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VAROKAA KOMPROMISSEJA & PYSYKÄÄ VIINIPUUSSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. & 29. Toukokuuta, 2018. 

( Clare ) Kiitos Sinulle, Jeesus, varoituksesta. Pyydän, myönnä meille visio ja tarvittava armo, 

välttääksemme nämä hyökkäykset. Amen. 

Minun kaikkein kallisarvoisimmat veteraani Sydänasukkaani. Viholliselta tulee hyökkäys, meistä 

niitä vastaan, jotka ovat olleet Kanavalla hyvin pitkän aikaa. Mutta tässä on varoitus: se tulee 

alkamaan jostakin niin pienestä ja hienovaraisesta, että te ette tule tajuamaan sitä, milloin se 

alkaa. Ette ainakaan ilman Jumalan Armoa. Pyydän, olkaa äärimmäisen varuillanne pieniä kettuja, 

jotka viinitarhoja turmelevat. Yhdellä pienellä päätöksellä voi olla VALTAVAT jälkiseuraukset, joten 

olkaa varuillanne, mitä vihollinen on aikeissa tehdä. Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu.  

Jeesus aloitti… ” Minä rakastan sinua niin paljon, Clare. Ja Minä olen sitoutunut tuomaan sinut sille 

hengellisyyden kehitysasteelle, jota sinä haluat koko sydämestäsi. Siksi Minä sallin nämä asiat. Se 

ei ole sinun rangisemiseksesi, mutta kuten sanoit, sitä käytetään ohjausaitana, että voidaan pitää 

sinut turvassa kyykäärmeiltä ja skorpioneilta.”  

” Sinulla ja Minulla on todella kaunis suhde ja osa sen kauneudesta on Minun lupaukseni pitää 

sinut oikeilla jäljillä. Jokaisella teistä Sydänasukkaista on samanlainen ihana suhde ja te olette 

puhuneet Minulle sydämestänne niin monta kertaa, että lupa oikaista teitä on annettu. Tällä 

tavalla Minä pidän teidät piilotettuna Minun Sydämeeni, missä runsas rakkaudellinen elämä ja 

viisaus virtaavat maailmaan.” 

” Älkää tehkö kompromisseja. Kuten Clare oppii uudelleen ja uudelleen, tässä maailmassa ei ole 

mitään omistamisen arvoista, jos se on vastoin Minun tahtoani ja teidän parasta etuanne vastaan. 

Te voitte kierrellä ja manipuloida, mutta ennemmin tai myöhemmin, Minun täytyy moittia 

ankarasti, niin sanotusti ja tuoda teidät takaisin Minun Sydämeeni – teidän ensirakkautenne.” 

” Tukeutukaa Minuun, rakkaat ja torjukaa vihollisen teille järjestämät ansat ja houkutukset. 

Ymmärtäkää, että hän on hyvin hienovarainen. Tutkikaa hedelmää pitkällä tähtäyksellä. Onko 

niihin kätkettyinä houkutuksia? Älkää koskaan yliarvioiko voimaanne houkutuksen edessä. Jos te 

kuuntelette hyvin huolellisesti, te kuulette Minun varoitukseni joko päässänne tai tunteena 

sisimmässänne. Kiinnittäkää siihen huomiota ja pysäyttäkää se sisääntulossa ja se ei tule 

leviämään ja tuottamaan mätää hedelmää sydämissänne.”  

” Minä olen teitä varten. Minä olen teidän kanssanne. Minä olen rakastunut teihin kaikkiin! Ja ei 

ole mitään, mitä Minä pidättäisin itselläni, jos se on teidän parhaaksenne saada se. Luottakaa 

Minuun. Kuunnelkaa Minun varoituksiani. Harkitkaa jälkiseuraamuksia pitkällä aikavälillä. Ja jos on 

olemassa kompromissin mahdollisuus, hylätkää se suoralta kädeltä – sulkekaa ovi siltä. Kävelkää 

siitä poispäin. JUOSKAA poispäin siitä! Enkö Minä merkitse teille enemmän kuin se? Olkaa lujia, 

olkaa voimakkaita, olkaa rohkeita. Kaikilla maailman rukouksilla ei ole mitään merkitystä, jos te 

teette kompromissin ja annatte sen saada tukikohdan elämässänne. Varokaa nuoria leijonia. Tämä 

on salaisuus… kun te olette uskollisia ajattelemaan asiat läpi ja täysin tottelemaan Minua, Minä 

suojelen teidät vakavilta seurauksilta. Minä rakastan teitä. Minä olen teidän kanssanne. Minä 

pitelen teitä. Ainoastaan, olkaa uskollisia kuuntelemaan huolellisesti ja tottelemaan.” 

 ( Clare ) Voi, minun rakkaat. Minä en vain voinut vastustaa! Olin vain pompottamassa tätä 

työpöydälläni ja menossa nettiin katsomaan kuvaa tätä varten, ja tämä Rhema-ohjelause tuli esille. 



 ” Jatkakaa sinnikkäästi, mitä olette aloittaneet Pyhän Hengen avulla. Älkää hylätkö 

täydellisyyttänne, kuten joillekin sieluille tapahtuu. Mutta välttäkää pimeyden ansoja. 

Ponnistelkaa täydellisempien asioiden eteen.”  

Amen? Amen! Mikä kaunis vahvistus. Kiitos, Pyhä Henki. 

Viesti 29. Toukokuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ”Minun Rakkaat, olkaa kärsivällisiä Claren kanssa, kun hän asettuu Minun 

valtuutuksellani laulamaan. Se ei ole pelkästään yksin hänen äänensä, joka tulee teidän luoksenne, 

vaan Minun hyvin erityinen voiteluni, mennä syvälle teidän sieluihinne ja saada teidän huomionne. 

Mennä uskonkappaleisiinne. Vihollisen taistelusuunnitelmiin – jotka riippuvat melkein täysin siitä, 

kuinka hyvin te puolustatte Hyvettä elämissänne ja pidätte ovet kiinni.” 

” Kaikilla teillä on ollut huomattavia menetyksiä muutaman viime kuukauden aikana ja paljon 

sydänsurua. Minä haluan muuttaa sen nyt. Mutta Minä pyydän teitä, pyydän, pitäkää kiinni 

rukouksistanne presidenttiänne ja maailmaa varten. Pyydän, olkaa armottomia itsenne kanssa, 

kun tunnistatte erehdyksenne hyveissä tai kompromissinne uskossanne. Ja erityisesti 

kompromissien teko maailman kanssa, kun tiedätte sydämessänne, että Minä en hyväksy tiettyjä 

asioita.” 

” Teidän turvallisuutenne ja oikeutenne toteuttaa missiotanne ja palvella, riippuu hyvin paljon 

hyveen elämästä, jota vietätte. Jos teillä on ihmeellinen lahja kehitettäväksi, ymmärtäkää, että se 

ei tule menemään eteenpäin kovinkaan pitkälle, jos te teette kompromisseja. Kun te avaatte ovet, 

vihollinen ryntää sisään ja teidän täytyy lopettaa luova työ heiluttaaksenne miekkaanne ja 

katuaksenne epäonnistumisianne. Tämä asettaa työn taka-alalle. On etuoikeus tulla käytetyksi 

minkäänlaiseen palvelutehtävään. Mutta tämä palvelutehtävä lykkääntyy, kun teidän täytyy jättää 

kaikki taistellaksenne läpi joka päivänne.”  

” Tämän takia Minä kehotan teitä pysymään puhtaina ja uskollisina Minun tiedetyille 

toivomuksilleni jokaista teitä kohtaan, erityisesti, kun pidätte ovet kiinni suljettuina tiukasti, on 

teidän puolustuksenne saumatonta. Sillä hetkellä, kun te teette kompromissin, juoruatte, 

arvostelette, kulutatte rahaanne siihen, mihin ei pitäisi, annatte velvollisuuksienne jäädä jälkeenne 

– kun te teette näitä asioita, te avaatte ovet ja se tekee siitä kaksin verroin vaikeampaa teille 

jatkaa tehtäviänne, saati sitten laajentua elämänne kauniille kutsumuksille.” 

 ” Voi, Minun Rakkaat! Viettäkää runsaasti aikaa Minun kanssani. Kuinka Minä kaipaan teidän 

seuraanne. Oksa voi tuottaa hedelmää vain, jos se on kiinnittyneenä Viinipuuhun. Ja vihollinen on 

tehnyt suuria hyökkäyksiä monia teitä kohtaan, jotka eivät ole olleet valppaita puolustamaan 

meidän tapaamisaikaamme. Mitä enemmän te kaipaatte Minua, sitä enemmän te antaudutte 

kaipuulle – sitä syvempää, leveämpää ja täydempää teidän voitelustanne tulee. Koska me olemme 

Yhtä toinen toisissamme ja Minä teen työtä teidän lävitsenne, tuodakseni pelastuksen hedelmiä ja 

pyhyyttä teidän elämiinne ja teidän perheittenne elämiin.”  

” Siispä, jos te tunnette itsenne alavireisiksi ja kuiviksi, pyydän, muistakaa: Oksa ei voi tehdä 

hedelmää, ellei se pysy terveenä, imien elämää Viinipuusta.” 

”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy Minussa ja jossa Minä pysyn, se kantaa paljon 

hedelmää; sillä ilman Minua te ette voi mitään tehdä.” Johanneksen Evankeliumi 15:5. 


