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JEESUS PUHUU PARANTAMISESTA & VOITOSTA… HENGELLISTÄ SODANKÄYNTIÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Elokuuta 2016. 

Clare aloitti… No niin, minun rakkaat Sydänasukkaat, Herra todellakin on meidän kanssamme, 

ohjeistamassa ja rohkaisemassa meitä.  

Aloitin aikani Hänen kanssaan tänä iltana sanomalla… ”Voi, minun kallisarvoinen Herrani, kuinka 

ystävällistä Sinulta tulla vierailemaan luokseni tällä erityisellä tavalla tänä iltana. Sinä tiedät liian 

hyvin, kuinka minä olen kompuroinut nämä viime päivät… jopa viikot ja olen kaivannut Sinun 

hellää seuraasi niin paljon. Ei sillä, että Sinä pidättelisit mitään, pikemminkin minä olen laittanut 

niin monia muita asioita Sinun edellesi.”  

Jeesus aloitti… ”Kyllä, todellakin sinulla on ollut kädet täynnä maailmallisia huolia. Mutta nyt 

meillä on ollut ainakin muutamia hetkiä aikaa erillämme. Ja todella Minun täytyy jatkaa niiden 

ohjeistamista, jotka rakastavat asua Minun sydämessäni.”  

”Ensiksi Minä haluan sinun jakavan heidän kanssaan sen, mitä sinulla on ollut sydämelläsi koko 

päivän.” 

( Clare ) Minä haluan hiukan selittää tapahtumia, mitä oli Ezekielin kanssa ja mitä odottaa  hyvin 

erityisen parannuksen jälkeen, Ezekielin suostumuksen työhön, jota Jeesuksella on häntä varten.  

Sinä nimenomaisena yönä, kun asiat tulivat siihen pisteeseen, että niille piti tehdä jotakin. Jeesus 

kysyi kysymyksen, ”Tuletko vai et tule kantamaan tätä ristiä?” ja Ezekiel katui vastahakoisuutta ja 

laiskuutta, ja niin tein minäkin. ja sinä nimenomaisen yönä Ezekiel todellakin vastaanotti suuren 

parannuksen: ruumiin, sielun ja hengen. Ja periaatteessa Herra sanoi hänelle, kohottaudu ja nouse 

ylös ja kävele. Ja niin hän teki, suoraan kitaralleen, mistä uusi laulu kumpusi… jopa kuten on 

kirjoitettu… ”Virittäkää Hänelle uusi laulu, soittakaa kauniisti, huutakaa riemunne julki!” Psalmi 

33:3. 

Ja niinpä me nyt molemmat olemme kävelemässä voittoon. Voittoon omasta tahdostamme, 

itsesäälistämme ja laiskuudesta. Ja kukaan ei voi ottaa meiltä pois sitä voittoa, jos me säilytämme 

sen. 

Kuitenkin, kun me vastaanotimme kosketuksen Herralta, se tuli kahden kanavallamme vierailevan 

satanistin tekemän hyökkäyksen kantapäillä. Herra salli heidän kuoleman toimeksiantojensa 

laskeutua (heidän ja monien muiden, jotka ovat jahdanneet meitä hyvin pitkän aikaa) ja Hän käytti 

sitä tilaisuutena särkeä ja tuoda pintaan asioita, jotka täytyy tyhjentää meidän astioistamme, 

ennen kuin heidät voidaan täyttää uudella viinillä. 

Se oli meille voitto lihastamme. Ja se tuli vakavasta ruumiin tilasta pois päästämisen kera. Mutta 

se ei takaa, etteikö meitä vastaan tultaisi hyökkäämään uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja 

jokaisen hyökkäyksen kera, me opimme enemmän vihollisen taktiikoista ja me jaamme tämän 

meille uuden ymmärryksen teidän kanssanne. 

Ja rukousten, pois päästämisen ja parannuksen aikana Herra teki hyvin selväksi meille, ettei Hän 

tule sallimaan Ezekielin kuolla näihin hyökkäyksiin, vaan Hän jättäisi jäljelle pienen jäännöksen 

kärsimystä käytettäväksi paastouhrauksena, kun kriittisiä tilanteita tulee.  

Rakkaat, me saatamme saada ihmeellistä parannusta, mutta sitten tulla hyökkäyksen kohteiksi 

jälleen. Meidän täytyy taistella pitääksemme sen parannuksen. Me myös saimme selville, että 



sairautta on kolmessa paikassa: ruumiissamme, hengissämme ja sieluissamme. Siispä, kun Herra 

parantaa meidät, Hänen täytyy koota meidät uudelleen, että nämä kolme kerrosta ovat jälleen 

kerran täydellisesti liitetty yhteen, sen lisäksi, että kaikki kolme osaa on parannettu. Tämä on 

jotakin, jota vain Herra voi tehdä. 

Jeesus, onko Sinulla meille vielä muuta?  

( Jeesus ) ”On Minulla.” Hän sanoi. ”Tämä vaatii kärsivällistä kestävyyttä ja uskoa. Kun Minä 

parannan teidät, te voitte manifestoida täydellistä tai osittaista parannusta, riippuen siitä, mikä on 

parasta teidän sielullenne. Muistakaa, Minä rukoilin kahdesti, että sokea mies näkisi.” 

”Niin Hän tarttui sokean käteen, talutti hänet kylän ulkopuolelle, sylki hänen silmiinsä ja pani 

kätensä hänen päälleen ja kysyi häneltä: ”Näetkö mitään?” Tämä katsahti ylös ja sanoi: ”Näen 

ihmiset, sillä minä erotan käveleviä, mutta ne ovat puiden näköisiä.” Sitten Hän taas pani kätenä 

hänen silmilleen; ja nyt mies näki tarkkaan ja oli parantunut ja näki kaikki aivan selvästi.” 

Markuksen Evankeliumi 8:23-25.  

Jeesus jatkoi… ”Tämän Minä tein tarkoituksellisesti, osoittaakseni teille, että jatkuva rukous on 

tarpeen joihinkin tiloihin. On eri asia, kun Minä rukoilen ja ihme manifestoituu ja aivan eri asia 

Minun luomakunnalleni rukoilla, heidän uskonsa on epätäydellistä ja ihmeen tapahtumiseksi. 

Kuitenkin se voidaan tehdä, teidän uskonne mukaan ja tässä Minä johdatan teitä kaikkia.”  

”Sielun täytyy olla valmis parannettavaksi. Olosuhteet, jotka sallivat ristin manifestoitua, niiden 

täytyy olla aikansa ja sitten kun ne ovat olleet aikansa, myös sairaus voidaan parantaa. Silloin 

sielun täytyy kulkea siinä, mitä Minä olen tehnyt, jopa niin, että sitä vastaan hyökätään toistuvasti, 

sekä ruumista että mieltä vastaan. Heidän täytyy kulkea uskossa. Tässä monet menettävät 

parannuksensa.”  

”Minun lapseni, todella, teidän täytyy taistella pitääksenne parannuksenne. Teitä tullaan jatkuvasti 

loukkaamaan valheellisilla oireilla, jopa hyökkäyksiä tullaan vihjaamaan Minun käyttämiäni astioita 

vastaan, että sabotoitaisiin parannusta. Jos te voitte vain jatkaa ja pitää silmänne Minussa, kuten 

nainen, joka kosketti Minun pukuani. Jatkakaa Minun pukuni koskettamista ja lujasti osoittakaa 

vääräksi jokainen syytös, että te ette olisi parantunut.”  

”Sitten on avoimia ovia, jotka sallivat sairauden tulon takaisin sisään. Joukossanne on monia, jotka 

ovat tuoneet nämä sairaudet itse itsellenne, kriittisillä asenteillanne veljiänne ja sisarianne 

kohtaan. Parantumisenne ei tule kestämään, ellette te ole kaikenkattavassa sodassa ylpeyttänne 

vastaan. Ylpeys sallii teidän nostaa päätänne muiden yläpuolelle ja katsomaan alaspäin heihin 

tuomiten. Tämä ON sairauden pääovi: jatkuva negatiivinen tuomitseminen muita kohtaan. 

Parantumisen täytyy alkaa teistä, että ulkoinen parantuminen olisi täysin tehokasta.”  

”Minä en halua lannistaa teitä, Minun hyvin Kallisarvoiseni, mutta Minun täytyy puhua totuus 

teille tai te tulette olemaan jatkuvasti turhautuneita tuloksiinne. Tuomitseminen aukaisee oven 

demoneille, demonit tuovat sairauden ja Minä en voi pitää ovea suljettuna, te jatkuvasti avaatte 

sitä. Minä tulen paljastamaan, millaista on kulkea voittoon, mutta sitten teidän täytyy säilyttää se 

sydämen ja mielen pyhyydellä.”  

”Ja mitä Clare on sanonut jäännöksen jäljelle jättämisestä tai hyvin pienen osan manifestoitumisen 

sallimisesta, on ehdottomasti totta. Mutta jos se on Minun tekemääni, se tulee poistumaan, sitten 

kun Minun tarkoitukseni on saavutettu, ellette te tunne, että tämä sairaus on sallittu, koska te 

olette tarjonneet itsenne Minulle ilman ehtoja ja me olemme sopineet siitä. Siinä tapauksessa, 

oireet tulevat olemaan vakavampia tiettyinä aikoina, mutta sitten ne tulevat vähenemään. Minulla 



ei ole mitään kohtaan enemmän myötätuntoa kuin niitä kohtaan, jotka ovat valinneet kärsiä 

vapaaehtoisesti, koska he rakastavat toisia tarpeeksi kantaakseen Minun heille tarjoamaani ristiä. 

Tämä on persustavanlaatuisesti Minua miellyttävää ja sellaisten sielujen kanssa Minä 

kommunikoin ja paljastan salaisuuksia.”  

”Tämä opetus on vakavasti laiminlyöty ja väärin ymmärretty modernissa kristillisyydessä. Ja sen 

johdosta, teillä on suurta masennusta niillä, joita on koeteltu, eivätkä he ole parantuneet. 

Syyllisyys vie heitä alemmas päivä päivältä, kun he huutavat apua, ”Miksi Herra, Sinä et ole 

parantanut minua? Mitä minä olen tehnyt? Mitä ovat minun syntini, jotka ansaitsevat sellaisen 

rangaistuksen?” He elävät syyllisyyden täyttämää elämää, uskoen, että heillä ei ole uskoa, että 

heidän omistautuneisuutensa ja uskonsa Minuun on virhe. Kun Minä haluaisin heidän tietävän, 

että he ovat esirukoilijoita, joilla on kultaiset suitsutusastiat, joiden tuoksu saavuttaa Isän 

valtaistuimen. Tällä tavalla, he voisivat elää rauhassa ja ilossa, mieluummin kuin että elää täynnä 

huolia, katkeruutta ja masennusta – tuntien olevansa konkurssissa ja että ei ole mitään millä 

osallistua kirkon toimintaan. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta.”  

”No niin, tämä parantamisen aihe on syvä ja leveä. Minä toivon, että te kaikki opiskelisitte näitä 

viestejä ja ymmärtäisitte todelliset asioiden vuorovaikutussuhteet parantamisessa ja siinä 

pysymisessä. Minä haluan teidän ymmärtävän kuinka teitä vastaan tullaan hyökkäämään valheilla, 

kun te olette haavoittuvimmillanne. Valheilla, jotka on tahallisesti räätälöity, että teidän uskonne 

suistettaisiin raiteilta ja te vaipuisitte epätoivoon.”  

”Jos teillä on hyvä terveys, riemuitkaa ja käyttäkää ruumistanne palvellaksenne Minua, eikä omia 

nautintojanne. Jos te olette vuoteeseen tai pyörätuoliin sidottuja, riemuitkaa! Teidän rukouksenne 

kohoavat Taivaaseen jokaisen kivun myötä, jonka te kärsitte. Yksinkertaisesti vain huutakaa Minua 

apuun, Minun rakkaani. Huutakaa apua, Voi Jumala, paranna hänet! Voi Jumala, auta häntä! Voi 

Jumala, ARMOA!”  

”Kyllä, nämä ovat voimallisia rukouksia, joita te voitte käyttää milloin vain, kun te näette 

kärsimystä. Tuokaa se Minun luokseni, Minun kärsivät palvelijani ja todella Minä tulen vastaamaan 

teidän vetoomuksiinne. Te ette ehkä näe parannusta tai lohtua, mitä Minä tuon heille, joiden 

puolesta te rukoilette, mutta Minä lupaan teille, että Minä tulen tekemään, niin kuin on sen sielun 

parhaaksi.” 

”Loput teistä, joilla on hyvä terveys, älkää tuhlatko sitä, mitä teille on annettu. Pitäkää huoli, että 

te omistaudutte Minun Valtakuntani rakentamiselle, ettekä tämän maailman valtakunnille. Tehkää 

mitä pystytte, silloin kun pystytte, koska myös teillä voi olla raskaita ristejä kannettavananne. Juuri 

nyt tässä maailmassa on NIIN paljon tarvetta sieluille, jotka uhraavat itsensä muiden puolesta. Niin 

monet ovat menehtymässä, jopa puhuessamme. Kenelläkään teistä ei ole riittävää käsitystä Minun 

Armostani ja ettekä te myöskään ymmärrä rukoustenne ja anomustenne voimaa. Jos te 

ymmärtäisitte, te omistaisitte paljon enemmän aikaa sille.” 

”Minä olen antanut teille kykyjä. Minä olen johdattanut teitä ja opettanut teitä ja monet, monet 

teistä OVAT Minun tahdossani elämissänne ja te ette todella huomaa sitä. Kuinka te tulette 

tietämään sen? Kun te tunnette syvää tyytyväisyyttä siitä mitä te juuri olette tehneet, se osoittaa 

sen. Se on sielun rauha, kun se huutaa apuun, ”Todella. minä olen löytänyt Jumalan lahjan 

minulle.” 

”Kuitenkin, te ette ehkä tunnista sitä. Minä annan teille vihjeen tässä: kiinnittäkää huomiota. Kun 

te tunnette perustavaa laatua olevaa rauhaa, kun te olette tehneet jotakin, te tulette tietämään, 

että se oli Minun tahtoni teille.” 



”Jos te tunnette riemua saavutuksestanne, mutta olette levoton sielussanne, te voitte olla aika 

varmoja, että se mitä te teette, ei ole Minun kutsumukseni teille, vaan oma tahtonne. Niissä 

asioissa, kunnia haihtuu nopeasti ja varma, määrittelemätön tyhjyyden tunne saa otteen teistä. 

Kun taas asiat, joita te teette Minulle, ovat kuin polttavia kekäleitä, jotka säteilevät lämmintä 

hehkua, kun te katsotte niitä, tietyllä tyytyväisyyden ja rauhan tunteella. Taivaassa ne tullaan 

näkemään loistavina timantteina, jotka koristavat kruunuanne.”  

”Sinnitelkää Minun Kaikkein Rakkain Ruumiini. Sinnitelkää. Palkinnot ovat sekä nykyhetkeäettä 

ikuisuutta varten.” 


