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SAATANA ON VIENYT MONET TEISTÄ IHAN TUHON PARTAALLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Helmikuuta, 2020.  

( Clare ) Minun rakkaat, varjelkoon ja suojelkoon Jumalan enkelit teitä. Tuokoon meidän 

Pelastajamme suloisuus teille iloa.  

Neljä päivää sitten olin Epätoivon partaalla. Vanhat haavat oli revitty auki, yhteydenpito oli 

tuskastuttavaa ja tulenarkaa, parhaimmillaankin. Näytti siltä, että en voinut tehdä mitään oikein. 

Syytöksiä lensi ilmassa ja kivuliaita muistoja 20 vuoden takaa nousi syvältä sydämestäni. Olin 

murenemassa tämän hyökkäyksen alla, eikä minulle ollut mitään, minkä puoleen kääntyä.  

Me olimme tekemisissä sielun kanssa, jonka täytyi siirtyä seuraavaan paikkaan, jonka Herra oli 

valmistellut heitä varten. Mutta Ezekiel ja minä olimme koko ajan vastakkain, niin että emme 

ymmärtäneet toisiamme. Hän sanoi yhden asian; minä kuulin toisen asian ja päinvastoin. Tätä 

kesti kokonaista kolme päivää ja aloin menettämään toivoni kaikkeen, mitä Jumala oli tekemässä. 

Se oli niin pimeää!!! Ja niin yllättävää – mutta syvästi uhkaavaa. Sitten kuulin Herran äänen… 

( Jeesus ) ”Luotatko Minuun?”  

( Clare ) Tällä hetkellä, Herra, pelkään niin menettäväni kaiken, että en tiedä mitä sanoa?  

( Jeesus ) ”Minä olen antanut sinulle lupauksia, joita Minä en tule perumaan.”  

( Clare ) Hän sanoi tämän, kun Hän sormeili minun vihkisormustani. Herra, olen rikki sisältä ja itkun 

partaalla 24/7, vuorokaudet läpeensä. Pyydän, auta meitä. Pyydän, auta minua. Oletko poistanut 

suojaukseni synnin vuoksi? 

( Jeesus ) ”Kuinka Minä vastaan siihen?”  

( Clare ) Totuudella?  

( Jeesus ) ”Tähän on monia syitä juuri nyt ja sinulle on hyväksi katsella kaikkia reittejä, jotka 

saattavat olla Syyllisyyttä. Mutta pääasiassa tämä on kiivas taistelu, joka sinun täytyy kestää. Minä 

olen kanssasi, Clare. Sinua ei tulla häpäisemään.”  

”Se, mitä nyt tapahtuu, on seurausta kasaantuneista virheistä. Asioita, joista en ole pystynyt 

kommunikoimaan sinulle. Minä olen yrittänyt, mutta ne ovat sinun tavoittamattomissasi.”  

”Ja mitä tulee tähän kyseessä olevaan sieluun, Minä en halua heitä tänne nyt. Tuletko ottamaan 

lujan otteen Minun kädestäni, kun kuljet näillä tulisilla hiilillä? Minä en tule hylkäämään sinua. 

Tukeudu vain Minuun merkittävästi lujemmin ja Minä tulen oikaisemaan sinun polkusi. OK?” 

( Clare ) OK, Herra.  

( Jeesus ) ”Nyt, tee, mitä sinun täytyy tehdä.”  

( Clare ) Ja nimittäin, se oli epämiellyttävä tehtävä tehdä järjestelyt sielun siirtämiseksi toiseen 

määränpäähän.  

( Jeesus ) ”Minun ihmiseni, kun koettelemukset tulevat niin intensiivisiksi, että te tunnette 

seisovanne jäisellä jyrkänteellä ja täydellinen tuho häämöttää jalkojenne alla, tukeutukaa Minuun 

suuremmalla päättäväisyydellä. Tämä toimi yksinään tulee valmistelemaan sydämenne 

vastaanottamaan ohjeistusta ja Minä tulen ohjaamaan teitä tavoilla, joita te ette vielä ymmärrä. 



Saatana on vienyt monet teistä ihan tuhon partaalle ja te olette vaarassa menettää paljon. Mutta 

älkää pelätkö. Minä olen kanssanne ja Minä en anna teidän langeta vihollisenne käsiin, jos te 

kuuntelette hyvin huolellisesti Minun ohjeitani. Ja kieltäydytte tekemästä mitään oman 

mielipiteenne tai mielenvoimanne perusteella.” 

Älkää juosko poispäin Minusta, juoskaa Minun luokseni, tietäen, että Minä en koskaan tule 

luovuttamaan teitä teidän vihollisenne tahdolle täysin. Te saatatte kärsiä menetyksiä, mutta ette 

koskaan kaikkea sitä, mitä pelkäätte – niin kauan kuin tukeudutte Minuun. Ja Minä tiedän kuinka 

kovin vaikeaa se on tässä ajassa. Minä tiedän teidän odotuksenne ja ponnistuksenne olla pyhiä. 

Minä tiedän, mitä Minä olen varustanut teidän pakoreitillenne, joten olkaa varmoja 

tukeutuaksenne Minuun ennen kaikkea muuta.”  

”Saatana on tehnyt suoran hyökkäyksen monia teistä kohtaan ja teidän ainoa toivonne on 

täydellinen luottamus ja heittäytyminen Minun tahtooni.”  

”Jotkut tulevat lähtemään. Toiset tulevat jäämään. Missä tahansa Yhteisössä on jatkuva kierto, 

kunnes sopiva on löytynyt. Tämä voi olla iloinen tapahtuma heille, jotka ovat todella kutsuttuja. 

Mutta teidän täytyy tuntea itsenne täysin, syvästi, kunnialla ja rehellisesti. Teidän täytyy.”  

”Siispä, tässä me olemme hyvin jyrkässä tilanteessa, uhaten teidän poismenoanne. Mutta teidän 

täytyy tarkkailla huolellisesti henkeänne, ettekä saa vajota Epätoivoon. Minä olen tässä teitä 

varten ja Minä tulen ohjaamaan teidät pois tältä liukkaalta rinteeltä, kun te siirrätte täyden 

huomionne Minun tahtooni ja luotatte Minuun koko sydämistänne. Minä en tule koskaan 

sallimaan teidän koettelemistanne yli voimienne.”  

”Minä siunaan teidät nyt luottavaisuudella Minun Rakkauteeni ja valppaudella sielujanne 

kohtaan.” 


