
597. Jeesus sanoo…  

Olkaa rohkeita, päättäväisiä ja uskollisia Totuudelle & seuratkaa Minua 

OLKAA ROHKEITA, PÄÄTTÄVÄISIÄ JA USKOLLISIA TOTUUDELLE & SEURATKAA MINUA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Helmikuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ” Minun rakkaat, nämä ovat yhä hengenvaarallisia aikoja, jotka vaativat teiltä 

suurta peräänantamattomuutta, jopa kuten Minä olen puhunut Minun Sanassani niin monta 

kertaa; kehotuksiani, joiden mukaan teidän tulisi jatkuvasti elää elämiänne.” 

” Jokainen, joka kilpailee kisoissa, harjoittelee tiukalla kurilla. He tekevät sen kruunun vuoksi, joka 

on katoava, mutta me teemme sen kruunun vuoksi, joka on katoamaton. Siksi, Minä en juokse 

päämäärättömästi, Minä en taistele, kuin olisin hakkaamassa ilmaa.”  

” Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän 

kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka Häntä rakastavat!” Jaakobin Kirje 1:12.  

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

pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan 

avaruuksissa. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä 

tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen 

vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan 

evankeliumille.” Paavalin Kirje Efesolaisille 6:12-15.   

( Clare ) Ja minä haluan lisätä tässä, älkää salliko koettelemusten innon saada teitä syyttämään 

puolisoitanne tai lähiperhepiiriänne. Pikemminkin olkaa nöyriä ja työskennelkää heidän kanssaan. 

Älkää loukkaantuko, sillä Saatana tulee yrittämään aiheuttaa erkaantumista keskuudessanne, 

koska teidän ylpeytenne nousee puolustautumaan teille puhuttuja sanoja tai syytöksiä. Ei. Älkää 

tehkö sitä. Se on Erillisyyden taktiikka, että teidät eristettäisiin tehdäkseen teidät heikoiksi. 

Tunnistakaa, että lähimpänne eivät ole teidän vihollisenne; pikemminkin Saatana on tähdännyt 

teitä erottaakseen ja tuhotakseen perheenne. Älkää ottako syöttiä. Pitäkää matalaa profiilia ja 

puhukaa hellästi, välttäkää konfliktia, olkaa rakastavia ja kärsivällisiä. Tällä tavalla, te asetatte 

esimerkin ja hajotatte tilanteet, jotka tapahtuvat kaikkine paineineen.  

” Lopuksi vahvistukaa Herrassa Hänen väkevyytensä voimassa.” Paavalin Kirje Efesolaisille 6:10.  

( Jeesus ) ” Clare, Minä sanon nämä asiat erityisesti sinulle, koska Minä tiedän, että sinä ja Ezekiel 

olette todella etulinjassa, jatkaen kulkua – jopa kun nuolia vilisee.”  

” Tämänkaltaista urheutta Minä vaadin teiltä, Minun Ihmiseni. Raivokas taistelu on käynnissä 

taivaallisissa Maapallon herruudesta ja ne, jotka eivät tunne Minua – heitä kaatuu kuin kärpäsiä 

Saatanan valheisiin ja ansoihin. Ja ovat työskentelemässä Minua vastaan, kun heidän pitäisi 

tunnistaa Totuus ja työskennellä Minun KANSSANI.”  

” Kuitenkin, ne teistä, jotka työskentelevät, ovat periksiantamattomia poikkeuksellisen 

koettelemuksen alaisina – kuinka ylpeä Minä olen teistä!!! Kuinka kunniakas onkaan palkkionne 

Taivaassa.”  

” Näiden salamanvälähdysten keskeltä tulevat sateenkaaret ja heräävät nuput, mutta taistelu on 

silti hyvin raivokas. Nouskaa ylös, Minun Soturi Morsiameni ja tehkää tyhjiksi pahojen 

suunnitelmat sydäntenne valituksen kautta. Nouskaa ylös ja julistakaa, että Minä olen Herra: 

myrskyn Herra, teidän elämänne Herra, kaiken Luomakunnan Herra – ja jokainen teistä on 



kallisarvoinen lapsi Isän sydämestä. Luottaen Häneen kaikessa. Ja te tulette voittamaan tämän 

taistelun.”  

” Mutta teidän täytyy miehistyä ja julistaa, että mikään ei tule erottamaan teitä Minun 

Rakkaudestani ja Minun Armostani, jotka on vapaasti annettu teille voittaaksenne tämän taistelun, 

koska Minun Rakkauteni avulla tulevat kaikki muut tarvitsemanne varustelut menestyäksenne.”  

” Monet teistä ovat yhä taistelemassa vastustusta vastaan ja kuitenkin kipinä, jonka Minä olen 

sytyttänyt teidän sydämissänne elämän tarkoitustanne, missiotanne varten, yhä palaa teissä 

pitäen teidät toiminnassa ja menestyksekkäänä. Jopa kun paholaiset tekevät parhaansa 

kipatakseen kylmiä happovesiä unelmienne päälle, kipinä jälleen sytyttää kutsumuksenne Minua 

varten ja se polttaa pois Epäuskon hapon.”  

” Näin ei tule jatkumaan ikuisesti, rakkaat. Asioiden kulku kääntyy. Mutta sillä välin, te opitte 

sodankäynnin taitoja, joita te tulette antamaan heille, joiden täytyy selvitä suuresta 

Koettelemusten ajasta. Te olette nyt vastaan sanat, visiot, taiteen, filmit ja musiikin, jotka tulevat 

elämään jälkeenne ja varustamaan heidät, jotka lopulta antavat kaikkensa Minun puolestani. 

Teidän esimerkkinne tulevat elämään kauan sen jälkeen, kun Minä otan teidät pois tästä surujen 

hunnusta ja teidän hedelmänne tulevat moninkertaistumaan eksponentiaalisesti, kun te olette 

Minun kanssani Taivaassa.” 

” Kuinka kunniakkaat tulevat olemaan valot, jotka ympäröivät teitä ja säteilevät teistä niinä 

aikoina! Kuinka täydellisen varustettuja te tulette olemaan, kun Minun lapseni tulevat olemaan 

teidän opetuslapsianne ja he tulevat uudelleen asuttamaan koko Maapallon Millenniumin, 

tuhatvuotisen ajan aikana.”  

” Voi, pitäkää silmänne palkinnossa, Minun syvästi rakastetut; pitäkää silmänne palkinnossa!! 

Pitäkää silmänne myös Minussa, tietäen, että Minä olen vierellänne ja jopa ajoittain pidellen teitä 

ylhäällä ilmassa, kun te kuljette läpi vihollisen aavehirviöiden… vahingoittumattomina.” 

” Kyllä, te olette pyhimysten kanssakansalaisia, ETTE ERISTETTYJÄ, vaan sopivasti asetettu yhteen, 

kasvaen YHDEKSI pyhäksi temppeliksi Minussa. Minussa, te olette rakennetut yhteen ja olette 

Minun asumukseni Hengen kautta.”  

” Ymmärrättekö te, Yhä Ohjeistettavat Lapset – te olette YHTÄ Minun kanssani, Minun Ruumiini 

kanssa ja te ette voi torjua Suurta Todistajien Pilveä. Minä olen opettanut teitä, kun te näette tai 

kuulette tragediasta, teidän suuren myötätunnon huokauksen on kuullut Minun Isäni Taivaassa 

rukouksena.”  

” Ymmärrättekö Minun Ihmiseni, Pilvi nauraa niiden kanssa, jotka nauravat ja itkee niiden kanssa, 

jotka itkevät? Jopa kuten on kirjoitettu Pyhissä Kirjoituksissa… ”Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää 

itkevien kanssa.” Paavalin Kirje Roomalaisille 12:15.   

” Kuinka tämä voi olla?? Minun Henkeni kautta ja Minun teidän ruumiissanne olevan asumukseni 

kautta, te olette ikuisesti yhdistyneet YHDEKSI ruumiiksi, jolla on YKSI pää. Siksi, kun yksi tuntee, 

kaikki tuntevat; kun yksi kärsii, kaikki kärsivät; kun yksi riemuitsee, kaikki riemuitsevat. Ja kun Suuri 

Pilvi katsoo tekemisiä Maapallolla, jokainen pyhimys vastaa sydämestään itkulla, ”Jeesus, auta 

heitä.”  

” Kuka on opettanut tämän virheen, että te ette voi rukoilla toinen toistenne puolesta, sitten kun 

teidät on siirretty Taivaaseen? Enkö Minä ole sanonut, että… ”Rukoilkaa LAKKAAMATTA toinen 

toistenne puolesta?” Paavalin Ensimmäinen Kirje Tessalonikalaisille 5:17 ja Paavalin Kirje 



Efesolaisille 6:18… ”Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä 

ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta.”   

” Näettekö, Minun Lapseni: Rukoillen aina kaikella rukouksella ja anomisella Hengessä”. Kuinka voi 

Jumalan Henki olla erotettu uskovasta? Ei Maapallolla eikä Taivaassa, näin EI voisi KOSKAAN olla. 

Se ei ole mahdollista tai te lakkaisitte olemasta olemassa. Minun Henkeni täyttää ja tukee kaikkea 

elämää. Ilman sitä, on olemassa vain tyhjiö.”  

Paavalin Kirje Kolossalaisille 1:16-18 sanoo… ”Sillä Hänessä luotiin kaikki, mikä Taivaissa ja mikä 

maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai 

valtoja, kaikki on luotu Hänen kauttansa ja Häneen, ja Hän on ennen kaikkia ja Hänessä pysyy 

kaikki voimassa. Ja Hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää: Hän, joka on alku, esikoinen 

kuolleista nousseitten joukossa, että Hän olisi kaikessa ensimmäinen.”  

” Loppuuko se, kun te liitytte Pilveen? Ei tietenkään! Ketkä teistä voivat katsoa näiden lapsikaupan 

uhrien ahdinkoa ja olla huudahtamatta sydämistään, ”Voi, Isä, pyydän, lopeta tämä julmuus!” Eikö 

tämä itku kaiu Taivaan esikartanoissa ja tule Isän eteen??Tietenkin se tulee! Minun Isäni on silkkaa 

myötätuntoa ja kuulee sielujen sydänten itkut Taivaassa ja Maapallolla.”  

” Lopettakaa tämä Ruumiin erillisyyden virhe; on vain YKSI pää ja YKSI ruumis.”  

Paavalin Kirje Roomalaisille 8:26&27 sanoo… ”Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. 

Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki Itse 

rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.”  

” Kyllä, jopa Pilven huokauksilla.”  

” Ja Minun Pyhä Henkeni elää kaikissa Taivaassa ja Maapallolla, jotka ovat hyväksyneet Minut 

Pelastajakseen.”  

” Minä olen antanut tämän todistuksen yhdelle teidän tämän ajan palvelijoille, (ja tässä Hän puhuu 

Jesse du Plantisista), joka fyysisesti vietiin ylös Taivaaseen ja hän puhui pyhimyksille ja enkeleille. 

Hetkiä ennen hänen paluutaan Maapallolle, Kuningas Daavid puhui tälle miehelle ja sanoi, ”Minä 

rukoilen sinun puolestasi, Jesse.” 

” Tarkoittaako se, että Daavid otti Minun paikkani ja rukouspyyntö Daavidille oli käytännössä sama 

kuin Minun korvaamiseni ihmisellä? Ei tietenkään! Kenelle Daavid rukoilisi??? MINULLE, joka 

jatkuvasti esirukoilen Isän edessä. Hän oli esirukoilemassa tämän miehen puolesta, hänen 

Maapallolle paluunsa aikaan, hyvin samaan tapaan kuin sinun rukoussoturisi esirukoilevat sinun 

puolestasi, Clare.”  

Minä kerron teille tämän verran, ne, jotka eivät etsi totuutta koko sydämestään, ne, jotka 

kieltäytyvät kieltämästä Uskonnollista henkeä, eivät tule hyväksymään tätä – jopa vaikka Minun 

Sanani selvästi tukee sitä. Aivan niin kuin se tukee Kolmiyhteyttä.” 

” Minä olen paljastanut tämän niille, jotka kuulevat Minun ääneni ihmisten elämöinnin yli. 

Ihmisten, joilla on teorioita.”  

” Monet tällaiset asiat ovat nyt avautuneet Pyhistä Kirjoituksista; salaisuudet, jotka ovat olleet 

kätkettyjä, on nyt avattu niiden ymmärtää, jotka ottavat osaa lopullisiin taisteluihin. Aivan kuten 

Taivaat on avattu, niin on nämä mysteerit avattu kaikille, jotka vastaavat Totuuteen ja eivät voi 

suvaita Uskonnollista henkeä – joka on avoimesti ristiriidassa Totuuden kanssa.”  



” Tämän seuraukset ovat valtavat niille, jotka ovat joutuneet uskontokuntaisuuden ja 

laitossääntöjen verkkoon. Se tarkoittaa, että sillä viikolla, kun sinun isoäitisi haudattiin, ja sinä 

tunsit hänen läsnäolonsa, hänen todella sallittiin olla läsnä sinulle. Se tarkoittaa, että uni, joka 

sinulla oli rakkaasta edesmenneestä, ja hän varoitti vaarasta, se oli pätevä. Se tarkoittaa, että Pilvi 

on aina kanssanne, jopa kuten Minun Henkeni on aina teidän kanssanne, koska te kaikki asutte 

yhdessä Minun Hengessäni.”  

” Missä yksi on läsnä, kaikki ovat läsnä – kuten Minä pidän tarpeellisena.” 

” Ja siispä, paholainen on hyvin tietoinen, että Pilvi voi voimaannuttaa teitä ja jopa rukoilla teidän 

puolestanne. Hän on pelännyt tätä esirukoilemista ja teidän yhteyttänne sen kanssa. Ja tehnyt 

kaiken voitavansa estääkseen sen, ja vääristelläkseen sen jonkin muotoiseksi epäjumalan 

palvonnaksi tai jopa kirkkojen perversioiksi, jotka käyttivät tätä oppia vaatiakseen varallisuutta.”  

” Ja todellakin, Minä kasvatin miehen protestoimaan tätä julmuutta, mutta Saatana käytti tätä 

mahdollisuutena vääristelläkseen pätevää Totuutta, että kaikki ovat Yksi Minun Ruumiissani 

Maapallolla ja Taivaassa.”  

” Ja jopa sellaista kuin noidat kutsumassa kuolleita – jonka Minä olen kieltänyt Minun Sanassani. 

Jopa sitä on käytetty pimittämään tätä totuutta. On vain Yksi Ruumis ja Yksi Pää ja Minun Henkeni 

kautta kaikki ovat yhteydessä toisiinsa.”  

” On paljon enemmän, mitä Minun pitää kertoa teille, Minun Lapseni, mutta teitä on vielä ihmisten 

niin helppo taivutella. Ja kun teidän kypsyytenne Minussa syvenee ja levenee, Minä tulen 

paljastamaan nämä asiat teille ja te tulette näkemään ne sellaisina kuin ne ovat Minun Sanassani 

ja teidän mielenne tulee laajenemaan, vastaanottaakseen kaiken hyvän, mitä Minä olen jättänyt 

jälkeeni teille.” 

( Clare ) Ja sitten minä kiilasin väliin tässä vaiheessa ja sanoin… Vau, Herra, kun minä käännyin New 

Age:sta, minä täysin hylkäsin kaikki osallisuudet hengellisestä valtapiiristä, ajatellen, että se kaikki 

oli pahaa! Silti, kuinka me tiedämme varmasti, että joku, joka on vieraillut meidän luonamme, on 

Suuresta Pilvestä, eikä vain naamioitunut demoni?? Minä tarkoitan… tämä todella on petollinen 

maaperä.  

( Jeesus ) ” Clare, kun sinun äitisi meni rajan yli Taivaaseen ja rukouksessa sinä näit hänet Minun 

kanssani ja hän sanoi sinulle, ”Se on totta! Se, mitä sinä kerroit minulle, on totta.”  

( Clare ) Nyt, hän sanoi sen siksi, koska hän ei uskonut minua, kun minä kerroin hänelle Taivaasta ja 

että hänet siirrettäisiin kauniiseen paikkaan.  

( Jeesus ) ” Luuletko sinä, että se oli vainajahenki, demoni?”  

( Clare ) En.  

( Jeesus ) ” Ja miksi et?”  

( Clare ) No, ensinnäkin, minä tunnistin Sinut hänen kanssaan. Ja toiseksi, se kävi järkeen, että Sinä 

sallisit hänen tulla nähdyksi sanomassa sen – koska hän todella loukkasi minua ajattelemalla, että 

minä sanoin hänelle niin, että hän päästäisi irti ja kuolisi. Minä halusin hänen tietävän, ilman 

epäilystäkään, että hän ei menisi tyhjiöön – vaan Sinun käsivarsillesi.  

( Jeesus ) ” Siispä, sanoisitko sinä, että sinä käytit erottelukykyäsi siihen?”  

( Clare ) Joo. Minä luulen, että käytin.  



( Jeesus ) ” Ja eivätkö Minun lampaani kuule Minun ääneni? Ja enkö Minä ole Totuuden Henki?”  

( Clare ) Kyllä, Herra.  

( Jeesus ) ” No niin, sitten, se todella on erottelukyvyn asia – ja siksi Minä olen käynyt läpi suuria 

tuskia tällä Kanavalla opettaakseni teille erottelukykyä. Miltä sinusta tuntui sen jälkeen, kun hän 

kertoi sinulle sen?”  

( Clare ) Minä tunsin itseni iloiseksi, rauhalliseksi, helpottuneeksi ja epäilyistä puhdistetuksi.   

( Jeesus ) ” Täsmälleen. Ja mitä Minä olen opettanut sinulle sinun visioittesi ja uniesi hedelmästä?”  

( Clare ) Sinä olet kertonut minulle tutkia kokemuksen hedelmää, nähdäkseni, mitä se tuottaa… 

hyvää vai pahaa. 

( Jeesus ) ” Kyllä, se on oikein. Ja se on sitä, mitä Minä kerron teille, Minun Ihmiseni. Te luotatte 

liikaa ihmisiin, jotka ovat täynnä virheitä. Teidän täytyy oppia erottelukykyä tai te olette 

tuomittuja seuraamaan niitä, jotka opettavat virhettä.” 

” Te ette voi olla laiska lammas. Teidän täytyy olla valpas lammas ja oppia seuraamaan ainoastaan 

Paimenta, eikä sutta, joka on pukeutunut paimenen vaatteisiin. Mutta monet ovat laiskoja ja 

sidottuja ”sosiaalisiin klubeihin.” Sillä Minä tarkoitan, te olette osa sosiaalista ryhmää, joka pysyy 

tietyissä uskomuksissa. Ja jokainen, joka ajattelee eri tavalla kuin niiden uskomusten laatikossa 

ajatellaan… no niin, heidät torjutaan.”  

” Siksi Minä kerron teille, että kuka tahansa, joka rakastaa isäänsä, sisartaan, veljeään, äitiään 

enemmän kuin Minua (TOTUUTTA) EI VOI OLLA Minun opetuslapseni.”  

” Minun kallisarvoiset, kallisarvoiset. Monet teistä kulkevat ympäriinsä ihmisjoukon 

uskonkappaleiden uskomusten rampauttamina. Teillä ei ole kaikkea, mitä Minä jätin teitä varten. 

Teidät on laatikoitu eikä teillä ole työkaluja taistella hyvää taistelua. Te pelkäätte, että miesten ja 

naisten ryhmä hylkää teidät, niinpä te kätkette heiltä asiat, joista he eivät ole samaa mieltä. ” 

” Tiedättekö te, että te estätte kynttilänne valoa? Ettekö te olekin, tavallaan, kätkeneet 

kynttilänne vakan alle? Ettekö olekin vaikeuttaneet vapauttanne rukoilla niin kuin teidän pitäisi, 

pilkan vuoksi?” 

” Kuinka moni teistä pelkää kielillä puhumista, erinomaista asetta Saatanan kätyreitä vastaan? Te 

pelkäätte sitä, koska puoliso, rakas ystävä tai kirkko, jossa te käytte, vähättelee sitä. Siispä, te 

jatkatte samaa mieltä olemista ja kulkemista virheessä, ettekä käytä KAIKKIA lahjoja, joita te 

tiedätte hengessä, että Minä olen antanut teille.”  

” Kuunnelkaa tarkasti, Minun valittuni. Minä olen kutsunut teidät Totuuteen. Älkää asuko 

valheiden häkissä, jonka Saatana on sepittänyt ihmisten virheiden kautta. Teidän täytyy käyttää 

erottelukykyänne ja punnittava asiat tasapainoon, eikä kiinnittyä sosiaaliseen klubiin, joka on 

leikannut siivet, jotka Minä annoin teille lentääksenne niillä.”  

” Nyt on suuremman ja suuremman Totuuden aika tulla paljastetuksi, varustaakseen teidät näiden 

viimeisten päivien palvelutoimeen. Te olette jo omaksuneet päivittäisen ehtoollisen ja se on hyvin 

suuri askel eteenpäin.” 

” Nyt Minä pyydän teitä olemaan tietoisia siitä, että te olette osa Minun Ruumistani, sekä täällä 

Maapallolla että Taivaassa. Ei ole erillisyyttä. Minä pyydän teitä olemaan avoimia matkoille 

Taivaaseen, jos Minä vedän teitä siihen suuntaan. Älkää pelkästään lukeko muista ja heidän 



kokemuksistaan, vaan olkaa avoimia Minulle, että vien teidät Taivaaseen, missä te tulette 

tapaamaan loput perheestänne, jotka rakastavat teitä ja te tulette näkemään ihmeitä, joita Minä 

olen varastoinut sinne teitä varten.”  

” Olkaa rohkeita. Olkaa päättäväisiä. Olkaa Uskollisia Totuudelle. Ja seuratkaa Minua.” 


