
69. Jeesus sanoo… ÄLKÄÄ Luottako Lihaan 

ÄLKÄÄ LUOTTAKO LIHAANNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 9. Toukokuuta, 2015.  

( Clare ) Mitä Sinä sanoisit Sinun ihmisillesi tänä iltana, rakas Herra? 

( Jeesus ) ”Älkää luottako lihaan. Älkää kuvitelko hetkeäkään, että te voitte varustaa tai huolehtia 
itsestänne ilman Minun väliintuloani… tai asianmukaisemmin Minun täydellistä kontrolliani. Kun 
luotatte omaan lihaanne, kykynne puolustaa itseänne, kykynne varustaa itsenne, te asetatte itsenne 
alttiiksi epäonnistumiselle. On heitä, jotka tulevat menemään Koettelemusten aikaan tyhjin taskuin, 
ilman paikkaa minne mennä, ei ruokaa, ei mitään valmisteluja. Ja kuitenkin he tulevat olemaan täysin 
varustettuja joka askeleella.”  

”Kun sielu laittaa koko luottamuksensa Minuun, Minä olen vapaa varustamaan kaiken, mitä he 
tarvitsevat. Pikemminkin kuin, että varustaisitte ja tekisitte eloonjäämisvarautumista, olkaa Minun 
asioillani ja kaikki nämä asiat tullaan lisäämään teille. Teidän epävarmuutenne ja paniikkinne ei tee 
muuta kuin antaa paholaisille luvan seuloa teitä, uuvuttaa teidät loppuun ja saada teidät liikkumaan 
ennen aikaisesti vihollisten odottaville käsivarsille. Mutta kun keskittymisenne on sielujen tuomisessa 
Minulle, Minä olen vapaa varustamaan teidät kaikella, mitä te tarvitsette, Minun uskollisuuteni on 
teidän suojanne ja suojauksenne.”  

”On tiedon puutetta Minusta, mikä saa toiset sukeltamaan ja varustamaan itsensä tarpeillaan. Kun te 
tunnette Minut, te tiedätte, että Minä olen jo varustanut ulospääsyn, täydellistettynä ruualla, 
lääkkeillä ja suojalla, mikä tekee teistä viholliselle näkymättömät.”  

”Tämä on jäljelle jääneiden hyödyksi, Clare. Suurimmalta osalta Minä nyt olen valmistelemassa heitä 
läpi meidän yhteisten aikojemme.”  

( Clare ) … minun mieleni ajelehti Yellowstonen seismisiin karttoihin, jotka näin tänään, jotka olivat 
väripalkkeja pikemminkin kuin viivoja ja ajattelin, Nibiru tulee tuomaan nämä Maapallon muutokset ja 
he tiesivät kaiken aikaa, että tämä tulisi tapahtumaan.  

( Jeesus ) ”Kyllä, he tiesivät kaiken aikaa. Mutta pikemminkin kuin, että varustaisivat ihmismassat, he 
laskevat katastrofisten olosuhteitten varaan, että ne pyyhkäisisivät osan ihmiskuntaa pois, ketkä eivät 
sovi heidän geneettiseen koodiinsa.”  

”Mutta takaisin siihen, mikä on tärkeää tässä, Minun Rakkaani. Keskittyminen täytyy olla 
armeliaisuudessa ja hyveessä, usko ja luota Minun kykyyni varustaa. Ilman näitä keskeisiä asenteita, 
he eivät tule onnistumaan. Minun suojelukseni voi tehdä teidät näkymättömiksi, Minun suojelukseni 
voi kääntää villipedot toiseen suuntaan. Minun suojelukseni voi pelastaa teidät maaperästä antaen 
tilaa maasta altanne, Minun suojelukseni voi varustaa teidät vedellä ja ruualla, kun sitä ei ole. Minä 
voin tehdä kaikkia asioita ja Minä tulen tekemään, sillä niiden puolesta, jotka keräävät sieluja 
Valtakuntaa varten. Niille, jotka antavat ja johtavat epäitsekkäästi, niille, jotka ovat rehellisiä ja 
huolehtivat muista, nämä ovat niitä, joita Minä tulen yliluonnollisesti suojelemaan ja varustamaan.” 

 ”Monia Minä tulen lisäämään teidän lukumääräänne, he tarvitsevat pelastusta, heidän ikuisuutensa 
on vaakalaudalla ja jos te teette heidän ikuisuudestaan tärkeysjärjestyksenne ykkösen, Minä tulen 
suojaamaan teitä. Sieluja tullaan rasittamaan liiallisesti hämmennyksellä ja pelolla, he eivät erota 
yläpuolta alapuolesta, niin vakavia tulevat koettelemukset olemaan Maapallolla. He tulevat olemaan 
täysin hämmentyneitä, että mikään ei voi tyynnyttää heitä, paitsi yliluonnollinen armo. Parantava 



armo, käsien laittaminen heidän päälleen ja Minun Rauhani rukoileminen laskeutumaan heidän 
päälleen.”  

”Ja te, jotka on kutsuttu parantamaan, Minä elän teidän sisällänne, asettakaa kätenne 
loukkaantuneen tai kärsivän päälle ja kuvitelkaa Minun käteni liikkuvan teidän sydämestänne kätenne 
kautta sieluun. Minä tulen tekemään loput. Teidän tarvitsee uskoa vain, että MINÄ OLEN ja MINÄ 
ELÄN TEISSÄ. Tämä on kaikki, mitä vaaditaan jopa kaikkein dramaattisimpien sairauksien täyteen 
paranemiseen.”  

”Tulkaa kastetuiksi Pyhällä Hengellä, rukoilkaa kielillä puhuen, laulakaa ihmisille kielillä, te puhutte 
MINUN kieltäni ja Minä rukoilen teidän kauttanne, täydellisen rukouksen. Älkää salliko kenenkään 
lannistaa teitä puhumasta kielillä, paholaiset tulevat käyttämään itsetietoisia, epävarmoja ja heikosti 
informoituja sieluja ja yrittämään pysäyttää teitä käyttämästä tätä voimakasta lahjaa. Älkää antako 
heidän. Nyt enemmän kuin koskaan teidän tulee rukoilla kielillä.”  

”Minä tulen joillekin teistä antamaan tulkinnan sillä aikaa, kun te rukoilette, mikä informoi teitä siitä, 
mikä todellinen vastustus on, olipa se ihminen, peto tai jopa te itse.”  

”Tulee olemaan suuri tarve yliluonnolliselle viisaudelle, niin monia eri vastustajia teitä vastaan tulee. 
Minä tulen varoittamaan teitä, jos te teette rukouksesta ehdottoman tärkeysjärjestyksenne ykkösen. 
Enemmän kuin itse elämää, te tarvitsette laaturukousaikaa Minun kanssani. Kukaan teidän 
ryhmästänne ei voi olla ilman rukousta. He, jotka eivät rukoile, ovat ketjunne heikkoja lenkkejä. He 
tulevat pettämään teidät ja tekemään kehnoja valintoja paineen alla. Parempi, että kaikki pysyvät 
rukouksessa ja sallivat niiden, jotka eivät rukoile, mennä muualle, sen jälkeen, kun olette tehneet 
kaiken voitavanne sen eteen, että he tulisivat Minun luokseni ja silti he eivät tunnusta tai valitse elää 
Minun standardieni mukaan. Antakaa heidän mennä, he tulevat vain tuomaan harmia ryhmänne 
muille jäsenille.” 

”Loppua kohden, kun asiat menevät kaikkein kaoottisemmiksi, teidän tarvitsee tukeutua Minuun koko 
sydämestänne ja olla tukeutumatta omaan ymmärrykseenne tai laitteisiinne. Minä tulen innoittamaan 
teitä oikeilla askeleilla, mitä ottaa, jopa unissanne Minä tulen luoksenne ja ohjeistan teitä. 
Ymmärtäkää, että mitä lähemmäs tapahtumien loppua te menette, sitä kaoottisemmiksi asiat tulevat 
ja sen lyhyempi on aika, enne kuin teidät päästetään pahasta. Rukoilkaa voimaa, rohkeutta, viisautta, 
myötätuntoa ja rauhaa. Uskonne mukaan teidät tullaan pelastamaan, liha ei hyödytä mitään, kaikki 
riippuu uskosta ja luottamuksesta yksin Minuun.”  

”Te tulette todistamaan, kuinka ihmiset täysin murtuvat ja ovat kykenemättömiä toimimaan enää. He 
tulevat vetäytymään sisäänsä, missä he tuntevat olevansa turvassa. Kaikki, mitä voitte tehdä heidän 
hyväkseen, on rukoilla ja olla myötätuntoinen. Minun armoni tulee kantamaan heidät. He tulevat 
olemaan joukossanne kuin sairaat ja vammaiset, tehkää kaikki voitavanne hoitaaksenne heitä, älkää 
tulko kärsimättömiksi heidän kanssaan tai heittäkö heitä pois, he tulevat olemaan teidän pelastava 
armonne. Koska te huolehditte heistä, Minä tulen huolehtimaan teistä.”  

”Kuitenkin, jos teidän täytyy jättää joku jälkeen, jättäkää heille osa ruuasta ja vedestä, rukoilkaa 
heidän puolestaan, että Minä tulen ottamaan heidät hoitooni ja ottamaan Minun Armollisten käsieni 
huostaan. Älkää kulkeko syyllisyydessä, te teitte, mitä pystyitte ja nyt on Minun vuoroni. Teitä tullaan 
koettelemaan äärimmäisille rajoille asti ja kun te saavutatte ne rajat, kääntykää Minun puoleeni ja 
sanokaa, ”Herra, ota haltuun minut, Minä olen aivan lopussa.” Ja Minä tulen antamaan teille voimaa 
jatkaa. Muistakaa, että Minun voimani täydellistyy teidän heikkoudessanne. Tämä on Minun 
mahdollisuuteni näyttää teille, kuinka paljon te merkitsette Minulle ja kuka Minä todella olen teissä.”  



”Minä siunaan teidät nyt rauhalla, joka läpäisee kaiken ymmärryksen, rohkeuden ja kestävyyden. 
Juoskaa kisa maalilinjalle asti. Pian Minä palaan ja teen uudeksi kaikki asiat.” 


