
554. Jeesus sanoo… Älkää kiinnittäkö huomiota Vihollisen Valheisiin 

ÄLKÄÄ KIINNITTÄKÖ HUOMIOTA VIHOLLISEN VALHEISIIN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Lokakuuta, 2017.  

Jeesus sanoo… ”Sinä tiedät, mikä sinun unesi on. Ei väliä, mikä näyttää tukkivan sinun tiesi, jatka 
kävelemistä, jatka eteenpäin puskemista, jatka etenemistä. Älä jahkaile ja istu alas kyynelsotkuun; 
jatka kävelemistä, tietäen, että Minä olen sinun vierelläsi ja tämä ON suunta, jonne sinun tulee olla 
menossa.” 

”Tee mikä on oikein. Paastoa miten pystyt. Kun lankeat, kadu ja käänny takaisin Minun luokseni. 
Pyydä lisää voimaa. Pidättyvyys tietyistä ruuista lasketaan tai sinä et olisi tässä kamppailussa. Sinä olet 
saavuttanut tietyn suuruisen vapauden ruuasta, mutta yhä on olemassa sidos.” 

( Clare ) Mutta Herra, ruuat, joita syön, auttavat minua työskentelemään. 

( Jeesus ) ”Eivät aina, Minun Rakkaani. Joskus ne työskentelevät sinua vastaan – sinä et vain tiedä sitä. 
Minä yritän taivutella sinua luopumaan niiden syömisestä. Tämä on toinen syy, miksi Minä haluan 
sinun irtautuvan enemmän niistä.”  

”Rakkaani, sinä voit tehdä tämän. Sinä olet osoittanut todeksi monta kertaa Minun avullani, SINÄ 
VOIT TEHDÄ TÄMÄN. Sinun täytyy vain olla peräänantamaton ja koota itsesi ja jatkaa eteenpäin, kun 
sinä lankeat. TAKOA eteenpäin sokeasti. Vaikka sinä et tuntisi sitä, se ei tarkoita, ettetkö sinä voisi 
tehdä sitä. TEE SE SIITÄ HUOLIMATTA.”  

( Clare ) Herra, minä rakastaisin tehdä sen, mutta tarvitsen lisää aikaa. Pyydän, voinko hypätä 
Ehtoollisen ja rukouksen yli? 

( Jeesus ) ”Haluatko sinä kuivettua kuin erämaa?”  

( Clare ) En. Mutta enkö minä voi puhua Sinun kanssasi koko päivän ja kuunnella Sinua, ennemmin 
kuin istua tuntikausia?  

( Jeesus ) ”On päiviä, jolloin sinun ei pitäisi rukoilla sillä tavalla; mutta Ehtoollinen on oleellista. 
Vihollinen haluaisi varmasti puijata sinua olemaan tekemättä niin. Hän olisi riemuissaan, jos sinä 
lopettaisit. Siispä jatka vain sitä, älä anna periksi sille. Sinä tulet tietämään, kun sinun tarvitsee 
uppoutua Minuun ja Sydänasukkaan rukoukseen – sinä tulet tuntemaan sen. Toistaiseksi sinä voit 
testata vesiä. Mutta tukeudu Minuun kaiken päivää ja yötä.”  

”Tukeudu Minuun, Clare. Tiedä, että Minä olen sinun kanssasi. Me yhdessä olemme tiimi, yhtä köyttä 
vetäen. Minä en tule jättämään sinua omien hauraitten suunnitelmiesi varaan; Minä vahvistan sinua.”  

”Minä haluan, että sinä alat rajoittamaan sen juoman sisäänottoa. Etsi korvikkeita ja rajoita itseäsi.”  

( Clare ) Hän puhuu minun Frappucino proteiinijuomastani.  

( Jeesus ) ”Kun sinä olet tällainen, sinä tarvitset lisää. Kun sinä olet jalkeilla ja tunnet olosi hyväksi, sinä 
tarvitset vähemmän. Sinä tulet näkemään, että tätä voidaan säädellä ja sinä voit etäännyttää itsesi 
haluamasta sitä, juuri sellaisena kuin haluat sen.”  

”Mutta älä lopeta työntekoa, älä lopeta. Tätä vihollinen haluaa. Hän haluaa sinut niin epätoivoiseksi, 
että sinä lopetat työnteon hämmennyksessä, epäonnistumisen ja toivottomuuden illuusioissa. Hän 
VIHAA sinun musiikkiasi, Minä tarkoitan VIHAA sitä. Siksi sinun pitäisi tehdä sitä kahta kovemmin.” 



”Sinulla on tämä päähänpinttymä epäonnistumisesta, Clare. Sinun silmäsi ovat vaahtoavassa meressä 
jaloissasi, eivät Minussa. Vain yksi askel kerrallaan, pidä silmäsi vain Minussa. Kun sinä alat vajota, 
huuda apua ja tukeudu Minuun. Jatka kulkuasi. Minä en anna upota sinun kovin kauas ja senkin vain 
vetääkseni sinut tiukemmin Itselleni. Vaahtoavia epäonnistumisen valheita, vellovia myrkkyjä 
jaloissasi – kaikki vakuuttamaan sinut, että se on toivotonta.”  

”Tämä on vihollisen päämäärä, Minun ihmiseni.” 

 ”Hän haluaa vakuuttaa teidät, että se on toivotonta. Joko maailman tapahtumien ja median 
manipulaation kautta tai perheen ja ystävien kautta tai fyysisten vammojen, tunneperäisten 
hyökkäysten tai ihmislogiikan kautta – sabotoidakseen teidän kohtalon tai turvallisuuden tunnettanne 
Minun tahdossani. Tai vakuuttaakseen teidät, että olette epäonnistuneet, ennen kuin olette 
aloittaneet.”  

”Jos hän voi siirtää keskittymisenne näihin asioihin, hän tulee vakuuttamaan teidät, että luovutatte. 
Älkää salliko sitä. Nuhdelkaa nämä epäonnistumisen valheet tai mitkä tahansa valheet, jotka kertovat 
teille, että teidän tulee lopettaa. Tämä on hänen salainen aseensa. Jos tunnette yhtään tunnetta, että 
se mitä olette tekemässä, on toivotonta, epäonnistuminen, liian myöhässä tai aikaa on liian vähän – 
jos kuka tahansa teistä tuntee näin, te näette ja kuulette vihollisen ansojen kukistavan teidät 
täydelliseen pysähtymiseen.”  

”Kuunnelkaa vain uskon ääntä ja Minun lupauksiani teille. Siirtäkää silmänne maasta Minuun. Minä 
tulen varustamaan teidät, kun te kuljette myrskyävillä merillä. Minä en anna teidän hukkua itsesääliin, 
epäonnistumiseen tai mihinkään muuhun valheeseen. Mutta teidän täytyy kuulla Minun ääneni ja 
katsoa Minuun. Mikä tahansa, mikä estää teidän eteenpäin menevää liikettänne, sen on vihollinen 
lähettänyt saamaan teidät luovuttamaan. Jos teette tästä pääsääntönne, teitä ei tulla puijaamaan, 
että lopettaisitte.” 

”Teitä kaikkia kohtaan tehdyt hyökkäykset ovat hirvittäviä juuri nyt ja vaativat epätavallisen paljon 
periksiantamattomuutta uskossa. Panokset suurenevat, Minun ihmiseni. Jotkut teistä kantavat 
painavia ristejä, kun te kuljette. Minun tarkoitukseni ei ole, että te uuvutte loppuun ja lankeatte, vaan 
huutakaa lisää apua ja voimaa. Kun te tunnette itsenne luistavan, huutakaa Minua apuun! Ja tietäkää, 
että te ette ole yksin, koko Ruumis tuntee nämä paineet nyt.”  

” Kaikki nämä ponnistelut lasketaan myös paastouhraukseksi. Tämä alistamisen peiton kantaminen, 
kunnes Minä vapautan teidät siitä, sillä on myös ansionsa. Ja teidän täytyy tehdä yhteistyötä Minun 
kanssani, ei epäonnistumisen ajatusten kanssa – ne ovat palavia nuolia, jotka on tähdätty selkiinne 
päivästä päivään.”  

”Jos Minä pystyin nousemaan kuolleista, Minä voin varmasti nostaa teidät jokaisen esteen yli, 
jokaisen valheiden betoniporsaan, jokaisen vihamielisen myrskyn, yli jokaisen laitteen, jonka paha voi 
keksiä. Minä voin nostaa teidät niiden yli Minun ylösnousemusvoimallani, jos te vain USKOTTE!”  

”Kulkekaa nyt, Minun siunattuni, kulkekaa. Mitään vastustusta elämässänne teitä kohtaan ei juuri nyt 
olisi, jos te ette olisi uhka pimeyden valtakunnalle. Jatkakaa kulkua.” 

”Ja tietäkää, että mitä ikinä tapahtuukin, Minä olen TEIDÄN KANSSANNE ja Minä en tule hylkäämään 
teitä. Ja Minä tulen nostamaan teidät ylös, kun te lankeatte ja tulen palauttamaan teidät virkoihinne.” 


