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JEESUS PUHUU YLPEYDESTÄ, LUOTTAMUKSESTA & TARKKAAVAISUUDESTA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. ja 10. Marraskuuta, 2017.
Jeesus aloitti… ”Älkää antako lannistamisen saada teitä viivyttelemään. Se on vain väliaikaista, jos
te tulette sinnittelemään Minun kauttani ja kutsumaan Minua apuun. Uupumus, pettymys,
vastustus – kaikki nämä asiat ovat vain savuverhoja, joilla teidät saadaan tempaistuksi pois
kutsumuksestanne. Minä tulen auttamaan teitä, jos te käännytte Minun puoleeni koko
sydämestänne, ettekä luota tunteisiinne tai vaistoihinne, vaan kuljette Uskossa, täysin
vakuuteltuna, että se, mitä Minä olen antanut teille tehtäväksi, sen Minä myös olen varustanut
teidät tekemään.”
”Tämä Kanava ja kaikki siitä syntyneet kanavat ovat vihollisen maalitauluja. Hän laskee sen varaan,
että matala itsetuntonne ja omakuvanne tulevat pysäyttämään teidät. Kun te olette nöyriä, te ette
laske itsenne varaan, vaan Minun varaani, niin että sen ei pitäisi toimia teihin – ellette te ryhdy
tähän työhön Ylpeydellä, missä tapauksessa Minä en ollut se, joka teille sen antoi. Kaikkien teidän
pitää taistella Ylpeyden kiusauksia vastaan, mutta Minä valitsin teidät, koska te olette tietoisia
puutteistanne, ja se on niistä suurin.”
”Mutta jos te elätte vain tehdäksenne muihin vaikutuksen, Minä en ole antanut teille
toimeksiantoa. Se saattaisi teidät vaaralliseen tilanteeseen, ettette lankea – vakavasti.”
”Vihollinen laskee sen varaan, että menneisyytenne epäonnistumiset saavat aikaan sen, että te
luovutatte. Mutta te olette täällä, nyt – ja te olette oppineet, että Minun kanssani kaikki asiat ovat
mahdollisia. Takertukaa siihen, Rakkaat, takertukaa Minun kaikkivoipaisuuteeni ja te tulette
olemaan pitelemättömiä.”
”Nouskaa ylös nyt, pyyhkikää pölyt yltänne ja alkakaa uudestaan. Me teemme tämän yhdessä. Te
ette ole yksin, kuten te olette nähneet itsenne menneessä. Minä tulen kantamaan teidät
menestyksen läpi, jos te vain laitatte täydellisen luottamuksenne Minun Käsiini.”
Viesti 10. Marraskuuta, 2017
( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, aviomiehen erottelukyvystä ja Sinun hellästä korjauksestasi.
Pystykäämme aina kuulostelemaan Sinun ääntäsi puolisomme kautta. Amen.
No niin, minä ryntäsin eteenpäin ja minä ärsytin itseäni, koska en ollut päässyt rukoukseen heti,
alkuillasta. Ja Jeesus halusi minun hidastavan ja kysyvän Hänen neuvoaan. Kiitos Jumalalle minun
aviomiehestäni. Hän käsitti sen. Minä sanoin… Olen pahoillani, Herra. Kaikki ovat tärkeämpiä kuin
Sinä. Tämä on järkyttävää ja minä inhotan itseäni tässä vaiheessa. Kuinka Sinä siedät minua, minä
en tule koskaan tietämään.
Jeesus vastasi… ”Mutta Minä siedän – suurella rakkaudella. Ja Minä olen mielistynyt siihen, että
sinä kuuntelet aviomiestäsi. Minä yritin saada kiinnitettyä huomiosi, mutta sinä olet ollut liian
kiireinen kuuntelemaan. Tämä ei ole hyvä, rakkain, meidän pitää muuttaa tämä. Ajoitus kaikkea
varten ei ole aivan vielä valmis. Siispä, Minä haluan, että jatkat työskentelyä musiikin ja viestien
parissa ja kiinnität aivan erityistä huomiota kärsiviin sieluihin.”
( Clare ) Mitä minä voin sanoa, Herra? Olen pahoillani.
( Jeesus ) ”Tämä ei ole helppoa sinulle. Sinulla on taipumusta käydä käsiksi asioihin, vain
saadaksesi ne tehtyä. Mutta sinun täytyy olla paljon, paljon huolellisempi ja edetä hitaammin

päätöksenteossa. Paholaiset ovat aina kiireessä, yrittäen varmistaa, että sinä kiirehdit johonkin,
ennen kuin sinä huomaat, että se oli väärä suunta. Toisaalta Minä olen aina hellä ja tasapainossa.”
( Clare ) Minä en tiedä, kuinka minä sen teen. Se ei ole sitä, mitä minä haluan. Minä haluan edetä
hitaammin – ja minä kaipaan erityisesti Sinua, koska tämä työnpaljous on harteillani.
( Jeesus ) ”Se on valhe, Clare. Sinulla on aikaa. Sinun täytyy vain olla varovainen, ettet tuhlaa sitä
tai että ajatuksesi eivät lähde harhailemaan. Kaikki, mikä kiiltää, ei ole kultaa… ja on hyvä olla
tietämätön monista asioista, niiden, jotka haluavat harjoittaa määrätietoista sydäntä.”
”Tämä on yksi vihollisen taktiikoista, joista Minä haluan sinun puhuvan. Tämä tunne, että täytyy
kiirehtiä ja käydä käsiksi asioihin, on hyvin suosittu taktiikka, aikaansaada Minun astiani tekemään
vääriä valintoja. Se on suosittua, koska se on menestyksellistä. Mutta Minä pitäisin parempana,
Minun Morsiameni, että te ette tekisi mitään, kuin että juoksisitte eteenpäin, koska te tunnette
painostusta. Viivyttely ei ole hyvä asia, mutta asioihin ryntääminen ei ole hyvä myöskään. Minä
toivon tasapainoista lähestymistapaa, paljon rukousta ja kaksinkertaista erottelua.”
”Mitä tärkeämpi työ, sitä huolellisemmin teidän täytyy tehdä perustukset. Tämä tulee säästämään
teiltä lukemattomia virheitä, mitkä voisivat johdattaa teidät hyvin tuhoisille sivuraiteille.”
( Clare ) Asiat näyttivät loksahtelevan toisiinsa niin hyvin, Herra. Minulle ei koskaan pälkähtänyt
päähän, että ei ollut Sinun ajoituksesi. Minä kiireisenä keskityin siihen, että kuinka pitkään minulta
oli mennyt vastata Sinun pyyntöösi ja olin niin iloinen, kun viimeinkin tein sen.
( Jeesus ) ”Ezekiel oli oikeassa sanoessaan, että se on ajoituksesta kiinni. Ja Minä pidän pienistä
asioista parhaiten, Minun Rakkaani. Se todella on ajoituksesta kiinni. Sinä tarvitset enemmän aikaa
luoda musiikkia ja tämä todella olisi vienyt sinut pois juuri siitä. Lepää Minussa, Clare. Minä tiedän,
mikä on parasta ja milloin on parasta.”
”Pääasia, jonka Minä haluan vakuuttaa teille, Minun Sydänasukkaani, on että nyt, kun jotkut teistä
ovat saaneet vision ja voitelun, olkaa huolellisia, ettette ryntää mihinkään. Olkaa huolellisia joka
askeleella eteenpäin, koska vihollinen asettaa ansoja. Jos hän ei saa teitä viivyttelemään tai
välttämään panna toimeen visio ja lahjat, jotka Minä olen antanut teille, hän tulee kiirehtimään
teitä asioihin, joiden ei ollut tarkoitus olla tai saa aikaan, että te olette niin sidottuja tähän uuteen
suuntaan, että te tulette laiminlyömään tärkeät asiat, jotka jo ovat elämissänne.”
”Minä olin puhunut Clarelle aikaisemmin radiossa olemisesta. Ja hän on tuntenut syyllisyyttä,
koska hän ei pystynyt siihen pitkään aikaan. Ja kun hänelle tuli tilaisuus, hän oli huolimaton, eikä
huolehtinut erottelusta, että oliko tämä Minun ajoitukseni ja Minun valintani hänelle.”
”Hän ei tule tekemään sitä uudelleen. Mutta ei tarvita kuin yksi kerta suistamaan missio
raiteiltaan. Yksi väärä suunta voi tuhlata päiviä, kuukausia ja jopa vuosia. Siispä, olkaa huolellisia,
koska vihollinen tulee yrittämään kiirehtiä teitä asioihin.”
”Mutta Minä olen hyvin mielissäni teidän joukossanne niistä, jotka menevät eteenpäin
huolellisesti ja viimeinkin käyttävät lahjojaan ja omistautuvat työlle. Tämä on NIIN Minua
miellyttävää, mutta niin vihollista uhkaavaa – niin hän tulee epäilemättä yrittämään suistaa teidät
raiteiltanne.”
”Olkaa vain varuillanne ja edetkää huolellisesti. Muistakaa aina… Minä en kiirehdi teitä mihinkään,
mutta vihollinen kiirehtii. Tämä on varoitusmerkki teille, vilkkuva keltainen valo… Olkaa
varuillanne! Vaara edessä!”

