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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle. 3. Syyskuuta, 2015.  

Clare aloitti… Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. Tänä iltana minä aion jakaa kanssanne, kuinka 
Herra on ohjastanut minut pois vaaralliselta viholliselta. Niille teistä, jotka ovat olleet täällä jonkin 
aikaa, musta pantteri on liikkeellä jälleen!  

Tämä ilta alkoi ylistyksellä, mutta ennen kuin menen siihen, sanon vain, että viime aikoina rakas 
ystäväni, tarjosi minulle vähän ylimääräistä korvatakseni jotakin vaatetuksessani, joka oli 
nolostuttavasti putoamassa pois päältäni. Minä olin välttänyt tätä vuosia, ensin koska meillä ei ollut 
rahaa. Ja toiseksi, koska en halunnut innostua… mitä minä voin tehdä, hyvin helposti!! Kenelläkään 
teistä ei ole sitä ongelmaa, olen varma… Mutta minulla on… Joka tapauksessa – siitä oli tullut 
nolostuttavan kriittinen ja tämä lahjoitus teki minulle mahdolliseksi vaihtaa joitakin asioita toisiin.  

Haluten saada parhaan hyödyn sillä, mitä minulla oli, tein paljon ostoksia internetissä ja huomasin, 
paljolti huolekseni, että olin käyttämässä tunteja tarvitsemani katselemiseen. Tavallisesti ostan 
kirppareilta, mutta se vie paljon aikaa ja kuluttaa minut loppuun ja minulla on vastuu teille saada 
viesti joka ilta. Siispä yritin välttää sitä hinnalla millä hyvänsä.   

Mutta tiettyjä asioita, kuten pitkähelmaisia puseroita, joissa on kilpikonnakaulus ja housut, joissa on 
pituutta niin, että ne ylettyvät aina nilkkoihini asti. Minä en löydä niitä kirppareilta koskaan 
kuitenkaan. Siispä, aikaa säästääkseni, katsoin netitä ja löysin melkein kaiken, mitä ajattelin 
tarvitsevani korvaamiseen. Ja oli juuri tarpeeksi varattuna sen kattamiseen.  

No niin, huomasin jotakin nousevan sisältäni, sen jälkeen, kun olin tunteja ja tunteja etsinyt netistä 
oikeaa asiaa. En tuntenut oloani ollenkaan mukavaksi sen kaiken kanssa. Pystyin tuntemaan, että 
minun huomioni häiriintyi koko ajan – entä tämä? Entä tämä? Sinä tarvitset tätä, sinä tarvitset tuota. 
Sinä et katsonut täältä? Sinä et katsonut sieltä? Sinä et käyttänyt oikeita sanoja hakukoneessa - yritä 
uudelleen! Pystyin tuntemaan jonkin ottavan vallan minusta – ja se oli inhottavaa!  

Siispä, menin Raamatun Lupaukset-kirjan luo ja avasin sen otsikon kohdalta, Ruoka ja Vaatetus. Minun 
ensimmäinen reaktioni oli… ”Joo!!! Herra tunnistaa, että minä tarvitsen vaatetusta!” Voi pojat… 
mutta sitten selväjärkisyys asettui ja sanoin itselleni… Clare, mitä muuta tämä voisi tarkoittaa?? 
Parempi katsoa molemmilta puolilta – parempi katsoa kuin katua… Katsokaahan, yksi suurimmista 
esteistä selvään erotteluun on kiinnittyminen saada asiat menemään omalla tavallaan. 

Sinun halusi tulla oikeutetuksi halussasi saada jotakin ja ponnistuksessasi tulla oikeutetuksi, sinä jopa 
väännät Pyhiä Kirjoituksia, että saat, jopa edes vähän, sisällytettyä oman omapäisyytesi. Se on 
kuolettavaa erottelukyvylle! Sinun täytyy olla halukas saada suuri EI Herralta, ilman että viha ja ylpeys 
nousevat. Helpommin sanottu kuin tehty!  

No niin, minulla on historiaa sanan ”Ruoka ja Vaatetus” kanssa, Raamatun Lupaukset otsikoissa… 
minulla on historiaa…  

Minulle se välittömästi tarkoittaa… ”Sen tähden Minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä 
söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin 
ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, 
eivätkä kokoa aittoihin ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon suurempiarvoiset 



kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te 
murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. 
Kuitenkin Minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos 
siis Jumala näin vaatettaa kedon tuohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö 
paljoa enemmän teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen: ”Mitä me syömme?” Tahi ”Mitä 
me juomme?” tahi ”Millä me itsemme vaatetamme?” Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän 
Taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän tätä kaikkea tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan 
Valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko 
huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma 
vaivansa.” (Matteuksen Evankeliumi 6:25-34)  

Tiedättehän, kun menee nukkumaan ihmetellen, onko käyttänyt oikeaa sanaa hakukoneessa, hypäten 
sängystä, käynnistäen tietokoneen ja yrittäen uudelleen… voisit sanoa, että se on pakonomaiseksi 
tulemista.  

Siispä, ajattelin itsekseni… ”Okei, se on yksi viesti, Herra.” Siispä minä rukoilin ja aukaisin Raamatun 
Lupaukset jälleen. Mitäpä arvelette minun saaneen? Aivan sama sivu, otsikko Ruoka ja Vaatetus ja 
Matteus 6. Siis ei ollut tämän ympäri kiemurtelemista. Ei ollenkaan.  

Ja sen sinetöimiseksi, otin kolmannen viestin, koska tavallisesti otan kolme viestiä – ja mitä sain? 
Vanhempien Velvollisuudet. No niin, meille, sekä Ezekielille, että minulle, se välittömästi tarkoittaa 
meille uskotuista sieluista huolehtimista, olla äitinä, olla isänä – meille uskotuista sieluista 
huolehtimista. Kun aukaisin sen sivun, välittömästi kuulin Herran sanovan oikeassa korvassani… 
”Kuinka sinä voit opettaa muille sitä, mitä et itse vielä ole oppinut?”  

Minä ajattelin, vau, minulla on suuri panos tässä. Minun täytyy todella hallita itseni tässä, muuten en 
kykene auttamaan ketään muuta.  

Pystyin tuntemaan, että olin menettänyt tasapainoni ja sekä Herra että minä olimme alkamassa tulla 
surullisiksi. Siispä kerroin Hänelle, että Hänen avullaan minä pysähtyisin tässä, olipa minulla se, mitä 
ajattelin tarvitsevani tai ei. Muistan Hänen sanoneen minulle, ”Voitko sinä? Voitko todella pysähtyä 
tähän?” Hän sanoi sen suurella myötätunnolla ja huolella. Vastasin, ”Kyllä, Herra, luulen, että voin.”  

Myöhemmin minun täytyi käydä asioilla ja kun olin jonossa odottamassa, aukaisin pienen 
taskuraamattuni psalmi 51 kohdalta, mikä on TÄRKEIN katumus Psalmi, jonka Daavid kirjoitti, sen 
jälkeen, kun oli tehnyt syntiä Batseban kanssa. ”Anna minulle armoa, Oi Jumala”. Oi, tämä on kaunis, 
kaunis Psalmi. Satunnaiselle tarkkailijalle se ei ehkä vaikuta suurelta asialta, minun tasapainoni 
menettämiseni tai ajatusteni hallinnan menettämisen. Mutta sille, joka tietää minun historiani 
Mustan Pantterin kanssa ja kuinka minä melkein menetin aviomieheni, myöntyväisyyteni vuoksi, se on 
aika iso asia.  

No niin, ajatukset alkoivat tulla pintaan ja minulla oli armo ottaa ne vangeiksi ja näytti kuin olisin 
saamassa voiton harhailevasta, täydellisyyteen pyrkivästä mielestäni. Kun on täydellisyyteen pyrkivä, 
ei juuri milloinkaan ole onnellinen. ”Entä tämä? Eikö tuo olisi parempi?” Jne. Jne. Olen varma, että 
kukaan ei voi samaistua siihen… No niin, tänä iltana ylistyksessä Jeesus alkoi puhumaan minulle…  

( Jeesus ) ”Rikkauden vetovoima on hyvin vahva perheessäsi. Kun päästän sinut maailmaan tuolla 
tavalla, Minä kavahdan, etten Minä menettäisi sinua maailmalle. Niin monet sielut ympäri maailman 
kamppailevat tämän vaivan kanssa. Jakaisitko taistelusi heidän kanssaan? Minä haluan vapauttaa 
heidät, mutta jotkut heistä eivät edes tunnista, että se on synti.”  



( Clare ) Tiesin että koekaniini oli tulossa häkistä pois jälleen. Minulla oli oikeutettu kysymys, jonka 
tiesin meidän kaikkien kysyvän, siispä annoin sille ääneni… ”Mutta, Herra, eikö ole tarpeellista, että on 
tiettyjä asioita?”  

( Jeesus ) ”Niiden takana oleva voima on niin vaarallinen. Sinä tiedät sen, Clare, sinä voit tuntea sen 
jopa nyt, kun me olemme puhumassa. ”Vain yksi pieni asia vielä. Huh huh! Olen valmis. Oi, unohdin… 
tarvitsen tämän myös. Mutta tämä ei näyttäisi oikealta ilman sitä.” Se jatkuu ja jatkuu. Siihen ei ole 
loppua. Se on ilkeää, pahaa.”  

( Clare ) Tietenkin, minun täytyi katsoa sana. Se tarkoittaa pahaa ja rikollista. ”Järjestäytyneiden 
rikollisjärjestöjen pahat toimet.”  

( Jeesus selventää) ”Käännä se tällä tavalla… ”Järjestäytyneiden himon, hankkimisen, häiriötekijöiden, 
ahneuden, rahanhimon (rahanhimo on VALTAVA), perfektionismin (eivät koskaan löydä täydellisyyttä, 
mitä etsivät) demonien ryhmät, kuitenkin lupaavat ja houkuttelevat teitä syvemmälle häiriötekijöihin, 
epäjumalan palvontaan ja syntiin.”  

( Clare ) Ja se on mielenkiintoista, koska olin saanut toisen viestin aiemmin päivällä, siitä kun Paavali 
oli mennyt pakanoiden luo, jotka palvoivat epäjumalia, jotka olivat heidän käsistään, kultaa ja hopeaa 
jne. Ja Herra ottaa sen aina esille, kun puhutaan epäjumalanpalvonnasta, sen mukana rahanhimosta, 
ja myös tästä minun nimenomaisesta vaikeudestani.  

( Jeesus ) ”Ei ole kyse tarpeesta, Minun Rakkaani, vaan sitä ajava intohimo tai paremminkin himo, 
mikä seuraa tarpeen kantapäillä. Naamioituneena ”Tee se vain, niin se on sitten tehty”- toimintaan. 
Kuitenkaan sille ei todella ole koskaan loppua. Kuin syvän meren kala, kun hohtava kalastussiima tulee 
sen pään päälle (Krottikala). Syötti hohtaa viekoitellen saalistaan sen suuhun. Suu ja leuat laajenevat, 
samoin maha, niinpä saalis ui suoraan sisään ja ennen kun tietäkään, sisäänpäin kääntyneet hampaat 
vangitsevat sen. Ansan ovi menee kiinni ja sitten oivallat, että olet mennyt liian pitkälle. Se on 
epätervettä kiinnittymistä asioihin. Se tuo pinnallista tyydytystä. Se kestää vain lyhyen ajan, mutta 
sitten, tyhjyys asettuu jälleen.”  

”Tyhjyys siksi, koska se ei sovi Jumalan Paikkaan. Osa houkutuksesta on hyvä ateria, mutta 
pikemminkin että söisi hyvin, tulee syödyksi. Vihollinen syö lounaasi. Aika, joka käytettiin pinnallisiin 
asioihin, sitä ei voi koskaan saada takaisin. Ihmiset ympäri maailmaa tulevat toimeen ilman ja hyvin 
vähällä, sillä aikaa kun ne, jotka etsivät omistuksia, heillä on yli-yltäkylläisyys.” 

( Clare ) Mutta Herra, nämä ihmiset ovat työskennelleet kovasti yltäkylläisyytensä eteen.  

( Jeesus ) ”Ovatko he? Jos seuraat koko matkan alkulähteelle asti, tulet mitä varmimmin löytämään 
köyhän, jota on käytetty hyväksi tavalla tai toisella. Mutta se ei ole asian ydin. Asian ydin on, että se 
on myrkky, joka jatkaa sielun kuluttamista. Tarpeeksi ei ole koskaan tarpeeksi, aina on lisää, mitä 
”tarvitaan”. Rikkauden varallisuus ei koskaan anna heille lepoa ja niinpä he jatkavat työskentelemistä 
saadakseen enemmän ja enemmän ja enemmän. Työntekijän uni on makea, söipä hän vähän tai 
paljon; mutta rikkaan ei hänen yltäkylläisyytensä salli nukkua.” (Saarnaaja 5:11)   

”Minä toivon teidän olevan tyytyväisiä hyvin, hyvin vähään. Koska jos löydätte tyydytyksenne vähästä, 
te havainnollistatte sellaisten asioitten hyvin minimaalisen merkityksen. Jos te tulette toimeen jo 
olemassa olevalla, pikemminkin kuin, että saisitte kaiken ja täydellisenä, on paljon, paljon 
tuvallisempaa. Silloin ei tule taipuvaiseksi ylimäärään tai jatkuviin perässä tulijoihin… kuten, ”no nyt 
kun minua on tuo, tarvitsen tämän ja tämän ja tämän myös”, ja niin edelleen.”  



”Syöttiä ei nähdä syöttinä… kaikki mitä nähdään, on halujenne ja odotustenne kiiltävä valo, jos 
hankkisitte tämän asian. Ette näe, kuinka leuat menivät kiinni takananne ja vangitsivat teidät, kunnes 
ette voi vapauttaa itseänne. Näin luottokortit täsmälleen tekevät. Ne houkuttelevat teidät elämään, 
missä teillä voi olla mitä tahansa, kunnes löydätte itsenne toivottomasti velan ansasta ja asiat, jotka 
ovat velkaannuttaneet teidät, ovat vanhentuneita ja te tarvitsette lisää.”  

”Kun taas ne sielut, jotka etsivät ensiksi Minun Valtakuntaani ja kaikki nämä asiat lisätään siihen, he 
eivät tule sotkeutuneiksi halujensa tyydyttämiseen. He ovat oppineet haluamaan hyvin vähän, jos 
yhtään. He ovat vapaita kuin linnut ja näkevät paljon omistamisen synnin mahdollisuutena, 
sotkeutumisena ja murheena.”  

”Kuten Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin, sinä tulet perheestä, jolla on historiaa etsiä asioita, 
jotka ovat alhaalla, eikä niitä, jotka ovat yläpuolella. Siksi, vaikka olet rikkonut sen sukupolvia 
jatkuneen kirouksen, silti sinussa on osa, joka nauttii asioiden hankkimisesta. Omistushaluinen henki.”  

( Clare ) Kyllä, Herra, voin tuntea himon asioihin, himon loppuunsaattamiseen, saada kaikki oikeaksi ja 
saada kaikki kasaan. Saada aina suurempiarvoista tai parempilaatuista. Minä voin vain tuntea sen, 
kuin hiljainen hyminä, värinän tyyppinen ääni sydämeni taka-alalla. Se on kauheaa!  

( Jeesus ) ”Se etsii tuhotakseen sinut, Clare ja riistääkseen sinut Minun käsivarsiltani. Siksi tämä on niin 
kova kamppailu sinulle. Näyttäisi, että tulet voimakkaammaksi ja se tulisi heikommaksi, mutta niin 
kauan kuin se on olemassa, sinä olet vaarassa. Joko sinä ruokit sitä tänään ja se pitää matalaa profiilia 
muutaman vuoden tai sinä näännytät sen nälkään.”  

( Clare ) Kun olin ylistyksessä, näin mustan pantterin kelluvan vedessä kuin krokotiilin. Vain sen nenä, 
korvat ja silmät olivat vedenpinnan yläpuolella. Se oli katselemassa minua hyvin huolellisesti 
nähdäkseen, mikä minun seuraava liikkeeni olisi ja se oli valmiina syöksymään kimppuun. 

( Jeesus ) ”Ainoa keino saada tästä voitto, on kieltää itsesi ja nostaa ristisi ja seurata Minua. Kun on 
tarpeellista, Minä tulen antamaan sinulle rauhan välttämättömyyksiesi täyttämisestä. Mutta siihen 
asti, on parempi jättää se kerta kaikkiaan huomiotta.” 

( Clare ) Kyllä, tällä kertaa ajattelin… ”No niin, talvi on tulossa, minun jokapäiväinen vaatetukseni on 
kirjaimellisesti putoamassa yltäni, jos talous menee alaspäin, minulla on ainakin lämpimiä vaatteita 
talveksi.”  

( Jeesus ) ”Minä tiedän kaikki asiat, mitä sinä ajattelit, minun rakkaani ja Minä tiedän, mitä se pantteri 
on ajattelemassa myös. Sinä olet luisunut vähän ja ollut uhri, ajatuksesi ovat harhautuneet 
tyydyttämään tämän tarpeen tai tuon tarpeen… mutta se pieni lipsahdus oli vasta vakavan alapäin 
menevän spiraalin alku, ennen kuin suitsit sen. Nyt Minä olen onnellinen sinun päättäväisyydestäsi 
lopettaa tähän. Mutta ole varuillasi, vihollinen on etsimässä tuhotakseen sinun sielusi ja vetääkseen 
sinut pois Minun käsivarsiltani. Älä anna hänen tehdä sitä. Tämä ei ole satunnainen varoitus, tämä on 
vakava varoitus. Uni, jonka näit viime yönä, mikä sinua kohtaan hyökkäsi? Kerro heille siitä.”  

( Clare ) Minulla oli painajaisuni viime yönä, joka oli luultavasti kaikkein voimakkain painajaisuni, 
minkä olen nähnyt pitkään aikaan. Olin kävellyt huoneeseen, se näytti melkein huoneelta minun 
talossani. Ja minä ajattelin itsekseni, ”Tämä huone tuntuu vähän hassulta – ihmettelenpä, onko 
kukaan oven takana?” Ovi oli leveästi auki.  

Siispä aloin vetämään ovea hieman itseeni päin, nähdäkseni oliko kukaan sen takana ja tämä hyvin 
vahva mies vain loikkasi oven takaa, täysin nujersi minut ja alkoi puukottamaan minua. Aloin 



välittömästi kirkua, huutaen apua. Ja tein sen aivan ääneen, siispä herätin Ezekielin – säikäytin hänet 
pahanpäiväisesti! Oli kuin olisin ollut täysin tämän vahvan miehen nujertama.  

( Jeesus ) ”Se on sellaisen luonne ja voima, joka haluaa nujertaa sinut ja aiheuttaa sen, että sinä 
menetät Minut. Minä tiedän, että se vaikuttaa käsittämättömälle sinusta nyt, että voisit menettää 
läheisyyden, joka meillä on nyt yhdessä, mutta sinulla vain ei ole aavistustakaan siitä, kuinka läheinen 
sinusta on tullut.”  

”Minun Morsiameni, tietäkää, että vihollinen ennen kaikkea muuta, haluaa riistää teidät Minulta. 
Saavuttaakseen sen päämäärän, hän yrittää saada teitä työskentelemään päivänä, joka on Minun 
varten, lepoa varten ja kirkkoa varten. Hän tulee pitämään huolen, että teille tarjotaan houkuttelevia 
asemia vähentää aikaanne Minun kanssani. Hän kyttää teitä ja hän tietää tarkalleen, missä teidän 
ontot ja heikot kohtanne ovat. Siksi Minä varoitan teitä.”  

”Tämä on myös ajanjakso varautua talveen; myrskyihin, kylmään, talon välttämättömyyksiin. Ja nämä 
demonit ovat taitavia työntämään teitä yli järkevän ja tarpeellisen rajan, siihen, mikä ei ole 
perusteltua, vaan omassa mielessänne näyttää olevan tärkeää. Te menetätte keskittymisenne, sitten 
te menetätte tasapainonne, sitten suhteenne Minun kanssani. Älkää antako tämän valmistelun 
ajanjakson talvea varten, johtaa teitä syviin, päänne yli ulottuviin vesiin, missä vihollinen väijyy ja 
odottaa kutsua kukistaa teidät.”  

”Ei, kiinnittäkää erityistä huomiota meidän suhteeseemme tätä ajanjaksona, joka on täynnä muutosta 
ja häiriötekijöitä ja te tulette liikkumaan sen läpi varmasti Minun käsivarsillani, katselematta 
taaksenne, ilman katumisia.”  

”Minä siunaan teidät kaikki nyt, mielenlujuudella, että te saatatte päästä yli kaikkien itserakkauden 
jäänteiden ja oman edun tavoittelun jäänteiden yli ja teidät havaittaisiin arvollisiksi seisomaan Minun 
edessäni, sinä pian lähestyvänä päivänä.” Amen. 


