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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Toukokuuta, 2018. 

( Clare ) Herra, vain Sinun armosi voi suojella minua. 

Jeesus aloitti… ” Suojella on oikea sana. Mutta Minä en voi suojella mieltä, joka on itsepäisesti 

asettunut omalle kannalleen. Minun täytyy vapauttaa heidät, niin että he voivat mennä 

jahtaamaan loputtomia jänönpolkuja, jotka eivät johda minnekään.” 

” Jopa, kun sinä katsot kuvia viestejä varten, Clare. Sinä jatkat, uteliaisuutesi vangitsemana, 

löytäen juuri sen oikean asian ja monta kertaa sinä ohitat sen vain katsoaksesi ”mitä muuta täällä 

on”. Kuinka monta kertaa sinä palaat ensimmäisen näkemäsi kuvan luo?”  

” Muuten. Tiesitkö, että Minun Pyhä Henkeni valitsee kuvat sinulle ja laittaa ne eteesi, niin, että 

sinun ei tarvitse tuhlata aikaa? Mutta silti sinä tuhlaat. Näetkö? Tässä kohden sinä voit säästää 

aikaa, jopa 45 minuuttia, käyttääksesi sen musiikkiin.” 

” Voi Rakkain, elämässäsi on niin paljon jänönpolkuja. Minä olen niin iloinen, että sinä alat 

tajuamaan, että mitä ne ovat… koukkuja, jotka vihollinen on laittanut leukaasi. Kun tunnistat ne, 

älä toimi niiden mukaan! Laske ne alas ja juokse pois, takaisin rukouksen turvaan ja työhön. Älä 

salli itseäsi vedätettävän niin kuin kalaa, Clare.” 

” Nyt, näetkö? Sinä jaat totuuden veljiesi ja sisartesi kanssa ja sinun vihollisesi ovat kuuntelemassa. 

Ja ne suunnittelevat seuraavaa liikettään, kun ne luetteloivat sinun heikkouksiasi. Mutta hyvä 

uutinen on, että ne juuri ovat nostaneet rimaa sinulle, tullakseen vahvemmiksi houkutuksen 

vastustamisessa. Huomenna ja ensi viikolla sinä saat lisää houkutuksia. Suurempia. Koreampia. Ja 

jos sinä olet oppinut mitään tänä iltana, sinä tulet tajuamaan ne välittömästi ja juoksemaan niitä 

pakoon.” 

” Kuitenkin, jos sinä lankeat niihin jälleen… No niin, se on pitkä, kuiva kävely saman vuoren ympäri, 

päivä toisensa jälkeen.” 

” Minun ihmiseni, älkää antako vihollisen vedättää teitä! Pitäkää kiinni läheisestä rukous ajastanne 

Minun kanssani; sallikaa Minun voimistaa teitä päivää varten ja valmistella teitä haasteita vastaan. 

Pitäkää sydämenne keskittyneinä Minun agendaani. ” 

” Katsokaahan, Clare on sallinut niin monen maailman huolen vetää itsensä kurssiltaan, että hän ei 

ole niin rukoukseen ja musiikkiin imeytynyt, kuin mitä Minä haluaisin hänen olevan – vaan 

maailmaan. Nyt kun hän tunnistaa paljon selvemmin virheensä, hän voi työskennellä itsensä 

takaisin syvällisiin paikkoihin Minun kanssani. Ja kauniita asioita tulee virtaamaan sieltä käsin, 

virtuaalinen elämän joki.” 

” Mutta on melkein mahdotonta haluta kaikkein hienoimpia asioita elämässä, kun ruokahalunne 

on asetettu lihaanne. Te kärsitte tästä; Te tulette heikoiksi ja hengellisesti laihoiksi.” 

” Ja teille, jotka yhä odotatte hyviä asioita Saatanalta. Te voitte oppia kaikki nämä ansoittamisen 

tekniikat ja soveltaa niitä kirouksissanne – mutta te ette näe Saatanan valheiden ansaa, jonka 

mukaan te elätte elämiänne. Te tiedätte, että se mitä Minä kerron Clarelle, on niin totta, koska te 

käytätte sitä vihollisianne vastaan. Mutta te ette voi kuulla Minua, kun Minä kerron teille, että te 

olette säälittävästi intohimojenne ansassa, ja ne Saatana on luvannut tyydyttää. ” 



 ” Hän ei välitä teistä yhtään! Hän vain käyttää teitä yrittääkseen vahingoittaa Minua. Ja hänen 

helvettinsä EI ole täynnä iloja, vaan tulta ja tulikiveä ja loppumatonta tuskaa.” 

 ” Luuletteko te, että Minä riemuitsen teidän lopustanne? Minä en iloitse. Minä toin teidät 

rakkauteen, toivoen parasta teille. Mutta Saatana käyttää ihmisen heikkouksia haavoittaakseen 

teitä niin syvästi, että ainut mitä te voitte ajatella, on että kuinka välttää kipua ja kontrolloida 

toisia ja kukistaa heidät oletetun palkkion toivossa demonilta, jolla ei ole mitään muuta kuin 

väliaikaisia etuja ja ikuinen tuli, joilla palkita teidät.” 

 ” Minä kutsun teitä, te, jotka olette jääneet pimeyden ansaan. Minä itken vuoksenne ja kutsun 

teitä… ”Kääntykää ja tulkaa Minun tyköni, katuen ennen kuin on liian myöhäistä. Tutkikaa tarkkaan 

hänen luonnettaan, kuka sanoo palkitsevansa teidät.” 

 ” Hänellä on voimavaroja Maapallolla palkita teitä, koska hän on tämän maailman jumala. Mutta 

se loppuu sinä päivänä, kun te kuolette ja hänen demoninsa tulevat hakemaan teitä, vetäen teidät 

hornaan koukuilla ja ketjuilla. Siellä teitä tullaan kiduttamaan hölmöjen kanssa, he möivät sielunsa 

samojen lupausten vuoksi.” 

” Herätkää! Te elätte valhetta! Juuri niin kuin hän on opettanut teitä valehtelemaan ja pettämään, 

hän valehtelee ja pettää teitä. Miksi? Koska hän vihaa teitä!”  

” Katsokaahan, teillä on yhä mahdollisuus periä ikuinen elämä ja elää Taivaassa Minun kanssani 

ikuisesti. Hän on menettänyt sen oikeuden ja hänellä on odotettavana vain ikuista tuskaa. Hän teki 

päätöksensä. Siispä, päästäkseen tasoihin Minun kanssani, kun hänet on heitetty Taivaasta ulos, 

hän työskentelee päivin öin, viedäkseen teidät kanssaan tuliin, jotka Minä loin vain häntä ja hänen 

langenneita enkeleitään varten. EN teitä varten.” 

” Kyllä, hän tulee huutamaan Minulle… ”Hei! Minä sain tämän! Minä sain tuon! Minä vihaan 

kaikkein Korkeimman Jumalan Poikaa. Minä tulen ottamaan jokaisen sinun luoduistasi ja 

harhauttamaan sen, vieden sen alas Helvettiin minun kanssani!”    

” Kenen te luulette olevan vastuussa Maapallon tuhoamisesta? Riisuen sen puutarhoistaan ja 

koraaliriutoista, tuhoten ympäristöä luodakseen lisää kärsimystä Minun luoduilleni. Kyllä, se on 

hän, koska hän osaa luoda vain joutomaata. Hänellä ei ole voimaa luoda Elämän Puutarhaa, koska 

kaikki mihin hän koskee, muuttuu kuolemaksi.”  

” Onko tämä se, jonka kanssa te haluatte viettää ikuisuutenne? Palaen, aueten ja iho kuoriutuu 

pois – vain kasvaakseen uudelleen, tullaksenne kidutetuiksi ikuisesti? Tämän ei tarvitse olla 

loppunne!”  

” Kuunnelkaa, kuinka Minä kohtelen Clarea, jopa hänen huonoimpina päivinään. Katsokaa, miten 

Minä suojelen häntä teiltä! ”Te voitte mennä tähän asti – ja ei pidemmälle!” Katsokaa millä tavalla 

Minä olen siunannut häntä. Ja kun te olette siinä, katsokaa, kuinka hän on kasvanut, ja tuhansien 

muiden kanssa, jotka myös ovat kasvaneet lähemmäs Minua – koska he pääsivät yli Saatanan 

suunnitelmista tuhota heidän elämänsä.” 

” Todella. Ottakaa aikaa katsoa, kuunnella ja ajatella, ketä te palvelette. Minä haluan teidät 

takaisin, mutta teidän täytyy tehdä valinta. Minä en välitä mitä te olette tehneet. Minä olen 

nähnyt teidän elämänne jokaisen hetken. Ja kyllä, Minä olin siellä teidän kanssanne, kun te teitte 

sen.” 

 



” Mutta Minä riipuin Ristillä maksaakseni teidän syntinne, koska Minä rakastan teitä ja Minä 

haluan teidät takaisin. Ajatelkaa näitä asioita, sielut, jotka olette imeytyneet pimeyteen ja 

eksyneet Totuudesta. Ajatelkaa tätä. Minä rakastin teitä tarpeeksi kuollakseni teidän syntienne 

puolesta. Luuletteko te, että Saatana tekisi saman teille?”  

” Ja teille lopuille, Minun perheeni, jotka olette suistuneet raiteilta lihaanne seuratessanne. Te ette 

koskaan tule saamaan onnellisuutta sillä tiellä; se on umpikuja. Tehkää päätös nyt ympärileikata ja 

irrottaa liha ja elää runsasta elämää, mitä Minä tarjoan teille hengessä.”   

” Tulkaa Minun luokseni, sellaisin kuin te olette. Minä tulen auttamaan teitä näkemään selvästi 

katuaksenne ja tullaksenne ennallistetuiksi Kuningaskuntaan. Silloin Minä teen teistä Astian Jaloa 

käyttöä varten ja palkitsen teidät unelmienne työllä ja puen teidät Minun pelastukseeni.”  

” Minun Isäni ei enää tule katsomaan teidän epäonnistumisianne ja saastaanne; Hän tulee 

näkemään vain teidän kunnianne. Kunnian, johon Minä puen teidät. Tulkaa Minun luokseni. Minä 

tulen suojelemaan ja siunaamaan teitä ja päästämään teidät Helvetin tuskista.” 


