
548. Jeesus puhuu Jumalan Oikaisusta ja Saatanan Päätöksestä 

JEESUS PUHUU JUMALAN OJENNUKSESTA & SAATANAN PÄÄTÖKSESTÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. & 20. Syyskuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”On hyvin tärkeää, että ihmisiä herätellään siihen, mikä on tärkeää elämässä. 

Monet näistä ihmisistä ovat aidalla istuskelijoita; ja aitaa ei enää ole; te olette joko yhdessä tai 

toisessa leirissä. Hollywood on kuvannut elämän KAIKILLA herkuilla olevan normaalia. Teidän 

kulttuurinne on vastannut imemällä tätä varakkuutta ja olettamalla sen olevan elämän normin – 

siihen pisteeseen, että he työskentelevät niin kovasti, että heillä ei ole aikaa Minulle tai edes 

lapsilleen.”  

”Tämä on hyvin paljon niiden tragedioiden kaltaista - ne kohtasivat Israelilaisia, kun heidän 

kaupunkinsa poltettiin maan tasalle.” 

”Clare, tämän kaltaisia menetyksiä seuraa aina ojennusta, vaikka Minä itken joka ikisen kanssa 

vielä aamun pikkutunneilla, tuoden mieliin Minun rakkauteni heitä kohtaan ja sen, mikä todella on 

tärkeää.”  

”Kaikki näistä sieluista tiesivät, millaista tämä elämä tulisi olemaan, sen siunaukset ja tragediat, 

kun he tulivat maailmaan. Vaikka he eivät ymmärrä tätä, se silti tapahtui niin. Ja Minä välitän 

erityisiä armoja heille näinä hetkinä, vetääkseni heitä Minun syliini ja auttaakseni heitä 

oikaisemaan ikuisuutensa ja sen mitä kohti he ovat menossa tätä rataa.”  

”Nämä uhraukset myös ovat polttoaineena liikkeelle viivästyttää lopun aikojen valtausta tässä 

maassa. Kuten Minä olen aina sinulle kertonut, Clare, mikä tahansa koettelemus, joka kohtaa 

sielua – osa siitä auttaa muita asioita, joiden puolesta he rukoilevat – toisille, jotka tarvitsevat 

erityisiä armoja. Ja osa on ojennusta pinnallisen elämäntyylin, tai synnillisen elämäntyylin ja 

mahdollisuuden kokea millaista elämää muu maailma viettää päivittäin. Se on hyvin paljon paluuta 

kolmannen maailman kokemiseen. Moni tulee oppimaan myötätuntoa ja uhrautumista ja 

veljellisen rakkauden todellisen merkityksen.”  

”Kuitenkaan se ei ole tapa, jolla Minä haluan tehdä asioita. Muistatko, kuinka sinä opetit 

materialismia vastaan Floridassa ja sinua pilkattiin ja hyljeksittiin lopussa? Rukousryhmän toiminta 

meni hyvin, kunnes aloit puhumaan elämäntavasta. Minä lähetin lukemattomia viestinviejiä 

Floridaan varoittamaan heitä siitä, mitä oli tulossa.”  

”Katsohan, osa sinun maasi uudistamisesta liittyy ideoiden siirtymiseen. Siirtyminen 

varakkuudesta pyhyyteen. Se ei tapahdu helposti. Ja vaikka ilkeät ihmiset jatkavat juonimistaan 

tätä maata vastaan – sen, minkä he tarkoittivat tuhoksi, sen Minä käännän opastukseksi, kutsuen 

Minun ihmisiäni korkeammalle, elämäntyyliin, joka valmistelee heitä ikuisuutta varten.”  

”Rukoilkaa ihmistenne puolesta, rakkaat. Rukoilkaa kärsivien puolesta. Ja jos te voitte vierailla 

heidän luonaan heidän koettelemuksissaan ja tuoda lohtua, tehkää niin.”  

”Minä olen siinä voimallisella tavalla mukana, Clare, hyvin voimallisella tavalla. Rukoilkaa paljon 

heidän puolestaan ja jatkakaa kansakuntanne puolesta rukoilemista, kun me etenemme 

voimallisesti eteenpäinloikkaamalla vihollista vastaan.” 

 

 



Jeesus puhuu Saatanan Päätöksestä kukistaa meidät  

Syyskuun 20. 2017 – Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle 

Jeesus aloitti… ”Sinähän muistat Rhema-ohjelauseen, jonka Minä annoin sinulle 

tottelevaisuudesta? Siinä Minä selitin, että te olette hengellisellä sotatoimialueella 24/7, 

vuorokauden ympäri ja viikon jokaisena päivänä ja te ette voi päihittää vihollista 

oveluudessa.Teidän ainoa suojeluksenne on merkityksellisessä suhteessa Minun kanssani ja 

totteleminen, kun sanon teille, että tehkää jotakin.”  

”Minä tiedän, että sinulle maksoi paljon kohdata tämä ihminen, Clare. Mutta Minä kerron sinulle 

totuuden: Saatanalla on silmänsä heissä ja hän pikkuhiljaa kovetti ja kuoletti heidän omaatuntoaan 

ja sydämiään, niin että he tekisivät rikoksen. Nyt he eivät harkitsisi sen tekemistä koskaan. Mutta 

ajan kuluessa ja kun kovettumista tapahtuu, heidät laitettaisiin tilanteeseen, missä he harkitsisivat 

sitä ja mielissä jopa oikeuttaisivat sen.” 

”Katsohan, sinä et voi voittaa vihollista oveluudessa… mutta Minä voin. Minä tiedän heidän 

seuraavan liikkeensä. Minä tiedän täsmälleen, mihin he sinua ja muita lavastavat. Ja jos te 

kuuntelette Minua, hyvin huolellisesti, ja tottelette Minua, aivan kuten sinä teit – sinä tuhosit 

heidän suunnitelmansa, joka oli tuhota tämän henkilön elämä hedelmättömäksi tällä tavalla. Ja 

epäonnistua.” 

”Tulee olemaan toisia yrityksiä eri tavalla, mutta Minä tulen aina varoittamaan sinua, niin että sinä 

voit astua sivuun ansoista. Rukoile tämän sielun puolesta, että hän tietäisi, kuinka paljon Minä 

rakastan heitä.”  

”Mitä suuremmat suunnitelmat Minulla on sielulle, sitä enemmän Saatana on päättänyt kukistaa 

heidät, että niin ei koskaan tapahdu. Sinä viehätät monia ihmeellisiä sieluja ja siksi on ehdotonta, 

että sinä opetat heitä, kuinka tuntea itsensä. Koska Saatana tulee käyttämään heidän 

heikkouksiaan kukistaakseen heidät.”  

”Minun ihmiseni, älkää koskaan salliko itseänne laitettavan synnin tilaisuuteen. Ja jos te näette 

muiden kävelevän ansaan, tehkää kaikkenne pysäyttääksenne heidät, mukaan lukien varoittaen 

ketä hyvänsä, joka on heidän yläpuolellaan, vanhemmista työnantajiin.”  

”On suuri karhunpalvelus nähdä syntiä tehtävän ja pysyä vaiti. Vaikka joissakin tilanteissa, Minä 

haluan, että te odotatte, ennen kuin sanotte mitään – te voitte rukoilla ja kuunnella hyvin 

huolellisesti Minua. Tällä tavalla heidän verensä ei tule teidän käsiinne ja te olette saattaneet 

pelastaa heidän sielunsa.” 


