
140. Jeesus sanoo: Seisokaa omassa sanassanne Minulta 

SEISOKAA OMASSA SANASSANNE MINULTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on meidän kanssamme. Ja Hän on hyvin hellästi pitämässä huolta tarpeistamme juuri 
nyt. Ja me olemme yhä täällä! Minä olen todella pahoillani, että en voinut olla luonanne eilen. Minulla 
oli kaksi juurihoitoa, eikä ollut mikään miellyttävä kokemus palautua niistä. Kiitos Rukouksistanne.  

Tämän illan ylistyshetki oli hyvin erityinen – Herra esitti Itsensä nuorena lapsena, noin 8 vuotiaana. Ja 
esitti minut nuorena lapsena, pienenä tyttönä, liivihameessa ja kukkia hiuksissani. Ja me tanssimme 
yhdessä iloisesti kuin lapset tanssivat, hyvin viattomasti ja leikkisästi – vaikka minun täytyy myöntää, 
Hän totisesti tietää, kuinka pyörittää minua ympäri! 

Se oli hyvin suloista aikaa ja Hän todella vaatimalla vaati näyttää minut itselleni nuorena tyttönä. En 
tiedä, miksi Hän teki niin, paitsi että olen suuri pelkuri, mitä hammaslääkäreihin tulee.  

Siispä Hän oli hyvin, hyvin suloinen ja lapsenmielinen kanssani suurimman osan iltaa. Hän alkoi 
puhumaan minulle, niinpä vetäydyin sivuun kuuntelemaan. Aloitin sanomalla: Oi Jeesus, pelkään niin 
kärsimistä. Jopa vain vähäistä – kuten tätä viimeisintä reissua hammaslääkärille.   

Ja tässä haluan poistua hetkeksi siitä, mitä Hän sanoi ja sanoa, että – tulin todella LOPENUUPUNEEKSI. 
Muistin maanneeni sängyssä viime yönä, suutani vain jyskytti ja aloin selvitä vähän tokkurasta. 
Sanoin, ”Vau, Herra – elämä on TODELLA hankalaa! Minä haluan POIS tästä sotkusta!! Se on todella, 
todella hankalaa – vaikuttaa vaivoin sen arvoiselta, kun se on tällaista.”  

Se osoittaa, kuinka pelkuri minä olen, että en voi edes kärsiä pientä hammassärkyä Herran puolesta – 
tai kahta hammassärkyä… Mutta, se oli uuvuttavaa, minä olin vain todella, todella lopen uupunut. 
Lopen uupunut odottamaan Taivaaseennostoa, lopen uupunut maailman tapahtumien tulevan 
päätökseen, lopen uupunut yhä olemaan tietämättömyyden tilassa ja odottamassa Herraa.  

Tarkoitan, että kaikki nämä asiat ovat hyvin lihallisia minun puoleltani, nämä kaikki ajatukset ovat 
lihan ajatuksia. Ne eivät ole hengellisiä ajatuksia, se ei tule hengellisestä ihmisestä – se tulee 
itsesäälistä ja pieneltä lapselta.  

Herra oli hyvin hellä kanssani ja sanoi… ”Minä tiedän. Minä tiedän, miltä sinusta tuntuu. Lepuuta 
päätäsi tässä, Clare. Todella, nyt ei ole enää kauan. Minä en pidä siitä, että sinä kärsit – en koskaan 
pidä siitä, että sinä kärsit. Joskus se vain on välttämätön paha, mikä seuraa elämää. Silti, Minä 
kammoan kärsimistä ja Minä niin odotan innolla päivää, jolloin sinut vapautetaan tältä Maapallolta.”  

”Kun SE tapahtuu, sinulla on jäljellä vain hyvin vähän kärsimistä, paitsi moraalinen kärsiminen, kun 
näkee ihmisten menehtyvän ja valitsevan kuoleman ennen elämää. Mutta jopa sitä rajoitetaan 
sinulta. Taivaassa on tietyntasoinen Ilo, jota melkein aina ja alituisesti juhlitaan. Vain äärimmäisissä 
käännekohdissa me kaikki hiljenemme. Yksi sellainen aika on tulossa… hyvin pian.”  

( Clare ) Herra, Sinähän tiedät, että olen laittanut Taivaaseennoston sivuun niin paljolti. Minä jopa 
ihmettelen joskus jopa, että tulenko olemaan elossa näkemässä sen? 

( Jeesus ) ”Oi, ei, et saa tehdä niin! Toiset laskevat sinun varaasi, että seisot vakaasti ja se on Minun 
oppiläksyni tänä iltana. Seiso lujasti sen takana, mitä sinulle on näytetty; se on jämptiä ja luotettavaa. 
Olen ollut erityisen varovainen sinun kanssasi, Minun Clareni, olen pitänyt huolen, että sinua ei ole 
johdatettu harhaan tapahtumien ajoituksessa.”  



( Clare ) No niin, jotkut tekisivät poikkeuksen siihen, sen vuoksi mitä tapahtui kesäkuussa.  

( Jeesus ) ”Ja kuitenkin kaikki, jotka ovat todella lähellä Minua tunsivat sen myös. Siispä miksi olla 
huolissaan? Sinä et voi miellyttää kaikkia. Miellytä vain Minua.”  

( Clare ) Auta minua pysymään pystyssä, Herra. Sinä voisit kaataa minut kumoon höyhenellä juuri nyt.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minä tiedän. Siksi Minä haluan sinun puhuvan pystyssä pysymisestä tänä iltana. Kun 
olet tehnyt kaiken tehtävissä olevan, kaiken mikä on mahdollista ja mikään ei jää tekemättä… seiso.”  

Paavalin Kirje Efesolaisille 6:12-13.  

12.Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä 
pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan 
avaruuksissa.  

13.Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahan päivänä tehdä 
vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.  

( Jeesus ) ”Tämä totisesti on paha päivä, jona elät. Kyllä, se on hyvin paha ja uskoasi tullaan vakavasti 
heikentämään, jos sallit sen. Tuletko sallimaan sen?”  

( Clare ) Kuinka minä sen estän?   

( Jeesus ) ”Ota jokainen ajatus vangiksi ja etsi Minun merkkejäni, että olet oikeilla jäljillä. Minä tiedän 
täsmälleen, mitä sinä koet juuri nyt. On olemassa tietty lopen uupuminen elämään, lisäksi 
lähitulevaisuuden pelkoja. Minä tiedän hyvin, mikä sinua vaivaa, Minun Morsiameni.”  

( Clare ) Oi, Herra, pyydän, voimista minua Taivaaseenosto unella tai sen sellaisella – millä tahansa, 
mikä on peräisin Sinun suunnattomasta Lahjojen Varastosta. Minun sydämeni on niin heikko.  

( Jeesus ) ”Sinä tulet toipumaan. Ja kun tulet, sinä voit vakuuttaa Minun Ihmisiäni, että aikaa on yhä 
vähän. Siksi me emme menneet pidempään toimenpiteeseen hampaillesi. Sinulla tulee pian olemaan 
täydelliset hampaat Taivaassa… eikä hammasrautoja tarvita. Kaikki epämuodostumat, mitä sinulla oli 
Maapallolla, joka ikinen niistä pyyhkäistään pois, kun jätät epätäydellisyyden taaksesi, omaksuaksesi 
täydellisyyden.”  

( Clare ) Kyllä, kun olin nuorempi, teini, minulla oli ulkonevat etuhampaat. En koskaan unohda sitä, en 
voinut koskaan hymyillä, koska häpesin niin suutani! Ja sitten sain hammasraudat ja se käänsi asiat 
toisiksi aika hyvin.  

Jeesus jatkoi, siteeraten Pyhiä Kirjoituksia:  

Paavalin Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 15:52.  

52.Yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan (trumpetin) soidessa; sillä pasuna soi ja kuolleet 
nousevat katoamattomina ja me muutumme.  

53.Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää 
pukeutuman kuolemattomuuteen.  

54.Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu 
kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu:  

KUOLEMA ON NIELTY ja voitto saatu.  



55.”Oi kuolema, missä on sinun voittosi? Oi kuolema, missä on sinun otasi (piikkisi, pistimesi)?  

56.Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. 

57.Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
kautta!  

58.Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat ja järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, 
että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.  

( Jeesus ) ”Ja tähän Minä sanon, että Lankeamisesta johtuva epätäydellisyys tullaan korvaamaan 
täydellisyydellä, sillä Taivaassa ei ole mitään, jota pidetään epäpuhtaana tai tahraisena.”  

”Clare, tule takaisin Minun luokseni…”  

( Clare ) Minä ajelehdin… henkisesti. Minä vain häivyin päivänsineen. Ja kuulin Hänen sanovan, ”Clare! 
Tule takaisin Minun luokseni…!”  

Olen pahoillani Herra, minne oikein menin?  

( Jeesus ) ”Ei se haittaa. Olet nyt takaisin. Kiertelevillä valheilla tulee olemaan negatiivinen 
sivuvaikutus profeetallisessa yhteisössä. Jotkut tulevat jopa menettämään uskonsa. Pitäkää ovenne ja 
sydämenne auki, kun eksyneet nilkuttavat takaisin.”  

”Jos he todella olisivat kuunnelleet Minua, eivätkä etsineet tietää maallisista lähteistä, ei olisi 
negatiivista sivuvaikutusta.”  

”Mutta se oli vain liian houkuttelevaa. Suuri osa siitä, mikä on todella merkittävää, sitä ei raportoida 
uutisissa; se on salakähmäistä. Tapahtumat, jotka ovat julkisia, tulevat esiin paljon sen tosiasian 
jälkeen, kun aika on saavuttanut täyteytensä.”  

”Minä en halua piiskata ketään. Minä olisin säästänyt heidät tältä nolostumiselta, häpeältä, 
pettymykseltä ja pelolta, jos he olisivat etsineet Minua ja yksin Minua. Minun Morsiameni, kun 
sydämenne ovat yhtä Minun sydämeni kanssa, te kuulette lyönnit ja tulette tietämään, kun lyönnit 
kiihtyvät, silloin te tiedätte, että jotakin on liikkeellä. Minun sydämeni on lyönyt tasaisesti läpi tämän 
kuukauden ja jos te olisitte asuneet Minussa, te olisitte tienneet sen.”  

”Maailman sydän lyö epävakaasti koko ajan. Tämä on vihollisen tahallinen manipulointi, 
aiheuttaakseen levottomuutta, epävarmuutta, pelkoa. Nämä tunteet saavat teidät käpertymään 
itseenne ja kääntämään keskittymisenne Minusta omaan turvallisuuteenne. Tässä on kyse 
luottamuksesta, että jos te asutte Minussa ja Minä asun teissä, Minä tulen todella kattamaan kaikki 
teidän huolenne. Itse asiassa, mitä enemmän te keskitytte minun agendoihini, sitä enemmän Minä 
varmistan teidän agendanne, ilman ponnisteluja teidän puoleltanne.” 

”Minä tiedän, että se ei täytä sinun tämänhetkistä tarvettasi, Clare. Oi, Minun Rakkaani, sinä olet niin 
väsynyt, mutta rukoile nyt ja avaa Raamattusi ja Minä tulen vahvistamaan sinulle sen, mitä sinä 
kaipaat kuulla.”  

( Clare ) Sitten Hän pyysi minua kääntämään Raamattuni ylösalaisin ja avaamaan sen takapuolelta, 
eikä etupuolelta. Siispä tein niin. Ja aukaisin:   

Luukkaan Evankeliumi 17:24, 26-29, 34-35.   

24.Sillä niin kuin salaman leimaus loistaa Taivaan äärestä Taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika 
päivänänsä oleva…  



26.Ja niin kuin kävi Nooan päivinä, niin käy myös Ihmisen Pojan päivinä:  

27.he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja 
vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.  

28.Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat  

29.mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta ja se hukutti heidät 
kaikki…  

34.Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, toinen 
jätetään.   

35.Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, toinen jätetään.  

( Jeesus ) ”Katsohan, Minun Rakkaani. Se olen Minä.”  

( Clare ) Oi, kiitos Sinulle, Herra, siitä sanasta. 

( Jeesus ) ”Sinun ei tarvitse odottaa kauan, Clare. Älä uuvu loppuun. Lepää Minussa, asu Minussa ja 
seiso Minun elävissä Sanoissani… elävissä, koska Minä olen tuonut ne sinulle kuin tuoreen Mannan. 
Kaikista niistä sivuista, joita sinä olisit voinut kääntää, 500 sivusta Raamatussasi, Kenen sinä luulet 
olevan vastuussa tästä Rhema-viestistä? Hmm?” 

( Clare ) Hymyilin. Herra, en halua olettaa tai koetella Sinun kärsivällisyyttäsi, mutta pyydän, voisitko 
Sinä tuoda minulle vahvistuksen uutisista tai jostakin sellaisesta lähteestä? Tarkoitan uutisista, joista 
Sinä henkilökohtaisesti olit vastuussa, ei maailmallisista uutisista. Oi, mitä minä olen sanomassa… että 
Jeesus ei ole tarpeeksi? Häpeä minulle.  

( Jeesus ) ”Tervetuloa ihmiskuntaan, Clare, sinä et ole yhtään erilainen. Vaikka tottelit Minua, etkä 
katsonut uutisia, se ei tarkoita, että et olisi kaivannut. Jopa nyt, sydämesi himoitsee maailmallisia 
vahvistuksia. Mitä Minä tekisin sinun kanssasi, Minun Rakkaani, kuinka sinä voit johdattaa muita, kun 
itse epäonnistut niin säälittävästi?”  

( Clare ) Se on helppoa, minä en johdata ketään, minä vain seuraan Sinua ja Sinä johdatat meitä 
kaikkia.  

( Jeesus ) ”Tämä vastaus miellyttää Minua hyvin paljon ja tästä syystä Minä sallin sinulle hitusen siitä, 
mitä sinä etsit. Näppäile: maailman uutiset, Israel 9-28”  

( Clare ) Siispä tein niin. Ja mitä ilmestyi? Tämä oli mielenkiintoista – ei aivan sitä, mitä odotin, mutta 
se oli mielenkiintoista.  

Maailman uutiset, Israel 9-28 

ESTERIN KIRJA 9:28    

Huhtikuun 6, 2015. Puurim Juhla 

”Ja että jokaisen sukupolven ja perheen oli näitä päiviä muistettava ja vietettävä joka maakunnassa ja 
kaupungissa, ja että näiden puurim-päivien tuli aina säilyä juutalaisten keskuudessa.  

Sillä juutalaiset kaikkialla maailmassa, mutta erityisesti täällä Israelissa, Puurim on vuoden iloisin ja 
hauskin päivä. Se on myös hyvin pyhä ja hengellinen samaan aikaan, sillä meidän suhteemme Jumalan 
kanssa ei voi tulla läheisemmäksi kuin päivänä, jolloin Hän käänsi kohtalomme ja myönsi meille 
päästämisen pahasta.”     



( Clare ) ”Huh huh…” Ajattelin itsekseni. Tarkoittaako tämä sitä, että Sinä aiot tulla Puurimina meitä 
varten? En luule niin…  

( Jeesus ) ”Älä yritä tulkita tätä kirjaimellisesti, tässä olet väärässä. Yksinkertaisesti. Hyväksy tosiasia, 
että sinä päivänä meidän suhteemme ei voi tulla yhtään läheisemmäksi. Lepää tässä, se on tarpeeksi.”  

( Clare ) Tässä vaiheessa, Ezekiel ryhtyi puhumaan ja sanoi, että nämä olivat Pyhät Kirjoitukset, jotka 
Herra toi minulle tänä iltana.  

Jeremia 39:17-18.  

17.”Mutta sinut Minä pelastan sinä päivänä, sanoo Herra, etkä sinä ole joutuva niiden miesten käsiin, 
joita sinä pelkäät.  

18.Sillä Minä pelastan sinut, niin ettet kaadu miekkaan, vaan saat pitää henkesi saaliinasi, koska sinä 
turvasit Minuun, sanoo Herra.”  

Psalmi 27:14  

14.Odota Herraa. Ole luja ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa.  

( Clare ) Ja tässä on vielä yksi, jonka Ezekeiel sai – en tiennyt, että tämä oli meneillään, mutta tämä oli 
hänen rukoushetkestään tuntia aikaisemmin.  

Paavalin Ensimmäinen Korinttolaiskirje 15:58  

Sentähden rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että 
teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.  

( Jeesus ) ”Minun Rakas Morsiameni, seiso lujana siinä, mitä Minä olen sinulle opettanut. Minä olen 
tulossa ja hetki on pian ja sinä et saa antaa katseesi vaeltaa, etkä käsiesi käydä veltoiksi. Seiso 
vakaasti. Sinun aikasi on tulossa.”  

”Jokainen teistä nyt, menkää omien Raamattujenne luo ja saakaa oma sananne Minulta. Teidän on 
aika seisoa omilla kahdella jalallanne, Minun Sanassani.” 


