620. Jeesus puhuu Ezekielin Parantumisesta &
Claren Helpotuksesta & Sana heidän Vihollisilleen
EZEKIELIN PARANTUMINEN… CLAREN HELPOTUS & SANA HEIDÄN VIHOLLISILLEEN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Toukokuuta, 2018.
Clare aloitti… Kiitos Sinulle, Jeesus, kauniista asioista, joita Sinä teet meidän henkemme, sielumme
ja ruumiimme hyväksi. Kiitos Sinulle aviomieheni terveyden parantamisesta ja terveydentilan
kääntämisestä parempaan ja hänen tuomisestaan takaisin aivan partaalta. Kuinka kaunista onkaan
nähdä hänen elpymisensä. Kiitos Sinulle, minun kallisarvoinen Jumalani! Voi, kuinka minä voin
kiittää Sinua?
No niin, rakkaat Sydänasukkaat, antakaa anteeksi minun pitkä hiljaisuuteni. Asiat ovat kääntyneet
aika lailla parempaan noin neljä päivää sitten ja minä olen odottanut näkeväni, jos se olisi
todellista ja merkittävää… Ja minä olen ikionnellinen raportoidessani, että se on todellista!!
Ylistäkää minun Rakasta Jeesustani! Hän ei luovuttanut meitä meidän vihollistemme tahdolle ja
Ezekiel on tasaisesti toipumassa, saamassa voimaa takaisin, eikä hänellä ole mitään ongelmia
mahansa ja suolistonsa kanssa. Itse asiassa, kaikki sujuu hyvin sujuvasti, kuin ei koskaan ennen.
Kävi ilmi, että hänellä oli ollut mini kohtauksia, aivoverenkiertohäiriöitä, päivien ajan ja se aiheutti
vakavan puutteen puheeseen. Ja se oli karmivaa… Hän ei pystynyt ääntämään selvästi tai
kontrolloimaan käsiensä ja jalkojensa liikkeitä. Ja mikä tahansa pieni häiriö sai hänet kohtauksen
omaiseen tilaan. Hänellä oli aivovaurio, mutta se on ollut parantumassa ja nyt hänen puheensa ja
motoriset taitonsa ovat täysin normaalit.
Herra paljasti hänelle, että hän oli uudelleen kytkemässä hänen aivojaan, poistaakseen tapahtumia
hänen lapsuudestansa, mitkä olivat tehneet hänen persoonallisuudestaan kieroutuneen, kun hän
kasvoi aikuiseksi. Kuka olisi voinut ajatella, että se, mitä paholaiset suunnittelivat pahaa varten,
sen Jumala on kääntänyt superhyväksi, antaneet Ezekielille uuden näkökulman itsestään ja
elämästään ja Taivaasta?
Hän on menettänyt hyvät 60 tai 70 paunaa (1 pauna=453 grammaa. 60 -70 paunaa=n.30 kg) ja on
nahkaa ja luuta… Mutta iloista nahkaa ja luuta! Nukkuu 9 tuntia ensimmäistä kertaa vuoteen,
nousee auringon noustessa ja käy ulkona nauttimassa upeasta kevään kukinnasta. Leikkii pihalla
koiran kanssa, petaa oman vuoteensa, ottaa suihkuja. Se on ihmeellistä, todella. Se on aika
kaunista ja hämmästyttävää. Minä olen niin kiitollinen meidän Herrallemme, kun Hän on täyttänyt
lupauksensa meille.
Minä tiedän, että siitä on vain neljä päivää, mutta Herra on myös kertonut, että hän toipuu nyt.
Mutta se vie aikaa.
Pyydän, rukoilkaa vihollistemme puolesta. Minä haluan heidän näkevän, että Jumala on todellinen.
Vaikka he halusivat tappaa hänet – ja tappaa minut – Herra meidän Jumalamme on mahtava ja on
suojellut meitä. Mutta vielä enemmän kuin sitä, useat ihmiset ovat tulleet parantamis voiteluun ja
palvelemaan Ezekielin kipujen seurauksena. He laittavat kätensä hänen päälleen ja kipu lakkaa. Ja
nyt he laittavat kätensä toisten ihmisten päälle myös. Se on hämmästyttävää! Niin monet, jotka
ovat olleet yhteydessä meidän talouteemme, ovat syvästi vaikuttuneita rukouksesta ja Jumalan
uskollisuuden tuloksien näkemisestä. Todellakin hänestä on tullut merkki ja ihme monille. Minä en
koskaan odottanut tätä tapahtuvaksi; se on täysi yllätys.

Ezekiel on monta kertaa mennyt verhon läpi, mikä erottaa Pilven ja on nähnyt monia sukulaisia ja
kokenut monia ihmeitä Taivaassa. Hänellä on paljon materiaalia ja Herra on kertonut hänelle, että
hän tulee kirjoittamaan kirjoja. Siispä, hän on innoissaan siitä ja jakaa sen teidän kanssanne, kun
hänen tarmonsa lisääntyy. Hänen suhteensa Herran kanssa on puhjennut kukkaan niin kauniisti,
että hän istuu huoneessaan ja puhuu ääneen Hänelle - ja kuulee vastauksia. On kuin kaksi ihmistä
olisi siellä keskustelemassa! Minä en kuule Herran vastaavan hänelle. Minä kuulen hänen puhuvan
Herralle. Mutta se on niin luonnollista ja niin todellista. Ja niin rentoutunutta. Se on kaunista!
Kaksi päivää sitten, minä puhuin Herralle peloistani, koska oli kulunut vain kaksi päivää, kun hän oli
ollut toipumassa. Ja minä sanoin… ”Herra, minä niin kaipaan kiittää ja ylistää Sinua siitä mitä Sinä
olet tekemässä hänen kanssaan – minä vain pelkään niin että se uusiutuu… Voi Jeesus, Sinä yksin
tiedät, kuinka minä tunnen. Anna minulle anteeksi minun kärsimyksen pelkoni. Voi, minä toivon,
että tämä olisi ohi. Herra, auta minut pystyyn jälleen. Minun täytyy keroa teille kaverit, minä olen
ollut matkalle uupunut. Minä olen vain ollut… en ole voinut keskittyä ja olen ollut hyvin, hyvin
väsynyt.
Jeesus vastasi… ” Minä olen juuri tässä kanssasi, itkien kanssasi. Minä tiedän, kuinka sinä tunnet
itsesi loukatuksi, kuitenkaan Minä en ole jättänyt teitä vihollistenne tahdon varaan. Ei, Minä olen
vartioinut teitä kuin Minun silmäterääni. Jopa nyt, he juonivat sinua vastaan. ”Kuinka me voimme
saada Claren? Kuinka me voimme saada heidät?” Mutta heidän menetelmänsä ovat hyödyttömiä
Minun soturienkeleideni edessä, heidät on nimitetty suojelemaan sinua, Clare.”
” Nouse ylös, Minun Rakkaani! Nouse ylös ja kävele, hyppele, hyppää, itke ilosta! Sinun on aika
rakentaa se, mikä on revitty alas. Aivan teidän suhteenne alusta asti. Niin paljon on poistettu teiltä
molemmilta. Monien pahat aikeet, monien kirousten lisäksi. Hänen tunteensa sinua kohtaan ovat
muutoksen todistus. Ei sillä, etteikö hän rakastanut sinua tarpeeksi aiemminkin, mutta nyt, hän
näkee paljon selvemmin kuin koskaan aikaisemmin sen aarteen, mikä hänelle on uskottu. Nyt hän
tietää, kuin ei koskaan aikaisemmin, teidän yhteisen työnne merkityksen.”
” Minä poistan menneisyyden esteitä, niin että te VOITTE työskennellä yhdessä musiikinteossa.
Monet asenne esteet on poistettu; monet. Teidän vihollisenne olivat laittaneet ne teidän eteenne,
mutta Minä kaipaan nähdä teidän luovan yhdessä. Minä kaipaan nähdä sinun onnellisuutesi, Clare,
että sinun aviomiehesi on viimeinkin samassa veneessä sinun musiikkisi kanssa, minkä Minä olen
luonut sinulle tehtäväksi.”
( Clare ) No niin, tuo on mielenkiintoinen huomio. Ezekiel on aina ollut halukas auttamaan minua,
mutta aina on tullut joku este. Tiedättehän, me olemme olleet keskellä nauhoitusta yhdessä ja
asioita vain tulee. Hän sairastuu. Tai väsyy yhtäkkiä. Tai joku hätätilanne keskeyttää. Minä
tarkoitan, että niin monia esteitä meidän yhdessä työskentelymme edessä.
Ja minä olen luottavainen nyt, kun Herra on suojaamassa meitä Hänen enkeleidensä kanssa ja me
tulemme kykenemään menemään eteenpäin ja tekemään musiikkia yhdessä. Ja hän rakastaa niin
huilua! Hän rakastaa, kun minä soitan huilua – hän rohkaisee minua niin paljon sen kanssa. Siispä,
minä olen todella innostunut näkemään, mitä me tulemme tekemään yhdessä. Ja Herra poistaa
nämä esteet tieltä. Minä olen nähnyt nämä esteet. Minä tiedän, että ne ovat olleet olemassa,
koska ne ovat todella, todella vaikeuttaneet meitä työskentelemästä yhdessä.

Me olemme julkaisseet yhden laulun yhdessä… Tyhjät Pelot. Ja hän tekee rokkenrolli osuuden
laulun lopussa. Ja jopa itse laulu, minä pidän laulun toiseen kertaan laulettavista kohdista, koska se
on kuin… Minun ääneni murtuu muutamassa kohdassa. Meillä on vain niin paljon tehtävää
yhdessä. Minä olen hyvin innoissani siitä. Ja sitten minä tavallaan rupesin tietoisesti puhumaan
Herralle ja minä sanoin… ”Voi, Herra, minun ääneni kuulostaa toivottomalta. Minä tarvitsen
ihmeen.”
( Jeesus ) ” Ihmeet tehdään kovalla työllä.”
( Clare ) Sitten minä tarvitsen ihmeen tehdä työtä kovasti. Minä tarvitsen innoitusta. Minä tunnen
oloni niin tyhjäksi, niin päämäärättömäksi. Minä tarkoitan, minä tiedän, mikä minun päämääräni
on, mutta tuntuu kuin minä olisin sen kadottanut. Tai se tulee liian myöhään. Tai minulla on siitä
vajetta tai minun ruumiini on NIIN väsynyt. Voi, Herra – Sinä tiedät täsmälleen mitä minä
tarkoitan.
( Jeesus ) Sinä tarvitset enemmän hedelmiä ja vihanneksia, Clare. Vähemmän viljaa, juustoa,
rasvaa. Sinä tarvitset dieetin kunnostuksen ja paljon enemmän huomion kiinnittämistä siihen, mitä
sinä syöt. Ja tietenkin, liikuntaa.”
( Clare ) Ja kun Hän sanoi sen, minä ajattelin… Jep. Allas. Se on poissa käytöstä juuri nyt. Siispä
minä sanoin… ”Mutta nyt alla on pois käytöstä.”
( Jeesus ) ” Sinulla on täysi lasti tekosyitä, että miksi et voisi nousta ylös ja yrittää uudelleen.
Haluatko, että Minä jätän sinut tähän? Vai aiotko sinä tehdä parhaasi noustaksesi ylös sinun
mielletystä - kukistumisen ja itsesäälin sängystäsi – mikä on vain harhakuva, johon sinä olet
sallinut vihollisen sinut kietoa? Sinä olet myös lopen uupunut unettomista öistä ja tunnetasolla
lopen uupunut hänen kärsimyksensä katselemisesta. Vihollisesi ovat tehneet tämän, Clare, mutta
sinun ei tarvitse jäädä tähän. Salli Minun vetää sinut pois.”
( Clare ) Herra, sitä minä haluan koko sydämestäni!
( Jeesus ) ” Sinun uskosi horjuu, Minun Rakkaani. Usko, että sinä tulet perimään hyviä asioita
maassa, sillä totisesti Minä sanon sinulle: Nouse, pikku tyttö, nouse ylös! Anna minulle kätesi.”
( Clare ) Kun Herra otti kädestäni kiinni, minä näin itseni noin neljä vuotiaana sievässä
juhlamekossa. Hän nosti minut ja laittoi minut kuumavesialtaan kannelle, niin, että me olimme
samalla tasolla, kasvokkain Hänen kanssaan. Minulla oli myös vaaleanpunaisista villiruusuista tehty
kruunu.
( Jeesus ) ” Sinua on pahoinpidelty tunnetasolla ja sinä olet heikko näistä lyönneistä. Ja sinun
sydämesi on yhä toipumassa siitä, mitä olet nähnyt Ezekielin sairaudessa. Mutta sinä tiedät
sydämessäsi, että Minä lupasin sinulle parantumista. Ja se on alkanut ja hän voimistuu päivä
päivältä. ”
( Clare ) Jep – eikä hän tarvitse kipulääkitystä!
( Jeesus ) ” Mutta Minä ymmärrän, että sinä odotat väistämättömältä tuntuvan asian tapahtuvan;
olosuhteet ovat ehdollistaneet sinut tähän. Mutta Minä kerron sinulle, että sinulla ei ole mitään
huolehdittavaa. Tämä on ylämäkeen kiipeämistä ennallistamiseen, terveyteen ja uuteen
varustamiseen hänelle ja sinulle.”

” Kyllä, hän näkee melko selvästi Hengellisen nyt ja on selvillä siitä, miten moittia vihollisen ääntä.
Voi, Clare, niin paljon on saavutettu tällä sairaudella – mainitsematta edes sitä mitä olet tehnyt
sen nuoren parin hyväksi, joiden puolesta sinä esirukoilet. Toodellakin, Ezekielin kärsimys on
merkinnyt ratkaisevasti heidän tilanteessaan.”
( Clare ) Ja se on mielenkiintoista. On nuori pari, jotka työskentelevät mennäkseen naimisiin ja
heitä vastustetaan paljon. Suhteen nuori nainen näki unen. Ei – se ei ollut uni. Hän otti Rhemaohjelauseen, ja siinä luki ”Ezekiel”. Ja minä ajattelin, ”No niin, hän oli profeetta…” Enkä minä
tiennyt mitä kertoa hänelle. Ja sitten minä ajattelin sitä hetken. Ja minä oivalsin… ”Ezekiel rukoilee
sinun puolestasi, Kultaseni! Hän on tarjonnut paljon kärsimystä sinun puolestasi.” Siispä, se oli
kaunis vahvistus.
( Jeesus ) ” Minä tiedän, että sinä etenet varovaisesti, mutta Minä haluan myös, että sinä katsot
tulevaisuuteen, jonka Minä olen suunnitellut sinulle, josta Minä en vedä Minun sanaani pois. Jaa
Rhema-ohjelauseesi.”
( Clare ) No niin, minä olin juuri herännyt ottamaan jonkun Rhema-ohjelauseen. Ja minä menin
kokoelmalleni, jossa on noin 800-1000 korttia, joita minä olen kerännyt avoimiin kenkälaatikoihin
kolmenkymmenen vuoden ajan. Minä suljin silmäni ja vedin muutaman kortin.
Ensimmäinen oli… ”Menneisyyden epäonnistumisilla, nykyhetken heikkoudella, näillä ei ole mitään
voimaa sinun ylitsesi, jos laitat täydellisen luottamuksesi Minuun. Minä en petä hyvää tahtoa. ”
VAU!! Se sattui maaliin, vai mitä?! Toinen oli… ”Unohda eilinen… ryhdy katsomaan vain sitä mitä
aiot tehdä tänään.” Ja kolmas oli… ”Työstä äänihuuliasi.” Jep. Siinä on ihme. Paljon kovaa työtä.
( Jeesus ) ” Katsohan, Minä osoitan sinulle mihin suuntaan sinun pitää mennä. Katso eteenpäin, älä
katso taaksesi. Ne päivät ovat menneet. Nyt on kevätaika, useammalla tavalla kuin mitä voit
kuvitella. Minä teen uuden asian; Minä tarvitsen sitä, että sinä olet siinä mukana. Tule, Minä tulen
auttamaan sinua.”
” Kaikki alkaa Hengessä, Minun innoitukseni avulla. Ja pian se ilmenee fyysisessä maailmassa ja
sinä olet taas satulassa jälleen. Minä pitelen sinua pystyssä Minun armollani. Minä ennallistan ja
rakennan sinua uudelleen, vähä vähältä ja katso mitä ihmeellisiä asioita Minä aikaansain sinun
aviomiehessäsi? Ihmeellisiä asioita, joita hän näkee ja kuulee, ilo hänen hyvin avoimesta ja
selkeästä suhteestaan Minuun. Ja hänen syvällisesti lisääntynyt rakkautensa ja arvostuksensa
sinua kohtaan. On niin monia naisia, jotka kaipaavat sitä, mitä Minä hänessä olen sinulle antanut.
Sinulla on paljon riemuittavaa, Clare. Jatka maailman, presidenttinne, lapsikaupan uhrien, Kanavan
ja vihollistesi puolesta rukoilemista. Vihollisesi erityisesti tarvitsevat rukousta, sillä jälleen kerran,
he ovat epäonnistuneet.”
” Ehkä he nyt heräävät sille mahdollisuudelle, että Saatana on valehdellut heille eikä heillä ole
valtaa teihin, paitsi mitä Minä sallin Minun tarkoituksiani varten. Kun he näkevät tämän, he tulevat
varmasti kyselemään, miksi Saatana on Minun alamaiseni. Minä tahdon kertoa heille, että he ovat
eläneet elämään kauhussa ja pelossa, kun he voisivat elää sitä ilossa – ja Minä suojelisin heitä,
voimaannuttaisin heidät tekemään asioita, joista he ovat pystyneet vain unelmoimaan. Niin paljon
katkeruutta, niin paljon epäonnistumista.”

” Rakkaat sielut Saatanan palveluksessa, ettekö te ole väsyneitä tyhjiin lupauksiin ja
epäonnistumisiin? Ettekö te kyseenalaista, miksi te olette niin rajoittuneita ja turhautuneita? Te
tiedätte, että toisten kukistaminen avaa teidät sille, että teidän vihollisenne kukistavat teidät.
Mutta, jos antaisitte elämänne Minulle, Minä näyttäisin teille rakkauden, anteeksiannon,
kärsivällisyyden ja todellisen kiintymyksen. Minä nostaisin teidät ylös ja varustaisin teidät
täyttämään unelmanne.”
” Miksi elää varjoissa, tullen jatkuvasti pelon väijymäksi. Pelon, joka on paljon voimakkaampaa
kuin te tai teidän noitien kokouksenne? On aina joku voimakkaampi ja mustasukkaisuus provosoi
kirouksia toisilta. Siispä, näettekö? Mitä enemmän te menestytte, sitä enemmän te olette
maalitauluina heille, jotka ovat teille mustasukkaisia. Mutta myös tämän universumin lait, joiden
mukaan teidän täytyy toimia, ovat sidottuja sääntöön, että sitä mitä kylvät, sitä tulet niittämään.
Siis, te kylvätte kirouksia… ja puolestanne saatte niittää kirouksia. Onko se minkäänlaista elämää,
elää jatkuvassa pelossa, että joku kiroaa teitä?”
” Siispä, nyt kun te näette, että te olette epäonnistuneet, ja he ovat menestyneet. Ja niin paljon
enemmän tehtiin Valtakuntaa varten heidän puhdistamisensa kautta – pyydän, voisitteko te
harkita? Minä olen hyvä ja rakastava Jumala. Minä loin teidät hyvää varten, en tuhoa, vihaa,
katkeruutta, pettymystä, vihaa, mustasukkaisuutta ja raivoa varten? Ne ovat kaikki Saatanan
ominaisuuksia. Ettekö te ole vielä kyllästyneet siihen?”
” Tulkaa Minun luokseni. Sallikaa Minun puhdistaa teidän menneisyytenne ja antaa teille uusi
elämä. Minä välitän teistä syvästi ja Minä odotan. Pyydän, tulkaa. Minä odotan teitä.”
Se oli Hänen viestinsä loppu. Pieni vinkki… Linkki englanninkieliseen Opetukseen Rhema-ohjeiden
kanssa työskentelyyn ja linkki englanninkielisiin Rhema-ohjeisiin on Youtube-videon alla ja
nettisivulla.

