
534. Jeesus sanoo…  

Teidän Ponnistelujanne käytetään turhauttamaan Vihollisen pahat Suunnitelmat  

TEIDÄN PONNISTELUNNE TURHAUTTAVAT VIHOLLISEN PAHAT SUUNNITELMAT 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Elokuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minä olen sinun kanssasi. Sinua ei tulla laittamaan häpeään; Minä olen sinun 

kanssasi. Sinä elät pimeitä ja vaikeita aikoja, jopa tällä hetkellä. Kyllä, ne ovat pimeitä ja vaikeita, 

koska niin paljon pidätellään teidän vilpittömillä uhrauksillanne. Siksi vaikuttaa niin raskaalta, 

Clare.”  

”Minun Rakkain, MINÄ EN ole hylännyt sinua. Pimeys on lisääntymässä elämässä, jota elät.”  

”SUUNNITELMIA, MAANALAISIA SUUNNITELMIA ASETETAAN PAIKOILLEEN. MUTTA ENKÖ MINÄ 

OLE TAIVAAN JA MAAN JUMALA? Ojentaisinko Minä Minun ihmiseni tälle turmiolliselle pahalle? Ei, 

Minä en ojenna. Kuitenkin se on kamppailua. Ja kun kamppailet Minun puolestani, Clare, Minä 

olen niin mielistynyt sinuun. Minä näen sinun lannistumisesi, lapsi. Minä tunnen sen voimakkaasti. 

Ja Minä olen tässä kertomassa sinulle, että seei ole ollut turhaan. Kuitenkin Minä tiedän, että tällä 

hetkellä sydämesi on rikkirevitty. Älä anna tämän repeytymän uskossasi tulla suuremmaksi. Enkö 

Minä ole tehnyt ihmeitä koko elämäsi ajan?”  

”Kyllä, todella Minä olen ja nyt ei ole poikkeustilanne, kun uskosi hiipuu. Minä en hiivu. Minä tulen 

tekemään sen, minkä Minä lupasin. Mutta Minä tarvitsen sinun yhteistyötäsi, rakkain. Minä haluan 

sinun vakaasti uskovan, että se, mistä Minä olen puhunut, tulee tapahtumaan, jos vain et anna 

periksi.”  

”Ja te muut Minun Ihmiseni, jotkut teistä kohtaavat hyvin lannistavia olosuhteita. Pitäkää tiukasti 

kiinni unelmasta. Me emme ole lopettaneet kiipeämistä vielä; me olemme yhä nousemassa ylös 

rohkeuden ja veljellisen rakkauden vuorta. Kyllä se on vaikeaa, hyvin vaikeaa ajoittain – mutta 

muistakaa, armeliaisuus voittaa aina.”  

”Se hyvä, minkä te teette, aina moninkertaistaa jokaisen ponnistelunne, jonka te laitatte siihen, se 

palautuu sellaisena, jota te ette voi edes kuvitella tänä aikana. Jokainen, joka on sitoutunut tähän 

kiipeämiseen, on saanut osan kannettavaksi, pitääkseen tämän kansakunnan pinnalla. Vihollinen ei 

voi käsittää, miksi he saavat niin paljon vastarintaa, laittaessaan suunnitelmiaan täytäntöön. 

Heidän pyrkimystensä hidastuminen myös lannistaa heitä, kuitenkaan he eivät tule 

luovuttamaan.”  

( Clare ) Hän puhuu tässä Maanalaisesta Hallituksesta (= Deep State ). 

( Jeesus ) ”Tämän maailman jumalalla on sammumaton raivo, joka ei tyydyty, vaan järjestää 

suurempia ja suurempia suunnitelmia tuhota tämä maailma ja jokaisen siinä olevan.”  

”Se, mitä Minä haluan sanoa teille kaikille, on että kaikki, mikä hidastuu elämässänne, 

ylimääräinen suunnitelmienne ja toimienne viivästyminen, on hyvin paljon suhteessa siihen, mitä 

vihollinen kärsii, mutta tietenkin paljon suuremmalla mittakaavalla. Toisin sanoen, te olette 

työskentelemässä ja melkein henkihieverissä. Tämä siksi, koska teidän ponnistuksianne käytetään 

hidastamaan ja turhauttamaan heidän pahoja suunnitelmiaan.”  

”Kaikki Minun soturi morsiameni, jotka ovat ilmoittautuneet tähän kiipeämiseen, ovat kantamassa 

taakkoja, jotka ovat soveliaita heille – Minun voimaannuttamiseni jälkeen he voivat jatkaa. Ja se, 

mitä saadaan aikaan, on suunnaton vastustus sille, mitä Saatana haluaa tehdä. Kaikki siksi, koska 



te olette sanoneet ”Kyllä” Minulle ja tarjonneet elämänne uhraukseksi. Siksi teillä on enemmän 

kuin tavallinen määrä taisteluita ja vaikeuksia, koska te annatte polttoainetta paineeseen, jota 

saadaan aikaan, että kestettäisiin heidän agendansa.”  

”Moninkertaistakaa tämä tuhansilla ympäri maailman, lisätkää marttyyrien veri ja teillä on 

suunnaton voima, jolla käsitellä jotakin. Tämän vuoksi kirkko täytyy ottaa Taivaaseennostossa, 

ennen kuin antikristus voi panna toimeen suunnitelmansa koko laajuudessaan. Kaikki riippuu siitä 

tapahtumasta. Se tulee alkamaan siitä. Ja me pitelemme kaikkea kasassa.”  

”Siispä, älkää tulko alakuloisiksi sen kaiken raskaudesta. Minä olen valmistellut teidät tätä aikaa 

varten, riemuvoiton saamiseen pimeydestä. Minä olen teidän kanssanne ja tulen saamaan aikaan 

sen, mitä Minä olen luvannut teidän itse kunkin elämässä. Minä tulen myös varustamaan, mitä 

tarvitaan, kun te tunnette, että te ette voi ottaa enää yhtäkään askelta eteenpäin.”  

”Älkää laiminlyökö aikaanne Sydänasukkaan rukouksessa Minun kanssani aamuisin. Juokaa tästä 

elämän lähteestä voimaa ja rauhaa, ennen kuin yritätte elää elämäänne ja kaikki tulee menemään 

sujuvammin. Älkää myöskään laiminlyökö Sitomisrukousta ja ehtoollista. Nämä ovat suojeluksen 

tukipilareita, laittaaksenne vihollisen päivän agendan oikosulkuun.”  

”Minun kallisarvoiset, älkää salliko vihollisen vahingoittaa uskoanne tai älkää tulko alakuloisiksi. 

Kääntykää sen sijaan Minun puoleeni saadaksenne voimaa. Ymmärtäkää, joka taistelun, jonka te 

taistelette, vihollista hidastetaan ja estetään tuhoamasta Maapalloa. Tukeutukaa Minuun kaikella 

voimallanne ja kun näyttää siltä, että se on enemmän kuin, mitä te voitte kestää, sulkekaa itsenne 

Minuun, kunnes Minä ennallistan teidän rauhanne.”  

”Meillä tulee olemaan voitto kaikissa asioissa. Se, minkä Minä olen luvannut, sen Minä tulen 

tekemään.” 


