun Kärsimykselleni. Te tulette seisomaan lujasti ja he tulevat haluamaan tietää, 

että mikä ankkuroi teidät. He tulevat kuuntelemaan, koska he ovat epätoivoisia ja näytätte 

tarjoavan heille vastauksen, jota ei voi maailma korruptoida. ”  

No niin, Herra… Kun he menettävät kaikki nämä asiat ja eivät enää voi työskennellä pitkiä päiviä 

ylläpitääkseen itseään, heillä tulee olemaan enemmän aikaa Sinulle, eikö? 

” Se on osa siitä. Tottumuksen voimasta, aika tulee särkymään heille, vapaasti käytettäväksi muilla 

tavoin kuin tekemällä rahaa ha shoppailemalla. Tämä on milloin Minä, toivottavasti, voin tulla 

sisään ja tarjota heille pelastusta ja täynnä tarkoitusta olevaa elämää, ennemmin kuin tyhjyyttä 

täynnä olevaa elämää. Tämä on Minun Armoani toiminnassa, Clare.”  

” Minä haluan Minun Morsiamieni täyden huomion Minuun ja tämä poisriisuminen tulee tuomaan 

monet takaisin Minun luokseni. Se on tavallaan puhuen, matalan profiilin, perhe perheeltä 

herätystä. Sitä jo tapahtuu ympäri maailman. Koska aika on niin vähissä, Minun Henkeni liikkuu 

ihmiskunnan vetten päällä ja tuo monia kuolleista syntymään uudelleen Minussa.”  

” Ja te olitte uskollisia puhumaan Minun sanojani teille, että suurta herätystä ei olisi ennen 

Taivaaseennostoa. Mutta juuri silmienne edessä, pieniä ihmisryhmien taskuja on kääntynyt ja 

lisätty Valtakuntaan päivittäin. Ja se on kääntymys, jota monet odottivat ennen Taivaaseennostoa, 

mutta eivät ole vielä huomanneet, että he ovat sen keskellä. Sitä tapahtuu kaikkialla, joka puolella 

maapalloa. He, jotka uskovat Minun Armooni ja ovat olleet etsimässä jotakin ilmeisempää ja 

profiloidumpaa, ohittavat sen ja yhä odottavat. Mutta se mitä he odottavat, tulee sinä päivänä, 

kun teidät otetaan Taivaaseennostossa. Tämä ennennäkemätön päivä historiassa tulee 

ravistelemaan monia itsepäisestä torkkumisesta todellisuuteen, että MINÄ OLEN todellinen. Sitten 

herätys tulee olemaan ilmeistä ympäri maapallon. Näettekö, Minun Armoni työskentelee tavoilla, 

joita ei ihminen eikä vihollinen odota.” 

” Siispä, mitä Minä sanon, on että tämä tulee olemaan aika loistaa, Minun Morsiameni. Kun 

kukaan heistä ei enää voi nähdä mitään järkeä elämissään, te tulette olemaan heidän pelastuksen 

majakkansa. Mutta ennen kuin tämä voi tapahtua, teidän täytyy olla lujasti vakiintuneita Minussa. 

Pysykää poissa maallisesta mediasta, jotka ovat läpikotaisin vihollisen agendan kyllästämät. 

Pysykää poissa, pysykää poissa, pysykää poissa! Teidän ajattelunne täytyy olla Minun Henkeni 

kontrolloimaa, ei maailman, joka on täysin Saatanan käskynalaisuudessa. Koska te olette itsenäisiä 

ajattelussanne, te tulette toimimaan ja reagoimaan Hengessä ja tulette olemaan kykeneviä 

paimentamaan ympärillänne olevia. Jopa nuorimmat joukossanne tulevat olemaan kykeneviä 

johtamaan vanhempiaan, joiden mielet ovat korruptoituneita ja unessa.” 

” Teidän aikanne ylistyshetkessä, ylistysmusiikin kuuntelu, Minun ylistämiseni läpi 

auringonlaskujen ja sirkkojen ja lumihiutaleiden – ylistys tulee ylentämään mielenne 

korkeammalle, tuolle puolen kuoleman, jota on joka puolella tässä maailmassa. Ylistys 

yksinkertaisesti on sen tunnustamista, Kuka Minä olen ja Minun kiittämistäni Minun 

huolenpidostani ja eduistani. Te voitte tehdä sitä missä tahansa, milloin tahansa ja Minä tulen 

vastaamaan vetämällä teidät ylös itselleni.”  



” Musiikista on paljon apua, kun se on voideltu ylistämään Minua, mutta teillä ie tarvitse olla 

musiikkia ylistääksenne. Teidän ei tarvitse aukaista suutanne – monta kertaa se on asiaan 

kuulumatonta. Ylistäminen Hengessä ja Totuudessa. Minun suurentamiseni sydämessänne ja 

mielessänne, se todella on ylistystä Hengessä ja Totuudessa. Joskus suunne aukaiseminen tekee 

teistä itsetietoisia ja ottaa pois meidän syvän yhteytemme. Ylistäkää niin kuin teitä johdetaan, ei 

niin kuin ajattelisitte toisten sanovan, että teidän tulisi ylistää. Te ette ole tekemässä vaikutusta 

kehenkään tässä. Me olemme yhdessä sydämenne pyhäkössä. Kukaan ei odota esitystä. Minä 

haluan vain teidän kiitollisuutenne ja ylistyksenne. ” 

” Siispä, nämä ovat asioita teille harkittavaksi, Minun Kyyhkyni. Nämä ovat valmistautumisen ja 

Minussa asumisen aikoja, Minun kauttani eläen. Te asutte Viinipuussa, kasvaen voimassa ja 

kunniassa. Ja se on meidän yhteisponnistuksemme, joka tuottaa hedelmää, niin kauan kuin te 

pysytte läheisesti yhdistyneenä Viinipuuhun.”   

” Minä rakastan teitä kaikkia kovasti. Ja jotta pystyisitte sinnittelemään kaikki nämä asiat, joita 

Minä olen pyytänyt teiltä, teille välitetään Armoa.” 


