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TE OLETTE TAISTELEMASSA SAATANAN MAAILMANHALLINTA SUUNNITELMAA VASTAAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Helmikuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ” Minä tiedän, että nämä päivät ovat olleet melkein sietokyvyn rajalla, hyvin, hyvin 

hyvistä syistä. Minä toivoisin, että sinä luottaisit enemmän Minuun, Clare, tietäen, että mikään, 

mitä te molemmat kärsitte, ei ole ollut turhaan. Mutta Minä ymmärrän sinun tiedustelusi siitä, 

onko sinua kuritettu. Saanko Minä sanoa, melkein aina pieni kuri sisältyy, kuten on kirjoitettu.” 

”Erhetykset kuka ymmärtää? Anna anteeksi minun salaiset syntini. Myös varjele palvelijasi 

julkeilta, älä anna heidän minua hallita. Niin minä pysyn nuhteetonna ja olen paljosta synnistä 

puhdas.” Psalmi 19:12-13.  

” Sinun on hyvä pyytää, että sinun huomaamattomat syntisi paljastetaan; Minä en syyllistä sinua 

siitä. Kun sinä epäilet Minun hyvyyttäni ja unohdat, että tämä kärsimys on vain väliaikaista. Kun 

sinä annat periksi kuoleman ja vakavan sairauden pelolle, uskoen, että Minä sallin sinun menehtyä 

ilkeiden kanssa ja ilkeiden käsissä. Minä sallin vain sen, mitä Minä tiedän, että sinä voit kantaa ja 

harvoin Minä saatan sinut siihen pisteeseen, missä sinun uskosi alkaa horjua.”  

” Mutta tässä tapauksessa, sinä olet tekemisisssä suunnattomien voimien kanssa, jotka ovat 

liittyneet yhteen teidän Presidenttiänne vastaan, yrittäen suistaa hänet virasta ja lopettaa 

uudistukset, joita hän on tuomassa hallintoonne. Minä tarvitsen niin paljon paastoamista ja 

rukousta kuin Minun Ruumiini voi kestää, kääntääkseni alhaalta vapautetun pahan asioiden kulun. 

Kyllä, alhaalta – useammalla kuin yhdellä tavalla. Kyllä, maanalaisista kaupungeista ja Helvetistä 

vapautettuna, varjohallitus, joka odotti innolla suurinta voittoaan tänä vuonna.”  

” Heidät on suistettu virasta ja he vastaavat kritiikin ryöpyllä ilkeästi kostaen. Miksi he eivät oivalla, 

että he eivät taistele ihmistä tai ihmisten kansakuntaa vastaan? Tulenko Minä ojentamaan Minun 

oikeamieliseni korruptoituneelle hallinnolle, kun he ovat kääntyneet pois pahoista tavoistaan, 

katuneet ja asettuneet työskentelemään tehdäkseen asiat oikeiksi tälle kansakunnalle?”  

” Minä en tule ojentamaan! Sillä on kirjoitettu… ”Sillä jumalattomuuden valtikka ei saa vallita 

vanhurskasten arpaosaa, että vanhurskaat eivät ojentaisi käsiään vääryyteen.” Psalmi 125:3.  

” Koska Minun ihmisteni sydämet ovat katuneet tämän maan syntejä, koska he ovat avuksi 

huutaneet Minulta oikeutta, koska he jatkavat päälle painamista ja oikeuden avuksi huutamista, 

koska he ovat kääntyneet pahoilta teiltään ja nöyrtyneet Minun edessäni, Minä tulen jatkamaan 

heidän vihollistensa kyvyttömiksi tekemistä. Mutta hyvin suuri hinta on maksettavana, Minun 

rakastetut. Hyvin suuri hinta. Te olette tekemisissä varjohallinnon vuosikymmeniä jatkuneen 

yhteiskunnallisen juonimisen kanssa ja kuten on sanottu, Roomaa ei rakennettu päivässä. Eikä se 

kukistunut päivässä.”  

” Vallan paikoissa on paljon vastustusta, mutta Minä olen pikkuhiljaa kampeamassa heidän käsiään 

tulvaporteista, että oikeamielisyys ja armo voivat virrata maahan ja elvyttää kuivuneen Amerikan 

maan. Kuitenkin on hinta maksettavana. Te taistelette Saatanan maailmanhallinta suunnitelmaa 

vastaan. Te taistelette kokonaista tietämätöntä nuorten sukupolvea vastaan, joille on valikoivasti 

opetettu, että mikä on oikein, on väärin ja mikä on väärin, on oikein.” 



” Te olette myös tekemisissä keinoälyn ja sieluttomien kanssa. Monet, monet ovat ne, jotka ovat 

valmistuneet vallan asemiin, heidän henkensä ja mielensä eivät ole oikein, niin kuin niiden pitäisi. 

Heidän omaatuntoaan on muutettu ja koulutettu vastaamaan vain yhdentyyppisiin agendoihin.” 

 ” Nyt, Minä kerron teille näitä asioita, joita jotkut teistä jo tietävätkin, koska Minä en tahdo, että 

kukaan teistä on tietämätön.” 

 ” Mitä he – vihollisen kloonit ja saatanan palvojat – ovat suunnitelleet tälle maalle, on huolellisesti 

toimeenpantu, kerros kerrokselta. Ja asioiden peruuttaminen järjestyksessä on paljon 

monimutkaisempaa kuin valita vaaleissa mies, joka tulee tekemään oikeita asioita. Siksi nämä ajat 

ovat niin hyvin koettelevia teille.”  

” Jotkut teistä ovat tarjonneet itsensä Minulle ilman ehtoja. Minä pyysin teitä laskemaan hinnan, 

ennen kuin te teitte sen sitoumuksen, koska Minä tiesin, että se olisi hyvin kova. Ja tästä syystä, 

kun asiat työskentelevät teitä vastaan kovimmalla voimalla, Minä puutun väliin.”  

” Mutta toiset eivät huuda Minua avuksi puuttumaan väliin. He vain hiljaisesti ja nöyrästi kantavat 

tämän musertavan taakan, kunnes Minä sanon, ”Tarpeeksi!”  

” Milloin tarpeeksi on tarpeeksi? Kun te alatte vaipua epätoivoon ja liukua syviin ja pimeisiin 

ajatuksiin; kun he alkavat vaikuttaa teidän ajatteluunne.”  

” Tällä hetkellä jotkut teistä tuntevat etäisyyttä Minusta. Tämä ON kärsimystä. Se on 

tarkoituksellista, niin että te uhraisitte itsenne Minulle, että totuus saisi riemuvoiton. Tämä on 

kaikkein kivuliainta, mutta myös tehokasta uhraamista ja Minä katson teihin suurella 

myötätunnolla teidän pahimpina hetkinänne. Minä olen siellä teidän kanssanne, kärsien kun te 

kärsitte, sillä koskaan Minä en tule hylkäämään teitä ja koskaan te ette tule kärsimään 

eristyksessä, kun Minä en kärsi. Pikemminkin, Minä yhdistän itseni teidän kärsimykseenne ja me 

kannamme tämän taakan yhdessä.”  

” Monet teistä eivät näe tätä, ette näe Minua vierellänne kärsimässä, koska Minä en paljasta sitä. 

Tämä myös, on kärsimystä. Ja joka tasolla te olette tekemässä uhrauksia, kuten Paavali teki, kun 

hänet kivitettiin. Jotkut teistä väittävät vastaan, että sairaus ei ole kärsimystä, vaan jotakin, joka 

parannetaan. No niin, se on molempia. Ja Minä neuvon teitä kuuntelemaan tämän kanavan 

aikaisempia opetuksia.”  

” Sairaus on risti. Aivan kuten ihminen laittoi ristin Minun selkääni, niin laittaa vihollinenkin teille. 

Ja parannus tulee Minun aikataulullani. Parannus tulee, mutta jos te olette uhranneet itsenne 

uhriksi, älkää odottako, että se vapautetaan piakkoin.”  

” Vihollinen on lietsonut suurta epätoivoa ja hämmennystä Minun Ruumiissani, koskien sairautta. 

Monet ovat vaipuneet epätoivoon, koska he eivät ymmärrä, että Minä näen sen oikeutettuna 

kärsimyksenä, paastouhrauksena. Ja Minä käytän sitä myös pitääkseni teidät nöyrinä. Paavalilla oli 

piikki lihassaan. Hän ei ollut fyysisesti täydellinen, kuten olivat roomalaiset, jotka palvoivat fyysistä 

kuntoa, mutta hän oli Pyhä Minun Standardeillani. Hän kantoi ristiä, jonka Minä sallin hänelle.” 

”Kyllä, Minun haavojeni kautta te olette parannetut (Jesaja 53:5) mutta Minun ajoituksellani, ei 

teidän. Jos Minä parannan teidät välittömästi, se on Minun ajoitustani. Jos Minä lykkään teidän 

parantamistanne, teidät silti tullaan parantamaan, mutta Minun ajoituksellani. Sillä aikana, te 

kannatte ristiä ja teette suuren armon työn, tukien rukouksillanne muita.” 

” Tämän on ristinne kantamisen tarkoitus. Se mitä Minä sallin, on erityisesti sopiva juuri teille ja 

vain teille; se todellakin on teidän ristinne. Ja Minä olen kutsunut teidät kieltämään itsenne, 



nostamaan ristinne ja seuraamaan Minun jalanjäljissäni, joka Minun ihmisteni tapauksessa voi olla 

kuin ristiinnaulitseminen tai pitkä sairaus.”  

” Tietäkää, että te teette hyvää ja täydellistä työtä tarjoamalla Minulle sen, minkä Minä sallin 

teidän rukous aikomuksianne varten. Ja jos te ette tiedä, miksi Minä olen sallinut kärsimystä, 

tarkistakaa omatuntonne ja sitten luottakaa Minuun, mitä tahansa syytä varten Minä olen sallinut 

sen.”  

” Te tulette löytämään paljon rauhaa ja lievitystä tuomitsemisesta tekemällä tämän. Aina EI OLE 

Minun tahtoni parantaa henkilö, kun he pyytävät; on monia harkintoja. Mitä perheenjäsenet 

oppivat? Kuinka he tulevat pyhemmiksi ja epäitsekkäiksi? Kuinka teidän kärsivällisyytenne 

lisääntyy ja teidän luonteenne mukautuu enemmän ja enemmän Minun näköisekseni, kun Minä 

antauduin Minun Ruumiillani ja Verelläni eläväksi uhriksi?”  

” Löytäkää lohtua tästä Minun ihmiseni. Löytäkää rauhaa tästä. Tietäkää, että teidän työnne on 

hyvin arvokasta. Te olette nostaneet kätenne myötämielisinä Ristin puille ja ei ole suurempaa 

rakkauden työtä, kuin nöyrtyä Minun tahtooni sillä hetkellä.” 


