
326. Jeesus selittää: Kuinka Vihollinen estää Luovuuttanne demonisella Väliintulolla  

KUINKA VIHOLLINEN ESTÄÄ LUOVUUTTANNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Toukokuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon Meidän Suloinen Jeesuksemme teidän jatkuva näkynne ja voimanne, olla antamatta 
periksi, Sydänasukkaat.   

No niin, tänään olin ylistyksessä aika kauan, kuunnellen Terry MacAlmonin lauluja ja ylistämässä 
Herraa niiden kautta. Ja suurin piirtein niihin aikoihin tunsin johdatusta pysähtyä ja saada viesti, Herra 
sanoi jotakin minulle hyvin hellästi.  

Hän sanoi… ”Me olemme hyvin lähellä.”  

( Clare ) Siispä tulin tietokoneelleni ja aloin näppäilemään – ja kuuntelin Hänen ääntään jälleen ja Hän 
sanoi ”Me olemme hyvin lähellä.”  

Kysyin Häneltä… Herra, tarkoitatko Sinä lähellä Taivaaseennostoa? Vai sotaa?  

( Jeesus ) ”Sotaa ja Taivaaseennostoa.” Hän vastasi. ”Se olin Minä, Rakkaani. Minä halusin sinun 
tietävän. Me olemme hyvin lähellä.”  

( Clare ) Eikö se ole toiveikasta ajattelua minun puoleltani?  

( Jeesus ) ”Ei, se on surullinen todellisuus. Monia vääriä hälytyksiä – vai sanoisinko Minä tuhoja – on 
käännetty poispäin. Mutta juuri nyt on kaikki merkit olemassa, että asiat ovat menossa eteenpäin. 
Pysy valmiudessa, Clare. Pysy valmiudessa. Vihollinen on ovela.”  

( Clare ) Ja vain selventääkseni tätä, se ei tarkoita, että esirukoileminen loppuisi tähän eteenpäin 
menoon. Me emme silti tiedä, ennen kuin se todella tapahtuu, jos se on menossa eteenpäin. ”Herra, 
mitä Sinä haluaisit minun tekevän juuri nyt.”  

( Jeesus ) ”Pitele Minua.” Hän vastasi.  

( Clare ) Siispä, varasin sen ajan sivuun ja vain lepäsin hengessä, pidellen Häntä ja vain jumaloiden 
Häntä. Tulin takaisin noin kolme tuntia myöhemmin. Olin aloittanut maalauksen, Hänen 
muotokuvansa.  

Ja Hän kysyi minulta… ”Miksi olet peloissasi? Enkö Minä kertonut sinulle, että Minä tulen tekemään 
tämän sinun kauttasi? Clare, Minä olen tässä, kiinnitä huomiota. Yksi askel kerrallaan. Minun 
Rakkaani.”  

( Clare ) Minun mieleni oli ajelehtimassa ja yritin yhä varmistua siitä, että se oli Hän.  

Hän aloitti jälleen… ”Minä tiedän, että tunnet olosi hieman musertavaksi. Muista, että Minä kerroin 
sinulle, että asiat tulisivat vaikeammiksi? Tämä on yksi tapa, joka on vähemmän kivuliasta kuin 
sairaus, mutta silti haastavaa. Jos tulet pitämään keskittymisesi Minussa… ”  

( Clare ) Oi, Jeesus, on ollut niin vaikeata…  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että se ei ole helppoa. Pidä keskittymisesi viime kerrassa, kun me olimme 
yhdessä ja kun sinä näit Minun kasvoni.”   



( Clare ) Ja sillä hetkellä meidän uusi pieni pelastus koiranpentumme ravasi sisään ja alkoi tekemään 
joitakin hassuja temppuja lattialla. Kumarruin silittämään sitä ja leikkimään sen kanssa ja kun istuin 
takaisin, Herra sanoi… ”Hän tuo iloa myös Minulle, Clare!”  

( Clare ) En olisi ajatellut sitä, jos Sinä olet nähnyt yhden koiranpennun, olet nähnyt ne kaikki, Sinä loit 
ne!  

( Jeesus ) ”Mutta Minä en koskaan kyllästy niiden koiranpentu temppuihin. Sinun täytyy ymmärtää. 
Minä olen Luoja, mutta sitten ne tekevät oman persoonallisuutensa ja Minun iloni ei tunne rajoja, kun 
katselen niiden löytävän maailmaa, sitä mitä ne voivat tehdä ja mitä eivät voi ja kun näen, että niitä 
rakastetaan. Minä rakastan sitä, kun sinä rakastat sitä, todella se lämmittää Minun sydäntäni.”   

”Ja luovuuden kanssa on samoin. Kun lähestyt projektia, kuten maalausta, mielessäsi on asioita ja kun 
alat luomaan, se saa oman elämänsä. Minä haluan työskennellä sinun kauttasi, Minun Clareni, 
tuodakseni sinut pisteeseen, missä maalaus saa oman elämänsä ja sinä olet elossa sen kanssa ja 
siinä.”  

”Sinä olet ollut tässä paikassa aikaisemmin, muiden maalausten kanssa. Tämä ei ole yhtään sen 
erilaisempi. Pyydän, älä katso tätä projektia niin, että se olisi niin kovin vaikea. Vihollinen tulee 
hyödyntämään sitä pysäyttääkseen sinut. Aivan kuten hän tekee muiden ponnistusten kanssa. 
Savuverhoja, Clare. Savuverhoja. Älä anna hänen pelottaa sinua. Minä todella olen tässä sinun 
kanssasi – kuinka sinä mahdollisesti voit epäonnistua?”  

( Clare ) Oi, Jeesus, minun tarvitsi tuntea yhdistyneeni Sinuun enemmän.  

( Jeesus ) ”Tavoita Minua, tavoita. Minä olen tässä sinua varten. Meillä on hyvin samanlaiset maut 
tässä projektissa. Minä rakastan pehmeitä värejä, mutta Minä haluan Minun silmieni todella 
hallitsevan tätä maalausta. Ikkunoiden Minun sieluuni, missä Minun Morsiameni voi nähdä, kuinka 
ainutlaatuisesti häntä rakastetaan. Kyllä, sen katseen Minä annoin sinulle meidän hääpäivänämme, 
ennen kuin me laskeuduimme sinun Taivaalliseen asumukseesi. Tuo katse, niin täynnä rakkautta, 
odotusta, viattomuutta, puhtautta. Kuinka Minä kunnioitin sinua. Kyllä, se on se katse ja me voimme 
tehdä tämän.”  

( Clare ) Tässä Hän puhuu minun ensimmäisestä kokemuksestani, kun Hän vei minut Taivaaseen. Te 
voitte löytää sen kokemuksen videolla tämän videon vasemmasta yläkulmasta.  

Herra, entä tämä lattea, vaisu tunne, joka tulee yhtäkkiä ja tunnen olevani irti siitä, mitä olin 
tekemässä?  

Tämä on vaivannut minua vuosien ajan. Saan inspiraation tehdä jotakin ja haluan edetä sen kanssa – 
mutta yhtäkkiä, se on poissa. Inspiraatio on mennyt. Olen todella kamppaillut tämän kanssa monia 
vuosia.  

Hän vastasi minulle… ”Vihollinen on asettanut nämä energiakentät pysäyttääkseen luovan prosessin. 
Sinä olet kokenut näitä monta, monta kertaa elämässäsi ja ne ovat menestyksekkäästi pysäyttäneet 
sinut, koska sinulla ei ollut ketään rukoilemassa puolestasi. Etkä sinä tiennyt, mikä sinulla oli 
vastassasi.”   

”Minun lapseni, kun te yritätte edetä projektissa, joka tuo kunniaa Minulle, valmistautukaa 
taisteluihin pimeiden voimien kanssa. He eivät halua minkään, mitä yritätte, tulevan päätökseen. He 
tulevat estämään teitä edistymästä, ryöstää teiltä kannustimenne, aiheuttaa syrjäytymistä ja 
toivottomuutta. Mutta kaikki nämä ovat savuverhoja, energiakenttiä, jotka on laitettu paikalleen 
pysäyttämään teidät. Teillä on käskyvalta niiden yli. On hyvä, jos toinen rukoilee puolestanne, jopa 



Pyhät enkelit voivat avustaa teitä tässä. He ovat energiakenttien mestareita. Mutta se, mitä Minä 
haluan teidän tietävän, että teillä on vastassanne jotakin, jonka täytyy taipua Minun Nimeni edessä. 
Jokainen polvi tulee notkistumaan ja jokainen kieli tunnustamaan. Teillä on käskyvalta. Käyttäkää sitä. 
Käyttäkää käskyvaltaa näiden pimeiden voimien yli ja kutsukaa ne alas. Minun Pyhät enkelini ovat 
avustamassa teitä.”  

( Clare ) Sitten Hän antoi minulle tämän rukouksen… ”Yli kaikkien Nimien, Jeesuksen Nimessä, minä 
käsken tätä energiakenttää tulemaan alas ja sitä ei tule korvata. Minä kutsun Pyhiä enkeleitä 
suojelemaan tätä pyrkimystä, seisomaan vartiossa ja pysäyttämään kaikki tunkeilijat, kaikista 
lähteistä, sekaantumasta tähän millään tavalla.”   

( Clare ) Muuten, haluan vain tehdä tässä huomion. Hän kutsuu Itseään Jeesukseksi minulle, 
Yeshuahiksi teille, miten haluattekin sanoa sen, se on Hänen nimensä. Siispä, älkäämme takertuko lain 
kirjaimeen Nimestä, jota Hän käytti tässä, koska tämä on nimi, jolla minä kutsun Häntä sydämestäni. 
Ja muuten, olen nähnyt demonien vapisevan, kun käytän tätä nimeä, siispä tiedän, että se toimii.  

Jeesus jatkoi… ”Jatkuvasti tarkistakaa motivaationne ja selkeytenne. Kun tunnette yhteytenne 
hupenevan, se on vastustusta. Hoitakaa se juuri siinä, älkää antako sen päästä yhtään pidemmälle. 
Kyllä, käyttäkää Minun Vertani suojelukseksi myöskin. Listatkaa Pyhät kannustamaan teitä 
maaliviivalle. Eikö se lisääkin päättäväisyyttänne, kun muut kannustavat teitä? Vaikka Suuri Pilvi ei 
aina olekaan näkyvissä, se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi siellä. Paavali ei kirjoittanut sitä 
mielikuvituksellisena ajatuksena, pikemminkin hänellä oli taivaallisia näkyjä ja hän tiesi, että Pyhät 
olivat katsomassa.”  

( Clare ) Ja Hän siteerasi Pyhiä Kirjoituksia… ”Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia 
ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa ja synti, joka niin helposti meidät 
kietoo ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja 
täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä ja 
istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.” Hebrealaiskirje 12:1-2.  

Herra jatkoi… ”Milloin ikinä asetuttekin tekemään hyvää, vihollinen asettuu vastustamaan teitä. Ei ole 
hetkeäkään, jolloin teitä ei katsottaisi ja mitattaisi, ne, jotka juonivat pysäyttävänsä teidät. Te ette 
koskaan ole yksin. En vain Minä ole luonanne, vaan vihollinen on jatkuvasti löytämässä tapoja estää 
eteenpäin menoanne. Tämä vaatii suurta tahdonvoimaa teidän osaltanne. Te ette voi tehdä suuria 
päätöksiä ilman Minua aina edessänne. Minä olen standardinne, johon teidän tulee nousta vihollista 
vastaan. Aina ja ikuisesti, kun visionne ei koskaan huoju, te tulette kukistamaan pahat. Suurempi on 
Hän, joka on teissä kuin Hän, mikä on maailmassa. Ja on aikoja, jolloin Minä seison selvästi edessänne, 
virkistämässä muistianne, että Minä todella olen tässä kanssanne, aina, nonstoppina, 24/7, 
vuorokauden ympäri ja seitsemänä päivänä viikossa, ikuisesti ja ikuisesti.”  

”Suurempi on Minun Rakkauteni, kuin apatian voimat ja pelko. Nämä voivat eivät vedä vertoja 
rakkaudellemme. Sinun rakkautesi Minua kohtaan, Clare, tulee voittamaan kaikki esteet, mutta sinun 
täytyy jatkuvasti pitää Minut keskittymisessäsi. Kun tunnet, että et ole virittynyt, tavoita Minua. Sinä 
tiedät, että Minä pidän tästä asemasta sinun oikealla puolellasi, istuen tässä tietokoneen vieressä. 
Tavoita Minua, Rakas.”  

( Clare ) Mutta kuinka teen sen, Herra?  

( Jeesus ) ”Sinä saatat saada vilauksen Minusta näkökenttäsi laidalle. Voit sulkea silmäsi ja nähdä 
Minut edessäsi. Koska kun suljet silmäsi, Minä liikun suoraan eteesi, katsoen silmiisi, vain muutaman 
tuuman päässä. Kun tunnet sulouden, me olemme yhdistyneet. Lepää, lepää. Anna Minun väräyttää 



sydäntäsi Minun armollani. Liotkaamme toinen toistemme läsnäolossa ja paistatelkaamme syvässä, 
puhtaassa viehätyksessä, jota me tunnemme toinen toistamme kohtaan.”  

”Kyllä, sinä olet viehättynyt Minuun, koska Minun rakkauteni vetää sinua aina vain lähemmäs. Sinä 
löydät tässä lepoa ja niin löydän Minäkin. Kun asiat ovat erityisen vaikeita Minulle, Minä rakastan vain 
istua kanssasi ja antaa silmiemme kohdata, antaa sinun tietoisuutesi Minun todellisuudestani vetää 
sinut sanomattoman suloisiin paikkoihin.”  

( Clare ) Aloin tuntemaan välimatkan ja minua muistutettiin rukoilemaan sitä verhoa vastaan, koska se 
iskee minua vastaan, kun olen Jeesuksen kanssa, kun me olemme puhumassa joskus tai olen 
yrittämässä päästä syvemmälle tietoisuudessani Hänen läsnäolostaan. Rukoilin sitä vastaan ja näin 
kaksi demonia, luisevaa pientä paholaista, yksi minun oikealla puolellani ja toinen vasemmalla. Ja 
niiden väliin ne synnyttivät verhon estämään minun tietoisuuttani Herrasta, saamaan minut 
tuntemaan itseni väsyneeksi ja tuntemaan, että haluan luovuttaa. Kaksi soturienkeliä tuli ja ne 
tarttuivat niitä niskavilloista kiinni ja veivät heidät pois.  

Jeesus jatkoi… ”Minä sallin tämän oppituntina sinulle. Täsmälleen tämän kanssa sinä olet tekemisissä 
ja kun rukoilit, soturienkelit poistivat heidät. He näyttävät täsmälleen siltä, ellei tanakampia lähetetä. 
Ei väliä, he eivät vedä vertoja Minun Nimelleni tai enkeleilleni.”  

( Clare ) Kun aloin tuntemaan sen välimatkan, käytin rukousta, jonka Herra oli antanut minulle.  

( Jeesus ) ”Katsohan, kun ponnistelet ja alat tuntea, että olet lipsumassa, väsymässä, tulemassa 
levottomaksi, pitkästymässä… välittömästi sinun pitäisi epäillä väliintuloa. Nämä EIVÄT ole luonnollisia 
tunteita. Demonit ovat synnyttäneet ne, toimimalla laiskuudessa, saadakseen aikaan sen, että 
hellitätte huomionne pois Minusta tai siitä, mitä Minä olen antanut teille tehtäväksi.”  

( Clare ) Mutta Herra, entä ne kerrat, jolloin tunnen itseni uniseksi? Luulin, että Sinä olit säätänyt 
nämä? Onko tämä vastustusta vai Sinä?  

Hän vastasi… ”Oikein hyvä kysymys ja tässä tarvitaan erottelua. Kun Minä sallin tämän, 
nuorentaakseni sinua syvemmillä tasoilla, Minä tulen kutsumaan sinut lepäämään ja tulemaan Minun 
lepooni. Suurimmaksi osaksi, kun me olemme yhdessä ylistyksessä ja ehtoollisessa, Minä en salli 
väliintuloa. Mutta, kun sinua estetään yhdistymästä Minuun, silloin sinä voit epäillä vastustusta. Silloin 
on aika rukoilla ja sitoa, kunnes me jälleen kerran olemme yhdessä suloisessa seuranpidossa.”  

( Clare ) Herra, toimivatko he sähköisillä keinoilla aivojen kautta, estääkseen meitä?  

( Jeesus ) ”Eivät tavallisesti. Useimmiten he ovat ulkoisia ja tulevat sinun ja keskittymisen kohteen 
väliin. Katsohan, jopa kirjoittamisessa he voivat laittaa itsensä väliimme. Useimmiten Minä huolehdin 
heistä. Minä myös laitan enkeleitä asemiin ympäri huonetta suojelemaan yhteistä aikaamme.”  

( Clare ) Mutta he pelkäävät Sinua… miksi Sinä laittaisit enkeleitä suojelemaan meitä? Minä tiedän, 
että ne ovat todellisia, olen nähnyt näitä enkeleitä.  

( Jeesus ) ”Oi Clare, sinulla on paljon opittavaa näiden henkien tavoista. Ne eivät koskaan anna periksi, 
Lapsi. Ne käyttävät tilaisuuden kuin tilaisuuden hyväkseen… he ovat kuin sakaaleja väijymässä. Mitä 
ikinä he ehtivätkin saada aikaan, ennen kuin heidät huomataan, se he tulevat tekemään. He tulevat 
juksaamaan sinua, näkemään heidät, Minun sijastani. Tai kuulemaan heidät Minun sijastani. Minä en 
koskaan salli sitä, ellei se ole tiettyä oppituntia varten. Ja sinä tiedät kokemuksesta, että se on aina 
ylpeys ja röyhkeys vakavissa tilanteissa, joita Minä korjaan sinussa tällä tavalla, sallien heidän korvata 
Minut, joko näyssä tai puheessa.”  



( Clare ) Skannasin huonetta hengellisesti näiden ällöttävien olentojen varalta.  

( Jeesus ) ”Näethän? Nyt sinä olet niiden jäljillä. He eivät vaivaa sinua nyt. He tulevat odottamaan 
otollisempaa aikaa, kun et ole tietoinen. Siksi sinun täytyy olla valppaana, Clare.”  

”Nyt, Minun Morsiameni, kaikki mitä Minä olen kertonut hänelle, soveltuu teihin myöskin. Monilla 
teillä on lahjoja, joita on vastustettu ja lannistettu. Kun teillä on lahja, teidän täytyy oppia, ei vain 
hiomaan lahjaa, vaan myöskin taistelemaan sen puolesta. Kuten Nehemiaakin, Minä tulen vaatimaan 
teitä työskentelemään luovat työkalunne yhdessä kädessä ja miekkanne toisessa.”  

”Ei ole koskaan aikaa, milloin asiat vain seilaavat itsekseen, ellen Minä ole tullut väliin ja antanut teille 
lepotauon. Olenko Minä sen arvoinen, Minun kallisarvoiset Morsiameni? Onko teille sen arvoista, 
taistella lahjojenne puolesta, paljastaaksenne Minut maailmalle. Minä olen rakentamassa teitä 
vihollisen vastustukseen. Minä olen voimaannuttamassa teitä Minun Armollani. Minä en jätä teitä 
oman onnenne nojaan näissä taisteluissa. Ja mitä suurempi voitelu, sen suurempi taistelu, teidän 
käyttääksenne sitä.”  

”Se, mistä syytätte itsenne olevan – olevanne laiska – on useimmin luovuttamista viholliselle. Mikä 
kyllä, on laiskuutta. Mutta te ette aina tunnista, että teitä estetään. Tämän uuden tiedon avulla, Minä 
odotan teidän kukistavan asiat, mitkä menneessä ovat estäneet teitä.”  

”Minä rakastan teitä syvästi, Minun Kallisarvoiset Morsiameni ja kauneutenne on ilman rajoja. 
Edetkää ja kylväkää tätä tuoksua lahjojenne kautta – lahjojen, joita Minä olen antanut teille. Ja aivan, 
kuten Nehemiakin teki, käyttäkää miekkaa ja rakentakaa samanaikaisesti.” 


