500. Jeesus selittää… Hirviön Leuat, jotka voivat suistaa Kohtalonne raiteiltaan
HIRVIÖN LEUAT, JOTKA VOIVAT SUISTAA KOHTALONNE RAITEILTAAN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Toukokuuta, 2017.
Clare aloitti… Välittäköön Herra suurta rohkeutta ja viisautta meille, jotka koemme
koettelemuksia. Tulkaamme rohkeiksi, uuden kasvun myötä, tehden kaikkein parhaimpia rypäleitä.
Minun rakkaat Sydänasukkaani, viimeiset kaksi päivää ovat olleet tunteiden suhteen hyvin
vaikeita. PALJON katumista. Vaikuttaa siltä, että Herra on mennyt pantterin pesään,
puhdistaakseen korruption sydämestäni. Minä olen kamppaillut oman pääni pitämisessä kaksi
päivää nyt ja joka kerran, kun näen, että en voi, se pistää, polttaa ja tuntuu kipua ja on niin kovin
turhauttavaa! Minä opin Minä opin turmeltuneisuuteni syvyyden, kun se tulee maailman asioihin,
vaikka ne ovatkin niin hyvin pikkiriikkisiä verrattuna siihen, miten minua voitaisiin häiritä tai
jahdata.
Sain erittäin hyvän Rhema-ohjelauseen Äiti Teresalta – siteerauksen häneltä. Kun kaipaus rahaan
tulee, tulee myös kaipaus siihen, mitä raha voi antaa: ylenpalttisuuksia, mukavia huoneita,
ylellisyyksiä pöytään, enemmän vaatetusta, faneja ja niin edelleen. Tarpeemme kasvavat, sillä yksi
asia tuo toisen ja tulos on loputon tyytymättömyys. Näin se tulee. Ja se oli Rhema-ohjelause,
luulisin, että sain sen noin kolme päivää sitten, kun Herra yritti saada minun huomioni.
Herra aloitti… ”Sinä käyt läpi sydämen ja kiintymysten kohteiden puhdistusta. Minä tiedän, että se
on kivuliasta, mutta sinä vapautat maailman osia, jotka ovat kuin sedimenttiä sydämesi pohjalla.
Asioita, joita olet perinyt äidiltäsi, omalta halu luonnoltasi; asioita, jotka myrkyttävät hengellistä
elämää ja laimentavat tehokkuuttasi Minun palvelemisessani.”
”Minä tiedän, että se on kivuliasta. Se on maailmallisen halujen kertymisen vaikutusta – sinä et
koskaan ole aivan täysin vapautunut niistä. Kyllä, sinä voisit kutsua sitä linnakkeeksi. Sillä on monia
lonkeroita, jotka ulottuvat elämäsi jokaiselle alueelle. Minä poistan ne, Clare, mutta ensin sinun
täytyy sanoutua irti niistä.”
”Minä otan ne pois ja sinun täytyy kohdata niiden vaikutus sinuun ja se on osa irti päästämisen
prosessia. Ne ovat pidätelleet sinua koko elämäsi ajan. Ne ovat vääristelleet sinun kulkuasi, kun
kulkusi olisi voinut olla suorempaa ja olisit voinut saada aikaan niin paljon enemmän. Vihollinen on
käyttänyt niitä suistaakseen sinut sivuraiteelle ja harhauttaakseen sinua.”
”Minä tiedän, kuinka kivuliasta se on. Siksi Minä kerroin sinulle, että mietiskele Minun käsiäni,
Minun jalkojani ja Minun kylkeäni. Koska Minä kärsin niitä kipuja lunastaakseni sinut pois
maailman tavoista, jotka niin hallitsevat ajatteluasi. Sinulla on ollut monia puhdistumisia; mutta
tämä on suunniteltu olevan viimeisesi; se on yksi syy, miksi se on niin kivuliasta päivä päivän
jälkeen.”
”Minun rakkaani, kun tunnet halua jahdata asioita, joista Minä olen kertonut, että sinun tulee
luopua, silloin sinä katsot hirviön leukoihin ja juuri siihen voimaan, joka voi suistaa kohtalosi
raiteiltaan, jos sallit sen. AINOA tapa käsitellä sitä, on täydellinen ja lopullinen omapäisyyden
hylkääminen.”
( Clare ) Pystyin todella tuntemaan sen, kun oivalsin, että olin tehnyt virheen erottelussa ja että
Hän ei halunnut minun käyttävän perus öljyjä. En voinut jatkaa ja sanoa, ”No niin, voit pitää tämän
ja sen voit antaa pois.”Minun vain täytyi ottaa ne kaikki, laittaa ne laatikkoon ja viedä ne ulos

talosta, kunnes kätilö, jolle olin antanut ne, voisi tulla hakemaan ne. Minun täytyi saada ne pois
näkyvistäni.”
Jeesus jatkoi… ”Ei sillä, että tämä olisi viimeinen testi elämässäsi, kaukana siitä. Mutta tämä on
suuri, suunnattu murtamaan linnoitus. Kuten tiedät, olet valmis pahasta päästämiseen, kun olet
päässyt vihollisen kiusauksista tietyllä alueella ja olet päässyt pisteeseen, missä SINÄ ET HALUA
SITÄ enää. Tämä on hyvä merkki, murtaudut irti siitä ja julistat, että sinä et halua sitä, se on hyvä
ilmaus siitä, että jos Minä poistan linnakkeen demonisen vastustuksen osatekijät, sinut tullaan
päästämään pahasta. Lopullisesti.”
”Tulee kestämään jonkin aikaa, kun rakennat päättäväisyyttä, että kieltäydyt sanomasta kyllä tälle
paheelle. Hyvin vähän aikaa, mutta Minä haluan sinun olevan urhea ja rohkea, koska palkinnot,
joita Minulla on sinua varten, ovat paljon ylitse tekemäsi uhrauksen.”
”Kyllä, Minä olen tehnyt kauneutta nautittavaksi. Mutta Jumalan palvelukseen pyhittäytyneellä
sielulla täytyy olla tiukka sitoutuminen Minun Henkeni liikkeelle, ilman vihjettäkään oman edun
tavoittelusta. Jos olet tuntenut tämän vapauden menneessä ja sinä tulet tuntemaan sen
uudelleen, Minä lupaan sinulle. Minä olen aloittanut tämän työn ja Minä tulen saamaan sen
valmiiksi. Mutta Minä tunnustan sinulle, Clare – se on kivuliasta. Mitä syvemmälle sinuun
juurtunut se on, sitä kivuliaampi uhraus on heittää se pois.”
”Minun rakas, rakas Rakkaani, Minä pyydän sinua olemaan huumaantuneena Minun läsnäolostani,
yksin Minun kauneudestani. Minä tiedän, että ajoittain on vaikeaa löytää rauhan paikka, missä
jumalallisten totuuksien miettiminen ja Minun olemukseni ovat kaikki, millä on merkitystä sinulle.
Mutta katsohan, Minä tarvitsen sitä, että paikka sisälläsi on täyttynyt Minun Hengelläni. Tilaa ei
ole tarpeeksi, jos tämän maailman muta ja sakka on rakentunut kerros kerrokselta.”
( Clare ) Ja kun Hän sanoi sen, muistin myös toisen Rhema-ohjelauseen, jonka sain, ”Jos me emme
valitse intohimojemme kuolettamista, me saatamme elää pelossa ja epäillä kaikkea. Keskity ja
kiellä itseltäsi se, mikä ei ole tarpeellista.” Siinä vaiheessa näin punaisen sydämen. Yli puolet
tämän sydämen sisuksesta oli mutaa!!!
Jeesus jatkoi… ”Kyllä, me kuivaamme sydämesi suota, niin, että sinulla on niin paljon enemmän
tilaa Minulle ja Minun rakkaudelleni sieluja kohtaan! Kuinka kaunis onkaan sydän, joka on
vapautettu vuosien omapäisyyden ja rahanhimon korruptiosta. Sinä voisit oikeutetusti sanoa, että
muta, jonka näet, on tehty kaikista maailman asioista, joita olet etsinyt ja jotka asettuivat asumaan
sydämeesi, mutta sitten alkoivat pilaantumaan ja tekemään tiiviin, ruskean mönjän kerroksia. Kun
se on poissa, Minä tulen täyttämään sinut elävillä vesillä ja sinä tulet virtaamaan Minun Henkeni
kanssa, tavalla, jota olet kaivannut.”
”Olet puhunut monta kertaa aikaisemmin siitä, että olet tuntenut itsesi saarretuksi. No niin, nyt
näet sen ajantasaisesti. Minun Rakkauteni voiman on tarkoitus kierrellä sydämesi ympärillä kuin
kristallinkirkas virta, mutta nyt se virtaa hitaasti kuin vanha, mutainen joki. Ja siksi olet kohdannut
paljon vastustusta pitäessäsi yllä Minun Rakkauteni tulta ja kaataessasi sitä muille työsi kautta.
Sinä ponnistelet paljon näiden vanhojen linnakkeiden kanssa, mitä on elämässäsi ja Minun
sydämeni mukaista on vapauttaa sinut niistä.”
”Silmä ei ole nähnyt, korva ei ole kuullut kaikkia ihmeellisiä asioita, joita Minulla on sinua varten
varattuna, sitten kun niille on tilaa sydämessäsi. Kun Minä kutsuin sinut tähän elämään, sinä näit
itsesi pölyisellä tiellä Lähi-Idässä, kulkemassa Minun kanssani sandaaleissa, vain tunika melkein
ainoastaan päälläsi. Se oli suurimman puhtauden kuva ja sydämen ja sielun irtaantumisesta

maailmasta. Ei voi kulkea, jos kantaa niin monia asioita; täytyy kulkea ilman lastia, vain kaikkein
tarpeellisimmat asiat pikkuriikkisessä olkalaukussa.”
”Kun asuu talossa, paljon on kerääntynyt ja on muodostunut mieltymys paljoon. Ja se ei ole
yksinkertaisesti tarpeellista ja itse asiassa, se on este vapaudellesi. Ei. Minä en halua, että menet ja
heität kaiken menemään. Mutta Minä välitän sinusta, että jätät huomiotta kaiken, mikä ei ole
tarpeellista palvelutoimelle. Tällä tavalla sydämesi tulee vapaaksi ja puhtaaksi sotkusta.
Vähemmän on ENEMMÄN. Vähemmän maailmaa on ENEMMÄN Minua.”
”Nyt, kun jatkat kulkemista sydän ympärileikattuna, sinä tulet yhä kohtaamaan sinulle asetettuja
ansoja ja kokeita, Clare. Ole valpas, Clare. Kun Minä kerron sinulle, että ole varuillasi, Minä
tarkoitan sitä! Huoli on tulossa, etkä sinä tunnista sitä. Enimmäkseen koska sinun erottelukykysi
alun alkaenkin oli heikkoa. Kun tunnet liikahduksen hengessäsi, sinä tiedät, että sinua varoitetaan,
ei väliä, kuinka tulkitset Pyhät Kirjoitukset, mitä Minä sinulle annan viesteissäsi.”
”Kun tunnet minkälaisen liikahduksen tahansa – JUOKSE poispäin siitä. Älä jää viihdyttämään sitä
ja ottamaan selville, minkä kokoinen, muotoinen tai värisenä se tulee sisään!!! JUOKSE siitä
poispäin. Huuhtele se pois edetäksesi, se on ansa. Ja sillä on hampaat! Ja ne hampaat tulevat
iskemään sinuun ja loukkaamaan sinua. Vielä kerran, haava tulee tulehtumaan ja koskemaan vielä
enemmän.”
”Kun Minä varoitan sinua katsomaan ympärillesi, sinä olet jo astunut kohti ovelasti jalkoihisi
laitettua ja peitettyä ansaa kohti, se näyttää jotenkin täysin viattomalta. Ja Minä lupaan sinulle,
niiden haavojen hoitaminen on jotakin, mitä sinä et koskaan halua toistaa.”
”Se mitä sinulle on sallittua, on paljon vähemmän, kuin mitä on sallittu muille sieluille, joille ei ole
annettu paimentamisen tehtävää. Paimen kantaa mukanaan vain perus välttämättömyyksiä – vain
muutamaa asiaa varustamaan itseään. Hänellä ei ole vaunuja seuraamassa perässään, mikä olisi
täynnä kahvaan asti asioita, joista hän nauttii. Pikemminkin hän kantaa mukanaan lääkettä
lampaille, asetta leijonia ja karhuja vastaan, hiukan ruokaa ja vettä – koska hänen koko
olemuksensa on kietoutunut hänen laumansa tarpeisiin.”
”Mikä tahansa, mikä on lisää tähän, saa aikaan, että hänen ajatuksensa harhautuvat väärään
aikaan, sillä aikaa, kun leijona väijyy hänen lampaitaan. Ja hän tulee olemaan niin uppoutunut
tähän ajatusten harhauttajaan, että tuho seuraa. Siihen mennessä, kun hän näkee sen, useita
lampaita on jo hajallaan, haavoittuneina, kadotettuina ja kuolleina. Tämä on jo tapahtunut sinulle,
Minun Rakkaani.”
”Siispä nyt Minä osoitan tämän Minun kaikkein kallisarvoisimmille Morsiamilleni. Jos teitä
kutsutaan ylemmäs, on aika jättää maailman asiat taakse. Huolet siitä, mitä te söisitte, joisitte tai
pukisitte päällenne. Nämä asiat tulevat sieppaamaan teidät, jos sallitte sen. Kaikkialla ympärillänne
on ihmisiä, jotka tarvitsevat kosketusta Minulta. Olkaa rohkaisija, minne ikinä menettekin. Älkää
ajatelko itseänne, vaan ympärillänne olevia. Tulee olemaan aikoja, jolloin Minä tulen
elävöittämään ihmisiä luoksenne ja te olette inspiroituneita tavoittamaan heitä.”
”Jos te olette äiti tai isä, palvelkaa perhettänne ensin, sitten opettakaa lapsianne, kuinka rukoilla
köyhien puolesta, kuinka antaa heille, jotka ovat kriisissä. Kuinka ruokkia köyhiä, kuinka olla
ystävällisiä ja olla tuomitsematta heitä, ketä näkevät – vaikka he ovat rähjäisiä ja köyhiä.
Muistuttakaa heitä usein Sananlaskuista, auttaaksenne heitä ajattelussaan ja kasvamaan
viisaudessa. On niin paljon, mitä voitte tehdä muovataksenne lapsianne Minussa, ennen kuin

heidät vapautetaan maailmaan. Ja todella, tämä on ensimmäinen palvelutoimesi aviomiehesi
jälkeen.”
”Mutta teille muille, Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannu elatuksen toimiin (siviiliasioihin),
sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut.” Toinen Kirje Timoteukselle 2:4.
”Kun löydätte alueen, jonka Minä olen antanut käsiinne käyttääksenne lahjaanne, olkaa vahvasti
kriittisiä kaikesta, mikä tulee sen tielle, jopa kuten on kirjoitettu… ”Ettekö tiedä, että jotka
kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niin kuin
hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa; he
saadakseen katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman.” Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille
9:24-25.
”Minä tiedän, että on vaikeaa jättää mieltymyksenne taaksenne, että teidät kutsuttaisiin rukoiluun
ja toimintaan. Minä tiedän, että joskus teidän täytyy kävellä auringossa, ottaa nokkaunet tai joskus
virkistyä ja puhdistua kuunnellaksenne inspiraatiota saadaksenne.”
”Mutta Minun rakkaat, yrittäkää rajoittaa niitä tilaisuuksia niin paljon kuin voitte ja oppikaa
saamaan suurta iloa, kun Minä käytän teitä koskettamaan toista sielua. Imekää itseenne sitä
hetkeä ja tietäkää, että palkkionne Taivaassa on varma. Ja kun tulette uskollisemmiksi joka
minuutti, kun teille on myönnetty elämänne, Minä lisään vaikutustanne ja rikastutan teitä
suuremmalla voitelulla.”
”Ja sinä, Minun Clareni, tiedä, että jokainen oksa, joka kantaa hedelmää, sen Minä karsin, että
toisit vielä enemmän hedelmää. Pois leikkaaminen ei koskaan ole miellyttävää, mutta sato on
valtava ja hyvin sen arvoinen.”
”Älkää antako periksi, Minun kyyhkyni. Älkää uupuko loppuun. Odottakaa, vain odottakaa, kunnes
näette, mitä palkintoja Minä olen varannut teille jokaiselle! Mutta että te ette uupuisi loppuun
sillä aikana, te jotka olette antaneet kaikkenne; te jotka olette taistelleet hyvän taiston paheitanne
vastaan – teihin Minä olen hyvin mielistynyt ja te tulette pääsemään Herranne iloon.”

