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MINKÄ TAAKSEEN JÄTTÄÄ, SEN TODELLAKIN EDESTÄÄN LÖYTÄÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Joulukuuta, 2016.  

Herra aloitti… ” Rakkaani, sinun täytyy pitäytyä siinä mitä Minä kerron sinulle. Juuri nyt sinua 

koulutetaan sotataidoissa. Minä sallin paljon avatakseni silmäsi, niin että sinä voit valmistella 

Meidän ihmisiämme. Tämä on harjoitus istunto. Viholliset ovat tehneet meille suuren palveluksen 

asettamalla luokkahuoneen. Mutta yksi asia pysyy. ”Jokainen ase, joka valmistetaan sinun 

varallesi, on oleva tehoton.” Ja se on Minun lupaukseni sinulle.” 

” Luuletko sinä, että Minulta jää huomaamatta mitään asiaa, suurta tai pientä? Enkö Minä asu 

sinun sisälläsi? Kuinka Minä mahdollisesti voisin olla huomaamatta Saatanan ja hänen demoniensa 

löyhkää, kun he toimivat näiden petettyjen astioiden kautta? He ovat valinneet kohdistaa vihansa 

sinuun ja Minä olen valinnut sallia nämä hyökkäykset, niin että sinä voit oppia kuinka he toimivat. 

Sinä olet tehnyt hyvin, kun surit tämän henkilön puolesta. Tämä on Minun Sydämeni mukaista, 

Clare. Minä suren heidän puolestaan myös – syvästi. Minä siirsin sinut pois tulilinjalta, koska sinun 

sydämesi oli hellä heidän vuokseen, etkä sinä ajatellut kostotoimia tai kostoa vaan parantamista ja 

ennalleen palautusta.”  

Voi, Herra, minuun niin sattuu tämän henkilön puolesta. Minä yritin kertoa heille, että he saivat 

syövän jonkin lähellä heitä olleen kirouksesta, mutta he vakuuttivat, että he olivat suojattuja. Ja 

minä tunsin, että Sinä et halunnut paljastaa nimeä.   

” Tosiseikka, että he saivat syövän,” Herra jatkoi, ”puhuu voimakkaasti kirouksen, vieläpä 

kuoleman kirouksen, puolesta. Eikä vain yhden, vaan jatkuvasti. Heidän vastustajansa on 

näkymätön heille, mutta hyvin päättäväinen lopettamaan heidän elämänsä. Aivot ovat 

päämaalitaulu, mutta Minulla on myötätuntoa heitä kohtaan.”  

” Kuitenkin Clare, he ovat lähestymässä maalilinjaa tällä käytöksellä; he lähestyvät lopullista 

taistelua, jossa he eivät tule olemaan voittajia. Katsohan, minkä taakseen jättää, sen todellakin 

edestään löytää. Se mitä te teette muille, se tullaan tekemään teille – se on kirjoitettu. Kuitenkin 

jotkut ihmiset koston sokaisemia, eivätkä välitä. Kaikki mitä he haluavat, on loukata ja loukata, 

kyllä, julmasti loukata toisia huolimatta siitä, miten se tulee takaisin heille.” 

” Sinä muistat, kun te olitte vuoristossa ja yhdellä lapsistasi oli elämää uhkaava astma kohtaus? 

Sinä juoksit ihmisten luo, käyttääksesi heidän puhelintaan.” 

Jukra, me olimme kolmen mailin päässä erämaassa. Me pääsimme sinne ja kysyimme, ”Pyydän, 

voimmeko me käyttää teidän puhelintanne soittaaksemme ambulanssin?” He eivät päästäneet 

minua sisään. He sanoivat, että he soittavat ambulanssin. 20 minuutin päästä, minä koputin oveen 

ja sanoin, ”Missä ambulanssi on?” ja he sanoivat, ”Mikä ambulanssi? Ei ole mitään ambulanssia.” 

Voi, herranen aika… minä melkein kuolin. Siispä, minä menin tien yli ja löysin toisen perheen. 

Herra jatkoi… ” Minä suojelin lasta kuolemalta, mikä oli sinun vihollistesi aikomus. Kuitenkin, sama 

nainen, joka oli halukas sallimaan sinun lapsesi kuolla, menetti esikoispoikansa. Te ette voi kirota 

ilman, että kiroukset tulevat takaisin omaan päähänne.”  

” Normaalisti se on molemminpuolista… siksi Uudessa Meksikossa on niin monia kuolemia. Niin 

monet aiheutuvat kirouksista, sukupolvia jatkuneesta satanismista. Yksi kiroaa toista ja he 

kostavat. Se, mikä sinussa ja sinun tiimissäsi on erilaista, että te siunaatte, kun he kiroavat, 

kuitenkin, Minä kerron teille – heidän aikansa on silti tulossa.”  



” Ja heillä ei ole aavistustakaan, ei vihjettäkään siitä, kuka on vastuussa heidän syövästään, vaikka 

se on joku hyvin heidän lähellään oleva. Minä en salli kirousten jälkiseurausten vahingoittaa Minun 

lapsiani.” 

” Minä rakastan Minun lapsiani häiriöön asti. Mutta, kun he käyttäytyvät pahoin, heitä täytyy 

oikaista. Siispä, kun te siunaatte heitä ja he kiroavat, toiset kiroavat heitä ja nyt niillä kirouksilla on 

hampaat, Minä suojelin aikaisemmin, mutta nyt Minä en tule suojelemaan heitä. Minä annoin 

heille mahdollisuuden ikkunan tulla Minun luokseni ja katua ja he eivät sitä tehneet. He tulevat 

oppimaan, että eivät vahingoita muita – tavalla tai toisella.”  

” Sydänasukkaat, tämä on pimeä aihe. Ja se on inhottavampi kuin mätänevä liha, kuitenkin Minun 

täytyy osoittaa tätä, koska melkein kaikki teistä ovat olleet kirouksen vastaanottajia kerran jos 

toisenkin. Kirouksen, jota ei ole rikottu. Sukupolvia jatkuneita kirouksia, myös. Aivan kuten on 

kirjoitettu, että isien epäoikeudenmukaisuus siirtyy lapsille kymmenenteen sukupolveen, aivan 

kuten isien uskollisuus siirtyy lapsille.” 

” Tämä henkilö lähestyy maalilinjaa ja tarvitsee paljon rukouksia. Rukoilkaa paljon heidän 

puolestaan, he eivät näe merkkejä, ”SEIS! SILTA EPÄKUNNOSSA.” Viha, järjenvastainen viha, on 

sokeuttanut heidät. Heidän pitäisi olla vihaisia itselleen siitä, kun ovat tehneet syntiä ja pettäneet, 

mutta he syyttävät synneistään sinua, joka olet täysin viaton ja tuiki rehellinen näissä asioissa. Jos 

jotain, niin sinä olet ollut liian luottavainen. Kuitenkin, Minä tiedän, että sinä et tule menemään 

sinne enää.”  

”Minun Ihmiseni, älkää ajatelko pahoja ajatuksia naapureitanne vastaan.”  

On kuusi asiaa, joita Herra vihaa, seitsemän, jotka ovat kauhistus Hänelle… ”Näitä kuutta Herra 

vihaa ja seitsemää Hänen sielunsa kauhistuu: 1. ylpeitä silmiä – 2. valheellista kieltä – 3. käsiä, 

jotka vuodattavat viatonta verta – 4. sydäntä, joka häijyjä juonia miettii – 5. jalkoja, jotka kiiruusti 

juoksevat pahaan –             6. väärää todistajaa, joka valheita puhuu ja 7. riidan rakentajaa veljesten 

kesken.” Sananlaskut 6:16-19.  

” Ne, jotka odottavat makuulla ja ovat kaivaneet kuopan sinulle pudotaksesi siihen, tulevat itse 

siihen putoamaan. Ei sen takia, että Minä haluan rangaista heitä, vaan koska Minä en halua heidän 

loukkaavan muita. He, jotka loukkaavat muita, loukkaavat itseään. Heidän täytyy oppia 

kokemuksen kautta rakastamaan naapuriaan, olipa tapaus mikä tahansa. Heidän täytyy oppia 

sydämen särkymisen ja loukkaantumisen kautta, miltä se tuntuu, siispä he lopettavat. Se sattuu ja 

ainoa vastaus on olla loukkaamatta muita, ettette itse lankeaisi ansoihin, jotka satuttavat teitä.” 

” Minä opetan esimerkillä, siispä Minä sallin heidän vihollistensa voittaa heidät ja tehdä saman 

vahingon, jota he tarkoittivat tehdä toiselle. Itse asiassa, tämä sielu oli ajoitettu kuolemaan, kun 

Minä toin sen sinun luoksesi, mutta sinun rukouksesi ovat antaneet heille lisää aikaa. Rukoile, että 

he käyttävät sen viisaasti eivätkä typerästi.”  

” Kuten Faarao puhui omaa poismenoaan, kiroten hebrealaisia, tappaen heidän poikalapsiaan, niin 

faarao myös menetti poikansa, juuri sen pojan, josta piti tulla prinssi, joka korvaisi hänet. Älkää 

toivoko muille pahaa, älkää toivoko pahaa tapahtuvaksi muille. Pikemminkin rukoilkaa 

anteeksiantamusta ja siunausta neutraloidaksenne kirouksen. Minä annan armoa niille, jotka 

kiroavat, mutta jos he jatkavat, sillä on hintansa ja se on hyvin iso.” 

” Siispä siunatkaa vihollisianne, Minun lapseni. Jos Minä näytän teille, kuinka he kiroavat, neuloilla 

ja miekoilla, rukoilkaa, että Minä annan armoa heille, ennen kuin heidän sydämensä kovettuvat 

siihen pisteeseen, että heistä tulee hulttioita. Sitten toivo on menetetty. Siispä rukoilkaa ennen 



kuin he menevät siihen pisteeseen, se on heidän ainoa toivonsa. Teidän armonne ja 

anteeksiantonne ovat mahtavia Rakkauden toimia. Teidän murheenne ja pelkonne siitä mitä 

heistä tulee, on osa Minun kipeää sydäntäni, sillä Minä näen sen tuhoavan polun, jolla he ovat ja 

sen seuraukset.”  

” Teidän rukouksenne, Minun Ihmiseni, niillä ei ole vain voimaa, vaan ne myös suojelevat teitä. 

Kun Minä näen teidän sydämenne armeliaisuuden, Minä lähetän enkeli legioonia heidän 

taktiikkojaan vastaan, niin että he tulevat epäonnistumaan, koska te palautitte heidän vihansa 

rakkaudella ja anteeksiannolla. Tämä on mahtavaa armon työtä, lapset. Eläkää anteeksiannossa ja 

älkää koskaan lipsuko siitä, ettei katkeruuden siemen pääse kasvamaan suurkeksi puuksi.”  

” Te olette tehneet hyvin, kun olette rukoilleet ja siunanneet. Jatkakaa samalla tavalla ja mikään ei 

teitä vahingoita. Muistakaa, jos Minä sallin vaikeuksia, se tapahtuu, koska Minä tarvitsen 

paastouhrauksia.”  

” Minä rakastan teitä, rakkaat ja Minä riemuitsen, kun te rakastatte vihollisianne. Todella Minä 

tanssin ympärillänne ilosta, koska te eniten muistutatte Minua.” 


