
520. Jeesus sanoo… Teidän Epäuskonne on Pahinta & Se on Paholaisen Lempiase  

TEIDÄN EPÄUSKONNE ON PAHINTA & SE ON PAHOLAISEN LEMPIASE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Heinäkuuta, 2017.   

Jeesus aloitti… ” Pysykää lujasti Minussa. Monet teistä ovat alkaneet nähdä eteenpäin menevää 

liikettä ja läpimurtoja elämässänne. Nyt teidän täytyy pitää tiukasti kiinni niistä ja seisoa lujana. 

Kuten aina, minkä tahansa liikkeen Minä teen teidän elämissänne, vihollinen vastustaa sitä. Minä 

annan; hän yrittää ottaa. Mikä voi aiheuttaa sen, että te menetätte jalansijaa, jota teille on 

annettu vakaalla työllä ja peräänantamattomuudella?”  

” Epäusko, laiskuus, tuomitseminen ja ylpeys. Muuten, Ylpeys aina edeltää Tuomitsemista. Kun te 

katsotte ihmisiin ja löydätte vikaa heistä, te aukaisette ovet vaihtelevan asteiselle vastustukselle. 

Jos te olette hyvin kriittinen ja ilman armeliaisuutta, te tulette kohtaamaan rajuja tuulia edessä. 

Jos olette hieman kriittinen ja saatte siitä kiinni, välittömästi katuen, te välittömästi suljette oven. 

Joka tapauksessa, se on ylemmyydentunnetta, jos edes vihjaa, että löytää vikaa toisesta sielusta. 

Teillä ei ole aavistustakaan, mitä esteitä heidän täytyy ylittää joka päivä. Vain Minä tiedän sen. Jos 

te ajattelette olevanne pätevä tuomitsemaan, se on Ylpeyden kuolettavaa myrkkyä.” 

” Laiskuus luovuttaa ennenaikaisesti ja ottaa rennosti lohdukkeiden kera… ruuan, nettisurffailun, 

minkä tahansa miellyttävän ajatusten harhauttajan kanssa. Minä en puhu tässä nyt oikeutetusta 

tauosta. Minä puhun asenteesta, ”No niin, minä olen työskennellyt kovasti… minä voin ottaa nyt 

rennosti.” Kun se sanotaan silloin, kun vielä on energiaa ja valppautta työskennellä, se on 

laiskuutta.” 

” Ja viimeisenä, mutta todella pahimpana… epäusko. Demonit jatkuvasti ehdottavat epäuskoa 

sieluille. Se on heidän lempiaseensa ja kaikkein tehokkain aseensa näinä päivinä, jolloin 

yliluonnolliset asiat ovat kasvussa. Epäusko sanoo… ”No niin, minä teen parhaani, mutta minä en 

näe paranamista. Herra, oletko varma, että tämä on sitä, mitä sinä haluat minun tekevän?”  

” Yksi suurimmista erottelukyvyn säännöistä on, että käyttää erottelukykyä silloin, kun väsymys, 

ajatusten harhauttajat, tunneperäiset ylä- ja alamäet tai viimeaikaiset takaiskut eivät ole 

vaikuttamassa.”  

” Paholaiset odottavat, että sinulle tulee joku takaisku, sitten he syöksyvät teidän päätöksenne 

kimppuun, päätöksen totella Minua ja jatkaa matkaa. Siispä, kun te erottelette suunnan, te ETTE 

VAIHDA KURSSIA, koska te olette ottaneet aikaa tietääksenne Minun tahtoni. Vastustusta te 

tulette saamaan, mutta te ette vaihda kurssia. Tämä on hyvin tärkeä erottelukyvyn sääntö.”  

( Clare ) Vau, Herra, minä olen syyllinen kaikkiin näihin asioihin. Mutta tämä viimeinen! Vau… Sen 

kanssa minä kamppailen päivittäin.  

( Jeesus ) ” Kyllä, siksi Minä olen sanonut sinulle, että pysy poissa maailmasta ja antanut sinulle 

olosuhteet, että olet joutunut muuttamaan toimistosi ja sinä olet tehnyt hyvin, Minun Rakkaani.”  

” Tulessa koeteltua Kultaa… Sinun opetuksesi ovat ylivoimaisesti sinun suurin kortesi kekoon 

Minun Valtakuntaani varten. Ainakin tänä aikana. Niitä eivät tue tieto vaan rakkaus ja kokemus, 

että olet ollut uppoutuneena omiin puhdistuksen tuliisi. Minä en halua, että sinä olet ilman 

lohdutusta, että olet saattanut loppuun jotakin Minua varten.”  

( Clare ) Minä todella murehdin tässä vaiheessa, koska tunnen itseni niin epäonnistuneeksi ajan 

löytämisessä tälle mitä tärkeimmälle lahjalle. 



( Jeesus ) ” Joitakin asioita ei voi välttää, Clare. Minä vain halusin sinun tietävän, että toistaiseksi 

sinun elämäsi ei ole ollut turhaa ja sinä olet auttanut monia sieluja menemään puhdistavien tulien 

läpi ja silti tukeutumaan Minuun.”  

” Siksi sinä näit sen aarrearkun sydämessäsi, vuotaen yli tulessa koeteltuja kultakolikoita, kiiltäviä 

ja kirkkaita, hehkuen ja kultaisina. Eikö se saa sinua paremmalle mielelle?”  

( Clare ) Se saa… minä vastasin ilon kyynelillä… se saa. 

( Jeesus ) ” Sinä tulet pian asettumaan ja nauttimaan enemmästä ajasta viestejä ja musiikkia 

varten. Älä raada pikkuasioiden parissa. Tämä on vain väliaikainen töyssy tiessä ja me ohitamme 

sen pian. Pyydän, älä toru itseäsi tämän ajan käyttämisestä. Ei ollut muuta keinoa.”  

” Kyllä, Minun rakkain, Minä sanoin, pysy lujana. Pysy uskossa. Älä salli minkään horjuttaa 

päätöstäsi. Kun sinä tulet kosketinsoittimelle ja kamppailet, tiedä, että vihollisella on toimeksianto 

saada sinut epäonnistumaan. Todella, vasemman olkapääsi yli tämä nuhteleva henki pilkkaa sinua, 

”Katso kuinka hidas sinä olet! Sinä et koskaan tule esittämään sitä sävelmää oikein. Sinulla ei ole 

kokemusta tehdä eri asioita niiden sointujen kanssa, eikä yhteensovittamista ja kaikkein vähiten – 

lahjoja. Laita se pois. Miksi olla epäonnistuja yleisön edessä? Anna vain heille tekosyy. Sano heille, 

että sinun täytyy keskittyä Sanaan, Raamattuun, juuri nyt ja sinä pidät tauon. He tulevat 

unohtamaan kaiken sinun musiikistasi ja sinä tulet näyttämään hyvältä prosessissa.” 

( Clare ) Uhhhh. Yököttävä olento! Nuo ovat vain joitakin niistä valheista, joita myrkkykärkisinä 

ammutaan päähänne. Minun puolustukseni on: Jeesus sanoi sen. Minä uskon sen. Ja se ratkaisee 

asian! Mene takaisin kuoppaan, sinä epäpuhdas henki!  

( Jeesus ) ” Clare, Minä odotan, että sinä ylläpidät Minun kunniaani. Minä odotan sinun ottavan 

näitä iljettäviä luusereita sarvista kiinni ja linkoavan ne kuoppaan. Minä odotan ja odotan ja 

odotan. Etkö sinä ole tietoinen, että sinua myrkytetään koko päivän, koko yön ja erityisesti, kun 

sinä haluat soittaa? Etkö sinä tunne sitä?” 

” Tiedätkö sinä, mitä ne tekevät? Ne syyttävät Minua valehtelijaksi, epäpäteväksi, liian heikoksi 

viimeistelemään työn, jonka Minä olen aloittanut sinussa. Minä odotan sinun puolustavan Minun 

kunniaani. Se sattuu Minuun, kun sinä et usko. Kyllä, epäusko on hirvittävän vaarallista ja siksi 

monet eivät koskaan elä sitä elämää, jota Minä tarkoitin heille, vaikka Minä annoin heille sanat ja 

vahvistukset.”  

” Katsohan, motivaatio piilee siinä, että tietää, että pystyy tekemään sen. Siis kun sinun perus 

ajatuksesi on, että ”Minä tulen aina olemaan epäonnistuja.” sinun tahtosi lakkaa toimimasta ja 

sinä et voi työskennellä sielusi tulella, kaipauksella, sisäisillä lahjoilla, koska sinä et usko itseesi, 

Minun voimaannuttamisellani. Siispä sinä sallit häiriötekijöiden syödä aikaasi ja keksiä tekosyitä.”  

” Toisina aikoina elämässäsi, Minä annoin sinulle jotakin tehtävää, sinä olit liekeissä ja et antanut 

periksi, vaikka kuka olisi sanonut mitä tahansa. Sinä olit nuorempi, vahvempi ja ajoit asioita hyvin 

energisesti.” 

 ” Sinä olet langennut valheeseen, että sinä et voi tehdä sitä nyt, koska olet vanhempi ja sinulla ei 

ole samaa voimaa. No niin, se saattaa olla totta. Mutta se ei ole sinun voimasi, mahtisi, sinun oma 

höyrysi, joilla voit tehdä tämän. Se on Minun voimani ja voiteluni. Siispä, sinun ongelmasi on 

epäusko – Minuun. Kuinka kauan sinä sallit tämän jujuttaa sinua?”  



” Varmasti he tulevat valehtelemaan ja kertomaan sinulle, ”Taivaassa sinä tulet soittamaan 

täydellisesti. Miksi sinä kamppailet tällä tavalla täällä alhaalla? Anna vain periksi siihen asti, kun 

tulet Taivaaseen.”  

” Tiedätkö sinä miksi he sanovat tällaisia asioita? He vihaavat sinua. He vihaavat sitä, mitä sinä 

edustat ja he eivät voi sietää sinun viestiäsi. Ja vielä pahempaa, sinulle annetaan kauniita sävelmiä, 

niin että sanat pistävät sielun korvaan ja tuovat heille jatkuvaa lohdutusta. Siksi. Sitä sinä et voi 

tehdä Taivaassa. Se täytyy tehdä täällä alhaalla ja he vihaavat sinua sielujen lohduttamisesta ja 

heidän uskonsa vahvistamisesta.” 

” Siispä Minä odotan kaikkien teidän, Minun Morsianteni, seisovan vakaana paholaisen kikkoja 

vastaan.  …”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja 

vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan 

taivaan avaruuksissa.” Kirje Efesolaisille 6:12.” 

” Te olette jatkuvien hyökkäysten alaisia. Mitä suuremmin teidän lahjanne tulevat vaikuttamaan 

pimeyden valtakuntaan, sitä kovemmin he tulevat taistelemaan teitä vastaan myrkkykärkisillä 

nuolilla. Ja heillä on teidän numeronne. He tietävät missä te seisotte ja missä te lankeatte. Siispä, 

te ette voi seistä omillanne, teidän täytyy seistä Minussa. He eivät koskaan tule voittamaan Minua. 

Mutta yhdessä me tulemme pysymään menossa mukana kavahtamatta, saati, että vilkaisisimme 

auran takaa toiveikkaasti taaksemme.”  

” Minä olen tässä teitä varten, Minun Morsiameni. Olkaa huoleti, te ette tee mitään omilla 

kyvyillänne tai voimallanne. Minä puolustan teitä joka askeleella.”  

” Mutta missä on teidän puolustuksenne Minua varten? Kuinka moni teistä on kohdannut 

paholaisia kasvoista kasvoihin ja torunut heitä siitä, että he valehtelevat Minusta? Koska siihen se 

kiteytyy… ”Te ette voi tehdä sitä, koska Jumala ei voi tehdä sitä.” Älkää antako niiden paeta! 

Kääntykää heitä vastaan ja torukaa heitä. Pyydän. Pitäkää yllä Minun kunniaani.”  

” On niin kuin sanoin aikaisemmin… Teidän miekkanne – Totuuden Miekka toisessa kädessä, 

teidän lahjanne toisessa. Minä lähetän nyt enkeleitä, puhuessamme, puolustamaan teitä näitä 

hyökkäyksiä vastaan. Ja Minun Henkeni tulee välittämään suurempaa intohimoa teille 

ylläpitääksenne Minun kunniaani. Tehkää niin suurella arvokkuudella ja päättäväisyydellä. Minä 

lasken teidän varaanne.” 


