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TOTTELEVAISUUS… LAITTAKAA YLLENNE JUMALAN HAARNISKA & HEITTÄKÄÄ SYNTI KAUAS
ELÄMÄSTÄNNE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Syyskuuta, 2016.
Clare aloitti… Herra siunaa teidät kaikki rohkeudella ja toivolla.
Jeesus haluaa minun kertovan teille hyökkäyksestä Ezekielin elämää vastaan toissayönä. Hän pyysi
minua tekemään tämän, koska teidän täytyy tietää mitä tehdä ja kuinka käsitellä se, jos se tapahtuu
teille.
Ja korostaakseni hieman tätä viestiä, sain iskun vyön alle, juuri ennen, kun menin nauhoittamaan sitä
ja se suisti minut raiteiltani neljäksi tunniksi. Luulen, että tässä viestissä on jotakin tärkeää!
No niin, tämä tapahtui kaksi yötä sitten. Me olimme juuri lopettaneet rukoilemasta avoimia ovia ja
demonista häirintää vastaan. Se oli aika voimakasta rukousaikaa, myös kirouksia rikottiin, jotka olivat
kosto meitä vastaan, kun tiettyjä vangittuja päästettiin vapaaksi. Ja Ezekielille oli kerrottu aikaisemmin
päivällä, että häntä tultaisiin kutsumaan esirukoukseen, siispä hänen vointinsa ei ollut parhain, hän oli
makaamassa.
Juuri sen jälkeen, kun olimme lopettaneet esirukoilemisen, yhtäkkiä hän alkoi tuntea olonsa hyvin
kummalliseksi ja tunnottomuus alkoi hänen jaloistaan ja se alkoi nousemaan hänen ruumistaan
ylöspäin, ottaen haltuunsa kaikki tunteet, kaikissa osissa, minkä kautta se meni. Hän alkoi
panikoimaan ja oli todella tuskaisessa tilassa ja kertoi minulle, mitä oli tapahtumassa. Ajattelin, että
ehkä se oli hänen sydämensä, mutta hänen sydämeensä ei koskenut.
No niin, tunnottomuus jatkui, meni ohi hänen lantionsa, hänen rintansa ja koko matkan hänen
kyynärpäihinsä ja sitten se näytti pysähtyvän. Kokosin yhteen esirukoilijoita, me rukoilimme ja minä
tunsin, että minun pitäisi soittaa ambulanssi. Sain siihen ’kyllä’-viestin, siispä soitin ambulanssin ja me
jatkoimme rukoilemista. Ja juuri ennen kuin ambulanssi tuli tänne, hän alkoi tuntemaan olonsa
paremmaksi. Koska olin kutsunut esirukoilijoita ja lähettänyt sähköpostia, pikaisen sähköpostin, kun
luulin, että Ezekiel oli kuolemassa. Ja minä todella luulin, koska tämä ilmeisesti oli suuri hyökkäys
hänen ruumistaan kohtaan, jotakin oli todella, todella vinossa. Ja minä todella uskoin, että hän oli
kuolemassa, jos joku ei tulisi väliin, jos Jumala ei tulisi väliin – hän oli kuoleva.
Siispä, jokainen alkoi rukoilemaan. Pyhä Henki paljasti jollekin, että se oli aneurysma, valtimon
pullistuma, hänen selkäytimessään. Vihollinen oli lähettänyt sen. Vaikka olin jo kutsunut ambulanssin,
että hänet kuljetettaisiin sairaalaan, mutta Jeesus puhui yhdelle esirukoilijalle ja sanoi, ettei se olisi
tarpeellista. Hän oli ottamassa sen pois ja korjaamassa vahingon.
Noin 3 minuuttia myöhemmin, tunto alkoi palaamaan hänen käsiinsä, sitten hänen sääriinsä ja
jalkateriinsä. Hänen kasvonsa, silmänsä ja puhekykynsä palasivat. Siihen mennessä ambulanssi oli
saapunut. Kerroin heille, että luulen, että hän tulee olemaan ok, mikä ikinä asia olikin, se on
ratkennut. Mutta he pyysivät, että he voisivat tarkistaa hänet ja minä halusin nähdä, mitkä hänen
peruselintoimintonsa olivat, joten sanoin ’kyllä’.
Kävi ilmi, että hänen veren happitasonsa oli loistava, verenpaine loistava, verensokeri loistava. Ei
merkkiäkään tai oiretta jäänyt hänen ruumiiseensa. Kaikki tunto oli palannut. Mutta Jeesus oli
kertonut yhdelle esirukoilijalle, että kaikki hänen peruselintoimintonsa olisivat loistavat, niin että he

eivät painostaisi meitä kuljettamaan häntä. Minä olin jo päättänyt, että en aikonut olla tottelematon
Herralle, joka kertoi meille olla kuljettamatta häntä.
No niin, kun kaikki oli sanottu ja tehty, minä ihmettelin, kuinka me olisimme käsitelleet tämän, jos
esirukoilijat eivät olisi olleet paikalla?
Ja Herra vastasi hyvin yksinkertaisesti… ”Kutsu Minua huolen päivänä ja Minä tulen päästämään sinut
pahasta. Sinä olet minun. Sano vain, ’Jeesus, pelasta minut.’ ja Minä tulen tekemään loput, sanotpa
sen ääneen tai hengessä… ’Jeesus, pelasta minut!’”
( Clare ) Myöhemmin kävi ilmi, että kuoleman henki oli huoneessa, yrittäen ottaa Ezekielin, mutta
Herra käski sitä… ”Irrota kätesi Minun pojastani. Anna takaisin Minun poikani. Sinä et voi saada häntä,
hän on Minun.”
Ja me todella, todella halusimme ymmärtää, miksi Herra oli sallinut tämän hyökkäyksen. Se näytti
olevan ylivoimainen tottelevaisuustesti, luottaisinko minä lääkäreihin vai luottaisinko minä Herraan?
Mennäkö sairaalaan vai ei?
Sitten Jeesus alkoi selittämään, että hengenvaaralliset ajat olivat tulossa Maapallolle ja tottelevaisuus
tulee olemaan KAIKKEIN tärkeintä, jopa merkitsee eroa elämän ja kuoleman välillä. Ja että meidän
täytyy tehdä valinta: valita olla tottelevaisia Jumalan tiedetylle tahdolle tai valita maailman tapa. Että
me kaikki olemme tienristeyksessä ja Herra kutsuu meitä uudelle tottelevaisuuden tasolle. Koska uusi
vastustuksen taso on tulossa, ellei jo ole täällä.
Herra, pyydän, tulethan Sinä pitämään meidät ajan tasalla?
Jeesus aloitti… ”Yksi asia, minkä Minä haluan sinun muistavan, on, että siunaa niitä, jotka kiroavat
sinut. Välittömästi, kun tulet tajuamaan ja sinulle paljastetaan lähde, rukoile heidän puolestaan. Sinun
rukouksesi siinä ajassa ovat mitä voimakkaimpia.”
”En aikonut sallia Ezekielin kuolla. Minulla on hänelle paljon työtä tehtävänä. Minä olen Jumala, enkä
ole alamainen kenellekään ihmiselle tai hengelle ja Minä teen päätöksen siitä, kuka elää ja kuka
kuolee, et sinä.”
”On totta, että tottelevaisuus oli pääoppitunti, koska todella, jos et olisi totellut ja läpäissyt tätä testiä,
et varmasti läpäisisi muita ja Minä en voisi antaa sinulle sitä työtä tehtäväksi. Siispä sinä läpäisit,
mennen tullen. Mutta, kuten on kirjoitettu, ’Älkää riemuitko siitä, että demonit tottelevat teitä,
pikemminkin riemuitkaa siitä, että nimenne ovat kirjoitetut elämän kirjaan.’”
”Minä en voinut sallia tätä tapahtuvan monesta syystä, niistä ei ole vähäisin se seikka, että olet ollut
uskollinen palvelemaan Minua, Clare.”
”Minä toivon, että te kaikki otatte tämän oppituntina tottelevaisuudesta. Teillä ei saata olla mitään
muut turvautumista kuin Minä sillä hetkellä ja se on teidän eduksenne. Minä en tule sallimaan
vihollisen lamauttaa teitä unohtamaan kutsua Minua. Vaikka Minä elän joka ikisessä teissä, Minä
haluan teidän pyytävän uskossa, kun te tarvitsette ihmettä.”
”Minä todella pidän elämän ja kuoleman avaimia. Minä todella olen kykenevä korjaamaan ruumiiseen
tehdyn hyökkäyksen. Onko mikään minulle liian vaikeaa? Ei, vastaus on empaattisesti, ’EI!’ Minä
nuhtelin kuoleman ja sieppasin hänet pois sen leuoista.”
”Minun lapseni, tämä ei ole aika lepäillä. Tämä on rehottavan pahan ja leviävien satanististen
noitapiirien aika. Nyt enemmän kuin koskaan, teidän täytyy olla varuillanne, rukoilemassa ja
odottamassa hyökkäystä. Kyllä, Minä olen antanut teille työtä tehtäväksi. Kyllä, se on iloista ja se tulee

olemaan hedelmällistä, mutta teidän, kuten Nehemian, täytyy työskennellä miekka toisessa kädessä
ja työväline toisessa. Tulee olemaan lukemattomia hyökkäyksiä teidän kaikkien elämiä kohtaan. Jotkut
vakavia, jotkut vain tulevat lähelle, mutta eivät kosketa teitä.”
”Mitä sitoutuneempia te olette palvelemaan Minua, tullen nöyriksi ja tottelevaisiksi, sen enemmän
Minä voin luottaa teihin: enemmän armoa, enemmän hedelmää. Ja Minä saattaisin lisätä,
legioonittain enemmän enkeleitä vartioimassa teitä.”
”Clare on opettamisasemassa, siispä mitä hänelle tapahtuu, suodattuu teille oppitunteina ja niin sen
pitääkin olla. Muuten, rukouksenne hänen puolestaan siirtävät vuoria ja uskokaa Minua, hänellä on
monia vuoria kukistettavana, joista vähäisimpiä eivät ole inhimilliset viat.”
”Kun mennään tähän maailmaan tänä aikana, kun Cern vapauttaa enemmän ja enemmän pimeyttä,
tämän maailman lapset kasvavat enemmän ja enemmän hyväksikäyttävissä perheissä ilman isää,
mustan magian harjoittaminen on tulossa enemmän ja enemmän suositummaksi. Se nähdään
keinona suojella itseään ja saada mitä halutaan. Mutta tämän polun valinneiden sokeus, on jotakin,
mitä teitä kutsutaan vastustamaan Minun Rakkaudellani.”
”Monet, monet näistä harjoittajista tulevat hirvittävän hyväksikäyttävistä perheistä, tehden lapsilleen
asioita, jotka ovat liian pahoja nimettäviksi. Seurauksena, henki murretaan ja torjunnan,
suuttumuksen, katkeruuden ja vihan demonit tulevat sisään ja kotiutuvat. Sitten he vetävät sielun
kostoon ja muiden loukkaamisen tapahtumapaikoille, niin kuin heitä on loukattu.”
”Minä haluan vastustaa sitä. Minä haluan parantaa heidät Minun Rakkaudellani. Minä todella olen
heidän isänsä, heidän veljensä ja paras ystävänsä. Teidän täytyy kantaa tätä valoa pimeisiin paikkoihin
ja vakuuttaa heidät siitä, kuka Minä olen, rakkaudellanne ja uskollisuudellanne. Sitten heidät voidaan
päästää pahasta ja parantaa.”
”Kun te teette näitä asioita, te joudutte hyökkäyksen kohteeksi. Mutta Minun suojelukseni tulee aina
olemaan paikalla, taistelemassa puolestanne. EI varmasti ole sattumaa, että teille opetetaan
hengellistä sodankäyntiä niin voimakkaasti, kuin mitä teille opetetaan tällä hetkellä. Tämä on aika
tarkoituksellista Minun puoleltani. Te tarvitsette näitä aseita. Teidän täytyy uudistaa elämänne ja
sydämenne vastaanottamaan Minun täysi suojelukseni vihollista vastaan.”
”Muistakaa, jos olette valonkantajia, Saatana tulee yrittämään nitistää teidät. Siispä, ollaksenne
valonkantajia, teidän kätketty elämänne täytyy olla yhtä pyhää, kuin mitä ihmiset näkevät
ulkopuolelta. Tämä on päätös ja sitoumus, jota Minä kutsun kaikkia Minun Ihmisiäni tekemään. Minun
poikani ja tyttäreni, kun te tulette palvelemaan Herraa, valmistelkaa itsenne koettelemuksia varten.”
”Minä vien teidät kunniasta kunniaan”, Jeesus jatkoi. ”Vaikka te ette voi nähdä kunniaa ympärillänne,
paholaiset voivat ja he tekevät huomioita ja toimia teitä vastaan. Mutta jos te estätte ovia
aukeamasta, teillä menee hyvin ja Minun suojelukseni tulee aina olemaan paikalla.”
”Teidän ei tarvitse sitoutua tähän sotaan, Minä tulen silti ottamaan teidät Taivaaseen, mutta
raskaiden tappioiden kera. Parempi, että ottaisitte haarniskan ja aseet ja heitätte synnin kauas
elämästänne ja olette valmistautuneita vihollisen hyökkäyksiin, kun te vähiten odotatte häntä.”
”Minä olen kanssanne tässä, enkä Minä tule sallimaan koettelemuksia yli kykynne kestää niitä.”
”Koska hän riippuu Minussa kiinni, niin Minä hänet pelastan; Minä suojelen hänet, koska hän tuntee
Minun Nimeni. Hän huutaa Minua avuksensa ja Minä vastaan hänelle, Minä olen hänen tykönänsä,
kun hänellä on ahdistus, Minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä
iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen.” Psalmi 91:14-16.

