
484. Jeesus sanoo… Teidän suurin Suojeluksenne on Tottelevaisuus 

TEIDÄN SUURIN SUOJELUKSENNE ON TOTTELEVAISUUS… 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 24. Maaliskuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Clare, ajatusten harhauttamisen demonit pommittavat sinua ja tämä liike 

tapahtuu joka puolella Maapalloa. Se on kampanja Minun Ihmisteni syöksemiseksi raiteiltaan, pois 

seuraamasta kohtaloitaan ja voiteluita, joita olen jakanut ympäri maailman.”  

( Clare ) Siispä Herra, kuinka me hoidamme tämän? 

( Jeesus ) ”Ensiksikin, tukeudu tottelevaisuuteen. Kompromissi aukaisee oven heille. Toiseksi, 

rukoile heitä vastaan, tunnusta heikkoutesi Minulle, pyydä anteeksi antoa ja voimaantumista 

vastustaa tätä pahaa voimaa. Kaaoksen ja Ajatusten Harhautumisen Henget – sanoudu niistä irti ja 

tee vakaa päätös olla antautumatta niille. Lähetä ne pakkaamaan ja pyydä Minua suojelemaan 

sinua. Clare, sinun suurin suojeluksesi on tottelevaisuus. Missään ei ole niin voimaa 

eteenpäinmenoon kuin tottelevaisuudessa. Minä tiedän, mitä milloinkin tarvitaan, kuinka paljon 

tarvitaan ja kuinka motivoida sinua. Mutta jos sinä et tottele Minun neuvojani sinulle sydämessäsi, 

sinä päädyt Kaaoksen ja Ajatusten Harhauttajan hallitsemaksi. Nämä ovat pahoja voimia, joita 

käytettiin jopa Aatamia ja Eevaa vastaan Puutarhassa. Mutta teidän ei tarvitse olla uhreja; te 

olette voittajia. Ja Minä asetan eteenne polun, jota teidän tulee käydä. Teidän tarvitsee vain 

totella ja pitää yllä tottelevaisuutta.” 

”Koska jos vihollinen ei voi saada teitä aloittamaan olla tottelemattomia, hän odottaa toista aikaa, 

kun te ette kiinnitä huomiota ja sitten johdattaa teidät harhaan. Niin useinharmittomia pikku asiat 

saavat teidät tekemään kompromisseja tottelevaisuudessa. ”Voi, minä vain huolehdin tuon 

nopeasti ja tulen heti takaisin, Herra.” Ei, niin se ei mene. Kun te annatte periksi äänelle jättää 

paikkanne, te olette pois tottelevaisuudesta, te avaatte oven ja vihollinen järjestää tapahtuvaksi 

lisää ja lisää häiriötekijöitä, estääkseen teitä tulemasta takaisin. Etkö näe tätä, Minun Rakkaani?”  

( Clare ) Minä näen nyt, Herra. Minä näen nyt. 

( Jeesus ) No niin, tämä ei ole helppo oppitunti ja sinulla on tapana unohtaa. Ja tietenkin, saat apua 

unohtamiseen viholliselta ja toistaiseksi hän on onnistunut kanssasi joka päivä viimeisen kahden 

viikon ajan. Nyt on aika toimia vakaasti. Asiat, joita sinun olisi pitänyt tehdä, ovat ohittamassa 

ajan, milloin ne pitäisi tehdä ja nyt olet myöhässä siitä, mitä Minä olin suunnitellut sinulle.”  

”Rakkaat, Minä en voi käyttää tottelematonta sielua tehokkaasti. Tottelevaisuus on juuri se sarana, 

josta muut asiat riippuvat. Ne, jotka ymmärtävät tämän ja ovat raa`asti uskollisia, pakottavat 

tahtonsa ja saavat sen käyttäytymään, ovat niitä, jotka tavoittavat korkean kutsumuksensa.”  

”Ne, jotka tekevät kompromisseja ja lykkäävät tottelevaisuutta, ovat niitä, jotka Minun täytyy 

asettaa sivuun siitä missiosta, jonka Minä aioin antaa heille. Pyydän, älä ole yksi näistä enää. Tee 

se, mikä on oikein, SILLOIN kun se on oikein, äläkä viivyttele.”  

”Joku joskus sanoi, ”Viivytetty tottelevaisuus ei ole tottelevaisuutta ensinkään.” Ja voi, kuinka totta 

se onkaan.”  

”Nyt Minä en halua sinun surevan tämän puolesta, vaan tarttuvan tottelevaisuuden armon 

köyteen, KOSKAAN siitä irti päästämättä. Tottelevaisuus on sinun suojeluksesi ja takuusi, että 

armot jatkuvasti virtaavat ja syöttävät ympärilläsi olevia. Kun kerran hylkäät tottelevaisuuden, sinä 

olet hylännyt kaikki hyödyt, mitä Minä olisin voinut antaa sinulle, jos olisit pysynyt siinä.” 



”Tämä on valtava ongelma yhteiskunnassasi, koska niin monet häiriötekijät ovat läsnä ja laitetaan 

jalkoihisi kuin ansat pyydystämään sinut ja turhauttamaan Minun tahtoni sinulle. Ylpeys on myös 

tämän takana. Antaen periksi omalle viisaudellenne, sen sijaan että tukeutuisitte Minun ohjeisiini. 

Saatana kukistaa monia tällä tavalla. Pyydän, älkää olko hänen lisäuhrejaan; pikemminkin, tehkää 

väkivaltaa omalle tahdollenne ja seuratkaa päättäväisesti Minun jalanjäljissäni. Näin te tulette 

tavoittamaan sen korkean kutsumuksen, mikä Minulla on teitä varten.”  

”Kaikkein suorin tie Minun miellyttämiseeni, on tottelevaisuus, mikä avaa Taivaan ikkunat, mistä 

kaadetaan teille ja ympärillänne oleville armoja. Kukistakaa lihanne tottelevaisuuden voimalla. Kun 

te olette puutteellisia, huutakaa Minua apuun, ”Herra! Päästä minut pahasta.” Se tarkoittaa, 

tottelemattomuuden pahasta.”  

”Taistelu raivoaa, Clare – raivoaa ja raivoaa.”  

( Clare ) Herra, pyydän selitä tämä minulle. Ovatko nämä Taivaaseennosto-viestit ajankohtaisia 

juuri nyt? 

( Jeesus ) ”Mitä Minä kerroin sinulle aikaisemmin, Minun Rakkaani? Jos tarpeeksi ihmisiä ei rukoile, 

pahat saavat tahtonsa läpi. Minä tarvitsen lisää rukouksia, lisää uhrauksia. Ihmiset, kuten kolme 

sinun ryhmässäsi, jotka taistelevat elämiensä puolesta, kantavat suunnattomia taakkoja tämän 

kansakunnan puolesta. Ja ympäri maailmaa on lisää, jotka eivät tiedä, mitä varten heidän 

elämänsä uhrataan, mielen tasolla. Heidän henkensä tietävät, mutta eivät heidän järkensä.”  

”Kyllä, Minä tarvitsen lisää rukouksia. Kyllä, ei hyvältä näytä. Silti, Minä en halua kenenkään 

lopettavan ponnistelujaan Minun puolestani ja istuvan katoillaan odottamassa. Yksi asia, mitä 

Minä teen tällä kanavalla, on ihmisten herättäminen käyttämään lahjojaan Minun palveluksessani. 

Jos puhutte liikaa tuhosta ja synkeydestä, tietty toivottomuus valtaa alaa ja sitä Minä en halua. 

Jatkakaa marssimista, sotilaat, jatkakaa marssimista. Antakaa tottelevaisuutenne sen 

seuraamisessa, mitä on sydämessänne, olla rakkauden uhraus Minulle maailman puolesta.”  

”Häiriötekijät, ajatusten harhautumiset, ovat ykkössijalla missioittenne turhauttamisessa, 

Sydänasukkaat. Älkää antako tämän tapahtua. Sinnitelkää, olkaa päättäväisiä, jättäkää huomiotta 

kutsut mennä toiseen suuntaan. Paholaiset yrittävät ansoittaa teidät antamaan periksi epätoivolle, 

turhautumiselle ja toiseen missioon menemiseen, sen varjolla, että se on parempi mahdollisuus. 

Jättäkää huomiotta nämä kutsut eksyä; pitäkää kiinni missioistanne kaikella mahdillanne.”  

”Te ette voi mennä vikaan tottelemalla Minua. Viimeiset kaksi aluetta, joihin Minä keskityn teidän 

kanssanne nyt, ovat rakentaminen yhdellä kädellä ja miekan kanssa taisteleminen toisella. Tämä 

on kuin Nehemian aika. Vihollinen on ovella, monessa tapauksessa jopa omassa taloudessanne. 

Mutta viholliset, jotka voivat varastaa kohtalonne, jos te sallitte sen, voidaan kukistaa 

yksinkertaisella tottelevaisuudella ja kieltäytymällä ajattelemasta itse, pikemminkin luottaen 

Minuun 100% ja myöntymällä Minun viisauteeni, ei väliä miltä se näyttää.” 

”Siispä, on aika nostaa rukous toiselle tasolle, Minun rakkaat. Taistelkaa. Taistelkaa hengessä 

tämän maan puolesta. Antakaa rukoustenne kuulua Korkealla. Samaan aikaan työskennelkää 

missioissanne. Edetkää siinä, mitä Minä olen antanut teille tehtäväksi. Älkää jättäkö sitä. Älkää 

lopettako rakentamasta. Älkää lopettako tottelemasta tai laajenemasta. Jatkakaa eteenpäin 

menoa siinä, mitä Minä olen antanut teille tehtäväksi. Ja käyttäkää miekkaa hengessä, tämän 

kansakunnan vihollista vastaan. Ja rukoilkaa tämän kansakunnan puolesta. Tällä tavalla, teidän 

henkilökohtaiset kohtalonne ja tämän kansakunnan kohtalo tulevat menestymään. Rukoilkaa. 

Minä tulen kruunaamaan teidät menestyksellä.” 


