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JEESUS PUHUU KUTSUMUKSISTA, EDISTYMISESTÄ, VAARASTA & PALKKIOISTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Lokakuuta, 2017. 

Jeesus aloitti, ”Tämä on kasvamisen aikaa Minun Uskollisilleni. Monet pimeyden aallot ovat 

päällystäneet teidät aina uudelleen, mutta silti te tulette takaisin pintaan, uiden voimakkaasti 

Minun lupauksissani teille.” 

”Rakkaat, tämä oli tarpeellista teidän luonteenne lujittamiseksi ja teidän kovettamiseksenne 

taistelua varten. Lupaukset, joita Minä olen antanut teille, lahjat ja elämäntehtävät, joihin Minä 

olen kutsunut teidät, niihin liittyy suuri vaara. Ja nämä voimakkaat pimeät aallot olivat 

välttämättömiä teidän valmistelemiseksenne. Ne eivät olleet teidän loppunne, kuten paholaiset 

yrittivät kertoa teille – vaan vain oppitunteja periksiantamattomuudessa.”  

”Se, mitä Minä olen antanut teille, näyt ja lupaukset, loistavat vahvoina sydämissänne ja pitävät 

teidät aktiivisina vastustamassa kiusausta lopettaa. Te tiedätte, että tämä on matkalippunne 

Minun kutsumukseeni elämissänne ja te olette pysytelleet eräissä elämänne hankalimmissa 

taisteluissa.”  

”Teidän uskonne tulee pintaan uudelleen ja uudelleen, valtavien aaltojen pyyhkäistessä ylitsenne – 

teidän uskonne Minuun, pannakseen toimeen sen, mitä Minä olen luvannut teidän kauttanne ja 

kutsumuksen ilo yhä palaa vahvana sydämissänne. Saatana ei ole taivutellut, te ette ole 

luovuttaneet, me olemme yhä kiipeämässä yhdessä ja te olette alkamassa saamaan jalansijaa 

kutsumuksissanne.” 

”Kun te otatte oikeutetun paikkanne näissä Minun palvelutoimissani, te tulette jatkamaan 

hyökkäysten katsomista – niitä on varmasti tulossa. Mutta yhtä varmasti, ME tulemme 

kukistamaan ne ja voitokkaasti toteuttamaansuunnitelmani Valtakuntaa varten, yhdessä. Sillä 

monille teistä tämä on herkkää aikaa, kun te alatte tuntea kutsumuksenne muotoutuvan 

sisällänne. On tärkeää vartioida näitä herkkiä uusia alkuja, koska vihollinen tulee jatkamaan 

hyökkäyksiään ja niiden varastamista teiltä, jos te sallitte sen.”  

”Avainasia on katseenne pitäminen Minussa ja sydämessänne, missiossanne. Pietari pystyi 

kävelemään veden päällä vain, kun hänen silmänsä olivat naulittuina Minuun.” 

”Clare, sinä ja muut olette tunteneet paljon kiusausta katsoa muiden palvelutoimia ja verrata. 

Tämä on saanut teidät vajoamaan syvälle. Sillä hetkellä, kun te käänsitte katseenne Minuun ja 

Minun erityiseen visiooni teitä varten, te saitte takaisin samanlaisen tasapainon ja sytytitte 

uudelleen hiilloksen sisällänne.”  

”Sinä et ole vielä täysin yhdistynyt siihen, kuinka Minä sinua haluan käyttää. Mutta kun sinä 

yhdistyt, kaikki sinun ennalta kuvitellutajatukset ”musiikki”-palvelutoimesta, tulevat dramaattisesti 

muuttumaan ”parantamis”-palvelutoimeen. Kyllä, parantamiseen ja ennallistamiseen sieluja 

Minulle. Tämä tulee olemaan ainutlaatuisesti sinun kutsumuksesi, eikä kukaan muu tule olemaan 

sen kaltainen. Se tulee olemaan täysin yksilöllistä sinulle.” 

 ”Pyydän, älä murehduta Minua epäuskollasi. Sinä olet niin keskittynyt puutteisiisi ja 

menneisyyden epäonnistumisiisi, että Minä en voi edes antaa sinulle profeetallista sanaa, ilman 

että sinä matelet epäuskossa. Mitä Minun tulisi tehdä tällaisen asenteen kanssa??? Sinä olet 

kuunnellut aivan liian monia demoneita ja sinun mielesi on myrkytetty heidän myrkyllään.”  



”Mutta kun sinä sinnittelet ja alat nähdä TODELLISTA EDISTYMISTÄ ja se ON tulossa – sinä tulet 

asettamaan ajattelusi linjaan Minun ajatteluni kanssa. Sinun pelastava armosi tällä hetkellä on 

rakkautesi Minuun ja halusi auttaa muita. Ja kyllä, voitelu on olemassa. Ei väliä kuinka pahasti sinä 

ajattelet puutteistasi, sinä tulet nousemaan huipulle ja jättämään ne syvään pimeyteen, minne ne 

kuuluvat.”  

”Se, mitä Minä tarkoitan huipulla, on se, että sinä tulet näkemään unelmiesi manifestoituvan 

musiikissasi.”  

”Sinä olet aikamoinen pakkaus – tiesitkö sen??? Sinä olet yksi kaikkein vaikeimmista tosiuskovista 

vakuuteltavaksi! Osittain sinua ympäröivien valehtelijoiden vuoksi ja osittain koska sinä vaadit 

täydellisyyttä ja sinulla on taipumusta olla horjumaton työsi arvostelemisessa. Tämä tulee lopulta 

johtamaan kauniiseen musiikkiin, mutta nyt sinun kanssasi on yhtä tuskaa työskennellä.”  

( Clare ) Olen pahoillani, Herra… 

”Sen sanottuani, Minun rakkaat, ÄLKÄÄ OLKO NIIN KUIN HÄN. Tukeutukaa Minuun ja raapikaa 

oksennus pois päältänne ja jatkakaa kulkua.”  

”Kyllä, Minä käytän sitä sanaa, koska se on myrkky, jolla he voitelevat teidät ja se tarttuu ja jatkaa 

valheiden polttamista teidän olemukseenne. Demonien jätevesi on myrkkyä, joka takertuu 

uskoviin ja polttaa epäuskon ja epäonnistumisen tahroja heidän sieluihinsa. On viisasta sitoa se 

heihin, kun te rukoilette pahasta päästämis-rukouksia. Hyvin viisasta. Kun käytätte Minun 

Nimeäni, heidät pakotetaan sietämään sitä ja se myrkyttää heitä epäuskolla heidän likaisissa 

missioissaan; se turmelee heidän tehokkuutensa ja raivostuttaa ne, jotka lähettivät heidät. Ja mikä 

pahempaa, mitä voimakkaampaa jätevesi on, sitä enemmän se vahingoittaa heidän 

tehokkuuttaan; he tulevat takaisin pahemmassa kunnossa, kuin mitä lähtivät.” 

”Tällä hetkellä, kaikki mitä Minä pyydän teitä tekemään, on suojelemaan visiota ja aloittamaan 

työskentelyn. Te tulette löytämään lepotauon hyökkäyksissä aluksi, mutta olkaa valppaita – koska 

he ovat vain tuutimassa ja suunnittelemassa seuraavaa hyökkäystään. Mutta heillä ei ole 

mahdollisuutta, jos te pysytte Viinipuussa. Kaikki millä he valitsevat heittää teitä, tulee 

epäonnistumaan.” 

”Minä olen valmistellut teidät hyvin menestyksen ja kasvuun kaltaisella, te tulette vahvistumaan ja 

vahvistumaan, kunnes te toimitte täysin kutsumuksissanne.”  

”Clare, ei väliä kuinka kriittinen sinä olet, Minun Rakkaani, todella sinä edistyt. Sinnittele, 

sinnittele, sinnittele. Älä peräänny, älä valita tai puhu negatiivisesti itsestäsi – se todella on haiseva 

vaippa, jota Minä en halua, että saat sydämeesi, silloin kun Minä olen siellä. Minä olen käyttänyt 

loputtomasti tunteja kasvattaakseni teitä Viinipuussa, rypäleet alkavat olla nupullaan; älkää antako 

vihollisen varastaa niitä. Älkää puhuko alentuvasti itsestänne; Sydänasukkaat. Tiedättekö te, että 

teille nimetyt enkelit kavahtavat, kun te teette niin?”  

( Clare ) Ei, Herra, minä en tiennyt sitä.  

”No niin, he kavahtavat. He näkevät jotakin täysin erilaista teissä ja nuo sanat ovat vahingollisia ja 

loukkaavia. Siispä pyydän, älkää salliko itsenne ajattelevan tällä tavalla, Se ei ole missiotanne 

voimaannuttavaa, vaan raahaa teitä mutaan. Te ette ole tyhmiä, teille on suotu älykkyyttä 

ylhäältä; te ette ole kömpelöitä, te olette sulokkaita ja hurmaavia. Kaikki ne teidän paheksuvat 

ilmaisunne ovat jäänteitä teinivuosiltanne ja ne ovat kaikki valheita.”  



”No niin, tarpeeksi on sanottu. Te olette kauniita, jokainen teistä ja Minä saan loputonta lohtua, 

kun olen kanssanne joka päivä ja näen, kuinka te muistutatte Minua ajatuksiltanne ja 

tunteiltanne.”  

”Jatkakaa, Minun rakkaat, jatkakaa. Te olette kohdanneet joitakin teräksisiä taisteluita. Teidän on 

aika tulla täyteyteenne ja saada ansaitsemanne palkkiot.” 


