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JEESUS SELITTÄÄ VIHOLLISEN TAKTIIKKOJA & HÄN ANTAA MEILLE MAHDOLLISUUDEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Maaliskuuta, 2016.  

( Clare )  Ensiksi, minä haluan sisällyttää tähän pienen vuoropuhelun… minun keskusteluni Herran 
kanssa, ennen kuin jaan tämän viestin. Te tiedätte, kuinka työllistetty minä olen ollut Herralle 
”tekemisten” kanssa – nettitikkujen ja asioiden yhteen saattamisessa. Ja minun rukousaikani on 
kärsinyt huomattavasti. Minulla on ollut tämä kokemus monta kertaa elämäni aikana, kun uppoudun 
projektiin. Ja aina on vaikeaa tulla takaisin rukoukseen, koska menettää hienovaraisen 
suuntautumisen yhteyteen Hänen kanssaan, kun ei ole käyttänyt niin paljon aikaa. Minä alan vasta nyt 
alkamassa ottamaan aikaa, jota todella tarvitsen Hänen kanssaan.  

Ja minun kallisarvoinen avustajani osti minulle Tiramisu-kakkua syntymäpäiväni vuoksi. No niin, te 
voitte laskea yhteen kaksi ja kaksi; voin vain sanoa, että se on ollut herkullista. Mutta nyt on aika 
pidättäytyä. Minä menetän hengellistä jalansijaa nautiskelemalla. Hän otti tämän esille tänään.   

Minä olen myös kamppailemassa epäuskon kanssa Taivaaseennostosta jälleen. Antakaa minulle 
anteeksi, Perhe, olen niin inhimillinen. Muistakaa, että kerroin teille alussa, jos olette olleet 
mukanamme jonkun aikaa, Herra valitsi minut tähän työhön, koska olin huonoin ehdokas, jonka Hän 
pystyi löytämään… siispä kenelläkään ei ole tekosyytä. Jos Hän pystyi käyttämään minua, Hän 
ehdottomasti pystyy käyttämään teitä. Siispä, tässä on pikku keskustelumme. Olin siihen aikaan 
kamppailemassa Taivaaseennoston kanssa.  

( Clare ) Oi, Herra, Sinun täytyy todella olla pettynyt minuun. Olen kamppailemassa epäuskon kanssa, 
JÄLLEEN!  

Jeesus vastasi minulle… ”Enkö Minä tiennyt etukäteen, että sinä olet inhimillinen?”  

( Clare ) ”Inhimillisestä” on tullut minulle melkein ruma sana, Herra.  

( Jeesus ) ”No niin, älä anna tulla. Sinut on tehty Minun Kuvakseni. ”Mieheksi ja naiseksi Hän heidät 
loi.” Sinulla on myös näkymätön ja joskus kuulematon vihollinen, kuljettamassa sanoja hienovaraisiin 
viesteihin, jotka alitajuisesti tunkeutuvat mieleesi ja ennen kuin huomatkaan, olet tekemisissä 
epäuskon kanssa. Vihollisesi ovat lukuisat.”  

( Clare ) Ja pyysin siinä vaiheessa, koska olin ajattelemassa ihmisvihollisia ja sanoin… ”Pyydän, Herra, 
siunaa minun viholliseni tiedolla Sinun rakkaudestasi heitä kohtaan.”   

Jeesus jatkoi… ”Tämä on jatkuva ponnistus Minulle, kuitenkaan Minä en siunaa demoneita.”  

( Clare ) Ja siinä vaiheessa, uteliaisuuteni sai minussa vallan ja sanoin… ”Katuivatko he koskaan 
lankeamistaan? Katuiko heistä yksikään koskaan?”  

Jeesus vastasi minulle… ”Heille annettiin monia tilaisuuksia tehdä niin, hyvin kauan aikaa sitten. Nämä 
ovat niitä, jotka ovat valinneet Helvetin lopulliseksi määränpääkseen ja he antavat sille kaiken, mitä 
heillä on.”  

”Mutta takaisin siihen kohtaan, jossa Minä tiedän sinun olevan kamppailemassa. Minä en ole ilman 
myötätuntoa Rakas ja Minä annan sinulle anteeksi. Kuten Minä sanoin, vihollisesi ovat monet. Jotkut 
asiat he saavat aikaan alitajuisesti ja se tekee siitä kaikkein vaikeinta havaita, kunnes se on vahvasti 
juurrutettu tietoisuuteenne.”  



( Clare ) Oi, Jeesus, auta minua.  

( Jeesus ) ”Tule tänne, Minun Morsiameni, anna Minun pidellä sinua, Clare. Sinä olet ollut liian 
kaukana Minusta, liian kauan aikaa ja nyt sinun taajuus-virittimesi… no niin, sitä pitää virittää. Jos 
haluat tätä läheisyyttä Minun kanssani, sinun täytyy taistella sen puolesta, paastoamalla ja 
omistautumalla uudelleen rukoukseen.”  

( Clare ) Ja tässä minä vain halusin mainita, että kun Hän sanoi ”paastoaminen” Hän tarkoittaa 
pidättäytymistä herkullisista ruuista.  

Herra, koska minä teen tämän kaiken Sinua varten, etkö Sinä voi tehdä poikkeusta ja palauttaa näitä 
kykyjä minulle, ilman että tarvitsee odottaa? 

Hän vastasi… ”En.”  

( Clare ) Oi, Herra, tämä ei tunnu minun myötätuntoiselta Jeesukseltani!  

( Jeesus ) ”Nyt sinä yrität inhimillistä taktiikkaa Minuun… ajattelitko todella, että se toimisi?”  

( Clare ) En.  

( Jeesus ) ”Hupsu tyttö.”  

( Clare ) Sitten Hän vaihtoi puheenaihetta ja aloitti viestin…  

( Jeesus ) ”Monia taktiikoita on suunniteltu tunteilla leikittelemiseksi ja teidän saamiseksenne 
sivuraiteille tunteittenne avulla. Olkaa erityisen valppaita sukulaistenne ja ystävienne kanssa, he eivät 
saata olla herkkiä sille, mitä te tunnette tai käytte läpi. He eivät aina ole vihamielisiä, tiedättehän, 
monesti demonit ovat järjestäneet sen, vetelemällä naruista, saadakseen jokaisen lähtemään omaan 
suuntaansa.”  

”Teitä suuresti voimistaa se, kun pidätte mielessä, että se ei aina ole tahallista heidän taholtaan 
(sukulaisten taholta, siis) vaan pikemminkin se on tahallista vihollisen taholta. Jos näette sen selvästi, 
te voitte pysyä poissa tunneansoista, kun ette ota sitä henkilökohtaisesti. Tämä tulee suuresti 
turhauttamaan demoneita, mutta pitämään teidät vapaina tunnetason sotkeutumisista.”  

”Minä tiedän, että te kaikki kohtaatte suuria haasteita juuri nyt ja Minä olen teidän joka ikisen luona. 
Pysykää hengessä, älkääkä antako tilaa lihallenne. Jos alatte tuntea sellaisen alkavan tapahtumaan, 
paetkaa yksityiseen paikkaan ja rukoilkaa, pyytäkää Minua auttamaan teitä pidättymään tunteen 
purkaukselta, joka vain saisi kaiken paljon pahemmaksi teille.”  

”Se, mitä Minä yritän tässä, on, katkaista yhteenotot, ennen kuin ne tapahtuvat ja saavat sotkun 
aikaan teille. Jos tiedätte nämä asiat, te voitte muistuttaa itseänne joka aamu ja varautua 
tulenarkoihin tilanteisiin, rukoillen, että vältätte ne ja olette nöyriä kaikissa toimissanne.”  

( Clare ) Sen jälkeen, kun Hän antoi minulle osan tästä viestistä, minä todella, todella kaipasin Häntä ja 
muistin, mitä Hän sanoi pidättäytymisestä ja omistautumisesta uudelleen rukous ajalleni. Lyhyesti, 
kaipasin Hänen helliä käsivarsiaan niin paljon! Laitoin kuulumaan laulun ”Vedä Minut Lähellesi” 
uudelleen ja päätin vain mietiskellä Häntä muutaman minuutin. Siispä, laulu kuului uudelleen kaksi eri 
kertaa.  

Hän alkoi puhumaan ja sanoi… ”Sinä olet täällä, Minä olen täällä, me olemme yhdessä. Minä 
riemuitsen sinusta laulamalla, Minä vain tarvitsen sitä, että sinä tavoitat hieman pidemmälle ja 
kunnioitat Minua pidättymällä. Oi, Clare, Minä rakastan pidellä sinua aina niin lähellä. Minä kaipaan 
sinua, myös, Minun suloinen Clare. Minä todella, todella kaipaan.”  



( Clare ) Ja se oli todella lohduttavaa minulle, kaverit. Sain takaisin yhteyden Häneen, koska näin 
Hänet ja tunsin Hänet hyvin, hyvin selvästi. Ja näin Hänen laulavan minulle sitä laulua.  

Siispä, Hän jatkoi viestiä… ”Kuinka mielistynyt Minä olen, kun te kaikki Sydänasukkaat otatte Minun 
viestini sydämeenne. Minä näin tänään, minne monet teistä menivät, omille teilleen, toimittamaan 
ihmisille linkkejä. Minä en voi painottaa sen tärkeyttä tarpeeksi.”  

”Katsohan, tästä kanavasta on tullut kalaportti, johon Minä voin luottaa uudet kristityt. Heillä ei ole 
ollut Minun viestieni etua, joten he ovat hyvin hämmentyneitä siitä, kuka Minä olen ja kuinka 
miellyttää Minua, mitä Minä kaipaan ja kuinka kauas Minä olen halukas menemään, pelastaakseni 
hairahtuneen karitsan.”  

”Kun te osoitatte heille oikean suunnan ja annatte heille kiinteää ruokaa, te itse asiassa evankelioitte 
ja muovaatte näitä sieluja. Siksi on kaunista, kun on niin paljon voimavaroja, mistä saa tukea. Ette vain 
te virkisty asioista, jotka ovat tärkeitä, vaan heidät tuodaan elävien vesien luo juomaan, ja jopa 
ottamaan osaa täysille aterioille.”  

”He tulevat kasvamaan nopeasti tällaisella ravinnolla ja te tulette olemaan vastuullisia monista, joilla 
ei ollut ketään huolehtimassa heistä. Siksi Minä rohkaisen teitä tekemään tämän. Ja sen lisäksi 
ihmismieli on taipuvainen unohtamaan.” Ja Hän torui minua ”… ei väliä, kuinka paljon Gingoa sinä 
otat.”  

( Clare ) Joo…   

( Jeesus ) ”Kaikki te, jotka olette olleet täällä kauan aikaa ja imeyttäneet ja laittaneet käytäntöön sitä, 
mitä olette oppineet, olette päteviä opettamaan muita. Siksi Minä tuon uusia kristittyjä tänne. Heitä 
tullaan rakastamaan ja muovaamaan ilman manipuloivia agendoja tai rajoitteita sopimaan johonkin 
tunnustuksellisuuteen.”  

”Internetissä on monia opettajia, jotka epäonnistuvat rakastamaan ja näyttämään hellyyttä uusille 
sieluille. He ovat huolestuneita sopusoinnusta ja synnistä, ennen kuin sielulla on aikaa oivaltaa, että 
heidän elämänsä on nyt täysin erilainen.”  

 ”Tämä on Minun Henkeni liike ja sitä kutsutaan ”Heidän rakastamisekseen Valtakuntaan.” Tässä te 
yhdistätte totuuden, hellyyden ja rakkauden, kutsuaksenne heidät Uskon täyteyteen.”  

”Ymmärrättekö? Kun te olette karskeja ja tuomitsevia, te tuotte sieluja, jotka tulevat muuttumaan 
sellaisiksi. ”Radikaali” ei tarkoita karskia ja vaativaa. Se tarkoittaa kaiken likoon laittavaa, Kristusta 
rakastavaa, kuten Heidi sanoo. (Tässä Hän viittaa Heidi Bakeriin.) Se tarkoittaa omasta agendasta 
luopumista, itsenne hylkäämistä Minun käsivarsilleni, ei ihmisten käsivarsille, vaan Minun 
käsivarsilleni. Syvän, sitovan luottamuksen kera, koska sielu tunnistaa Minun rakkauteni ja sen, että 
Minuun voi luottaa.”  

”Minun Rakkauteni on aina se, joka johdattaa syvempään sitoumukseen luopua synnistä. Liikkeet, 
joita tehdään lain kirjaimen täyttämiseksi tai uhkan vuoksi, ne vain synnyttävät lisää lain kirjaimeen 
takertumista ja lopulta riistää sieluilta äänioikeuden ja vieraannuttaa heidät, koska usein vaadittuja 
standardeja rikkovat juuri he, jotka niitä vaativat. Se ei toimi niin, Minun Ihmiseni.”  

”Minun ystävällisyyteni johdattaa katumukseen. Ystävällisyys voittaa sydämen puolelleen ja sydän 
tekee muutokset sielun tärkeysjärjestyksessä ja käyttäytymisessä. Kuinka kaunista! Rakkaus saa sen 
eron aikaan. Rakkaus on niin paljon vaikeampaa, kuin Pyhien Kirjoitusten lukeminen ja vaatiminen, 
että he sopeutuvat. Rakkaus paljastaa Minun todellisen luonteeni ja auttaa heitä käsittämään Minun 
luonnettani ja lopulta rakastumaan Minuun päätä pahkaa.”  



”Minä pyydän teiltä: mitä te mieluummin olisitte – sielu, jota uhataan rangaistuksella, joka ottaa 
jokaisen askeleen pelosta, että menettää pelastuksensa tai Taivaaseennoston? Vai sielu, joka on 
syvästi rakastunut ja joka ei voi kuvitella mitään parempaa, kuin tehdä Minut onnelliseksi? Näettekö 
eron?”  

”Siispä, se mitä Minä olen sanomassa tässä, on, että te, jotka olette rakastaneet paljon ja olette 
oppineet täällä jaetut opit, olette päteviä tuomaan muita Valtakuntaan, OIKEALLA tavalla, 
rakkaudella. Minä en sano, että välttäkää kohtaamasta syntiä, mutta Minä sanon, että kun teidän 
täytyy käsitellä syntiä, olkaa ymmärtäväisiä – mutta lujia – että synti on kuolema ja te, myös, olitte 
kuoleman kynsissä. Mutta minun Henkeni ja armoni avulla, teidät päästettiin pahasta – ja myös heidät 
voidaan.” 

”No niin, tässä on tarpeeksi tälle kertaa. Minä olen teidän kanssanne, Sydänasukkaat ja minä olen 
hyvin, hyvin ylpeä niistä, jotka ovat ottaneet askeleita muuttaakseen elämiänne sen mukaiseksi, mitä 
Minä olen opettanut täällä.”  

( Clare ) Olkoon Herran suurimmat viisauden ja rakkauden siunaukset teidän kaikkien kansanne, 
Sydänasukkaat. 


