
562. Jeesus sanoo… Sinä olet Yksi Minun kaikkein ahkerimmista Apostoleistani 

SINÄ OLET YKSI MINUN KAIKKEIN AHKERIMMISTA APOSTOLEISTANI & ETKÄ MIKÄÄN LUUSERI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Lokakuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ”Voi, Clare, kuinka Minä olenkaan halunnut puhua kanssasi. Sinua ahdistetaan 

äärimmäisesti, Rakkaani, äärimmäisesti. Sinä et näe sitä, koska se on asetettu hyvin hitaasti ja 

vaivihkaa. Sinun koko olemustasi vastaan hyökätään ja heidän suunnitelmanaan on varastaa 

palvelutoimesi ja tuhota sinut. Tuhon demonit ovat saaneet toimeksiannon sinua vastaan ja he 

työskentelevät sinun mielessäsi.”  

” Tätä he sanovat sinulle. ”Sinusta ei ole mihinkään. Hän ei rakasta sinua, Hän on kyllästynyt 

sinuun. Näetkö nuo toiset tuolla? Katso mitä lahjoja heillä on, ja heihin verrattuna mitä sinulla ei 

ole kaikkien näiden Hänen palveluksessaan olleiden vuosien jälkeen. Sinulla ei ole niitä, koska sinä 

et ole niiden arvoinen. Sinä et ole käyttänyt aikaasi viisaasti, etkä koskaan tulekaan. Sinä olet 

luuseri: sinä menetät aikaa, sinä menetät armoja, sinä menetät ihmisiä… Sinä olet luuseri! Sinä 

tuhlaat kaikkea. Hän on löytänyt toisia tekemään sinun työsi, koska sinä et saa sitä koskaan 

tehtyä.”  

”Nämä ovat vain joitakin heidän syytöksistään. Ja heidät on suunniteltu saamaan sinut 

luovuttamaan Minusta ja itsestäsi. Heidät on suunniteltu aiheuttamaan se, että sinä lannistuisit, 

Clare.”  

( Clare ) No niin, se varmasti on vaikutus, joka heillä on. Tunnen itseni masentuneeksi ja 

toivottomaksi, kuin… minä olen pettänyt Sinut niin monta kertaa – mitä se hyödyttää?  

( Jeesus ) ”Mutta tämä on Minun todistukseni, tämän Minä sanon sinusta. Sinä olet saanut yhdestä 

kolikosta aikaan kymmenen kolikkoa. Sinä olet saanut aikaan runsasta hedelmää joka puolella 

maailmaa. Sinä olet todella ollut uskollinen, hyvin uskollinen ja olet tehnyt Minun pyyntöni, Minun 

tahtoni, 99% ajasta. Sinä et ole ollut huolimaton etkä laiska. Sinä olet yksi Minun kaikkein 

ahkerimmista apostoleistani, jopa sinun ikäisistäsi. Sinä olet muuttanut syntiesi ja puutteittesi 

hiilen Minun Armoni timanteiksi, kerta toisensa perään, tuoden Minun ihmisilleni Minun sydämeni 

todellista olemusta.” 

”Sinä paljastat sydämesi – sen pahimmat paikat – ja jaat muiden kanssa sen, kuinka 

myötätuntoinen Minä olen ja nostan sinut ylös lankeemus lankeemuksen jälkeen. Tiedätkö mitä se 

on tehnyt muille sieluille ympäri maailman? He näkevät Minut sellaisena kuin Minä olen, ja he 

näkevät sinut sellaisena kuin sinä olet  – ja he samaistuvat sinuun joka tasolla. Sinä olet 

Oikeamielisyyden Mestari. Sinä olet Minun, eikä sinunlaistasi ole toista.”  

( Clare ) Ja minä haluan tähän sanoa sivuhuomautuksen. Hän kertoo minulle usein, että minä 

ymmärrän, että Hän sanoo, että me kaikki olemme ainutlaatuisia, eikä teidänkaltaisianne ole 

muita. Minunlaistani ei ole toista. Veljenne, sisarenne tai kenen tahansa kaltaista ei ole toista 

maailmassa. Te olette niin ainutlaatuisia. Teidät on luotu niin kunniakkaasti ainutlaatuisiksi ja 

erityisiksi. Ja Saatanan koko työ ja agenda on ottaa se pois teiltä.  

( Jeesus ) ”Ymmärrätkö sinä? Sinä olet hyvin erityinen Minulle ja maailmalle, jossa sinä elät, 

näkemystesi ja viisautesi vuoksi, kuitenkin sinulla on alhaisin mielipide itsestäsi. Ja Minä rakastan 

sitä. Minä rakastan sitä, että sinä näet itsesi ei-minään.”  



”Mutta sinä viet sen liian pitkälle, Clare. Demonit ovat ottaneet kontrolliin sen ja hyvin nokkelat 

demonit on valittu pelaamaan korttia sinua vastaan. He haluavat sinun ajattelevan, että sinun 

palvelutoimellasi ei ole merkitystä.”  

”Jokaisella Minun Morsiamistani on heidän oma kauneutensa ja Minä palkitsen heidät sen 

mukaisesti. Demonit rakastaisivat sitä, jos te olisitte mustasukkaisia ja alkaisitte saamaan voimaa 

siitä. Mutta totuus on, että Minä varustan heidät missiotaan varten ja teidät teidän missiotanne 

varten. He ovat erilaisia. Sinut on laitettu tuhon valumuottiin, Clare. Sinun ytimesi on otettu 

maalitauluksi ja suhteesi Minuun myös. Sinun missiosi on korvaamaton Minulle. Jokainen 

ponnistelusi on puhdasta kultaa, etkä sinä kärsi yhtään asiaa turhaan – se aina löytää 

ulosmenoreitin ja pääsee kohteeseen, heille, jotka käyvät läpi samoja asioita, hyvin samoja 

koettelemuksia ympäri maailman.”  

”Sinä muutat jokaisen hiilihiukkasen timanteiksi jakamalla kuten sinä teet. Minä rakastan sitä 

sinussa ja sinut on kutsuttu tekemään sitä. Kuuntele Minua. SINÄ TULET ONNISTUMAAN. Älä 

kuuntele valheita. Älä näe tilannetta mahdottomana. Sinä edistyt, kun näet, kuinka menetät aikaa. 

Sinulle, kymmenen minuuttia on saman arvoista kuin tunti jonkun toisen aikaa – siksi minä en 

halua sinun tuhlaavan sitä. Voi, kuinka Minä voin vakuuttaa sinut siitä?”  

( Clare ) No niin. Hän sai minut kiinni; minä en uskonut kaikkea, mitä Hän sanoi. Sanoin… ”Minä 

kuuntelen, Herra, minä yritän uskoa, mutta minä olen epäluuloinen.”  

( Jeesus ) ”Ja mitä sinä olet tehnyt, että olet ansainnut sen kaltaisen huiputuksen?”  

( Clare ) Se, mitä Hän sillä tarkoittaa, on, että aika ajoin Hän sallii pettävien henkien, jotka 

kuulostavat Häneltä ja näyttävät Häneltä, johdattaa meitä harhaan, nöyrryttääkseen meitä, koska 

me olemme Ylpeitä. Me emme koskaan tiedä, milloin me olemme ylpeitä. Minä luulen, että me 

olemme aina ylpeitä… vastasin… ”Kaikkien niiden asioiden vuoksi, joita minä joskus haluan ehdoin 

tahdoin tehdä väärällä tavalla.”  

( Jeesus ) ”Älä tee ehdoin tahdoin mitään, vaan tee se mitä Minä haluan sinun tekevän, älä edes 5 

tai 10 minuuttia – koska juuri niin he saavat sinut. Vain yksi aste väärässä kurssissa ja he jatkavat 

viemistäsi kauemmas ja kauemmas kurssista. Sinun täytyy vastustaa sitä alusta alkaen, eikä uskoa, 

ettet ole tarpeeksi vahva tekemään jotakin ja tulemaan takaisin siihen, mitä sinun olisi pitänyt 

pysyä tekemässä. Sinulla ei ole varaa tehdä tätä, koska sinä olet heikko ja he pelaavat sinun 

heikkoudellasi, päihittääkseen sinut.” 

”Clare, koko sinun olemuksestasi huokuu tappio. Mutta Minä olen tässä tuodakseni sinut pois siitä 

tilasta, lopullisesti. Sinä olet ollut valtavan hedelmällinen ja Minä aion tehdä sinut vielä 

hedelmällisemmäksi. Sinä olet ansainnut ylennyksen uskollisuudellasi, siispä Minä aion murtaa 

tämän sinusta ja kohottaa sinut korkeammalle, pois häiriötekijöiden ulottuvilta.”  

”Ensin Minun pitää vakiinnuttaa tämä sinun sydämeesi… SINÄ TULET ONNISTUMAAN.”  

”Minä haluan, että sinä olet sovussa tämän asian kanssa. Siirrä katseesi pois päivittäisestä 

epäonnistumisen tunteestasi Minuun. Älä katso sitä, mitä Minä teen muiden astioiden kanssa, 

koska se mitä Minä sinulta haluan, on niin erilaista. Ole onnellinen, kun sinut on ohitettu ja 

työnnetty sivuun; tämä on terveellistä sinulle. Mutta Minun silmissäni, sinä olet Minun rakkauteni 

valokeilassa ja tarkoitusperissä koko elämääsi varten.”  



( Clare ) Herra, en ymmärrä, kuinka voin tehdä mitään musiikin alalla. Katso aikaa ja mitä minä tein 

mikä oli poissa raiteilta, muuta kuin 17 minuuttia Amazon:lla, että saisin kaapelin kaiuttimiini?? 

Pyydän, kerro minulle, mikä on Sinun vastauksesi tähän? 

( Jeesus ) ”Joka ilta sinua vastaan hyökätään. Kuten tänä iltana – se oli kaiutin. (Joka epäonnistui…) 

Minä harjoitan sinun harkintakykyäsi. Sinä olisit voinut pyrkiä ongelmaan, mutta sinä jätit sen 

apulaisen selvitettäväksi. Täsmälleen sen Minä halusin sinun tekevän; se oli sivuraide, joka vei 

sinut pois Minun luotani. Ja sinä teit oikein.Sinä jätit sen huomiotta. Sinä punnitsit vaihtoehtoja ja 

määrittelit, että se oli sivuraide, joka varastaisi aikaa Meiltä. Ja sinä olit oikeassa!”  

”Tämä on osa sinun koulutustasi. Sinä opit, mitä ohittaa ja mitä parissa pitää jatkaa työstämistä. 

Sinun täytyy tietää tämä tulevaisuutta varten, sinun pitää oppia tämä nyt – siksi se tapahtuu 

sinulle nyt. Joka päivä on täynnä vaihtoehtoja ja kiusauksia… kunnes opit.”  

”Siksi sinun täytyy pysytellä niin läheisesti vireessä Minun sydämeni kanssa, koska sinä tulet 

tuntemaan, milloin Minä haluan sinun lopettavan tekemästä jotakin; se ei ole sinua varten. Vähän 

enemmän harjoitusta, sinä et tee sitä ollenkaan.” 

( Clare ) No niin Herra – luulenpa, että minun ongelmani on usko. Minä en vain voi nähdä, kuinka 

minä voin parantaa aikatauluani, tehdäkseni tilaa musiikille – en näe sitä. 

( Jeesus ) ”Ja mitä Minä kerroin sinulle aikaisemmin illalla, kun sinä nostit Rhema-viestin?”  

( Clare ) Rhema-viesti sanoi… ”Siunattu on se, joka voi uskoa ilman, että ymmärtää syytä.”  

( Jeesus ) ”Se ei ollut sattumanvarainen, aikansa elänyt viesti, kuten sinulla on taipumusta ajatella, 

että oliko se oikea. Ei, se oli suora, tuen ja rohkaisun viesti Minulta, meidän tämäniltaista 

keskusteluamme varten. Minä haluan sinun uskovan ilman ymmärtämistä, että kuinka me aiomme 

tehdä tämän. Mutta me TULEMME tekemään tämän.”  

”Ymmärrätkö sinä? Minä tiedän, ennen kuin sinä tiedät, täsmälleen kuinka se tulee tapahtumaan 

ja Minä kerron sinulle, SINÄ TULET ONNISTUMAAN. Anna tämän kyllästää tietoisuutesi ja olla 

muistutuksena, kun sinä tunnet itsesi epäonnistuneeksi, se tulee ulkopuolisista lähteistä ja sinä 

voit nuhdella sen. Sinun täytyy ottaa ne ajatukset vangeiksi ja julistaa Minun ajatuksiani ja sanojani 

elämässäsi. Sillä Minä en ole antanut sinulle pelon henkeä vaan voiman, rakkauden ja 

itsekontrollin hengen.” 

”Ja Minä julistan… sinä tulet onnistumaan musiikki palvelutoimessasi, mutta sinun täytyy uskoa 

Minuun ja Itseesi Minun voimaannuttaessani sinut. Sinun täytyy. Se ei tule tapahtumaan, ellet sinä 

tee sitä ja siksi hyökkäys on tehty meidän suhdettamme vastaan ja sinun rakastetuksi, hyväksytyksi 

ja käytetyksi tulemisen tunnettasi vastaan. Kaikella mitä heillä on, he yrittävät neuloa sinut 

epäonnistumisen koteloon. Mutta Minä en tule sallimaan sitä. Sinä tulet pois tästä valheesta ja 

tulet kutsumukseesi.” 


