
720. Jeesus kysyy…  

Oletteko te halukkaita kuolettamaan Lihanne & Maailman Tavat? 

OLETTEKO TE VALMIITA KUOLETTAMAAN LIHANNE & MAAILMAN TAVAT?...  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Heinäkuuta, 2019. 

Kiitos Sinulle, Jeesus Sinun pettämättömästäkärsivällisyydestäsi minun kanssani. Anna minulle 

anteeksi, että yritän toimia lihasta käsin. Pyydän, auta minua elämään yksin Sinun Henkesi 

mukaan… Amen. 

Jeesus aloitti… ” Minä olen kuunnellut hyvin huolellisesti sinun sydämesi ajatuksia, Clare, ja sinun 

suusi sanoja. Ja Minä näen, millainen kamppailu sinulla on itsesi kanssa, koskien niitä, jotka ovat 

menneet vihollisen puolelle ja tehneet sinun elämästäsi niin vaikeaa.”  

” Minä olen myös ohjannut sinua hyvin tarkasti laulujen kautta, joita Minä valitsen sinun 

soittolistallesi.”  

( Clare ) Niille teistä, jotka ette vielä tiedä tätä. Meillä on laulujen soittolista, jonka me laitamme 

”random”-asennolle, sattumanvaraisesti soimaan, ja rukoilemme, että Pyhä Henki tulee 

valitsemaan laulut, joiden Jumala haluaa kommunikoivan meidän kanssamme. Siis Hän valitsee 

laulut.  

Ensimmäinen laulu oli Psalmi 121… Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu? Apu 

tulee minulle HERRALTA, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun 

varjelijasi ei torku. Katso, Hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Herra on sinun varjelijasi, 

Herra on suojaava sinun varjosi sinun oikealla puolellasi. Ei polta sinua aurinko päivällä eikä kuu 

yöllä. Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun 

lähtemisesi ja sinun tulemisesi, nyt ja iankaikkisesti…  

Ja minä haluan kertoa teille, että Turvapaikkaan johtava tie on petollinen. Voi hyvä tavaton! Minä 

en tiedä, millainen se tulee olemaan, kun se on märkä ja liukas. Mutta on muutama kohta, jotka 

ovat hyvin, hyvin vaarallisia. Siispä minä vaadin tätä… Minä varjelen sinun tulemisesi ja 

lähtemisesi, nyt ja iankaikkisesti. Me tarvitsemme sitä Herralta. Sakarja 4:6… ”Ei sotaväellä eikä 

voimalla vaan Minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.”  

Tässä minä olen, istumassa ja yrittämässä miettiä tapoja saada tapahtumaan, että portit otettaisiin 

pois. Ja Herra sanoo… ”Ei sinun älykkyytesi kautta, Rakkaani. Ei sen kautta, mitä sinä ajattelet tai 

mitä sinä haluat yrittää tehdä. Vaan pikemminkin Minun voimallani ja Minun Henkeni kautta tämä 

tullaan saavuttamaan.”  

Kyllä Herra. Minä kuulen Sinua. Minä olen pahoillani, minä olen ollut lihassa. Julie Truella on kaunis 

laulu… ”Minä taritsen Sinun kosketustasi tänään”. Ja minä tunsin niin kovasti. Ja hänellä on toinen 

laulu… ”Uskoa kuin Lapsella”. Ja se on juuri toinen mustutus. Uskoa kuin Lapsella. Lapsi ei 

kyseenalaista niin kuin me aikuiset teemme. 

Ja viimeinen laulu, jonka Hän soitti, oli… ”Sellaisena kuin Olen” (=Just As I Am, kelttiläistä musiikkia 

esittävän ”Eden`S Bridge”-yhtyeen esittämä laulu). Se vahvistaa Herran ehdotonta rakkautta ja 

että Hän odottaa meitä ja vastaanottaa meidän siinä sotkussa, missä me olemme! Kyllä. Minä olen 

ollut sotkussa! Ja minun täytyi kuulla se. Juuri sellaisena kuin sinä olet, Minä otan sinut vastaan.  

Jeesus jatkoi… ” Clare, kaikkien näiden laulujen tarkoituksena oli saattaa sinun ajattelusi samaan 

linjaan Minun ajatteluni kanssa.”  



” Minä en halua nähdä sinun jahtaavan jänönpolkuja tai tuhlaavan aikaasi. Sinä olet tuhlannut 

suuren määrän aikaa ajattelemalla niin kuin maailma ajattelee ja vastustamalla kovia tunteita 

heitä vastaan.” 

 ” On totta, että perhe vuorilla tarvitsee rukousta, todella kipeästi. Ja kun sinä tarjoat tätä kauheaa 

epäoikeudenmukaisuutta heidän pelastuksekseen, sillä on paljon enemmän painoa ja voimaa, kuin 

mitä sinä voit ymmärtää tällä hetkellä. Minun lapseni, älkää sotkeutuko maailman tappeluihin. 

Tulkaa Minun luokseni ja pyytäkää, että kuinka voitte käsitellä epäoikeudenmukaisen tilanteen. Te 

voitte löytää itsenne tekemässä yhteistyötä Minun kanssani, pelastamassa heidän sielujaan, jotka 

harjoittavat epäoikeudenmukaisuutta.”  

” Katsokaas, moni ei rukoile heidän puolestaan. Pikemminkin, he kääntyvät poispäin, eivätkä halua 

olla missään tekemisissä heidän kanssaan. Mutta teidän täytyy tavoittaa kadotettuja, välittämättä 

siitä, kuinka he teitä vahingoittavat. Minä lähetän teidät näihin tilanteisiin rukoilemaan heidän 

puolestaan. Ei väliä, vaikka te ette näkisi kääntymisiä siinä paikassa; se voi tapahtua vasta heidän 

kuolinvuoteellaan. Se, millä on merkitystä Minulle, on että te rakastitte Minua niin paljon, että te 

olette halukkaita antamaan anteeksi ja rukoilemaan heidän puolestaan. Tämä, Minun Lapseni, on 

suuri todiste teidän rakkaudestanne ihmiskuntaa ja Minua kohtaan. Minua, joka kuolin heidän 

puolestaan. Minä en pyydä teitä tuntemaan lämpimiä, sekavia tunteita heitä kohtaan, vain 

antamaan anteeksi ja rukoilemaan heille hyvää.”  

” Näin te tulette Minun kanssalunastajikseni ja jaatte Minun kärsimykseni tällä Maapallolla – ja 

niin te tulette jakamaan Minun ylösnousemus kunniani, jopa kuten on kirjoitettu. Ei vain elämään 

Minun kanssani vaan ylösnousemaan, kuten Minä ja elämään Minun kanssani kunniassa, 

Taivaassa. Mitä täydemmin te jaatte Minun kärsimykseni, sen suurempi teidän kunnianne 

Taivaassa on. Mutta Minä sanon tämän, täysin tietäen, että tämä ei ole Sydänasukkaan motiivi.”  

” Lapset, vihollinen tulee tekemään kaiken, mitä voi, kääntääkseen teidän sydämenne tummiksi 

epäpuhtailla motiiveilla. Hän tietää hyvin, että… ”Siunattuja ovat puhtaat, sillä he tulevat 

näkemään Jumalan. Ja jos he näkevät Jumalan, he tulevat myös kuulemaan Hänet ja vastaamaan 

tottelevaisesti. Mutta ensimmäinen askel tähän on puhdas sydän.”  

” Teidän sydämenne ei ole puhdas, jos te ajattelette ja juonitte muiden lankeamista, samalla kun 

te rukoilette Minua. Minä en ole kiinnostunut täyttämään sitä rukousta, paitsi jos se on osa heidän 

pelastustaan. Mutta se on itsekäs motiivi ja se ei ole puhdas, tehty puhtaasti Minua varten.”  

” Siispä te menetätte jalansijaa Minun kuulemiseltani ja näkemiseltäni. Tämä on Saatana tavoite, 

koska teitä ei voida käyttää hyvin, jos te ette voi kuulla Minua ja totella. Jos teidän sydämenne ei 

ole puhdas, te voitte ainakin rukoilla, että… ”Herra, saata minut tahtomaan sitä, että tahtoisin.”  

” Minä haluan, että te katsotte vihollisianne kuin lapsia, jotka ovat eksyneet tieltään pimeässä 

metsässä. He ovat etsineet omaa etuaan yhä uudelleen ja uudelleen elämäntapanaan. He 

muovasivat sen lapsilleen, jotka seurasivat heidän esimerkkiään. Ja aika pian on koko sukupolvi – 

40 tai 50 hengen perhe – jotka on kasvatettu tällä tavalla. Heitä oli opetettu taistelemaan ja 

kopeloimaan, varastamaan ja tekemään pimeyden tekoja saadakseen sen, mitä halusivat. He ovat 

laeista piittaamattomia ja heidän omatuntonsa ovat kauan aikaa sitten menettäneet oikean ja 

väärän erottamisen kykynsä.”  

” Siispä Minä lähetän Minun Morsiameni rukoilemaan heidän puolestaan. Tämä on Minun 

Morsiameni, jonka kanssa Minä olen mennyt naimisiin. Nämä ovat Meidän lapsiamme, jotka me 

olemme saaneet yhdessä. Ja Minä lähetän Minun Morsiameni rukoilemaan heidän puolestaan, 



etteivät he kaikki menehtyisi Helvetissä. Ja he kohtelevat Minun Morsiantani ylenkatseella, 

ajatellen, että kukaan ei näe. Mutta Minä näen. Minä kuulen vääryyksiä tehneiden anelut ja itkut. 

Ja Minä nousen – en tulta silmissäni – vaan rakkautta. Koska nämä ovat hupsuja ja kadotettuja 

sieluja ja Minä kaipaan tuoda heidät lammaskatraaseen, ennen kuin on liian myöhäistä.” 

” Katsokaahan, kun te tulette Minun puolelleni, teidän täytyy ajatella niin kuin Minä ajattelen. 

Teidän täytyy tehdä, mitä Minä tekisin. Silloin teistä tulee oikeamielisiä ja te tuotte kunniaa Minun 

Nimelleni. Voi, on niin paljon, mitä teidän pitää oppia ja kukistaa itsessänne! Ja nyt on aika ja 

paikka asettua kukistamaan lihallinen luontonne ja pukeutua Valon ja Oikeamielisyyden pukuun. Ja 

elää, ei itseänne, vaan Minua ja veljeänne varten.”  

” Siispä, Minä laajennan tämän kutsun teille kaikille, Minun Morsiameni. Tahtokaa, että teidät 

saatetaan tahtomaan kuolettamaan lihanne ja maailman tavat. Tämä on aika ja ajankohta, jolloin 

Minä ulotan sen armon teille kaikille, jotka haluavat ottaa sen Sydämeen.”  

” Minä rakastan teitä niin hellästi. Ottakaa Minulta täydennystä ja te tulette oppimaan rakkauden 

tavan nopeammin, koska se tulee kumpuamaan teistä ulos. Ja teillä tulee olemaan paljon 

vähemmän vastustusta omapäisyydestänne. Minä rakastan teitä. Minä olen teidän kanssanne. Me 

tulemme auttamaan teitä kukistamaan itsenne ja tuomaan kunniaa Minun Nimelleni.” 


