
588. Jeesus kertoo kaikille, jotka seuraavat Valheiden Isää… VIISASTUKAA 

JEESUS KERTOO KAIKILLE, JOTKA SEURAAVAT SAATANAA… VIISASTUKAA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Tammikuuta, 2018. 

Jeesus, Sinä olet kertonut meille, että meidän heikkoudessamme, Sinä olet vahva… Tätä on vaikea 

ymmärtää. Sinun ystävällisyydessäsi, pyydän, avaa meidän mielemme tälle totuudelle. Amen.  

Herra aloitti… ” Minulla on paljon sanottavaa, tuhat vuotta ei voisi sisältää sitä kaikkea. Mutta 

Minä kiteytän sen näin: ”Älä anna periksi, Clare, kun sinä olet heikoimmillasi, Minä olen 

vahvimmillani sinussa. Minä tiedän, että tämä ei käy loogiseen ihmisjärkeen, mutta se on niin 

totta.”  

” Minun voimani täydellistyy heikkoudessa.”  

”Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun 

asumaan.” Paavalin Toinen Kirje Korinttolaisille 12:9. 

Mutta se, mitä Minä sanon, on, että hedelmä, mikä kerätään, kun te olette alimmassa asemassa, 

on ylivoimaisesti suurin mitä on kerätty aikaisemmin. Teidän heikkoutenne saa Minun 

Omnipotenssini, Kaikkivoipaisuuteni, loistamaan. Kun vihollinen kiroaa teitä ja te kestätte sen alla, 

koska se ei taivu rukoukseen, (se tarkoittaa, että Hän ei aio vastata siihen – ja siihen on syy) on 

olemassa hyvä syy.”  

” Paavali tiesi, mitä Minä tarkoitin, kauan ennen kuin hänet mestattiin. Hän eli jatkuvan 

uhrautumisen elämää kääntymisensä jälkeen, tunnistaen siinä hänen osallistumisensa ja yhdessä 

työskentelemisensä Minun Ristissäni.”  

”Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen 

minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta.” Paavalin Kirje Kolossalaisille 

1:24.  

” Oliko Minun työni Ristillä tarpeeksi? Kun Minä inahdin ”Se on täytetty,” Minä julistin, että se oli, 

kaikkia aikoja varten, tarpeeksi. Kuitenkin, joka rakastuu ja ei kaipaisi kantaa rakastettunsa 

taakkaa? Itsensä uhraamista, itsestään antamista, luopumista oikeudesta vaatia parantumista, 

kantaakseen ristiä.”  

”Jos joku tahtoo Minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon 

Minua.” Matteuksen Evankeliumi 16:24.  

” Nämä eivät olleet vain kielikuvia. Ei, ne olivat julistuksia, että jos te haluatte seurata Minua, 

teidän täytyy kuolla itsellenne ensin. Clare, sinun aviomiehesi on valinnut sen ja kuinka siunattu 

hän on ja sinä olet, osallistumisesta tähän ristiin.” 

” Siispä, Minun kallisarvoinen, Minä rohkaisen sinua jatkamaan kestää taakan alla, niin kauan kuin 

Minä valitsen käyttää sitä. Hän todella pelasti miehen kuoleman prosessissa, tulemasta vedetyksi 

hornaan. Hänen kärsimystensä ja teidän kaikkien rukoustenne ansiosta tämä mies on nyt Minun 

luonani ja tulee ikuisesti olemaan kiitollinen. Sillä todella, hän oli vain sekuntien päässä ikuisesta 

erosta Jumalasta ja kadotuksesta.”  

” On todella kaunis asia laittaa elämänsä jäähylle ystäviensä puolesta – erityisesti niiden, joista 

teillä ei ole mitään tietoa.”  



” Minä tiedän oikein hyvin, kuinka raskasta tämä on ollut sinulle, kuin myös petos, joka jätti sinut 

ilman apua. Minä tiedän kaikki yksityiskohdat oikein hyvin. Ja kaikki, mitä Minä voin sanoa sinulle, 

on, että jokainen kärsimyksen pisara muuttuu muuntuvaksi armoksi, tällä Kanavalla vieraileville 

kuin myös muillekin.”  

” Minä tulen kantamaan sinua, Clare, Minä tulen kantamaan teitä kaikkia. Älkää huolehtiko, että 

onko teillä voimaa laulaa tai palvella Minua monilla tavoilla, joilla te palvelette. Tietäkää, että 

Minun armoni on riittävää teille ja koskaan te ette kärsi mitään, mitä Minä en käyttäisi.”  

” Se on myös ero Saatanan ja Minun Valtakunnan välillä. Hän rakastaa kärsimyksen tuottamista ja 

ihmisten pettämistä seuraamaan häntä. He ovat innokkaita, koska katkera juuri on ottanut kiinni 

heidän sydämistään. He kieltäytyvät antamasta anteeksi, he kantavat kaunaa ja kaipaavat saada 

tasoitusta heiltä, jotka ovat loukanneet heitä. Ja jopa välttävät, että kukaan ei voi koskaan 

vahingoittaa heitä enää.”  

” Jos he vain kääntyisivät Minun puoleeni, Minä antaisin heille armon antaa anteeksi. Minä 

suihkuttaisin Minun rakkauttani heidän päälleen, paljastaisin heille, kuinka suuresti Minä rakastan 

heitä ja kuinka kallisarvoisia he ovat Minulle. Ja nostaisin heidät Minun sydämeeni, antaen heille 

uuden ja kirkkaan, toiveikkaan elämän.” 

 ” Saatana tuli vain tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan. Minä tulin antamaan elämää 

yltäkylläisesti. Ja missään muualla se ei ole ilmeisempää kuin huoneessa, jossa on kuoleva sielu. 

Saatana olisi repinyt sen miehen riekaleiksi, mutta Minun Armoni syleili häntä kuin pientä lasta ja 

hänet lisättiin Valtakuntaan.”  

” Minä muutan Minun pyhimysteni huolet armoiksi, jotka tuovat kääntymystä ja iloa. Saatana 

käyttää ihmisiään vain kuin likaisia räsyjä ja kun hän on tehnyt likaiset työnsä, hän polttaa heitä 

tulessa ikuisuuden.” 

” Vielä kerran, hän aina häviää – sairauden kautta, kun hän aiheuttaa kipua. Minä muutan sen 

kivun toisinpäin ja varastan sielun häneltä. Hän häviää aina.” 

Teille kaikille Minun Lapsilleni, mikään, mitä vihollinen tekee, ei mene ilman, että Minä muutan 

sen hyväksi. Mitä pahemmin hän saa toiset kärsimään, sen suurempia armoja Minä vapautan 

kaikille asianosaisille ja niille, jotka vielä ovat hänen kynsissään. Joku saattaisi ajatella, että hän 

auttaa Minua, mutta tietenkin, ei tarkoituksellisesti. Hän ei onnistu ymmärtämään, kuinka Minä 

saan riemuvoiton lopussa, kuten Minä aina saan – ja muutan sen armoksi, aivan niin kuin Minä 

tein Ristillä.” 

” Viisastukaa, te, jotka seuraatte Valheiden Isää. Jos hän opettaa teidät valehtelemaan muille, mitä 

hän tekee teille? Minä kerron teille: hän lupaa teille nautintojen valtakunnan, jota ei ole olemassa. 

Ellette te viisastu ja katso hänen hahmoaan ja käänny pois hänestä Minun luokseni, te tulette 

saamaan selville, kun te kuolette, että hänen lupauksensa olivat kaikki valheita.” 

” Siellä ei ole mitään muuta kuin kärsimystä, haavoja ja palavaa lihaa kiehuvissa padoissa, missä 

teidän ihonne tuskallisesti kuoriutuu ruumiistanne – vain kasvaakseen takaisin ja kuoriutuakseen 

uudelleen ja uudelleen. Hän tulee seisomaan siellä, kun te sanotte, ”Mutta Minä palvelin sinua 

uskollisesti! Sinä lupasit minulle palkkion!” Ja hän tulee nauramaan pilkallisesti ja halveksimaan ja 

sanomaan, ”Kyllä, minä lupasin! Ja tämä ON teidän palkkionne!” Hänen elämänsä on elävä Helvetti 

ja nyt hän viihdyttää itseään, kun hänen demoninsa kiduttavat teitä uudelleen ja uudelleen.”  



” Jos te tulette Minun luokseni, Minä tulen antamaan anteeksi teidän hirmutekonne. Minä tulen 

päästämään teidät pahasta Valon ja Totuuden Valtakuntaan ja Minä tulen suojelemaan teitä niiltä, 

jotka yhä ovat hänen ilkeän loitsunsa vaikutuksessa, joka vahingoittaisi teitä.”   

” Ja Minun ihmiseni, rukoilkaa näiden satanistien puolesta, erityisesti nuorten puolesta, joita ovat 

niin kauheasti heidän vanhempansa ja maailma loukanneet. Epäoikeudenmukaisuudet, julmuudet, 

pettämiset – olosuhteet, jotka aiheuttivat heidät haluamaan kontrolloida, mitä tapahtuu heille, 

hinnalla millä hyvänsä.”  

” Rukoilkaa heidän puolestaan, koska syvällä sisimmässään heillä on pilkahdus siitä, että mitä he 

tekevät, on väärin – he eivät vain tiedä, miten päästä ulos. Rukoilkaa, että he löytävät muita ex-

satanisteja, jopa todistajia YouTubessa, auttamaan heitä selviämään. Ja rukoilkaa, että Minun 

rakkauteni suihkuttaa heidät puhtaaksi kaikista menneistä kohtaamisistaan vahingollisten ihmisten 

kanssa.”  

” Vastikään, kaksi oli päättänyt lopettaa noitien kokouksessa, teidän rukoustenne ansiosta. Siispä, 

älkää lakatko rukoilemasta.”  

” Ja Minä tiedän, että ajat ovat yhä aika rankkoja maassanne ja maailmassa. Mutta muutos on 

tapahtunut ja monet Maanalaisen Hallituksen (=Deep State) pahantekijöistä ovat kohtaamassa 

loppunsa. Rukoilkaa myös heidän puolestaan. Mutta kaikista näistä töistä tulee olemaan 

seurauksensa ja Amerikka tulee havainnollistamaan tarkoituksensa maailmassa jälleen kerran.”  

” Kuitenkin, on huoli. Sillä vaurauden mukana tulee haalea henki, siis tietäkää, että aikanaan – 

asiat tulevat jälleen vakavoitumaan. Mutta kun ne tulevat, miljoonia muslimeita on lisätty 

Valtakuntaan, koska te rukoilitte ja kestitte nämä myrskyisät ja itsensä uhraamisen ajat käsi 

kädessä Minun kanssani. Te olette Minun Morsiameni; eikö Minun pitäisi jakaa suruni teidän 

kanssanne? Ja todella Minä jaan, kuin myös jaan teidän huolenne. Minä en koskaan poistu 

viereltänne.” 

” Siispä, edetkää kuin on suunniteltu. Tukeutukaa Minuun, seuratkaa Minun ohjeitani teille. Älkää 

antako periksi koettelemuksen tai paineen alla, edetäksenne missionne työssä, joka tulee tuomaan 

hedelmää läpi koko ikuisuuden. Minä siunaan teidät nyt, teidät, jotka riudutte ja kamppailette ja 

Minä lupaan teille, että työnne hedelmät tulevat olemaan valtavat ja makeat.” 

Havainto Jackielta, estääkseen kaiken hämmennyksen… 

”Trumpet Call of God”-nettisuvulla Herra sanoo, että meidän täytyy päästää irti helvetin ja ikuisen 

kidutuksen opista, kuten ihmisten kirkoissa on opetettu ja tässä Hän sanoo Clarelle, että Saatana 

tulee kiduttamaan niitä, jotka seurasivat häntä elämässään, eläen elämää synnissä ilman 

katumusta. Muistakaa, oletuksella, me kaikki seuraamme paholaista. Vain vilpittömän katumuksen 

kautta ja luovuttamalla elämämme Jeesukselle täysin, meidät tullaan vapauttamaan 

synneistämme, mikä myös riippuu halukkuudestamme antaa anteeksi kaikille niille, jotka ovat 

tehneet syntiä meitä vastaan.  

No niin, kaikkein suurin ero sen mitä ihmisten kirkoissa on opetettu ja totuuden välillä, minkä 

Jumala itse on opettanut, on, että he väittävät, että Jumala tulee rankaisemaan kaikki ne 

helvettiin, jotka ovat eläneet synnillistä elämää, mikä on Herran Nimen jumalanpilkkaamista mitä 

suurimmassa määrin. Sillä se, mitä me kutsumme ”helvetiksi” on tila, jonka me saatamme 

itsellemme elämäntavallamme ja Jeesus jatkuvasti yrittää pelastaa meidät, Hän kutsuu meitä 

katumukseen ja poistumaan leveältä polulta, joka johtaa tuhoon. Siis Hän ei sano, että helvetillisiä 

olosuhteita ei ole, mutta se ei ole Jumala, joka sen loi tai rankaisee ihmistä sillä, ihminen itse luo 



sen, eroamalla polulta, jonka Jumala tarkoitti kaikille hengille, minkä mukaan elää, mikä on 

rakkauden tie, johtaen taivaaseen ja ikuiseen autuuteen.  

Siis seuratkaamme Häntä rakkauden polkua Taivaaseen ja meidän ei tarvitse huolehtia helvetistä 

ollenkaan. Siunatkoon Hän kaikkia teitä, rakkaat veljet ja sisaret. 


