
146. Jeesus sanoo: Seisokaa Päättäväisenä, Parantamisen Lahja On Vapautettu Teille 

PARANTAMISEN LAHJA ON VAPAUTETTU TEILLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) No niin! Herra on tullut parannus Hänen siivillään Hänen Sydänasukkaidensa ja Hänen 
Morsiamiensa luokse. Hänellä on kaunis viesti meille tänä iltana ja lupaus meille auttaa meitä 
etenemään Lahjoissamme, että me olisimme kykeneviä tuomaan lujuutta muille ihmisille. Ja nämä 
tulevat olemaan hyvin, hyvin tärkeitä tulevina aikoina, sen jälkeen mitä Herra mainitsi, että tulee 
olemaan paljon hämmennystä. Ja nämä lahjat alkavat manifestoitumaan kauttanne. 

Siispä, aion aloittaa ja alkaa keskustelun, joka Herralla ja minulla oli – meillä oli pieni suloinen 
tunteiden vaihto ja Hän palveli minua, ennen kuin me aloitimme tämän viestin.  

Tämä päivä sai hieman enemmän kuin oman osansa lannistamisesta… sanoja hyvää tarkoittavilta 
ihmisiltä, jotka lopulta heikensivät minun rauhaani. En edes halunnut kuunnella viestiä… mutta en 
halunnut tuottaa teille kaikille pettymystä ja tein sen joka tapauksessa.   

Herra käytti hieman aikaa ja piteli minua ylistyksen aikana – jälleen Terry MacAlmonin kaunis, kaunis 
ylistys: ”Praise Him” (=”Ylistäkää Häntä”) ja Jesus, Holy Jesus (=”Jeesus, Pyhä Jeesus”). Kaunista, 
kaunista musiikkia, hyvin parantavaa aikaa – Hän vain laittoi minun pääni Hänen sydämelleen ja Hän 
hellästi keinui edestakaisin kanssani, kun ylistin Häntä musiikilla.  

Yhdessä vaiheessa, en voinut todellakaan oikein hyvin, sen vuoksi, mitä olin käynyt läpi päivän aikana 
ja Hän otti käteni ja laittoi ne Hänen sydämelleen. Oi, kun Hän tekee tämän, KAIKKI muuttuu! En tiedä 
mitä se on, mutta tunnen kokonaan uuden näkökulman tilanteisiin ja on kuin minut tuotaisiin ulos 
itsestäni ja Hänen huolen aiheisiinsa, Hänen sydämeensä… Ja taipumus, hapan taipumus itsesääliin 
katoaa.  

Joka tapauksessa, sen jälkeen, kun Hän oli pidellyt minua hetken, Hän suuteli minun kulmiani ja alkoi 
selittämään…  

( Jeesus ) ”Vain vähäinen määrä lannistamista, asetettuna oikeaan kohtaan, voi antaa tietä suurelle 
määrälle lannistamista. Sitä sinä koit tänä iltana. Oikein aseteltua lannistamista. Sinä et aina tunnista 
sitä, kun teet sitä muille, eivätkä hekään tunnista sitä, kun tekevät sitä sinulle, mutta se on tehokasta, 
joka tapauksessa.”  

”Sinun täytyy olla vahvempi, Clare, älä anna pienten asioiden masentaa sinua. Kun tunnet näiden 
asioiden alkavan mennä alaspäin spiraalia, mene pois ympäristöstä ja vaihda puheenaihetta, älä anna 
vihollisen osua sinuun hyvin asetelluilla potkuilla.”  

( Clare ) Oi, Herra – minä vain pelkään, etten toisinaan ole tottelevainen.  

( Jeesus ) ”No niin, sinun tulisi olla varovainen, mutta tiedäthän, kun alkaa tekemään kipeää, silloin se 
on mennyt liian pitkälle. Silloin sinun täytyy armollisesti peruuttaa ja vaihtaa puheenaihetta. Tänä 
iltana sinä annoit sen vaikuttaa itseesi ja nyt sinuun koskee. Minä olen tässä kertomassa sinulle, että 
sinä et ole tehnyt mitään väärin. Sinä teet parhaasi, vallitsevissa olosuhteissa. Tämä tulee menemään 
ohi, se on aika koettelevaa aikaa, mutta se tulee menemään ohi. Pidä jalansijastasi kiinni, älä luisu 
itsesääliin.”  

( Clare ) Herra, Sinä sanot, että älä luisu… mutta minä vain haluan ryömiä koloon ja itkeä.  

( Jeesus ) ”Minä suutelin sinua, enkö suudellutkin?”  



( Clare ) Kyllä.  

( Jeesus ) ”Minä suutelin pipiä, siispä sen nyt pitäisi mennä pois… Eikö vain?”  

( Clare ) Minä hymyilin.  

( Jeesus ) ”No niin sitä pitää, siinä on Minun Morsiameni suloinen, suloinen hymy.”  

( Jeesus ) ”Tänä iltana Minä haluan puhua ratkaisusta. Teidän kaikkien eteen on asetettu monia 
esteitä, parasta aikaa. Vihollinen tuo käyttöön oletettavasti ylivoimaisia esteitä, saadakseen teidät 
kaikki perääntymään.”  

”Minä olen tässä kertomassa teille tänä iltana, että te tarvitsette päättämistä. Pyhää, yliluonnollista 
päättämistä, seurataksenne eteenne laitettua kurssia ja sitä, että ette anna periksi tiukassa paikassa.”  

( Clare ) Kuten tänään, Herra?  

( Jeesus ) ”Ei, tämä ei ollut mitään. Minä puhun todellisista esteistä, kuten ongelmasta, joka ei ratkea 
tavallisilla ponnisteluilla, joita teidän täytyy jatkaa työskennelläksenne, kunnes se on täysin kukistettu. 
Minä puhun asioista kuten Ylpeys, Vastustus ja Epäusko. Nämä demonit tulevat jatkuvasti 
hyökkäämään kimppuunne, kunnes te päihitätte ne pois ajattelustanne.”  

”Pitäkää näkökulmanne, Minun Morsiameni. Pitäkää kiinni siitä, ketä te olette Minulle, mutta samaan 
aikaan, vastustakaa kiusausta uskoa itsenne paremmaksi tai edistyneemmäksi kuin muut. Vastustus 
on hyvin hienovaraista, mutta se on Ylpeyden lapsi: vastustaa sitä, mikä on uutta teille, vastustusta 
ottaa uutta jalansijaa, vastustaa poistaa epäterveitä asioita, vastustaa muiden ideoita tai vastustaa 
Minua, kun Minä kutsun teitä ylemmäs. Tästä Minä puhun.”  

( Clare ) Kuten esimerkiksi, Herra?  

( Jeesus ) ”Kuten, että annatte Minulle enemmän maallista aikaanne. Laitatte Minut ensimmäiseksi 
päivässänne, olette halukkaista edistymään uusille alueille, minne Minä olen johdattamassa teitä. 
Jopa te, Minun Morsiameni, voitte juuttua mukavuusalueillenne, mutta edessä olevaa aikaa varten, 
Minä tarvitsen teidän olevan joustavampia ja halukkaampia astumaan esiin. Jotkut teistä ovat 
vastaanottaneet uusia voiteluita. Te olette vasta alkamassa tunnistaa, että jotakin on laajentunut ja 
Minä tarvitsen teidän käyttävän sitä luottavaisena siihen, että se on aito lahja Minulta, ei onnenpotku 
tai tähdenlento.”  

”Monia teistä on voimaannutettu Parantamisen lahjalla, Viisauden ja Tiedon Sanalla ja te olette 
kasvamassa armeliaisuudessa ja ymmärryksen syvyydessä, valmisteluna palvelutoimea varten, uusille 
sieluille, joita Minä tuon mukaan.”  

Minä tarvitsen teidän katsovan uusilla silmillä toisten tarpeita hengellisesti, koska Minä olen 
edistämässä teitä alueilla, missä teitä tarvitaan. Ja lahjat, joita te vasta olette kokeilemassa, tulevat 
täyteyteensä, jos te käytätte niitä ja olette halukkaita astumaan esiin uskossa. Tässä Minä osoitan 
epäuskoa.”   

( Clare ) Tässä vaiheessa Herra toi mieleen nämä Pyhät Kirjoitukset Matteuksen Evankeliumista 11:12 

Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään Taivasten Valtakuntaa vastaan ja hyökkääjät 
tempaavat sen itselleen.  

Ja minä katsoin tämän yhdestä Raamatun Selityksistä ja se sanoi… Sanat kuvaavat Galilean ja Juudean 
väkijoukkojen innokasta ryntäystä, ensin Johannes Kastajan saarnaamiseen ja sitten Jeesuksen. Se oli, 



kuten olisi ollut, kaupunki, johon hyökättiin joka puolelta. Hyökkääjät olivat innokkaina ottamaan sen 
omistuksia.  

Väkivaltainen ottaa sen voimalla.  

”Väkivaltainen” tarkoittaa innokkaita ihmisiä, äkkipikaisen intohimoisia, jotka käsittävät Taivaan 
Valtakunnan – ts. sen rauhan, anteeksiannon ja autuaallisuuden – niin suurella innokkuudella, kuin 
ihmiset nappaisivat ja veisivät pois omanaan valloitetun kaupungin sotasaaliin. 

 ( Jeesus ) ”Mutta tämän tehdäksenne te tarvitsette Uskoa. Ja Minun Morsiameni, epäuskon henget 
tulevat vastustamaan teitä, he yrittävät saada teitä perääntymään, ennen kuin te saavutatte tuloksia 
rukoilemisessa ja palvelutoimessa. Minä pyydän teiltä yhtä yksinkertaista asiaa: uskokaa, että Minä 
asun teidän sisällänne ja uskokaa, että kun te tavoitatte, Minä tulen tavoittamaan teidän kauttanne ja 
saavuttamaan käsillä olevan tehtävän, olipa se parantamista tai näky jaettavaksi, viisautta heidän 
tilanteeseensa tai pahasta hengestä pois päästämistä. Kuunnelkaa hyvin huolellisesti Minua ja Minä 
tulen tekemään sen.”  

( Clare ) Minä halusin vain kommentoida tässä, että joskus, kun puhun henkilölle, jota palvelen ja 
sanon, ”Uskotko, että Jeesus voi parantaa sinut?” He yleensä myöntävät. Sitten kysyn, ”Uskotteko 
kristittynä, että Jeesus elää sisälläni?” Ja sen jälkeen, kun he ovat myöntäneet sen, se valmistelee tilaa 
minulle rukoilla heidän puolestaan.  

Jeesus jatkoi… ”Minä teen sen helpoksi teille. Uskokaa, että Minä tulen ”tekemään” tekemiset, olipa 
se parantamista, viisauden sana näyn kautta ja viisaus, että heidät päästettäisiin pahasta, mikä sitten 
pitääkin heitä orjuudessa. Kyllä, enemmän ja enemmän Minä tulen vastaamaan, kun te sidotte asioita, 
uskossa ja käskette heitä lähtemään. Kuinka te tiedätte, mitä nuhdella? Mitä se henkilö tuntee? 
Sairaus – vanhuudenheikkouden henki. Pelko – pelon henki. Hämmennys – hämmennyksen henki. 
Mitä he tuntevat? Pyytäkää heitä kuvailemaan sitä, sitten käyttäkää sitä nimenä sitomaan ja 
nuhtelemaan se.”  

”Niiden henkien täytyy lähteä, mutta teidän täytyy myös olla lujia ja vaatia heitä lähtemään. Tämä 
lujuus, tämä päättäväisyys ei tule sallimaan sitä, että pahat pitävät matalaa profiilia ja teeskentelevät 
lähteneensä – heidän täytyy olla poissa. Kuinka te tiedätte? Rauha ja helpotuksen tunne, sekä teidän 
että sielun, tulee manifestoitumaan, kun heidät vapautetaan sen pahan hengen orjuudesta.”  

”Jälleen, kuten Clare sanoi, te olette tekemisissä kulkukoirien kanssa keittiössänne tai muiden 
keittiöissä. Kun te tulette toisen sielun elintiloihin ja heitä sortavat nämä vastenmieliset olennot, te 
olette tekemisissä, ei vähempää kuin kulkukoirien kanssa, joilla ei ole käytöstapoja ja ovat julkeita 
tunkeilijoita. Kun Minun enkelini tulevat kahleitten kanssa sitomaan heidät ja viemään heidät pois, 
teidän sanojenne vuoksi, uskon ja päättäväisyyden tukemana, heidät viedään orjuuteen ja 
poistetaan.”  

”Teidän päättäväisyytenne, teidän aikomuksenne, teidän vaatimisenne Minun Nimessäni, että heidän 
pitää lähteä, on se mitä tässä kysytään. Ja tämä tarkoittaa, että teillä täytyy olla uskoa ja teidän täytyy 
vaatia tottelevaisuutta Minun Nimeni vuoksi, joka on kaikkien yläpuolella ja jolle jokaisen polven 
täytyy notkistua. Olkaa erityisen varovaisia, että ne eivät pidä matalaa profiilia ja teeskentele, älkääkä 
olko häpeissänne toistaa määräyksiänne, että heidän täytyy lähteä.”  

”Minä tulen opettamaan teitä, Minä tulen tavoittamaan kauttanne ja tekemään tekemisen. Te tulette 
näkemään ihmeitä, sillä tämä on ihmeiden aika sieluille, jotka ovat olleet erilaisissa orjuuksissa 
maailmaan niin pitkään. Ja kun murtaudutte pois maailmasta enemmän ja enemmän ja tukeudutte 
enemmän ja enemmän Minuun, te tulette löytämään itsenne kävelemässä tässä uudessa voitelussa, 



jonka Minä olen saavuttamassa teissä. Muistakaa, tässä ei ole kyse teistä, on kyse Minusta 
työskentelemässä kauttanne, koska te uskotte, että Minä voin tehdä tekemisen.”  

”Pohtikaa näitä asioita, Minun Morsiameni, kätkekää ne sydämeenne. Tänä yönä Minä ulotan tämän 
voitelun teille. Vastaanottakaa se sydämeenne, älkääkä antako vihollisen, epäuskon kautta, varastaa 
sitä teiltä.” 


