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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Joulukuuta, 2017.
( Clare ) Herra Jeesus, pyydän, pidä meidät Sinun rauhassasi ja vapaina saastumisesta, kun
maailma on niin täynnä kiusauksia juuri nyt. Amen.
No niin, rakkaat Sydänasukkaat, Minulla on ollut aika kuivaa rukousrintamalla viime aikoina, mutta
tänä iltana ylistyshetkessä Jeesus otti minuun yhteyden uudelleen ja me keskustelimme siitä, mikä
oli vetänyt minua poispäin Hänestä viime aikoina. Minä kerroin Hänelle, kuinka kuivaksi minä
tunsin itseni ja että minä kaipasin Häntä.
Jeesus vastasi… ” Sinä olet ollut maailmassa, Clare. Se vetää sinusta sen suloisen hengellisen
kuoren, joka suojelee sinua ja niinpä maailma laittaa henkenne ritilää vasten. Mitä enemmän aikaa
te vietätte siellä, sitä enemmän te menetätte suuntautumistanne.”
” Viisas kettuemo jättää pesänsä pakottavassa tarpeessa ja palaa kotiin välittömästi.”
” Sinä viipyilet siellä, koska se on hämmentävää ja niin monet asiat vetävät mielenkiintoasi.
Kallisarvoiset vauvat ja kissanpennut, kiehtovat otsikot ja kertomukset. Voi, se on niin
viettelevää!”
” Sinä tiedät tämän, mutta jätät sen huomiotta, kun sinä menet ulos. Sinulla ei ole varaa jättää sitä
huomiotta, koska se upottaa koukkunsa lihaasi ja kutsuu sinua takaisin uudelleen ja uudelleen.
Sinulle on parasta rukoilla suojelusta sille ajalle, kun olet siellä, koska internetin voimat,
näkymättömät internetin voimat,ovat psykologisesti hyvin voimakkaita. Voimat, joista sinä et tiedä
mitään, mutta joille sinun sielusi altistuu. Sinä olet siellä, että se palvelisi sinua, mutta kun sinä
kadotat jäljen siitä ja lankeat maailman humalluttaviin kuvitelmiin, sinä unohdat – ja silloin sinulta
riistetään sinun hengellinen suojasi ja suojeluksesi.”
” Mutta sinä olet tässä nyt ja Minä olen, voi niin onnellinen, kun saan sinut tähän Minun viereeni ja
täysin tietoisena Minun läsnäolostani jälleen kerran, Clare. Minä haluan ennallistaa sinun rauhasi,
sinun hengellisen puskurisi, sinun näkökantasi, sinun toivosi ja sinun ilosi. Sähköinen
kohtauspaikka varastaa tämän sinulta, jos sinä viipyilet siellä. Demonit asuttavat nettiä, Clare.
Muista, mitä Minä kerroin sinulle, kun sinä aloitit nettisivusi? ”Sinä olet menossa vihollislinjojen
taakse”.”
” Sinä olit niin haavoittuvainen. Kuka tahansa, joka työskentelee internetin kanssa, on. Salaisuus
on asua Viinipuussa, eikä sallia itsensä oleilevan uteliaisuuksissa, edes hetkeäkään.”
Tässä Hän siteeraa Johanneksen Evankeliumia, 15:4… ”Pysykää Minussa, niin Minä pysyn teissä.
Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään voi
kantaa hedelmää, jos ette pysy Minussa.”
( Jeesus ) ”Sinun todella täytyy rukoilla suojelusta joka kerta, kun menet sinne. Minulla on
enkeleitä asemissa, jotka eivät tee mitään, mutta haluaisivat auttaa sinua. Samaan tapaan, kuin
sinä pyydät suojelusta unillesi, pyydä heitä suojelemaan sinua internetissä.”
” Kiitos rukoilemisesta, Sydänasukkaat. Minun Isäni kuuntelee mitä tarkkaavaisemmin teidän
pyyntöjänne. Pitäkää ne tarkkoina ja lukuisina, sillä Minun Henkeni puhuu teistä jokaisen
sydämelle ja asettaa sinne elintärkeitä huolia teille esirukoiltavaksi niiden puolesta. Teidän
rukouksenne toimivat.”

” Niin paljon on meneillään kulissien takana, mistä te ette tiedä mitään juuri nyt, mutta
tulevaisuudessa, te tulette näkemään korruption tulevan näkyville marraskuun 29. päivästä
joulukuun 20.päivään. Nämä ovat avain päivämääriä muistaa, kun toimiin ryhdyttiin. Te tulette
näkemään, että paljon minkä vuoksi te rukoilette juuri nyt, niihin on vastattu.Teidän on tärkeää
nähdä tämä ymmärtääksenne, että TEILLÄ on merkitystä.”
” Muistakaa myös keskittyä hyväksikäytettyihin lapsiin, myöskin, kun te rukoilette. Niin monet ovat
saaneet elinikäiset haavat ja ne, jotka ovat Minun luonani, heillä on asiat paljon paremmin.
Kuitenkin, teidän rukouksenne voidaan muuttaa armoiksi eloonjääneille, että useampi tulisi esiin
paljastamaan nämä hirmuteot, että syylliset tuomittaisiin.”
” Teidän Presidenttinne tekee juuri sitä, mitä Minä olen häneltä pyytänyt ja joka päivä hän tulee
lähemmäs ja lähemmäs Minua, ymmärtää Minun tapojani ja Minun viisauttani. Tämä myös, on
teidän rukoustenne ansiosta. No niin, ymmärtäkää, tämä on myös se vuodenaika, kun
toimeksiantoja lähetetään, että saataisiin ihmiset hyötymään maailmasta, niin kuin hait
ruokintavimmassaan. Jonkun ajan kuluttua ei ole enää omaatuntoa jäljellä ja sitä vain ostetaan,
ostetaan, ostetaan. Varoita heitä, Clare. Antaminen on terveellisempää kuin omistaminen,
jakaminen on palkitsevampaa kuin hamstraaminen, kohtuus on paljon parempaa kuin
ylenpalttisuus. Tiedä, että tämä on massiivinen toimeksianto niitä vastaan, jotka ovat lihan
vallassa. Pyydän, Minun ihmiseni, kuulukaa Minulle, ei maailmalle.”
( Clare ) Herra, minä tiedän, että Sinä yrität vallata minun sydämeni jälleen… mikä on ehdottomasti
traagista, että olen vaeltanut niin kauas. Maailmaa jatkuvasti vetää minun huomiotani. Minä
tiedän, että meidän on määrä rukoilla Presidentin puolesta, mutta se, mitä me olemme saaneet
selville tähän mennessä, pysyy minun päässäni ja vetää minun huomioni harhaan, jopa
rukouksessa. Se on niin hirvittävää. Jeesus, kuinka minä voin korvata välinpitämättömyyteni ja
huolettomuuteni Sinulle?
( Jeesus ) ” Clare, mitä Minä haluan juuri nyt, enemmän kuin mitään muuta, on sinun sitoutumisesi
pysähtyä ja ollapalaamatta oksennuksellesi. Kuin koira, joka palajaa (=palaa) oksennukselleen.”
Sananlaskut 26:11.
( Clare ) Tämä on minun sydämelläni ja sydän on halukas, mutta liha on heikko. Kuinka minä voin
ennakoida käytöstäni?
( Jeesus ) ” Tukeudu Minuun. Löydä ilosi Minussa. Halveksi maailmaa ja sen tyhjiä lupauksia.
Suuntaa huomiosi uudelleen, Minun Rakkain Clareni, suuntaa huomiosi uudelleen. Sinä olet juuri
nyt mielen taistelussa, kuin on myös jokainen amerikkalainen uskova ja monet ympäri maailman.
Tämä aika vuodesta, kun synnilliset liiallisuudet tapahtuvat ja niitä syöttävät kiroukset ja demonit,
jotka tekevät parhaansa kääntääkseen pois ihmisten huomiot henkilökohtaiseen etuun, ahneuteen
ja materialismiin.”
” Mutta sinä et ole kummankaan vaikutuksen alaisena, jos valitset, että et ole. Se on täysin sinusta
kiinni. Suuntaa huomiosi uudelleen. Minä tiedän, että se on vaikeaa, koska vihollinen ampuu
nuolia sinua kohti melkein lakkaamatta. Rukoile sitä vastaan. Ota esille sota-aseesi, varmistu, että
pelastuksen kypärä on varmasti kiinni. Kuinka sinä voit opettaa näitä asioita, mutta kun tulee
niiden noudattamisen aika, sinä olet niin lamautunut?”
( Clare ) Sinä olet oikeassa, Herra. Minun täytyy olla aggressiivisempi näitä hirviöitä kohtaan ja
heidän vietteleviä tapojaan, maailman ansoituksien kanssa.

( Jeesus ) ” Paljon enemmän aggressiivisempi. Ongelma on, että sinä olet yhä koukussa ja pantteri
vetää sinua alas; sinä voit käsitellä ne molemmat rukouksella. Kun sinulla vielä on viehätystä
maailmaan ja asioihin, se syö sinua, yrittäen saada sinua antamaan periksi – koska sille antaa
voimaa demoni, jonka ainoa ajatus on kukistaa sinut. Sinä et tule kukistumaan, mutta kiusaus on
yhä olemassa, koska sisälläsi on yhä viehätystä. Ja sen käsitteleminen on ajatusten
harhautumista.”
” Kun sinä tukeudut Minuun enemmän ja enemmän, Clare, se viehätys tulee haihtumaan ja
tietenkin ahneus ja rahanhimo, jotka on laskettu vapaiksi, tulevat lakkaamaan pian Joulun jälkeen,
ellei jo aikaisemmin, riippuen maailman tilanteista.”
” Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, olkaa tietoisia vihollisen suunnitelmista saattaa teidät
kuluttamaan rahaa tarpeettomasti. Se, mitä seuraa, kun te lankeatte, on syyllisyys ja velka. Teillä
on hyvin todellinen vihollinen yllyttämässä teitä. Vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.”
Jaakobin Kirje 4:7.
” Tietäen tämän, sinusta voi tulla paljon harkitsevampi sen suhteen, mitä sinä todella tarvitset ja et
tarvitse. Pyydän, älkää vähätelkö Minun syntymäni juhlimista, tekemällä siitä materialistinen
vapaa kaikille. Pyydän, kunnioittakaa Minua sen keskuksena ja opettakaa lapsillenne,
esimerkillänne, pyhiä arvoja.”
( Clare ) Herra, kuinka minä käsittelen Joulu koristeita ja adventti kransseja olematta
maailmallinen?
( Jeesus ) ” Pidä ne yksinkertaisina ja Minuun keskittyneinä. Minä en sanonut, ettetkö sinä voisi
laittaa muutamia koristeita esille. Tämä on vuodenaika, jonka lapset muistavat, kun he kasvavat
vanhemmiksi, olevan juhlallinen ja hyvin erityinen. Koska sinulla on lapsi talossa melkein joka
päivä, ajattele häntä, kun laitat asioita esille. Kuitenkin pidä ne yksinkertaisina.”

