
340. Jeesus sanoo… Olkaa Vihollista ovelampia & Säilyttäkää Sielunne… 
Tottelevaisuus suojelee teitä 

OLKAA VIHOLLISTA OVELAMPIA & SÄILYTTÄKÄÄ SIELUNNE… TOTTELEVAISUUS SUOJELEE TEITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Kesäkuuta, 2016.  

Clare aloitti… Kun tulin rukoukseen, kerroin Hänelle… ”Tässä olen, Herra. Mutta minulta puuttuu 
meidän suloinen yhteytemme.”  

Jeesus vastasi… ”Ja sinä tiedät, miksi Minä pidättelen sitä… vai kuinka?”  

( Clare ) Koska olen ollut paha?  

( Jeesus ) ”Clare, sinä tiedät paremmin…”  

( Clare ) Minä vain halusin olla varma, Jeesus. Minä kaipaan Sinun suloista halaustasi.  

( Jeesus ) ”Sinä olet nähnyt raivoavat liekit Minun sydämessäni, rakkaani. Toistaiseksi, sen täytyy olla 
tarpeeksi.”  

( Clare ) Minä nilkutan, Herra, olen täynnä ääniä, jotka tuomitsevat minut ja kutsuvat minua uskossani 
haaleaksi. Olenko minä uskossani haalea? Minä en tunne intohimoa.  

( Jeesus ) ”Jos Minä tuomitsisin sielun omistautumisen heidän tunteittensa mukaan, Minulla olisi vain 
höyryä, minkä mukaan toimia. Se, minkä mukaan Minä menen, on tottelevaisuus ja sinulla on 
puutteita sillä alueella. Ei valinnan mukaan, vaan vastustuksen. Siispä, Minä haluan sinun 
ponnistelevan sen läpi ja tekevän, niin kuin Minä pyydän, jokaisessa olosuhteessa.”  

( Clare ) Minä tiedän, että minä en ansaitse halia. Mutta Jeesus, kuinka minä voin jatkaa ilman sitä 
kosketusta?  

( Jeesus ) ”Tottelevaisuudella. Todista Minulle rakkautesi, Clare ja jatka ilman tulta. Jatka, kun olet 
väsynyt, lannistunut, horjuva. Oi, sinulla ja Pietarilla on niin paljon yhteistä!”  

”Clare, sinä tiedät, että Minä rakastan sinua. Sinä tiedät, että olet korvaamaton Minulle. Pyydän, älä 
petä Minua; taistele kunnon taistelu, jopa kun jotkut ovat sinua vastaan. Älä anna sen vaikuttaa 
sinuun, etene sen ohi. Minä tiedän, kuinka kivuliasta se on, mutta sinun täytyy puskea läpi. Sinä olet 
yhä nilkuttamassa niiden sydänten haavoista, ketkä eivät ole sinun kanssasi. Mutta sinun täytyy jatkaa 
eteenpäin menoa.”  

”Jos Minä olisin antanut sen pysäyttää Minut, Minä en koskaan olisi selvinnyt Ristille ja sinulla ei 
koskaan olisi ollut mahdollisuutta olla Taivaassa Minun kanssani.”  

”Petoksia tulee ja menee. Ihmisiä tulee ja menee, olettaen erilaisia olettamuksia. Mutta monet eivät 
voi olla rehellisiä itselleen, saati kenellekään muulle. Minä en voinut antaa sen pysäyttää Minua.”  

”Tule tänne, Lapsi.” 

( Clare ) Siinä vaiheessa, minä murruin, itkien Hänen rintaansa vasten ja Hän piteli minua tiukasti 
Hänen sydäntään vasten… ”Oi, Jeesus, pyydän, ota pois tämä kipu?”  

( Jeesus ) ”Etkö sinä kanna sitä sen vähän aikaa, mitä on jäljellä, Minun puolestani ja sielujen puolesta, 
jotka ovat kuolemaisillaan pelastamattomina?”  



( Clare ) Kyynel juoksi alas minun poskeani ja Hän keräsi sen kultaiseen pulloon, joka oli melkein 
täynnä.  

( Jeesus ) ”Vielä muutama kyynel ja sinä tulet olemaan kotona Minun kanssani. Älä anna kenenkään 
lannistaa tai pysäyttää sinua. Minä olen antanut sinulle naarasleijonan rohkeuden; älä anna vilpillisten 
sielujen rampauttaa sinua. Kaikki, mikä on kätkettyä, tullaan tuomaan valoon. Minä olen Oikeuden ja 
Pyhyyden Jumala. Mutta toistaiseksi, Minä pyydän sinua kantamaan tätä ristiä. Sitä paitsi, sinä 
saarnaat sen niin hyvin, etkö sinä voi elää sen mukaan?”  

( Clare ) Sinun voimallasi, kyllä.  

( Jeesus ) ”Sinun täytyy nousta ylös, pudistella tomut päältäsi ja jatkaa matkaa. Sinun täytyy.”  

( Clare ) O.K. En uskonut, että se meni niin syvälle. Luulin olevani jo ohi siitä.  

( Jeesus ) ”Oi, se meni tarpeeksi syvälle, viedäkseen tuulen purjeistasi – mikä oli Saatanan 
suunnitelma. Mutta nyt sinun täytyy nousta ylös. Katso kaikkia näitä hymyileviä kasvoja, jotka 
kannustavat sinua. Jatka vain matkaa… matkaa… matkaa… ”  

”Nyt Minä osoitan tämän kaikille teille, Minun Morsiameni. Erillisyyden henki on liikkeellä 
keskuudessanne. Tällä hengellä on monia muita työskentelemässä alaisuudessaan. Päämääränä on 
erottaa ne, jotka olivat hyvissä väleissä toistensa kanssa, olivatpa he mies ja vaimo, sisaret ja veljet, 
äidit ja isät, työntekijät ja työnantaja. Ajatuksena on saattaa suhde rampauttavaan pysähdykseen, 
särkeä se ja saada se tehottomaksi ja toisia tukemattomaksi.”  

”Nyt EI ole aika antaa periksi vihollisen ehdotuksille. Ymmärrättekö? Teitä käytetään hyväksi, jos 
annatte periksi ala-arvoisille taktiikoille, kostolle, ylpeydelle ja nokittelulle. Te ette ole tunteneet 
itseänne, ettekä ole tienneet, mikä on hyvää ja oikein, jos te teette sellaisia asioita. 
Henkiinjäämisenne riippuu ympärillänne olevista. Kun te loukkaatte heitä, te loukkaatte ja 
vahingoitatte itseänne.”   

”Minä laitan teidät suhteeseen yhdessä vahvistamaan toisianne. Kun te loukkaatte toisianne, te 
loukkaatte itseänne – vakavasti. Jokainen loukkaantuminen aiheuttaa sen, että tulette jossain määrin 
kyvyttömäksi. Se, mitä te teette toiselle, on paljon loukkaavampaa itsellenne, paljastaen 
armeliaisuutenne ja rakkautenne puutteen.”  

”Suhteet ovat pyhä luottamus. Kun sieluilla on rohkeutta avautua toinen toiselleen, luottaa toiseen, 
muodostuu pyhä luottamus ja on teidän velvollisuutenne suojella sitä henkilöä parhaan kykynne 
mukaan ja kieltäytyä vahingoittamasta heitä. Teette vain vahinkoa itsellenne pitkässä juoksussa. Minä 
tulen korvaamaan muille ihmisille tehdyn vahingon. Mutta ellette te kadu, te olette vaarassa, koska te 
olette alentaneet ja heikentäneet itseänne antamalla periksi vihollisen ehdotuksille.”  

”Saatana aloittaa pienillä petoksilla, pienillä epärehellisyyksillä, ja etenee suurempiin ja suurempiin. 
Jos annatte periksi ensimmäiselle pienelle, hän tulee johdattamaan teitä toiseen ja toiseen ja toiseen, 
kunnes kuljette aivan kieroutuneena ja epämuodostuneena. Siksi demonit ovat niin rumia. Heidän 
hengen ulkomuotonsa heijastaa heidän tekojensa rumuutta. Vuosisatojen pahuuden jälkeen, niistä on 
tullut inhottavan epämuodostuneita. Jos reagoitte muille, pikemminkin kuin antaisitte heille anteeksi 
– teistä myös tulee epämuodostunut. Tämän takia Minä kuolin Ristillä… että kaikki epämuodostumat 
voitaisiin parantaa ja antaa anteeksi, kunhan sielu päättäisi tulla Minun luokseni ja katua.”    

”Kun annatte periksi pahoille mielijohteille, kun ne ovat pieniä, teistä tulee heikompi ja seuraava 
tilaisuus on helpompi teille oikeuttaa sen tekeminen, mikä on väärin. Jos te vastustatte pahoja 
ehdotuksia alun alkaenkin, teistä tulee vahvempia.”  



”Päätös kasvaa kauneudessa ja pyhyydessä tai näivettyä rumuuteen ja pahuuteen, on täysin teidän 
asianne. Minä varoitan teitä teidän omassatunnossanne, olla tekemättä jotakin, koska Minä tiedän, 
kuinka se tulee vaikuttamaan teihin, kuin myös muihin. Ja Minun sydämeni on teidän puolellanne, 
että olisitte pyhiä. Kun yhdistytte pahaan, te lyötte hynttyyt yhteen demoneiden kanssa ja ne jatkavat 
teidän johdattamistanne pahuuteen, kunnes te olette katumuksen saavuttamattomissa ja kohtalona 
on Helvetti.”  

”Te väitätte vastaan ja sanotte Minulle, ”Oi ei! En minä koskaan. Minä en mene Helvettiin – minä olen 
hyvä ihminen, loppujen lopuksi.” Te olette saattaneet olla hyvä jossakin vaiheessa… vaikka hyvä ei 
takaa pelastusta. Mutta, kun te ENSIN päätitte tehdä kompromissin Totuuden kanssa ja mennä 
omaatuntoanne vastaan, missä Minä neuvon teitä, te käännyitte ja aloitte mennä alaspäin.”  

”Sillä ei ole väliä, kuinka monta kertaa te olette loukanneet muita. Kun te kostatte, teistä tulee kuin he 
ja te menetätte valonne. Suola, joka on menettänyt makunsa, kelpaa vain pois heitettäväksi, maahan 
poljettavaksi. Te olette menettäneet paikkanne Minun Valtakunnassani, kun te valitsette pahan. Se 
alkaa hyvin pienestä… pieni kompromissi tässä, hieman enemmän tuolla. Sielu kovettuu, eikä 
hätkähdä pahan ajatusta, vaan omaksuu sen – ensin haluttomasti, sitten innokkaasti.”  

”Alussa voi olla epäilyksiä, mutta kun valitsette hyvän sijasta pahan, epäilykset heikkenevät ja 
heikkenevät ja variotusjärjestelmänne on toimintakyvytön. Siispä, enemmän ja enemmän, te 
oikeutatte ja valitsette pahan polun ja sydämenne kovettuu.”   

”Minä loin teidät kauneuteen ja viattomuuteen, mutta te voitte menettää sen oman vapaan tahtonne 
valinnoilla. Minä voin ennallistaa sen teille pahan hyvällä ja aidolla tunnustamisella, jota seuraa syvä 
synnintunto. Mutta jos te olette ohittaneet halun olla pyhä Minun edessäni, te olette matkalla suuriin 
murheisiin ja pettymyksiin. Minä en tule valitsemaan käyttää astiaa, joka oli jaloa käyttöä varten, 
mutta nyt on valinnut peittää syntinsä ja jatkaa matkaa.”  

Ja Hän väräytti minulle Hesekielin Kirjan 33:17-19 – Vartiomiehen Viesti… ”Ja vielä sinun kansasi 
lapset sanovat: ”Herran tie ei ole oikea”. Juuri heidän omat tiensä eivät ole oikeat. Jos vanhurskas 
(oikeamielinen) kääntyy pois vanhurskaudestansa ja vääryyttä tekee, on hänen sentähden kuoltava. Ja 
jos jumalaton kääntyy pois jumalattomuudestansa ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, saa hän 
sentähden elää.”   

( Clare ) Kun olin lukenut tämän, sanoin Herralle… ”Kun Sinä nuhtelet minua tällä Pyhällä 
Kirjoituksella, minä vapisen.”  

( Jeesus ) ”No niin sinun tulisikin. Minä olen varoittamassa sinua, että olet lähtenyt tuhon tielle ja 
käänny takaisin, ennen kuin on liian myöhäistä. Älkää ottako näitä nuhteita rangaistuksena, Minun 
Kallisarvoiseni – pyydän, älkää ottako.”  

”Pikemminkin, ottakaa ne ohjeistuksena, että jos niitä seurataan, ne tulevat johtamaan elämään ja 
runsaampaan elämään. Jokaisella teistä on paljon menetettävää, kun te eroatte oikeasta tiestä.”  

”Nämä ovat lopun aikojen viimeisiä hetkiä, eikä aikaa ole enempää leikiteltäväksi synnin kanssa 
tehtäviin kompromisseihin. Hetkellä millä hyvänsä elämänne voisi päättyä. Sitten te tulette seisomaan 
Minun edessäni joko puhtaana tai likaisena. Minä pitelen elämiänne Minun kämmenelläni. Minä 
varustan elämänne Minun rakkaudellani ja Minä mieluummin näkisin elämänne loppuvan, kuin 
katsoisin teidän etenevän vääryyden polkuja ja menettävän sielunne.”  



”On aivan eri asia menettää kutsumuksenne ja aivan toinen asia menettää sielunne. Jos Minä näen, 
että sydämenne ja omatuntonne on karstoittunut, Minä voin aivan hyvin ottaa teidät, suojellakseni 
teidän sieluanne.”  

”Siispä, nyt me olemme liian lähellä loppua, että enää olisi petoksia ja epärehellisyyttä, erityisesti 
epärehellisyyttä itsenne kanssa. Tunnistakaa hyvin sielujenne hauraus ja voimistakaa sitä, mikä jää 
jäljelle. Sillä näiden aikojen kiusaukset ovat yli kaiken sen, mitä te olette kohdanneet elämässänne.”  

”Juuri nyt, on SUURI mahdollisuus edistymiseen Minun Valtakunnassani. Ja vastustaakseen sitä, on 
myös suuria mahdollisuuksia lankeamiseen. Jos te olette langenneet, tulkaa Minun luokseni. Minä 
rakastan ja halaan teitä. Tunnustakaa syntinne, antakaa Minun pidellä teitä ja tehdä verenpunainen 
sielunne lumivalkeaksi. Antakaa Minun ennallistaa teidät siihen ylevään paikkaan, mistä te lankesitte. 
Antakaa Minun palauttaa teille sielunne loistava kauneus ja suunnitelmat, joita Minulla oli teille 
Minun Valtakunnassani.”  

”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. 
Onnellinen on ihminen, joka aina on aralla tunnolla; mutta joka sydämensä paaduttaa, se 
onnettomuuteen lankeaa.” Sananlaskut 28:13-14.  

”Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty! Autuas se ihminen, jolle 
Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä!” Psalmi 32:1-2.  

”Kaikki ovat haavoittuvia lankeamiselle. Suurin synti on katumuksen puute, ajatellen, että Minä en 
nähnyt, mitä te teitte, eikä kukaan muu tule koskaan tietämään. Tämä on tyhmyyden huippu. Siispä, 
tulkaa Minun luokseni katuvina ja Minä tulen ennallistamaan teidät ja vahvistamaan teidän 
päättämistänne, kulkea ja olla tekemättä syntiä enää.”  

”Minä sanon tämän, koska Minä rakastan teitä rakkaudella, jota te ette koskaan täysin tule 
ymmärtämään Maapallolla. Kukaan ei ole koskaan rakastanut teitä, kuten Minä rakastan. Tulkaa 
Minun luokseni ja Minä tulen ennallistamaan teidät.” 


