
121. Jeesus sanoo: Kun Pimeys lisääntyy, niin täytyy Ylistyksennekin lisääntyä  

KUN PIMEYS LISÄÄNTYY… NIIN TÄYTYY YLISTYKSENNEKIN LISÄÄNTYÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 1. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on meidän kanssamme ja on johdattamassa meitä, rakkaat Sydänasukkaat.  

Minulla oli kaunista aikaa ylistyksessä tänä iltana – vain niin kaunista. Tulin ylistykseen kertoen 
Herralle, ”Herra, en voi tehdä tätä omin voimin. Minä tarvitsen Sinua auttamaan minua ylistämään, 
kuten SINÄ haluat minun ylistävän. Join suuren kupillisen vahvaa kahvia ja se auttoi vähän. JA pidin 
keskittymiseni, en ajelehtinut projektiin. Tämä aika oli varattu Hänen seurassa oloonsa ja se oli niin 
kaunista, laitoin soimaan muutaman hyvin suoraan ylistävän laulun.  

Joitakin Terry MacAlmonin lauluja, jotka ovat suoraa ylistystä ja se kuulosti paljon siltä, mitä on 
meneillään Taivaassa, kaikenlaisia soittimia ja kuoro. Se oli hyvin, hyvin voimallista ylistysaikaa. 
Antakaapa, kun katson, mitä minä käytin – minä haluan jakaa sen teidän kanssanne.  

”I Came to Worship You” (=Tulin ylistämään Sinua) – ”We Glorify The Lamb” (=Me Ylistämme Karitsaa) 
– ”I Stand in Awe of You” (=Olen vain Kunnioittamassa Sinua Syvästi) – ”O the Glory of Your Presence” 
(=Oi Sinun Läsnäolosi Kunnia) – kaikki Terry MacAlmonilta. Ne ovat hyvin, hyvin voimallisia. ”Let Your 
Glory Fall” (=Anna Armosi Laskeutua) on vielä yksi. Kahdeksan minuuttia ja neljäkymmentäkolme 
sekuntia pitkä ja se on hyvin voimallinen tuomaan teidät Isän läsnäoloon. Soittolistan linkki näihin 
lauluihin on videon alla.   

Kiitos Sinulle Herra, että autat minua ylistämään ja saamaan niin kauniin kaipauksen Sinuun. Oi Kiitos 
Sinulle.  

( Jeesus ) ”Minun Kyyhkyni, se tulee pursuamalla huokosistasi, kun saamme sen pois alakuloisuudesta. 
Päivän ja elämän uupumuksesta. Minä tiedän, että monet Minun Astioistani jaloa käyttöä varten ovat 
taistelemassa kelpo taistelun juuri nyt, he ovat uupuneita ja ehtyneitä. Enemmän ylistystä, Rakkaat. 
Enemmän ylistysaikaa Minun kanssani. Enemmän virkistyksen aikoja, pitääksenne loitolla pimeyden 
voimat. Tämä todella on pimeää, pimeää aikaa ja vaatii erityislaatuista sitoutumista Minuun. Pimeys 
on lisääntymässä, enemmän ylistystä tarvitaan.”  

( Clare ) Sivuhuomautuksena haluaisin vain sanoa, että Carol ja Ezekiel ja minä olemme todella 
tunteneet tuota uupumusta, tuota vastustusta. Kuin pimeys on kasvamassa tiheämmäksi – siitä on 
vaikeampaa päästä läpi. Me olemme fyysisesti loppuun uupuneempia – me olemme todella 
kamppailleet, kaikki meistä ovat. Minä luulen, että se johtuu siitä, mitä Herra sanoi 
mielenkiinnottomuuden hengen ja Iisebelin hengen sorrosta – on olemassa estämistä, energian 
uuvuttamista, lannistaminen saa teistä otteen.  

Herra sanoi, että tapa päästä tästä yli, on ylistäminen. Ylistäminen, ylistäminen, ylistäminen. Ja niinpä 
se on vahvin puolustuslinja, mikä teillä on. Varmistukaa, että musiikki, jota valitsette, suoraan 
kunnioittaa ja ylistää Herraa. Lauluja, joilla on merkitystä ja tarina on hieno ja ne voivat tuoda teidät 
Herran läsnäoloon, mutta on olemassa ylistyksen tarvetta, tarvetta suoraan ylistää Herraa hengessä ja 
totuudessa. Sitä varten, teidän täytyy löytää joitakin hyviä ylistyslauluja ja lisätä teidän muut 
omistautuvat laulut, joiden tunnette tuovan teitä lähelle Häntä sen avulla, niin että te olette 
ylistämässä Taivaallisissa hoveissa.”  

Joka ilta, kun valitsen joitakin Terryn lauluja, kuten ne, joista juuri kerroin teille, minä näen Taivaitten 
aukeavan ja näen Isä Jumalan Valtaistuimella ja Herran minun oikealla puolellani. Ja, kun ylistän 
Häntä, se vie minut aivan Taivaalliseen hoviin. Ja sinne te haluatte mennä ylistyksessänne, te haluatte, 



että teidät kuljetetaan juuri siihen paikkaan. Koska ajat, joissa olemme juuri nyt, ovat pimeydessä ja 
lisääntyvässä pimeydessä – ja tämä on hyvin tärkeää teille.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että Minun Morsiameni ovat uupuneet odottamaan Minua. Minä lupaan 
teille, ei mene enää kauan. Maailma on pursumassa saumoistaan ja Minä pitelen sitä kaikkea koossa 
vain yhdellä sormellani, mutta kun Minä poistan sen sormen, kaikki lähtee liikkeelle. Sillä aikaa, 
käyttäkää tätä sisäisenä aikana kasvaa lähemmäs ja syvemmälle Minun kanssani. Te tarvitsette 
enemmän Minua, Minun Morsiameni, paljon enemmän Minua, kun pimeys todella on lisääntymässä.”  

”Minä tiedän, että Minä sanoin sen juuri, mutta Minä en voi sanoa sitä tarpeeksi. Ensimmäisellä 
kerralla se ei mennyt läpi kaikille. Mutta nyt, kun me olemme vetäneet huomion siihen, useammat 
tulevat oivaltamaan, mitä heidän elämistään puuttuu. Enemmän ylistystä.”  

”Clare, tämä olen Minä… se, mistä olet selvinnyt menneessä, siinä ei enää ole tarpeeksi Minua, että 
selviytyisit näistä lisääntyvän pahuuden päivistä. Minä tiedän, että joillakin teistä ei ole sen kaltaista 
aikaa, mutta Minä pyydän laittamaan sivuun enemmän asioita, että saisitte aikaa. Miltä teistä tulee 
näyttämään, kun käännytte ja katsotte taaksenne maallista elämäänne ja näette kaikki pinnalliset ja 
merkityksettömät asiat, joihin käytitte aikanne? Eikö se tulekin näyttämään hyvin typerältä, että te 
ette ympärileikanneet sydäntänne enemmän ja antaneet Minulle aikaa, jonka tuhlasitte typeriin 
asioihin?”  

”On vielä monia asioita, joihin te tuhlaatte aikaanne, asioita, joilla ei ole arvoa ikuisuudessa, asioita, 
jotka toimivat teitä vastaan nykyisyydessä ja ovat haitta. Viihde, aika ravintoloissa ja ostoskeskuksissa. 
Yksinkertaistakaa elämiänne, rakkaat, hallitkaa himoanne tavaroihin. Antakaa elämänne pyhille 
asioille ja Minun palvelemiselleni, ympärillänne olevien puolesta rukoilemiselle ja hyvien tekojen 
tekemiselle. Minä haluan teidän olevan vahvoja pyhyydessä, en vahvoja maailmallisuudessa.”  

( Clare ) Ja minä saattaisin sanoa siihen, tämä on aika vuodesta, jolloin me tavallisesti tunnemme 
kiusausta tulla hyvin maailmallisiksi, kun me teemme pesää ja laittaudumme kotoisiksi ja kaikki on 
laitettu talvea varten.”  

( Jeesus ) ”Teidän ei tarvitse seurustella ystävien kanssa, jotka ovat täysin antautuneet maailmalle. Se 
on ajan tuhlausta. Pikemminkin tehkää elämänne kotona yksinkertaiseksi, virtaviivaiseksi, vetäytykää 
kauemmas ja kauemmas pois maailmasta, kuitenkaan velvollisuuksianne hylkäämättä.”  

”Kun te tulette Minun luokseni, odottakaa virkistyvänne ja saavanne uutta voimaa ja uutta elämää. 
Kun tulette Minun luokseni, odottakaa tulevanne pidellyiksi ja rakastetuiksi ja voimistetuiksi 
sitoutumisessanne Minuun. Minä tiedän, kuinka lopen uupuneiksi te tulette, Minä tiedän, kuinka 
toivottomiksi te joskus itsenne tunnette. Minä jopa kannan teitä niinä hetkinä, kunnes te voitte palata 
Minun luokseni rukouksessa ja me voimme olla yhdessä jälleen kerran, tavalla, jolla te voitte vetää 
Minun Sydämestäni suuria armon, myötätunnon ja rakkauden vetoja veljillenne ja sisarillenne.”  

”Tämä ajanjakso on tulossa pimeämmäksi, siksi teidän täytyy imeyttää itseenne enemmän Valoa 
Minusta. Te tulette pysymään pystyssä vakaasti vain siinä määrin, kuin rukouselämänne on aitoa ja 
todella yhteydessä Minuun. Jos te tunnette itsenne kuivaksi rukouksessa, pyytäkää Minua auttamaan 
teitä, ”Herra, minä olen liian pieni, liian laiska, liian sairas, liian heikko. Pyydän, Herra rukoile minun 
kauttani intohimoisesti, auta minua saamaan yhteys Sinuun, auta minua ylistämään Sinua.” Minä 
tulen avuksenne. Heikkouden tunnustuksenne avaa Minun Armoni oven ja Minä en voi muuta kuin 
tulvittaa teidät Taivaallisella innolla Minua kohtaan. Minä korvaan sen, mikä puuttuu, koska te olette 
julistaneet vapaasta tahdostanne, että teiltä puuttuu. Se on intohimoisen ja tehokkaan rukouksen 
salaisuus.”  



( Clare ) Sivuhuomautuksena tässä, nyt Herra otti esille Rhema-ohjelauseiden laatikon, mikä on aivan 
tavallinen arkistokortti laatikko. Siinä on 3,5 tuumaa kertaa 5 tuuman (tuuma=n.2,5cm) kokoisia 
kortteja, joissa on rohkaisun sanoja kirjoitettuna ja kun rukoilee ja ottaa kolme näitä tai vain yhden, 
jos haluaa, suuntaa saadakseen, kun asiat ovat todella kuivia ja etäisen tuntoisia. Tämä voi tuoda 
Herran läsnäoloon välittömästi, jos Hän antaa oikeat kortit, että tuntisi itsensä rakastetuksi ja 
levolliseksi.  

Hän voi vain pyyhkiä pois kaiken epämukavuuden ja ottaa Hänen läsnäoloonsa. Hän on tehnyt niin 
molemmille, sekä Ezekielille että minulla ja Carolille, useita kertoja. Kun nostaa kortin ja se menee 
SUORAAN ongelman ytimeen – ja se on kuin, Vau, Herra! Sinä todella olet täällä, Sinä todella olet 
tässä, samalla sivulla minun kanssani!  

( Jeesus ) ”Toinen tapa lisätä läheisyyttänne Minun kanssani, on saada Rhema, voideltu ohjelause. Kun 
tunnette itsenne alavireisiksi, innottomiksi, ottakaa Rhema-kortti arkistostanne, kuten Clare on 
opettanut teitä. Te tulette hämmästymään siitä, mitä Minä teille annan. Se tulee olemaan juuri sitä, 
mitä tarvitsette päästäksenne yli uupumuksesta ja uskon haaleudesta. Te tulette näkemään, että 
MINÄ OLEN KANSSANNE, Minulla on täysi kontrolli ja Minä ymmärrän, missä te olette. Tämä on 
ikivanha tekniikka, jota Minun profeettani käyttivät säännöllisesti. Etsikää Pyhistä Kirjoituksista itse ja 
löydätte, missä he heittivät arpaa; se on täsmälleen sama periaate.”  

”Joillakin ihmisillä on hatara ymmärrys ja he ovat nopeita tuomitsemaan, he ovat epäonnistuneet 
tunnistamaan, että tämä on tapa, jolla Minä ohjaan teitä, olipa se peräisin Raamatusta, Rhema-
korteista tai jopa auton puskuritarrasta tai laulusta, jolla Minä liikautan teitä. Minun Morsiameni, 
Minä olen AINA, AINA, puhumassa teille. AINA. Älkää rajoittako Minua, älkää nimetkö pahaksi sitä, 
mikä on hyvää ja oikeaa. Olkaa huolellisia siinä, ketä kuuntelette ja aina varmistakaa Pyhistä 
Kirjoituksista se, mitä he sanovat.”  

”Sieltä te tulette löytämään totuuden. Menkää syvemmälle kuin henkilökohtainen mielipide, kun 
ihmiset lannistavat teitä puhumasta Minun kanssani. Muistakaa, viimeinen asia, mitä vihollinen 
haluaa teidän tekevän, on tulla lähemmäksi Minua, kuulla Minua ja että teillä on tapa, millä vahvistaa 
ja erottaa Minun ääneni ja Minun tapani teille. Siispä, he tulevat yrittämään lannistaa teitä kristittyjen 
ihmisten kautta.”  

”Olkaa varuillanne, monia vääriä profeettoja on maailmassa. Susia lammasten vaatteissa. Teidän 
täytyy oppia kuulemaan Minua ja erottamaan Minut itse. Te ette enää voi luottaa muiden tuottavan 
vastauksia teille, ellette te halua miehen tai naisen johdattavan teitä. Jos te haluatte Minun 
johdattavan teitä, teidän täytyy työskennellä omien vastaustenne puolesta. Te ette voi olla velttoja, 
epäuskoisia tai laiskoja, ettekä saa antaa helposti periksi. Teidän täytyy painaa päälle ja olla antamatta 
periksi, kuten on kirjoitettu. Ja Johannes Kastajan päivistä, tähän asti, taivaan valtakunta kärsii 
väkivaltaa ja väkivallan ihmiset ottavat sen voimalla.”  

”Siksi, kun lihanne on vahva ja haluaa perääntyä haasteesta sinnitellä Minussa, muistakaa väkivallan 
ihmisiä – se tarkoittaa, niitä, joilla on vahva sitoutuminen – ottavat voimalla sen, eivätkä anna sen 
päästä heiltä.” 

”Te tulette näkemään, että Minä olen uskollinen antamaan teille uskon ruiskeen, inspiroidakseni teitä 
tiellänne. Monia asioita on teille opetettu tällä kanavalla ja ne tulevat kohottamaan teitä, kun elämä 
näyttää vain liian pimeältä, liian raskaalta. Pyydän, käyttäkää niitä; ne ovat tärkeitä teille. Rhema-
laatikkoihinne, kirjoittakaa ylös Minun sanojani teille. Kirjoittakaa Pyhiä Kirjoituksia, kirjoittakaa 
profetioita, kirjoittakaa rukouksia, kirjoittakaa läpimurtoja, kirjoittakaa lupauksia. On niin paljon 
kirjoitettavaa ja sitten myöhemmin voitte vetää niistä.” 



( Clare ) Sivuhuomautuksena tässä, tyypillisesti minulla on sadasta 300 Rhema-korttiin 
tämänhetkisessä arkistossani. Rakentakaa se vain, joka kerta, kun saatte sanan, kirjoittakaa se ylös ja 
laittakaa sinne. Tietyt sanat rakentavat historian ja sillä hetkellä, kun saatte ne kortit, te tiedätte 
TÄSMÄLLEEN, mitä Herra on sanomassa teille, koska kortin mukana tulee historia. Joskus minä jopa 
sutaisen sen ylös kortin taakse, että tiedän – Vau, tämä oli silloin, kun SE tapahtui ja Herra antoi 
minulle tämän sanan ja kaikki onnistui.  

( Jeesus ) ”Kirjoittakaa ylös jopa korjauksenne ja kerrat, kun kaduitte, koska synnin sykleillä on 
taipumusta toistaa itseään. Muistakaa, ”Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele 
Minun luotani ajaksi.” Luukkaan Evankeliumi 4:13. Niin hän toimii, kun te vastustatte, hän odottaa, 
kunnes te olette liian uupuneita ajattelemaan selkeästi ja silloin hän heittää sen teitä kohti jälleen. 
Uupumuksessanne te ette tunnista, mitä teille tarjotaan ja te lankeatte siihen. Olkaa valveilla, olkaa 
varuillanne, hän kyttää teitä.”  

”Minä olen antanut teille paljon ajateltavaa, paljon käytäntöön laitettavaa. Onnellisia te tulette 
olemaan, jos sovellatte tämän elämiinne. Yksinäisiä, hämmentyneitä, heikkoja te tulette olemaan ja 
pimeydessä tulette te kulkemaan, jos ette sovella näitä oppiläksyjä elämäänne. Nyt ei ole aika olla 
laiska.”  

( Clare ) Herra, niin naurettavalta kuin se kuulostaakin, monet ihmiset epäilevät, että onko Sinulla 
kykyä valita oikea kortti heille tai he sanovat, että se on jonkinlaista noituutta tai ennustelua tai 
jotakin.  

( Jeesus ) ”Kyllä, ja samat ihmiset ovat käyttäneet ”Daily Bread Box” (=Päivittäinen Leipä Laatikko) 
korttilaatikkoa vuosia ja koskaan aikaisemmin ei ole ollut ongelmaa. Jotkut ihmiset käyttävät mitä 
tahansa tekosyytä mustamaalatakseen sinut, Clare. Älä kiinnitä heihin mitään huomiota, sillä 
Minäkään en kiinnitä. Minä jatkan opettamista siitä, minkä tiedän olevan hyödyllistä teille kaikille, 
hyväksyivätpä ihmiset sen tai eivät.”  

”Tässä teidän erottelukykynne täytyy mennä syvemmälle.”  

( Clare ) Herra, voitko selittää, kuinka Sinä teet tämän sillä tavalla, että he voivat ymmärtää?  

( Jeesus ) ”Minun lapseni… kyllä, Minä sanon lapset, sillä te olette vielä hyvin kypsymättömiä 
uskossanne. Jos Minä erotin Punaisen Meren, enkö Minä voi erottaa kaksi arkistokorttia, 
paljastaakseni oikean??? Hmmm? Kuitenkin, joukossanne on niitä, jotka eivät usko, että Minä erotin 
Punaisen Meren, sinähän et ole heidän joukossaan, oletko?”  

”Tarpeeksi tälle päivää, Minun Rakkaani. Minun sanani ulottuvat syvälle ja juurtuvat sieluihinne, 
amen. Nouskaatte lihanne yläpuolelle ja ottakaa valtakunta haltuunne voimalla, amen. Älkää koskaan 
harhautuko Minun Käsivarsistani, kun Minä pitelen teitä Minun sydäntäni vasten… ja hengitän Minun 
Rakkauttani teille.” 


