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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Elokuuta, 2016.  

Ensiksi lyhyt informaatio minulta, Jackieltä: Tästä lähtien, me tulemme puhumaan suorat Herran 

Viestit, jotka on annettu Sisar Clarelle. Claren henkilökohtaisia Sanoja siitä nimenomaisesta 

aiheesta ei tulla enää puhumaan, elleivät ne ole suora osa Herran Opetusta. Te voitte aina lukea 

Claren sanat englanniksi. Linkki koko viestiin on aina videon alla. Tämä sen vuoksi, koska meillä on 

muitakin tehtäviä täytettävänä. Kiitos ymmärtämyksestänne.  

Jeesus aloitti… ”Katsokaahan, Minun Ihmiseni, kun te olette aitoja, te loistatte erityistä voitelua, 

loistaen kirkkaasti pimeydessä. Kun te yritätte imitoida muita, te olette kuin vanha, väljähtynyt 

leipä. Kun te teette yhteistyötä Minun armoni kanssa, teidän ainutlaatuisuutenne loistaa 

pimeimmissä paikoissa tuoden valoa, ymmärtämystä ja lujuutta.”  

”Tätä Minä teen Minun Ruumiini kanssa juuri nyt. Älkää imitoiko toisten palvelutoimia, 

mieluummin olkaa ainutlaatuisesti sitä, mitä Minä olen luonut teidät olemaan. Kaikille teille on 

paikka Ruumiissa. Ainutlaatuisesti teidän omanne. Ja kun te täytätte sen paikan, te tuotte 

täydellistämisen heille, joilla on oikeamielisyyden nälkä ja jano, samalla kun täytätte unelmat, joita 

te ette edes tienneet, että teillä oli. Ne, jotka etsivät Minua koko sydämestään, löytävät Minut; ja 

ne, jotka ovat antaneet Minulle koko sydämensä, vievät Minut muille voimallisella ja 

jäljittelemättömällä tavalla.” 

”Minä myös kutsun teitä, Minun lapseni, juuri nyt ottamaan jalansijaa paholaisilta. Teillä on Minun 

Nimeni vaikutusvalta. Ja kun te työstätte henkilökohtaista pyhyyttä – ja se lisääntyy – te saavutatte 

enemmän ja enemmän vaikutusvaltaa Minun Valtakunnassani.”  

”Nouskaa uhmaamaan näitä pelkureita. Puhukaa, Minä olen teidän kanssanne ja Minä tulen 

nousemaan teistä. Ezekiel sai tarpeekseen. Milloin te olette saaneet tarpeeksenne? Milloin tulette 

siihen pisteeseen, missä te tulette sanomaan, ”Tarpeeksi!! Ei enää!!” Ja vedätte rajan, valmiina 

puolustamaan sitä?”  

”Kyllä, kärsimyksessä on hyve, mutta Minun Valtakunnassani ei ole tilaa pelkureille. Teidän täytyy 

nousta esiin oikeamielisyydessä, ettekä saa sallia vihollisen kulkea ylitsenne. Kun Minun 

oikeamielinen närkästykseni nousee teissä, nouskaa tilanteen tasalle ja vetäkää raja. Puolustakaa 

ja olkaa oikeamielisyyden soturi, joksi Minä olen teidät kutsunut olemaan.”  

”Kristityille on nyt uusi standardi nousemassa. Uusi trumpetin kutsu kaikuu ilmoille. Nyt on aika 

sinnitellä ja saada jalansijaa Valtakunnalle; Saada vihollinen pakosalle, aiheuttaa pimeyden hengen 

valtakunnalle tappioita. Teidän täytyy taistella vihollisen kanssa, että saatte uutta jalansijaa, saatte 

parannusta, saatte oikeutta. Enää te ette voi istua ja omaksua uhri mentaliteettia. Pikemminkin, te 

olette nyt hyökkääjiä paholaisten kikkoja vastaan ja te ette anna periksi, ettekä te anna pois 

alueita. Pikemminkin te painatte päälle ja saatte alueita pahoilta.”  

”Älkää olko sorrettuja. Mieluummin, nouskaa ja nähkää Minun Kunniani kaikkialla ympärillänne, 

kun vasara paukahtaa ja murskaa menneisyyden linnakkeet elämässänne ja teidän rakkaittenne 

elämissä. Kun te nousette, Minun Kunniani laskeutuu kaikkialle teihin ja teidän ympärillenne. Älkää 

olko peloissanne – mieluummin laittakaa vihollinen pelkäämään teitä. Kun te kamppailette, Minä 

tulen esittämään Minun Voimaani teidän puolestanne.”  



”Hyökätkää ja olkaa rohkeita. Minun voimani täydellistyy teidän heikkoudessanne, eikä mikään 

teitä vastaan valmistettu ase tehoa. Pikemminkin, laittakaa vihollinen pakosalle ja julistakaa uusia 

alueitanne.” 


