
417. Jeesus puhuu huonojen Ehdokkaiden Parhaasta &  
Suojeluksesta Tottelevaisuuden kautta 

PARAS HUONOISTA EHDOKKAISTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Lokakuuta, 2016.  

Clare aloitti… Olkoon Jeesuksen Rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, meidän kaikkien 
kanssamme.  

Minä haluan aloittaa sanomalla, että tottelevaisuus on yhä ehdottoman elintärkeää paettaessa 
vihollisen ansalankoja. Tottelevaisuus on yksi niistä hyveistä, jotka suojelevat meitä.  

Se, mikä näissä vihollisen hengellisissä hyökkäyksissä on niin mielipuolista, on, että vihollinen ei voi 
voittaa. Minä en vain ymmärrä, miksi he eivät ymmärrä sitä?  

Mitä enemmän me kärsimme, sen voimakkaammiksi me tulemme, sitä enemmän kääntymyksiä 
tapahtuu, sitä enemmän heidän taktiikoitaan paljastetaan useammille ihmisille. Minulle ei vain käy 
järkeen – paitsi, että heitä jotenkin palkitaan kivun tuottamisesta, vaikka lopulta pilkka osuu omaan 
nilkkaan.  

Kun me kärsimme, me tavallaan teemme hengellisen lannoitteen. Me ruokimme kääntymyksen 
siemeniä, jotka on kylvetty. Kuten varhainen kirkkoisä sanoi, ’Marttyyrien veri on kirkon siemen.’  

On olemassa valkoista marttyyriutta, missä veri ei vuoda, mutta kärsimystä on runsaasti. Meitä kaikkia 
kutsutaan nyt uhraamaan itsemme täysin tietoisina, ettei se tule olemaan kaunista tai helppoa.  

Meille annettiin näky niistä, jotka jäivät jälkeen vuoren alemmille tasoille. He eivät käyneet läpi 
vaikeuksia, joita meillä oli. He olivat jossain määrin onnellisempia, mukavimmissa oloissa, mutta heitä 
kohtaan silti hyökättiin. Toiset olivat aloittaneet kiipeämisen, mutta pysähtyivät puoleen väliin 
matkalla ylös. Ja muutamia oli Jeesuksen kanssa ja he jatkoivat kiipeämistä. He liittyivät Häneen hyvin 
erityisellä tavalla. Oli aivan kuin he olisivat olleet imeytyneet ja yhtä Hänen kanssaan. He etenivät 
yksikkönä ja nauttivat suuresta toveruudesta ja läheisyydestä Hänen Läsnäolossaan ja heidän 
suojeluksensa oli hyvin vahvaa.  

Siispä, älkää olko yllättyneitä, jos kristityt, joita te tunnette, rakastavat Herraa mitä voimakkaimmin, 
sairastuvat vakaviin, vakaviin sairauksiin tai joutuvat vaikeuksiin. Koska he rakastavat Herraa niin 
paljon ja he ovat antaneet itsensä täysin Hänelle. Hän sallii näitä asioita, vaikka he eivät välttämättä 
ole täysin tietoisia siitä, mitä Herra tekee heidän sairaudellaan – se silti on olemassa, Hän on silti 
vastaanottamassa uhrauksen heiltä. Ja jonain päivänä he tulevat näkemään sen. Koska juuri nyt tapa, 
millä Amerikka menee, on tapa, millä maailma tulee menemään.  

Siispä, tämä kristittyjen elämiemme ajanjakso käy järkeen vain, jos me harkitsemme panoksia, että 
Jeesus käyttää jokaisen pienen kärsimyksen saadakseen tämän miehen virkaan, kääntääkseen 
kansakunnan ja jopa maailman. Ja te ja minä kaikki tiedämme, kuinka pahalta näyttää saada Donald 
Trump virkaan. Vihollinen on tehnyt parhaansa tahratakseen tämän miehen ja se yksin kertoo meille, 
ettei hän ole heidän tiimissään.  

Valitettavasti Donald on tehnyt joitakin häpeällisiä asioita menneisyydessään ja se antaa painoarvoa 
heidän väitteilleen. Mutta minä olin ällistynyt, kun Hillary Clinton sanoi jotakin viimeisen keskustelun 
jälkeen tästä vaikutuksesta, ’No niin, se oli hyvä. Heidän täytyy nähdä, kuinka hän käyttäytyy 
näyttämöllä ja se on kaikki, millä on merkitystä.’ Se ei ole täydellinen lainaus, mutta sen ydinsisältö 



ällistytti minua. Kuinka se, miten esiinnyt julkisesti, on kaikki, mikä merkitsee? Politiikalla ei ole 
merkitystä? Korruptiolla ei ole merkitystä? Kansakunnan surkealla tilalla ei ole merkitystä?  

Ja siinä se on. Heidän agendansa ydinsanoma, kun Hillary sanoi sen, ’Te näitte, kuinka hän käyttäytyi 
’näyttämöllä’.’ Sana itsessään paljastaa… se on näyttämö… näytelmä, joka esitetään, kun sisäiset 
tunnot pidetään kätkettyinä yleisöltä. Esitä olevasi jotain ja se on kaikki, millä on merkitystä?  

Minun henkilökohtainen mielipiteeni… Ainakaan Donald ei välitä ihmisten loukkaamisesta. Jopa kuten 
Pyhät Kirjoitukset sanovat… ”Älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin 
tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa 
tekevät; mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa.” Kirje Efesolaisille 5:11-13.  

Voi pojat, sen me olemme nähneet näinä viimeisinä muutamina viikkoina.  

Varmasti meidän henkilökohtaiset elämämme tulisi olla ilman moitetta, mutta kenellä poliitikolla te 
voitte sanoa olevan tahrattoman maineen? Herra tietää, kuka tulee katumaan ja kuka ei. Ja Amerikka 
ei etsi neitsyttä, vaan ihmistä, joka voi ennallistaa perusoikeudet tähän kansakuntaan ja pysäyttää 
vihollisen täysin tuhoamasta kansakuntaamme. Ja hän on valinnut tämän miehen, huolimatta hänen 
röyhkeydestään ja sopimattomasta käytöksestään. Ainoa ero kahden ehdokkaan välillä on, että me 
näemme kaikki Donaldin sotkut hänen elämässään, mutta sotku Hillaryn elämässä on yhä kätkettynä. 
Jopa, kun se on ilmeistä ja julkaistua.  

Herra aloitti… ”Minä haluan palata tämän viestin sydämeen. Pyydän, harkitkaa, se ei tule olemaan 
helppoa. Mutta, jos te valitsette jatkaa pyhyyden vuorelle kiipeämistä, Minä tulen olemaan 
kanssanne. Minä tulen kantamaan teitä ja Minä tulen pelastamaan teidät ja te tulette kokemaan 
Minut tavoilla, joita te ette koskaan ajatelleet mahdollisiksi.”  

”Jos Minun pitäisi odottaa jotakin, joka olisi moraalisesti puhdas tekemään tämä työ, Yhdysvaltojen 
Presidenttinä, sitä ei koskaan saataisi tehtyä. Katsokaa Daavidia, suurinta kuningasta, joka Minun 
ihmisilläni koskaan oli ja jopa hän teki aviorikoksen Batseban kanssa. Ja peitelläkseen sen, hän 
murhautti Batseban aviomiehen.”  

”Sanokaamme vain, että Minä olen valinnut parhaan huonoista… koska Minä tunnen hänen 
sydämensä ja Minä tiedän hänen loppunsa. Hän tulee tekemään hyvää työtä. Muut ovat pahimman 
laatuisia petkuttajia, taipuvaisia tuhoamaan teidät ja Maapallon.”  

”Siispä, on teistä kiinni, Minun Ihmiseni, erottaa nämä sanat. Clare ei tiedä mitään politiikasta, jopa 
hän itse tunnustaa sen, Minä olen ohjeistanut häntä, eikä hänellä ole muita mielipiteitä kuin Minun 
omani.”  

”Kyllä, no niin, tällä kertaa sillä on väliä ja siksi Minä kutsun Minun ihmisiäni seisomaan Minun 
valintani takana, parhaan huonoista ehdokkaista. Minä en ole tässä kiistelemässä kenenkään kanssa. 
Minä olen nähnyt teidän pukuhuone ajatuksenne ja jopa puheenne – Minä olen nähnyt jopa 
enemmän kuin sen, itse asiassa. Eikä ole yhtään ihmistä, joka voi seisoa Minun edessäni ja sanoa… 
’Minä olen ilman syntiä, Herra.’ Ei edes yhtä.”  

”Mutta palaten uhrauksiinne… Morsiamen täytyy muistuttaa Sulhasta. Tämä kärsimys on valmistelua 
kruunajaisianne varten. Te todella tulette muistuttamaan Minua, kun Minä tulen hakemaan teitä. 
Minä tulen imeyttämään teihin Minun voimaani, jos te vain pyydätte. Minä tulen kantamaan teitä, 
kun te ette enää voi jatkaa, jos te pyydätte. Minä tulen ennallistamaan teidän uskonne, kun 
epäilyksellä on kuristusote teistä, jos te pyydätte.”  



”Minä tulen antamaan teille kestävyyttä viimeistellä tämä kisa, rakastaen Minua ja Minun ihmisiäni 
enemmän kuin koskaan olette rakastaneet, vain pyytäkää. Kaikki nämä asiat Minä tulen tekemään 
teidän puolestanne ja enemmän, Minun Ihmiseni, paljon, paljon enemmän. Mutta teidän täytyy 
päättää. Tällä hetkellä, te ette voi nähdä, mitä on tulossa tulevaisuudessa, mutta Minä voin. Tuletteko 
luottamaan Minuun?”  

”Minun viimeiset sanani teille… se tule olemaan kovaa, mutta Minä tulen olemaan teidän kanssanne 
koko matkan.” 


