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301. Jeesus selittää… Tämä viivästyttää Taivaaseennostoa & 3 Ryhmää Kristittyjä 

 
MIKÄ VIIVÄSTYTTÄÄ TAIVAASEENNOSTOA?... ON 3 RYHMÄÄ KRISTITTYJÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Huhtikuuta, 2016. 

Clare aloitti… Herra siunaa meitä oppimiskykyisellä hengellä ja avoimella sydämellä. Minä, aivan 

kuten monet muutkin ovat kamppailleet sen kanssa, mikä näyttää sanalta Taivaaseennoston 

ajoituksesta. 

Minua on suuresti vaivannut se, että ei vieläkään ole mitään merkkiä Herran tulemisesta, sen 

mukaisesti, mitä Hän on kertonut minulle. Minulla on ollut hyvin raskas taakka siitä koko päivän 

tänään. Siis, kun tulin rukoushetkeeni, minuun koski sisäisesti ja tunsin, että Herra aikoi puhua 

minulle juuri tästä aiheesta. Ja Hän puhui! Tässä on, mitä kävi ilmi. 

Herra, mitä minun pitäisi kertoa heille? Minä olen vastuussa jokaisesta sanasta Sinulle ja minä en 

tunne kiireellisyyttä. Tunnen jälleen tuuditusta vaistossani Sinun tulemisessasi meitä varten. 

Pyydän, mitä minun pitäisi kertoa heille?  

Jeesus aloitti… ” Kerro heille, että lopettavat rukoilemisen sukulaistensa puolesta. Kerro heille, 

että lopettavat rukoilemasta maansa puolesta. Kerro heille, että lopettavat rukoilemasta 

maailman puolesta. Sitten Minä tulen paljon aikaisemmin.” 
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” Mutta Minun kansani, joka on otettu Minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät Minun 

kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin Minä kuulen Taivaasta ja annan anteeksi heidän 

syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi.” Toinen Aikakirja 7:14. 

” Se on vain niin yksinkertaista, Clare. Jos sinulla on niin kiire tulla otetuksi Taivaaseennostossa, 

niin lakkaa rukoilemasta.”  

( Clare ) Herra, minä näen tällä tavalla, anna minulle anteeksi, jos olen väärässä; on kolmenlaisia 

uskovia…  

1. ”loppuun-uupuneet-hyvää-tehdessään”, morsiamet, jotka ovat nukahtaneet, mutta silti 

odottavat sinun paluutasi. 

2. Sitten ”todelliset rakastajat”, jotka myös odottavat ja kaipaavat, muuta tekevät kaiken 

voitavansa tuodakseen ihmiskunnan Sinulle. Heidän lamppunsa ovat yhä täynnä. He ovat niitä, 

jotka pidättelevät Taivaaseennostoa, vaikka he näyttävätkin niiltä, jotka eivät enää voi odottaa.  

3. Ja viimeiseksi, ne, jotka ovat syntyneet uudelleen, muuta ovat kiireisinä maailmassa ja he eivät 

halua kuulla Sinun tulemisestasi. Onko tämä Sinun ajatteluasi vai minun? 

( Jeesus ) ” Se on Minun. Minä olen laittanut nämä ajatukset sinun päähäsi, niin että Minä voisin 

auttaa sinua näkemään, missä sinä seisot Minun edessäni.”  

” He, jotka ovat innokkaita ja kiireisiä Minua varten, eivät ole kukistaneet vielä lihaansa. He 

horjuvat, uupuvat loppuun ja jopa nukahtavat. Heidän lamppunsa ovat tyhjiä. He reagoivat 

huonosti, kun Minun tuloni viivästyy, jopa siihen pisteeseen asti, että he haluavat antaa periksi ja 

langeta muun maailman mukaan. Heitä ei ollenkaan huolestuta kadotetut, joita he eivät näe. Kyllä, 

he näennäisesti palvelevat ja rukoilevat, mutta eivät sydämessään tunne niin, mutta he 

mieluummin lähtisivät nyt Taivaaseennostossa, kuin kärsisivät enää miljoonien vielä 

pelastamattomien vuoksi.”  

” He eivät näe niin kuin Minä näen, ajattele niin kuin Minä ajattelen, tai tunne niin kuin Minä 

tunnen. Monet kanavallamme ovat tällaisia. Minun Morsiameni, Minä rakastan teitä, mutta teidän 

täytyy nähdä itsenne Minun peilissäni, että onko se mitä elämästänne on jäljellä, todella uhrausta 

Minulle.”  

” He, jotka ovat palvelutyön etulinjassa, työskennellen kovasti, kun on vielä päivänvaloa jäljellä, he 

ovat Minun Rakastajiani. He ovat juuri niitä, jotka tullaan ottamaan Taivaaseennostossa, jopa 

heidän tahtonsa vastaisesti jollakin tasolla. He ovat niin rakastuneita Minuun ja omistautuneita 

Minun agendalleni, että he rukoilevat kansakunnan ja maailman puolesta, ODOTTAEN Minun 

kuulevan heitä ja myöntävän armollisuutta ja armoa. Nämä ovat heitä, joiden kanssa Minä kaipaan 

innokkaasti olla Taivaassa. He ovat Morsiamia, joilla ovat lamput täynnä öljyä.” 

” Sitten on heitä, jota Minä kutsun maailmallisiksi ja todella luopuneiksi kristityiksi, jotka tekevät 

sen, mikä on mukavaa. He tukevat lähetystyötä, antavat palvelustoimiin, ja elävät ”hyvää” elämää, 

nauttien tietyistä maailman puolista. He, myös, rukoilevat – mutta kun pakkotilanne tulee, he 

poistuvat paikalta tai murtuvat. He eivät ole hyvin perehtyneet kärsimykseen, eivät samalla tavalla 

kuin Rakastajat. Nyt Minä osoitan niitä viestejä, joita sinä sait palveluksessasi.”  

( Clare ) Minulla oli ehtoollispalvelus juuri ennen kuin tulin rukoushetkeeni. Ensimmäinen viesti. 

Herra, mistä Sinä haluat aloittaa?  
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( Jeesus ) ” Pietarin Toisessa Kirjeessä 3:8 sanotaan… Mutta tämä yksi älköön olko teiltä rakkaani, 

salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niin kuin yksi 

päivä.”  

” Kyllä, Taivaassa aika on kokonaan toisenlaista. Muuta kun Minä puhun teille, Minä puhun 

Maapallon ajasta, koska sitä te elätte ja ymmärrätte. Minä en puhu teille taivaallisella ajan 

konseptilla.”  

” Toisessa Pietarin Kirjeessä 3:9 sanotaan… Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin 

muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan Hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä Hän ei 

tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.”  

” Te katsotte Minuun ja rukoilette, `Herra, anna armoa minun perheelleni.`Olenko Minä kuuro 

epäjumala vai reagoinko Minä myöntämällä armoa? Te rukoilette Pyhää Armorukousta. Olenko 

Minä jälleen joku, joka ei voi kuulla? Te itkette, kun teidän sukulaisenne torjuvat teidät, kun he 

pilkkaavat teitä. Enkö Minä itke teidän kanssanne? Eikö teidän kyyneleenne ja tuskanne liikuta 

Minun sydäntäni, säälimään heitä ja antamaan heille lisää armoa, lisää aikaa ja lisää armoa? He, 

jotka jatkuvasti sanovat, että Minun armoni on loppumassa, ovat väärässä. Minun armoni on 

ikuista ja on ajasta aikaan.” 

( Clare ) Ja sitten Hän elävöitti tämän Pyhän Kirjoituksen minulle, Valitusvirret 3:23… Herran armoa 

on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä Hänen laupeutensa ei ole loppunut: se on joka aamu uusi, 

ja suuri on Hänen uskollisuutensa.”  

( Jeesus ) ” Minun ihmiseni, teidän täytyy harkita, että Minun sydämeni on puhdasta kultaa, 

puhdasta rakkautta, puhdasta hyvyyttä. Minä kammoan tuomitsemista. Minä inhoan tuomion 

jakamista. Teillä ei ole mitään tapaa arvella sen kivun määrää, mitä Minä kärsin tuomitsemisessa. 

Viattoman lapsen murha, raskaana oleva nainen, nuoret lapset… teillä ei ole mitään käsitystä siitä, 

mitä Minulle maksaa jakaa tuomiota.”  

” Siis, sen ei pitäisi olla teille yllätys, että Minä olen kärsimätön vastaamaan armon rukouksiin. 

Enkö Minä ole käskenyt teitä rukoilemaan? Ettekö te ole rukoilleet pelastamattomien ja 

perheittenne puolesta? Siispä, Minä pyydän teitä rukoilemaan ja te rukoilette ja Minä sivuutan 

teidät??? Sellaisen Jumalanko te luulette Minun olevan?”  

” Mitä Joona teki, kun ihmisiä ei surmattu Minun vihassani? Ettekö te ole juuri niin kuin hän? Te 

profetoitte tuomiota ja Minä myönnyin, koska he katuivat… nyt te haluatte mennä maahan ja 

kuolla? Ettekö te ole kaikki juuri niin kuin Joona?”  

” Minä moitin teitä, Minun Morsiameni. Minä en tuomitse teitä, Minä kiinnitän teidän huomionne 

siihen, mikä puuttuu pyhimysten edessä Taivaassa. He näkevät puutteen ja he rukoilevat armoa 

teille. Ja muuten, tämä teidän tahaton reaktionne, mikä teillä on jokaista Taivaassa teidän 

puolestanne rukoilevaa kohtaan, se tulee viholliselta… se on silkkaa hölynpölyä. Kirjaimellisesti. 

Eikö heidän, jotka ovat liitossa Minun kanssani, pitäisi itkeä, kun Minä itken, riemuita, kun Minä 

riemuitsen ja rukoilla, kun Minä rukoilen? Te pyydätte ystäviänne rukoilemaan teidän 

puolestanne, mutta pilvi, joka seuraa teidän jokaista liikettänne… he eivät voisi? Kuten Minä 

sanoin – tämä on järjetöntä.”  

” Vain koska yksi kirkko käytti tätä väärin, tekeekö se siitä pätemätöntä? He käyttivät väärin myös 

kastetta ja avioliittoa myös, veloittaen rahaa siitä. Siis, hylkäättekö te myös kasteen ja avioliiton 
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myös? Minä en halua mennä tämän syvemmälle tässä asiassa. Etsikää Minua ja Minä tulen 

näyttämään teille totuuden. Sillä välin, he Taivaassa ja Maapallolla ja kaikki luodut valittavat teidän 

puolestanne.” (Paavalin Kirje Roomalaisille 8:22-23)  

” Kyllä, luomakunta valittaa, aivan kuten tekin valitatte. Lopen uupuneina tämän maailman 

korruption vuoksi. Nyt, te kysytte Minulta milloin ja Minä en voi kertoa teille, ennen kuin Isä 

paljastaa sen Minulle. Minä olen valinnut seisoa Pyhien Kirjoitusten takana. Minä voin kertoa teille 

muita asioita, mitä tulee tapahtumaan sinä päivänä, mutta Minä en voi nimetä päivää. Se on 

salattu Minulta. Minä kerroin teille, että päivä oli lyöty lukkoon, mutta silloin Minulle annettiin 

lisää aikaa kerätä ja Minä kerroin teille, että aikaa on pidennetty hyvin pienin lisäyksin. Sitten Minä 

selvensin ja sanoin, että hyvin pienet lisäykset olivat minuutti minuutilta. Siis, aikaa on pidennetty 

minuutti minuutilta.”  

” Tiedättekö mitä Minä tekisin, jos Minä eläisin Maapallolla? Ensimmäiseksi aamulla Minä kiittäisin 

Isää vielä lisäminuutista pelastaa sieluja. Yksi lisäminuutti. Minä kiitän Häntä ja asetan katseeni 

heihin, jotka ovat alkamassa reagoida. Sen Minä teen.”  

” Siis kuinka Minä tunnen heitä kohtaan, ketkä ovat innokkaita tulemaan otetuiksi 

Taivaaseennostossa? Minä olen iloinen, että he ovat innokkaita näkemään Minut ja tulemaan 

lievitetyiksi kärsimyksistään, mikä on vain luonnollista. Mutta Minä olen surullinen, kun näen 

sellaista itsekkyyttä, joka saisi Minut jättämään niin monen jäljelle kärsimään ja jopa enemmän – 

koko ikuisuudeksi.”  

” Entä he, jotka ovat Minun asioillani ja sinnittelevät? He saavat Minut itkemään ilosta. Miksi, te 

sanotte? Koska heidän sydämensä ovat yhtä Minun kanssani ja he lohduttavat Minua heidän 

rakkaudellaan heidän veljeensä.”  

” Mikä tuo Minut tähän… He ovat Filadelfian Alkuaikojen Kirkko. Kyllä, he ovat ne, joille Minä olen 

luvannut pelastuksen ja pahoista päivistä päästämisen; päivät ovat kohtaamassa tätä Maapalloa. 

Minun ihmiseni, joko te olette Minun puolellani tai Minua vastaan. Joko te kuuntelette ja reagoitte 

Minun kipuuni ja sivuutatte omanne, tai te valitatte juuri niistä asioista, jotka tulevat tuomaan 

teille suurimmat ansiot ja kunnian Taivaassa. Ja ilon Minulle.”  

” Minun lapseni, Minä kuulen joka äänen – ymmärrättekö te?? Minä kuulen kohdussa olevan 

syntymättömän lapsen äänen. Minä kuulen Alzheimerin vaivaaman ikäihmisen äänen. Kyllä. Heillä 

myös on ääni. Ja Minä kuulen kaikki äänet siltä väliltä. Kuinka Minä sitten oikeutan 

ahdistuksessaan tarpeessa olevien murskaamisen? Enkö Minä kaipaa Armoa Minun Isältäni näille? 

Minä kerron näitä asioita vain tutustuttaakseni teidät Minun pulmaani, en tuomitakseni teitä. 

Minä haluan teidän sydäntenne olevan Minun sydämeni kaltaisia.” 

” Tiedättekö te, että tämän maailman olisi pitänyt suistua hämmennykseen, kaaokseen ja sotaan 

kauan aikaa sitten?? Kyllä, KAUAN aikaa sitten. Tiedättekö te, että moni teistä ei ollut vielä 

kuitenkaan pelastettu? Voi, vaviskaa missä seisotte, te olitte menossa Helvettiin. Ja nyt pitäisikö 

Minun hylätä teidän kaltaisenne Hornaan?”  

” Minä en hylkää. Ja Minä haluan teidät MINUN puolelleni, Minun Isäni puolelle. Kyllä, kuunnelkaa 

Minun ihmiseni, TULKAA MINUN SYDÄMENI KALTAISIKSI kadotettujen puolesta ja lopettakaa 

kiusaamasta Jumalaanne näiden tuomitsemisella. Todistakaa Minulle, että te olette Minun 
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todellinen puolisoni, että kaikki mikä teille merkitsee, merkitsee Minulle. Tiedättekö te, että koko 

Taivas on yhdistynyt Minun kanssani halussa ja rukouksessa? No niin, se on.”  

” Siis, tätä Minä siis teen. Kaikkien teidän puolestanne. Ja tämä hyödyttää jopa haaleita ja antaa 

heille ja antaa heille hieman aikaa herätä. Minä annan teille iloisia asioita tehtäväksi Minua varten. 

Asioita, joita te synnyitte tekemään, niitä Minä annan teille. Minä tuon esille teidän lahjanne, niin 

että te ette ikävysty ja uuvu loppuun, ja ette anna periksi ja tulette kukoistamaan. Sellainen on 

ajoituksen luonne. Kuitenkin te tulette olemaan kukoistamisen prosessissa. Te ette tule istumaan 

tien poskessa itsesäälissä ja surkuttelemassa kärsimyksiänne täällä. Ei, te tulette nousemaan 

ottaaksenne Valtakunnan myrskyllä, näiden erityisten ominaisuuksien avulla, mitä Minä olen 

suonut teille.”  

” Kyllä! Te tulette olemaan tuotteliaita, jos te tottelette Minua. Minä haluan teidän unohtavan 

maallisen ajan, koska Minä en edelleenkään tiedä päivää enkä tuntia ja Minä en halua katsoa alas 

vakavaa morsianta, joka on surkuttelemassa Minun viivästymistäni. Se ei ole Minun käsissäni. 

Ymmärrättekö te? Se on Isän käsissä ja sillä välin, Minun täytyy lepytellä Minun Morsiantani ja 

saada hänet keskittymään siihen hyvään, joka vielä on tehtävänä. Siis katsokaahan (Minä toivon, 

että te näette), Minä teen kaikkeni tuodakseni iloa teidän elämiinne näissä olosuhteissa. Kyllä, 

Minä valan sitä päällenne. Pyytäkää ja te vastaanottaa. Jotkut teistä eivät vieläkään ole painaneet 

päälle tarpeeksi tietääksenne, mikä on se mitä te voitte tai mitä teidän pitäisi olla tekemässä. 

Kunnes se paljastetaan teille, tehkää mitä ikinä kätenne löytävät tekemistä tuodaksenne muita 

Minun luokseni.” 

” Minä johdatan teitä tarpeilla. Minä tuon tarpeita teidän tietoonne. Olkaa herkkiä ja reagoikaa. Te 

ette tiedä, kuinka Minä suoristan mutkat. Olkaa vain tottelevaisia ja tehkää mitä ikinä kätenne 

löytävät tehdäksenne Minut todelliseksi muille. Tottelevaisuutenne kautta Minä tulen 

johdattamaan teitä. Selvä, nyt me tulemme tilanteen taitekohtaan. Ja tätä Minä haluan teidän 

kuuntelevan hyvin huolellisesti.”  

” Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet 

kuumuudesta hajoavat ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.” Toinen Pietarin Kirje 3:10. ” 

Nyt. Onko teitä koskaan ryöstetty? Odotitteko sitä? Aivan. Ette odottaneet, se oli yllätys. Tämä on 

vain mikroskooppinen skenaario siitä mitä tulee tapahtumaan.”  

” Suzanne on kiireinen hoitokodissa. Hän työskentelee siellä, mutta myös tekee vapaaehtoistyötä. 

Hän on juuri organisoinut musiikkiesityksen Taivas- aiheesta seniori kansalaisille ja on saamassa 

tarpeiston ja vapaaehtoiset kasaan. Yhtäkkiä, hän kuulee trumpetin äänen ja Maapallo alkaa 

vavista. Välittömästi hän tietää, mitä se on ja hän katsoo Minuun ja sanoo… `Nyt? Minä olin 

juuri…`. Mutta ennen kuin valituksen sana karkaa hänen huuliltaan, hänet otetaan ylös Minun 

odottaville käsivarsilleni.”  

” Kaupungin toisella puolella, Alex on juuri aloittanut Raamatun opiskelun puistossa. Tämä on 

hänen kolmas viikkonsa. Hän epäröi tehdä tätä niin kauan, mutta koska hän kuuli, että Minä 

halusin hänen pinnistelevän, hän aloitti sen. Siispä, tässä hänellä on ryhmä kodittomia miehiä, 

jotka todella alkavat nauttia yksinkertaisista opetuksista ja armollisista aterioista, joita hän on 

tuonut heille. He näkevät evankeliumin käytännössä. Yhtäkkiä he kuulevat karjaisun taivaalla ja 

kuulevat trumpettien leiskuvan!! Alex katsoo ylös Minuun ja sanoo… ”Mutta Herra, minä olen 

vasta aloittamassa!”  
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” Kahden kaupungin päässä, aviomies on juuri hylännyt Lisan hänen uskonsa takia. Lisalla on kolme 

pientä huolehdittavana yksinään. Hän on tilapäisesti joidenkin kirkon ystävien luona ja on 

viimeinkin viimeistelemässä joitakin lauluja, joita hän kirjoitti ja opettelemassa kuinka soittaa ja 

laulaa niitä. Tänä tulevana sunnuntaina tulee olemaan hänen ensiesiintymisensä – hänet on 

kutsuttu laulamaan kirkossa yksi lauluistaan Minulle. Kuurouttava karjaisu läpäisee talon. Lapset 

olivat päiväunilla ja kaikki ovat heräämässä. `Äiti, mitä tapahtuu?` Hän laittaa kitaransa alas ja 

juoksee ikkunaan ja siellä Minä olen `Nyt Herra? Minä juuri sain haltuun tämän laulun…` hän 

aloittaa. Mutta ennen kuin hän pystyy lopettamaan, hänet otetaan ylös Minun kanssani ja hänen 

lastensa kanssa.”  

” Ethel on järjestelemässä kirpparia auttaakseen syöpälapsen sairauskuluissa. Kirkkoon on tulvinut 

lahjoituksia ja hän on juuri järjestelemässä ja laittamassa hintalappuja niihin kahden 

vapaaehtoisen kanssa. Yhtäkkiä hän kuulee karjaisun ja trumpetit leiskuvat myös. Hänen suunsa 

valahtaa auki, kun hänet otetaan ylös tapaamaan Minut pilvissä. Nyt, teille kaikille ei:n sanojille. 

Älkää kirjoittako tälle kanavalle, kuinka Miamin täytyy tapahtua ensin. Minä olen vakiinnuttanut 

sen. Minä puhun teille tässä periaatteista, en yksityiskohdista.”  

” Luukkaan Evankeliumissa 12:40 sanotaan… Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette 

luule, Ihmisen Poika tulee. Huomaatteko te kaikki asian ytimen? Olenko tehnyt itseni selväksi? 

Mitä ikinä näettekin edessänne, mikä pitää tehdä, tehkää se! Rakkaudesta Minuun ja veljeenne ja 

te tulette olemaan iloisesti yllättyneitä sen keskellä. Te ette tule odottamaan Minua. Aivan kuten 

Pyhät Kirjoitukset sanovat, teidät tullaan yllättämään.” 

” Miksi te luulette, että Minä järjestin sen niin? Toisessa Pietarin Kirjeessä 1:5 sanotaan… niin 

pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa 

ymmärtäväisyyttä. Pitäkää mielessä, että meidän Herramme kärsivällisyys tarkoittaa pelastusta, 

juuri kuten meidän rakas veljemme Paavali myös kirjoitti teille viisaudella, jonka Jumala hänelle 

antoi.”  

” Ja Minun lopullinen sanani teille, Minä tiesin, että näin tulisi käymään. Minä tiesin sen, Minä 

kirjoitin sen ja se on välitetty teille. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat.” 

Matteuksen Evankeliumi 25:5.  

” Hän viivästyi pitkän aikaa, koska Hän oli etsimis- ja pelastus missiossa ja juuri, kun Hän ajatteli, 

että viimeinen oli löytynyt, lisää alkoi tulla vuorten halkeamista, juosten Häntä kohti. Mitä Hänen 

piti tehdä? Jatkaa matkaa vai pysähtyä ja poimia kiltit lampaat Hänen käsivarsilleen ja tuoda heidät 

kotiin. Katsohan, maailma ei pyöri teidän ympärillänne. Se pyörii vielä löytämättömien ympärillä. 

Minä en ole siinä asemassa, että päättäisin keskustelun ja tekisin päätöksen. Minun Isäni ON. Ja 

kun Hänelle sopii, Minä vastaan pyyntöön ja tulen hakemaan teidät. Siihen asti Minä teen 

kiireisenä Minun Isäni asioita ja pyydän teitä tekemään samoin, Minun Morsiameni.” 

” Ikuisuus on varmistettu teille, mutta monille ei ole toivoa. Muistakaa, Paimen jätti 99 ja meni 

yhden perään ja teidän täytyy tehdä samoin. Kun te olette nostamassa tätä kallisarvoista 

käsivarsillenne, trumpetti tulee soimaan ja te, myös, tulette katsomaan taivaalle ja kysymään, ”Nyt 

Herra? mutta…?” Tietäkää varmuudella, että joka kerta, kun Minä olen opettamassa teitä, Minä 

välitän armoja siirtää sitä opetusta eteenpäin. Tehdä samoin ja käydä auran varteen. Jopa nyt, 

Minä suihkutan teille armoja, kääntääksenne teidän sydämenne ja kietoaksenne heidän Minun 

ympärilleni. Minä rakastan teitä, Minun Morsiameni. Me tulemme tekemään tämän yhdessä. Ja 
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sinä päivänä te tulette katsomaan Minuun ja julistamaan… ”Herra, minä olen niin iloinen, että Sinä 

viivästytit tuloasi. Katso näitä, joita Minä olen tuonut Sinulle häälahjaksi”.” 

 

 

302. Jeesus selittää… Rukous ei ole Luksusta!  

Toimikaa vastuullisesti & Sana Amerikan Tulevaisuudesta 

 
RHEMA-VIESTI 26.8.2020. SANA AMERIKAN TULEVAISUUDESTA… RUKOUS EI OLE LUKSUSTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 25. Huhtikuuta, 2016.  

( Clare ) Minun sydäntäni särkevät kaikki nämä uudet uutiset, asiat, jotka jaoit eilen. Kuinka minä 
selitän ne heille? Tässä minä viittaan Donald Trumpin esille tulemiseen. Johtajan, joka voisi 
muuttaa Amerikan, jos hänelle annettaisiin enemmän aikaa. Jos meidän kansakunnallemme 
annettaisiin enemmän aikaa. (Pitäkää mielessä, tämä viesti on 25.4.2016 annettu)  

Siispä, kuinka selitän tämän, Herra? Koska minusta siinä näytti olevan ristiriita Taivaaseennoston 
kanssa. Kuten, ehkä Taivaaseennostoa viivästytettäisiin neljällä lisävuodella tai jotakin. 
Annettaisiin Amerikalle mahdollisuus. Minulle oli hyvin kivuliasta yrittää selvitellä sitä kaikkea. En 
malttanut odottaa, että pääsen rukoukseen ja saan jotakin selvennystä. Siispä, tässä on se, mitä 
Hän sanoi…  

( Jeesus ) ”Minä olen jo tehnyt sen sinun puolestasi. Sinä voit yksinkertaisesti tunnustaa, että 
ylpeytesi vuoksi, Minä en anna sinulle kaikkia vastauksia, vaan palapelin paloja, sitten muut palat 
tulevat yhteen ja muodostavat täydellisen kuvan. Mutta Minä haluan sinun ymmärtävän, että se, 
mitä Minä annan sinulle, on erityisen asiaankuuluvaa niille, jotka käyvät usein tällä kanavalla.”  

”Minä työskentelen heidän kanssaan erityisellä tavalla. Kyllä, hyvin erityisellä tavalla ja se, mitä 
Minä annan sinulle, on sitä varten, että he kasvaisivat pyhyydessä, puhtaudessa, kunniassa ja 
omistautumisessaan Minulle. Vankkumattomassa omistautumisessa. Tällä kanavalla on 
katselemassa monia hyvin lahjakkaita sieluja ja Minä olen houkuttelemassa heitä palvelemaan 
Minua lahjallaan, kun on vielä vähän aikaa.”  

”Aivan kuten aviomiehesi, Saatana on tehnyt yksimielisiä ponnisteluja aiheuttaakseen syyllisyyttä 
juuri näistä ominaisuuksista, joita Minä toivon harjaannuttavani heissä. Monien vuosien ajan 
ikäryhmäsi ja yli 50-vuotiaat, jotka olivat kasvamassa, ilmapiiri oli toisen maailmansodan jälkeinen 
ja keskittyminen oli vastuullisuuteen, rakentamaan yhteiskuntaa ja pilkkaamaan ja halveksimaan 
luovuutta. Heille opetettiin, että kotityöt, tiskit, ruuanlaitto, pyykki ja kaikki nämä muut perusasiat 
tulevat ensin.”  

”Ei, rukous tulee ensin, sitten teidän voitelunne, sitten kotityöt. Tietenkin, kun kasvatatte lapsia, 
teidän voitelunne on äitinä, mutta silti, teidän lahjojanne ei tule tukahduttaa. Minä annoin heidät, 
niin että te voisitte palvella Minua ainutlaatuisilla tavoilla, tavoilla, jotka tuottaisivat iloa. Ei vain 
teille, vaan muille.” 

”Tiedättekö kuinka moni ihminen rinnastaa rukouksen virkistymiseen? Toisin sanoen, rukous tulee 
viimeisenä, kun kaikki askareenne on tehty, jos olette onnekkaita ja teillä on aikaa jäljellä. Oi ei, ei, 
ei. Rukous tulee ensimmäisenä, yli kaikkien toimien. Toisin sanoen, sen pitäisi miehittää pääosaa 
päivästänne. Tämä on paljon parempi, ennen kuin päänne on täyttynyt maailman kiireestä, joka 
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saa aikaan sen, että keskittyminen ja vastaanottaminen ja suuntautuminen Minuun on paljon 
vaikeampaa.” 

”Siispä, ne, joilla on perheet, kun menette nukkumaan pian lastenne jälkeen, antaa teille 
mahdollisuuden saada kaksi tuntia rukousta aamulla, ennen kuin he heräävät. Silloin te olette 
voideltuja kotikouluun tai muihin asioihin, jotka liittyvät heidän kasvuunsa.”  

”Se, mistä Minä haluaisin keskustella, on syyllisyys, joka on tarttunut teihin joka kerran, kun te 
laitatte hengellisiä painopisteitä listan kärkeen. Välittömästi tuomitsemisen demonit hyökkäävät… 
”Teidän ei pitäisi olla rukoilemassa, te ette ole tehneet vielä viikon ostoksia. Teidän ei pitäisi 
soittaa musiikkia, lattianne ovat likaisia. Teidän ei pitäisi kirjoittaa, ette ole vielä pyykänneet 
kaikkea.”  

”Ymmärrättekö? Paholaiset tekevät kaiken voitavansa, käyttäen jokaista likaista taktiikkaa, 
saadakseen teidät laittamaan rukouksen viimeiseksi, kun teillä ei enää ole voimaa jäljellä, ei aikaa 
jäljellä, eikä kannustimia jäljellä, loppuun uupumisen vuoksi. Teidän täytyy taistella tätä valhetta 
vastaan, kieltäytymällä uskomasta sitä. Nuhdelkaa se Minun Nimessäni ja jatkakaa sitä, mikä on 
teidän tehtävänänne. Te ette tule löytämään vain tarkoituksenne elämässä, vaan te tulette 
kykenemään vakiinnuttamaan terveet työtavat lapsillenne. Rukoilkaa aina ensin, tämä tuo kaikki 
Minun siunaukseni ja voitelun päivän työlle. Ja se asettaa teidät samaan linjaan Minun agendani 
kanssa.”  

”Se, mitä te tässä katselette, on hyvin uhkaavaa viholliselle. Luova, toiveensa täyttänyt ja 
vastuullinen henkilö on hyvin vaarallinen pimeyden valtakunnalle. Te kannatte inspiraation 
siemeniä, jotka voivat tuoda muille toivoa, iloa ja innostusta elämään ja ennen kaikkea tuoda 
suhteeseen Minun kanssani. Kun te löydätte lahjanne ja käännätte sen elämäntavaksenne, kuten 
Joosef teki puusepän verstaassa, te nautitte työstänne, te opetatte muita tavoittamaan 
korkeammalle, mutta ennen kaikkea, kun te olette siellä, missä Minä haluan teidän olevan, tehden 
sitä mitä teidän tulee tehdä. Te olette erittäin voideltuja ja toiveenne on täytetty. Saatana haluaisi 
nähdä teidät turhautuneena, tyhjänä, kirjaimellisesti kävelevänä kuolleena, kuolleena kaikille 
toiveillenne, unelmillenne ja lahjoillenne. Siksi muusikot ja kaikenlaiset artistit, kuin myös palvelijat 
ovat niin vainottuja ja heidän elämänvalintojaan tuomitaan.”  

”No niin, Minun pääongelmani tässä in, että ÄLKÄÄ KOSKAAN salliko itseänne peloteltavan tai 
vakuuteltavan, että rukous on luksusta! Älkää langetko siihen valheeseen. Rukous on teidän 
kaikkein tärkein välttämättömyytenne joka päivä. Vaikka maailma ei tule ymmärtämään, jos te 
haluatte tulla voitelun täyteyteen elämässänne, tehkää tästä tärkeysjärjestyksenne ykkönen ja 
murtautukaa yhteiskunnan muotista, joka vaatii olemaan ”vastuullinen”.”  

”Minä tiedän, että jotkut teistä olivat tolaltaan eilisestä viestistä. Jotkut teistä eivät hahmota, mitä 
Minä olen laittanut eteenne. Sanoinko Minä, että Taivaaseennosto on kaukana? En. Päättelinkö 
niin? Kyllä. Mutta Minä olen tässä selventämässä sitä. Se on yhä ajoitettu lähitulevaisuuteen. 
Minun Morsiameni, Minä halusin, että saisitte tärkeysjärjestyksenne oikeaan järjestykseen. Minä 
halusin teidän sulavan Minun Sydämeeni ja etsivän Minua ennen kaikkea muuta. Minä halusin 
teidän tietävän, että jos te rakastatte Minua, teidän agendanne pitäisi olla identtinen Minun 
agendani kanssa ja Minun on pelastaa niin monta kuin mahdollista, ennen kuin tapahtumat 
kohtaavat Maapallon.”  

”Minä olen kuulostellut teidän rukouksianne, Minun Morsiameni. Kuukausi sitten Minä pyysin 
teitä sinnittelemään katumuksessa ja rukouksessa kansakunnan puolesta. Ei vain tällä kanavalla, 
vaan läpi koko Minun Ruumiini, Minä istutin sanan, sinne missä se hyväksyttäisiin ja sen mukaan 
toimittaisiin. Ja te kaikki olitte tottelevaisia asettumaan rukoilemaan ja sen tuloksena, tiettyjä 
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asioita on lievennetty, pehmennetty, peruutettu tai vähennetty. Se pitää sisällään teidän 
johtajuutenne, mikä on avaintekijä tulevaisuudellenne.”   

”Amerikalle annetaan toinen mahdollisuus, mutta se ei kumoa Taivaaseennostoa ja sitä, mitä pitää 
vielä täyttää Maapallolla. Se vähentää sitä, ei kumoa sitä. Ne, jotka katuvat, tullaan pelastamaan ja 
pitämään poissa vihan tieltä, ne, jotka eivät…”  

( Clare ) Hän hiljentyi, Hänen oli vaikea puhua tunnekuohussa…  

( Jeesus ) ”Amerikassa on ollut paljon katumusta viimeisen kuukauden aikana, paljon. Silti se, mikä 
on kirjoitettu, täytyy tapahtua. Kuitenkin, katumus on viivästyttänyt monia tapahtumia. 
Katumuksessa täytyy olla jatkuvuutta, se täytyy mennä syvemmälle ja syvemmälle. Monet eivät 
ole tietoisia, kuinka he ovat loukanneet Minun Isääni, mutta tämä tulee tapahtumien mukana.”  

( Clare ) Herra, entä Donald Trump?  

( Jeesus ) ”Hän on hyvä mies työhön. Me tulemme näkemään. Minä en voi sanoa yhtään enempää 
tällä kertaa, kaikkea ei ole vielä päätetty. Mutta hän on Minun Isäni valinta Amerikalle. Kuitenkin 
kirkolla on paljon tehtävänä, hyvin paljon. Paljon enemmän katumusta laajemmalla skaalalla. 
Tämä tulee tapahtumaan tiettyjen tapahtumien jälkeen. On paljon toivoa, Clare, hyvin paljon. Ne, 
jotka ovat kuulostelleet Minun vetoomustani rukoukseen ja katumukseen, ovat kääntäneet tämän 
maan kohtalon ympäri. Se ei tarkoita, että se tulee olemaan helppoa. Tulee olemaan paljon 
kuolemaa ja monia katastrofeja. Nämä tulevat silti tapahtumaan, mutta harvojen uskollisuuden 
vuoksi, jotka olivat katuvaisia ja katuivat tämän kansakunnan puolesta, näiden tuhojen vaikutukset 
tulevat olemaan paljon vähäisemmät.”  

”Sinä tunnet Minut. Sinä tiedät, että Minä sovellan vain niin paljon painostusta kuin tarvitaan, että 
saadaan työ tehdyksi. Minä vihaan kuolemaa. Minä vihaan surua ja menetystä. Minä vihaan 
kärsimystä, erityisesti viattomien kärsimystä. Paljon tulevia tapahtumia on langetettu 
moraalittomuuden ja korruption seurauksena, jopa Minun ihmisteni, siis joidenkin asioiden täytyy 
tapahtua. Kuitenkin Minä annan armoa ja paljon tragediaa tullaan välttämään. Mitä enemmän 
Minun Ihmiseni katuvat, sen enemmän tragediaa tullaan välttämään.”  

”Siispä nyt, Minä pyydän Minun Ihmisiäni jatkamaan rukoilemista ja katumista. Sitoutukaa niihin 
asioihin, joiden tiedätte olevan Minulta. Palvelkaa Minua koko sydämestänne ja voimastanne ja 
mielestänne. Sen palvelemisen hedelmät, jopa vähänä jäljellä olevana aikana, tulevat olemaan 
mahtavia. Te ette näe, kuten Minä näen. Minä näen tulevaisuuteen. Minä näen, kuinka nämä 
lahjat, jotka ovat manifestoituneet läpi koko maailman, tulevat tuomaan paljon kääntymystä ja 
valaistusta niille, jotka muuten olisi menetetty.” 

”Jos Minä olen antanut teille profetoimisen lahjan, profetoikaa. Jos Minä olen antanut teille 
kirjoittamisen, evankeliumin, opettamisen, köyhien palvelemisen lahjan – nouskaa ja käyttäkää 
lahjaanne, käyttäkää sitä aivan viimeiseen hetkeenne asti tällä Maapallolla. Asiat, kuten kirjat, 
opetukset, taide, musiikki ja hyvät työt; ne tulevat kantamaan suunnatonta hedelmää 
Sadonkorjuun nimitettynä aikana. Se on tulossa. Kyllä, Sadonkorjuu on tulossa, mutta sitä 
edeltävät surut.” 

”Älkää uupuko loppuun hyvää tehdessänne, Minun Ihmiseni. Minä tiedän, että aika on pimeä ja 
todella näyttää, että odottamiselle ei ole loppua. Mutta ottakaa joka minuutista irti 
mahdollisimman paljon. Palvelkaa, luokaa, varoittakaa, todistakaa, tehkää hyvää kaikkialla, minne 
menette ja tehkää se Minun Nimessäni. Oi, kuinka Minä rakastan Minun rohkeaa Morsiantani. Hän 
on mittaamattoman kaunis ja Minä kaipaan tuoda hänet kotiin ja palkita hänet. Mutta ensin hänen 
täytyy tehdä läsnäolonsa tiettäväksi erilaisten koettelemusten kautta. Silloin kaikki ihmiset tulevat 
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näkemään Minut. He tulevat näkemään Minun Ihmisteni hyvyyden ja sen kautta Minut tullaan 
paljastamaan heille ja enää ei ole tekosyytä tehdä syntiä.”  

”Nouskaa Minun Morsiameni, nouskaa kutsumukseenne. Seisokaa lujasti ja nähkää Herran kunnia. 
Minä olen yhä tulossa.” 

 

 

303. Jeesus selittää… Rukoustenne Voima &  

Sydämen pohjasta avuksi itkeminen antaa selvän Viestin 

 
TEIDÄN RUKOUKSENNE OVAT VOIMAKKAITA &  

SYDÄMEN POHJASTA AVUKSI ITKEMINEN ANTAA SELVÄN VIESTIN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Huhtikuuta, 2016.  

( Clare ) Herran ilo on meidän voimamme, kallisarvoiset Sydänasukkaat. 

Tänä aamuna minun ehtoollispalveluksessani, Pyhä Henki nousi minussa rukoilemaan tiettyjen 

yksilöiden puolesta, he käyvät läpi vakavia koettelemuksia juuri nyt. Minä tunsin myös Herran 

huolen. Minä olin vastikään saanut tietää, että kahden edellisen päivän rukouksilla oli ollut valtava 

vaikutus tiettyjen ihmisten sortoon. Minusta se oli hyvin rohkaisevaa. Palveluksen jälkeen tunsin 

kehotusta tulla kirjoittamaan ja tässä on, mitä Jeesus sanoi…  

( Jeesus ) ” Minä todellakin tulen vastaamaan näihin toisten rukouksiin. Katsokaahan, teidän 

rukouksenne ovat voimakkaita. Tämä on se, mitä on puuttunut, että näette todisteen rukoustenne 

lopputuloksesta. Kun ette voi nähdä muutosta asioissa, jotka ovat teidän vaikutuspiirinne 

ulkopuolella… te ette ymmärrä, mitkä valtavat vaikutukset teidän rukouksillanne todella on 

tilanteisiin. Tämä on sinun ongelmasi rukouksissa. Sinä et tunnista sitä voimaa, joka vapautuu. Jos 

tunnistaisit, Minä en pystyisi pitämään sinua poissa rukoilemisesta, Minun pieni OCD (=Obsessive 

Compulsive Disorder=Pakko-oireinen häiriö) morsiameni. ” 

” Kuinka tärkeää se on! Kuinka tärkeä jopa pieninkin rukous on, mutta kuinka paljon tärkeämpi on 

rukous, joka kamppailee pimeyden kanssa voitosta. Tästä eteenpäin, Minä haluan sinun jatkavan 

tätä käytäntöä, joka kasvattaa sinua siksi, kuka sinä olet Minussa. Ehtoollispalvelus on hyvin 

tärkeä. Ylistys etukäteen on hyvä. Sinä tulet tuntemaan, milloin on aika pitää palvelus ja monesti 

Minä tulen ja annan viestin jälkikäteen.”  

” Voi, Clare, Minä näen sinun sydämeesi, Minä kuulen sinun itkusi. Etkö sinä tiedä, kuinka 

voimakkaita ne ovat liikuttamaan Minun Sydäntäni? Minun äitini tuli tällä tavoin Minun luokseni. 

Minä luin hänen sydäntään ja tunsin hänen aikeensa ja Minä en voinut vastustaa vastata hänen 

särkevään sydämeensä. Ja myös te, Minun Morsiameni, koska te kaikki olette kärsineet Minun 

puolestani ja olette halukkaita kärsimään Minun puolestani, Minulla on myötätuntoa teitä ja 

teidän perheitänne kohtaan. Teidän kyyneleenne liikuttavat Minun Sydäntäni, Minun Rakkaat. 

Teidän sydämenne antavat selvän viestin rakkaudesta Minuun. Minä en voi vastustaa rakastavaa ja 

puhdasta sydäntä. Siksi sota ei alkanut, ennen kuin Faustina kuoli. Minun täytyi siirtää hänet pois 

tieltä. ” 
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( Clare ) Faustina oli nunna Puolassa ja hän esirukoili toista maailmansotaa vastaan. Hänelle Herra 

antoi Pyhän Armorukouksen, jota me rukoilemme. Jeesus jatkoi… 

” Ja kyllä, Minun täytyy siirtää Minun Morsiameni tieltä pois, ennen kuin kaikkein pahin tapahtuu. 

Hän rukoilee, vuodattaa kyyneliä, paastoaa, etsii Minua, katuu maailman syntejä. Voinko Minä 

sivuuttaa hänen vetoomuksensa? Minä en voi. Yksinkertaisesti, Minä en pysty. Siispä, Minä jatkan 

vastaamista hänelle muutoksella, kun hän itkee apua. Sinä tiedät tämän totuuden. Ja sinä myös 

tiedät, että tulee aika, jolloin Isä sanoo, ”Tarpeeksi!!” ja Minä poistan teidät. Juuri kuten poistin 

Faustinan. Mutta ennen sitä aikaa, teidän rukouksenne muuttavat asioita ympärillänne. Ne 

toimivat. Ymmärrättekö? ” 

 ” Niin harvat ymmärtävät, että rukous on TYÖTÄ. Se on kovaa työtä, rakkauden työtä ja kaikista 

niistä asioista, mihin ihminen voi laittaa energiansa, rukous on kaikkein voimakkain. Se ei ole 

moottoriteiden, sairaaloiden, pilvenpiirtäjien tai pommien rakentaminen – ei, se on rukoileminen. 

Ja rukous on sydämen aikomus, vetoamista Minuun, anomista Minulta, Minun ahdistamistani 

katuvaisella sydämellä. Mutta rukouksen ei tarvitse olla muodollinen. Sydämen pohjasta avuksi 

itkeminen tuo Minulle selvän viestin, enkä Minä voi sivuuttaa sitä. ” 

” Siispä, se mitä Minä olen tässä sanomassa teille kaikille, on: rukous TOIMII. Se voi jopa olla kovaa 

työtä. Vaatii yhtä paljon ponnisteluja rukoilla tehokkaasti kuin fyysisesti nostaa satoja paunoja 

(=pauna=n.454 grammaa) ja rakentaa taloa. Kuitenkaan maailma ei tunnusta rukoilua työksi. 

Tämän takia, syyllisyys käy teidän kimppuunne. Ja kenen luulette olevan sen käsikirjoittaja? ”  

” Jos te haluatte tietää, kuinka tehokkaita teidän rukouksenne ovat, tulosten näkemisen 

puutteessa, katsokaa kaikkia ponnisteluja, mitä tehdään teidän pysäyttämiseksenne, 

rukousaikanne riistämistä ja sen keskeyttämistä. Katsokaa ja mitatkaa vastustus. Silloin te näette 

teitä vastaan olevat toimeksiannot, kuten… Nälkä, unisuus, syyllisyydentunteet, kun ette ryhtyneet 

pyykkäämään… ”Täällä sinä nautit rukouksesta, kun taloustyösi ovat tekemättä.” 

” Te näette ihmisiä tulevan ovellenne, puhelinsoittoja tulee yllättäen. Mitä tahansa, joka vie teidät 

pois rukouksesta. Ja teitä, Minun poloiset OCD-Morsiameni, Minun täytyy vakavasti auttaa, jos 

ryhdytte tekemään jotakin, koska voi olla, että Minä en saa nauttia teidän läsnäolostanne 

rukouksessa ennen kuin huomenna. Kun nousette ylös, teidän huomionne herkästi harhautuu 

tehtävälistaanne ja talonne rästitöihin. ”  

” Tämä on yksi syy, miksi rukous klo 4 tai 5 aamulla on parempi teille. Te ette oikeastaan voi tehdä 

kotitöitä silloin. Kaikki se aika sopii paremmin rukoukseen. Sitä vastoin, jos odotatte, että kaikki 

työt on tehty, te voitte tuntea vapautta sanoa, ”Huhhuh, nyt minä voin rentoutua.” Mutta 

katsokaa, kuinka mielenne pyörii kuin ruletin pyörä ja se laskeutuu jonkin keskeneräisen askareen 

kohdalle ja te tunnette kehotusta nousta ylös ja tehdä se ensin, ennen kuin ryhdytte syvästi 

rukoilemaan. Ja teidän mielenne ei tahdo tehdä yhteistyötä ja keskittyä Minuun. Sillä on 

taipumusta jatkaa pyörimistä. ”  

” Voi, Minun Lapseni, vihollisen taktiikat ovat loputtomat. Ja niille teistä, jotka olette hyvin alttiita 

hoitamaan talouttanne, vihollinen käyttää sitä teitä vastaan kangetakseen teidät pois Minun 

luotani. Teillä voi jopa olla puoliso, joka nousee ylös sanomaan, ”Sinä et ole tehnyt tätä, sinä et ole 

tehnyt tuota ja nyt sinä vain istut siinä?” Sitten teidän on pakko elää, kun olkapäittenne yli 

syynätään. ”  
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( Clare ) Tässä sivuhuomautuksena haluaisin lisätä, että tällaisissa tilanteissa, minä suosittelen, että 

lähdette ulos talosta, vaikka on kylmä. Ottakaa makuupussi ja menkää istumaan jonnekin kahvinne 

kanssa rukoilemaan.  

( Jeesus ) ” Minä painotan tätä teille kaikille, koska jotkut teistä eivät tiedä, miten rukoilla, milloin 

rukoilla, tai miten pitää oikeutenne rukoilla, alistamisen keskellä. Teille on kaikille opetettu 

sydänasukkaan rukous, joka on niin hyvin tärkeä kehittämään suhdettanne Minuun. Loppujen 

lopuksi, kuinka Morsian voi olla Morsian, ilman, että viettää aikaa tulevan aviomiehensä kanssa? Ja 

nyt Minä lisään siihen yksinkertaisen omistautumisen Pyhiin Kirjoituksiin ja ehtoolliseen. ”  

” Siispä, Minä tulen kaikkien teidän luoksenne vakiinnuttamaan teille vakaat tavat, jotka 

vahvistavat teitä ja tuottavat makeaa hedelmää. Runsaasti makeaa hedelmää. ” 

” Minä siunaan teidät nyt määrätietoisuudella ja vakaalla uskolla, että rakkautenne Minuun tulee 

saamaan riemuvoiton kaikista maallisista ja henkisistä voimista, joita teillä on vastassanne. Minä 

siunaan teidän tottelevaisuutenne ja te tulette kasvamaan arvostuksessa muistuttamaan Minua. ”  

Kuten on kirjoitettu… 

” Ja Hän (Kristus) antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset 

paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen 

Ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan 

tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. ” Paavalin kirje 

efesolaisille 4:11-13. 

( Clare ) Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat.  

 

 

304. Mikä on SYDÄNASUKKAAN RUKOUS? 

 
SYDÄNASUKKAAN RUKOUS… KUKA SAA ASUA, OLESKELLA HERRAN TELTASSA 

Sisar Clare selittää SydänAsukkaan rukousta – Katkelmia eri Opetuksista, 28. Huhtikuuta, 2016 

Minulta on muutamat ihmiset kyselleet meidän rukous menetelmäämme, ja että kuinka olemme 

päässeet niin lähelle Herraa. 

Siksi minä jaan teille, kuinka pääsemme lähelle Jumalaa Sydänasukkaan Rukouksessa. Kutsumme 

meidän rukoilumuotoamme Sydänasukkaan Rukoukseksi, koska oleskelemme, asumme Herran 

luona Hänen lupauksensa mukaisesti, että jos rakastamme Häntä, me tottelemme Häntä ja Hän 

oleilee kanssamme. Johanneksen evankeliumi 14:21 ” Jolla on Minun käskyni ja joka ne pitää, hän 

on se, joka Minua rakastaa; mutta joka Minua rakastaa, häntä Minun Isäni rakastaa, ja Minä 

rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. ” 

Hän on sisäänkäynti ja portti Taivaaseen. Ja niinpä se, mitä me teemme, on että saavumme Hänen 

läsnäoloonsa antaen kiitosta ja ylistystä, kuten on kirjoitettu Pyhissä Kirjoituksissa. Me ylistämme 

Häntä. Ja, kun me ylistämme Häntä, me menemme sisään sydämiimme hengellisesti, missä Hän on 

paikalla – ja me ylistämme Häntä siellä meidän sydämissämme. Me käytämme mielikuvitustamme 
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jossain määrin, vain päästäksemme alkuun ja nähdäksemme Herran, ja Hän ottaa tilanteen 

haltuun aika pian. 

No niin, me aloitamme Sitomisrukouksella. Sitomisrukous alkaa meidän syntiemme ja 

puutteittemme katumisella. Se mikä siinä on kivaa, on että kun katsoo näitä eri asioita, jotka ovat 

mahdollisia syntejä, joita me olisimme voineet tehdä päivän aikana, se tavallaan antaa 

suuntaviivat: ” OK, teinkö minä sen? Tunsinko näin? Olinko vihainen jollekin? Arvostelinko 

jotakuta? Olinko mustasukkainen jollekin? ”  

On siis hyvä ajatus tehdä sisäinen tarkastelu missä mennään ja mitä olet tehnyt tänään, sinun 

asenteesi tänään. Asenteesi Herraa kohtaan ja asenteesi muita kohtaan. No niin, minä ottaisin ajan 

tehdä se, katsoen joka asiaa ja varmistuen, että olen pyytänyt anteeksi ja pyytänyt anteeksiantoa, 

kun olen tehnyt mitä olen tehnyt. Ja pyytäen voimaa olla tekemättä sitä enää.  

OK, Sitomisrukouksen jälkeen, me pidämme siitä, että saavumme Herran läsnäoloon ylistäen ja 

kiittäen – se on Raamatullista. Ylistäen Häntä hengessä ja totuudessa. Voit tehdä sen musiikin 

kanssa tai ilman musiikkia. Me pidämme parempana lähestyä Häntä ylistyslaulun sanojen kautta, 

joka lauletaan suoraan Hänelle, tai Armossaan Hän voi koskettaa sinua ilman mitään 

manifestaatioita. Voit tuntea, että sinua johdatetaan enemmän rukoiluun ja ylistykseen – kielillä 

rukoiluun, esimerkiksi – ilman musiikkia, vain mennen suoraan Hänen luokseen sydämessäsi. 

Tarkoitan, että kaikki näistä toimivat. Me vain haluamme olla lähellä Häntä ja on monia tapoja olla 

Hänen lähellään. 

Ei ole mitään asetettua kaavaa. Mutta olemme löytäneet kaavan, joka kaikkein useimmin toimii 

meille. Ja me aloitamme soittamalla ylistysmusiikkia ja ryhtymällä laulamaan. Herran ylistäminen 

laulun sanojen kautta ja monesti me näemme Hänet erittäin selvästi, kun ylistämme Häntä. Ja 

sitten me vain olemme yhteydessä häneen ja jatkamme ylistämistä. Ylistämisen aikana tulee hetki, 

jolloin Hän haluaa välittää meille  jotakin erikoista meille – joten on eräänlainen pyhä hiljaisuus, 

joka tulee yllemme. Hyvin suloinen ja erityislaatuinen rauha, johon Herra hukuttaa meidät. Ja me 

pysymme siinä Hänen kanssaan ja oleskelemme Hänen kanssaan meidän sydämissämme – me 

jatkamme oleilua Hänen kanssaan, sillä on kirjoitettu: Jos me tottelemme Häntä, Hän tulee 

asumaan meidän kanssamme.  

Siis, tämä on SydänAsukkaan rukous. Me asumme, oleskelemme Herran kanssa ja kuuntelemme 

Hänen ääntään, ja me menemme sydämiimme antaen kiitosta ja ylistystä ja ylistäen, ja siellä 

Jeesus asuu. Ja tietyssä kohdassa, Hän saattaa haluta meidän olevan hiljaa ja oleskelevan Hänessä. 

Ja niin me teemme – ja Hän puhuu meille siellä. Monesti näemme Hänet ja Hän puhuu meille. 

Jeesus on Todellinen Paimen – kukaan ei tule Isän luo muuten kuin lammastarhan kautta, 

lammastarhan portin kautta, ja siellä on Jeesus. 

Nyt, kun olemme olleet Hänen kanssaan jonkun aikaa SydänAsukkaan rukouksessa, joskus näyttää 

kuin näkisimme Hänet ulkopuolellamme, tiedäthän seisomassa edessämme, istumassa 

edessämme. Ja se on vain hengellinen näky – se voi olla sydämessäsi tai ulkopuolellasi. Mutta, 

aloitat sydämestä ylistämällä, ja tämä suojelee meitä menemästä väärään suuntaan tai 

sotkeutumasta johonkin, joka on väärin.  

Usko, että Hän haluaa kanssasi enemmän kuin mitä sinä haluat olla Hänen kanssaan, koska olen 

rehellinen teidän kanssanne, se on todellakin totuus. Hän kaipaa seuraanne ja ette ole siellä Hänen 
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kanssaan ja Häntä varten, Hän jatkaa seuraanne kaipaamista. On valhe, ettette olisi tarpeeksi 

hyviä, että Jumala puhuisi teille. 

Hän saattaa aloitta puhumaan teille laittaen ajatuksia mieleenne… kuin hengellistä ääntä. Hän on 

aina ystävällinen: ystävällinen, hellä ja kiintynyt teihin. Ei koskaan karkea tai tuomitseva. Hän voi 

jopa pyytää teitä kirjoittamaan päiväkirjaan keskustelunne Hänen kanssaan.  

Tämä on hyvä asia tehdä. Sitten voitte palata ja lukea sen päiväkirjastanne ja katsoa mitä Hän 

sanoo ja uudelleen, saatte luottamusta kuunnella Häntä. Koska sitten kun palaatte lukemaan 

päiväkirjaanne, voitte tuntea sen ja kuulla Herran äänen tulevan rivien läpi ja se antaa teille niin 

paljon enemmän luottamusta palata jälleen rukoilemaan ja odottamaan kuulevanne Häntä.   

Voitte myös vastata Hänelle ja tästä syntyy keskusteluaika teidän kahden välille. 

Tästä suhde alkaa kukoistamaan ja puhutte toisillenne ja Hän puhuu sydämestään sinulle ja sinä 

vuodatat sydämesi Hänelle, myös. Joskus Hän tulee viemään sinut jopa Taivaaseen. 

Tässä on Laulu niistä todella sydämen perus asenteista ja käyttäytymisestä, joka innoittaa Jumalaa 

kutsumaan meidät Hänen Oleskelu paikkaan vaihtamaan ajatuksia Hänen kanssaan. 

Hän kaipaa viettää läheistä tapaamisaikaa meidän kanssamme, Hän todella kaipaa tätä, mutta 

jotkut synnit ovat erityisen tuhoavia ja vastenmielisiä Jumalalle ja Taivaalle ja niillä on tapana 

erottaa meidät suloisesta läheisyydestä, joka voisi olla meidän.  

Kun me edistymme matkallamme Hänen kanssaan, Hän alkaa osoittamaan näitä asioita, koska me 

emme ole enää lapsia, joita ruokitaan yksinomaan maidolla. Me olemme matkanneet hengessä, 

Henki on opettanut meitä ja olemme alkamassa manifestoimaan Hengen hedelmiä… todellista 

pyhyyttä. Tässä laulussa kehotan kaikkia meitä vartioimaan sydäntämme, tietäen että voimme 

miellyttää Jumalaa suojelemalla silmän ja korvan portteja mieliimme ja olemuksiimme. Ja 

olkaamme myös valppaita sen suhteen mitä suustamme tulee ulos…   

 

Laulu perustuu 15.Psalmiin. Laulaa Sisar Clare. 

  

Kuka voi oleilla, kuka voi oleilla, Sinun pyhässä teltassasi? 

Hän, joka kulkee oikeamielisesti, puhuen totuutta sydämestään. 

Hän, joka torjuu epärehellisen eduntavoittelun, 

ja, joka sulkee korvansa tuhon juonilta. 

Joka sulkee silmänsä pahan juonitteluja vastaan.  

Joka ei panettele naapuriaan, eikä vahingoita toista. 

Eikä koskaan herjaa ystävää. 

  

Kuka voi oleilla, kuka voi oleilla Sinun pyhällä vuorellasi? 
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Hän, joka kieltäytyy pohtimasta veljensä vahingoittamista, 

ja pitää kielensä erossa pahasta. 

Eikä koskaan käytä huuliaan pettämiseen.  

Hän, joka ei suo satamaa katkeralle kateudelle eikä itsekkäälle kunnianhimolle. 

Joka pitää sydämensä vapaana tuomitsemisesta 

ja aina puhuu hyvää muista. 

  

Sinä oleilet kukkuloilla, eikä sinua koskaan järisytetä. 

Sinä oleilet kukkuloilla, eikä sinua koskaan järisytetä.  

Hän, joka antaa anteeksi loukkaukset ja on nopea tunnustamaan omat vikansa, 

joka on suvaitsevainen veljensä puutteille, 

Ja vikkelä korjaamaan omat virheelliset tapansa. 

Hän, joka ei vietä elämäänsä maallisen hyödyn tavoitteluun ja nautintoihin, 

hän, joka pitää huolta keskuudessaan olevien köyhien ja syrjäytyneiden tarpeista. 

Hän, joka ei välitä yhtään ihmisten ylistyksistä, eikä kosiskele heidän suosiotaan, 

mutta harkitsee tapojaan Jumalan edessä ja etsii vain Hänen suosiotaan.  

  

Sinä oleilet kukkuloilla, eikä sinua koskaan järisytetä. 

Sinä oleilet kukkuloilla, eikä sinua koskaan järisytetä. 

Hän, joka jakaa kiitoksia, kun asiat menevät hyvin, 

kuin myös silloin, kun asiat menevät huonosti. 

Joka uskoo elämänsä Kaikkivaltiaan viisaudelle. 

Hän, joka ei muodosta yhtään valitusta sydämessään, 

eikä koskaan sano ei-arvostavaa sanaa, 

mutta tekee sydämestänsä ylistyksen asuinsijan, 

ja Kaikkein Korkeimman Jumalan kiitospaikan, 

aina kiittäen Hänen lahjoistaan. 

  

Sinä oleilet kukkuloilla, eikä sinua koskaan järisytetä. 

Sinun turvapaikkasi on vuorilinnoitus. 
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Sinulle toimitetaan sinun leipäsi, eikä vesi sinulta lopu. 

Sinun silmäsi näkevät Kuninkaan kauneudessaan, 

Ja katsovat maata, joka ulottuu kauas. 

Sinä oleilet kukkuloilla, eikä sinua koskaan järisytetä.  

Sinä oleilet kukkuloilla, eikä sinua koskaan järisytetä. 

 

 

305. Jeesus selittää…  

Vapautta ilman Valtuutusta, Luottokorttivelka & Musta Pantteri 

 
VAPAUTTA ILMAN VALTUUTUSTA… LUOTTOKORTTIVELKA & MUSTA PANTTERI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Huhtikuuta, 2016.  

( Clare ) Myöntäköön Herra meille suurta viisautta ja itsekontrollia, rakkaat Sydänasukkaat. Tänään 

minä todella innostuin aloittamaan maalauksen, jonka Hän on pyytänyt minua tekemään ja minä 

olen opiskelemassa joitakin tekniikoita, ennen kuin aloitan. Mutta minä tarvitsin pastellivärejä ja 

tiedän, että menin niiden kanssa vähän liiallisuuksiin, pystyin tuntemaan sen omassatunnossani. Ja 

viimeiset kaksi päivää, minä olen tuntenut tuomitsemista siitä, että olen tuhlannut liian paljon 

pastelliväreihin ja paperiin. Minun lihani haluaa loikata päätä pahkaa ja olla varustautunut mihin 

tahansa ja aina saamaan parhaat saatavilla olevat materiaalit. Tämä asenne on johtanut minut 

aikaisemmin rahanhimoon. 

Minun henkeni haluaisi kunnioittaa Herraa käyttämällä ehdottomasti vähimmäismäärän tekemään 

hyvän työn. Mutta tämä asenne voi johtaa ylpeyteen. Siispä, jossakin välimaastossa – olla 

tarpeeksi, että voisi kattaa kaikki mahdollisuudet, mutta ei ilmiselvää ylimäärää, se olisi juuri 

täydellistä. 

Joka tapauksessa… Tämä on hassu pikku tarina. Jos olette kuulleet sen aikaisemmin, pyydän, 

kestäkää minua hetki. Eräänä päivänä kakkosluokkalaiset olivat piirtämässä ja opettaja kierteli 

huonetta katsellen eri oppilaiden töitä. Hän pysähtyi pienen pojan luo, joka oli puristamassa 

leukaansa ja kieli roikkui ulkona ja hän oli hyvin uppoutunut piirustukseensa. Opettaja kysyi 

häneltä, ”Brian, mitä sinä olet piirtämässä?” Pieni poika vastasi, ”Jumalaa.” Opettaja vastasi 

hänelle, ”Mutta kultaseni, kukaan ei tiedä miltä Jumala näyttää.” Poika tiuskaisi, ”He tulevat 

tietämään, kun olen tehnyt tämän piirustuksen!”  

No niin, tässä minä olen, Herra, kyvyttömänä pakenemaan, seisten Sinun peilisi edessä. Oliko 

Sinulla jotakin sanottavaa?  

( Jeesus ) ” Minulla on aina jotakin sanottavaa, Minun rakkaani. Kuten esimerkiksi… ”Älä anna 

uuden projektisi saada sinua yli-innostumaan ja tulla harhautuneeksi uuteen projektiisi…” 

Paholaiset rakastaisivat suistaa sinut TÄYSIN raiteiltasi, mutta Minä haluan pitää sinut turvassa.”  

( Clare ) Olenko minä täysin pois raiteiltani? Älä vastaakaan, minä tiedän. Minä olen täysin pois 

raiteiltani. No niin, minä olen pois raiteiltani joka tapauksessa…   
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( Jeesus ) ” Vapauksia, vapauksia. Sinä olet hyvin paljon isäsi kaltainen, Clare.”  

( Clare ) Nyt, antaakseni teille vähän taustatietoa isästäni. Minä en koskaan tuntenut häntä, he 

erosivat, kun olin hyvin nuori, kun olin vain vauva, vastasyntynyt. Minun isäni oli suunnittelija ja 

hyvin tuhlaavainen mies. Jotkut hänen töistään ovat Chicagon Taide Instituutissa. Kun hän kosi 

minun äitiäni, hän vuokrasi ylellisenkulkuneuvon viemään hänet New York Cityyn, missä hän 

tarjosi äidilleni viiniä ja ruokaa ja vei hänet teatteriin ja balettiin. Siispä, kun Hän sanoi sen, minä 

tiesin, mitä Hän tarkoitti. Vastasin Jeesukselle… ”Kelaa minut sisään, Herra.” 

( Jeesus ) ” Minä yritän, Minun pikkutarkka Morsiameni.” 

( Clare ) Luulenpa, että minä en pidä siitä tittelistä. 

( Jeesus ) ” Jos kenkä sopii, käytä sitä.” 

( Clare ) Herra, mitä on Sinun sydämelläsi kanavaa varten tänä aamuna?  

( Jeesus ) ” Vapaus ilman valtuutusta.”  

( Clare ) Auts. Herra, minä olen syyllinen siihen. Minä luulen, että minä menin liiallisuuksiin… No 

niin, minä tiedän, että menin liiallisuuksiin. Minä voin tuntea sen omassa tunnossani. 

( Jeesus ) ” On syy, miksi Minä annoin sinulle omantunnon, tiedäthän. Se suojelee sinua 

viholliselta. Joskus sinä ajattelet, että pidättyväisyys on kivuliasta, mutta itse asiassa kipu ilman 

pidättyväisyyttä on paljon kivuliaampaa, kun se saa sinut kiinni. Parempi olla huolellinen alusta 

alkaen, eikä sallia itsesi mennä liiallisuuksiin.” 

” Toistaiseksi, Minä annan sinulle anteeksi. Mutta tänään on uusi päivä ja Minä haluan sinun 

todistavan Minulle, että sinä olet oppinut läksysi. Osoita pidättyväisyyttä, Minun rakkaani. Se 

tarkoittaa, osoita enemmän pidättyväisyyttä.”  

” Teille kaikille Minun Morsiamilleni, Minä en rajoita teitä ja pidä teitä rajojen sisällä ilman mitään 

syytä. Minä tunnen edessäpäin olevan tien ja kuinka teidän ylenmääräänne tullaan käyttämään 

ottamaan haltuun sielunne. Minä tiedän, kuinka Saatana tulee kääntämään pahaksi sen mikä oli 

hyvää, itse asiassa hyvin pahaksi ja harhaanjohtavaksi. Siksi minä varoitan teitä teidän 

omassatunnossanne lopettamaan. Koska, jos ette lopeta, vihollinen tulee teitä käyttämään teitä 

itseänne vastaan kukistaaksenne teidät.” 

” Tämän elämän matka voi olla neljäkymmentä vuotta ympyrässä vaeltamista erämaassa tai 

turvallinen taival vain päivässä.” 

” Kun työskentelen teidän kanssanne ylenmääräisen tai pakkomielteisen käytöksen kanssa, Minä 

haluan päästää teidät pahasta, Maidon ja Hunajan Maahan yhdessä yössä, ilman kivuliasta 40 

vuoden erämaareittiä. Kun kuuntelette hyvin huolellisesti, se voi säästää teiltä paljon myöhempää 

surua. Kun te tunnette, että jokin on väärin, jokin luultavasti ON väärin. Ja silloin on aika 

kuulostella ja pysähtyä.” 

” Muistakaa, Minä en ole riistämässä teitä – Minä olen suojelemassa teitä. Te ette voi nähdä mitä 

teidän tekonne tuomaan tulosta nyt, mutta Minä voin. Asiat, kuten luottokorttivelka, jota te ette 

koskaan saa kiinni, saaden teidät tekemään työtä viikonloppuisin ja heikentämään teidän 

ruumistanne stressin ja burnoutin kautta. Asiat kuten projektit, jotka aloitettiin ja joita ei koskaan 

saatettu loppuun, koska se ei ollut Minun tahtoni alun alkaenkaan. Sitten te katsotte laatikoita 
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varastossa, tietäen, että te ette ole edes maksaneet vielä niitä ja te tunnette syyllisyyttä. 

Vihollinen näkee sen mahdollisuutena kukistaa teidät, siispä hän tulee takomaan teitä ja saamaan 

teidät tuntemaan syyllisyyttä, ladaten teidät tuomitsemisella. Kun itse asiassa, te tunnustitte sen 

synnin ja Minä annoin sen jo anteeksi teille.” 

” Asiat, kuten auto, joka on aivan teidän budjettinne ulottumattomissa, että teidän täytyy uhrata 

päivittäiset välttämättömyydet pystyäksenne maksamaan joka kuukausi. Ylenmääräisen ajan 

käyttäminen puutarhaan ja sellaisen nostaminen, joka on voimienne ulottumattomissa, johtaen 

selkävammaan.” 

” Minun ikeeni on helppo. Minun taakkani on kevyt. Mutta teidän saamisenne siihen ikeeseen, 

Voiii! Se on todellinen haaste, jopa Minulle!”  

” Katsokaahan, pyhyys on kovaa työtä. Se edellyttää paljon itsekieltäytymistä ja uudelleen 

keskittymistä muiden tarpeisiin. Kun te ryhdytte palvelemaan Herraa, valmistelkaa itsenne 

koettelemuksia varten. Kyllä, monet tässä maailmassa uskovat, että on heidän oikeutensa 

hemmotella itseään. Loppujen lopuksi, he ovat tehneet sen eteen työtä. Mutta kaikki tämä 

hemmottelu johtaa umpikujiin, vääriin käännöksiin ja orjuuteen. Ja osa tästä hemmottelusta on 

vihollisen yllyttämää, tuntien teidän heikkoutenne. Ja tietäen, että te ette tarkista Minulta. Hän 

painostaa teitä asioihin, jotka syöttävät teidän mielitekojanne ja vastaa tarpeisiinne, joista ette 

olleet tietoisia. Minä haluaisin, että te olisitte vapaita, muuttuvia, liikkuvaisia ja rauhallisia.” 

” Monta rautaa tulessa yhtä aikaa, monet projektit, monet materiaalit johtavat stressiin, mikä 

johtaa jännitykseen kotona puolisonne ja lastenne kanssa. Mikä johtaa huonoon terveyteen.”  

” Kun taas riittävät voimavarat tai vain hiukan alle, pitävät elämänne sotkuttomana ja 

yksinkertaisena.”  

Sananlaskut 15:16… ”Parempi vähä HERRAN pelossa kuin paljot varat levottomuudessa.” 

Saarnaaja 5:9… ”Joka rakastaa rahaa, ei saa rahaa kylläksensä (=tarpeeksi), eikä voittoa se, joka 

rakastaa tavaran paljoutta. Sekin on turhuutta.”  

Saarnaaja 5:11… ”Työntekijän uni on makea, söipä hän vähän tai paljon; mutta rikkaan ei hänen 

yltäkylläisyytensä salli nukkua.” 

( Jeesus ) ” Näetkö kuinka tuhoavaa ylimäärä voi olla? Se on sairaus, epävarmuuden sairaus. Mitä 

enemmän laitat arvoasi ja pysyvyyttä tämän maailman tavaroihin, sitä hauraammaksi ja 

haavoittuvaisemmaksi te tulette.”  

( Clare ) Ja sivuhuomautuksena tässä sanon, että on ollut useita kertoja, kun olen mennyt 

liiallisuuksiin ja Herra on antanut minulle viestin Raamatun Lupaukset-kirjasta sairaudesta. Siispä, 

minä näen mitä Hän on sanomassa. Se on sairaus, epävarmuuden sairaus. Se on minun musta 

pantterini, Herra. Minä luulin, että olin jo selvinnyt siitä??  

( Jeesus ) ” Muistatko, kuinka unessa sinä ajattelit, että se oli kuollut, mutta se tulisi taas pitkän 

ajan kuluttua takaisin? Minun Rakkaani, se eläin EI ole kuollut. Sinun täytyy olla valpas, Clare, se 

kyttää sinua aina. Aivan kuten Saatana jätti Minut ja odotti otollisempaa aikaa kiusata Minua, se 

teeskentelee lähteneensä, mutta se on vain odottamassa. Nyt kun sinä näet sen, siunattu tulet 

sinä olemaan, jos toimit sen mukaan.” 
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” Minun Ihmiseni, mitä enemmän teillä on tässä maailmassa, sen enemmän stressiä ja vastuuta on 

elämässänne. Hyvin harvat ihmiset voivat koskettaa näitä asioita kevyesti ja sitten siirtyä 

eteenpäin. Useimmat jäävät isomman ja paremman verkkoon. Ja sillä he lävistävät itsensä monien 

surujen läpi.” 

” Kuten on kirjoitettu Paavalin Ensimmäisessä Kirjeessä Timoteukselle 6:9-10… Mutta ne, jotka 

rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan (=ansa) ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin 

himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan 

juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.” 

” Siispä, olkoon tämä oppiläksy teille kaikille. Teillä ei ole pitkä aika olla täällä. Te ette ota mitään 

mukaanne, paitsi hyvät asiat, jotka te olette tehneet Rakkaudesta Minuun ja veljeenne. Ne ovat 

ainoat asiat, jotka te tulette ottamaan mukaanne.” 

” Minä siunaan teidät nyt armoilla helpottaa teitä harkitsevuudella, tottelevaisuudella ja 

pidättyväisyydellä kaikissa asioissa. Ne, joita Minä rakastan, niitä Minä oikaisen. Todella – Minä 

rakastan teitä, Minun Morsiameni.” 

 

 

306. Jeesus selittää: “Kuka Minä todella olen teille” 

 
KUKA MINÄ TODELLA OLEN TEILLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Huhtikuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon Jeesuksen suloinen ja lohduttava läsnäolo teidän kaikkien kanssanne, 

Sydänasukkaat. Minulla oli kallisarvoista aikaa Jeesuksen kanssa ylistyshetkessä tänään ja aivan 

Jeesuksen kanssa viettämäni ajan lopussa, minä olin niin täynnä Hänen iloaan, että minä pystyin 

vaivoin pitämään sitä sisälläni. Useita inspiraatioita lauluihin ja Hänen muotokuvaansa tuli minulle 

ja aloin kiehumaan yli.  

Nämä ovat olleet kolme pitkää, vaikeaa päivää, siksi te ette ole saaneet viestiä, kun olin hyvin 

sairas Fibrosta (fibromyalgia) ja lääkitykseni ei alkanut puremaan kipuun. Siispä minä olin sängyssä 

ja olin kyvytön jopa tekemään mitään muuta kuin tarjoamaan kärsimysajan Herralle sieluja varten.  

Siispä, minun oloni lievittyi suuresti, kun voimani alkoivat palaamaan ja Jeesus suihkutti näitä 

inspiraatioita minulle.   

Aloitin aikani Hänen kanssaan sanomalla… Voi Herra, Sinä saat minut aivan hulluuden partaalle 

luovuudessa! On niin paljon, mistä haluan vaihtaa ajatuksia Sinun kanssasi!!  

”Se on koko jutun juju!” Jeesus sanoi. Minä rohkaisen menestykseen… eikö olekin kirjoitettu 

”elävän veden virrat juoksevat sisimmästäsi?”  

( Clare ) Minun täytyy hengähtää syvään, Herra, niin täynnä rakkautta ja iloa minä olen ja kaipaan 

viestiä sen kaikille sieluille. Sinä olet niin ihmeellinen, että ei ole sanoja viestiä, kuinka syvästi Sinä 

rakastat meistä jokaista yksilöllisesti ja kuinka iloista ja helppoa on olla Sinun seurassasi. Mutta 

ehkä muutaman laulun ja yhden tai kahden maalauksen välissä minä voin ainakin yrittää sitä. 
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Jeesus vastasi… ”Tämä on Minun iloni, nähdä Minun lapseni viimeinkin ymmärtävän, kuinka 

henkilökohtaista Minun rakkauteni todella on. Minä en istu pöydän takana ja Raamattu 

välissämme. Minä en piiloudu prameisiin katedraaleihin. Minä en rajoita itseäni perinteiseen 

vaatetukseeni. Minä en ole millään muotoa virallinen tai etäinen sinulle.”  

”Ei, Minä pidän khakeja, kun me tutkimme Taivaan jyrkänteitä, kun sinä vedät Minua puoleesi, 

Minä ryntään syleilemään sinua. Minä en laita mitään meidän väliimme ja annan anteeksi sinun 

syntisi… koska sinä olet niin innokas tunnustamaan ja katumaan, he eivät nosta itseään esteiksi 

läheisyydellemme. On jopa aikoja, jolloin Minä lähestyn sinua, kun sinä kadut, niin että sinä tiedät, 

että Minä kuulen ja annan sinulle anteeksi.”  

”Voi, kuinka Minä haluan Minun lasteni ymmärtävän, kuka MINÄ OLEN. Kyllä, Minä olen mahtava 

Jumala, joka puhui luomakunnan olemassa olevaksi ja sitten Minä alensin itseni ja tulin aivan 

samojen rajoitusten alaisiksi, kuin mihin te synnyitte. Minä tein tämän, että me voisimme olla 

todella läheisiä ja te voisitte tulla ymmärtämään Minun rakkauteni syvyyden teitä kohtaan, kuin 

myös Minun henkilöhahmoni todellisena, aitona Miehenä.”  

”Minä pidän puhtauden käsitellessäni kaikkien sielujen asioita, mutta Minä tuhlaan Minun 

Sydämeni rakkautta kaikille, jotka ovat halukkaita vastaanottamaan sen. Niin monet eivät 

ymmärrä sitä. Minä haluan olla heidän seurassaan, Minä haluan aina olla läsnä heille. Minä haluan 

jakaa tämän elämän seikkailun. Minä haluan kaikkien oivaltavan, että Minä olen täysin Jumala ja 

täysin ihminen ja Minä nautin samoista asioista, kuin mitä te nautitte.”  

”Minä nauran koiranpentujen ja kissanpentujen pelleilyille, kun ne leikkivät. Minun sydämeni 

liitelee kuin kotka ja siihen koskee niin hellästi, kun pienet ankanpokaset vaappuvat äitinsä 

perässä. Etkö sinä tiedä, että Minä nautin jokaisesta Minun luomakuntani osatekijästä? Minä 

kaipaan jakaa sen ilon sinun kanssasi. Siksi, ainakin tällä kanavalla, Minä paljastan Minun leikillisen 

ja seikkailullisen puoleni. Kutsun Minun Morsiamiani ja kaikkia Ihmisiä tulemaan ylistämään, kyllä. 

Mutta sitten tulemaan temmeltämään Minun luomakuntani kauneudessa ja moninaisuudessa 

Minun kanssani.”  

”Minä en luonut kaikkea kauneutta ympärillenne, laittaakseni teidät sen keskelle ja sitten 

havainnoimaan teitä, niin kuin te olisitte muurahaisfarmi! Ei! Minä loin tämän kauneuden 

nauttiakseni siitä teidän kanssanne, tutkiakseni sitä teidän kanssanne, riemuitakseni teidän 

kanssanne kaikesta Minun luomakuntani moninaisuudesta. Nämä ovat Minun Luovuuteni 

ilmaisuja ja mikä taiteilija ei halua toisten olevan otettuja luomuksistaan.”  

”Minä rakastan taidetta, Minä rakastan musiikkia, Minä rakastan matematiikkaa, tiedettä ja 

kaikkia kieliä – Minä rakastan kaikkea Minun luomakunnassani. Eikö ole kirjoitettukin, ”Ja Jumala 

katsoi kaikkea, mitä Hän oli tehnyt ja katso, se oli sangen hyvää.” (Ensimmäinen Mooseksen Kirja 

1:31). Siispä Minä tulen teidän luoksenne näinä viimeisinä päivinä ja teen Itseni lähestyttäväksi, 

niin että te otatte Minun kädestäni kiinni ja viette Minut kaikkialle, minne menette, että Minä, 

Itse, voin näyttää teille elämän polut ja kulkea käsi kädessä sen myrskyjen ja ilojen läpi.”  

”Minä riemuitsen olla sinun seurassasiMinä riemuitsen kuulla sinun laulavan. Minä riemuitsen 

huomata sinun huomaavan Minun luomakuntani sanomattoman kauneuden. Minä riemuitsen 

sinun kiitoksestasi kaikesta, mitä Minä olen laittanut elämääsi. Mutta kaikkein eniten, Minä 

riemuitsen sinun rakkaudestasi ja kuinka sinä uhraat tuodaksesi Minulle muita sieluja, jotka eivät 

tiedä, kuka Minä olen.” 
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”Tämä on aika todelliselle suhteelle Minun kanssani, vaikkakin Minä olen Jumalanne. Tämä ei ole 

poseeraamisen ja muodollisuuden aika. Kun Daavid oli ulkona pelloilla lampaidensa kanssa, silloin 

hän oli lähimpänä Minua ja me keskustelimme kuin läheiset ystävät. Samoin oli Mooseksen 

kanssa. Me emme puhuneet vain savussa ja tulessa ja salamoinnissa, vaan veden solinassa, pitkälle 

yöhön. Kaiken, minkä me näimme yhdessä, me jaoimme, jopa kuten mies ja vaimo jakavat 

elämänsä toistensa kanssa.”  

”Joona havaitsi Minut valaan vatsassa (se muuten ei ollut satu, se todella tapahtui.) Hän puhui 

Minulle synnistään, katuen että oli torjunut Minun missioni vääräuskoisille. Hän havaitsi Minut 

viinipuussa, joka kasvoi antaen hänelle varjoa. Hän huomasi Minut Valaan syvyyksissä. Hän 

havaitsi Minut arvanheitossa, joka paljasti hänen syntinsä. Ja vaikka hän oli vain mies, heikko mies, 

joka oli valittu tähän tehtävään, silti me keskustelimme toistemme kanssa. Meillä oli suhde.”  

”Siitä tässä kaikessa on kyse. Suhteesta. Mikään ei miellytä Minua enemmän, kuin että minut 

tunnustetaan siksi, joka Minä olen ja luotetaan, että Minun rakkauteni teitä kohtaan ei estä Minua 

olemasta lähestyttävä. Kun te opitte Minun todellisesta luonteestani ja harjoitatte tätä ystävyyttä, 

te alatte heijastaa Minua toisille ja he, myös, alkavat janoamaan läheistä suhdetta Minun kanssani. 

He tuntevat rauhan ja lohdun Minun läsnäolossani, pikemminkin kuin että pelko saisi heidät 

värisemään ja kyyristymään. Tämä on Minun Rakkaitteni osa - niiden, jotka sydämestään haluavat 

elää pyhää elämää.” 

”Pahat tutisevat, niin kuin heidän tulisikin, koska heidän sydämensä kehittelevät vain pahaa ja 

kaiken hyvän tuhoa. Mutta teille, jotka olette Minun kallisarvoisiani, missä ikinä te olettekin 

matkallanne, Minä olen rakastava, vastaanottava ja hoivaava.”  

”Ja niille, jotka ovat valinneet ilkeyden elämäntyylikseen, Min tulen antamaan anteeksi, jos te 

kadutte.”  

”Kyllä, on ylistämisen aikoja, jolloin te nostatte sydämenne Minun luokseni. Se vaikuttaa 

virallisemmalle, kun te ylistätte Minua Jumalananne. Mutta muilla kerroilla, Minä haluan olla niin 

lähestyttävä ja jonka kanssa on helppo olla, aivan kuin todellinen kumppani Maapallolla. Minä 

lupaan teille, että jos te alatte olettaa tai käyttäytyä ylpeästi, Minä tulen nopsasti korjaamaan teitä 

ja auttamaan teitä ennallistamaan jalansijanne. Minä välitän tarpeeksi korjatakseni ja joskus 

ollakseni etäinen, että te ette tule omahyväiseksi. Mutta tämä tehdään vain, kun se on tarpeellista. 

Lopun aikaa Minä olen Jeesus. Teidän Jeesuksenne. Teidän ystävänne ja rakastajanne. Hän, joka 

tietää kaikki tapanne, sen milloin te istutte ja milloin seisotte. Ja Minä kaipaan ottaa aktiivisen 

osan, jakaen teidän elämänne kanssanne.” 

”Siispä, Minä puhun nämä asiat nyt, koska sinä työskentelet Minun muotokuvieni parissa, Clare. 

Maalaus, laulu ja Minun suurin haluni sinua varten on, että sinä paljastaisit maailmalle, että Minä 

olen välittävä ja rakastava ystävä, joka kaipaa olla heidän kanssaan päivin öin, jokaisena 

vuodenaikana. Minä haluan rakastaa, pidellä ja vaalia heitä, kun he elävät elämiensä joka hetkeä.”  

”Minä siunaan teidät nyt, kulkemaan eteenpäin täydellisessä tietoisuudessa, että Minä olen teidän 

kanssanne. Ja että Minä haluan olla osa kaikkea, mitä te teette.” 
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307. Veteleekö Saatana Narujasi? 

 
VETELEEKÖ SAATANA NARUJASI  

Opetus Sisar Clarelta, 2. Toukokuuta, 2016.  

( Clare ) Saakoon Jumalamme rohkeus ja totuus riemuvoiton elämissämme. Amen. Paljastakoon 
Pyhä Henki sielumme pimeät tavat. Amen. Olkoon suloisen Jeesuksemme rauha todistuksemme 
kaikkeen totuuteen, mikä vastustaa virhettä. Amen.  

No niin, Sydänasukkaat, tämä on kaikkein tärkein opetus, minkä olen tarjonnut teille pitkään 
aikaan. Se on niiden tulosta, joiden sielut ovat vaarassa. Minä pyytäisin teitä kuuntelemaan 
kokonaan loppuun asti, koska siinä on joitakin hyvin tärkeitä asioita, joita Herra on ottanut esille 
sydämessäni, joita olen jakanut täällä kanssanne.  

Juuri nyt on kuuntelemassa joitakin, jotka ovat langenneet tien varteen. He ovat vaarallisen lähellä 
menettää pelastuksensa, eikä heillä ole aavistustakaan. Miksi minä sanon niin? He eivät ole 
menneet tarpeeksi syvälle Herran kanssa ja siksi he eivät voi erottaa hyvää pahasta. He ovat 
epäonnistuneet erottamaan, kun he seuraavat ihmisiä, eivätkä Jumalaa.  

Minä tulen kertomaan teille, kuinka te tulette tunnistamaan, oletteko heitä Pyhien Kirjoitusten 
mukaan. Tunnetteko katkeruutta? Vihaa? Närkästystä? Omahyväisyyttä? Ja että teidät on valittu 
oikaisemaan petetyt kristityt oikeaan ja että teidän tienne on ainoa oikea?  

”Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä 
vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus 
sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkääkä valhetelko (valehdelko) totuutta vastaan. Tämä ei ole 
se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.” Jaakobin Kirje 
3:13-15.  

”Olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia 
ja vaella ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: ”Minä olen Paavalin puolta”, ja toinen: ”Minä olen 
Apolloksen”, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin? Mikä Apollos sitten on? Ja mikä Paavali 
on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä 
Herra on heille kullekin antanut.” Paavalin Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 3:3-5.   

Siispä päätodiste siitä, että me emme kulje Herrassa, on katkera mustasukkaisuus, itsekäs 
kunnianhimo, röyhkeys, valheet Totuutta vastaan, närkästys, omahyväisyys ja todella, rauhan 
puute. Jos kaikki nämä asiat vellovat sisällänne ja keskuudessanne on mustasukkaisuutta ja 
selkkausta, te ette ole vaeltamassa Herrassa.  

Nyt, tämä on vain oire. Minä haluan teidän menevän syvemmälle tässä.  

Pyydän, sielunne vuoksi, ottakaa hetki, pyytäkää Pyhää Henkeä tuomaan kätketyt asenteet, jotka 
myrkyttävät kulkuanne Herran kanssa. Pyytäkää Häntä, sitten istukaa hiljaisesti Hänen edessään ja 
rukoilkaa tätä Psalmia:  

”Erhetykset (Erehdykset) kuka ymmärtää? Anna anteeksi minun salaiset syntini. Myös varjele 
palvelijasi julkeilta, älä anna heidän minua hallita. Niin minä pysyn nuhteetonna (virheettömänä) ja 
olen paljosta synnistä puhdas.” Psalmi 19:13-14.  

Menkää syvemmälle, on kyse ikuisesta pelastuksestanne.  
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Minä kerron teille, miksi. Jos te ette voi erottaa hyvää pahasta, Jumalaa Saatanasta NYT, teillä on 
hyvin vähän toivoa, kun suuri petos valtaa maailman. Te sanotte, ”Oi ei! En minä koskaan! Minua 
ei tulla pettämään!”  

Mitä Pietari sanoi Herralle Viimeisellä Ehtoollisella, Jeesus sanoi heille, ”Kaikkia teitä tullaan 
loukkaamaan minun vuokseni tänä yönä: sillä on kirjoitettu, Minä tulen iskemään paimenen ja 
lampaat tulevat hajaantumaan. Mutta sen jälkeen, kun Minä olen ylösnoussut, Minä menen 
edellänne Galileaan.”  

Mutta Pietari sanoi hänelle ”Vaikka kaikkia tullaan loukkaamaan, minua ei loukata.” Ja Jeesus sanoi 
hänelle, ”Todella, Minä sanon sinulle, että tänä päivänä, jopa tänä yönä, ennen kuin kukko 
kahdesti kiekuu, sinä tulet kieltämään Minut kolmesti.”  

Mutta Pietari puhui kiivaammin, ”Vaikka minä kuolisin Sinun kanssasi, Minä en tule kieltämään 
Sinua millään tavalla.” Samoin sanoivat kaikki muut. 

Tässä on mies, joka on ollut Jeesuksen kanssa koko Hänen palvelusaikansa. Hän näki kaikki Hänen 
ihmeensä, Lasaruksen kuolleista nousemisen, Kirkastumisen Mooseksen ja Eliaan kanssa, 
lepraisten parantamisen, demonien karkotuksen. Hän oli valittu opetuslapsi, jolle annettiin tieto, 
että Jeesus oli Elävän Jumalan Poika, Kristus ja Jeesus puolestaan kutsui häntä Kallioksi.  

Siispä mitä tässä tapahtui? Hyvin yksinkertaisesti, Pietaria ei oltu koeteltu ja hän oli itsevarma. Hän 
ei ollut käynyt läpi tulista koettelemusta ja kuitenkin hän uskoi, ettei virhe voisi läpäistä häntä.   

”Oi ei! Ei minua, minua ei tulla koskaan pettämään. Loppujen lopuksi, minä olen ollut kristitty 25 
vuotta, opetettu ja olen ollut palvelijana, minä erotan Jumalan demonista, minua ei tulla koskaan 
pettämään!”  

Tiedättekö, että tyhmät ryntäävät sinne, minne enkelit pelkäävät mennä? Mitä Pyhät Kirjoitukset 
sanovat siitä?  

”Näet miehen, viisaan omissa silmissään – enemmän on toivoa tyhmästä kuin hänestä.” 
Sananlaskut 26:12.  

Ensimmäinen asia, jonka minä olen oppinut erottelusta tällä kanavalla, on, että me KAIKKI olemme 
taipuvaisia erehtymään. Kukaan ei ole vapaa petoksesta. Jos ajattelet olevasi, ajattele uudelleen. 
Ajattele Pietaria. Oletteko suurempia kuin Pietari? Tunnetteko Jeesuksen paremmin kuin Pietari 
tunsi? Oletteko olleet silminnäkijöinä suuremmille ihmeille kuin Pietari?  

Rakkaat, Paavali on varoittanut meitä, ”Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei 
lankea.” Paavalin Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 10:12.  

Pyydän, katsokaa uudelleen sisällenne. Tunnetteko itsenne omahyväiseksi, närkästyneeksi, jopa 
vihaiseksi, koska havaitsette jonkun opettavan virhettä ja että teidät on asetettu korjaamaan 
maailma?  

Haudotteko paheksuntaa siitä, mitä kirkko on tehnyt tai epäonnistunut tekemään menneessä? 
Katsottiinko teitä alentuvasti, opetettiin vakavaa virhettä vai epäonnistuiko kirkko johdattamaan 
teidät Jeesuksen luo saamaan uudestisyntymisen kokemus? Oletteko antaneet anteeksi heidän 
virheensä vai onko sydämessänne yhä katkeruuden juuri… joka kasvaa närkästyksestä, kun joku 
mainitsee sen kirkon?  

Katsokaa kulkuanne niinä päivinä. Kuljitteko väkijoukon mukana, olivatko motiivinne puhtaita? 
Nautitteko seurasta, ettekä halunneet astua sivuun linjasta? Vai sinnittelittekö rukouksessa, etsien 
Häntä, kunnes löysitte Hänet. Minä en välitä, missä kirkossa te olette, Jeesus vastaa niille, jotka 
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etsivät Häntä koko sydämillään. Oliko kirkossa korruptiota? Annoitteko anteeksi heille vai oletteko 
yhä siellä asustelemassa liassa, vihaten sitä, mitä teille tehtiin tai ei tehty?  

Se, mitä minä tässä olen sanomassa, on, että Saatana on uskomattoman nerokas ja tietää 
täsmälleen, kuinka saada teidät ansaan ja hallita ajatuksianne, ohjaten teitä teidän tietämättänne, 
hän tietää, kuinka ansoittaa teidät, kuinka marssittaa valheita edessänne, jotka nielaisette, koska 
te luotatte lähteeseen ja lähde ei ollut Jumala. Tai te haudotte anteeksiantamattomuutta ja nämä 
valheet oikeuttavat teidän tunteenne. Hän tietää, kuinka ansoittaa teidät, että te loukkaannutte, 
niin että te tulette vihaamaan mitä tahansa, mikä edes vähän muistuttaa niistä, jotka haavoittivat 
teitä, niinpä te kannatte katkeruutta ja vihaa ympärillänne kaikkea kohtaan, mikä vivahtaa siltä 
kirkolta tai menneisyydeltänne siinä.  

Kyllä, hän on mestari pettäjä. Ja ellette te vie kaikkea Herralle tavanmukaisesti ja saa Hänen 
mielipidettään, te saatatte tulla vakavasti petetyiksi, eikä teillä saata olla vihjettäkään sitä, että 
teitä on manipuloitu. Useimmat ihmiset eivät tiedä, että heillä on ylpeyttä, eivätkä tiedä, että 
heitä on manipuloitu. Se on vain tosiasia. Tarvitaan Pyhän Hengen väliintulo ja hyvin vilpitön sielu, 
että kykenee tunnistamaan ylpeyden itsessään.  

Vaaditaan myös sielu, joka kieltäytyy seuraamasta ihmistä. Sielu, joka kieltäytyy olemasta katkera 
menneisyydestä. Sielu, joka kieltäytyy hyväksymästä kunnioitettuja mielipiteitä, ennen kuin on 
ensin puhunut siitä Jumalalle. Sielu, joka ei pelkää tulevansa eristetyksi väkijoukosta uskomustensa 
vuoksi tai pelkäävänsä menettää rakkaita ystävyyssuhteita. Useimmat meistä seuraavat 
väkijoukkoa ja suojelevat ystävyyssuhteitamme, emmekä halua poiketa linjasta puoleen, emmekä 
toiseen. Koska me emme halua vieraantua. Ja uskoa pastorin sanaa joka asiassa. Sitten 
myöhemmin me huomaamme, että he olivat väärässä ja vihaamme heitä sen vuoksi. 

Kenen vika se on todella? No niin, kyllä, osa siitä on heidän, kun johtivat meitä harhaan, mutta 
Jumala salli sen, eikö sallinutkin? Mitä Hän oli tekemässä, kun Hän salli meidän tulevan samasta 
muotista valetuiksi kristityiksi? Oliko se Hänen vikansa, kun te ette käyneet läpi kivuliaita vaiheita 
oppiaksenne erottelua ja saada itsekontrollia, astuaksenne pois väkijoukosta ja etsiäksenne yksin 
Herran mielipidettä?  

”No niin, se ja se pastori sanoi niin. Hänen kirkkoonsa osallistuu 5000 henkeä, hän on käynyt 
seminaarin ja on kypsä, 30-vuotta palvelijana. Siispä sen täytyy olla totta!” Siispä, te vain uskotte 
sen kuulopuheen perusteella? On teidän vastuunne oppia oikea väärästä. Jos olette liian laiska 
tekemään sen… no niin, sitten te vaarannatte sielunne.  

Miksi minä olen niin vakava tässä asiassa? Te ette ole nähneet mitään vielä. Te ajattelette, että te 
tulette seisomaan? Niille teistä, jotka ovat hylänneet tämän kanavan, koska te kuulitte nokkelia 
perusteluja, typeriä valheita ja huhuja, kertokaa minulle. Kuinka te seisotte muslimin edessä, 
hänellä on kymmentuumainen veitsi kädessään, kysyen teiltä, oletteko kristitty?  

Kuinka te tulette seisomaan kaupassa, kun lapsenne eivät ole syöneet kahteen päivään, kaappinne 
on tyhjä ja teidän tarvitsee vain allekirjoittaa paperi ja ottaa siru vastaan käteenne ja olette valmiit 
saamaan kaikkea ruokaa, mitä tarvitsette? 

Minä olen vakavasti huolissani niiden puolesta, jotka eivät ole sinnitelleet Herran luo ja ovat 
unohtaneet perustotuuden. He eivät voi erottaa totuutta virheestä. Tämä on vakavaa, kaverit. 
Niiden puolesta, joita manipuloidaan heidän vihallaan ja närkästyksellään kirkkojen virheistä 
menneisyydessä. Niiden puolesta, jotka ovat niin raivostuneita, että heille ei tuota ongelmaa 
nakata kallisarvoinen lapsi pois saastaisen pesuveden mukana. Jos teitä voidaan manipuloida tällä 
tavalla, kun puut ovat vihreitä, kuinka ihmeessä te tulette seisomaan, kun puut ovat kuivia??? 
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 Kyllä, minä olen vakavasti huolissani teidän puolestanne. Teidän ikuinen pelastuksenne on 
kyseessä. Te ette tavoittele Kristusta ja Hänen rakkauttaan muita kohtaan; te syötätte valheita, 
panettelua, ilkeitä syytöksiä ja pudistatte pölyt olkapäiltänne, kuin olisitte mahtava Jumalan 
ihminen.  

Teidän sydämenne pitäisi kertoa teille. Teidän omatuntonne olisi pitänyt varoittaa teitä, te kuljette 
katkeruudessa, vihassa, kiihkoilussa, tietämättömyydessä ja ylpeydessä. Jos te tunnette edes 
vihlaisun tästä, minä vetoan teitä etsimään Herraa, kunnes löydätte Hänet. Katukaa likaa, jota 
olette syöttäneet sielullenne ja löytäkää Jumala. Etsikää Hänen neuvoaan ja valmistelkaa itsenne 
siihen, mikä on edessänne. Tässä ei ole kyse minusta ja meidän kanavastamme. Tässä on kyse 
teidän erottelustanne, kyvystänne erottaa, mikä on edessänne.  

Meidät kaikki tullaan koettelemaan ja seulomaan mitä suurimmassa määrin. Jos te ette kulje 
todellisessa erottelussa, nöyryydessä ja armeliaisuudessa nyt, te olette nukke demonien käsissä. 
He voivat saada teidät hyväksymään tämän ja torjumaan tuon hetkessä, koska he tuntevat 
henkilöllisyytenne. He tietävät menneisyytenne. He tietävät, kuinka manipuloida teidät torjumaan 
se, mikä on oikein. Ja he tulevat saamaan tahtonsa läpi kanssanne. Teille ei ole taattu huomista tai 
aikaa katua viime hetkellä. Saatana tulee saamaan teidät ottamaan merkin ja aivonne tullaan 
säätämään pois Herrasta ja halusta Jumalaan, ikuisiksi ajoiksi.   

”Oi, ei – se ei tule koskaan tapahtumaan minulle. Ei minulle!” Ajatelkaa uudelleen. Muistatteko 
Pietarin?  

Siispä, pyydän, menkää syvemmälle. Etsikää Herraa, kunnes löydätte hänet. Minä tiedän, että se 
on kovaa työtä. Se on erittäin kovaa työtä. Mutta se on työtä sielunne ja pelastuksenne puolesta. 
Etsikää Hänen viisauttaan, Hänen neuvoaan ja oppikaa menemään pintaa syvemmälle siinä, mitä 
teille esitellään. Oppikaa etsimään Häntä, kunnes te TIEDÄTTE, että kuljette totuudessa. Ja kuinka 
te tiedätte sen? Te tunnette nöyryyttä, ystävällisyyttä, hellyyttä, armeliaisuutta ja ennen kaikkea – 
Rauhaa.  

Jos teillä ei ole Rauhaa, jos asiat vellovat ja jauhavat sisällänne ja ihmiset, joille puhutte 
YouTubessa – vellovat ja jauhavat, ovat vihaisia ja katkeria ja lennättävät syytöksiä – te ette ole 
oikeilla jäljillä. Tämä on pelastuksenne. Älkää seuratko niitä, jotka varastavat rauhanne. Järjestäkää 
asianne oikein suhteessa Jumalaan. Erottakaa Totuus. Kulkekaa ystävällisyydessä, hellyydessä, 
armeliaisuudessa ja pysykää rauhassa. Nämä ovat merkkejä siitä, että kuljette Totuudessa. 

Pyydän, ottakaa aikaa erottaa. Etsikää Häntä koko sydämestänne. Ja pyydän, minä pyytäisin teitä, 
että jos tiedätte ihmisiä, jotka ovat muodostaneet kanavia meitä vastaan ja olette olleet niillä 
kanavilla, että jättäisitte linkin tähän viestiin heille. Koska minä todella tunnen, että se on tärkeää 
ihmisille, jotka omaksuvat tämän herjaamisen, heidän sielujensa turvallisuuden vuoksi. 

 

 

308. Jeesus selittää… Ottakaa Minun Varoitukseni vakavasti!  

Pahuus on Lisääntymässä & Vihollisen seuraavat Askeleet 

 
OTTAKAA MINUN VAROITUKSENI VAKAVASTI… PAHUUS ON LISÄÄNTYMÄSSÄ & VIHOLLISEN 

SEURAAVAT ASKELEET 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Toukokuuta, 2016.  
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Jeesus aloitti… ” Minun Lapseni ja Minun Morsiameni, enkö Minä ole varoittanut teitä, että paha 

on lisääntymässä? Minä olen nähnyt, kuinka hauraita te kaikki olette, lankeatte paineen alla. Siksi 

Minä olen sallinut näädän kaataa CERNin. ”  

” Minä varoitin teitä kuukausia sitten, että asiat olivat tulossa hyvin, hyvin vaikeiksi. Joka päivä 

vaikeammiksi. Minä olin hyvin vakavissani, mutta monet teistä eivät kiinnittäneet kovin tarkkaa 

huomiota, tai teillä ei ollut mitään keinoa ennakoida tai tietää, mitä todella tuli tapahtuman. Ja 

jotkut teistä ovat langenneet Saatanan petokseen, eivätkä enää ole kanssamme. ”  

” Kun Minä sanon vaikeammiksi, Minä tarkoitan kaikissa ajateltavissa olevissa valtakunnissa. Ei 

vain fyysisesti, vaan emotionaalisesti, hengellisesti, mielellisesti. Kyllä, pahuus on lisääntymässä 

eksponentiaalisesti. Minä vapautan armoja myös eksponentiaalisesti, mutta monet teistä eivät ole 

olleet valppaita ja vahvistaneet sitä mikä on jäljellä. Siispä nyt, Minä kutsun teidän huomiotanne 

sille. Vahvistakaa sitä, mikä on jäljellä. Minä annan teille ohjeen vahvistaa teitä itseänne. Te olette 

kasvamassa. Te olette kasvamassa armossa ja merkityksessä ja voimassa vihollista vastaan. Teistä 

on tulossa kunnioitusta herättävä vihollista vastaan. Jatkakaa kasvamista tässä. Mutta te tulette 

kasvamaan vain, jos te olette valppaita ja ette salli Saatanan varastaa teiltä mitään. ” 

” Joittenkin teistä Minä olen sallinut langeta ylpeytenne takia. Teille on parempi, että te näette nyt 

itsenne sellaisena kuin te olette nyt kun on vielä aikaa muuttua. Jotkut teistä lankesivat, koska te 

ette kiinnittäneet tarkkaa huomiota. Jotkut teistä lankesivat, koska te ajattelitte, että te olette 

voimakkaampia ja viisaampia – erityisesti täällä kanavalla. Te ette voineet ymmärtää kuinka toiset 

voivat olla niin kauheita ja ajattelitte itseksenne… ”Minä en koskaan tee sitä.” Sitten uteliaisuus 

johti teidät kuuntelemaan heidän valheitaan. Valheet juurtuivat ja heikensivät teidän uskoanne 

Minuun. Ne tekivät säröjä perustuksiin. ”   

” Voi, tiedättekö, että tämä on kutsu pahaan? Juuri ne sanat, ”En minä. Minä en koskaan tule 

lankeamaan.” Kyllä, se on kutsu viholliselle. Hän näkee, että te tunnette olevanne turvassa ja hän 

myös näkee teidän rajoituksenne, siispä hän käyttää niitä hyväkseen. Ellette ole todella valppaita 

ja käytä riittävää määrää aikaa Minun kanssani, hän voi helposti voittaa teidät viekkaudessa. Juuri 

näin kävi täällä. Tietyt ihmiset eivät ymmärtäneet, että kuinka haavoittuvia he olivat ihmisten 

järkeilyille. He eivät ymmärtäneet, että heillä oli vääristymä, osa, jolla he tunsivat toisia kohtaan 

ylenkatsetta, halveksintaa ja katkeruutta. Ja se avasi oven lankeamiselle. ”  

” Milloin tahansa Minä ohjeistan teitä, on aina erityinen syy. Minä varoitan teitä vihollisen 

seuraavasta liikkeestä. Minä voin nähdä ansat, kun he valmistelevat niitä teille. Minä voin myös 

nähdä teidän heikkoutenne. Minä paikannan dynamiikan joka päivä varoittaakseni teitä, mitä on 

tulossa. Jos te ette tottele, te saatatte itsenne alttiiksi lankeamiselle. Te ette voi voittaa vihollista 

viekkaudessa, jos te ette seuraa Minua tottelevaisuudessa. Teistä ei ole heille vastusta ilman 

Minua. Ja kun te menette lammaskarsinan ulkopuolelle ilman, että Minä johdatan teitä, te todella 

olette ilman Minua, siinä mielessä, että Minä en voi suojella teitä siltä, mitä te avoimesti 

tavoittelette Minun tahtoni vastaisesti. ”  

” Siispä, Minä annoin hyvin vakavia varoituksia helmikuusta alkaen, että pahuus oli lisääntynyt ja 

tulisi jatkamaan lisääntymistään, kun me lähestyimme päivää ja tuntia. Minä kerroin teille, että 

tulisi vaikeampaa ja vaikeampaa, mutta Minä olisin teidän kanssanne auttamassa teitä pääsemään 

yli koettelemuksistanne. Minä en koskaan jättänyt teitä, mutta jotkut teistä jättivät Minut. ” 
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” Nyt Minä sanon uusille tällä kanavalla, älkää koskaan pitäkö Minun varoituksia tai ohjeita 

itsestään selvinä tai ottako niitä kevyesti. Aina kiinnittäkää niihin vakavaa huomiota, koska Minä 

olen valmistelemassa teitä jalkoihinne laitettua ansalankaa vastaan. Ja jos te tottelette, teitä ei 

tulla sieppaamaan. ”  

” Jos paha on lähestynyt teitä jokaisen selän takaa tällä kanavalla, älkää alkako viihdyttämään sitä 

tai järkeilemään näiden ihmisten kanssa. Monet heistä ovat harjoittaneet vuosia uskonnollisia 

argumentteja ottaakseen pois vapautenne Minuun. Toiset ovat vain harjoitettuja riidankylväjiä, 

palkattavissa olevia sieluja, jotka ilokseen halventavat ketä tahansa oikeasta hinnasta. Jotkut ovat 

ateisteja ja täysin sokeita totuudelle. He teeskentelevät olevansa kristittyjä saadakseen yleisön 

valtaansa, mutta he ovat täynnä vietteleviä ja kapinallisia henkiä ja heidän ainoa motiivinsa on 

tappaa, varastaa ja tuhota kaikki hyvä, mitä Minä olen välittänyt teille teidän kulkiessanne Minun 

kanssani. ”  

” Minä olen ainiaan teidän vierellänne, jatkuvasti vartioiden teitä, kuiskaten teidän korvaanne: 

”Älkää menkö sinne. Tehkää tämä – olisi hyvä, jos te tekisitte sen. ” ”Älkää vastatko siihen, 

poistakaa se.” Kyllä, Minä neuvon teitä jatkuvasti. Mutta Minun ääneni on niin tuttu teille, että te 

itse asiassa uskotte, että se on teidän omanne. Mutta, jos kuuntelette oikein huolellisesti, te 

ymmärrätte, että se ajatus ei ollut teistä lähtöisin… se tuli eri lähteestä. ”  

” Siispä te sanotte… ”Entä jos se tuli viholliselta?” No niin, te tulette tietämään välittömästi, koska 

te tulette menettämään rauhan, joka teillä oli viisi minuuttia sitten. Kun se tapahtuu, ehdotus on 

pahalta lähtöisin, siitä saatte olla varmoja. Se on ”happotesti”, se osoittaa, että minkä arvoinen 

asia on teille. Jättikö se teidät rauhaan. Vai sekasortoon? ”  

” No niin, Minun kallisarvoiset, kuinka Minä en pidä siitä, että annan teille toisen negatiivisen 

viestin kahtena päivänä peräjälkeen, mutta Minä valmistelen teitä taisteluun, joka on edessäpäin, 

eikä ole helppoa tapaa tehdä se. Ymmärtäkää, että jos te olette erottaneet, että se todella olen 

Minä, joka puhuu teille tämän ”Still Small Voice” (= Tyyni pieni ääni. Raamatussa käännetty= 

Hiljainen tuulen hyminä.) kanavan kautta, ja teihin ottavat yhteyttä ihmiset, jotka väittävät 

haluavansa pelastaa teidän sielunne, heitä on joko petetty tai he ovat vihollisen palkkaamia. Joka 

tapauksessa, he työskentelevät Saatanalle, olivatpa he siitä tietoisia tai eivät. ” 

” Fariseukset vaikuttivat hurskailta ja hyviltä, mutta he ristiinnaulitsivat Minut. Se sama henki on 

nyt vaanimassa teitä tällä kanavalla; ennalta varoitettu on ennalta aseistettu. Jos te postaatte 

tänne, he mitä todennäköisimmin ottavat teidät kohteekseen. Älkää järkeilkö heidän kanssaan. Te 

ette voi järkeillä uskonnollisen hengen kanssa, te ette voi järkeillä fanaatikon kanssa, te ette voi 

järkeillä Satanistin tai ateistin kanssa. Ja he tulevat yrittämään vetää sinut vuoropuheluun sanoen 

jotain, joka ei ole totta, saadakseen teidät aloittamaan vastaamaan. Teidän täytyy puolustaa 

Clarea ja sitten he ovat saaneet teidät vedetyksi keskusteluun. Seuraavaksi te menetätte 

rauhanne. He ovat hyvin taitavia tekemään tämän. ” 

” Ateistit erityisesti, ovat erittäin epäloogisia ja heillä ei ole mitään käsitystä maailman 

realiteeteista. Minä voisin seisoa heidän edessään ja saada salaman laskeutumaan Taivaasta ja he 

katsoisivat Minuun ja sanoisivat, ” OK, nyt minun mielenkiintoni heräsi, kuinka sinä teit sen?” Ja he 

jatkaisivat väittämistä, että se oli petosta Minun puoleltani, koska he ovat täydellisessä 

pimeydessä ja sokeita. ”  
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” Siispä katsokaahan, nämä tyypit menevät Claren selän taakse ja yrittävät järkeillä teidän 

kanssanne. Minä olen varoittanut teitä, Rakkaat. Nyt Minä siunaan teidät armolla, että te 

aseistatte itsenne Minun ohjeillani ja suojelette uskon talletusta, jonka Minä olen teidän 

haltuunne uskonut. Jotkut teistä ovat kasvaneet Minun etulinjan sotureinani ja te olette 

oppimassa arvottomia asioita vihollisistanne. Ymmärtäkää: tämä on yksi pääsyistä, miksi tämä 

kanava on otettu maalitauluksi. Vihollinen on raivoissaan, että Minä opetan teille hänen 

taktiikoistaan. ” 

” Minä rakastan sinua, Minun Morsiameni. En malta odottaa, että saan olla sinun kanssasi 

ikuisesti. ”  

 

 

309. Jeesus selittää…  

Kuinka lankeaminen tapahtuu & Vihollisen Taktiikat. Älkää leikkikö tulella! 

 
ÄLKÄÄ LEIKKIKÖ TULELLA… KUINKA LANKEAMINEN TAPAHTUU & VIHOLLISEN TAKTIIKAT 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Toukokuuta, 2016. 

Jeesus aloitti… ” Monet teistä ovat huomanneet sydämissänne asioita, joita vihollinen on 

istuttanut sinne ja te olette muuttaneet kurssinne toiseen suuntaan. Teihin Minä olen hyvin 

tyytyväinen. Te olette oppineet ja ottaneet sydämeen suuren määrän hyvin lyhyessä ajassa. Siispä 

nyt te tunnette itsenne ja vihollisen paremmin ja paremmin. Se mitä minulla on teitä varten 

seuraavaksi, on toinen kerros siunauksia. On aika edetä ja elää Minun siunaukseni, kunnes Minä 

tulen teitä varten. ” 

” Joillakin teistä on voiteluita. Te voitte tuntea niiden nousevan ylöspäin teissä. Asioita tehtävänä, 

joita teillä ei koskaan ole ollut rohkeutta tehdä aikaisemmin. Teitä tullaan vastustamaan, mutta 

jättäkää huomiotta vastustus ja pitäkää kiinni inspiraatiosta. Suojelkaa sitä kuin vastasyntynyttä 

lasta, sillä varmasti se on juuri yhtä paljon täynnä elämää ja haavoittuva pilkalle ja halveksunnalle, 

jota tulee heidän taholtaan, ketkä pitävät parempana pysyä siellä missä ovat, eikä käydä käsiksi 

mihinkään, mikä voisi johtaa epäonnistumiseen. Mutta se viisaus, mitä te olette keränneet 

vihollisen toimista teitä vastaan, on jotakin mitä teidän täytyy asettaa pysyväksi, eikä sallia 

vihollisen varastaa teidän muistianne. ” 

” Minä tulen siunaamaan sen mitä te teette Minun puolestani, ” Jeesus sanoi. ” Vain edetkää 

varovaisesti tietäen, että mitä tahansa te yritätte tehdä Minun Nimessäni, hedelmät tulevat 

olemaan runsaat ja niin tulee olemaan vastustuskin. Jättäkää se huomiotta ja seuratkaa 

sydämessänne olevaa suloista voitelua. ” 

” On joitakin, jotka eivät tule kuuntelemaan tätä viestiä ja heille se on heidän sielujensa alamäen 

alku ja jotkut eivät tule koskaan toipumaan. ” 

” Heillä oli sellaista suloutta Minun läsnäolossani täällä, Clare. He todellakin edistyivät suhteessaan 

Minuun. Joka päivä he kasvoivat pyhyydessä ja tietoisena synneistään. Mutta nyt he ovat 

kääntäneet kuuron korvan Minulle ja tälle kanavalle ja itsepäisesti tavoitellen kaunaansa totuuden 

etsimisen nimissä. ” 
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” Voi, kuinka Minä itken näiden puolesta! Heidän sielunsa ovat heikkenemässä, jotkut heistä eivät 

tule koskaan toipumaan. Kyllä, jotkut tulevat maksamaan äärimmäisen hinnan. Jos paholaiset eivät 

pystyneet saamaan heitä tekemään lihallista syntiä, koska he eivät pystyneet viettelemään heitä 

tällä tavalla (saadakseen heidät) maksamaan samalla mitalla Minulle tai tälle kanavalle, he ovat 

langenneet röyhkeyteen ja ylpeyteen ja ottavat mukaansa niin monia kuin pystyvät. He ovat 

menettäneet kaiken vakaumuksensa ja pyhän viisauden käsityksen. ”  

” He ovat katkeruuden ja ylpeyden sokaisemia, kykenemättömiä näkemään lahjoja, joita Minä olen 

asettanut heidän eteensä. Kun he ovat menettäneet kaikki muistikuvat edistymisestään tällä 

kanavalle, he liukuvat takaisin vanhoihin tapoihinsa ja he ovat kadottaneet näkymän Minusta 

elämissään. Heille Minä olin vain kummitus, petos, jota ei koskaan ollut olemassa. Minun 

rakkauden tarjoukset on hylätty ja korvattu katkeruudella, kateudella ja ylpeydellä. ” 

” Voi, kuinka Minä vaikerran näiden takia, ketkä ovat liukuneet Minun sormieni läpi. Rukoilkaa 

heidän puolestaan, rakkaat, rukoilkaa heidän pelastumisensa puolesta. Sillä sen tuomion, minkä he 

ovat langettaneet tälle kanavalle, siitä on tullut heidän omansa Taivaan tuomioistuinten edessä. 

Kuitenkaan minä en koskaan hylkää heitä. Mutta ymmärrättekö te? Minä tarjosin heille Minun 

Valtakuntani hienoimpia hedelmiä: Minun rakkauttani, Minun kumppanuuttani, Minun sydäntäni. 

Ja nyt kaikki se on huuhtoutunut pois ja pimitetty katkeruuden maton alle. Maton, joka on kudottu 

omahyväisyyden, kateuden, ylpeyden ja röyhkeyden viekoittelevilla kuiduilla. ” 

” Minun sydäntäni särkee heidän vuoksensa. Ja kaikki mitä Minä suihkutin heidän päällensä, 

menee nyt toisille sieluille, joiden keskellä Minä olen. Sieluille, jotka vastaavat Minun helliin 

kutsuihin kasvaa pyhyydessä, kun Minä johdatan heitä käsi kädessä. ” 

” Kuitenkin Minä vaikerran sitä pimeyttä, joka on asettunut niin monien ylle, ketkä ovat 

kadottaneet yhteyden Minuun. He nyt lankeavat viekoittelevien henkien lumoukseen, 

Uskonnolliset henget, jotka aplodeeraavat heille heidän rohkeudestaan vastustaa Minua ja 

tuomita sinua. ”  

” Tämä on se joukko heitä, jotka kieltäytyvät etsimästä Minua, kunnes löytävät Minut. Joukko 

heitä, jotka ylenkatsovat nöyryyttä ja tavoittelevat kohota toisten yläpuolelle arvostuksessa. Tämä 

on joukko heitä, jotka lopettivat rukoilemisen lyhyeen ja omaksuivat ihmisten petokset, joita heille 

tarjottiin, että heistä saattaisi tulla ”ritareita” kun he kukistavat pahantekijän, pikemminkin kuin, 

että olisivat sinnitelleet, käyneet läpi hyvän ponnistelun ja tunnistaneet omat virheensä, 

katkeruutensa ja mustasukkaisuutensa. ”  

” Minun lapseni, älkää koskaan hylätkö erottelukyvyn pelottavaa tehtävää. Teidän koko sielunne 

lepää tämän tiedon varassa ja kyvyn tunnistaa hyvä pahasta, varassa. Kun te kerran menetätte 

sen, te olette kuin lentäjä sumussa, hän ei voi erottaa yläpuolta alapuolesta, hän ei saa selville 

suuntaa ja lopulta törmää maahan. ” 

” Teillä ei ole koskaan varaa vaihtaa erottelukykyä mielipiteeseen. Ei koskaan. Pyydän, antakaa sen 

olla Minun Verelläni kirjoitettu oppiläksy… älkää koskaan vaihtako sydäntä riipaisevaa rukousta ja 

erottelukykyä mielipiteeseen. Kuivan puun ajat ovat lähestymässä ja kampanjat vaihtaa hyvä 

pahaan, ovat jo alkaneet. Monet, jotka ajattelivat, ettei petos koskaan heitä läpäisisi, ovat nyt 

lähestymässä ja lähellä, ilman että tunnistaisivat olevansa vaarassa. ”  



 
33 

 

” Saatana tulee käyttämään heidän luonteensa heikoimpia osiaan houkutellakseen heidät mukaan. 

Monelle se on taloudellinen turvallisuus, toisille suosio ja solidaarisuus. Alusta alkaen he eivät 

tunnistaneet kaunaa hengessään. Pikemminkin he leikittelivät pahalla ja kuuntelivat valheita. Pian 

valheet juurtuivat ja heistä tuli petoksen levittäjiä. Paha ruokki heidän tärkeyden ja 

omahyväisyyden tunnetta ja he alkoivat katkoa syvän, kestävän rukouksen kahleita suosiakseen 

viattomien herjaamista. Paholaiset heidän ympärillään riemuitsivat ja he tunsivat olevansa ylhäisiä 

ja tärkeitä. Tämä kannusti heitä vain yhä suurempiin ja suurempiin herjauksiin. Nyt he ovat 

katkoneet kaikki säädyllisyyden kahleet ja juoksevat demonien kanssa. Demonit lietsoivat heitä, 

keräten yhä enemmän ja enemmän perusteluja heidän virheistään. ” 

” Minun lapseni, älkää ikinä, koskaan, vaihtako rukousta ja erottelukykyä ihmisten tai demoneiden 

mielipiteisiin. Älkää koskaan vastatko kaunalla tai yhdistykö pahantekijöiden joukkoon. Älkää 

koskaan vaihtako Taivaallista kartanoa paholaisten valmistelemiin sulatusuunin paikkaan. Älkää 

koskaan olko laiskoja rukoilemisessa ja erottelukyvyssä. Ymmärtäkää: juuri teidän pelastumisenne 

voidaan vaarantaa ryhtymällä herjauksen ja juorun ikeeseen. ” 

” Nyt, Minä tulen selittämään teille, kuinka nuo ”kristityt” menettävät pelastuksensa. He ovat kuin 

kiviseen maahan heitetyt siemenet. Ensin he ottavat vastaan viestin ilolla, mutta kun 

kuherruskuukausi on ohi ja heitä kutsutaan elämän pyhyyteen, he kieltäytyvät. Saatana pitää heitä 

silmällä, varikset tulevat ja nappaavat idun ja ahmivat sen. ”  

” Minä tarjosin heille rakkautta, mutta he halveksivat Herran kuria. He näkivät sen suuren 

palkinnon toisten rakastamisessa ja heidän synnin luontonsa kukistamisessa ja omaksuen Minun 

nöyryyteni. Tämä oli liian suuri hinta maksettavaksi. Salaisesti, he onnittelivat itseään, että he 

olivat OK, ja jopa parempia ja viisaampia kuin muut. He ajattelivat, että he voisivat leikitellä 

pahalla, herjaamisella ja valheilla ja säilyä koskemattomina. Sillä aikaa, paholaiset syöttivät heille 

mitä älykkäimpiä ja loogisimpia perusteluja, suikaloiden palasiksi heidän uskonsa Minun 

yksinkertaiseen hyvyyteen. ”  

” Minä ”en koskaan tuntenut” heitä siinä mielessä, että he eivät laittaneet elämää sivuun kerta 

kaikkiaan Minun jalkoihini ja sallineet Minun kirurgisesti poistaa syntiä heidän elämästään. Heidät 

kutsuttiin syvyyksiin, mutta he eivät koskaan sinnitelleet siihen asti, että olisivat todella tunteneet 

Minut ja Minun hyvyyteni. He olivat kaksimielisiä, tukeutuivaat älykkyyteensä ja kyseenalaistivat 

ne asiat, jotka saivat syvää vastakaikua heidän sieluissaan. Mieluummin kuin, että olisivat 

hyväksyneet sen kuin pieni lapsi, he aukoivat sen älyllään ja menettivät viattoman uskonsa. ” 

” Kyllä, paholaiset ovat älykkäitä, erityisesti heitä kohtaan, jotka pidättelevät jotain Minulta, 

eivätkä ole kuolleet itselleen kerta kaikkiaan. ”   

” On muita, jotka ovat olleet viattomia, mutta heitä on petetty. Heidän ainut vikansa oli, että he 

avasivat itsensä myrkylle. He tiesivät, että se oli pahaa, mutta he kuuntelivat kuitenkin. Minun 

Henkeni varoitti heitä, mutta he sivuuttivat varoituksen. Hyvin samalla tavalla kuin sinä, Clare, teet 

kun sinä haluat katsoa eri opettajia ja profeettoja. ” 

” He tunsivat selkkauksen ja kaunan epäpuhtauden, mutta viihteen vuoksi tai ehkä oppiakseen 

jotakin, he kuuntelivat kuitenkin. Minä varoitin heitä. Monet näistä sieluista olivat täällä, kun 

ryhdyin laajennettuun kampanjaan varoittaa heitä juorua ja selkkausta vastaan. ” 
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” Minä kerron teille tämän: monia hyvin älykkäitä demoneita on nimitetty salamurhaamaan sinut 

henkilönä. Monet äärimmäisen taitavat teologit, fariseukset ja Uskonnolliset demoni henget ovat 

ottaneet tehtäväkseen tämän ponnistuksen vihollista varten, hän on tarjonnut heille palkkioita 

joka sielusta, jonka he riistävät läheisestä suhteesta, joka heillä kerran oli Minun kanssani. ”  

” Siispä, siinä teille on tämä. Hyvin surullinen totuus ja kuinka vihollisen menettelytavat ovat 

menestyneet sielujen kanssa, ketkä lainasivat kuulevaa korvaa sille, mistä Minä pyysin heitä 

pysymään erossa. Sanoissa on suunnaton voima. Siksi Minä olen estänyt sinua lukemasta heidän 

postauksiaan. Minä en halua, että sinun uskosi Minuun heikentyy millään tavalla. Niin kauan kuin 

sinä tottelet, Clare, sinulla menee hyvin. Mutta kun tulet uteliaaksi, sinä tulet maksamaan tuskan 

ja loukkaantumisen hinnan sydämelläsi. ” 

” Pyydän, totelkaa Minua tässä. Pysykää erossa kaunasta ja pahan puhumisesta. Kun törmäätte 

postaukseen, joka alkaa vähättelemään, poistakaa se välittömästi. Älkää viihdyttäkö sitä tai 

järkeilemään päästäksenne niihin sisälle. Te ette voi järkeillä demonin kanssa. He tulevat aina 

löytämään aukon haarniskassanne ja pistämään teitä sinne, missä se vahingoittaa eniten. 

Mieluummin nostakaa uskon suojus ja katkaiskaa ilkeä pää pois ennen kuin se saavuttaa 

sydämenne. ”  

” Nyt, Minä olen tuonut monia uusia veljiä ja sisaria tälle kanavalle, ja tässä opetuksessa, Minä 

olen neuvomassa teitä – älkää olettako pystyvänne leikkimään tulella ja lähtevänne pois 

palamatta. Te olette käyttäneet erottelukykyä ja huomanneet, että Minä todellakin olen tällä 

kanavalla. Älkää menkö luotaamaan roskia uteliaisuudesta. Seuratkaa sydäntänne, ja 

erottelukykyänne. Älkää salliko itsellenne vapautta osallistua johonkin uteliaisuudesta. Suojatkaa 

suhdettanne Minuun. Minä olen aloittanut teissä hyvän työn ja jos te olette uskollisia ja 

tottelevaisia, Minä saatan sen loppuun. Teillä on vaihtoehto. Valitkaa viisaasti. ” 

” Minä siunaan teidät nyt armolla huomata paha ja irrottaa se ennen kuin se juurtuu sydämeenne. 

” 

 

 

310. Jeesus sanoo… Jokaisella teistä on hyvin erityinen Kohtalo!  

Etsikää Minua, kunnes löydätte Minut 

 
JOKAISELLA TEISTÄ ON HYVIN ERITYINEN KOHTALO… ETSIKÄÄ MINUA, KUNNES LÖYDÄTTE MINUT 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Toukokuuta, 2016.  

( Clare ) Jeesuksen suloinen Läsnäolo olkoon lohdutuksenne ja toivonne, rakkaat Sydänasukkaat. 

Minä kysyin Herralta… ”Mitä on sydämelläsi tänä iltana, Herra?” 

Jeesus vastasi… ” Lyhytaikaisuus. Elämän lyhytaikaisuus ja kuinka Minä toivon, että te kaikki 

saisitte siitä kaikkein parhaimman. Se ei tarkoita maailman tahtoon ja sääntöihin mukautumista. 

Ei, se tarkoittaa Minun etsimistäni, kunnes löydätte Minut ja mukautumista Minun tahtooni. ” 

” Katsokaahan, maailmalla on oma agendansa, eikä pitäisi tarvita paljon ajatusta ja erottelukykyä 

nähdä, kuka on sen takana. Sitä on peukaloitu, niin että te tehokkaasti menette sille paikalle, joka 
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on kätevää maailmalle ja sen säännöille, ei teidän yksilöllisiä tarpeitanne varten tai siihen, mihin 

Minä olen teidät luonut olemaan, siihen mitä te todella olette ja mitä lahjoja teille on annettu. Ne 

ovat uinuvina ja te ette ole niistä tietoisia. ” 

” Vaatii vahvan sielun, että pystyy ajattelemaan kaavamaisen ajattelun ulkopuolella ja uimaan 

vastavirtaan. Hyvin vahvan sielun. Joillekin on suotu tätä voimaa, toiset voivat saavuttaa sitä ja 

jopa saada lisää Minulta. Joka tapauksessa, kun te ja Minä työskentelemme yhdessä, Minä tulen 

täyttämään Minun agendani teidän elämäänne varten. Te kuljette yliluonnollisessa voitelussa, joka 

tulee kantamaan teidät läpi jokaisen myrskyn. ”  

” Monilta on heidän unelmansa varastettu hyvin nuorella iällä. Heille on opetettu, että raha on 

sääntö, turvallisuus ja kunnioitettavuus on oleellista ja niistä tulee teidän elämänne päämäärä, 

ilman että edes ajattelette sitä. Kuinka kauheasti tämä riisuu sielun kannustimista! Ne yksilölliset 

piirteet, jotka Minä lahjoitin teille, vain kuihtuvat vaatimusten kuumuudessa. Ennen kuin sielu 

lähtee mihinkään yritykseen, hän kysyy itseltään, ”Voinko minä tehdä rahaa? Tulenko minä 

olemaan turvassa tässä työssä? Kuinka minä voin rakentaa elämäni tällä työllä?” Ne ovat surullisia, 

surullisia kysymyksiä, täysin sivuuttavat elämän merkityksen ja asiat, jotka tulevat tuottamaan 

teille suurimman ilon. ” 

” Ihmiset, joilla on musiikillisia lahjoja, 90%:ssa tapauksista hylkäävät ajatuksen elää muusikkona ja 

sitoutuvat myymään vakuutuksia tai olemaan kaupan myyjänä tai konttorityössä, missä 5% heidän 

kyvyistään tulee käyttöön työssä. Jotkut pyhittävät elämänsä kehittyneeseen 

yliopistokoulutukseen, niin että he voivat tehdä enemmän rahaa, toivoen, että se ostaa heille 

vapaata aikaa, jota he niin kaipaavat, omistautuakseen musiikilleen. ”  

” Näetkö sinä, Clare? Kaikkein syvällisimmin kauneimmat osat sielun elämää leikataan pois, ennen 

kuin he voivat kypsyä. ” 

” Minun Sydämeni toive on, että jokaiselle sielulle on annettu taitoja ja lahjoja tuoda iloa työhönsä 

ja heille, joita he palvelevat. Jokaisella sielulla on jotakin annettavaa, joka sopii asioiden kulkuun ja 

tekee maailmasta iloisemman ja palkitsevan paikan. Nämä ovat pieniä asioita, jotka usein 

sivuutetaan turvallisuuden ja kunnioitettavuuden kustannuksella. ” 

” Nämä lahjat ovat joko aineellisia tai aineettomia – kuten rukous. Kun sielu löytää tämän lahjan, 

hänen tulisi ottaa se haltuun koko sydämellään eikä koskaan päästää sitä lihallisen agendan tai 

vanhempiensa agendan vuoksi. Vanhempanne ovat eläneet omaa elämäänsä ja tehneet 

ratkaisunsa. Teillä puolestanne, on mahdollisuus tehdä elämästänne merkityksellinen tässä 

maailmassa teille jäljellä olevana aikana. ” 

” Hyvin pian nyt, maailma tulla linkoamaan henkiinjäämis-tilaan, joka avaa mahdollisuuksia teille 

ottaa erilainen katsantokanta elämäänne ja siihen minne olette menossa. Mutta ennen kuin se 

tapahtuu, Minä kutsun teitä sinnittelemään Minun Sydämeeni. Asukaa Minun Sydämessäni. 

Tehkää hyvää aina, kun löydätte siihen mahdollisuuden ja kasvakaa hyveessä ja taistelkaa teidän 

kimppuunne käyviä kiusauksia vastaan, jopa kutsumalla mieliinne rakkauttanne Minuun. 

Paholainen ei voi ottaa sydämen ohjia käsiinsä, kun sydän on täysi ja ylitsevuotavainen 

rakkaudesta Minuun. ”  

” Kun kasvatte hyveissä, Minä ryhdyn vapauttamaan sydäntenne salaisia unelmia. Puhtaita, ei 

sepitettyjä, jotka ruokkivat egoa, pankkitiliä tai suosiotanne. Ei, vaan niitä, jotka ovat Minulta, 
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jotka on istutettu, että ne jonakin päivänä aktivoituisivat ja kasvaisivat puuksi, joka tuottaa 

makeaa hedelmää ja antaa varjoa pellon linnuille. ” 

” Joillakin teistä on ollut välähdyksiä tästä paikasta, mutta ei rohkeutta ryhtyä tavoittelemaan sitä. 

Rohkeus tulee Minulta. Minä tulen voitelemaan teidät, avaamaan ovia ja tuomaan teidät esille 

tavalla, jota ette koskaan luulleet mahdolliseksi. Minä tulen johdattamaan teidät vääriltä poluilta, 

jotka johtavat teidät suoralle linjalle kohtaloonne, jonka minä suunnittelin teille jo ennen kuin 

teidät lähetettiin tähän maailmaan. ”  

” Minun tieni eivät käy järkeen teille. Minä saatan kertoa teille, että minne Minä olen viemässä 

teitä, mutta te ette saa rynnätä Minun edelleni. Minun täytyy viedä teidät monien oppituntien 

kerrosten läpi, ennen kuin te voitte turvallisesti toimia ja lopulta loistaa kutsumuksessanne. 

Jokainen asia, jonka te teette, jokainen työ, joka teillä on, valmistelee teitä seuraavaan. Minä 

annan teille iloa joka askeleella matkan varrella. Te tulette tietämään, että te olette oikeassa 

paikassa, koska te tulette tuntemaan tiettyä rauhaa. Sanoen, ”Kyllä, tämä tuntuu oikealta. En tiedä 

mitä Sinä teet, Herra, mutta tämä tuntuu oikealta. Se tuntuu Sinulta.” 

” Suurin vaaranne on ottaa asiat omiin käsiinne ja sanoa… ”No niin, Hän on antanut minulle näyn, 

siispä minun on parasta tehdä tämä seuraava.” Siksi teidän täytyy asua Minun sydämessäni. Minä 

tulen johdattamaan teitä Minun Rakkaudessani ja teillä tulee olemaan rauha, joka on enemmän 

kuin tämä maailma antaa teille, jopa alhaisimmissa asemissa, jopa kaikkein vaikeimmissa 

olosuhteissa. Teillä tulee olemaan Minun rauhani. ” 

( Clare ) Tässä vaiheessa minä ajattelin tekemiäni virheitä, kun ryntäsin Herran edelle, kun minulla 

oli näky tai kun Hän antoi minulle sanan jostakin. Herra halusi minun jakavan sen. Ja minä sanoin… 

”Voi, Herra, tämä on noloa.” 

( Jeesus ) ” Läpinäkyvyys aina on, kun et ole täydellinen. Pyydän, jaa ne heidän kanssaan? ” 

( Clare ) No niin, minä tiesin, että jonakin päivänä minä johtaisin jonkinnäköistä yhteisöä. Minä 

tiesin, että Herra tulisi käyttämään minua opettamaan ihmisen sisäisen kyvyn opettamisessa ja 

parantamisessa. Ja minulla oli suuri rakkaus erämaahan. Minä kuvittelin, että tämä yhteisö olisi 

Sangre de Criston vuorilla, erämaassa, ja Herra jopa osoitti maan. Niinpä me hankimme tämän 

maan ja rakensimme useita rakennuksia sinne. Ihmisiä tuli satunnaisesti, mutta Ezekielillä ja 

minulla ei vielä ollut kypsyyttä johtaa ryhmää ja meillä oli perheen sisäisiä ongelmia, jotka piti 

todellakin ratkaista ensin.  

Kuitenkin, minä pidin kiinni tästä unelmasta, kuin myös unelmasta, että me matkustaisimme 

matkailuautolla ja tapaisimme ihmisiä joka puolella maata ja Herra vetäisi heidät yhteisöön. Minä 

olin niin turhautunut, kun Herra teki selväksi, että meillä ei tulisi olemaan matkailuautoa ja asiat 

vuorella eivät olleet tarpeeksi vakaita sisältääkseen muita.  

Minä muistan, kun me menimme ostamaan matkailuautoa ja löysimme yhden, joka oli täydellinen. 

Me olimme aikeissa ostaa sen, mutta sinä yönä Herra alkoi näyttämään meille, että se EI ollut 

Hänen tahtonsa. Muistan sanoneeni, ”Mutta Herra!!! Kuinka me pystymme matkustamaan? Sinä 

tiedät, että minä en voi sietää motelleja.” Mutta Hän oli äänetön.  

Siispä, me aloimme ottamaan osaa paikallisen kirkon toimintaan, tutustumaan ihmisiin ja 

huomasimme, että hei eivät olleet lainkaan kiinnostuneita meidän hengellisyydestämme. Vain… 

blaa. Vain täysin vailla mielenkiintoa. Meillä oli yksi tapaaminen ja se oli floppi. Jälleen, tämä oli 
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tehty minun omasta tahdostani ja lihani tahdosta. Sen ei koskaan ollut tarkoitus tapahtua tässä 

kaupungissa.  

Koskaan en ollut odottanut Hänen rakentavan tietoverkko yhteisöä, jossa on ihmisiä joka puolelta 

maailmaa, ja he halusivat kiihkeästi läheisyyttä Jumalan kanssa. En miljoonaan vuoteen olisi 

odottanut sitä. Se mitä minä luulin Hänen haluavan ja se mitä Hän todella halusi, olivat mailien 

päässä toisistaan. Mutta Hän vaati, että minä työskentelisin kovasti YouTube opetusten parissa ja 

lopulta Hänen todellinen tahtonsa manifestoitui sielujen yhteisönä, erilaisena kuin mikään muu, 

sielujen, jotka rakastavat Herraa syvällä ja syvällisellä tavalla ja rakastivat toinen toisiaan. Minä 

sanon ”erilainen kuin mikään muu yhteisö”, koska minä en ole löytänyt yhtään YouTube kanavalta, 

missä ihmiset ovat yhtä suloisia ja hyviä ja sitoutuneita Herraan, ja kypsiä ja rakastavia kuin te 

kaverit.  

Mutta loppujen lopuksi, minä yritin saada sitä toimimaan vuorilla. Minä yritin saada sitä 

toimimaan matkustamalla ja se oli minun ajatukseni, kuinka saada se toimimaan. Siispä, minun 

neuvoni teille kaikille on, antakaa Hänen tehdä se Hänen tavallaan ja älkää hetkeäkään yrittäkö 

vakuutella itseänne omasta tavastanne. Tässä vaiheessa Herra keskeytti ja sanoi… 

( Jeesus ) ” Ja se on ongelman ydin. Antakaa Minun tehdä Minun tavallani. Minä tulen 

johdattamaan teidät askel askeleelta, jos te elätte nykyistä aikaa, Minun kallisarvoisen tahtoni 

mukaan. Minä tiedän minne Minä teitä johdatan. Monessa tapauksessa Minä olen laittanut 

elämäänne rakkauden kipinän siihen asiaan, jota te jonakin päivänä tulette tekemään. Minä tulen 

vahvistamaan sen teille. Mutta sitten teidän täytyy päästää irti. Aivan kuten Aabraham tiesi, että 

hänen jälkeläistensä määrä tulisi olemaan niin lukuisa kuin tähdet taivaalla ja hiekanjyvät hiekassa, 

Hän ei tehnyt sitä Hagar orjanaisen kanssa vaan Hän teki sen ihmeellisesti Saaran kanssa. ”  

( Jeesus ) ” Kyllä, Minä rakastan tehdä asioita ihmeellisesti. Minä rakastan saada kunnian siitä. 

Minä rakastan, kun toivoton tulee eloon, kun Minä hengitän Minun lupaukseni heidän sydämiinsä 

ja mieliinsä. Eikä ole parempaa tapaa vetää heitä Minun luokseni kuin sinun pyhä esimerkkisi, kun 

sinä elät elämääsi, johon Minä olen sinut kutsunut ja kannat ristisi. ”   

” Siispä, Minun lapseni, antakaa Minun rohkaista teitä nyt, Teillä on hyvin erityinen kohtalo, 

jokaisella teistä. Sellainen, jonka vain te voitte täyttää – kukaan muu ei voi sitä täyttää. Etsikää 

Minua, kunnes löydätte Minut ja Minä tulen paljastamaan sen teille. ”  

” Minä siunaan teidät nyt nälällä Minua kohtaan ja Minun kutsumuksellani teille. ”  

( Clare ) Minä haluaisin tässä sivuhuomautuksena jakaa jotakin teidän kanssanne. Jotkut teistä 

ovat työskennelleet koko elämänne Herran viinitarhassa ja olette odottamassa trumpetin ääntä 

tullaksenne otetuiksi Taivaaseen. Toiset teistä ovat nuoria ja te tiedätte, että teidät on kutsuttu 

elämään täällä Maapallolla, eikä tulla otetuiksi Taivaaseennostossa. Silti jotkut kuulevat tämän 

sanoman ensimmäistä kertaa. Herra haluaa teidän ymmärtävän, että elämä on täynnä yllätyksiä, ja 

teidän elämänne paljastuvat tapahtumat varmasti ovat yksi niistä.  

 Se rakentuu läheisyydestä Hänen kanssaan rukouksessa. Se on syvää ja kestävää sydämen 

suhdetta sinun Luojasi ja parhaan ystävän välillä. Hänen ylistämisensä ja ihailunsa hengessä ja 

totuudessa vie sinut Hänen sydämensä valtaistuin huoneeseen, missä kaikki elämä ja ilo 

manifestoituu. 
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Herra ei ole luokitteleva Jumala. Ei, ei lainkaan. Hän on ainutlaatuinen, aivan kuten kaikki elämän 

muodot ympärillänne ja jokainen teistä on syntynyt tällaiseen aikaan kuin tämä, armolahjoineen, 

jotka vaikuttavat maailmassa ja vetävät muita Hänen Valtakuntaansa. 

Siispä pyydän, älkää ajatelko hetkeäkään, että kristittynä oleminen on tylsää ja sopusointuista 

elämää. Koska se on kaikkea muuta! Minä olen seurannut Häntä melkein 40 vuotta ja minä voin 

kertoa teille, että elämä Jeesusta varten on mitä ihmeellisin seikkailu, mitä kukaan Maapallolla voi 

saada. Se on äärimmäisen palkitsevaa. Ja suloisin asia, minkä te voitte koskaan kokea, on Hänen 

Rakkautensa teitä kohtaan. Kuten myös syvimmät haasteet ja kipu, kun kannatte ristiä sitä tietä, 

mitä Hän on pyytänyt teitä. ”Kieltäkää itsenne ja nostakaa ristinne ja seuratkaa Minua.”  

Hän tulee voimaannuttamaan teidät joka vaiheessa matkan varrella. Hän tulee suojelemaan, 

voimistamaan ja saattamaan loppuun sen hyvän työn, minkä Hän on teissä aloittanut. Älkää 

pelätkö laskea elämäänne Hänen jalkojensa juureen ja sanomaan, ”Herra, mikä ikinä onkaan Sinun 

tahtosi minun elämälleni, minä annan elämäni Sinulle elettäväksi.” Ja muistakaa, mitä Hän sanoi… 

” Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä Minun 

tähteni, hän löytää sen. ” Matteuksen Evankeliumi 16:25. 

 

 

311. Jeesus sanoo… Hankkikaa päivittäinen hengellinen Ravintonne Minulta… 

Istukaa hiljaa Minun edessäni 

 
HANKKIKAA PÄIVITTÄINEN HENGELLINEN RAVINTONNE MINULTA… ISTUKAA HILJAA MINUN 

EDESSÄNI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Toukokuuta, 2016.  

( Clare ) Herran Armo on meidän suojamme ja lohtumme, rakkaat Sydänasukkaat.  

Kuten tavallista, minulla oli ollut joitain kamppailuita mustan pantteri demonin kanssa, kiusauksia 

tuhlata aikaa ja ajatusten harhauttajia. Minä tunnen itseni aika tuomituksi tänään, siispä minä 

aloitin meidän yhteisen aikamme tunnustamalla. ”Tässä minä olen, Herra. Sinun surkea ja pieni.” 

Hän vastasi välittömästi… 

( Jeesus ) ” Älä sano sitä itsestäsi. Sinä et ole surkea, sinut on lunastettu ja siitä voi riemuita.” 

” Minä en koskaan tule jättämään tai hylkäämään sinua, Clare. Jopa pahimmillasi sinä olet yhä 

Minun Kyyhkyni ja Minun Rakkaani. Siispä, pyydän, totuttele siihen, Rakkaani.”  

( Clare ) Jeesus, minä tarvitsen Sinun apuasi. Minä en enää halua olla missään maailman 

lähelläkään ja minun on todella vaikea vetäytyä. Se on hyvin surullista. Minä kaipaan Sinua, Jeesus. 

Minä olen liian uppoutunut näihin asioihin. Pyydän, kerro minulle mitä tehdä. Pyydän?  

Ja vain antaakseni teille ajatuksen, minä sain tällaisen kevätsiivous puuskan. Joka kerta, kun minä 

näen jotakin poissa paikaltaan, joka pitää hoitaa kuntoon, minä syöksyn tekemään sitä. Minun ei 

tarvitse tehdä sitä. Se on todella vetänyt minua erilleen Herrasta. Siispä, tässä on osa siitä, mitä on 

meneillään. 
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( Jeesus ) ” Aloita aamusi Minulla, Clare. Sinä olet langennut vihollisen juoneen riistää sinut pois 

Minulta. Sinä tiedät, miltä täysin tasapainotettu päivä näyttää. Sinulla on joitakin ihmeellisiä 

ihmisiä tällä kanavalla ja he ymmärtävät, kun sinulla ei ole viestiä heti ensimmäisenä asiana.”   

( Clare ) Mutta Herra, minusta tuntuu pahalta, kun minä tiedän, että he odottavat kuulevansa 

Sinusta.  

( Jeesus ) ” Jos he sanoisivat Minulle… ”Jeesus, Clare ei julkaissut viestiä vielä, antaisitko Sinä 

minulle jotakin syöttääksesi Sinun omasta kädestäsi?” Minä takaan, että he tulevat olemaan aika 

yllättyneitä siitä, mitä he keksisivät. Istuen hiljaa Minun edessäni ehtoollisen jälkeen, kynä tai 

tietokone kädessä, vuodattakaa sydämenne Minulle, Minun Morsiameni. Puhukaa hellästi Minulle 

peloistanne, epävarmuuksistanne, kivuistanne ja pettymyksistänne. Ja iloistanne myös! Kiitoksen 

antaminen on avain Minun sydämeeni. Minä teen niin paljon Minun omieni puolesta ja kuitenkin 

he unohtavat kiittää Minua. He pitävät Minua itsestäänselvyytenä kuin aviomiestään, joka heillä 

on ollut 30 vuotta.”  

” Ei, ei, ei. Minä olen tuore ja uusi joka aamu ja Minä kaipaan tulla huomioiduksi tuoreena ja 

uutena. Jopa silloin, kun Minä kärsin, Minä silti olen uusi ja täynnä elämää joka päivä, kun te 

tulette Minun luokseni rukouksessa. Minä rakastan kuunnella teitä, kun te vuodatatte sydämenne. 

Ja Minä en voi estää Itseäni vastaamasta siihen. Minä olen niin liikuttunut, kun te puhutte Minulle 

niin avoimesti ja odotatte kuulevanne jotakin takaisin, jopa vain vaimean vastauksen. Kuinka Minä 

voisin mahdollisesti teeskennellä, että Minä olen kuuro?”  

” Katsokaahan, te ette halua tulla riippuvaisiksi Claresta saadaksenne sanan. Ei, tulkaa 

riippuvaisiksi Minusta saadaksenne sanan. Minä olen aina teidän kanssanne, aina. Oletteko te 

unohtaneet, että Minä olen omnipotentti, kaikkivoipa? Se tarkoittaa, että on rajoittamaton voima; 

kykenevä tekemään mitä tahansa. Luuletteko te, että teille vastaaminen on Minun taitojeni 

valtapiirin ulkopuolella? Ei tietenkään ole. Se mitä teiltä puuttuu, on teidän uskonne, uskonne 

uskoa, että Minä todella puhun teille. Uskonne uskoa, että Minä todella haluan puhua teidän 

kanssanne. Minä todella arvostan teidän seuraanne ja kaipaan jakaa elämänne jokaisen osa-

alueen.”  

” Miksi te luulette, että Minä olen innoittanut häntä julkaisemaan tämän kanavan? Eikö se ole 

opettaa teitä, kuinka odottaa Minun puhuvan teidän kanssanne, rakastavan teitä, huolehtia ja 

vaalia teitä? Profetiat ja mysteerit, mitä Minä jaan täällä, eivät ole läheskään yhtä tärkeitä, kuin 

teidän on napata Minun Rakkauteni tuuli teitä varten. Siksi Minä tulen Claren luo, koska Minä 

haluan teidän näkevän, kuinka helppoa on puhua Minun kanssani, sitten kun te olette asettuneet 

samalle aaltopituudelle.”  

” Syyllisyys on pilannut useimmat teistä; te ette ole tarpeeksi hyviä, te ette tohdi lähestyä Minua. 

Mutta katsokaa miehiä, joita Minä valitsin apostoleikseni. Yksikään heistä ei ollut hyvin koulutettu, 

paitsi se, joka petti Minut. He olivat yksinkertaisia miehiä, alhaisia, ahkerasti työtä tekeviä 

työntekijöitä, eivät olleet koulutettuja, rikkaita tai hallitsevan luokan jäseniä.”  

” Nämä valinnat olivat tarkoituksellisia Minun puoleltani. Minä halusin teidän näkevän, että te 

olette kelvollisia olemaan Minun ystäviäni. Minä tein siitä yksinkertaista, koska Minä halusin 

teidän olevan osa Minun elämääni, Minun keskustelujani, Minun suruni aikoja, jolloin Minä 

tarvitsen lohdutusta. Minä en olisi voinut tehdä siitä pelkistetympää. Kuitenkin te vältätte Minun 
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lähelleni tuloa. Ettekö te ole katuneet syntejänne? Ettekö te tiedä, että Minä lupasin, että Minä 

saattaisin loppuun sen hyvän työn, minkä Minä aloitin teissä pelastuksenne päivänä?” 

 ” Kyllä, on totta, Minulla on paljon työtä tehtävänä teidän sieluissanne. Niin kauan kuin te ette 

kävele poispäin Minusta, kun me työskentelemme yhdessä, te voitte olla rauhallisin mielin, Minä 

tulen saattamaan loppuun sen. Se on teistä kiinni; se on ottamista vailla.”  

” Kun kuljette päivästä päivään, pyytäen Minua käyttämään teitä koskettamaan jotakin Minun 

Rakkaudellani ja Minä tulen varmasti vastaamaan siihen rukoukseen. Aloittakaa päivänne 

pyytämällä Minua järjestämään kaikki Minun mieltymykseni mukaan ja sitten seuraatte sitä, 

vakaasti totellen, tehden kaiken, mitä Minä olen asettanut teidän eteenne, rakkaudesta Minuun.”  

” Tästä ovat Pyhimykset Taivaassa tehdyt. Silkasta tottelevaisuudesta, rakkaudesta Minuun. He 

tekivät kaiken motiivinaan rakkaus Minuun ja naapuriinsa. Heidän sydämensä puhdistuivat tällä 

motiivilla. Siinä ei ole mitään vaikeata, tehkää yksinkertaisesti kaikki rakkaudesta. Ei koskaan 

itsekkäistä motiiveista, ei että tulisitte nähdyiksi tai kuulluiksi, ei koskaan saadaksenne satona 

maallista palkkiota, vaan pelkästään rakkaudesta Minuun.”  

” Voi, kun Minä näen teidän elävän uhrautuvan rakkauden elämää, Minun sydämeni melkein sykkii 

ulos Minun rinnastani, Minä olen niin innoittunut rakkaudesta teihin. Nähdä Minun pienet 

Kristukseni, Minun nimelläni kutsutut, toimivan kuten Minä puhtain motiivein, sytyttää Minun 

sydämeni Rakkauden ilmiliekkeihin.”  

” Ottakaa usein viesti Pyhistä Kirjoituksista, Raamatun Lupaukset-kirjasta, Rhema-laatikosta tai 

netistä Rhema-sivulta (englanninkielinen, heartdwellers.org tai jesus-comes.com-sivuilta), 

nähdäksenne, mitä Minä ajattelen milläkin hetkellä. Minä tulen ohjaamaan teitä sellaisten 

keinojen avulla. Minä tulen innoittamaan ja voimistamaan teitä, rohkaisemaan ja jopa ojentamaan 

teitä, kun te tarvitsette sitä. Teidän ei tarvitse olla peloissanne. Ettekö te tiedä, että jopa Minun 

ojentamiseni on tehty rakkaudesta saattaakseni teidät täydellisyyteen.”  

” Ilman suuntaa, teistä tulee pian tuulessa huojuva kaisla ja teidät voidaan helposti saattaa 

raiteiltanne. Mutta, kun te olette käyttäneet aikaa vedotaksenne Minuun, kuunnelleet Minua, 

käyttäneet työkaluja, joita teille on annettu tällä kanavalla, teistä tulee luotettava. Teidän 

perustuksenne on varma. Enää te ette ole hiekkaan juurtuneita, teidän juurenne ovat nyt ottaneet 

otteen kalliosta.”  

” Ilman tätä perustusta, te voitte yhtä hyvin mennä omia teitänne. Te tulette kestämään vain niin 

kauan kuin siemen, joka on heitetty kalliolle ja siemen, joka on heitetty orjantappuroiden alle, te 

tulette pian menettämään läheisen rakkauden ja kutsun elää ja asua Minun sydämessäni. Ettekä te 

tule kestämään elämän pyörremyrskyjä, jotka on tuotu teitä vastaan syöstäkseen teidät pois 

Minun tahdostani.” 

” Ei ole mitenkään mahdollista, että te voisitte elää Minun tahdossani, kaikkine Minun 

siunauksineen, ilman, että viettäisitte huomattavan ajan Minun kanssani. Todellista aikaa, 

vilpitöntä aikaa, rehellistä aikaa, vuodattaen rukouksianne, anomuksianne ja huolianne Minulle ja 

kuunnellen Minun ratkaisujani. Käyttäen teille annettuja työkaluja päästäksenne alkuun. Te ette 

voi säilyä hengissä Minuun syvästi juurtuneena ilman sitä.”  
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( Clare ) Ja kun Hän sanoi sen, Minä näin höyhenen leijailevan alas Taivaasta, hyvin kevyen pienen 

höyhenen, untuvan. Se vain putosi alas Taivaasta. Ja minä inspiroiduin sanomaan, että Hänen 

äänensä on sen kaltainen… hyvin herkkä, hyvin pieni, hyvin hiljainen, hyvin hellä. 

( Jeesus ) ” Kun te sallitte itsenne vaarantavan rukousaikanne muihin aktiviteetteihin, te saatatte 

itsenne hyvin suureen vaaraan. Ohjeistaminen, jota Minä olisin teille antanut sinä aamuna, ei 

koskaan pääse sydämeenne ja mieleenne ja te olette istuva ankka vihollisen taktiikoille. Siksi hän 

tulee yrittämään ylityöllistää teidät, antaa teille työn, joka jättää teidät lopen uupuneiksi illalla ja 

kyvyttömäksi rukoilla. Se on teistä kiinni vetää raja asialle, Minun lapseni.”  

” Maailma tulee jatkuvasti työntämään rajaa taaksepäin enemmän ja enemmän, ottaen 

elämästänne syöttääkseen loppumatonta himoa valtaan ja maineeseen. On täysin teistä kiinni, 

vetää raja maailmaa vastaan ja vahvistaa sitä. Varokaa hitaasti tunkeutuvia työpaikkoja, jotka joka 

päivä näyttävät vaativan enemmän ja enemmän teiltä. Saatana työskentelee hienovaraisella 

tasolla, vetääkseen teidät sisään ennen kuin te tiedätte, mitä teille on tapahtumassa.”  

” Siispä, kun te näette päivienne tulevan pidemmiksi, raskaammiksi ja vaativimmiksi, katsokaa 

kahta asiaa… maailman motiiveja teitä kohtaan ja teidän omia intohimojanne. Kyllä, intohimo on 

tappaja meidän suhteessamme. Intohimo on tämän korruptoituneen maailman jalanjälki. 

Eläminen päivästä päivään agendana vain Minun rakastamiseni, kaikessa mihin te ryhdytte tai mitä 

te teette muiden puolesta, tulee pitämään teidät poissa arvanheitosta maailman kanssa ja poissa 

tulemasta kunnianhimoiseksi.” 

” Nämä ovat joitakin niistä asioista, joita Minä haluan teidän harkitsevan suhteessanne Minuun. 

Nämä ovat pieniä kettuja, jotka näykkäisevät viinipuusta ja pilaavat sadon. Nämä ovat ne pimeät 

voimat, jotka tulevat syömään itse elämän teistä, kunnes teistä ei ole mitään jäljellä teille tai 

Minulle. Varokaa näitä, Minun Kyyhkyni. Olkaa viisaita kuin käärmeet ja vetäkää raja. Älkää antako 

maailman vuodattaa teitä kuiviin. Pikemminkin suojelkaa meidän suhteemme kallisarvoista kukkaa 

ja jatkakaa Kalliolle rakentamista.”  

” Minä siunaan teidät nyt viisaudella, joka tulee ylempää, että te saattaisitte olla kykeneviä 

katsomaan elämäänne ja asioita, joihin te kulutatte aikanne. Ja oivaltaa alueet, jotka varastavat 

meidän suhteestamme.” 

 

 

312. Jeesus sanoo… Amerikka… Donald tarvitsee sinua.  

Oletko viisas vai tyhmä Neitsyt…? 

 
RHEMA-VIESTI, 24.10.2020. AMERIKKA… DONALD TARVITSEE SINUA! OLETKO VIISAS VAI TYHMÄ 
NEITSYT  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 9. Toukokuuta, 2016.   

( Clare ) Kannatelkoon Herramme rohkeus ja kestävyys meitä kaikkia, Sydänasukkaat. No niin, 
rukousaikani jälkeen, Herra meni suoraan viestiin.  

( Jeesus ) ”Kun asiat alkavat kuumenemaan maassasi, Minä tulen kutsumaan lisää ja lisää sieluja 
rukoukseen. Kyllä, Minä olen antanut joitakin miellyttäviä ja toiveikkaita asioita tehtäväksi, mutta 
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esirukoilemisen tarve lisääntyy juuri nyt. Trumpia vastustavat ovat suunnitelleet useita 
salamurhayrityksiä, mutta Minä tulen pilaamaan kaikki ne suunnitelmat, jos te vain tulette 
rukoilemaan ja kohottamaan suojeluksen tasoa hänen ja hänen perheensä ympärillä. Minulla on 
aikomuksena, että hän ottaa viran, se on Minun aikomukseni. Mutta, että tämä tapahtuisi, teidän 
kaikkien täytyy rukoilla hänen puolestaan paastouhrausten kera.”  

”Hänen perhettään täytyy myöskin suojella, kun monia kirouksia on kohdistettu heitä vastaan. 
Minä kutsun kristittyjä johtajia ja palvelijoita poistamaan nämä kiroukset päivittäin. He eivät voi 
onnistua, jos te kaikki teette työnne. Hänen turvallisuutensa on riippuvainen teidän 
rukouksistanne, teidän kaikkien. Ei vain niiden, jotka suuntaavat tälle kanavalle, vaan kaikilla teillä, 
ympäri tämän maailman, on osa lykkäyksen tuomisessa Amerikalle.”  

”Kun sielujen Valtakuntaan kerääminen jatkuu, Minä jatkan vihan pidättelemistä, hetkestä 
hetkeen. Älkää katkeroituko, kuten maailmassa he, jotka sanovat… ”Missä on toivo Hänen 
tulemisestaan?” Ne ajatukset ovat Saatanasta ja ne on tarkoitettu uskonne vähättelemiseksi. Jos 
annatte niille ”lähetysaikaa” ja olette samaa mieltä, teidän uskonne vaarantuu. Pikemminkin 
seisokaa vahvoina ja korkeina Minun kanssani, kun Minä kokoan niitä, jotka jäävät jäljelle.”  

”Muistakaa vertaus neitsyistä. He kaikki nukahtivat, mutta vain viisailla neitsyillä oli öljypullot 
mukanaan. Näettekö tämän viisauden ja varoituksen? Neitsyet, joilla oli pullot mukanaan, olivat 
ennakoineet mahdollista viivästymistä ja he olivat valmistautuneet siihen.”  

”Neitsyet, joilla oli öljyä vain lampuissaan, olivat kärsimättömiä ja he odottivat Minua hetkenä 
minä hyvänsä. He olivat väsyneitä ja innokkaita lähtemään, niinpä he olettivat, että Minä en 
viivästyisi. Siispä he eivät varautuneet asianmukaisesti, pitäen mukanaan ylimääräistä öljyä. He 
olettivat, että Minä tulisin nopeasti. Jotkut teistä ovat nyt siinä ryhmässä. Kääntykää ympäri, 
rakkaat, kääntykää ympäri. Teillä ei ole varaa uupua loppuun hyvää tehdessänne. Te ette voi 
patistaa Minua tai nopeuttaa Minun tuloani. Nämä kärsimättömyyden merkit ovat olettamista 
teidän osaltanne, eikä se ole teille hyvä paikka olla. Teidän lamppunne tyhjenevät öljystä, eikä 
teillä ole pulloa, mistä täyttää se. Näettekö itsenne Minun peilistäni?”  

”Toiset neitsyet, jotka ovat viisaita ja odottivat, varustautuivat paljolla öljyllä, koska he tunsivat 
Minun Sydämeni. He tiesivät, että Minä saattaisin viivästyä, kun yksi lammas 99:stä meni harhaan 
ja niiden vuoksi, jotka eivät vielä tunteneet Minua. Enkö Minä puhunut tästä vertauksessa 
neitsyistä? Minä selitin teille siinä, että saattaisi olla viivästys. Minä tein sen valmistellakseni 
teidät, että te olisitte kärsivällisiä, Minua odottaessanne – mutta valmiina hetkellä millä hyvänsä, 
vaikka olisikin viivästys.”  

”Viisaat neitsyet varustivat lamppunsa öljyllä, koska he tunsivat Minun Sydämeni, joka ei kiirehdi 
hakemaan teitä, vaan vetää sisään niin monia, kuin pystyy, ennen kuin on liian myöhäistä. Siispä te 
näette, lamppunne ovat tyhjenemässä hyvin tyhjiksi juuri nyt ja te olette vaarassa.”  

”Vahvistakaa sitä, mikä jää jäljelle, tukekaa Minun pelastuksen missiossani ja tehkää se, mitä teitä 
on pyydetty tekemään. Jos te tavoittelisitte jotakin, joka antaa teille hieman iloa, eromme kipu ei 
olisi niin kivuliasta. Se, mitä te teette nyt näinä viimeisinä päivinä, sillä on suuri mahdollisuus 
auttaa kadotettuja sen jälkeen, kun teidät on otettu.” 

”Antakaa aikanne ja lahjojenne merkitä. Joka sekunti, jonka elätte, joka sekunti, joka teille on 
annettu tässä elämässä – siitä te olette tilivelvollisia, käytittekö sen viisaasti vai tuhlasitteko sen. 
Kaikki, mihin ryhdytte sielujen keräämiseksi, tuodaksenne Minut heidän luokseen, ohjeistaaksenne 
heitä sitten, kun olette menneet, kaikki nämä ponnistelut tullaan suuresti palkitsemaan, koska 
Minun sanani ei palaa takaisin Minun luokseni tyhjänä.”  
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”On niitä, jotka ovat hämmentyneitä, kadotettuja ja vieraantuneita ja ovat kosketuksen tarpeessa, 
joko nyt tai tulevana aikana. Jos olette ikävystyneitä, te ette ole sinnittelemässä Minun luokseni ja 
etsimässä Minun tahtoani. Silmänne ovat itsessänne, eikä työssä, joka pitää tehdä Minun 
Valtakuntaani varten. Te olette nukahtamassa ja öljynne on loppumassa. Herätkää! Herätkää ja 
kuunnelkaa kadotettujen itkuja, joita Minä kuulen maailman joka nurkalta. Mitä te olette 
tekemässä auttaaksenne heitä?”  

”Teidän rukouksenne ja paastouhrauksenne ovat niin kovin voimallisia. Tietäessänne kärsivien 
ahdingon, se tuo teidät esirukouksessa valtaistuinhuoneeseen. Se on teidän suurin lahjanne.”  

”Minä en sano näitä asioita nuhdellakseni teitä, vaan valmistellakseni teitä, niin että kun 
trumpetin ääni kuuluu, te olette täysin valmiita. Taivaaseennosto ei ole riippuvainen minkään 
viranomaisen vaaleista. Ymmärtäkää – ajoitus ei ole sidottu politiikkaan. Minun Isäni silmissä, se 
on riippuvainen kadotetuista ja niiden suhdeluvusta, jotka ovat tulossa Valtakuntaan, verrattuna 
niihin, jotka itsepäisesti ja sokeasti elävät synnissä.”  

”Hallintonne (Obama 2016) on suunnitellut valehyökkäystapahtuman, mutta jopa se suunnitelma 
voidaan pilata. Suuri vaara, jonka vihollinen kohtaa, tässä vaiheessa, on että ihmisiä on opetettu 
hallitsevan eliitin petoksista ja he ovat saaneet tarpeekseen pelinappuloista ja valehtelijoista. 
Rukouksenne ovat herättäneet heidät ja väräyttäneet heitä siihen pisteeseen asti, että he ovat 
valmiita tekemään jotakin. Kenraalit ja komentajat, jotka on erotettu asevoimista, koska he eivät 
pettäisi Amerikkaa, he ovat jo menneet piiloon ja ovat valmistelemassa seuraavia liikkeitään, 
riippuen, mitä tapahtuu, että Sotatilalaki saatetaan voimaan.”  

”Minä kerron teille nyt, Obamalle ja hallitsevalle eliitille on liian myöhäistä. Heidät on huomattu ja 
ne, jotka lasketaan tähän kansakuntaan kuuluviksi, ovat asettumassa heitä vastaan. He ovat 
hävinneet taistelun. Ne, jotka ovat nousemassa, tarvitsevat teidän rukouksianne ja suojelustanne. 
Rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa niiden turvallisuuden puolesta, joilla on keinot katkaista yhden 
maailman hallinnon mustekalan ahmivat otteet. Rukoilkaa ja Minä lupaan teille, että Minä tulen 
toimimaan! Kohottakaa ylös itkunne oikeudenmukaisuuden puolesta ja pahuuden peruuttamiseksi 
kansakunnassanne. Kohottakaa ylös itkunne… ”Päästä meidät pahasta, Herra, Päästä meidät 
pahasta, Herra, päästä meidät pahasta!!”   

”Nyt Minä pyydän teiltä kolmea asiaa. Herätelkää liekkeihin lahjanne ja antakaa niiden merkitä 
tunti tunnilta. Älkää uupuko loppuun hyvää tehdessänne. Ja rukoilkaa suojelusta niille, jotka 
nousevat kansakuntanne tuhoa vastaan. Kaikissa asioissa Minä olen teidän kansanne. Minä tulen 
kehottamaan teitä rukoilemaan eri aikoina. Olkaa uskollisia. Enää ei ole toivotonta Amerikalle. 
Täyskäännös on tulossa.”  

( Jackie ) Pyydän, muistakaa, tämä viesti annettiin alun perin 9. Toukokuuta, 2016 ja Herra antoi 
sen meille 24. Lokakuuta, 2020 Rhema-viestinä. Siunatkoon ja suojelkoon Herra teitä, rakkaat 
Sydänasukkaat. 

 

 

313. Jeesus varoittaa Satanisteista, jotka ovat olevinaan huolestuneita kristittyjä 

 
SATANISTIT OVAT OLEVINAAN HUOLESTUNEITA KRISTITTYJÄ  

Jeesksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Toukokuuta, 2016.  



 
44 

 

( Clare ) Herra siunaa teitä Hänen erottelukyvyllään ja viisaudellaan.  

Haluan aloitta tekemällä jotakin erittäin selväksi teille kaikille, koska me olemme olleet Ristin 
vihollisten hyökkäyksen kohteena.  

Jeesus Kristus on minun Elämäni Herra. Hän on tullut lihaksi, ristiinnaulittu, kuollut ja haudattu. 
Hän nousi jälleen ja istuu Isän oikean käden puolella ylhäällä, missä Hän tulee hallitsemaan aina ja 
ikuisesti. Minä teen tämän julistuksen selventääkseni täsmälleen, kenen viestintuoja minä olen, 
siltä varalta, että typerät ihmiset ovat kylväneet epäilyjä mieliinne.  

Pyhä Kirjoitus, joka mieleeni väräytettiin, on Johanneksen Toisesta Kirjeestä, ensimmäisestä 
kappaleesta: ”6. Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on 
käsky, että teidän, niin kuin olette alusta kuulleet, tulee siinä vaeltaa. 7.Sillä monta villitsijää on 
lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä 
tämmöinen on villitsijä ja antikristus. 8. Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, mitä minkä 
me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan…”  

Kun tänään tulin rukoilemaan, ollakseni rehellinen teidän kaikkien kanssanne, olen käynyt läpi 
heikkouden ja sairauden purkauksen Fibromyalgian kanssa. Se vain on ollut voimakkaampaa kuin 
tavallisesti. Ja silloin kun se on sellainen, minulla on tapana ihmetellä ”Miksi tämä on meneillään?” 
Koska saan paljon rukousta ja paljon hengellistä sodankäyntiä ja siispä mitä ikinä se onkin, Herra 
on sallinut sen. Ja minä todella etsin Häntä tämän vuoksi tänään. Minä halusin lopullisen sanan 
siitä. 

Sanoin… ”Tässä minä olen Herra, toivoen ymmärtäväni todella, mistä on kyse? Olen ollut sairas ja 
heikko päivien ajan, en ole todella toiminut. Pyydän, auta minua ymmärtämään.”  

Herra Jeesus aloitti, ”Sinä olet juuri nyt kärsimässä toisten sielujen puolesta, Clare. Sinun 
myötätuntoisen sydämesi itku Minulle Armon saamiseksi, on kuultu ja Minä tarvitsen tätä 
hengellistä/fyysistä uhrausta sinulta. Niin monet ovat juuri nyt kärsimässä kuvaamattomilla 
tavoilla. Minä itken heidän kanssaan ja sinun vapaan tahdon uhrauksesi on kääntämässä asioiden 
kulun niin monessa asiassa. Minä tiedän, että sinä ymmärrät. Minä tiedän myös, että tämä on ollut 
hyvin vaikeaa ja turhauttavaa sinulle, mutta tänään sinä lopulta oivalsit, mistä siinä kaikessa oli 
kysymys.”  

”Se ei ollut rangaistus, vaikka sinun ei koskaan tulisi ottaa sitä itsestään selvyytenä, että sinun 
tahdittomuutesi jätettäisiin huomiotta. Minä sovitin jokaisella Minun Veripisarallani maailman 
synnit, sinun mukaan lukien. Älä koskaan ota tätä kallisarvoista uhrausta itsestään selvyytenä, se 
haavoittaa Minua syvästi.”  

”Milloin sinä otat sen itsestään selvyytenä? Silloin kun voisit käyttää itsehillintää ja miellyttää 
Minua, mutta sinä valitset nautiskella ja miellyttää itseäsi. Hyvin yksinkertaisesti sanottuna, se on 
olettamusta sinun osaltasi, ajatellen, että Minä katson toiseen suuntaan. Minä en katso toiseen 
suuntaan ja se haavoittaa Minua. Mutta olet saanut anteeksi ja Minä näen rakkautesi Minua 
kohtaan, on kasvamassa yli rakkautesi omaan itseesi.”   

”Voitto johtaa voittoon, tappio uusiin tappiohin. Aina hetkestä hetkeen, nouse Minun armoni 
kanssa ollaksesi intohimojesi voittaja. Älä astu alas, alenna itseäsi tai tee kompromissia lihasi 
kanssa. Aina, rakkaani, nouse ylös, ota vakaampi kontrolli hengestäsi ja alista lihasi Minun 
haluihini. Minä tiedän, kuinka kovaa tämä voi olla sinulle ajoittain, mutta jos sinun tulee juosta kisa 
voittaaksesi, sinun täytyy käyttää enemmän itsekontrollia. Harkitse Minun kyyneleitäni, kun petät 
Minut. Sen pitäisi olla tarpeeksi pysäyttääkseen sinut.”  
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”Kärsimys maailmassa nyt on kauhistuttavaa. Niin monet pakolaiset ovat täydessä sokissa siitä, 
mitä heille on tapahtunut. Monet aviomiehet surmattiin yksinkertaisesti vaimojensa läsnä ollessa, 
lapset raiskattiin ja tapettiin. Hirmuteot ovat vailla vertailukohtaa Pimeällä Keskiajalla. Ne ovat 
paljon pahempia, kun sieluttomat olennot mestaavat viattomia ilman omaatuntoa. Toiset heidän 
ympärillään mukautuvat pelosta. Toiset Minä kuitenkin pelastan ja kutsun. Mutta joka 
tapauksessa, se mitä nämä pakolaiset ovat käsineet, on kuvaamatonta ja monet heistä ovat täysin 
murtuneita ihmisiä, eivätkä he toivu koskaan.”  

”He tarvitsevat teidän rukouksianne ja uhrauksianne, kun voitte hoitaa sen.” 

”Siispä olet kysynyt Minulta, miksi olet niin sairas, siksi, Minun Kyyhkyni. Tietenkin on pahoja 
ihmisiä ja hengellistä sodankäyntiä korkeilla paikoilla, mutta se, mitä Minä sallin, on murtuneiden 
hyväksi ja myös valmistellakseni siihen, mitä on tulossa. Kun asiat jatkuvat pahaenteisiksi ja 
epätoivoisiksi tulemista maailmassa, Minä tulen kutsumaan sinua ja sinun rukoussotureitasi 
uhrausten vuoksi. Koskaan Minä en tule antamaan taakkaa, joka on yli voimiesi, mutta sinun 
täytyy ottaa se sydämeesi. Minun armoni on riittävä sinulle, Clare. Minun voimani ilmenee sinun 
heikkoutesi kautta. Siispä älä valita sitä, mitä et voi tehdä oikein sairauden vuoksi, pikemminkin ole 
iloinen antaja ja tiedä, että se, minkä Minä olen sallinut sinun kärsiä, on muiden vuoksi, jotka ovat 
paljon huonommissa tilanteissa.”  

( Clare ) Ja haluan tässä vain sivuhuomautuksena sanoa, Ezekiel meni Raamatun Lupaukset-kirjalle 
saadakseen sanan Pyhältä Hengeltä tänään. (Se on minun aviomieheni, Ezekiel) Ja hän aukaisi sen 
Vanhempien Velvollisuudet-kohdasta. Se melkein AINA tarkoittaa, että jos olet kärsimässä, se on 
muiden puolesta. Jeesuksen sanat vahvistivat tämän minulle juuri nyt.  

Sitten Jeesus jatkoi, ”On asioita, joita Minä tahdon osoittaa tälle pienelle uskovien yhteisölle. 
Pyhät Kirjoitukset, joita teille annettiin tänään, painavat Minun mieltäni ja sydäntäni. Minä haluan 
sinun jakavan ne ja sinun reaktiosi niihin, sillä sinulla on minun ymmärrykseni Minun Henkeni 
mukaan.”  

( Clare ) Oi, rakkaat, ne todella olivat karskeja viestejä, mutta jos minun täytyy, Herran tahdon 
mukaan, minä jaan ne kanssanne…  

Paavalin Kirje Galatalaisille 1:6-9.   

”Minun kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen 
armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, 
jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me tai 
vaikka enkeli Taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille 
julistaneet, hän olkoon kirottu. Niin kuin ennekin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos 
joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu.”  

Paavalin Kirje Galatalaisille 1:11-12. 

”Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet ja sisaret, että minun julistamani evankeliumi ei ole 
ihmisten mukaista; enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan 
Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut.”  

Herra jatkaa tässä… ”Jotkut hyvin nokkelat ja taitavat pettäjät ovat hyökänneet tätä katrasta kohti 
selkäsi takana. Ja nämä ovat matkalla kadotukseen. He eivät ole vilpittömiä uskovia, kuten he 
teeskentelevät olevansa. He ovat Satanisteja, jotka ovat raivostuneet Minun kutsuistani heille 
katua. Kuten huomasit, uuden tason hyökkäyksiä on laukaistu teitä kohti välittömästi sen jälkeen, 
kun Minä kutsuin heitä tulemaan Minun luokseni.”  
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”Älkää tulko petetyiksi, sydänasukkaat, näillä epäpuhtailla hengillä näiden hyökkäysten takana, on 
vain tuhonne mielessään. He vihaavat kaikkea, mikä on hyvää ja oikeamielistä. He halveksivat 
totuutta ja ovat taitavia matkimaan Minua ja esittämään järkeviä väitteitä, jotka eivät ole muuta, 
kuin ehdotuksia heidän korruptoituneista älystään.” 

”Minä tiedän, Clare, että sinä epäröit kirjoittaa, että he ovat Satanisteja, mutta ymmärrä, he ovat 
kirottuja vääristelemään totuutta ja houkuttelemaan viattomia virheeseen ja pimeyteen. Ennalta 
varoitettu on ennalta aseistettu, Minun pieni katraani. Minä sallin tämän, koska petokset, mitä on 
vielä tulossa heiltä, jotka hallitsevat tätä maailmaa, ovat jopa vielä kieroutuneimpia ja teitä 
harjoitetaan erottamiskyvyssä.”  

”Minä puhun teille kaikille nyt. Minä olen sallinut näiden Saatanan agenttien nostavan rumia 
päitään, niin että te voisitte harjaantua erottelukyvyssä. Teidän täytyy vain kysyä itseltänne, mitä 
ne saavat teidät tuntemaan. Pelkoa, paniikkia, ahdistusta, rauhan menetystä, hämmennystä? 
Valheiden, manipulaation, väärien syytösten ja kyseenalaisten Pyhien Kirjoitusten tulkintojen 
pitäisi välittömästi varoittaa teitä, että Minä en ole lähettänyt heitä.”  

”Te edistyitte niin hyvin rakkaudessa ja totuudessa, kun Minä olin opettamassa teitä, miksi te 
olette vetäytyneet tukemaan pahantekijöitä? Ne teistä, jotka tunnistavat petoksen, kun näette 
sen, Minä onnittelen teitä hengellisyydestänne, joka tukeutuu totuuteen, eikä tunne muita ääniä 
kuin paimenenne. Rukoilkaa heikoimpien puolesta keskuudessanne. He eivät ole vielä kulkeneet 
Minun teitäni tai oppineet Minun ääntäni. Rukoilkaa myös petettyjen puolesta, että he katuisivat, 
ennen kuin on liian myöhäistä, sillä monet heistä elävät maan riskialueilla, joita ei tulla 
säästämään.”  

”Jos haluat tunnistaa ne, jotka ovat liitossa Saatanan kanssa, tässä on sinun tilaisuutesi 
havainnoida heidän taktiikkojaan. Mutta Minä toivon, että et kiistelisi opeista heidän kanssaan. He 
näkevät sinut typeränä Minun rakastamisestani. Heillä ei ole mitään kiinnostusta totuuteen, mutta 
rukouksenne heidän puolestaan voivat muuttaa sen. Todella Minä vihaan nähdä heidän 
poismenoaan. Minä kuolin heidän puolestaan myöskin.”  

( Clare ) Herra, minä annan heille anteeksi. Älä pidä tätä syntiä heitä vastaan.  

Herra jatkoi… ”Kuten toivot, Clare. Mutta Minä pyydän teitä loppuja Sydänasukkaita, että tulisitte 
evästetyiksi. Minä en ole lähettänyt näitä pelastamaan teitä väärältä opettajalta, vihollinen on 
lähettänyt heidät varastamaan totuuden sanat, jotka Minä olen puhunut Claren suun kautta. 
Teidän tehtävänne on erottaa; ennalta varoitettu on ennalta aseistettu.”  

”Nyt, Minun Rakkaat Sydänasukkaani, Minä siunaan teidät Minun Viisaudellani ja 
erottelukyvylläni, että te tunnistaisitte hyvän pahasta.”  

”Ja jälleen, ne teistä, jotka ovat vääryyksien tekijöitä, Minä tiedän teidän tekonne, Minä tiedän 
teidän isänne, hän on pettäjä ja taitava pahan kielensä kanssa. Mutta teitä on jymäytetty. Hän 
tekee teille sen, mitä te teette tällä kanavalla oleville. Teitä petetään hänen tyhjillä lupauksillaan. 
Teillä ei ole mitään odotettavaa Helvetissä, paitsi selliyksiö ja useita demoneita, jotka on 
harjoitettu paloittelemaan ruumiinne ja asettamaan ne tuleen. He tulevat viihdyttämään itseään 
teidän kustannuksellanne ikuisuuden ajan.”  

”Minun ehdotukseni teille on, harkitkaa sitä mitä kylvätte, sitä tulette niittämään. Te myös olette 
pettäjän uhreja. Katukaa, kun teillä vielä on elämän henki, aikanne tällä Maapallolla on pian 
tulossa päätökseen. Minulla ei ole mitään halua menettää teitä. Minun sydämeni mukaista on 
antaa anteeksi teille ja tehdä hyvää teille. Mutta Minä en voi auttaa teitä, jos te jatkatte hänen 
seuraamistaan.”  
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”Muistakaa: Saatana vain vedättää teitä, tehden teille sen, mitä te teette näille viattomille. Teitä 
on jymäytetty. Hän tarjoaa teille kaikenlaisia palkintoja, kun vielä olette tällä Maapallolla, 
vakuuttaakseen teidät, että hänen sanansa on luottamuksen arvoinen. Mutta kun te kuolette, te 
tulette huomaamaan todellisen totuuden. Sitten te ette kykene kääntymään ympäri ja katumaan 
ja ikuisuutenne on sinetöity.”  

”Tietäkää, että Minä rakastan teitä kuin Minun omia lapsiani, mutta Minä en voi tehdä mitään 
teidän puolestanne, niin kauan kuin te seuraatte häntä. Harkitkaa, kuka puhuu totta tässä ja 
katukaa. Minä tulen vastaanottamaan teidät avoimin käsivarsin.” 

 

 

314. Jeesus selittää: ”Tie Minun Sydämeeni” 

 
TIE MINUN SYDÄMEENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Toukokuuta, 2016.  

( Clare ) Herra jatkaa meidän vetämistämme lähemmäksi, rakkaat Sydänasukkaat. Hänellä on 
meidän seuramme nälkä ja Hän jälleen on näyttämässä meille tietä Hänen sydämeensä.  

Tänään Hän kutsui Danielin paastoon, periaatteessa vihanneksilla elämistä. Joka päivä minä teen 
proteiinijuoman kahvitiivisteen kera ja se on aivan yhtä herkkua kuin Starbucksin Frappuccinot. 
Tänään kun menin tekemään tätä, näin sekoittajassa Herran ristiinnaulitun kuvan, kellumassa 
proteiinijuoman pinnalla. Tunsin piston hengessäni, että tänään Hän pyytää, että luovun tästä 
nautinnosta, tulen toimeen pelkällä proteiinijuomalla ja pienellä määrällä kahvia. Tämä on minulle 
vaikeaa, koska se on tavallaan minun aamujeni aloittaja.  

Siispä, pyysin Ezekieliä ”Pyydän, menisitkö Herran luo Raamatun Lupaukset-kirjan avulla minun 
puolestani ja katsoisit, että onko okei minulle juoda minun tavallinen satsini?” Siispä, mitä hän 
saikaan muuta kuin ”Himon” siitä, että juon Frappucciinon ja Pyhien Kirjoitusten viesti pelkästä 
proteiinijuomasta oli Yksinäisyyden otsikon alla, mikä aina, aina iskee minuun kuin sanoen ”Minä 
tulen sinua varten.”  

On olemassa kaksi Pyhää Kirjoitusta, jotka erityisesti heijastavat sitä:  

”Silloin sinä rukoilet ja Herra vastaa, sinä huudat ja Hän sanoo: ”Katso, tässä Minä olen.” Jesaja 
58:9. Ja ”En Minä jätä teitä orvoiksi; Minä tulen teidän tykönne.” Johanneksen Evankeliumi 14:18.  

Siispä näiden viestien perusteella minä erotin sen, mitä en halunnut kuulla: ei Frappuciinoja!   

Ja ylistys oli tänään paljon selvempi, kuin mitä se on ollut pitkään aikaan. Herran Sulous oli niin 
vahvaa. Tämä on ollut minun rukoukseni ainakin pari viikkoa – että sulous ennallistettaisiin. Kuinka 
minä kadotin sen? Nautiskelemalla mustasta pantteristani ja tuhlaamalla Hänen kallisarvoista 
aikaansa, tekemällä asioita, joita minun ei olisi pitänyt tehdä. Korjaukseni jälkeen, tuntien Hänen 
suloutensa puutteen Hänen läsnäolossaan, se oli hyvin, hyvin kivuliasta. Ja minä toivon ja uskon, 
että se toi minulle syvemmän tason katumuksen. Vaikka pystyin kuulemaan Hänen antavan 
minulle ohjeita viestejä varten teille kaikille, Hänen suloisen seuransa menettäminen oli todella 
enemmän, kuin pystyin kestämään. Uskon oppineeni läksyni, ainakin tällä kertaa. Ja arvostan 
rukouksianne pitää minut siinä paikassa. 
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Siispä kun aloitimme aikamme yhdessä, sanoin, ”Oi kiitos Sinulle, Herra, kun kosketat sydäntäni 
niin suloisesti.”  

Hän vastasi… ”Katsohan, kieltämällä itseltäsi pienet asiat, sinä vedät puoleesi Taivaan iloja. Se 
vaatii vain pienen ponnistuksen, Clare, pienen myöntymisen. Ja Minun läsnäoloni sulous ja 
rakkautemme täyttyy tuoreella omistautumisen tuoksulla.” 

”Minun ihmiseni, jos te haluatte tulla vedetyiksi lähemmäs Taivasta, teidän täytyy oppia 
kieltämään itsenne ja kulkea itsekieltäymyksessä. Te ette voi jatkaa lihan syöttämistä ja odottaa 
ikuisia palkintoja, sillä liha on Hengen vastakohta ja toinen peruuttaa voiman toiselta. Siispä, jos te 
haluatte läheisempiä kohtaamisia Minun kanssani ja Taivaan kanssa, kieltäkää itseltänne valittuja 
murusia ja tulkaa Minun läsnäolooni vahvempina päättäväisyydessä kuin koskaan ennen.”  

”Minä en ole helppo saalis. Minun kuninkaallinen arvokkuuteni ei salli Minun olla helppo saalis. 
Pikemminkin teidän täytyy kurkottaa pois itsestänne, kun etsitte Minun seuraani ja Minun 
läsnäoloni suloutta.”  

”Minkä hinnan te olette valmiita maksamaan, Minun rakkaat? Mitä te olette valmiita kieltämään 
itseltänne Minun vuokseni? Rikas nuori hallitsija oli tehnyt kaiken, mitä laki määräsi, mutta hänen 
sydämensä oli silti hänen omistuksissaan ja tulevassa perinnössä. Pettymyksen tuottaminen 
isälleen, oli myös jotakin, jota hän ei kyennyt edes käsittämään… isku vasten kasvoja, hänen isänsä 
vuosien suunnittelusta ja ahkeroinnista. Kyllä, sukulaiset ja turvallisuus tulevat pitämään teidät 
poissa korkeimmasta kutsumuksesta, jos te sallitte heidän tehdä sen.”  

”Minä kutsuin häntä, mutta tuntemattoman pelosta ja pelosta, että häneltä riisuttaisiin kaikki 
ihmisarvokkuus, tullakseen kyseenalaisen opettajan kiertäväksi opetuslapseksi, jota Fariseukset ja 
Kirjanoppineet ylenkatsovat… no niin, se vain oli liikaa. Yhtäkkiä, yhdellä pyyhkäisyllä, hän 
menettäisi perheensä, joka kutsuisi häntä hulluksi ja korkeasti kunnioitetut ja korruptoituneet 
Fariseukset tuomitsisivat hänet. Yhdessä yössä hän siirtyisi rikkauksista ryysyihin. Miehestä, jolla 
on tulevaisuus, mieheksi, jolla on häpeää. Varakkaasta miehestä tavallisen kerjäläisen tasolle. Oi 
ei, hän ei mitenkään voisi pitää pilkkakruunua, jota kaikille Minun apostoleilleni tarjottiin.”  

”Todella, ei yksin köyhyys saa sielua kieltäytymään Minun kutsustani. Köyhyyden leima ja tapa, 
jolla teitä katsotaan päivittäin, kun alennatte itsenne kerjäläisen tasolle ja elätte yksinomaan 
almuilla, joita antavat jopa naiset. Siispä moni saa omanarvontuntonsa omistuksistansa. Kun ne 
riistetään, he tuntevat, että jopa heidän arvokkuutensa on riistetty.”  

”Kuten olen kertonut teille monta kertaa aikaisemmin, kukaan ihminen ei ole suuremman hinnan 
arvoinen, kuin mitä Minä maksoin Golgatalla heistä. Joka ikinen maksoi Minulle Minun ruumiini 
elämän veren. Siksi, rikkaat ja köyhät ovat arvoltaan samanarvoisia Minun Valtakunnassani. Tämä 
on jotakin, mikä ei tule ilmeiseksi useimmille, ennen kuin he kuolevat ja sitten he näkevät 
alastomuutensa Minun edessäni.”  

”Varallisuuden kertymät, asema ja saavutukset haihtuvat kuin aamu-usva ja se, mitä jää jäljelle, on 
vahva todellisuus, ”Mitä sinä teit muiden hyväksi? Opitko, kuinka annetaan? Opitko, kuinka 
rakastetaan? ”Päätös jättää maailma seuratakseen Minua, on hyvin vaikea, niin monia 
seurannaisvaikutuksia. Minun opetuslapseni olivat päätä pahkaa rakastuneita Minuun – he tekivät 
sen valinnan epäröimättä.”  

”Clare kamppaili tämän päätöksen kanssa. Hän ohitti Minun ensimmäisen kutsuni. Mutta Minä 
annoin hänelle unen, missä Minä sanoin, ”Minä tulen kutsumaan uudelleen.” Ja toisella kerralla 
hän päätti Minun hyväkseni. Palkkiot olivat kirjaimellisesti tämän maailman ulkopuolelta, mutta 
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pilkka ja halveksunta, mikä seurasi sitä, oli hyvin paljon samaa, kuin mitä opetuslapseni kokivat, 
kun he lähtivät matkaan Minun ylösnousemiseni jälkeen.”  

( Clare ) Tunsin, että Herra johdatti minua jakamaan tähän väliin jotakin kanssanne. Senkin riskillä, 
että pitkästytän tämän kanavan vanhemmat kävijät, jaan kanssanne lyhyesti sen, mitä tapahtui. 
Tämä on toinen kutsu. Ensimmäisestä kutsusta voitte kuulla minun todistuksissani, kuinka minut 
tuotiin Herran luo ja matka, jolle Hän on ottanut minut. 

Sen aikainen aviomieheni oli Marylandin Yleisten Asioiden Yliopistossa ja hänen vanhempansa 
tukivat meitä. Hänellä oli ongelmia yhden professorin kanssa noin vuoden jälkeen ja hänet 
laitettiin koeajalle. Todella, tämä oli Jumalan toimi.  

Olin elänyt kristillisen kulttuurin unelmaa. Ihana kolmikerroksinen antiikkinen talo Annapoliksen 
vanhassa osassa, takka joka huoneessa ensimmäisessä kerroksessa, 150 vuotta vanhat 
antiikkilattiat ja kauniit puiset kaapit hyvin suuressa keittiössä, jossa oli takka ja takapiha, joka 
rajoittui yhteen vanhimpaan ja kaikkein hienostuneimpaan tilaan Annapoliksessa. Me kävimme 
hyvin tasokkaassa kirkossa D.C:ssä ja pastorina siellä oli Oxfordissa koulutettu mies, jonka lähellä 
oli ilo olla ja jolla oli hyvin järkeviä kristillisiä opetuksia.  

Me näytimme täydelliseltä, ylöspäin etenevältä perheeltä: erittäin hyvin puettuja, uusi auto, 
muodikas talo ja täydellisen… ONNEttomia. En vain huomannut mistä se johtui. Minulla oli 
kaikkea, mitä halusin, mutta sisältä puuttui jotakin. Olin uudesti syntynyt uskova, täynnä Henkeä ja 
todistuksena kielillä puhuminen ja olimme juuri saaneet neljännen lapsemme, viikko ennen 
heinäkuun neljättä päivää.  

Mieheni ei ollut onnellinen myöskään. Me molemmat tunsimme, että jotain puuttui. Hän toi kotiin 
kirjan, muusikko John Michael Talbotin kirjoittaman. Olin kuunnellut hänen musiikkiaan ja syvyys 
syvyydelle huusi. Hänen musiikissaan oli vain jotakin hyvin puhdasta Jeesuksesta, jotakin mitä en 
ollut koskaan kuullut nykyaikaisessa, valtavirran kristillisessä musiikissa. Johnilla oli aviossa olevien 
parien yhteisö muutaman tunnin matkan päässä meistä ja me menimme tutkimaan sitä. Se oli niin 
erilainen ja sieltä puuttui kaikkinainen yhteiskunnallinen aseman tavoittelu ja varakkuus, mitä me 
olimme kokeneet viimeiset seitsemän vuotta. Mutta, että eläisimme tätä äärimmäistä 
kristillisyyttä, meidän pitäisi jättää taaksemme kiintymyksemme maailmaan ja kaikki asiat, joita 
olimme keränneet ja elää ensimmäisten apostolien elämää.  

Se vetosi meihin molempiin ja me jätimme kaiken – perityt antiikki huonekalumme, 
kuukausittaisen tuen hänen vanhemmiltaan, kaikki hienot vaatteet. Me karsimme 
välttämättömimpään ja aloin opettamaan lapsiani kotona. Aviomieheni sai työn hoitokodista.   

Kaikki, mitä voin sanoa, on, että elämäni Jumalassa liiteli ja suhteeni Jeesuksen kanssa oli 
ekstaattinen, iloinen ja yli kaiken, mitä koskaan ajattelin voivani saada tässä elämässä. Tämä on se, 
mitä yritän välittää tällä kanavalla: valtava Jumalan rakkaus ja ylevä Hänen tuntemisensa kauneus, 
meidän ystävänämme ja puolisonamme, puhtaasti hengellisellä tavalla. 

Me menimme kolmikerroksisesta antiikkitalosta Annapoliksen keskeltä läheltä kaupungin satamaa 
– muodikkaasta naapurustosta, jossa oli kaikkia koristeita. Menimme yhden huoneen mökkiin, 
tervapaperi mökkiin. Ja meillä oli juokseva vesi, kun satoi. Lopun aikaa saimme vettä 
pumppulähteestä. Se oli täyttä Poconosin erämaata, se oli niin kaunista.  

Jeesus jatkoi… ”Ja koska tyhjensit itsesi, Clare, Minä täytin sinut ylitsevuotavaksi. Mutta se maksoi 
sinulle, eikö maksanutkin?”  
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( Clare ) Kyllä se maksoi. Aviomieheni ja minä emme todella olleet tasavertaisessa ikeessä. Hän ei 
todella ollut samassa paikassa. Hän ei voinut elää läpi vainon, jota saimme, kun elimme niin 
yksinkertaisesti, siispä hän jätti meidät ja minusta tuli neljän lapsen yksinhuoltaja, lapset olivat 3 ja 
11 vuoden väliltä. Kyllä, se oli vaikeaa. Minä siivosin taloja elääkseni, mutta olin hyvin iloinen, 
koska Jeesus oli minun puolisoni. Todella Hän kattoi minut ja otti aviomiehen työn. Ei lihallisessa 
mielessä, ei seksuaalisella tavalla, vaan rakastavalla veljellisellä tavalla, aina varustaen minun 
tarpeeni, aina ohjaten minua rukouksessa. Ja myöhemmin, Hän esitteli minut Ezekielille, jolla oli 
identtinen kutsumus elämässään, mutta hän myös oli kamppaillut, jättäen kaiken taakseen.  

Yhdessä me löysimme polun, joka oli vapaa tunnustuksellisista kahleista, se on kuin eläisi hyvin 
paljon kuten ensimmäisen vuosisadan kristityt elivät Antiokiassa. Me uppouduimme palvelemisen 
työhön, elämään vain sallimuksen johdatuksessa, tietäen, millaista on olla tarvitseva ja tietäen, 
millaista on, kun on paljon.   

”Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin olen 
tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että 
puutteessa.” Paavalin Kirje Filippiläisille 4:12.  

Jeesus jatkoi… ”Minä olen tässä otettavaksi. Ei kaikkia kutsuta pois yhteiskunnasta elämään 
äärimmäistä kristillistä elämää, mutta kaikkia kutsutaan olemaan Minun äärimmäisiä rakastajiani 
ja hylkäämään itsensä kaikissa asioissa. Ne, jotka pitävät elämänsä, tulevat menettämään ne, 
mutta ne, jotka antavat elämänsä Minulle, tulevat todella löytämään ne.”  

”Minä siunaan teidät nyt, että te tulette kuulostelemaan Minun yhä pientä ääntäni sielussanne ja 
askel askeleelta luopumaan niistä asioista, jotka pitävät teidät poissa syvästä läheisyydestä, johon 
Minä olen kutsunut teitä. Minä tulen todella täyttämään teidät ylitsevuotaviksi, kun te hylkäätte 
itsenne kaikissa asioissa.”  

( Clare ) Ja tässä kohdin tunnen, että minun tarvitsee lisätä jotakin. Pyydän, älkää kiirehtikö 
myymään omistuksianne seurataksenne Herraa, ellei teillä ole pitävää todistusta, että Hän on 
kutsumassa teitä tekemään niin. Mutta se, mitä te voitte tehdä joka päivä, on tehdä kaikki 
rakkauden motiivilla. Tarjotkaa viimeinen kanapalanen sisaruksellenne, kun olette silti nälkäinen. 
Menkää auttamaan vanhempianne keittiöön tai työhön. Viettäkää aikaa avioeroa kokevan 
henkilön kanssa, ottakaa ylimääräinen minuutti ajaaksenne joku kotiin. Hylätkää viihde ja suosikaa 
rukousta sen sijaan ja ehkä rohkaiskaa jotakin puhelimessa. Te ette voi koskaan ammentaa Herraa 
tyhjäksi.  

Ja haluan ottaa tässä hetken ja jakaa kanssanne jotakin, joka on ollut äärimmäisen hengellisen 
tuottavaa meille. Kun otimme käyttöön ”Oliko Taivaaseennosto todellinen”(The Rapture WAS 
Real!?!)-kirjan käyttäminen tiedon sanana tai Rhema-viesteissä. Ja kuinka me teemme sen, on, me 
vain yksinkertaisesti otamme kirjan ja rukoilemme – pyytäkää Pyhää Henkeä johdattamaan teitä ja 
sitten avatkaa ja alkakaa lukemaan. Se on ERITTÄIN, erittäin tehokasta, koska Herra puhuu minulle 
näissä eri tilanteissa ja te tunnette Hänen puhuvan teille vastauksen kautta, jonka Hän antaa 
minulle.  

Kun olin kuuntelemassa Herraa ja otin vastaan tätä viestiä, menin ”kirjastoon”, missä pidän tätä 
kirjaa ja satuin vain saamaan viestin. Otin aikaa todella kuunnella sitä ja näin siinä sanottiin:   

Ote Herran viestistä, 15. Heinäkuuta, 2015 – Tulkaa Minun luokseni, Minun kadotettuni & 
Yksinäiset  

Herra sanoo… ”Aina ei näe, mitä kristityn elämän takana on. Te ette näe, millaisia he olivat, ennen 
kuin Minä sain heistä otteen.”  
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( Clare ) Ajattelen nyt itseäni, Herra. Vau! Ei hyvä, ei ollenkaan hyvä. Itsekäs, ylpeä, syvästi 
sotkeutunut materialismiin ja vaikutuksen tekemiseen ihmisiin. Kykenemätön syviin 
ystävyyssuhteisiin, antamaan ja vastaanottamaan rakkautta. Mutta jokin minussa muuttui, kun 
Herra sai minusta otteen. Häneltä vei vuosia muuttaa minut. Mutta se muuttui. En ole täydellinen, 
minulla on yhä ongelmia kaikkien niiden asioiden kanssa, mutta en ole ollenkaan sellainen kuin 
olin.  

( Jeesus ) ”Rakkaus tuli sinun elämääsi. Sellainen rakkaus, josta olit aina unelmoinut: pyhä, 
rakastava kumppanuus. Minä tulin ja paljastin sinulle, Kuka Minä olin, todella. Ja kuka sinä olit, 
Minulle. Niin erityinen, niin kovin erityinen. Sinulla ei koskaan ollut ketään, joka olisi kohdellut 
sinua sillä tavalla, muut eivät koskaan olleet ymmärtäneet sinua.”  

”Sinä et koskaan tuntenut turvallisuutta elämässäsi, ennen kuin Minä astuin sydämeesi. Sinä tiesit 
ilman epäilyksen häivääkään, että Minä Olen Jumala ja kuitenkin ”Minulla ei ollut parempaa” 
tekemistä, kuin oleilla sinun kanssasi: ohjaten sinua, suojellen sinua ja opettaen sinua Minun 
Valtakunnastani.”  

”Sinun kirkko kokemuksesi ei ollut yhtään sen parempi, kuin mikään muukaan sinun 
kokemuksistasi – sinua ei hyväksytty siellä, sen enempää kuin sinua ei hyväksytty ei-kristillisessä 
yhteisössäkään. Mutta yksi asia sinulla oli: henkilökohtainen suhde Minun kanssani. Sinä kosketit 
Minun pukuni helmaa, päivä päivän jälkeen ja sen kautta sinä selvisit hengissä pahoista asioista, 
joita sinulle tapahtui, jopa kirkossa.”  

”Katsohan uskonto ja Jumala eivät muistuta toisiaan yhtään. Uskonto on ihmisten vaalima 
menetelmä päästä lähemmäs Jumalaa. Kun taas, Minä omaksuin sinut ilman sääntöjä ja 
säännöksiä, jopa ilman tietoa Minun Nimestäni. On heitä, jotka tuntevat Minut sydämissään ja 
hengessään ja seuraavat kaikkea, mitä Minä pyydän heitä tekemään. Sitten jonakin päivänä, kun 
aika on kypsä, Minä paljastan itseni heille.”  

”On kuitenkin toisia, joita on kohdeltu niin raa’asti elämissään, että heillä ei ole mitään toivoa 
rakkaudesta tai hyväksytyksi tulemisesta. Minun täytyy yllättää heidät Minun Rakkaudellani. 
Minun täytyy ottaa heidät sellaisella hetkellä, jota he vähiten odottavat ja suihkuttaa heidät Minun 
perustavaa laatua olevalla, epäitsekkäällä rakkaudellani.”  

”On monia, jotka syyttävät Minua jokaisesta pahasta asiasta, joita heille on sattunut elämissään, 
koska he eivät halua luopua synneistään. Jossain sydämiensä sisällä he kuulevat Minun ääneni – 
mutta maailma ja sen houkutukset voittavat heidät ja he sivuuttavat sen, kunnes on liian 
myöhäistä.”  

”Minä olen aina kutsumassa, aina odottamassa, aina heidän kanssaan, haluten tuoda 
parantumista heidän elämiinsä. Mutta heidän täytyy vähintäänkin olla halukkaita luopumaan 
synnistä ja vastaanottaa Minun Rakkauteni. Lihan nautinnot kutsuvat paljon äänekkäämmin kuin 
Minä, siispä Minun pitää odottaa, kunnes liha on vanha ja heikko.”  

”Mutta vielä sittenkään ei ole takeita, että katkeruus, josta he pitävät kiinni, sallii heidän kuulla 
Minua. Siispä Minä sallin heidän riutua vanhainkodissa, kunnes Minä voin tavoittaa heidät ja tuoda 
heidät Kotiin Minun luokseni.”  

”Voi, kuinka surullista on, kun sielu on sulkenut oven Minun Rakkauteeni ja sillä ei ole mitään, 
minkä puoleen kääntyä tässä maailmassa.”  
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( Clare ) Siispä minä otan tämän viestin esille, koska tämä oli viesti, jonka sain, kun olin tämän 
viestin keskellä. Ja se paljastaa niin paljon siitä, kuinka me olemme sidottuja maailmaan ja 
maailman nautintoihin. Ja kuinka se estää meitä jopa tulemasta pelastetuiksi.   

Tiedättehän, monet kysyvät minulta… ”Kuinka sinä vietät kaksi tai kolme tuntia rukouksessa??” No 
niin, ensin laitan kuulumaan joitakin ylistyslauluja ja laitan sydämeni niihin ja ylistän Herraa niiden 
myötä. Sitten minulla on Rhema-viesti kirjani, minun tiedon sana/viisauden sana kirjani. Ja tämä 
nimenomainen kirja, ”Taivaaseennosto OLI totta”, joka sisältää Herran Viestit, annettuina 
minulle?! – En oivaltanut, mikä vaikutus sillä oli oleva, kun aloin käyttämään sitä saadakseni 
Rhema-viestejä. Se on ollut niin valaisevaa, koska Herra puhuu suoraan minulle. Siispä otan 
Rhema-viesti kirjat ja saan joitakin Pyhien Kirjoitusten viestejä ja vain mietiskelen niitä. Sitä, mitä 
Herra on sanomassa. Ja sitten vietän ehtoollista. Ja jos aikaa on jäljellä, eikä minua kutsuta pois 
rukoilemasta, minä rukoilen Ristin Asemat-rukousta. Ja hyvin usein ehtoollisen jälkeen, Herra 
kutsuu minua aloittamaan viestin ottamisen.  

Siispä, kaikki kaikessa, se on aikamoinen aika, siinä on vähintään 45 minuuttia ylistystä, toiset 45 
minuuttia Herran etsimistä ja sitä, mitä on Hänen sydämellään ja mielessään, kirjoituksista ja 
Pyhistä Kirjoituksista. Ja sitten, jonkin aikaa Ristin Asemien mietiskelemistä, mikä on hyvin 
vahvistavaa muuten, kun me näemme, kuinka Hän kärsi. On hyvin rohkaisevaa siinä mielessä, että 
me voimme nähdä, että me kärsimme samalla tavalla, joka päivä, hyvin pikkuriikkisin tavoin. 
Ennen kuin tiedänkään, kahden tunnin rukoukseni on ohi. Siispä, niin teen sen. Se on teille kaikille.   

Siispä, Herra siunaa teidät ja Minä toivon, että Hän on puhunut teidän sydämiinne näiden viestien 
kautta. Hän varmasti rakastaa teitä tarpeeksi, saadakseen minun huomioni joka päivä ja kääntää 
minun elämäni ympäri, niin että minä syötän teille sitä, mitä Hän syöttää minulle.  

Herra siunaa teidät kaikki. Ja pyydän, pitäkää meidät rukouksissanne. 

 

 

315. Oletko sinäkin menossa kohti helvetin kärsimyksiä? 

 
13 Maaliskuuta 2016 
Olkoon Herra kanssamme hengessä ja totuudessa, rakkaat sydänasukkaat 

Rakas perheeni, pyydän teiltä kärsivällisyyttä minua kohtaan kun tuon eteenne jotain ja on 
ratkaisevan tärkeää, että muut ymmärtäisivät tämän. Ja ehkä tämä on ratkaisevan tärkeää myös 
sinulle. Monta vuotta sitten löysin todistuksen naiselta, jonka uskon puhuneen totuuden ja vain 
totuuden.  

Aion jakaa tämän nyt kanssanne, koska on toisia, jotka käyvät tällä kanavalla ja joiden 
ehdottomasti täytyy kuulla tämä ennen kuin se on liian myöhäistä heille. Siis, pyydän, että 
kuuntelisitte minua, kun luen teille tämän naisen todistuksen, jonka Herra on minulle varmistanut, 
että se on totta. Ja pyydän teitä rukoilemaan, pyydän, rukoilkaa niiden puolesta, joiden todella 
täytyy nähdä tämä video.  

Mary K. Baxterin todistus. Herra on vahvistanut minulle, että hän todellakin matkusti Hänen 
kanssaan helvettiin ja näki ja kuuli kaiken tämän, mitä hän kertoo. Vetoan teihin, että keskittyisitte 
sihen, mitä hänellä on sanottavanaan. Tämä nainen on totta.  

Luen teille hänen todistuksensa...  
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Kuulin valitusta ja vaikerointia kaikista niistä selleistä, kun kuljimme sellistä selliin. Me 
pysähdyimme aika pian yhden sellin eteen, ja jälleen, tämän minä näin. Näin siellä naisen, joka oli 
väriltään siniharmaa ja osia hänen hajoavasta lihastaan puuttui. Hänen luunsa olivat mustia. 
Hänellä oli jonkin sortin vaatteen palasia, jotka olivat tulessa ja matoja ryömi sisään ja ulos hänen 
ruumiistaan.  

Hirveä löyhkä tuli hänen vankisellistään. Repeytyneitä riepuja roikkui hänen käsivarsiltaan ja ne 
olivat tulessa, mutta tuli ei näyttänyt polttavan loppuun rievun kappaleita. Katsoin kauhuissani 
häntä. Herran Jumala! Kuinka kauheaa! Hänellä näytti olevan jotain käsissään. Hänen kehonsa 
vavahteli kovasta nyyhkytyksestä ja vuolas katumisen itku tuli hänestä. Jeesus sanoi hänen olleen 
paholaisen palvelija. Hän myi sielunsa saatanalle työskenneksälleen hänelle, ja hän teki paljon, 
paljon pahaa. Hän opetti ja harjoitti noituutta monia kohtaan ja käänsi monia synnin tielle. Hän oli 
ennustaja, kohtalon lukija, keskitason työntekijä saatanalle.  

Hän saavutti paljon suosiota paholaisen kanssa kaikessa pahassa, mitä hän teki. Hän tiesi, kuinka 
käyttää hänen pimeyden voimiaan hänen ja paholaisen hyväksi. Hän kävi saatananpalvonta 
menoissa. Hän oli aikanaan voimakas työkalu paholaiselle. Hän harjoitti mustaa magiaa ja oli 
täynnä kuolleen miehen luita. Katsoin tätä säälittävää sielua, nyt kadonnut ikuisuudeksi. Likaisia 
vaatteen kappaleita putosi hänen käsistään ja suru valtasi sieluni.  

Hän näytti pitelevän tiukasti jonkinnäköistä riepua ja kun katsoin, se oli jonkin näköinen räsynukke. 
Kuoleman haju täytti paikan ja näin kuinka nainen muuttui toiseksi, ja minä huusin. Sanoin, 
“Herran Jumala, Mitä tämä on?” En ole koskaan ollut okkultismissa, en ole koskaan tiennyt mitää 
noituudesta, paitsi sen, mitä Pyhä Henki on kertonut minulle ja mitä opin kirkossa ja muilta 
ihmisiltä. Ja tämän näkeminen oli kauheaa.  

Voi, Herra. Kuinka kauheaa on kadota helvettiin!  

Jeesus kertoi tästä naisesta... “Hän myi sielunsa paholaiselle saadakseen häneltä paljon pahoja 
voimia.” Monien teidän, jotka kuuntelette täta nauhoitusta, täytyy kuulla ja ymmärtää – Hänellä 
oli pahuuden lahjoja. Ne olivat pahuuden voimia, joita hän käytti. Jotkut ihmiset maan päällä 
käyttävät okkultismia. Noituus kaupat, kädestä ennustaminen ja kaikenlaiset kultit vetävät sieluja 
paholaiselle. Keskitason palvelija on voimakas työkalu saatanalle. Paholainen on heidät 
harhauttanut ja heitä huijannut. Jotkut pimeyden työntekijät eivät voi  

puhua saatanalle, ellei heidän keskitason palvelija puhu heidän kauttaan. He antavat ihmisuhreja 
paholaiselle. He yrittävät monin keinoin estää todellisen Jeesus Kristuksen evankeljumin opetusta.  

Jos maailma vain tietäisi sen syvyyden ja sen kidutuksen tason, mitä paholainen tekee ihmisten 
sydämille ja sieluille, he varmasti kääntyisivät Jeesus Kristuksen puoleen.  

Uudestaan, Jeesus alkoi painottaa, kuinka Hän vuodatti verensä, jotta ihmiset pelastuisivat 
helvetiltä ja kuinka Hän pesisi synnit pois, jos ihmiset vain katuisivat Hänelle. Jeesus sanoi, että 
maan päällä on monia, jotka myyvät sielunsa saatanalle, ajatellen, että elävät ikuisesti. Mutta he 
eivät elä. He kuolevat kauhean kuoleman. Heidän pitäisi uskoa Jumalan sanaa.  

Saatana tekee monia pahoja juonia yrittäessään kaataa Jumalan suunnitelman, mutta hän ei tule 
onnistumaan. Saatana kärsi tappion ristikukkulalla. Jeesus otti avaimet saatanalta. Ei ole Isän 
tahto, että yksikään joutuisi kadotukseen. Jeesus sanoi tämän naisen kuoleman jälkeen, hänen 
tuomionsa on helvetti. Demonit toivat hänet saatanan eteen. Vihaisena hän kysyi, miksi demonit 
kontrolloivat häntä. Maan päällä hän kontrolloi niitä. Hän kysyi paholaiselta valtakuntaansa, niin 
kuin tämä oli luvannut hänelle. Ja saatana nauroi hänelle ja kertoi hänelle saman kuin toiselle 
naiselle: Että hän vihasi häntä. Saatana kertoi naiselle, että Raamattu oli valetta. Hän kertoi niin 
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naiselle maan päällä, Jumala ei ole totta. Saatana nauroi nyt naiselle, kun hän itki valtakuntaansa. 
Saatana sanoi, “TÄMÄ on valtakuntasi! Minä olen valtakuntasi.”  

Ihmiset, ettekö näe paholaisen juonia? Ettekö näe miten paholainen harhauttaa ihmisiä 
seuraamaan häntä? Hän halveksi ja nauroi naista päin naamaa. Saatana on valheiden isä. Hän 
puhui naiselle, “Minä harhautin sinua käyttääkseni sinua. Käytin sinua monet vuodet. En koskaan 
anna sinulle valtakuntaani.” Paholainen siirsi kätensä naiseen ja näytti siltä jos hänen naisen oma 
liha olisi revitty irti hänen luistaan. Nainen huusi tuskasta samalla kun suuri musta kirja tuotiin 
paholaisen eteen. Nainen huusi kauhuissaan kun tuli poltti häntä. Paholainen avasi kirjan ja 
juoksutti sormeaan pitkin sivuja, kunnes hän löysi naisen nimen.  

Hän sanoi, “Kyllä, sinä palvelit minua maan päällä. Sait minulle monia sieluja. Sinun rangaistuksesi 
ei ole niin paha kuin muiden.” Saatanallinen nauru lähti hänestä. Saatana seisoi ja osoitti 
sormellaan häntä ja samalla kova tuuli ja pahuuden voima täytti ilman. Ulvova myrsky nousi 
hänestä ja saatana sanoi, “Ota valtakuntasi jos pystyt.” Nainen putosi maahan ja kun hän yritti 
ylös, suuri katumisen nyyhkytys tuli naisesta samalla kun demonit alkoivat hyökätä häneen, hänen 
luihinsa. Ihmiset, se mikä ennen näytti olleen lihaa, oli poissa ja vain hänen luunsa jäi jäljelle. Suuri 
suru täytti ilman samalla, kun häntä vietiin hänen vankiselliinsä.  

Voi, Herra, miten kauheaa on joutua kadotukseen.  

Meidän pitää äänekkäästi vastustaa syntiä ja okkultismia ja rukoilla niiden ihmisten puolesta, jotka 
palvovat idoleita ja buddhia. Naiselle oli kerrottu, että saatana voi estää mitä tahansa tappamasta 
häntä. Saatana lupasi hänelle kunniaa ja mainetta, mutta harhautti häntä ja johdatti hänet 
helvettiin. Kaikki sielut, jotka ovat osallisia noituuteen, pahoihin kultteihin, demonisiin voimiin, 
mustaan magiaan, idolien palvontaan tai mihinkään saatanan palvonnan muotoon, joutuvat 
helvettiin jos eivät kadu. Kadu nyt ja käänny Herran puoleen!  

Olin sielultani sairas monta päivää valmistellessani tätä raporttia. Jos luet Danielin kirjasta, myös 
hän tuli sairaaksi, kun Jumala alkoi paljastaa tiettyjä asioita hänelle. On pimeyden asioita, jotka 
ovat liian kauheita kirjoitettavaksi. Kauheita kuoleman voimia ja mätänevän lihan hajua, helvetin 
tulen leimahduksia ja syviä kuiluja ilman pohjaa. Demonisten voimien pahaa naurua kaikkialla ja 
kun kuolet, ystäväni, ja jos olet syntinen, joudut oikeaan, elävään helvettiin. Demonit raahaavat 
kahleissa sen sielun läpi helvetin porttien.  

Ihmiset, katukaa pahuuden työtä, ennen kuin on liian myöhäistä! Sillä me kaikki tulemme jonakin 
päivänä seisomaan Jumalan tuomioistuimen edessä. Tunnen, että minun on juuri nyt rukoiltava 
pyhän hengen voimalla ja rukoiltava teidän puolestanne siellä. Rukoilen mahtavan nimen, 
Jeesuksen nimessä, jos olet syntinen, jos  

olet okkultissa, että katuisit nyt ja antaisit sydämesi Jeesus Kristukselle ja pelastuisit näistä 
synneistä ja niistä asioista, jotka ovat inhottavuuksia Jumalalle. Amen  

Se oli hänen todistuksensa. Youtube: Mary K Baxter testimony  

Ja heille, jotka kuuntelivat, jotka todella alkavat kyseenalaistaa niitä palkkioita, mitä saatana on 
teille luvannut, Minä rukoilen, että tuntisit Herran äärimmäisen rakkauden sinua kohtaan ja 
hylkäisit sen tien. Kun hylkäät pahuuden, saat yliluonnollisen suojan, jos annat sydämesi Herralle – 
Sydämesi ja elämäsi Herralle, Jeesukselle Kristukselle. Hän vetää sinut puoleensa suurella anteeksi 
annolla ja ystävällisydellä, sillä Hän on nähnyt sydämesi ja mielesi taistelukentän, ja miten sinua on 
koeteltu. Hän on myös nähnyt, mikä on johdattanut sinut saatanan palvontaan ja harjoittamaan 
noituutta. Ja Hän todella ymmärtää sielusi rikkinäisyyden ja kuinka epätoivoinen olit. Miten 
huonosti sinua on kohdeltu niin monien toimesta.  
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Hän on tullut ilmaisemaan rakkautensa sinua kohtaan. Hän on tullut kutsumaan sinut Hänen 
perheeseensä, missä sinusta pidetään huoli ja suojellaan. Hän on tullut kertomaan, miten arvokas 
olet Hänelle ja Hän haluaa sinut taivaaseen kanssaan ikuisiksi ajoiksi. Pyydän, pyydän, älä tuota 
Hänelle enään pettymystä.  

Huomisesi ei ole taattu. Käytä tämä mahdollisuus, jotta voisit erota liitostasi kuoleman kanssa.  

Rukoile tämä rukous kanssani: Jeesus, olen tehnyt syntiä. Anna mnulle anteeksi, Jumala. Uskon, 
että tulit pelastamaan minut ikuiselta kadotukselta näiden demonien kanssa. Uskon, että tulit 
lihaksi ja kuolit ristillä puolestani ja vuodatit veresi puolestani, jotta voisin pelastua ja päästä 
taivaan valtakuntaasi. Uskon, että rakastat minua ja haluat minut kanssasi sinne. Pyydän, tule ja 
ota haltuun elämäni. Tule sydämeeni, annan Sinulle elämäni. Rukoilen, että veresi suojelisi minua 
pahoilta kun jätän heidät. Kiellän saatanan ja kaikki hänen tyhjät lupauksensa ja kaikki hänen 
valheensa ja pahat työnsä ja kaikki yhteydet, mitä minulla on ollut häneen – Kiellän ne 
täydellisesti. Sitoudun elämään Sinussa, Jeesus. Herra, anna armoa minulle ja päästä minut 
pahasta.  

Amen. 

 

 

316. Jeesus sanoo… Kauneutenne on ihmeellistä katseltavaa 

 
KAUNEUTENNE ON IHMEELLISTÄ KATSELTAVAA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Toukokuuta, 2016.  

( Clare ) Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani. Hänen armonsa on riittävää meille, Hänen voimansa 
täydellistyy meidän heikkoudessamme. Pitäkää kiinni näistä totuuden sanoista, sillä todella 
taistelun kuumuus on päällämme.  

Nämä ovat olleet joitakin vaikeimmista päivistämme sen jälkeen, kun aloitimme kanavamme 
tosissaan vähän yli vuosi sitten. Ne ovat olleet ongelmien, surujen, haasteiden täyttämiä päiviä, 
niitä meille ovat tuoneet ne, jotka vihaavat Jeesusta ja kaikkea sitä, mitä Hän edustaa. Kyllä, Ristin 
viholliset ovat ladanneet lisää kärsimystä selkiimme, suuremmalla pahan vapauttamisella, mitä me 
olemme koskaan ennen nähneet.  

Ja mitä minulla on sanottavaa meidän vihollisillemme? Minä haluan kiittää teitä kaikkia, sillä kovan 
työnne ansiosta, meille opetetaan ihmeellisiä ja kunniakkaita asioita Jumalan Valtakunnasta ja 
Hänen voimansa ja armonsa kautta, me nousemme kaiken vastustuksemme yläpuolelle. 

Ei mene päivääkään, että en kiittäisi Jumalaa siitä, mitä te olette opettamassa meille. Kun en näe 
yhtään teidän katalaa postaustanne, minä tunnen itseni todella surulliseksi. Minä olin oppinut 
rakastamaan ja antamaan anteeksi teille ja toivotin tervetulleeksi mahdollisuuden joka päivä, 
vaikka meidän täytyi poistaa se, niin ettei se häiritse muita kanavalla olijoita. Se, mitä te teette 
meille, on lähellä ihmettä. Jeesus Kristus on Voittaja. Hän opettaa meitä rakastamaan ja antamaan 
anteeksi teille. Ja kaikki me Sydänasukkaiden tiimissä tunnemme samoin teitä kohtaan, kun me 
rukoilemme. Minä en olisi ollenkaan hämmästynyt näkemään teitä Taivaassa, missä minä tulen 
antamaan teille tosi suuria halauksia. Me emme tule laantumaan rukoilemisesta teidän 
puolestanne ja teidän rakastamisestanne. Jeesus on antanut meille Hänen sydämensä teidän 
puolestanne.  
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Siispä, minun kallisarvoinen perheeni, kun tulin rukoilemaan, sen jälkeen, kun olin viettänyt 
taistelukentällä paljon aikaa, mutta en kyennyt pääsemään rukoukseen, jonka halusin suunnata 
Taivaaseen, tunsin, että olin pettänyt Hänet. Mutta voin tehdä vain tietyn määrän päivässä ja 
kirjeenvaihto oli tänään hyvin, hyvin raskasta. Minä rakastan teitä kaikkia niin hyvin paljon, en voi 
kestää nähdä teidän kulkevan ilman lohdun ja rohkaisun sanaa. Ja se, mitä olette lähettäneet 
meille, on todella nostanut henkeämme ja miekkojamme jatkamaan!  

Rakkain Jeesus, minun sydämeni on niin raskas, koska niin monet ovat kärsimässä tämän kanavan 
puolesta ja minä en ole ollut uskollinen rukouksessa tänään. Pyydän, anna minulle anteeksi, Herra 
ja nosta henkiämme takaisin ylös lattiasta ja auta meitä tekemään järkeviä päätöksiä.  

Herra aloitti… ”Clare, olen aivan tässä vieressäsi, kärsien kanssasi. Minulle ei ole yhtään 
helpompaa nähdä sinun kärsivän, koska Minä kärsin kanssasi, Minun Rakkain. Kyllä, nämä ovat 
kovia aikoja, mutta jos tietäisit kunniakkaan sadon, mikä tulee Minulle kärsimystesi vuoksi, sinä 
pyytäisit Minua lisäämään sitä satakertaisesti.” 

( Clare ) Oi Herra, en voisi, olen vain liian heikko! En voi mitenkään pyytää Sinua lisäämään sitä!  

( Jeesus ) ”Ja kuitenkin Minä olen lisännyt sitä uudelleen ja uudelleen, sen jälkeen, kun tämä 
kanava syntyi ja kerroin sinulle, ”Sinä menet vihollislinjojen taakse.” Ja Minä annoin sinulle näyn 
siitä, kun lensit laskuvarjolla heidän viidakkoonsa. Mutta sinä et näe kasvua, mitä se on tuonut 
sinussa tai sieluissa, jotka nyt kuulevat Minut selvästi, koska kaikki te ja sinun tiimisi tahdoitte 
kärsiä Minun puolestani.”  

”Hyvin tehty, Minun hyvät ja uskolliset palvelijani! Pian te pääsette Herranne iloon. Mutta siihen 
asti, jatkakaa lisävoiman pyytämistä, koska Minun armoni ei tule epäonnistumaan, se pitää teidät 
toiminnassa. Minä jatkan armon vuodattamista, armo armon jälkeen ja armoa sen jälkeen, teidän 
päällenne, teidän kauttanne ja teihin.” 

”Nyt Taivaassa on armon vuoria, joita jaetaan, sinun tiimisi kypsyyden ja omistautuneisuuden 
vuoksi. Minä olen käsin valinnut heidät jokaisen. Minä olen aseistanut heidät ja nimennyt 
legioonittain enkeleitä heille ja joka päivä Minä ohjeistan heitä.” 

”Tämän Minä olen teille puhunut, että teillä olisi Minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; 
mutta olkaa turvallisella mielellä: Minä olen voittanut maailman.” Johanneksen Evankeliumi 16:33.  

Ja kun Hän sanoi sen… ”Olkaa turvallisella mielellä: Minä olen voittanut maailman” tarkoitin sen 
tarkoittavan, että Kyllä – Hän on voittanut maailman ja Hän voittaa maailman NYT, meissä ja 
meidän kauttamme.  

Herra jatkoi… ”On kolme Pyhää Kirjoitusta, joita Minä haluaisin teidän pitävän edessänne 
jatkuvasti, kun me lähestymme vapautuksenne päivää ja hetkeä.”  

Ensimmäinen on Matteuksen Evankeliumin 25:4-6, siinä puhutaan tyhmistä neitsyistä… ”Mutta 
ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppuihinsa. Yljän (sulhasen) viipyessä tuli heille 
kaikille uni ja he nukkuivat. Mutta yösydännä tuli kuului huuto: ”Katso, ylkä tulee! Menkää 
vastaan.”  

Herra jatkaa… ”Käsittäkää se näin… Sulhasen tulo viivästyi.”  

Toinen on Paavalin Toisesta Kirjeestä Korinttolaisille 12:9-10… ”Ja Hän sanoi minulle… ”Minun 
armossani on sinulle kyllin; sillä Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.” Sen tähden minä 
mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen 
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tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, 
Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.”   

Herra jatkoi… ”Käsittäkää se näin… Minun armoni on riittävä teille, sillä Minun voimani täydellistyy 
heikkoudessa.”  

Kolmas tulee Johanneksen Evankeliumista 16:33… ”Tämän Minä olen teille puhunut, että teillä 
olisi Minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: Minä olen 
voittanut maailman.”  

Herra jatkoi… ”Käsittäkää se näin… olkaa rohkeita; Minä olen voittanut maailman!”  

( Clare ) Siispä, tässä Herra on antanut kolme asiaa, kolme Pyhää Kirjoitusta, joita Hän haluaa 
meidän pitävän silmällä, kun menemme eteenpäin päivissämme.  

”Sulhanen viivästyi”, ”Minun armoni on riittävä teille, sillä Minun voimani täydellistyy 
heikkoudessa” ja ”Olkaa rohkeita; Minä olen voittanut maailman!”  

Jeesus jatkoi… ”Ajoitus on suurin asia tässä. Te kaikki tulette huomaamaan, kuinka paljon olette 
kasvaneet Minun tuloani odottaessanne. Tämä on aivan tarkoituksellista Minun osaltani. Kun 
nainen synnyttää, jossain vaiheessa hänen täytyy alkaa ponnistamaan. Jos lapsi on kasvot ylöspäin, 
sen sijaan, että olisivat alaspäin – ponnistaminen on aika vaikeaa ja johtaa vähiin tuloksiin. Siksi 
kätilön täytyy sanoa jatkuvasti… ”Vain yksi ponnistus enää. Vielä yksi ponnistus. Ponnista!”  

”Sinun ensimmäisen lapsesi 12 tunnin ponnistelun tuskat sinä muistat hyvin.”  

( Clare ) Voi pojat, että muistanko! Tyttäreni tuli maailmaan hieman teräväpäisenä…  

Jeesus jatkaa tässä… ”Katsokaahan, Minun Kirkkoni, te olette synnyttämässä sieluja ja jokainen 
uusi supistus tuo uuden ponnistuksen, ja synnytys on vaikea, siispä te jatkatte ponnistelemista ja 
ponnistelemista. Juuri, kun te tunnette, että te ette voi työntää enää yhtään enempää, Minä 
hengitän Minun armoani teihin ja te jatkatte ponnistelemista. Jollakin näistä hetkistä teidän 
ponnistelemisenne tulee olemaan lopussa ja lapsi syntyy.”  

”Sillä välin, te kuljette kunniasta kunniaan. Heidän anteliaisuutensa turvin, ketkä vihaavat Minua ja 
teitä, teidän niin kutsutut ”vihollisenne”, te ette vain opi pahojen tapoja ja levitä sanomaa, mitä 
olette oppineet, niille ympäri maailman, joiden tarvitsee kuulla se – te myös kasvatte hengellisessä 
voimassa ja koossa. Te kirjaimellisesti nousette tilanteen tasalle. He eivät oivalla, että he itse 
asiassa saavat aikaan luokkahuoneen ja liikuntasalin, missä te kasvatte suureen voimaan ja 
kunniaan. Mutta Minä käytän heitä. He ajattelevat tekevänsä teille vahinkoa. Aivan päinvastoin, he 
palvelevat Minua hyvin, kasvattamalla Minun Ruumistani kunniassa.”  

”Tarpeeksi pian, osat vaihtuvat, ja he tulevat kärsimään suuria tappioita, koska he ovat niitä, jotka 
auttoivat teitä opettamalla teitä nousemaan ja taistelemaan. Rauta teroittaa rautaa. Ja heidän 
mestarinsa ei välitä heidän tulevaisuudestansa. Hän odottaa päivää, jolloin hän voi viimein 
paljastaa heille, että heitä on petkutettu ja heidän valtakuntansa on tuli, joka ei koskaan taltu ja 
madot, jotka eivät koskaan tule tyytyväisiksi.”  

”Siispä, näettehän, te olette kasvamassa, te olette korjaamassa satoa, te loistatte, Minun 
Morsiameni. Teistä on tulossa kaikkea sitä, mihin Minä olen teitä kutsunut. Jopa kuten on 
kirjoitettu Jaakobin Kirjeessä, 1:2-4… ”Pitäkää sitä pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin 
kiusauksiin, tietäen, että uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja 
kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään 
puuttuvaiset.”  
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”Käsittäkää se näin… Niin, että te olisitte kypsät ja täydelliset, eikä mitään puuttuisi.”  

Paavalin Kirje Efesolaisille 4:12-13… Tiedättekö, mitä tarkoittaa ”Ettekä missään puuttuvaiset?” Se 
tarkoittaa, että te olette lähestymässä täydellisyyttä ja Luojanne täydellistä heijastusta. Te olette 
nousemassa Kristuksen täyteen kokoon, jopa kuten on kirjoitettu…  ”Tehdäkseen pyhät täysin 
valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme 
yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden 
täyden iän määrään.”  

”Käsittäkää se näin… Kun me kypsymme Kristuksen koon täyteen mittaan.”   

”Teistä on tulossa pieniä Kristuksia.” 

”Ja pian te tulette nousemaan, Minun Morsiameni, ilman pilkkua, ryppyä tai tahraa. Kyllä, te 
tulette olemaan puhdistetut, häikäisevät, nousten Kunniassa, missä koko Taivas tulee nousemaan 
ja tervehtimään teitä suuressa majesteetillisuudessa, sillä kamppailunne ja voittonne ovat olleet 
lukemattomat.”  

”Siksi, laittakaa taaksenne jokaisen päivän uurastus ja kipu ja katsoen eteenpäin, katselkaa 
koristustenne kunniaa ja majesteetillisuutta, kun te saavutte tervehtimään Puolisoanne! Nouskaa, 
Minun Morsiameni! Te olette näiden taisteluitten voittajia ja teidät tullaan koristelemaan 
morsiuspuvuilla, joissa on jalokiviupotuksia, jotka heijastavat armojen muuttavaa voimaa. 
Armojen, joita te niin auliisti hyväksyitte ja joihin te vastasitte.”  

”Kauneutenne on ihmeellistä katseltavaa. Älkää antako menneen tahriintuneiden pukujen 
pidätellä teitä, pikemminkin katsokaa jalkojenne alle: vihollinen on pukeutunut ryysyihin, jotka 
tulevat pian kulumaan tulessa.”  

”Minä siunaan teidät nyt kestävyydellä ja rakkaudella, että te voisitte juosta kisan maaliviivalle ja 
vastaanottaa kunniakkaan kruununne.” 

 

 

317. KORRUPTOITUNEET HALLITUKSET, JÄRJESTETYT SAIRAUDET &  

MIKSI SIELU TORJUU RAKKAUDEN 

 
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16.Maaliskuuta, 2016 

Clare aloitti… Herran särkevä sydän kutsuu meitä tänään, Sydänasukkaat. Hän on luonamme. Ja 

hän jakaa Taakkansa Hänen Morsiantensa kanssa.  

Herra, olet pidellyt minua niin hellästi ja päästänyt minut Sinun sydämeesi. Sinun kipusi on niin 

voimakasta. Se on perustavaa laatua olevaa kipua ja kaipuuta rakastaa heitä, jotka ovat torjuneet 

sinut. 

Jeesus aloitti… ” Minun sydämeni on sinun, Clare. Minun sydämeni on sinun asuinsijasi, sinun 

oleskelupaikkasi, sinun ikuinen levon ja ilon paikkasi. Se muuttaa sinut kunniasta kunniaan. Aina 

liikkumassa ylöspäin kuin nuotion liekit niellen kaiken kuonan ja liikkuen alituiseen ylöspäin. ”  

” Minun sydämeni on sulatusuuni koko ihmiskunnalle. Ajoittain se on kärsimyksen paikka, kun 

näen niin monen torjuvan Minun Rakkauteni ja menevän kadotuksen tietä. ” 



 
59 

 

( Clare ) Jos he vain voisivat kokea Sinun Rakkautesi, Herra!  

( Jeesus ) ” Minä olen yrittänyt, mutta Minun valoni ja Minun rakkauteni kipu on raastavaa ja he 

kääntyvät poispäin siitä. ” 

( Clare ) Mutta miten se tapahtuu? Kuinka se voi olla niin? Sinun Rakkautesi on niin lämmintä ja 

lohduttavaa, varmaa, rauhoittelevaa ja voi, niin todella suloista. Kuinka he voivat kääntyä 

poispäin? En todellakaan ymmärrä sitä. 

( Jeesus ) ” Se alkaa kun sielulle aiheutetaan kipua, useimmin kun he ovat erittäin, erittäin nuoria ja 

avuttomia kun he ovat lapsia. Väkivallan, laiminlyönnin, hyväksikäytön, väärinymmärryksen, 

torjunnan kipua. Katkeruus alkaa kuin syöpä ja syö sielun. Sitten kaikki rakkauden aloitteet tulevat 

uhkiksi, ” Voi ei, en ole missään tekemisissä sen kanssa. ” Sitten alkavat kierteet alaspäin ja he ovat 

vakuuttuneita, että rakkaus on pahaa. ”  

” Muistatko sen kristityn miehen kokemuksen, hänen, joka altistui monen muun kanssa pimeälle 

aineelle? ”  

( Clare ) Kyllä… Tämä mies oli kristitty, ja he olivat eristettyinä sellissä. Kaikki toiset, jotka eivät 

olleet kristittyjä, tulivat täysin pöpeiksi ja hulluiksi – he vain ilmaisivat kaikennäköisiä rumia asioita.  

( Jeesus ) ” Hän oli ainoa, joka pystyi kontrolloimaan itseään – ja senkin vain keskittymällä Minuun 

koko ajan, yli-inhimillisellä ponnistuksella, mikä tietenkin oli Minun armoni. ”   

( Clare ) Kyllä, Herra. Minä muistan sen. Hän sanoi, että he itse asiassa saivat nautintoa 

pieksäessään toisiaan ja tehden irstaita ja inhottavia asioita. Tuntui hyvältä purkaa tunteitaan, 

tyydyttää halunsa, antaa itselleen luvan villiintyä ilman tavallista moraalista itsehillintää. 

( Jeesus ) ” No niin, se mitä Minä tässä sanon on, että väkivallasta saa helpotusta, se tuo 

katarsiksen. ” 

” Kaikki ne vuodet, jolloin ei ole voinut antaa takaisin samalla mitalla epäoikeudenmukaisuuksista, 

todellisista tai vain mielletyistä. Monta kertaa innoittajana ovat paholaismaiset etiteetit, syöttäen 

valheita, jotka saavat tunteet kiehumaan ilman ulospääsytietä, ne vain työnnetään, ja työnnetään, 

ja työnnetään syvemmälle sisimpään ja säilötään sisään sielun valtakuntaan. ” 

” Se on hyvin paljon Maapallon kuoren kaltainen, jos vaihtaisit jokaisen mannerlaatan ja korvaisit 

sen nimellä. Väkivalta, alkoholisti vanhemmat; brutaali lapsen hyväksikäyttö. Toisella mantereella: 

opettajat ja kaverit koulussa. Ja vielä toisella mantereella: poliisin vangit ja tuomarit. Ja vielä 

toinen mantere: yleisö ja töistä torjuminen. Kaikki nämä laatat aiheuttavat stressiä eri aikoina ja 

kuumentavat kerroksia ihmisen sisässä, muodostaen vihan magmakammioita. Joskus magmaa 

pääsee ulos pieninä virtoina tai sitä räjähtää ilmoille ja he päätyvät lukkojen taakse. Toisinaan taas 

paine käy niin kovaksi, että sielua syövät pahat kuvitelmat kuinka kostaa ja se jatkuvasti päätyy 

väkivaltaisiin tappeluihin ja pahoinpitelemään muita. ” 

” Toiset, jotka tuntevat samoin, alkavat kokoontua yhteen ja muodostamaan jengejä ja klikkejä. 

Heidän koko elämänsä keskittyvät toisten tappamiseen tai heidän elämiensä tuhoamiseen. 

Mustasukkaisuuksia. Kaikkien niiden asioiden saamista mitä muillakin on ja hyvityksen saamista. 

Elämän pettymysten ja haavojen lievitystä. ” 
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” Monesti he kostavat sen viattomille, vaikka todellakin he itse ovat todelliset syylliset. Mutta he 

eivät voi sallia itsensä näkevän tai myöntävän sitä, heidän sielunsa ovat liian hauraita. Vahvat 

puolustusmekanismit täytyy rakentaa suojelemaan sitä vähää mitä sielusta on jäljellä, ja 

henkiinjäämisestä tulee jokapäiväinen tapahtuma – tappele tai pakene jokaisen elämässä 

huomatun ristiriidan kohdalla. ” 

” Niinpä he heijastavat syyttävät siitä muita, mikä antaa heille luvan tuhota ja kostaa, mikä tuo 

heille nautintoa ja helpotusta. Ja paholaiset, myös, tarjoavat palveluitaan ja he löytävät keinoja 

kiertää maan lakeja. He tuntevat itsensä toivottoman alistetuiksi yhteiskunnan normien taholta ja 

vankilaan passittamisen pelosta, joten he valitsevat työskennellä paholaismaisten entiteettien 

kanssa kostaakseen heille, joiden uskovat olevan vastuussa heidän kivusta – olipa se sitten 

todellista tai kuviteltua. Useimmat kärsivät kuolettavia haavoja pikku olemuksiinsa ollessaan 

lapsia, ja paholaiset pääsevät sisään – luoden kapinan jalansijan, jolle pahan kerroksia kerrosten 

päälle rakennetaan. Ja paholaisten ilmentymiä kertyy yhä enemmän. ” 

” Sitten tulee vielä pakollisten rokotteiden sisältämien kemiallisten aineiden lisä vaikutus. Nämä ” 

rokotteet” aiheuttavat suunnattoman tuhon ja joissain tapauksissa myös elektroniset laitteet. Kun 

nämä lapset kasvavat ja aiotut vaikutukset tulevat näkyviin, lääkefirmat hyötyvät kaikista niistä 

aineista, joita tehdään kontrolloimaan tätä järjestettyä hulluutta, jonka he itse aiheuttivat. ”  

” Nämä tehdään kaikille yhtenä joukkona niin että koko sukupolvi, joka astuu esiin, on 

jääräpäisesti kuoleman ja tuhon asialla. Tämä on nyt nuorten ihmisten sukupolvi, tässä ajassa. 

Vaatii jokaisen moraalin hitusenkin vastustaa etsiä väkivaltainen tai huumeisiin liittyvä helpotus 

keino tukahdutettuihin tunteisiin. Siksi niin monet lapset tekevät itsemurhan, joko tarkoitetun tai 

vahingossa, huumeiden yliannostuksella. Minulla on paljon armoa ja myötätuntoa heille. ”  

” Voi, Clare, on todella traagista, että eliitti on tehnyt tämän. Lopputulos näinä päivinä on 

kuoleman ja tuhon kulttuuri ja kun sopiva hetki tulee, ihmiskunta sytytetään liekkeihin pimeällä 

aineella ja ennenäkemättömillä paholaismaisilla ilmentymillä. Jopa nyt se on lisääntymässä. ”  

” Tätä varten ihmisen psyykeen tien ovat avanneet elektroniset laitteet, media, kemikaalit ja 

paholaismaiset portaalit, kuten myös tahallaan järjestetyt elektromagneettiset poikkeavuudet, 

jotka ovat linjassa pimeän aineen kanssa. ”  

Yhtäkaikki, lähestyn jokaista sielua niin, että heille on ulospääsy väkivaltaisesta koston kierteestä. 

On heidän valintansa järjestäytyvätkö paholaisten taakse vai Minun taakse. Ongelma on usein 

helpotus tukahdutettuihin tunteisiin, torjuntaan, avuttomuuteen, toivottomuuteen ja 

epäoikeudenmukaisuuteen. Mikä pako tahansa on helpotus heidän piinatuille tunteilleen. ”  

( Clare ) Ja minä juuri ajattelin tätä – olen varma, että tämä kattaa myös itsemurhapommittajat 

myös. Heille tarjotaan niin törkeitä palkkioita ja se antaa heille pakoväylän. Ja heidän 

ymmärtämyksensä mukaan, kunniakkaan pakoväylän. 

( Jeesus ) ” Palataan mannerlaattoihin. Koko elämän ajan tukahdutetut epäoikeudenmukaisuudet, 

todelliset tai kuvitellut, väärien väitteiden ja valehtelevien paholaisten aiheuttamat. 

Magmakammiot täyttyvät, kunnes ovat täynnä ja väkivaltainen purkaus tapahtuu, kontrolloimaton 

raivo ja viha löytää ainoan ulospääsytien toisten elämien tuhoamisesta. ”  

” Jopa erittäin kontrolloiduissa paholaismaisissa seremonioissa ja kidutuksissa on voimakas 

kemiallinen viehätys pahaan ja paholais entiteetit manipuloivat sitä sähköisellä ”peitolla ”. Se on 
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koukuttavaa ja tuottaa suuren tyydytyksen niille, jotka on vedetty mukaan tähän pimeyteen. Se on 

heidän tukahdutettujen tunteidensa pako- ja helpotus keinonsa. ”   

( Clare ) Voi Herra, tämä on ihan liian vastenmielistä minulle.   

( Jeesus ) ” Niin se on, mutta haluan sinun ymmärtävän sen sielun kokoonpanon, joka on valinnut 

pimeyden  elämäänsä. He tosiasiassa saavat helpotusta kaikenlaisesta väkivallasta, seksistä, 

kidutuksesta, kuten myös musiikista ja viihteestä. ” 

” Muistatko ne kerrat, jolloin joku katkaisi kulkusi liikenteessä ja sinun täytyi kontrolloida tekojasi, 

eikä kostaa mitenkään? Koska nyt kuulut Minulle ja liha on kuoletettu. Ennen kuin kuuluit Minulle, 

sait tyydytystä sellaisista asioista. Tässä on sama dynamiikka. Nautinto tuli kostosta. ” 

” Minä kerron sinulle nämä asiat, Minun Ihmiseni, koska teidän rukoustenne täytyy olla erittäin 

vakavia ja kestäviä, että ne voivat tuoda yhden ulos tästä vankilasta. Vaurio menee syvälle, viha on 

pinnassa. Sisällä ovat särjetyt sydämet, pienet armottomasti hyväksikäytetyt lapset, kadotetut ja 

huutavat apua, eikä kukaan auta. Ainoa helpotus on kiukutella tai sulkea itsensä kivivankilaan. 

Mutta kun he pakenevat siitä paikasta, he ovat käveleviä aikapommeja. ” 

( Clare ) Herra, muistan elokuvan, jonka näimme, jossa nuori mies koulussa oli todellinen nero. 

Hän ei käynyt koulua, mutta hän oli talonmies, siellä missä koulu oli. Hän ratkoi mitä 

hervottomimpia matemaattisia ongelmia ja kirjoitti ratkaisut tauluille. Ja hän aina ajeleskeli 

katselemassa jotakuta, jonka voisi hakata. Neuvonantaja yritti työskennellä hänen kanssaan ja 

saada hänet pois siitä todella tuhoisasta tilasta. Opin paljon siitä elokuvasta – vaikka meidän täytyi 

kelata sitä eteenpäin useita kertoja. 

( Jeesus ) ” Se elokuva kuvasi täydellisesti vakavasti vaurioituneen sielun tuskaa. ” 

” Tiedän kuinka vähän tämä sinua kiehtoo, Clare. Tiedän, että jotkut tulevat reagoimaan inholla ja 

kysymään miksi puhut tästä asiasta Taas. Miksi Minä otan tämän taas esille? Koska sinä kysyit 

Minulta ” Miten nämä sielut tulevat uppoutuneeksi sellaiseen pimeyteen, että rakkaudesta tulee 

pahaa?” No niin, Minä olen vastannut siihen. ”  

” Nyt sinun täytyy ymmärtää, että monet Sinun yleisöstäsi tietävät kaiken tästä. On heitä, joiden 

lapset lähtivät harhaan, eivätkä he tänäkään päivänä tiedä miksi. He antoivat heille hyvän kodin. 

Kuinka heistä tuli tällaisia? ” 

” Se on yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen mega mittasuhteen ongelma ja paljon siitä juontaa 

juurensa aikaan, jossa elätte ja teknologiaan ja lääkeaineisiin, joita on käytetty kokeiluluontoisesti 

massoille eri maissa. Olet tietoinen geneettisesti suunniteltujen tautien käytöstä tarkoituksena 

tuhota valtava osa väestöstä – kuten esimerkiksi, AIDS. ” 

” Mutta harvat ovat tietoisia sähköisistä ja mentaalisista/kemiallisista vastakappaleista, joita on 

käytetty manipuloimaan yleisöä. Riittää kun sanotaan, että keinot ovat yhtä laajamittaiset tällä 

alalla kuin ne ovat suunniteltujen tautien alallakin. Ne ovat vain vähemmän massojen tiedossa, 

vaikkakin ne nyt ovat tulossa valoon suuressa mittakaavassa. Ihmiset heräävät ja näkevät kuinka 

heitä on kohdeltu kuin laboratorioapinoita. ” 

” Ja nyt hyviin uutisiin! Olen tullut karkottamaan pimeyden työt. Olen tullut vapauttamaan 

ihmiskunnan. Kun sielu turvaa Minuun, Minä ryhdyn tuhoamaan pimeyden verkkoja, jotka ovat 

kontrolloineet heidän käytöstään menneisyydessä. Minun armoni ottaa sielun valtaansa ja 
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paranemisen prosessi alkaa. Yksinkertaisti kun tunnustetaan synti ja huudetaan Minun apuani, 

Minä puutun asiaan ja runsaan armon kanssa ja kumoan sähköiset ja kemialliset ja käyttäytymisen 

jalansijat, jotka ovat lietsoneet tällaista käytöstä. ”  

” Sinä et palvele ihmisiä, Clare, lopeta hössöttämästä, kuinka jotkut tulevat reagoimaan tähän. 

Sinä palvelet Minua ja Minä toivon, että Minun Ihmiseni eivät menehtyisi tiedon puutteeseen. 

Keksinnölle on aikansa, parantamiselle on aikansa ja ylistämiselle on aikansa. Mutta en salli teidän 

olevan tietämättömiä voimista, jotka on järjestetty teitä ja teidän lapsianne vastaan tässä 

viimeisessä sukupolvessa. ” 

” Ja Minä julistan teille kaikille: Minun armoni on täydellistetty teidän heikkoudessanne. Mikään 

ase teitä vastaan ei tule kukoistamaan. Vaikka menettäisit kehosi, et menetä sieluasi. Mutta 

kerron teille nämä asiat, koska monet teistä kulkevat sokeuttavan syyllisyyden vallassa, että olette 

epäonnistuneet vanhempina. teillä on kaikenlaisia sairauksia, joita korruptoituneet hallitukset ovat 

saaneet aikaan. Te olette niin uppoutuneita tuomitsemiseen, että katsotte elämäänne täydellisenä 

haaskauksena. ” 

” Toiset teistä ovat niin kaikennäköisten sairauksien kuormittamia. Sairauksien, jotka 

korruptoituneet hallitukset ovat saaneet aikaan. Toiset ovat toivottomasti huumekoukussa, tai niin 

te luulette. Siihen on hyvä syy. Haluan teidän ohittavan syyllisyytenne ja pääsevän tästä kaikesta 

perille pohjia myöten. ”  

” Jos olet ollut hyvä vanhempi, jos olet ollut hyvä tytär tai poika, ja silti nämä asiat ovat vaivanneet 

teitä. Minä kerron teille totuuden: te olette uhreja ja ette taistele vain lihaa ja verta vastaan, vaan 

korkean tason valtaa vastaan – heitä, jotka ovat valinneet mieluimmin tuhoavansa kuin 

edistävänsä elämää. ” 

” Ja mikään ei voi vastustaa Minun armoani, kun annatte elämänne Minulle. Minkään näistä 

asioista ei sallita hallitsevan teidän elämäänne kun ojennatte sen Minulle 100 %:sesti. Minä 

johdatan teidät tästä pimeydestä, josta ette ole omin voimin päässeet lähtemään. Minä ilmennän 

Minun voimani muuttamaan ja päästämään teidät ja te näette elämissänne voiton näistä asioista. 

” 

” Minä päästän teidät pahasta ja vakiinnutan teidät Minun Talooni, Minun Kuninkaallisen perheeni 

jäseniksi ja teistä tulee Kaikkein Korkeimman poikia ja tyttäriä, ja jotka voittivat kaikki esteet 

Maapallolla Minun voimallani. Teidän täytyy vain pyytää ja Minä päästän teidät. ” 

” Teidän ei tarvitse antaa elämäänne yhdellekään ihmiselle, koska Minä johdatan teitä mihin 

suuntaan mennä. Minä opetan teitä. Minun Sanani tulee vihdoin eläväksi kun luette sitä ja päästä 

varpaisiin jälleenrakentaa teidän DNA:nne. ”  

” Minä pyydän teiltä vain yhtä asiaa: pyytäkää Minua elämäänne. Tehkää sitoumus antaa Minulle 

elämänne täysi kontrolli ja totella Minua kun johdatan teitä. Minä suoristan polun, mutta sinun 

täytyy kääntyä ja päättää koskaan olla palaamatta entisiin elämäntapoihinne. Minun voimani, joka 

elää teissä, tekee kaiken muun. ” 

” Mitä sanot? Eikö se ole yrittämisen arvoista? Vain tunteja sitten, jotkut teistä olivat lopettamassa 

elämäänsä. Antakaa se mieluimmin Minulle kuin, että heittäisitte sen roskaläjään. Sitten katsokaa, 

mitä Minä voin sillä tehdä. Teistä tulee täysin uusi luomus. ” 
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” Tulette rakastamaan Rakkautta. Te tulette tuntemaan olonne turvalliseksi ja luottavaiseksi. 

Tulette kaipaamaan valoa ja Minä täytän kaikki teidän toiveenne. Tulkaa Minun tyköni. Antakaa 

Minulle elämänne. Opetelkaa tuntemaan ja kuulemaan Minun ääneni ja Minun johdatukseni. Minä 

teen ääneni kuuluvaksi mielessänne ja sydämessänne. ” 

” Menneisyydessä te olette kuulleet paholaiset selvästi – nyt te kuulette Jumalanne selvästi ja 

Minä johdatan teidät orjuudesta sanoinkuvaamattomaan iloon. Te tulette kokemaan henkistä 

autuutta, joka ylittää suuresti sen mitä maailman kemikaaleilla on tarjota. Ja ennen kaikkea, teillä 

ei ole kuolemanpelkoa. Pelon korvaa Minun rauhani. ” 

” Rauhaa Minä annan teille, en kuten maailma, vaan Minun Rauhaani. Yliluonnollista ja teidän 

olosuhteenne ylittävää. Minä ylläpidän teitä Minun rauhassani. ” 

” Tässä hetkessä me olemme yksin yhdessä. Tulkaa Minun luokseni nyt, antakaa elämänne 

Minulle. Teillä ei ole muuta menetettävää kuin menneen epäonnistumiset ja haavat. Tulkaa. ” 

 

 

318. Jeesus selittää… Kaunaisina & Mustasukkaisina te olette hyödyttömiä 

Minulle… Siispä elämänne hajoaa 

 
MIKSI ELÄMÄNI HAJOAA? KAUNAISINA JA MUSTASUKKAISINA TE OLETTE HYÖDYTTÖMIÄ MINULLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Toukokuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Jokaisella sielulla on Minun läsnäoloni hahmotus olemassa, Minun suhteestani 
heidän kanssaan. Jokaisella sielulla, joka ilmaisee rakkauttaan, on jotakin opittavaa Minusta, ei 
väliä, miten he välittävät sen. Elokuvassa, maalauksessa, laulamalla, kirjoittamalla. Jokaisella teistä 
on lahja suhteessanne Minun kanssani ja kun jaatte sen lahjan, sielut, jotka kokevat sen, saavat 
uutta ymmärrystä siitä, kuka Minä olen heille.”  

”On niin tärkeätä, että taiteilijat, muusikot ja kirjoittajat välittävät tunteitaan Minusta ja Minun 
tunteitani heitä kohtaan. Tällä tavalla Minä hyvitän vahinkoa, jota uskonto on tehnyt Minun 
ihmisilleni. Kirkon sääntöä on niin helppo seurata – ja niin kovin haastavaa ja vaikeaa elää 
rakkauden ja itsensä uhraamisen elämää kaikessa, mitä kohtaatte.”  

”Siksi uskonnosta on tullut niin suosittua. Ihmiset ajattelevat, että koska he ovat ”uskonnollisia”, 
että he ovat pyhiä. Ei, se menee paljon syvemmälle kuin se. Monet tulevat sanomaan, ”Enkö minä 
Sinun Nimessäsi parantanut? Enkö min saarnannut suuria saarnoja Sinun Nimessäsi? Ja katso 
kaikkia sieluja, joita minä voitin Sinulle”.”  

Ja Minä tulen sanomaan… ”Katsokaa kaikkia sieluja, joita Minun Henkeni voitti Minulle. Ja 
katsokaa, mitä kaikki rukoustiimit kärsivät kotona, kieltäen itsensä ja tukien teitä. Heidän 
palkkionsa tulee olemaan suuri. Te välititte viestin, mutta voitelu tuli Minulta, niiden kautta, jotka 
ovat piilossa ja etsivät Minua jatkuvasti. He eivät välittäneet tunnustuksesta, he välittivät vain 
niistä, joiden puolesta he rukoilivat.” Minä tulen sanomaan myös muita asioita, joita Minä en 
halua sanoa nyt.”  
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”Jos sydämenne olivat puhtaita, teidän motiivinne puhtaita, teidän rakkautenne Minua kohtaan 
puhdasta, Minä tulen sanomaan… ”Hyvin tehty, Minun uskollinen palvelijani. Menkää Herranne 
iloon”.”  

”Mutta Minä haluan teidän kaikkien ymmärtämään, että sääntökirjat ja opit eivät auta teitä läpi 
katselmuksen pääsemään Taivaaseen. Teidän täytyy elää sydämestä, kuten Minä elän. Antaen 
sydämestä, kuten Minä annan, ilman kompromisseja maailman kunnianosoitusten kanssa.”  

”Te ette saa myöskään hajottaa Minun Ruumistani. Luuletteko te, että ylivoimaiset perustelunne 
siitä, mikä todellinen oppi on ja mikä ei ole, miellyttävät Minua? Kun te voitte aiheuttaa erillisyyttä 
ja loukata viattomia sieluja, koska teidän tapanne on oikea ja toisen kristityn ei ole ja siksi kerrotte 
heille olla kuuntelematta heitä… Luuletteko te, että tämä miellyttää Minua?”   

”Kun te kylvätte erillisyyttä ja vainoatte muita palvelijoita, käyttäen aikanne repimiseen, sen 
sijaan, että rakentaisitte, luuletteko, että se miellyttää Minua? Ettekö te revi verkkoja ja päästä 
kaloja menemään? Todella, rikkinäinen verkko ei tee muuta, kuin pelottaa kalat pois. Nämä ovat 
asioita, joita joidenkin teistä pitää harkita – juuri nyt. Luuletteko te, että te olette osa Minun 
Morsiantani, kun te purette ja revitte toisianne?”  

”Tällä tavalla Minun Morsiameni toimii… hän ei vedä lustetta pois vehnän kanssa, pikemminkin 
hän jatkaa pellon viljelyä. Hän sitoo haavoittuneet, elää rakkauden elämää yhteisön edessä, että 
kaikki omaksuisivat tällä tavalla.  Sillä aikana, kun toiset heiluttavat sormeaan tälle tai sille 
kristitylle opettajalle, hän toivottaa tervetulleeksi ramman, kuuron, sokean, ruokkien ja vaatettaen 
köyhän ja opettaen heille Minun rakkauttani teoillaan.”  

”Kun Minä katson talouksiinne ja näen selkkausta, selkään puukotusta, mustasukkaisuutta ja 
erimielisyyttä, luuletteko, että Minä teen asuinsijani sinne? Kun te ylennätte itsenne ja revitte 
muita alas, luuletteko, että Minun korvani ovat innokkaat kuulemaan kaikkea muiden panettelua, 
valheita ja herjauksia? Enkö Minä opettanut teitä olemaan näyttämättä muiden vikoja tai 
vetämään huomiota siihen, mitä te omasta mielestänne olette tuominneet olevan väärin?”  

”Eikö Minun tehtäväni ole tuomita? Eikö tämä ole täsmälleen se, mitä Kirjanoppineet ja 
Fariseukset tekivät Minulle? Eivätkö he jatkuvasti löytäneet vikaa Minun opetuksistani, kertoen 
Minulle, että Minä olin tuhoamassa heidän uskonsa ja opettamassa virhettä. Enkö Minä 
parantanut sokean miehen sapattina paljastaakseni heidän tekopyhyytensä?”  

”Kuulostaako mikään näistä asenteista teistä tutuilta - teistä, jotka kutsutte itseänne Minun 
Nimelläni?”  

”Ja silloin Minä lausun heille julki: Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois Minun tyköäni, 
te laittomuuden tekijät”.” Matteuksen Evankeliumi 7:23.  

”Miksi Minä sanon ”laittomuuden tekijät?” Koska lain sydän on Rakkaus. Se, mitä te olette 
tekemässä, on päinvastaista sille laille. Te ette rakenna, tee tietä suoraksi Minulle. Te räjäytätte 
siltoja ja otatte ihmisiä vangeiksi lakiinne ja lain kirjaimeen takertumiseenne, upottaen heidät 
tuomioon, omahyväisyyteen ja sokeuttavaan virheeseen.”  

”Sanonko Minä nämä asiat tuomitakseni teidät? Ei, Minä sanon ne herättääkseni teidät, ennen 
kuin on liian myöhäistä. Te etenette väärään suuntaan. Tulkaa takaisin Minun luokseni ja 
opettakaa sitä, mitä Minä opetan, ei sitä mitä teidän isänne opettivat teille. Monet heistä kulkivat 
vakavassa virheessä ja välittivät sen virheen teille. Nyt te jatkatte sen virheen välittämistä, 
kääntäen ihmiset pois Minun luotani.”  
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”Se, mitä Minä toivon teille, on, että te lakkaatte tuomitsemasta muita ja sovellatte itseenne 
Minun Autuaitani. Monilla teistä on lahjoja ja kykyä levittää Evankeliumia… musiikki, taide, 
kirjoittaminen ja opettaminen. Mutta niin kauan kuin te olette uppoutuneita kaunaan ja 
mustasukkaisuuteen, te olette hyödyttömiä Minulle. Te vain levittäisitte katkeruutta, jos Minä 
lisäisin teidän voiteluanne.”  

”Miksi luulette, että Minä pidin Claren poissa julkisesta palvelutoimesta 30 vuotta? Oliko se siksi, 
että hänelläkin oli uskonnollinen henki, kaunaa ja mustasukkaisuutta? He molemmat tulevat 
myöntämään sen teille. Minä en voinut käyttää heidän kauniita lahjojansa suuressa mittakaavassa, 
koska he olisivat myrkyttäneet ihmiset kaunallaan.”  

”Tätä Minä toivon teille, jotka olette omistautuneet repimään siellä, missä Minä rakennan. Minä 
tulen nyt laittamaan merkkejä elämiinne… epäonnistumisia, hyvin vaikeita oppiläksyjä, sairauksia 
tullaan sallimaan. Taloudellisia kriisejä tullaan sallimaan. Monet asiat hajoavat jalkojenne alta. 
Elämänne hajoavat. Oletteko kysyneet Minulta, miksi? Minä kerron teille, miksi: Minä olen sallinut 
vihollisen seuloa teitä, koska te olette seuloneet Minua, te olette varastaneet minulta, sallimalla 
vihollisen työskennellä kauttanne.” 

”Siispä nyt Minä annan teille itsetutkiskelun tilaisuuden. Kun asiat hajoavat ympärillänne, onko 
teillä rohkeutta sanoa… ”Meitä varoitettiin, että tämä tulisi tapahtumaan.” Koska jos teillä on, te 
tulette katumaan ja Minä tulen ennallistamaan teidät joka tasolla, jolla Minä olen sallinut 
vihollisen varastaa teiltä.”  

”Ei vain sitä, vaan Minä alan siunaamaan teidän lahjojanne ja taitojanne, koska te ette opeta 
erillisyyttä, kaunaa ja mustasukkaisuutta. Te opetatte rakkautta, jota Minä havainnollistin Minun 
elämässäni ja te rakennatte muita palvelutoimia ympärillänne. Kun te näette hedelmän, ja te 
tiedätte, että Saatana ei työskentele Saatanaa vastaan, kuitenkin muurit, joita Saatana on 
rakentanut Ruumiissa, ovat murenemassa – ettekö tiedä, että se tulee Minulta?”  

”Kun Minä näen teidän kulkevan nöyryydessä, armeliaisuudessa ja tekevän töitä, joita te 
havaitsitte Minun tekevän, rakentaen, eikä repien, silloin Minä tulen ennallistamaan teidät ja 
varustamaan teidät palvelutoimeanne varten. Älkää tyrmistykö, kun näette asioiden hajoavan 
elämässänne. Minä sallin nämä asiat opettaakseni teitä ja ohjatakseni teitä oikeille poluille, niin 
että Minä saatan todella siunata teitä ja te voitte todella tulla siksi, miksi Minä loin teidät olemaan 
– Puhtaiksi Astioiksi jaloa käyttöä varten, Minulle omistautuneiksi.”  

”Tämä on Minun Sydämeni mukaista teille. Se, minkä Minä olen sanonut, sen Minä tulen varmasti 
tekemään… jos te teette yhteistyötä Minun kanssani. Minä en tule hylkäämään Minun kätteni 
töitä. Minä en tule hylkäämään niitä, jotka todella rakastavat Minua ja kuuntelevat Minun ääntäni 
ja tottelevat sitä. Ei, Minä tulen auttamaan teitä menestymään ja rakentamaan teitä, koska nämä 
ovat suunnitelmat, joita Minulla on teitä varten.”  

”Minä olen pyytänyt Minun Enkeleitäni olemaan kanssanne niissä asioissa, joiden Minä olen 
sallinut saada teidän huomionne. Minun Pyhä Henkeni tulee tuomitsemaan teidät, että nämä asiat 
ovat tosia. Kun Minä näen teidän rakentavan Minun muita palvelijoitani, silloin te olette valmiita 
palvelutoimeenne.” 
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319. Jeesus selittää:  

”Miksi Epäonnistumiset pätevöittävät teidät Menestykseen” & Donald Trump 

 
’MIKSI EPÄONNISTUMISET PÄTEVÖITTÄVÄT TEIDÄT MENESTYKSEEN’ & DONALD TRUMP  

Jeesuksen Sanoja Sisar Clarelle, 19. Toukokuuta, 2016. 

( Clare ) No niin, kallisarvoiset Sydänasukkaat. Minun täytyy antaa tiedotus, ennen kuin menen 
viestiin. Minä vain haluan teidän tietävän, että meillä yhä on kirjoja ja CD:tä ja nettitikkuja 
Amazonissa ja he ovat laskuttamassa meiltä törkeän summan rahaa varastoinnista, jos ne eivät 
mene kaupaksi.   

Ennen kuin vedämme ne pois Amazonista, minä annan teille viimeisen tiedotuksen, pyydän, 
harkitkaa kaikkia tietämiänne ihmisiä, jotka tullaan jättämään jälkeen ja sitä, mitä voitte tehdä 
heidän hyväkseen, ennen kuin on liian myöhäistä. On meidän velvollisuutemme koskettaa joka 
ikistä sielua, jota voimme, niin että he ymmärtävät, että he eivät ole tuhoon tuomitut, Jumala 
välittää heistä. Niin moni tulee tekemään itsemurhan, koska heidän koko itsearvon tunteensa 
pyörii sen ympärillä, mitä he omistavat ja taloudellisessa turvallisuudessa. Niin moni tulee 
kysymään, missä on Jumala? Miksi Hän ei kertonut meille, että tämä tulisi tapahtumaan? Toiset 
tulevat sanomaan, ei ole olemassa Jumalaa tai Hän ei antaisi tämän tapahtua. Nettitikuissa me 
selitämme, miksi Hän sallii nämä asiat. Ja se saattaa aivan hyvin olla kohta heidän elämissään, 
missä he oivaltavat, ETTÄ JUMALA ON TODELLINEN. Ja että Jumala ON kontrolloimassa.  

Tässä sivuhuomautus minulta (Jackieltä). Nämä kirjat, CD:t ja nettitikut ovat englanniksi ja 
tietääksemme saatavissa vain Amazonista jakelua varten Amerikan mantereella. Niille teistä, jotka 
ette asu Amerikassa, me olemme valmistelleet E-kirjoja teitä varten englanniksi ja saksaksi jesus-
comes.com-nettisivulla – Te voitte myös ladata kaikki Videopätkämme laitteillenne. Claren 
nettisivu on heartdwellers.org, mistä te myös löydätte PDF:t, E-kirjat ja Videot.  

Jatkaen viestiin…   

( Clare ) Herra Jeesus on kanssamme, Sydänasukkaat. Hän vartioi meitä kuin äitikana poikasiaan ja 
Hänellä on niin paljon viisautta meille välitettäväksi. Ja kuten aina, minä olen koekaniini…  

Olen ollut valmistelemassa maalausta, jonka Hän on määrännyt minun tehtäväkseni… 
valmistelemassa ja etsimässä materiaaleja ja ajatuksen saamisessa, kuinka käydä töihin.  

Minä, Minä, Minä.  

No niin, useimmat teistä tietävät, minne ”Minä” tekeminen johtaa. Aivan oikein, 
epäonnistumiseen ja hämmennykseen. Siispä, tässä olen tunnustamassa epäonnistumiseni ja 
hämmennykseni ja täyden turhautumiseni siitä, kuinka käydä töihin. Hän kertoi minulle, että on 
viisautta tutkia materiaalejani ennen kuin aloitan, mutta en koskaan mennyt Hänen luokseen 
kysymään suoraan, ”Kuinka Sinä haluat minun tekevän sen?” Siispä, Hän jätti avoimen oven siihen, 
minun olla tyhmä – ja kävelin suoraan sen läpi!  

”Tuon hämmennykseni Sinulle, Herra. Minä en halua tuhlata enää enempää aikaa tähän.”  

Hän vastasi minulle… ”Minä ymmärrän ja Minä olen tässä selventämässä sen sinulle. Miksi sinulta 
vei niin kauan tulla Minun luokseni?”  

( Clare ) Minä en ajatellut pyytäväni Sinulta, minä vain oletin.  
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( Jeesus ) ”No niin, sinä osoitat nyt paljon enemmän viisautta. Kiitos sinulle, kun tulit Minun 
luokseni. Sinähän tiedät jo, mitä Minä haluan sinun käyttävän, eikä totta?”  

( Clare ) Tässä Hän viittaa näkyyn, jonka Hän antoi minulle ylistyshetken aikana ja se ratkaisi 
pulmani, mitä materiaalia käyttää. Minä olin jo investoinut toiseen materiaaliin, joka voidaan 
muuttaa pienellä työllä, mutta tunsin pahoin, että olin saattanut tuhlata rahaa.  

( Jeesus ) ”Minä en halua häpäistä sinua. Minä näen, että olet todella pahoillasi ja peloissasi ostaa 
mitään tässä vaiheessa. Sinulle on tuttu tämä materiaali ja voit työstää värejäsi siihen. Tämä 
voidaan tehdä, aika helposti Minä voisin lisätä. Voit olla rauhassa tämän asian kanssa, Clare, Minä 
olen tässä. Työskentele sillä, mitä sinulla on ja muutaman muun asian kanssa ja me kykenemme 
tekemään tämän yhdessä. Minä en tule pettämään sinua. Minä tiedän, kuinka turhautunut ja 
pettynyt sinä olet. Anna Minun auttaa sinua, me VOIMME kääntää tämän eduksemme.”  

Hän jatkoi… ”Olet nyt hyvässä paikassa. Todella hyvässä. Synnintunto on aina kaikkein paras paikka 
olla. Oi, jos Minun lapseni vain pysyisivät tässä paikassa, kuinka nöyriä he olisivatkaan. Synnintunto 
ja nöyryys käyvät käsi kädessä.”  

”Rakas Jumalan perhe, kaikki te tulette hyötymään syvästä syntienne synnintunnosta. Synnintunto 
siirtää särmikkäät kivet paikalta, mihin nöyryyden perustusta vuodatetaan. Kun kohtaat itsesi 
epäonnistumisessa, se on yksi kaikkein suurimmista lahjoista, mitä Minä voin antaa teille. Te 
tulette tietoisiksi mitättömyydestänne ja Minun suuresta armostani ja rakkaudestani teitä 
kohtaan.”  

”Kun alatte nähdä itsenne sellaisina, kuin te todella olette, Minä vuodatan rakkautta ja armoa 
teidän päällenne, kunnes te olette vain pieni hiukkanen, joka kantaa suurta valon nyyttiä. Kuin 
muurahainen ison havun kanssa, teitä ei enää edes nähdä. Te olette piilossa armon lahjan alla, ja 
se hallitsee teitä.”  

”Synnintunto on vertaansa vailla oleva mieltymyksen lahja… tarkoittaen, että teidät on valittu ja te 
olette vastanneet asianmukaisesti. Monia on kutsuttu, harvat on valittu ja jopa harvemmat 
vastaavat. Kun te tyhjennätte itsenne ja tulette niin pieniksi ja merkityksettömiksi omissa 
silmissänne, jopa siihen pisteeseen asti, että olette ”haitta” itsellenne ja muille, silloin te olette 
asemassa käytettäviksi Minun puolestani, Minun korkeimpia kutsumuksiani varten.”  

”Päästäksenne tähän paikkaan, te tulette kompastumaan monia kertoja. Todella, tässä paikassa 
pysymiseksi, teidän on välttämätöntä jatkaa kompastumista, mutta nousta ylös, Minun käteni 
nostaessa teidät ylös kuopasta. Minä sallin tämän, sillä Rakkauden jälkeen, enemmän kuin mitään 
muuta ominaisuutta, Nöyryys on tarpeellista, että kaikki lahjat virtaisivat ja te nousisitte siihen 
asemaan elämässä, mikä teille on määrätty syntymässä.”  

”Joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan 
tyhjensi itsensä, ottaen orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan 
sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin 
kuolemaan asti.” Paavalin Kirje Filippiläisille 2:6-8, johon Hän viittaa tässä. 

”Minulle voitiin luottaa kaikkein kalleimpia lahjoja, koska Minun Sydämeni ei ollut Ylpeä. En 
omaksunut vain ruumista, vaan ihmisen avuttomuuden hänen maallisessa olotilassaan. Minä tein 
sen teidän puolestanne, Rakas Kirkko. Minä tein tämän paljastaakseni, kuinka teidän myös täytyy 
olla tällaisella sydämen asenteella, olla alhaisimmista alhaisin Minun talossani.”  

”Kuitenkin niin monet taistelevat ollakseen ylivoimaisia. Saada enemmän tietoa, enemmän valtaa, 
enemmän, enemmän, enemmän kaikkea varmistaakseen asemansa. Tiedättekö, että se on 
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tyrannian ansa? Kyllä, kun te olette parhaita ja kun teillä on eniten, teidän täytyy taistella 
ylläpitääksenne sitä asemaa. Te menetätte näyn siitä, ketä te todella olette, miksi te olette täällä ja 
keneksi Minä teidät tein olemaan. Teidän standardinne tulevat samaksi, kuin yhteiskunnan ja te 
menetätte identiteettinne kallisarvoisena henkilönä, joksi Minä teidät tein olemaan. Tässä 
paikassa te olette jatkuvasti taistelemassa ylläpitääksenne asemanne ja elämästänne tulee 
sotatoimialue teille – ei työnne kaunis ilmaus Minun kauttani, Minun kanssani ja Minua varten, 
niin että Minä loistan kauttanne.”  

”Minä kerron teille tämän, Minun rakkaat, koska Minä en halua teidän olevan peloissanne kohdata 
todellinen itsenne. Se on aika tarpeellista teille, ennen kuin teille voidaan luottaa Minun lahjani. 
Älkää olko peloissanne tuntea itsenne leijonan kaltaiseksi ja nähdä vilaus itsestänne peilistä ja 
nähdä, että te olette vain pikkuinen kissanpentu. Pienenä olemisessa ei ole mitään hävettävää. 
Pieni on kaunista. Kaikki, joista on tullut suuria Taivaassa, olivat Maapallolla hyvin, hyvin pieniä.”  

”Mooses teki mahtavia asioita, kuitenkin omissa silmissään hän oli niin pieni ja nöyrä, että hän 
pelkäsi puhua omasta puolestaan. Murtuminen, jonka hän koki, kun hän lähti Faaraon talosta, 
neljäkymmentä vuotta, jotka hän hoiti lampaita, täysin tuntemattomana erämaassa – kaikki se 
valmisti häntä kohtaamaan Minut palavassa pensaassa ja pysymään hyvin pienenä omissa 
silmissään, niin että hän pystyi kantamaan voitelua ja vapauttamaan Minun ihmiseni.”  

”Nopein keino saavuttaa suuria asioita, on toimia täydellisestä sydämen vilpittömyydestä. 
Lyyhistykää Minun edessäni sanoen, ”Herra, Minä olen liian pieni, en voi tehdä tätä, minä en vain 
voi tehdä sitä.” Sitten luottakaa Minun tekevän, mitä ikinä se onkin. Minä ryntään apuun tällaisen 
pienen vuoksi. Kyllä, te olette pieniä, kun te olette omaksuneet sen paikan koko sydämestänne.”  

”Ja vastakohtana tälle, nopein tapa epäonnistua missä tahansa, on tehdä se itse. Jopa, jos 
menestytte muiden silmissä, te epäonnistutte Minun ja Suuren Pilven edessä, koska se tehtiin 
väärällä sydämen asenteella. Mutta silloin Minä sallin vihollisen seuloa teitä seuraavassa 
hankkeessa ja seuraavassa ja seuraavassa, kunnes itseluottamus on kokonaan mennyt 
luonteestanne.”  

”Kuinka vastakkaista maailmalle tämä on??? Sen sijaan, että todistaisitte pätevyytenne uudelleen 
ja uudelleen ja siten pätevöityisitte minun työhöni, teidän täytyy epäonnistua uudelleen ja 
uudelleen ja uudelleen, sanoutuaksenne irti menetelmästä. Minä en ota ketään palvelukseeni, 
joka ei ole nöyrtynyt useissa epäonnistumisissa menneessä.”  

”Ihminen, joka on epäonnistunut, tietää rajansa. Ihminen, joka on epäonnistunut, pitää muita 
itseään parempina. Ihmisellä, joka on epäonnistunut, on armeliaisuutta ja myötätuntoa niitä 
kohtaan, jotka kamppailevat niin kuin hän itse tekee. Ihminen, joka on epäonnistunut, tulee Minun 
luokseni polvillaan ja ojentaa sen Minulle sanoen, ”En voi tehdä tätä Herra, minä yritin, mutta en 
voi palvella sinua, kuten minun pitäisi. Minä olen epäonnistunut.”  

”Tällaista Minä halaan ja nostan hänet jaloilleen ja sanon, ”Tule, järkeilkäämme ja 
työskennelkäämme yhdessä. Minä tulen tekemään sen sinun kauttasi. Nyt, kun olet oppinut 
totuuden itsestäsi, Minä voin tuoda menestystä kätesi töihin”.”  

”Jokaisella suurella astialla, joka Minua koskaan on palvellut, on perustavaa laatua oleva ymmärrys 
hänen ehdottomasta mitättömyydestään. Ilman tätä asennetta, Minä en koskaan olisi voinut 
käyttää häntä. Teistä hän saattaa vaikuttaa luottavaiselta, mutta Minä näen hänet polvillaan, 
tunnustamassa heikkoutensa. Minä näen sen, mitä te ette näe. Sydämessään hän on vain 
kissanpentu, vaikka toisille hän ilmestyy leijonana.”  

( Clare ) Herra, miksi minä ajattelen tässä Donald Trumpia? Onko hän sellainen ihminen?  
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( Jeesus ) ”Ei, Clare, ei vielä – mutta hän tulee olemaan. Minä olen kutsumassa häntä Minun 
palvelukseeni ja hän tulee oppimaan, että joku hänen takanaan on vastuussa hänen 
menestyksestään. Hän tulee oppimaan, että Minä annoin hänelle kaiken, mitä hänellä on, Minä 
johdatin häntä ja ohjeistin häntä viisaudella. Hän tulee oivaltamaan, että mikään, mitä hän on 
tehnyt, sitä hän ei ole tehnyt yksin.”  

”Tämä on toinen tapa, millä Minä työskentelen sielujen kanssa Minun päämääriäni varten. 
Katsokaa Nebukadnessaria. Hän oli mahtava hallitsija, mutta yhtenä päivänä hän heräsi ryömien 
maassa ja röhkien kuin sika, täysin tietämättömänä siitä, kuka hän kerran oli. Niin Minä sain hänen 
huomionsa. Rukoilkaa, että Minun ei tarvitse käyttää niin äärimmäisiä menetelmiä tähän 
ehdokkaaseen. Hän tulee kohtaamaan itsensä riisuttuna kaikesta, seisoen Minun edessäni, Minun 
peilissäni. Sitten hän tulee näkemään, kuka Minä todella olen ja kuka hän todella on – ja ei ole. 
Sitten ihmisen kauneus tulee nousemaan, kun Minä elän hänen kauttaan.”  

”Oi, teillä kaikilla on niin paljon opittavaa ihmisluonnosta ja siitä, mitä Minä voin saada aikaan, 
jopa turhimmankin ihmisen kanssa. Eikö olekin kirjoitettu, että Minä pidän kuninkaan sydäntä 
Minun käsissäni?”  

( Clare ) Ja se Pyhä Kirjoitus väräytettiin minulle, niinpä katsoin sen, ”Kuninkaan sydän on Herran 
kädessä kuin vesiojat: Hän taivuttaa sen, kunne (minne) tahtoo. Kaikki miehen tiet ovat hänen 
omissa silmissään oikeat, mutta Herra tutkii sydämet.” Sananlaskut 21:1-2.   

Herra jatkoi… ”Näettekö, Minun kristityt ihmiseni? Te katsotte tätä miestä ja heilutatte sormianne, 
koska te ette tunne Pyhiä Kirjoituksia, ettekä Minun voimaani kääntää sydämiä. Te teette 
päätöksiä, perustuen omaan rajoittuneeseen viisauteenne ja olettaen, että te tiedätte, mikä on 
parasta. Te tulette olettamaan itsellenne toisen Obaman ja Uuden Maailman Järjestyksen, jos te 
ette laita luottamustanne Minuun.”   

”Siksi Minä sanon teille jatkuvasti, mielipide ei ole erottelukyvyn korvike. Kun te erotatte Minun 
aikani, Minun ajankohtani, Minun valintani, te tulette menemään sitä virtausta vastaan, minkä 
hallitseva eliitti on kehittänyt. Kun te ajattelette itse, perustaen kaiken henkilökohtaiseen 
mieltymykseen ja toisten mielipiteisiin, te tulette löytämään itsenne antamassa kannatusta 
pahalle. Erottelu vie aikaa. Mielipide on laiskan ihmisen tapa. Kansakunta on tässä liemessä, koska 
te olitte laiskoja. Älkää tehkö samaa virhettä uudelleen. Erottakaa Minun aikani, Minun 
ajankohtani ja Minun valintani. Tukekaa Minua, ei suosittua mielipidettä.”  

”Kuitenkaan Minä en halua teidän menettävän tämän opetuksen ydintä. Rakkaani, tässä on kyse 
siitä, että epäonnistumiset johdattavat suurimpaan menestykseen ja itsenne näkeminen Minun 
peilissäni pienenä kissanpentuna, suojeluksen ja avun tarpeessa. Kun te viimein näette itsenne 
tällä tavalla, silloin leijona tulee nousemaan ja tekemään sen kaiken teidän kauttanne.”  

”Olkaa luottavaisina Minun Rakkaudessani. Niin luottavaisina, että sallitte itsenne näkevän selvästi 
Minun Peilissäni, kuka te olette ja ketä te ette ole. Älkää enää luottako omaan apuunne, vaan 
tulkaa Minun luokseni polvillanne. ”Herra, olen liian pieni, en voi tehdä tätä.” Teidän kuuleviin 
korviinne, Minä tarjoan teille näitä armoja. Ottakaa ne, vaalikaa niitä ja tulkaa heiksi, keneksi Minä 
olen aina teidät luonut olemaan.” 
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320. Jeesus selittää… ”Teille Suunniteltu Risti Minulta” 

 
TEILLE SUUNNITELTU RISTI MINULTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Toukokuuta, 2016.  

( Clare ) Herra on auttamassa meitä, rakkaat Sydänasukkaat ja Hänellä on ainutlaatuisia 
suunnitelmia meille jokaiselle.  

Siispä tänään minulla on hieman pahoinvointia ja se ei ole epätavallista Fibromyalgiassa. Mutta 
olin todella kamppailemassa, kun tulin saamaan viestiä, minulla oli todella vaikeaa pysyä kasassa. 
Aloitin, sen jälkeen, kun tulin ylistyksestä, kerroin Hänelle, ”Herra, minä yritän… pahoinvoinnin ja 
lisäpahoinvoinnin välissä… minulla oli kova yö, Herra.”   

Hän vastasi minulle, ”Olen ollut kanssasi koko yön, Rakkaani, koko yön. Juuri tässä vieressäsi. En 
jättänyt sinua koskaan, en hetkeksikään.”  

( Clare ) Oi, Jeesus, minä haluan tarjota Sinulle asioita. Mutta pelkäänpä, ettei asenteeni ole 
parhain.  

Hän vastasi, ”Sinä saat kauheaa vastustusta, Clare, kauheaa. Mutta saanko sanoa, he eivät vedä 
vertoja Minulle?”  

( Clare ) Se on varmaa.  

( Jeesus ) ”Siispä, me teemme viestin, huolimatta heidän yrityksistään estää sinua.”  

( Clare ) Ja tässä minä nyt editoin tätä viestiä – ja pahoinvointi on poissa. Hmmm… 
mielenkiintoista. Heti, kun olin viimeistellyt viestin, tai noin puolessa välissä sitä, huomasin sen 
hupenevan ja nyt se on poissa.   

( Jeesus ) ”Minun suloinen kyyhkyni, kuinka lohduttavaa on kuulla sinun sanovan, ”Jos minun 
täytyy olla sairas, paras paikka minulle olla sairas, on Sinun kanssasi Jeesus.” Pikemminkin kuin, 
että menisit sänkyyn, sinä olet omaksunut Minut ja sivuuttanut epämukavuuden. Tiedätkö, kuinka 
Minua miellyttävää se on?”  

( Clare ) No niin, minä halusin Sinun tietävän, että Sinä merkitset minulle enemmän, kuin sairaana 
oleminen ja halusin olla Sinun kanssasi, Jeesus.”   

( Jeesus ) ”Ja Minä halusin sinut tänne myöskin. Katsohan, vaikka olet sairas, sinä voit antaa 
Minulle kunniaa. Sinä voit pitää Minulle seuraa ja Minä pitdän sinulle seuraa myöskin. Minä 
tiedän, että sinä olet reunalla, mutta olet valinnut olla antamatta periksi ja se on niin Minua 
miellyttävää.”   

”Vain sinnittele ja tämä myös tulee menemään ohi… sanaleikkiä ei tarkoitettu.”  

( Clare ) Ja tässä Hän puhuu colliesta, josta minulla oli näky noin kaksi kuukautta sitten. Ja silloin se 
itse asiassa syntyi. Pomppiva pieni collie koiranpentu. Ja se osoittautui olevan pelastus. Siispä, me 
olemme todella innostuneita. Yhtenä päivänä sain sähköpostia joiltakin ihmisiltä, joilta 
tiedustelimme pari kuukautta sitten. Ja Herra valmisteli tämän minulle, Hän antoi minulle näyn 
tästä koirasta. Ja on hyvin suloista, todella, miten Hän toimii.  

Ja Hän sanoi… ”Sinulle on tulossa koiranpentu, tiedäthän.”  

( Clare ) Kyllä – olen innoissani!  
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( Jeesus ) ”Se on pieni resupekka ja siinä on nyt täysi työ, mutta se tulee rauhoittumaan kolmessa 
kuukaudessa. Siihen asti se tulee olemaan haaste. Paljon puruleluja, paljon häiriötekijöitä ja 
leikkimistä, paljon oppitunteja kissojen kanssa. Hän tulee olemaan nautinto, ilo ja haaste.”  

”Minä halusin tätä sinulle, Clare. Sinä tarvitsit jotakin iloista, joka kääntää ajatuksesi muualle. Te 
molemmat tulette saamaan tunneittain nautintoja tästä pikkuisesta. Minä tulen pitämään huolen 
siitä. Hän tulee todella olemaan perheenjäsen. Kissat tulevat sietämään häntä ja tottumaan 
häneen, älkää huolehtiko siitä. Ne ovat nähneet koirien tulevan ja menevän… itse asiassa ne 
tulevat toivomaan, että se menisi. ”Asiat olivat niin paljon rauhallisempia, ennen kuin hän tuli 
näyttämölle.” Joka tapauksessa ne tulevat pelaamaan hänen kanssaan, se tulee olemaan 
uutuuden viehätystä. Meillä tulee olemaan hauskaa hänen kanssaan ja tämä oli todella Minun 
valintani sinulle.”   

( Clare ) Tunsin jälleen pahoinvointia, mahani oli hyvin kipeä tässä vaiheessa ja tunsin hiukan 
huimausta.   

Hän toisti Itseään. Hän sanoi, ”Rakas, tämä myös tulee menemään ohi. Kestä kuin Minun hyvä 
sotilaani.”  

( Clare ) Jeesus, minä tarjoan tämän Sinulle sieluja varten. Oi, kuinka minä rakastan Sinua. Minä 
tiedän, että minä voin kärsiä paljon enemmän kuin pikkuasioita. 

( Jeesus ) ”Tulee olemaan testejä ja koettelemuksia tulevina päivinä. Monia testejä ja 
koettelemuksia. Sinä tulet saapumaan uudelle tasolle, kiipeäminen uudelle vuorelle, kuten se oli. 
Monia tullaan koettelemaan uusilla tavoilla, sillä kun me menemme eteenpäin, täytyy olla 
edistystä. Sinun täytyy olla aina omaksumassa enemmän ja enemmän pyhyyttä, kärsivällisyyttä, 
nöyryyttä ja kestävyyttä. Nämä ovat asioita, jotka pätevöittävät sinut edistykseen Minun 
palveluksessani. Kun käsittelet yhden tason hyvin, Minä autan sinua uusiin haasteisiin, 
valmistellakseni sinua uusiin armoihin.”  

”Minä tulen olemaan kanssasi tässä kaikessa. Se on Minun kunniakseni ja sielujen pelastukseksi. 
Sinä tiedät, että Minä en koskaan tuhlaa mitään. Muista, kaikki on Minun käsissäni ja siinä ei ole 
kyse sinusta – vaan Minun agendastani. Ja armot tulevat virtaamaan kuin joki.”   

”Sinun pieni katraasi tulee myös edistymään pyhyyden tavoissa. Ei tule olemaan päivääkään ilman 
haasteita. Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu. Minä toivon, että te kaikki pysytte yhdessä ja 
olette toisianne tukevia. Tämä on Minun Lopun Aikojen armeijani merkki: Veljellinen Rakkaus. Sillä 
miten kauan olettekin täällä, Minä haluan teidän edistyvän pyhyydessä, Minun Morsiameni. Tulee 
olemaan runsaasti mahdollisuuksia. Muistakaa, että ei ole kyse varallisuudesta, 
suosituimmuudesta ja vallasta, vaan oikeamielisyydestä, rauhasta ja ilosta Pyhässä Hengessä, 
korruptoituneen ja haastavan maailman keskellä.”  

”Riemuvoiton hetket tulevat olemaan palkitsevia ja Minä tulen palkitsemaan jokaisen runsaasti 
Minun läsnäoloni suloudella. Lähtevien määrä tulee laskemaan, kukaan ei voi kiistellä veljellistä 
rakkautta ja päämäärän yhtenäisyyttä vastaan.”  

”Kaikkia teitä tullaan kutsumaan palvelemaan jossakin kyvyssä, olipa se vanhemman henkilön 
auttamista kadun yli tai rukoilemaan sairaiden puolesta. Mitä enemmän luottamusta teillä on 
Minuun, sen suuremmat tulokset teillä tulee olemaan rukouksissanne. Älkää edes harkitko 
heikkouksianne, sillä jokaisella teistä on teille suunniteltu risti. Toisin sanoen, Minä Itse olen 
sovittanut ne teille, sen mukaan, mikä on teidän kokonne ja voimanne Minussa. En salli teille 
mitään, mitä te ette voisi saada haltuun Minun Armollani.”  
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”Siksi Minä pyydän teitä olemaan harkitsematta heikkouksianne, koska Minun voimani tulee 
loistamaan heikkouksienne läpi ja jopa yllättämään itsenne sen tuloksilla. Monet teistä ovat 
kulkeneet tätä kulkua omilla voimillanne. Minä kutsun teitä hylkäämiseen ja luottamukseen, että 
Minun kykyyni kantaa teidät läpi myrskyjen ja haasteiden.”  

”Mitä vähemmän te ajattelette itseänne, sen vähemmän te harkitsette taitovalikoimaanne ja 
arvioitte niitä haasteisiin nähden, sen parempi. Minä tarvitsen teidän olevan täysin keskittyneinä 
Minuun ja siihen, mitä Minä olen tekemässä teidän kauttanne. Juuri, kun ajattelette, että se kaikki 
on ollut haaskausta, silloin teidän läpimurtonne tulee. Minä olen kampeamassa teitä pois omista 
avuistanne, omista kyvyistänne ja räätälöimässä teille haasteita, jotka saavat teidät luottamaan 
Minuun täysin, koska nämä asiat tulevat olemaan navigointikykynne yläpuolella.”  

”Tämä on niin kovin hyvä teille. Mitä vähemmän te ajattelette itseänne, sitä enemmän te 
harkitsette Minun vahvuuksiani, sen parempi. Se, mitä te ette koskaan unelmoineet tekevänne, 
tulee sujumaan hyvin vähällä vaivalla, jos ette laske itsenne varaan, vaan luotatte Minun tekevän 
sen.”  

”Tulee olemaan monia sellaisia testejä. Sinun maalauksesi Minusta, Clare, on yksi sellainen testi. 
Älkää olko huolestuneita asiantuntijuuden puutteesta, luottakaa enemmän Minuun, Minun 
kallisarvoinen Morsiameni. Mitä enemmän te luotatte Minuun, sen paremmat tulokset. Lopussa 
tämä kaikki tulee olemaan niin automaattista teissä kaikissa. Te tulette löytämään itsenne 
julistamassa usein, ”Minä en voi tehdä tätä Herra, tekisitkö Sinä sen minun kauttani, pyydän?” Ja 
jopa irti päästäminen, niin että Minä voin, tulee teiltä luonnollisesti, kunhan pääsette yli 
taipumuksestanne haluta kontrolloida kaikkea.”  

”Hylkääminen, hylkääminen, hylkääminen hetken sakramenttiin. Kyllä, joka hetki on sakramentti, 
työkalu, jolla teitä tuodaan lähemmäs Taivasta. Älkää yrittäkö mittailla sitä tai verrata kykyänne, 
heittäkää vain huolenne Minulle ja menkää eteenpäin. Minä tulen todella tekemään loput. Se, 
mikä tekee kristitystä suuren Minun palveluksessani, on kyky päästää itsestään irti ja suosia Minua 
kaikessa. Mitä suurempi on itsenne hylkääminen Minulle, sen suurempi on menestyksenne. Ja sitä 
enemmän Minä tulen loistamaan sisältänne, tuoden parannusta ympärillänne oleville.”  

”Ymmärtäkää, että Minun ajatukseni menestyksestä ei ole maailman ajatus. Joidenkin silmissä, te 
saatatte nähdä itsenne epäonnistuneena. Näinä hetkinä te tulette olemaan lähinnä Minua ja 
muistuttamaan Minua eniten. Älkää katsoko maallista menestystä, katsokaa kasvua pyhyydessä ja 
irti päästämistä Minulle. Mitä vähemmän te etsitte maailman suosiota, sen suuremmaksi te tulette 
Taivaan Valtakunnassa.”   

”Minä tiedän toistaneeni itseäni tässä, mutta hyvästä syystä. Nämä oppitunnit tulevat olemaan 
niin paljon helpompia, jos te säilytätte sen, mitä Minä olen sanomassa. Ne tulevat takaisin teille, 
Minun Pyhän Henkeni väräyttämänä. Mutta silti, teille olisi hyvä pitää itsellänne kopio ja lukea se 
aika ajoin, nähdäksenne, juuri kuinka täsmällisesti Minä varoitin teitä etukäteen.”  

”Jälleen Minä pyydän teitä, pyydän, älkää mitatko kykyjänne haasteita vastaan. Minä pyydän teitä 
astumaan pois itseluottamuksenne pilven alta, mikä on myrkkyä Minun Valtakunnassani. Astukaa 
pois sen alta ja omaksukaa tietämättömyyden, omistamattomuuden ja kokemattomuuden 
alastomuus. Astukaa tuntemattomaan ja katsokaa Minun ottavan asiat haltuun kauttanne. Te 
tulette kirjaimellisesti olemaan hämmästyneitä siitä, mitä Minä voin saada aikaan kauttanne. Älkää 
olko peloissanne. Minä olen todella kanssanne ja Minä saan teidät menestymään hengellisesti 
kaikissa olosuhteissa.”  

”Muistakaa… ystävyys maailman kanssa on vihanpitoa Jumalaa vastaan.”  
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”Olkaa viisaita kuin käärmeet, viattomia kuin kyyhkyset ja yhtä riippuvaisia kuin taapero, joka juuri 
oppii kuinka kävellä. Nämä asenteet ja niiden lisäksi nöyryys, kärsivällisyys, pitkämielisyys ja 
veljellinen rakkaus, tulevat saamaan aikaan sen, että te tulette menestymään siinä, missä 
useimmat epäonnistuvat.”  

”Minä rakastan teitä hellästi, Minun Morsiameni. Älkää huolehtiko tapahtumien ajoituksesta. 
Huolehtikaa hetken sakramentista ja kuinka Minä käsittelen sitä kauttanne. Tulee olemaan monia, 
monia voittoja ja pyhyyden uusia tasoja niille teistä, jotka ottavat tämän sydämeen.” 

 

 

321. Jeesus sanoo… Minä olen Isinne!  

Ottakaa Minun Kädestäni kiinni ja luottakaa Minuun kuin pieni Lapsi 

 
RHEMA-VIESTI, 2.10.2020… MINÄ OLEN ISINNE! OTTAKAA MINUN KÄDESTÄNI KIINNI JA 
LUOTTAKAA MINUUN  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 23. Toukokuuta, 2016.  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Minun Jumalani, että annoit minulle kosketuksen kevätajasta! Ja kauniin 
koiranpennun. Haluatko Sinä puhua minun kanssani?  

( Jeesus ) ”Tietenkin Minä haluan puhua sinun kanssasi! Mikä ihme sinut sai kyseenalaistamaan 
sen?”  

( Clare ) Minä en vain todella näe Sinua hyvin, Jeesus. Minä kuulen Sinut, mutta en voi nähdä 
Sinua.  

( Jeesus ) ”Sinun kuulossasi tai näkökyvyssäsi ei ole mitään vikaa. Uskosi on se, joka on kärsinyt, 
eikä mikään määrä hyviä töitä voi pätevöittää sinua tähän työhön. Yksinkertainen usko, 
pikkulapsen usko on kaikki, mitä vaaditaan. Ja sinulla on se, Clare. Kyllä, ja Minä haluan puhua 
kanssasi Uskosta. Eikä olekin ihmeellistä, että mitä ikinä sinä otatkin esille, liittyy Minun aiheeseeni 
päivää varten?”  

( Clare ) Ottaen huomioon, että Sinä asut minun sisälläni, Jeesus… arvelen, että ei!   

( Jeesus ) ”Tytär, Minä elän ja hengitän ja Minun olemukseni on sinussa, sinun kanssasi ja sinun 
kauttasi. Me olemme niin yhteensovitetut, että sinä joutuisit ahtaalle, jos sinun pitäisi erottaa 
meidät. Vaikka syntisi tulevat aina paljastamaan, kuka on sillä hetkellä kontrolloimassa.”  

”Usko, josta Minä puhun, on pienen lapsen uskoa, joka ei murehdi yliopistoon menoa, ollessaan 
kolmen tai neljän vanha. Hän ei kyseenalaista tulevaisuutta – ellei se ole välitön tulevaisuus, kuten 
herkun saaminen, kun hän on kaupassa äitinsä kanssa.”  

”Hän ei välitä osakemarkkinoista, lainan kelpoisuusehtojen täyttämisestä, ajoneuvon saamisesta ja 
siitä, mikä vakuutuskäytäntö on paras. Ei, hän laittaa pienen kätensä Isin käteen ja kulkee elämän 
hiekkarantoja pitkin, ottaen mukaansa kauniita simpukankuoria ja vaahtoavaa vettä. Hän ei 
huolehdi siitä, mitä oppiarvoja hän tulee saamaan tai kuinka täyttää opiston kelpoisuusehdot. Hän 
ajattelee vain nykyhetkeä, koska hänen Isänsä aina varustaa hänen tarpeensa. Tätä on usko 
käytännössä.”  
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”Ja Hän sanoi: ”Totisesti Minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse 
Taivasten Valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin Taivasten 
Valtakunnassa.” Matteuksen Evankeliumi 18:3-4.  

”Oleminen riippuvaisena kuten lapsi, tekee nöyräksi, ainakin maailman näkökulmasta. Mutta 
Minun näkökulmastani se on täydellinen paikka olla… täysin luottaen Minun varustavan kaiken, 
ilman epäilyksiä tai kyseenalaistamista. Kun olette riippuvaisia, teillä ei ole kontrollia, ei 
päätöksentekovaltaa, ei sanomista mihinkään – te vain otatte Isin kädestä kiinni ja kuljette elämän 
polkuja Hänen kanssaan.”  

”Katsokaahan, Minun lapseni, teidän monet epävarmuutenne motivoivat teitä elämään 
tietynlaista elämää. Teidän epävarmuutenne elämän kaikkein perustarpeitten varustamisesta, 
aitaa teidät alistuvuuden paikkaan, sen sijaan, että täysin täyttäisitte sen kaiken, mitä Minä olen 
teidät luonut olemaan. Myös kärsimyksen pelko, lohdutuksen tarve, suojelus ja yhteiskunnan 
hyväksyminen. Kun te kerran hylkäätte itsenne Minun käsivarsilleni, te päästätte irti näistä 
huolista ja asetatte elämänne täysin Minun käsiini.”  

”Kun te olette täysin vapauttaneet itsenne Minulle ja Minä olen täysin kontrolloimassa, Minä voin 
tehdä kaiken, mikä on tarpeellista, ohjatakseni teidät todelliseen missioonne elämässä. Kyllä, on 
hetkiä, jotka ovat pelottavia, kivuliaita, hämmentäviä. Mutta pohjimmiltaan, kun luotatte Minuun, 
te lakkaatte huolehtimasta näistä asioista. Ellette tule lasten kaltaisiksi… Kyllä, luovuttaminen 
rakastavan Isänne käsivarsille, teidän rakastavan Jeesuksenne, teidän rakastavan Henkenne, on 
avaintekijä rauhan säilyttämisessä elämän ristiriitojen keskellä.”  

”Minä olen todistanut Itseni uudelleen ja uudelleen joillekin teistä. Toiset ovat uusia tälle 
konseptille ja etenevät varovaisesti, askel kerrallaan. Teidän on tärkeää pitää muistissanne kerrat, 
jolloin Minä olen ollut teitä varten, kun kaikki näytti toivottomalta. Näistä tulee alttareita, aivan 
kuin Jaakob rakensi alttarin, sen jälkeen, kun hän paini Minun kanssani. Ne ovat tiettyjä paikkoja, 
jotka ovat todisteita ja aukotonta todistusaineistoa Minun uskollisuudestani. Se voisi olla kivi, jossa 
on kuva. Se voisi olla piirustus, laulu, merkintä päiväkirjassanne. Mikä tahansa, joka viittaa Minun 
uskollisuuteeni tässä kolmiulotteisessa todellisuudessa, jossa me elämme yhdessä.”   

”Sitten, kun taivas on tummentunut, salamat välkkyvät, tuulet puhaltavat… te viittaatte viimeiseen 
kertaan, kun minä pelastin teidät tuhosta. Kyllä, jopa kun apostolit todistivat Minun kävelevän 
veden päällä ja saapuvan heidän määränpäähänsä välittömästi, huolimatta heidän ahdingostaan. 
Toinen alttari oli Minun kirkastumiseni. Minun apostolini pystyivät näkemään, että Minä, jälleen 
kerran, olin täysin luonnonlakien yläpuolella. Minä tulen vahvistamaan teidät näissä alttareissa, 
kun te kuljette Minun kanssani ja niistä tulee lohdutuksen ja luottamuksen paikkoja myrskyisten 
aikojen keskellä.”  

”Siispä, ottakaa Minun kädestäni kiinni. Luottakaa yksin Minuun ja sallikaa Minun viedä teidät 
määränpäähänne. Muistakaa – Minä olen aina teidän kanssanne, aina puhumassa teille, aina 
opastamassa teitä ja aina syleilemässä teitä.” 

 

 

322. Jeesus selittää… Pyhyyden suloinen Tuoksu & Vihollisen Juonet 

 
PYHYYDEN SULOINEN TUOKSU & VIHOLLISEN JUONET 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Toukokuuta, 2016.  
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( Clare ) Olkoon meidän Jeesuksemme hellä ja ystävällinen läsnäolo kanssamme, Sydänasukkaat. 

Aika pitkän ajan jälkeen ylistyshetkessä, minä aloin tuntemaan, että minun täytyisi pitää 

ehtoollinen Pyhien Kirjoitusten ja rukousten kera. Mutta Herra esti sen ja sanoi…  

( Jeesus ) ” Minä haluan vain pidellä sinua, Clare. Niin monen päivän ajan Minä olen halunnut vain 

tätä; vain pidellä sinua hellästi Minun käsivarsillani ja keinuttaa sinua ja nauttia rakkauden 

suloisesta tuoksusta, joka kohoaa sinusta, rakas. Minä vain halusin olla siinä paikassa sinun 

kanssasi. ” 

( Clare ) Kuten tavallista, kun Hän lausuu minulle kohteliaisuuksia, minulla on taipumusta torjua se 

tai tulla epäluuloiseksi. Kuunnellen sitä, Hän vastasi minulle… 

( Jeesus ) ” Pyydän, älä haavoita Minua epäuskolla. Minä tarvitsin sinun pitelemistäsi ja vain 

hengittää sisään suloutta, joka tulee sielustasi, kun me olemme yhdessä. ”  

( Clare ) Minä pystyin tuntemaan, mistä Hän puhui, melkein kuin minut olisi kääritty hattaraan… 

”Mutta Jeesus, minä yhä menetän malttini… muiden pahojen tapojeni lisäksi.” 

( Jeesus ) ” Ei se haittaa, sillä se ei ole sinun sydämesi. Sinun sydämesi on Minun miellyttämistäni ja 

sinä miellytät Minua, Clare. ” 

( Clare ) Minä aloin itkemään, koska minä en näe itseäni ollenkaan tuolla tavalla.  

( Jeesus ) ” Siksi Minun täytyy kertoa sinulle, että sielussasi on suloutta. Kyllä, Minun täytyy kertoa 

sinulle, niin, että sinä et keskity liian paljon kaunaan, kun se nousee pintaan, vaan sinä näet, että 

se ei ole sinun sydämesi taipumus. ” 

” Niin monet teistä, Minun lapseni, miellytätte Minua kovasti. Pyhyyden suloinen tuoksu huokuu 

teistä. ”  

( Clare ) Sen jälkeen, kun Hän sanoi sen, minä näin jotakin sentapaista, että me olimme 

tanssimassa, koska näytti siltä että, minun pääni päältä huokui tuoksua siitä kohden, missä Jeesus 

lepuutti poskeaan.  

( Jeesus ) ” Kyllä, on olemassa sielun tuoksu, joka jatkuvasti taipuu Minua kohti. Se on suloista ja se 

lohduttaa Minua. ”  

” Niin monia Minä en voi mennä lähellekään. Kaunan myrkky on niin tiivistä, että Minä en siedä 

olla lähellä. Pitäkää huoli, kaikki Minun Ihmiseni, että sen tuoksu ei siirry ajatuksistanne. Kyllä, 

aivojenne toiminta saa tämän tuoksun huokumaan. Kun se on suloista, on kuin kävelisin hyvin 

hoidetun puutarhan läpi. Kun se on haitallista, se on kuoleman ja mätänevän lihan haju. Te voitte 

tuskin ymmärtää, kuinka hirveän pahaa se on.” 

( Clare ) Jeesus, mitä Sinä haluat sanoa Sinun Morsiamillesi tänään? 

 ( Jeesus ) Pitäkää kiinni. Pitäkää kiinni niistä lahjoista, joita Minä olen antanut teille. Pitäkää kiinni 

voiteluista, pitäkää kiinni unelmista ja visioista, pitäkää kiinni meidän hellästä ajastamme yhdessä. 

Pitäkää kiinni. Pitäkää kiinni. Älkää antako vihollisen tulla raahaamaan teidät epäuskoon. ” 

” Hän risteilee varastaakseen teiltä vihan, katkeruuden, paheksunnan ja hupsujen pelkojen kautta. 

Kun te tunnette noiden tunteiden nousevan, silloin vihollinen on varastamassa teiltä.  
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Hän haluaa ottaa pois teidän suloutenne, teidän läsnäolonne Minun kanssani, ja 

ylitsevuotavuuden, millä Minä teidät täytän. ”  

( Clare ) Tiedättekö, tämä on todella mielenkiintoista, mitä Hän sanoi. Koska se nuori mies, Nathan, 

hänet joka otettiin Taivaaseen – hän sanoi, että Herra pystyi erottamaan vilpittömän ihmisen, se 

oli kuin tuoksu. Aivan kuin Hän pystyisi haistamaan ne, jotka olivat vilpittömiä. He olivat kaikki 

miehiä, heillä oli pyhät vaatteet päällä, mutta vain niiden, joista Hän pystyi haistamaan, että heillä 

oli suloinen tuoksu, Hän salli tulla laaksoon, missä suojelusta tulisi olemaan. Minusta se oli todella 

mielenkiintoista. Ja tässä Hän on jälleen, puhumassa tuoksusta.  

( Jeesus ) ” Hän rakastaa teidän yllyttämistänne vihaan imeäkseen teidät tyhjiksi, ennen kuin edes 

ehditte aloittaa päiväänne tai lopettaa projektin tai rukouksenne. Hän rakastaa valehdella 

korvaanne, saada teidät purkautumaan vihasta tai pelosta ja sitten imeä teidät kaikesta siitä, mitä 

teillä oli suunniteltu päiväksi ja te ryntäätte huolehtimaan näistä houkutuslinnuista. Hän on hyvin 

ovela ja hän tietää, mitä asioita käyttää teitä vastaan, koska hänen agenttinsa, demonit, 

tarkkailevat teitä ainiaan ja tekevät muistiinpanoja. ”  

( Clare ) Mielenkiintoista jälleen, että Jeesus otti tämän esille, koska minulla oli sellainen päivä. 

Minulla oli kaksi päivää peräkkäin sellaisia päiviä, jolloin minä menetin malttini, ja se tuhosi koko 

minun päiväni. Voi pojat, Herra todella puhuu minulle tässä. Asioita, joista tiedän, ettei niiden olisi 

pitänyt antaa vaatia lisää aikaa, aivan yhtäkkiä ne vetivät minua rukouksesta ja viestistä. Minä tulin 

turhautuneemmaksi päivä päivältä, kunnes minä en voinut kestää enää yhtään huomioni pois 

kääntämistä ja minun täytyi tehdä muita varusteluja ja silloin minun vihani oli jo uuvuttanut minut, 

eikä minulla ollut enää mitään jäljellä.  

En tiedä, miten teidän laitanne on, kaverit, mutta kun minä olen poissa tolaltani, minun energiani 

vain kuivuu tyhjiin ja minä nilkutan lopun päivää, sen sijaan että olisin kyvykäs jatkamaan 

eteenpäin. Sitten minun täytyy käsitellä syyllisyys, koska minä olen suonut itselleni 

kärsimättömyyttä ja tuomitsemista.  

( Jeesus ) ” Se, mitä sinä, Minun Rakkaani, kuvaat, on täsmälleen, kuinka Saatana tappaa, varastaa 

ja tuhoaa. Hän aiheuttaa väärinymmärryksiä, sitten vihaa, eristäytymistä, tuomitsemista ja 

syyllisyyttä ja tämän pitkän ei-vapaaehtoisten reaktioiden ketjussa, sinä olet menettänyt 

aloitekykysi ja rauhasi loppupäiväksi. Tehdä jotakin todella tuottavaa Jumalan Valtakunnassa. ” 

” Olkaa varuillanne, kuinka hän työskentelee käskyläistensä kautta, rakas perhe. Olkaa varuillanne 

ja nipistäkää ne jo nuppuvaiheessa. Huutakaa Minua avuksi, ”Jeesus, päästä minut pahasta!” Ja 

Minä tulen avuksenne. Tämä vaatii itsekontrollia ja kuria. Vihollinen tahalliset suunnitelmat 

saattavat vaaraan nämä kaksi hidastavaa menetelmää uupumisella ja aikarajoitteilla tai 

määräajoilla. Te tunnette, että teidän täytyy saada se tehdyksi missä tahansa ajassa ja kun 

keskeytyksiä ja häiriötekijöitä tulee, te tulette kireiksi ja harmistuneiksi. Kun te olette väsyneitä, te 

ette ajattele selkeästi. Pelko, kipu, jatkuvat keskeytykset, jos ne sallitaan, niillä teidät vedetään 

tyhjiksi. Sitten te teette isompia virheitä ja teidän täytyy katua ja käyttää enemmän aikaa 

vahinkojen korjaamiseen, ja se työntää teidät kauemmas päämäärästänne. ” 

” Olkaa varuillanne, Minun lapseni. Olkaa varuillanne! Teidän vihollisenne on niin ovela. Mutta jos 

pysytte Minun Rakkaudessani – aina kärsivällisinä, aina anteeksi antavina, kieltäydytte 

tuomitsemasta, ymmärtäen, että Minä sallin nämä asiat hillitäkseni ja testatakseni teitä hyveissä. 
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Jos te jatkuvasti pidätte edessänne visiota, että Minulla on näistä asioista joka ainoa hallinnassa, 

Minä voin palauttaa rauhanne teille, ennen kuin se ryöstää teiltä päivänne. ”  

” Minä siunaan teidät nyt luonteenlujuudella, kärsivällisyydellä ja maltilla. Pitäkää kiinni hyvistä 

asioista, joita Minä olen teille uskonut. Älkää antako kenenkään varastaa niitä. Ja pyydän, 

muistakaa… Minä tulen pian. ” 

 

 

323. Varoitus Jeesukselta... Te seisotte Sodan Partaalla!...  

Oletteko valmiita tapaamaan Minut? 

 
TE OLETTE SODAN PARTAALLA… OLETTEKO VALMIITA TAPAAMAAN MINUT  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 26. Toukokuuta, 2016.  

( Clare ) Rakkaat Sydänasukkaat, pyydän, rukoilkaa, että korvat aukeaisivat tälle viestille ja sielut 

vastaisivat Herran vetoomukseen, kun vielä on aikaa. Ylistyksen jälkeen ja ennen kuin pystyin edes 

kysymään Herralta, että mitä Hänellä oli sydämellään ja mielessään tänä iltana, Hän aloitti…  

( Jeesus ) ”Sota on varmasti tulossa tähän maahan. Jos ei huomenna, jonakin päivänä ei niin 

kaukaisessa tulevaisuudessa. Kestä, kun Minun täytyy olla ympäripyöreä, asioita ei ole päätetty. 

Minä tiedän, että monet ovat odottaneet sydän kurkussa uutisia. Minä tiedän, että toiset ovat 

uupuneet loppuun ja tulleet kuuroiksi, eivätkä odota mitään pian.” 

”Ja Minun täytyy toistaa teille… teidän minuuttinne mitataan teille. Minuutti minuutilta päätös 

pidättäytymisestä tehdään. Mutta joku kaunis minuutti tulee olemaan kohtalokas ja miljoonien 

tuhoutuminen tulee tapahtumaan.”  

”Oletteko te valmiita tapaamaan Minut, Minun ihmiseni ja Minun Morsiameni? Oletteko te todella 

valmiita seisomaan Minun edessäni? Monet teistä ovat valmistautuneet kuukausia ja jopa vuosia.”  

”Toiset ovat lykänneet kääntymyksiään. Jotkut ovat langenneet takaisin pahoihin tapoihinsa ja 

nousseet aseisiin Minun Ruumistani vastaan, katkoen verkkoja auki ja päästäen saaliin 

epävarmaan kohtaloon, villeihin ja vihamielisiin ihmisyyden valtameren virtauksiin.”  

”Jotkut tulivat Minun lähelleni, mutta niin kutsuttujen kristittyjen käytös työnsi heidät pois. He 

näkevät paljon vähemmän selkään puukotusta ja katkeruutta New Age-liikkeessä kuin kristittyjen 

keskuudessa. Ja he eivät halua olla missään tekemisissä sen kanssa.”  

”Toiset ovat pudonneet matkasta perheittensä painostuksen vuoksi. Kuitenkin Minä pidän toivoa 

yllä, että heidän sitoutumisensa Minuun tulee kestämään sillä hetkellä, kun heidät opastetaan 

ikuisuuteen. Mutta jokainen teistä on vastuullinen omasta pelastuksestaan, vähintäänkin. Minä en 

puhu heistä, jotka protestoivat Minun Ruumistani vastaan, mutta heillä tulee olemaan raskas hinta 

maksettavana.”  

”Toistaiseksi Minä osoitan tämän niille, joilla on korvat kuulla ja silmät nähdä. Oletteko te valmiita 

tapaamaan Minua? Paljon syystä, josta Isä on pidätellyt vihaansa, on sen vuoksi, että te ETTE ole 

valmiita. Minä lähetän ilmoille varoitus kutsun! Te olette hyvin lähellä unohdusta… tarkoittaen, 
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että te olette hyvin lähellä sitä, että teidät poistetaan tästä maailmastaväkivaltaisessa ja äkillisessä 

sodassa ja teidät tullaan jättämään pimeyteen tuomioon asti.”  

( Clare ) Ajattelin itsekseni… ”Vau, se on tuhannen vuoden päästä nykyhetkestä.” 

( Jeesus ) ”Aivan oikein. Sillä yli tuhat vuotta he tulevat nukkumaan Maapallon tomussa, sillä aikaa 

kun he, jotka valmistautuivat, tulevat olemaan Minun kanssani Taivaassa. Sen ajan aikana, ne, 

jotka on kutsuttu tuomiolle, tullaan erottamaan rakkaistaan, lapsistaan, vanhemmistaan ja muista 

rakkaista sieluista, jotka antoivat elämänsä Minulle. He tulevat olemaan Taivaassa ja te tulette 

odottamaan Maapallon tomussa ja meren syvyyksissä. Oletteko te valmiita tapaamaan Minut?”  

”Oletteko te valmiita antamaan tilityksen sielunne, elämänne ja sen puolesta, mitä teitte ja mitä 

ette tehneet?Minä varoitan teitä rakkaat sielut… niin paljon kuin Minä rakastan teitä, Minä en voi 

saada teitä rakastamaan ja palvelemaan; Minä en voi saada teitä tekemään yhtään mitään. Minä 

en voi täyttää tyhjiä aukkoja siellä, missä teidän toimintanne niin kutsuttuina kristittyinä eivät 

mitenkään heijastaneet Minun elävän teissä. Te voitte aivan hyvin kuulla kaikkein 

kammottavimmat sanat pitkän odotuksenne lopussa… ”Poistukaa Minun luotani te vääryyden 

tekijät, te laittomat, sillä Minä en koskaan tuntenut teitä.” Sitten teidän pitää mennä paholaisten 

mukana Tulijärveen.” 

( Clare ) Kysyin Herralta, mitä Hän tarkoitti ”laittomilla”.  

( Jeesus ) ”Lain sydän on Rakkaus. Ne, jotka eivät rakastaneet, ovat laittomia. Usko ilman töitä on 

kuollut. Minä olen yhä odottamassa näkeväni teidän uskonne toiminnassa. Odottaen näkeväni 

teidän ruokkivan ja vaatettavan köyhän, vierailevan sairaiden luona ja vankilassa olevien luona. 

Minä olen yhä odottamassa näkeväni aitoja kääntymyksiä ja rakkauden virtaavan elämistänne. Ja 

kuitenkin, teille saattaa olla toivon kipinä jäljellä, jos te tunnistatte itsekkyyden syntinne ja 

kadutte, huutaen apuun Armoa. Mutta jos teidät otetaan ennen kuin te kadutte, mitä sitten?” 

”Minä pyydän teitä nyt valmistelemaan itsenne tapaamaan Minua ja ymmärtämään –sota 

valmistelut on jo loppuun saatetut. Lähinnä Isän myöntyminen pidättelee tätä vihaa.”  

”Ymmärrättekö te? Minä haluan antaa teille anteeksi. Minä haluan teidän sokeat silmänne 

avoimiksi. Minä haluan teidän katumisenne. Minä todella odotan, päivä päivän jälkeen, että te 

tunnistaisitte, että te olette menneet väärää polkua. Te ette ole valinneet Minua, vaan lihanne ja 

maailman nautinnot. Te olette sotkeutuneet kiistoihin, syytöksiin, herjauksiin, katkeruuteen ja 

selkään puukotukseen… varasteluun, tappamiseen ja toisten hyvien nimien tuhoamiseen ja 

panettelemaan sitä Evankeliumia, Ilosanomaa, Minun kuolemaani Ristillä, vapauttaakseni teidät. 

Minä voin antaa teille anteeksi, jos te kadutte. Minä olen maksanut hinnan, mutta teidän täytyy 

tehdä oma osanne.”  

”Se tulee yllenne yhtäkkiä, eikä siihen ole lääkettä, ei aikaa katua, ei edes aikaa kutsua Minua. 

Teidän osaltanne se on ohi ja teidän kohtalonne on sinetöity. Sinä aikana ei tule olemaan 

tekosyitä, sillä Minä olen antanut varoituksen perään varoituksen ja vielä varoituksen, yrityksenä 

kääntää teidät aivan viime minuutilla. Ei tule olemaan tekosyitä. Teitä varoitettiin, teitä opetettiin 

ja silti te valitsitte mennä Paholaisen kanssa.” 

”Siispä, Minä vetoan teihin. Te olette jälleen sodan partaalla, eikä ole takeita, että tällä kertaa se 

tultaisiin välttämään. Valitkaa, kenen kannalle te asetutte, sillä moni ei tule kykenemään 

päättämään sillä hetkellä. Minä teen asian selväksi teille tänään. Minä pysyn teidän mukananne, 
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valmiina kuulemaan, kun te kadutte ja tulette Minun luokseni. Minun käteni ovat avoimina teille 

jopa tällä hetkellä. Minä haluan antaa teille anteeksi ja toivottaa teidät tervetulleiksi Minun 

talooni, mutta teidän täytyy tehdä se päätös sydämestänne ja Minä tulen kutsumaan teidät Minun 

Sydämeeni. Vaikka teidän syntinne olisivat veriruskeat, Minä tulen pesemään ne pois, 

lumivalkeiksi.”  

”Minä seison nyt vieressänne, odottaen teidän tulevan Minun luokseni. Armo on tässä teidän 

katumistanne varten. Pyydän, älkää käännyttäkö Minua pois tällä kertaa. Se saattaisi aivan hyvin 

olla viimeinen mahdollisuutenne.” 

 

 

324. Jeesus sanoo… Te olette Minun Morsiameni,  

Minun salainen Puutarhani & Minä tarvitsen tätä Puutarhaa 

 
TE OLETTE MINUN SALAINEN PUUTARHANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Toukokuuta, 2016.  

Clare aloitti… Tänään ylistyksen jälkeen, nukahdin ja lepäsin ja sitä sattuu aika usein, kaikkien 
teidän puolestanne, jotka tunnette syyllisyyttä nukahtamisesta ylistyksen aikana ja sen jälkeen. 
Pikaisen leponi jälkeen, tulin rukoukseen jälleen sanoen… ”Tässä olen, Herra”.  

Jeesus vastasi… ”Minä olen aivan vieressäsi. Nautiskellen havainnollasi siitä, kuinka paljon Minä 
rakastan ja kunnioitan sinua. Minä haluan puhua Minun Morsiamilleni siitä, kuinka paljon lohtua 
he tuovat Minulle.”  

”Minun rakkaat, lakatkaa vaahtoamasta siitä, otetaanko teidät Taivaaseennostossa vai ei. Minä 
olen kertonut teille aikaisemmin, niin kauan kuin te olette lopettaneet synninteon ja teette 
parhaanne pysyä poissa synnistä, Minä tulen ottamaan teidät. Kun te lankeatte, tulkaa juosten 
Minun luokseni syvässä synnintunnossa. Minä tulen välittömästi ennallistamaan teidät. 
Käsityskykynne takana on luonnonvoimia, jotka ovat tuottaneet riippuvuuksia. Näiden voimien 
kamppailut ovat rajuja ja monet lankeavat niiden vuoksi toistuvasti.”  

”Minä näen sydäntä särkevät kamppailut, joita te käytte läpi. Minä näen teidän kyyneleenne ja 
päätöksenne pysyä poissa synnistä. Minä näen ja kunnioitan, siispä älkää pelätkö tulla Minun 
luokseni, kun lankeatte. Minä tulen odottamaan teitä avoimin käsivarsin. Ymmärtäkää, että Minä 
näen kaiken elämässänne ja tiedän, missä te olette vilpittömästi yrittämässä ja missä ette ole. 
Minä olen anteeksiannon ja ennallistamisen Jumala. Kun te olette tehneet parhaanne, aivan 
parhaanne ja silti lankeatte, nöyryys työskentelee syvälle sieluunne. Enkö Minä sanonutkin, että 
veronkerääjät ja prostituoidut tulevat pääsemään Taivaaseen ennen omahyväisiä? Todella Minä 
sanoin. Ja olittepa siitä tietoisia tai ette, heikkoutenne on pitänyt teidät poissa niiden joukosta, 
jotka onnittelevat itseään siitä, että he eivät ole niin kuin muut ihmiset.”  

”Kun Minä näen omistautumisenne, teidän päivittäiset kamppailunne, teidän tuoreen 
päätöksenne, teidän huolellisen omantuntonne tutkimisenne ja itsekorjauksenne Minä riemuitsen 
siitä, että tällaiset kuin nämä ovat antaneet elämänsä Minulle. Minä löydän paljon piristystä ja iloa 
teidän sydämissänne asumisesta ja mielienne mietiskelyjen kuuntelemisesta, kun te jatkatte tulla 
lähemmäs ja lähemmäs Minua, kunnes me olemme yhtä. Minä näen teidän kuivat jaksonne ja 
katson murhettanne, kun te ette tunne Minun läsnäoloani, vaikka Minä olen kanssanne aina.”  
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”Minä näen, kuinka te omistaudutte uudelleen elämällänne Minulle joskus tunti tunnilta, päivä 
päivältä, sanoen uudelleen ja yhä uudelleen, ”Minä haluan enemmän Sinua, Jeesus. Minä haluan 
rakastaa Sinua koko sydämestäni.” Minä kuulen kerrat, kun te itkette sydämestänne, ”Herra, anna 
Armoa näille sieluille.” Minä hyväksyn sydäntenne mietiskelyt ja uskollisuutenne, jonka saavutatte 
päivittäin.”  

”Kuinka Minä mahdollisesti voin kuvata teille kuvaamatonta iloa, jota te tuotte Minulle? Te olette 
kuin puutarha, joka on täynnä kaikenvärisiä reheviä ruusuja ja ihmeellisiä tuoksuja. Jasmiini, 
laventeli ja syreenit kasvavat ylenpalttisina. Ruusupenkkien välissä ovat piilossa kallisarvoiset 
kielot, antaen omaa jumalallista tuoksuaan. Kyllä, teidän hyvät tekonne ovat manifestoituneet 
Minulle ja kaikelle Taivaalle yliluonnollisen tuoksun kera. Kastepisarat, jotka vierivät alas jokaista 
ruusun terälehteä, kimmeltävät ihastuttavia sateenkaaren värejä. Polkujen varrella olevat kivet 
ovat ainutlaatuisia akaattilaattoja, jotka esittävät monimutkaisia pitsikuvioita, jotka kuvastavat 
Taivaan kukkuloita.”  

”Linnut, jotka pesivät puutarhassanne, laulavat ylistyksiä jatkuvasti tässä suojatussa ylistyksen ja 
rauhan paikassa. Siellä ne kasvattavat poikasiaan, hienoimmilla siemenillä ja hedelmillä. Teidän 
hedelmäpuunne ovat jatkuvasti kantamassa mitä herkullisimpia hedelmiä. Ja tämä runsaus leviää 
ulkomaille, tuoden ravintoa muille sieluille, joiden puutarhat eivät vielä ole täydessä 
kukoistuksessa.”  

”Vaikka viettäisin koko lopun yötä selittäen sinulle sinun sielujesi kauneutta, Minä en voisi tehdä 
niin asiaankuuluvasti. Minä teen vain tämän hataran yrityksen osoittaa sinua oikeaan suuntaan, 
ymmärtää ketä te todella olette Minun edessäni. Ja Minä tunnen teidät hyvin, Minun Morsiameni 
– te ette tule hyväksymään näitä ylistyksiä helposti, sillä kaikki kunnia palautuu Minulle, 
Luojallenne. Kuitenkin kauneutenne on silmiinpistävää ja Minä olisin huolimaton, jos en edes 
yrittäisi kuvailla teille, mitä Minä näen ja koen teidän läsnäolossanne.”  

”Minä tarvitsen näitä puutarhoja kävelläkseni päivän viileydessä. Sorrettujen itkut ovat aina Minun 
edessäni ja kun Minä saavun puutarhoihinne, hedelmä, jonka te olette synnyttäneet, vastaa Minun 
tarpeeseeni nähdä armojen putoavan hyvään maaperään ja tuottavan hyvää hedelmää. Te olette 
virkistäviä, nuorentavia, rohkaisevia, kun te tuotte iloa Minun Sielulleni. Siksi Minä vuodatan näitä 
armoja ulkomaille, niin että ne lopulta putoaisivat hyvään maaperään ja tuottaisivat arvollista 
satoa.”  

”Kun Minä näen sellaisia asioita tuhlattavan, kun ihmiskunta huutaa apuun Minua lohduttamaan, 
se tuo Minulle suurta surullisuutta. Enkö istuttanut hyvää siementä? Enkö kastellut ja kitkenyt, 
lannoittanut ja karsinut? Missä sitten on Minun satoni? Sielut itkevät ottaakseen osaa tähän 
tuoksuvaan puutarhaan ja parantaviin hedelmiin. Minä istutin, missä on Minun satoni?”  

”Te, Minun uskolliset Morsiameni, olette vastaus Minun rukouksiini ja teidän kauttanne Minä 
ravitsen monia horjuvia ja epätoivoisia sieluja. Minä en ole koskaan vaatinut, että teidän pitäisi 
olla täydellisiä joka suhteessa, vain että te olisitte täydellisiä rakkaudessanne Minua ja veljeänne 
kohtaan. Kun asetutte saamaan sen aikaan, Minä kuljen kanssanne ja yhdessä me tuomme 
kadotetut rakkautemme juhlasaliin.”  

”Siispä, pankaa pelkonne pois. Minä olen tulossa teitä varten. Jos te lankeatte, tulkaa juosten 
Minun luokseni katumuksessa, nouskaa ylös Minun armoni uudella uuttamisella ja yrittäkää 
uudelleen. Se, että te jatkatte ylösnousemista, on armon ihme, joka yksin riittää tuomaan Minulle 
iloa. Pian teidän lankeamisenne tulevat olemaan kauempana ja kauempana syrjässä ja kun te 
opitte, kuinka paljon teitä rakastetaan, kuinka turvassa te olette Minussa, pahan voimat tulevat 
menettämään otteensa teistä.”  
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”Siispä, juoskaa Minun luokseni, Minun Morsiameni ja laittakaa pois vihollisen valheet. Minä tulen 
teitä varten; teidän toivoanne ja uskoanne ei tulla pettämään. Te olette tunteneet Minut 
armollisena Jumalana, niin te tulette tuntemaan Minut Kunnian Jumalana, kun Minä muutan 
teidän ruumiinne Minun ruumiini kaltaisiksi.”  

”Suljettu yrttitarha on siskoni, morsiameni, suljettu kaivo, lukittu lähde.” Korkea Veisu 4:12 
(Laulujen Laulu). 

 

 

325. Jeesus sanoo…  

Minun Morsiameni, Taivaaseennosto tulee olemaan näkyvä Kaikille 

 
TAIVAASEENNOSTO TULEE OLEMAAN NÄKYVÄ KAIKILLE, MINUN MORSIAMENI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Toukokuuta, 2016.  

( Clare ) Pitäköön suuri odotus siitä, että Herra ottaa meidät, meitä kaikkia valmiuden tilassa, 
Sydänasukkaat! 

Sain juuri katsottua Taivaaseennosto katkelman Bob Barberin kanavalta… ”Miltä Taivaaseennosto 
tulee näyttämään.” Se oli todella hyvin tehty. Siis, se oli minun sydämessäni ja mielessäni, kun 
tulin kuuntelemaan Herraa.  

Jeesus aloitti… ”Tuo ei ollut vielä mitään. Sinä luulet, että NE ilotulitteet olivat ihmeellisiä – odota, 
niin näet, mitä kaikkea Minä olen suunnitellut. Se tulee olemaan kaukana kaikkien filmintekijöiden 
kuvitelmien yläpuolella! Mutta Minun täytyy sanoa, että se oli kiva yritys ja varmasti antoi teille 
kaikille vilauksen sellaisesta, mitä ette olleet ennen kokeneet. David on Minun uskollinen 
palvelijani.” 

( Clare ) Hän viittaa tällä David A.R.White`iin – filmintekijään, joka teki sen katkelman 
Taivaaseennostosta ja myös elokuvan ”Jumala ei ole kuollut ”. 

( Jeesus ) ”Kuitenkaan silmä ei ole nähnyt, korva ei ole kuullut. Eikä se ole mennyt ihmissydämeen, 
mitä Minä olen suunnitellut teille, Minun Morsiameni. Se on loistavaa, eikä sitä voi kuvailla ja se 
on sydäntä särkevän kaunista! Nämä päivät ovat täynnä epävarmuutta ja haasteita. Joillekin 
odottaminen on melkein kestämätöntä. Kuitenkin Minun Armoni ylläpitää teitä. Kaikki se mikä on 
kaunista ja ylistettävää, on ollut piilossa saastan verhon takana ja sillä vihollinen on käärinyt tämän 
maailman. Mutta muutamaksi, ohikiitäväksi hetkeksi verho poistetaan ja te tulette näkemään, niin 
kuin teidätkin tullaan näkemään.” 

”Mitään sellaista ei ole koskaan ennen tapahtunut, eikä tule tapahtumaan, lukuun ottamatta 
Uuden Jerusalemin alas laskeutumista. Tämä tulee jälleen olemaan hetki, jota ei tulla ikinä, 
koskaan unohtamaan.”   

”Kuinka Minä kaipaankaan Minun Morsiamieni nostoa taivaallisiin! Kokea hänen kirkastumisensa. 
Silmä ei ole nähnyt, ja KOSKAAN se ei ole mennyt ihmissydämeen, mitä tulee tapahtumaan. 
Evankelista Johannes näki monia kunniakkaita asioita, mutta tämä kokemus tulee viemään niistä 
kaikista voiton.”  

”Se, mitä Minä olen suunnitellut teille, Minun Morsiameni, tullaan uskomaan, vasta kun se 
nähdään. Kuitenkin jopa sitä vääristellään joksikin, mitä vihollinen voi käyttää. Jotkut kuitenkin, 
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tulevat olemaan täysin vakuuttuneita ja tulevat antamaan elämänsä Minulle. Erityisesti 
Morsianten sukulaiset. Te olette valmistelleet perheitänne tähän, eikä siitä ole pakoa, sillä tämä 
totisesti on profetioiden täyttymys. Tämä tapahtuma tulee jättämään pysyvän jäljen, joka kantaa 
heitä koko matkan aivan loppuun saakka. Enää ei tule olemaan mitään epäilyksiä, että olenko 
Minä todellinen ja että Minä palaan hallitsemaan.” 

”Niin monet eivät voi kuvitella mielessään tätä, koska he ovat maailmaan ehdollistamia. Mutta 
tämä tapahtuma tulee muuttamaan kaiken sen. Vain kaikkein kovettuneimmat sydämet tulevat 
kyseenalaistamaan, mitä juuri tapahtui, ja ovat innokkaita korvaamaan sen maailman selityksillä.”  

”Siksi Minä ratkaisin tehdä tästä julkisesti näkyvän tapauksen. Kaikki maailman heimot tulevat 
suremaan.” 

 ”Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he 
näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.” 
(Matteuksen Evankeliumi 24:30 ).” 

”Tässä viitataan erityisesti Israelin heimoihin, sillä he ristiinnaulitsivat Messiaansa, ja tämä tulee 
olemaan heidän katkeamispisteensä. Koskaan enää eivät ylpeyden ohjat tule hallitsemaan Minun 
ihmisiäni. He tulevat nöyrtymään alimpaan pisteeseen saakka. Suurin heidän joukossaan tulee 
näkemään itsensä suurimpana syntisenä, sillä kaikki Pyhien Kirjoitusten ja Fariseusten opetukset 
eivät koskaan valmistelleet heitä siihen todellisuuteen siitä, Kuka Minä Olen. Koko järjestelmä, 
jossa oikeudenmukaisuus tekojen kautta, tulee murenemaan ja prostituoitu tulee todellakin 
pääsemään Taivasten valtakuntaan heidän edellään.” 

”Kuitenkaan, Minä en sano tätä häpäistäkseni heitä, niin suurta on Minun Rakkauteni Minun 
Ihmisiäni kohtaan. Minä odotan innolla päivää, jolloin he huomaavat, että MINÄ OLEN Lain sydän 
ja täyttymys kaikille profetioille ja kaikelle sille, mitä on kirjoitettu. Minä olen enemmän kuin 
heidän Pelastajansa – Minä olen Elävän Jumalan inkarnaatio. Ja tällä Maapallolla elämäni elämän 
kautta Minä olen näyttänyt toteen heidän uskonsa ytimen ja kuinka edellytän heidän elävän sitä.” 

”Koskaan enää ei ihmisen arvoa tulla tuomitsemaan hänen töillään tai maallisella arvolla. Kaikki 
Maapallon rikkaat tulevat nöyrtymään Minun kallisarvoisen Vereni edessä, ja sen arvoa ei koskaan 
voida mitata. Rammoilla ja vanhuudenheikoilla tulee olemaan erityinen paikka Minun edessäni, 
kun Minä parannan heidät. Kuitenkin laki, joka julistaa nämä ”epäpuhtaiksi”, tullaan pesemään 
pois ikuisiksi ajoiksi Minun Verelläni.” 

”Maapallon mahtavat tulevat nöyrtymään ja täyttymään alhaisuutensa ilosta. Maailman köyhät 
tullaan ylentämään ja ennallistamaan itse elämän arvoon. Enää ei ihminen tuomitse tämän ja tuon 
välillä. Kaikki tullaan lunastamaan Minun Verelläni. ”  

”Clare, Lain sydän ON Rakkaus. Ymmärrätkö, Tyttäreni? Ei ole mitään ”tapaa” ansaita paikkaa 
Minun sydämessäni. Eikö sinulla jo ole Minun Vertani kiertämässä suonissasi ja sinä olet 
mittaamattoman arvokas Minulle. Ja Rakkaus on Taivaan valuuttaa. Se on kaikkein arvostetuin 
ominaisuus. Kaikki, jotka vaeltavat Rakkaudessa, ovat mittaamattoman arvokkaita jalokiviä Minun 
Isäni rinnuksista. He ovat saaneet päätökseen matkansa ja koettelemuksensa tällä Maapallolla ja 
heidät on ennallistettu siihen puhtauteen, josta heidät luotiin.” 

”Tämä ihmisen tuleminen ja palaaminen Isän luo ovat suuri arvoitus. Se pitää sisällään 
arvokkuutta, jota Taivaan enkelit ihailevat ja Helvetin langenneet pelkäävät. Se on kuin juuri 
Minun elämäni, kuolemani ja ylösnousemukseni toistuisi yhä uudelleen ja uudelleen heille, jotka 
ovat antaneet elämänsä minulle… ja todellakin Minä täydellistän heidät. Heillä on jotain, mitä 
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enkeleillä ei voi koskaan olla. He tuntevat ykseyttä ja yhteenliittymistä Minun kanssani, ja sitä ei 
mikään toinen luotu voi saavuttaa.” 

”Kyllä, se on mahtava arvoitus, jossa Minä olen antanut Itseni täydellisesti Minun Luoduilleni. 
Kyllä, Minä olen vehnän siemen, joka putosi maahan ja toi kypsää vehnää suurilta kypsiltä pelloilta. 
Kaiken luodun täydellisyys on kulkenut omaa rataansa ja palannut Minun luokseni – kuitenkin nyt 
yksilön kunnia, hänen, joka on kuolettanut itsensä ja uskonut kaiken Minulle. Voi, kuinka monia 
arvoituksia tähän mystiseen kuolemaan onkaan kietoutunut. Vain Taivaassa sinä todella pystyt 
ymmärtämään, kuinka Minä olen antanut Itseni elää teidän kauttanne, ja kuinka tämän kuoleman 
ja ylösnousemuksen kautta, te myös, olette pieniä Kristuksia.” 

”Älkää kuormittako itseänne ymmärtämään. Tarpeeksi pian se tulee kristallinkirkkaasti teidän 
ymmärrettäväksenne. Mutta nyt on vielä aika kamppailla tämän maailman pahojen voimien 
kanssa jalansijasta Minun ihmisteni parissa. Nyt on vielä koettelemusten ja testauksen aika, minkä 
mukaan Minun elämäni kunnia säteilee heistä, jotka ovat voittoisia. Minä tiedän, ettei kukaan 
teistä tunne itseään voittoisaksi – mutta voitteko luottaa Minuun? Te olette. Minä tiedän, että te 
näette niin vähän arvoa itsessänne ja siinä mielessä se on aika paikkansa pitävää ja varmaa, mutta 
toisessa mielessä se on karkeasti aliarvioitua.”  

”Kuitenkin pelastuksenne vuoksi, on parasta välttää näiden asioiden liian tarkkaa tutkimista. Kun 
te vielä kuitenkin olette Maapallolla, te olette yhä taipuvaisia ylpeyteen, mustasukkaisuuteen ja 
haluun olla muiden yläpuolella. Teidän turvanne on teidän pienuutenne ja kun siitä asemasta 
voitte todella ja sydämestänne riemuita, te olette melkein voittaneet taistelun.” 

”Minä sanon sen, koska miten tahansa te näyttäydytte muille, te silti olette alttiita tälle tilalle, 
jonka Minä olen luonut suojatakseni teidän loistonne ja kauneutenne Minussa.” 

”Siis, Minun Morsiameni, voitteko tyytyä siihen? Voitteko tyytyä siihen näkyyn, että teidät 
ennallistetaan Isälle teidän kaikessa turmeltumattomassa kauneudessanne, ja teidän taistelu 
arpenne loistavat, kuin ennen näkemättömät timantit? Kyllä, ottakaa nämä sanat sydämeenne. 
Jatkakaa itsenne valmistelemista päivittäin ja ymmärtäkää, että olemme kumppaneita tässä 
seikkailussa. Minä täydellistän teidät. Te vain vastaatte Mestarin käteen, kun Hän hioo teidän 
olemuksenne raakaa kauneutta, ainutlaatuiseksi luoduksi. Tyytykää siihen. Ei ole muuta tehtävää, 
kuin rakastaa jokaisessa tilanteessa, ja katua jokaista epäonnistumista ja seurata Minua. Minä 
tiedän, kuinka motivoida ja johdattaa teitä, älkää pelätkö hetkeäkään. Tämä on Minun työni ja 
Minä teen sen hyvin.”  

”Olkoon Minun teissä olevan läsnäoloni rikkaus kaikenkattavaa, että pystytte juoksemaan kisanne 
voitokkaaseen maaliin saakka. Minä Itse tulen pitämään siitä huolen.” 

 

 

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.   
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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.”   
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”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.”   
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( 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 



 
87 

 

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.”  
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”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.” 

 

 

327. Jeesus selittää:  

Teidän Alhaisuutenne & Teidän Elämänne Minun Silmieni kautta 

 
TEIDÄN ALHAISUUTENE & TEIDÄN ELÄMÄNNE MINUN SILMIENI KAUTTA   

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 31. Toukokuuta, 2016.   

( Clare ) Herra on kanssamme, rakkaat Sydänasukkaat ja Hän on hyvin mielistynyt meidän 
ponnisteluihimme olla uskollisia Hänelle.  

Tänään ylistyksen aikana, sain useita vilahduksia meistä – Herrasta ja minusta – ja olin pukeutunut 
morsiuspukuun. Tunsin, että on aika saada viesti ja tulin istumaan tietokoneeni viereen.  

Olen tässä, Herra. Kiitos, että Sinä olet varjellut meitä ja vienyt meidät näiden muutamien viime 
päivien läpi, vai pitäisikö minun sanoa viikon. On ollut rankkaa, mutta Sinä olet tuonut meidät läpi. 
Pyydän Herra, täytä meidät ylitsevuotaviksi Sinun Rakkaudellasi ja Viisaudellasi. 

( Jeesus ) ”Olen tässä, Clare. Tanssiaika sinun kanssasi oli niin Suloista. Minä kaipaan yhdessäolon 
aikoja. Antaisitko Minulle lisää aikaa, pyydän?”  

( Clare ) Sinä tarkoitat tanssimista, kuten juuri nyt?   

Hän vastasi minulle… ”Kyllä, se olisi hyvä.”  

( Clare ) Siispä, palasin ylistämään ja jälleen pystyin näkemään itseni vihkipuvussa ja Hän oli 
mustassa smokissa, kun Hän armollisesti pyyhkäisi kanssani kiillotetulla tanssisalin lattialla. Hän oli 
niin kuninkaallinen ja varma Itsestään, kun Hän ohjasi minun askeleitani, minun täytyi vain 
ihmetellä. Olimme kuuntelemassa Terry MacAlmonin laulua, ”Kuinka kauan”, joka kertoo 
Taivaaseennostosta. Kysymys, jonka me kysymme joka päivä itseltämme: kuinka kauan?? Se on 
kaunis laulu, joka tapauksessa.  

Oi Jeesus, kuinka suloista on olla Sinun lähelläsi, Sinun sydämelläsi ja Mielessäsi. Kuinka kovin 
siunattu Minä olen.  

( Jeesus ) ”Minä olen odottanut pitkän ajan, että sanoisit sen, Clare. Sinä olet todella siunattu ja 
Minä tiedän, että otat sen vakavasti… mutta voimmeko pitää vähän lisää hauskaa ja tanssia lisää?”  
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( Clare ) Minä vastasin Hänelle… Tietenkin! Minä tulen muistamaan tämän seuraavassa rukous 
hetkessämme yhdessä. Herra, pyydän, puhu minulle…  

Hän aloitti… ”Minä olen niin mielissäni sinusta, Clare. Sinä olet seurannut Minun ohjeitani, olet 
ennakoinut Minun tarpeitani ja tehnyt sen, mikä sinulla oli tehtävänä. On niin vähän aikaa jäljellä 
ja Minä tiedän, ettet sinä hetkeäkään usko tätä. Mikä pinnalta katsoen näyttää rauhalliselta, on 
pettävää. Se, mikä on hautumassa kulissien takana, on suurempaa ja perustavampaa, kuin voit 
edes kuvitella.”  

Tämä maailma tulee muuttumaan yhdessä yössä. Mutta sillä aikaa, kun me jatkamme tässä armon 
ikkunassa, Minä kutsun kaikkia Minun Morsiamiani tekemään pieniä asioita rakkaudella. Monet 
teistä ovat pettyneitä elämiinne, siihen, mitä olette tehneet ja siihen, mitä ette ole tehneet.”  

”Te vertaatte itseänne kuuluisiin ihmisiin ja ympärillänne oleviin, joilla on saavutuksia ja 
maailmallista menestystä, sitten te tulette takaisin yksityisesti ja syytätte itseänne ja näette 
itsenne epäonnistujina. Te ette näe sitä, mitä Minä näen. Te ette näe töitä, jotka on tehty 
henkilökohtaisesta kiinnostuksesta, ei rakkaudesta.”  

”Yksi pieni teko tehtynä rakkaudesta veljeänne kohtaan, ylittää tuhannet teot, jotka on tehty 
henkilökohtaisen voiton vuoksi. Ymmärrättekö? Pian kaikki nämä vääristä motiiveista tehdyt työt, 
99% siitä, mitä media kannattaa ja tekee niistä suuren numeron, ovat täysin arvottomia ja ne 
tulevat palamaan tulissa, kun kaikki asiat punnitaan Minun vaakakupeillani. Kun itse asioiden ydin 
tutkitaan: motiivit, tulokset, kaikki, mikä on korkeasti ylistettyä nyt maailmassa – tulee 
muuttumaan höyryksi.”  

”Kuitenkin, se mikä on tehty rakkaudesta, tulee loistamaan ikuisesti. Älkää tuhlatko aikaanne 
suuriin asioihin, jotka saavat huomiota ja ylistystä. Teidän pienet asianne, tehtyinä rakkaudesta, 
ovat sitä, mistä elämän todellinen merkitys on tehty. Liian monet teistä ovat nyt epätoivoissaan 
hukkaan heitettyjen elämienne vuoksi. Kuitenkin suuri osa aikaa vietettiin salassa, rukouksessa, 
palvellen tavoilla, joita maailma pitää nöyristelevinä ja merkityksettöminä.”  

”Kuitenkin nämä ovat Minun Valtakuntani Kuninkaitten ja Kuningatarten merkkejä. Nämä ovat 
ominaisuuksia, jotka pätevöittävät teidät hallitsemaan Tuhatvuotisessa Valtakunnassa. Te olette 
tehneet valinnan tehdä oikeita asioita monien vuosien ajan ja se on ansainnut teille 
nimettömyyden paikan, mikä on turvallisin paikka olla tällä Maapallolla.”  

”Kaikki, mikä on tehty puhtaalla motiivilla, tulee kestämään. Kaikki, mikä on tehty 
turhamaisuudesta, tulee lankeamaan – se vain on niin yksinkertaista.”  

( Clare ) Ja vain ollakseni varma, katsoin mitä turhamaisuus tarkoittaa: kohtuuton ylpeys itsestään 
tai omista saavutuksista; liiallinen turhuus.  

Hän jatkoi… ”Suurinta osaa maailmasta motivoi tämä tarve ylistää itseään. Mutta kun tulin tälle 
Maapallolle, menin menojani ja nöyryytin itseäni. Pesin opetuslasteni jalat. He, jotka olivat 
etsimässä kuningasta heitä hallitsemaan, ohittivat sen. He, jotka etsivät uskon todellista olemusta, 
tunnistivat Minut välittömästi. He olivat lopen uupuneita tärkeiden henkilöiden asemiin ja heillä 
oli suuri tarve päästä vapaaksi synneistään. Saada rauha, saada välit kuntoon Jumalan kanssa. He 
etsivät Valtakuntaa, joka ei ollut tästä maailmasta ja siksi he tunnistivat Minut.”  

”Nyt me tulemme ajan vähyyteen ja Minä lupaan sinulle, että vihollinen tulee yrittämään saada 
sinut sotkeutumaan maailmallisiin hankkeisiin, jotka ovat yli ymmärryksesi. Hän tulee varastamaan 
sinun ylevän palvelijan asemasi ja kätkössä olemisen ja houkuttelemaan sinut maailmallisiin 
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asioihin, jotka tulevat tuomaan sinulle tunnustusta. Älä vaihda kartanoa majataloon. Älä vaihda 
tätä alhaista ja halveksittua asemaa johonkin, jossa on enemmän tunnustusta.”   

”Monet etsivät tapoja miellyttää Minua. Enkö Minä ole kertonut teille rakastakaa veljeänne niin 
kuin rakastatte Minua ja tehkää tämä jatkuvasti? Mutta vihollinen haluaisi teidän kävelevän pois ja 
jättävän veljenne tarpeeseen, kun te tavoittelette jotakin, mikä näyttää tärkeämmältä ja 
suuremmalta. Kun kello tikittää ja maailma on uhan alla, kaikkein tuottavin asia, minkä te voitte 
tehdä, on rakastaa naapurianne kuin itseänne, hetkestä hetkeen.”  

”Tehkää pieniä asioita suurella rakkaudella ja olkaa hyvin varautuneita siihen, että teitä 
vedettäisiin korkean profiilin pyrkimyksiin, jotka saavat teidät kasaamaan liikaa tekemistä, 
uupumaan loppuun, olette liian kiireisiä rukoilemaan ja ärsyyntyneitä keskeytyksistä, jotka voisivat 
olla pieniä mahdollisuuksia näyttää Minun rakkauttani veljeänne kohtaan.”  

”Pitäkää tiukasti kiinni siitä, mitä Minä olen antanut teille, Minun kauniit Morsiameni. Joka päivä 
löytäen pukunne puhtaampina ja puhtaampina. Todella, te olette tehneet parhaanne olla 
uskollisia Minulle ja Minä olen hyvin mielissäni sydäntenne asennoitumiseen.”  

”Muistakaa, sillä hetkellä, Minä olen aivan teidän vierellänne. Ja teillä ei tule olemaan mitään 
pelättävää.”   

( Clare ) Se oli Hänen viestinsä loppu.  

Tässä on lyhyt viesti minulta (Jackieltä). Minä haluaisin kiittää kaikkia teitä, jotka olette siunanneet 
perheitämme Ugandassa ja Gambiassa lahjoituksellanne vilpittömästä sydämestä ja myös niitä, 
jotka tukevat palvelutointamme. Niin monet teistä ovat niin ystävälisiä ja kun katson niihin iloisiin 
kasvoihin, kun he saivat omat patjat tai peiton lämmittämään heitä yöllä tai jotakin syötävää, kun 
he olivat nälissään päiviä, silloin minun sydämeni iloitsee. Minä kiitän teitä kaikkia sydämeni 
pohjasta rukouksistanne ja rakastavasta sydämestänne. 

Te olette luultavasti kuulleet, tuettu orpokoti Ugandassa on ryöstetty jo toisen kerran lyhyen ajan 
sisällä. Kaikki, mikä oli helppo siirtää, ryöstettiin. Tänään he viimein kykenivät muuttamaan pois 
heidän luolamaisesta asuinsijastaan, ”normaaliin taloon”, turvallisempaan ympäristöön. Heiltä 
puuttuu yhä monia asioita ja heidän meneillään olevien perustarpeittensa menoja ei voida vielä 
täysin kattaa, mutta kiitos apunne ja tukenne, he voivat mennä takaisin yksinkertaiseen ja 
vaatimattomaan tavallisuuteen. 

Myös Veljemme ja Sisaremme Gambiassa, orvoiksi jäänyt Perhe, jossa on seitsemän sisarusta, 
kiittävät teitä sydämensä pohjasta kaikesta tuesta. He menettivät vanhempansa 
veneonnettomuudessa, kun he menivät kalastamaan ja he ovat siitä lähtien taistelleet päivittäin 
pysyäkseen hengissä. He myös elävät hyvin vaatimattomassa asuinsijassa ja heillä on puutetta 
ruuasta, vaatteista, patjoista, lääkityksestä jne.  

Me tiedämme, että tarpeessa olevia ihmisiä on joka puolella ympärillämme ja he tarvitsevat 
rakastavaa ja auttavaa kättä ja tämä on meidän tarkoituksemme elämässä, tukea 
lähimmäistämme Rakkaudella. Ja meidän veljemme ja sisaremme Afrikassa, jonne Herra on meidät 
johdattanut, kuuluvat myös tähän ryhmään.  

Saadaksenne lisää tietoa klikatkaa linkkiä ”Call for Help” (Kutsu Auttaa) Videon alla Nettisivun 
yläosassa – Siunatkoon Herra teitä satakertaisesti… Hänen Rakkaudellaan… Jackie 
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328. Odottamisen Uuvuttavuus & Tehkää Rauha Kaikkien kanssa 

 
ODOTTAMISEN UUVUTTAVUUS & TEHKÄÄ RAUHA KAIKKIEN KANSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. & 2. Kesäkuuta, 2016.  

( Clare ) Välittäköön Herra Hänen loputtoman kärsivällisyytensä meidän lopen uupuneisiin 
sydämiimme.  

No niin, rakkaat Sydänasukkaat, minun täytyy myöntää, että tulin rukoukseen äärimmäisen 
alavireisenä ja kuivana. Jopa minun uskoni horjui… puhuisiko Herra minulle, kun tunnen itseni niin 
vesitetyksi? Sitten oivalsin, että tänään on kesäkuun ensimmäinen. Toukokuu on tullut ja mennyt 
ja me olemme yhä täällä.  

Kuitenkin joka päivä viimeisen kahden viikon aikana, Herra on antanut Ezekielille ja minulle Pyhän 
Kirjoituksen toisensa jälkeen Taivaaseennostosta ja Karitsan hääjuhlasta ja valmiina olemisesta. 
Sillä ne teistä, jotka ovat olleet kanssamme yli vuoden, te luultavasti muistatte, että Hän sanoi, 
että se ei olisi vuosia, vaan kuukausia – ja se oli syyskuussa. Sitten aivan viimeisimmäksi, Hän 
sanoi, että sitä pidätellään minuutti minuutilta. Mutta nämä minuutit näyttävät loputtoman 
pitkiltä!  

Päivä täällä Taoksessa on harmaa ja minun täytyy sanoa, että se heijastaa minun lopen uupunutta 
sydäntäni.  

”Herra, joka ikinen päivä viimeisten viikon tai kahden viikon aikana Sinä olet ottanut esille Taivaan 
ja häämme. Unia häistämme, näkyjä häistämme. Pyhiä Kirjoituksia siitä. Viestejä, joita avaan 
kirjastamme, jonka me olemme kirjoittaneet siitä. Ei ole ollut päivääkään viime aikoina, että Sinä 
et ole maininnut jotakin häistä tai antanut meille Pyhää Kirjoitusta Taivaaseennostosta. Ja 
kuitenkin Minä ponnistelen joka päivä uuvuttavalla odotuksella.”  

Herra vastasi minulle… ”Haluatko sinä Minun vastaavan tähän?”  

( Clare ) En. Minä vain olen sanomassa…  

( Jeesus ) ”Tule tänne, Clare.”  

( Clare ) Näin itseni hengessä nojaamassa Hänen rintaansa vasten.  

( Jeesus ) ”Sinä et ole yksin tässä kamppailussa. Et vain sinä, vaan myös muut ja ei vain muut, vaan 
vastustus myös. Mitä tahansa, varastaakseen kannustimenne, ilonne, rauhanne. Mutta oletko 
koskaan tiennyt, että Minä pitäisi lupaustani?”  

( Clare ) Herra, en voi sanoa, koska on asioita, joita Sinä olet sanonut, ja ne ovat vielä täyttymättä.   

( Jeesus ) ”Minun Sanassani, enkö Minä aina täyttänyt Minun sanani Minun profeetoilleni?”  

( Clare ) Ehdottomasti. Vaikka jotkut heistä, eivät olleet elossa näkemässä sitä päivää…  

( Jeesus ) ”No niin, sinä tulet olemaan elossa – sen Minä olen luvannut. Pimeintä on aina ennen 
aamunkoittoa. Monille teistä, Minun Morsiameni, tämä on pimeä hetki, vaikka teillä silti on 
elämän välttämättömyydet, kun se etenee. Mutta monille se on pimeä hetki, koska teitä 
pilkkaavat teidän sukulaisenne, tekevät pilkkaa teidän odotuksestanne, kun Minun paluustani 
hakemaan teitä. Teidän toivoanne ei tulla pettämään. Älkää kiinnittäkö huomiota kuiskutteluihin ja 
syytöksiin, joita esittävät he, jotka eivät avaa korviaan ja sydämiään Minulle täysin.”  
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”Monet ovat niin naulittuina maailmaan, että he eivät halua kuulla, mitä Minulla on sanottavaa. 
He eivät halua kuulla Minun varoituksiani. Ja kuitenkin he sanovat, ”Missä on lupaus Hänen 
tulemisestaan?” ja te vetäisette syvään henkeä ja kerrotte heille, ”Sulhasen tulo viivästyi, mutta se 
ei tarkoita, etteikö Hän olisi matkalla”.”  

”Todella Minä olen ovella – en matkalla. ”Matkalla” meni kauan aikaa sitten. Olen tässä nyt, 
pidätellen vielä yhden sielun vuoksi. Enkö Minä koskaan uuvu loppuun? Joillekin se käsite on 
Jumalan pilkkaa, mutta kyllä, Minä uuvun loppuun. Ja kaikki te, jotka olette Minua lähellä, Minun 
Morsiameni erityisesti, te tiedätte, että Minä olen lopen uupunut, koska myös te olette lopen 
uupuneita ja kannatte tätä mukananne päivä päivän jälkeen.”    

”Mutta Minun armoni vuoksi te jatkatte olla antamatta periksi ja toivotte, sitä toivoa vastaan, että 
Minä tulen täyttämään tämän lupauksen, kun te vielä olette elossa. Te jatkatte itsekkään piirteen 
korjaamista, mikä haluaa sen nyt, huolimatta niistä, jotka tuodaan Minun luokseni ja niistä, jotka 
tulevat menehtymään helvetissä. Te jatkatte kätenne laittamista Minun käteeni ja kuljette Minun 
kanssani, vaikka tunnette kipua lopen uupumisestanne. Ja Minä kunnioitan teitä siitä.”  

”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te 
olette Minun ystäviäni, jos teette, mitä Minä käsken teidän tehdä. Tämä on Minun käskyni, että te 
rakastatte toisianne, niinkuin Minä olen teitä rakastanut.” Johanneksen Evankeliumi 15:13, 14, 12.  

”Ja siispä, monet teistä kulkevat tässä rakkaudessa, suuressa odotuksessa. Mutta te uuvutte 
loppuun. Minä kunnioitan teitä, Minun Morsiameni, siitä että te seisotte Minun vierelläni 
kuivuudessa, fyysisissä koettelemuksissa, kavereittenne pilkassa ja halveksunnassa. Oi, kuinka 
suuri tulee hyvityksenne olemaan siitä, että olette seisomassa Minun vieressäni, kun niin monet 
juoksevat pois Minun luotani maailmaan, kun niin monet liukastuvat ansoihin, joista Minä varoitin 
heitä, kun Yhden Maailman Hallitus etsii valmistella joitakin ja tuhota muita. Kun Minä seuraan 
kadotettuja ja lipsahtaneita, toivoen, että he pysähtyisivät vain hetkeksi ja harkitsisivat ikuista 
määränpäätään, ennen kuin on liian myöhäistä.”  

”Kyllä, Minä myös olen lopen uupunut – hyvin lopen uupunut. Kuitenkin me pidättelemme vielä 
yhden rakastetun pojan tai tyttären tulon vuoksi, että he palaisivat Minun luokseni. Mitä Minä 
sanoisin, että Päivä on tulossa? En, te olette kuulleet sen aikaisemmin. Mutta tämän Minä voin 
kertoa teille: teidän palkkionne Taivaassa tulee olemaan erittäin suuri. Te olette pukeutuneet 
Minun pelastuksen pukuuni ja seisseet Minun kanssani kuivuudessa, testauksissa, raakuudessa, 
jota teitä vastaan on kohdistettu, jotkut ovat jopa menettäneet päänsä, vain saadakseen 
ikuisuuden Minun kanssani. Kyllä, ikuisuuden Minun kanssani. Iloja, joita te ette voi käsittää 
ihmismielellänne.”  

”Mutta teille, jotka olette yhä täällä, teille, jotka ette ole antaneet periksi pyhyyden vuorelle 
kiipeämisessä, Minä tulen viemään teidät kunniasta kunniaan. Te ette voi nähdä, mistä olette 
tulossa ja minne olette menossa. Te katsotte vain Minun käteeni, seuraten Minua, minne ikinä 
Minä menen, etsien Minua joka päivä, teillä on nälkä tietää Minun tahtoni ja elää Minua varten. 
Kyllä, teille matka on pitkä, kuiva ja kova. Mutta kun te lopulta seisotte siellä vuoren huipulla ja 
katsotte näkymää, te tulette pitämään kärsimyksiänne mitättöminä. Ja kuten nainen, joka on 
synnyttänyt miespuolisen lapsen, te tulette unohtamaan pitkän ja tiiviin ahkerointinne siitä ilosta, 
että teillä on vastasyntynyt lapsi käsivarsillanne.”  

”Minulla on hieman lisää sanottavaa teille, Minun Morsiameni – paitsi, että te olette Minun 
kanssa-ahkeroijiani viinitarhassa. Te tulette seisomaan Minun vierelläni sen Päivän odotuksessa ja 
Minä kerron teille totuuden: te ette tule pettymään toiveissanne ja palkkionne on oleva suuri.”  

***  
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Nyt Viesti Kesäkuun 2.päivältä… Tehkää Rauha kaikkien kanssa  

( Clare ) Siunatkoon Herra Jeesus meidät valppaudella ja energialla, kun me elämme 
miellyttääksemme Häntä ja kosketamme muita veljellisellä rakkaudella. Löytäköön Hän meidät 
tekemästä Hänen töitään, kun Hän tulee.  

Jeesus aloitti… ”Minun kallisarvoinen Kyyhkyni, jäljellä on niin vähän sanottavaa juuri nyt, paitsi 
kehotuksia pyhyyteen ja huolehtia erityisesti niistä, jotka ovat ympärillänne ja joita Minä lähetän 
teille. Tehkää rauha kaikkien kanssa, joille kannatte kaunaa. Älkää jättäkö jälkeenne kaunaa. Älkää 
jättäkö jälkeenne selvittämättömiä asioita. Pitäkää huoli, että te olette rauhassa KAIKKIEN kanssa, 
parhaan kykynne mukaan.”  

”Joillekin tämä tulee olemaan erittäin vaikea päätös ja ponnistus. Mutta saanko Minä sanoa, mitä 
vaikeampi, sen tarpeellisempi se on. Jotkut tulevat tuntemaan syvää syyllisyyttä, kun olette 
menneet. Minä haluaisin nostaa sen pois heiltä nyt. Tehkää rauha heidän kanssaan. Se ei ehkä 
ollut teidän vikanne, mutta te silti voitte pyytää anteeksi.”  

( Clare ) ”Oi Herra, kuinka monta kertaa Sinä teet tämän minun kanssani!!!”  

( Clare ) Vain sivuhuomautuksena tässä, rakkaat, on ollut kertoja, jolloin olen täysin ansainnut 
vaikeudet ja menetykset, huonon käytökseni vuoksi tai lammasaitauksen ulkopuolella 
temmeltämisen vuoksi. Suurimmaksi osaksi minun rakkauteni vuoksi ja sen vuoksi, että olen 
riippuvainen luonnon kauneudesta. Olen varma, että ne teistä, jotka käyvät usein Pinterestissä 
(sähköinen kuvien ja linkkien jakopalvelu), tietävät täsmälleen, kuinka paljon aikaa voi tuhlata 
seuraamalla kauneutta.  

Joka tapauksessa, kun olen mennyt tuhlaamaan aikaa ja jotakin tärkeää on laiminlyöty ja olen 
kärsinyt seuraukset… Silti, se oli kivuliasta, Herra tulisi ja pitelisi minua ja kertoisi minulle, ”Olen 
pahoillani.” Vaikka Hän ei ollut sen aiheuttaja, Hän pyytäisi anteeksi ja olisi myötätuntoinen ja 
ymmärtäväinen. Siispä, jos Kaikkivaltias Jumala voi sanoa, että Hän on pahoillaan, kun se ei edes 
ole Hänen vikansa, varmasti me voimme sanoa sen, vaikka se ei olisi meidän vikamme.”  

Monesti ihmiset havaitsevat asioiden olevan meidän vikamme, kun itse asiassa se on heidän ja he 
heijastavat sen meihin. Jopa silloin, Herra pyytää meitä olemaan myötätuntoisia ja siivoamaan 
selvittämättömiä asioita, niin että he, jotka jäävät jäljelle, eivät saa ylimääräistä syyllisyyden 
taakkaa ja vieraantumista teistä ja voimattomuutta tehdä mitään muuta sille. 

Olen varma, että jotkut teistä tietävät, kuinka pahalta tuntuu, kun joku kuolee, ettekä saaneet 
mahdollisuutta sanoa ”Olen pahoillani, Minä rakastan sinua.” Tai he eivät sopineet kanssanne. 
Siispä, muiden vuoksi, pyydän, harkitkaa rauhan tekemistä ja olkaa varmoja, että sydämessänne te 
ette tunne anteeksiantamattomuutta. Tämä on jotakin, mitä vain Pyhä Henki voi näyttää meille, 
mutta meidän täytyy pyytää.  

Jeesus jatkoi… ”Sitä Minä tarkoitan, rakkaat. Minä haluan teidän olevan vapaita ja siivoavan kaikki 
maalliset sitoumukset, kun Minä tulen hakemaan teitä. Minä haluan nähdä teidät täysin vapaina 
katkeruudesta ja anteeksiantamattomuudesta, mikä on sitonut teitä menneessä, kuin myös 
vapaita toisista, jotka yhä ovat katkeroituneita vuoksenne tai kiintyneitä teihin. Te ette voi 
miellyttää kaikkia, mutta te voitte edes yrittää selvittää menneitä selkkauksia. Aikanaan, Minä voin 
työskennellä niiden kanssa, joiden kanssa te yrititte suuressa nöyryydessä, tehdä rauhaa heidän 
kanssaan ja irrottaa heidän siteitään menneeseen. Todella, muistojen tyrannia on hitaasti tappava 
myrkky, joka ryöstää sielulta elämän nykyhetkessä.”  
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”Sitten, kun olette tehneet rauhan parhaan kykynne mukaan, kun vihollinen yrittää hyökätä 
kimppuunne menneen syyllisyydellä ja tuomitsemisella, tai menneen asioilla, mitä te ette enää voi 
oikaista, antakaa niiden pudota kuin kivi valtamereen. Älkää painiko sen kanssa, että ”olisi 
pitänyt/ei olisi pitänyt”. Yksinkertaisesti antakaa niiden pudota kuin kivi Minun Armoni 
valtamereen, Minun selvitettäväkseni. Pyrkimys taistella tai järkeistää näitä ajatuksia, vain vetää 
teidät syvemmälle konfliktiin. Minulla on jo ratkaisu, Minun ajassani. Minulla on jo varustaminen, 
Minun ajassani. Kun hylkäätte nämä Minulle, se on teidän varma ja terveellinen vastauksenne 
niihin, että niitä työstetään.”  

”Sitten te olette vapaita menneisyyden kahleista ja täysin tässä Minun kanssani, täysin Minun, ette 
kahlittuina menneen syyllisyyden valtaamiin ajatuksiin. Tämä on yksi salaisuus iloiseen elämään 
Minussa. Kun on todella läsnä Minulle juuri tässä ja nyt, kuten Minä olen läsnä teille. Niin paljon 
kauneutta kulkee ohitsenne, koska mielenne on askartelemassa menneen tai tulevan parissa. Jos 
olette tutkineet sydäntänne huolellisesti ja katuneet, te voitte elää Minun kanssani nyt, koska 
mennyt ja tuleva ovat Minun neuvoteltavissani.”  

”Teidän tulisi olla kuin pieni lapsi, käsi Isin kädessä, kävellen elämän merenrantaa, löytäen jokaisen 
ilon aarteista ja mahdollisuuksista, joita Minä heitän vuoroveden mukana joka päivä. Oi, kuinka 
siunattu on sielu, joka on hylännyt kaikki huolensa Minun kykeneviin käsiini. Minä tulen varmasti 
olemaan heidän kanssaan yhteydessä jatkuvasti, koska heidän mielensä ovat vapaita maallisista 
rasitteista.”  

”Te olette kaunista katseltavaa, Minun Morsiameni. Älkää antako kulmienne uurtuvan menneen 
tai tulevan huolista – se vain tärvelee kauneutenne ja paljastaa luottamuksen puutteenne Minuun. 
Oi, kuinka kaunis on sielu, jonka ainut ilmaisu on ihmetys ja rauha Minun läsnäolostani heidän 
elämässään, hetkestä hetkeen.”   

”Te olette nähneet, kuinka jotkut kypsät ja vanhemmat kristityt yhä näyttävät nuorilta. Rauha, 
jonka näette lepäävän heidän kasvoillaan, on hedelmä ahkerasta vihollisen ajatusten torjumisesta 
- niillä vihollinen jatkuvasti pommittaa teitä, heikentääkseen teitä ja lyhentääkseen elämäänne, 
ruiskuttaen katkeruutta ja katumusta, Iloinen on sielu, joka omistaa sen kaiken Minulle. Minä voin 
todella olla olemuksenne ilo hetkestä hetkeen.”  

”Antakaa tämän rauhan olla kanssanne nyt, Minun Kauniit Morsiameni. Olkaa varmoja, älkääkä 
jättäkö jälkeenne ratkaisemattomia asioita. Pikemminkin, siunatkaa heitä, jotka olette tunteneet, 
anteeksiannon vapaudella ja veljellisellä rakkaudella.”  

”Minä olen teidän kanssanne tässä. Minä tulen koskettamaan heidän sydämiään.” 

 

 

329. RUKOUSHÄLYTYS JEESUKSELTA – RUKOILKAA ARMOA 

 
RUKOUSHÄLYTYS JEESUKSELTA – RUKOILKAA ARMOA   

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Kesäkuuta, 2016.  

( Clare ) No niin, rakkaat Sydänasukkaat.  

Tulin Rukoukseen jälleen toista kertaa tänään, ennen kuin olin menossa työstämään Herran 
Muotokuvaa ja Herra osoittaa aikakehystä tapahtumien alkamiseen, ne tulevat järisyttämään koko 
maailmaa. Hän kutsuu rukoukseen ja voin nähdä, että on Hänen Toiveensa, että jälleen se tullaan 
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välttämään. Minulla ei ole mitään sanottavaa, muuten kuin tuen Sinua Herra ja lopetan haluni olla 
tekemisissä tämän maailman kanssa.  

Carol oli saanut sanan Herralta, että tämä viikonloppu voisi mahdollisesti olla tuskien alku. Etsin 
Herraa tämän vuoksi ja tässä on se, mitä Hänellä oli sanottavaa…  

( Jeesus ) ”Siispä, mitä jos Minä kertoisin sinulle nyt, että tämä viikonloppu on oikea. Mitä sinä 
sanoisit, uskoisitko sinä Minua?”  

( Clare ) Jos tietäisin, että se olet Sinä Herra, kuinka minä voisin olla uskomatta?   

( Jeesus ) ”Epäusko on tiukassa sinussa Clare, hyvin tiukassa. Se on keskilännen, ”Olen 
Missourista”-tyyppinen asenne, jonka kanssa minä en muuten voi kiistellä, se on se, mikä sinut 
johti Minun luokseni. Sinä et voinut hyväksyä jäljennöstä. Sinun täytyi saada aito asia ja Minä olen 
Aito Asia ja se, mitä Minä olen kertomassa sinulle, on Aito Asia. Tänä viikonloppuna tulee olemaan 
räjähdyksiä ja Minä olen jo kertonut sinulle, missä. Minulla on Minun Esirukoilijani heilahtamassa 
toimintaan jopa nyt, haluaisitko sinä olla osa heitä?”  

( Clare ) Kyllä Herra, mitä ikinä minä voinkin tehdä auttaakseni.  

( Jeesus ) ”Rukoile Armoa. Armoa Nuorille, Armoa Vanhoille, Armoa Vanhuudenheikoille, rukoile 
pienten lasten puolesta, jotka ovat näiden tapahtumien kaikkein raa’immat uhrit, rukoile isien ja 
äitien, sisarten ja veljien puolesta, rukoile, että he tulevat juoksemaan Minun luokseni ja vain 
Minun.”  

”Ehkä Isä tulee heltymään ja antamaan vielä yhden ajan pidennyksen. Me saamme nähdä. Mutta 
Minun Morsianteni tulisi olla aivan ensimmäisiä itkemään Minulta Armoa. Tämä on Minun 
Kallisarvoisteni Sydämen mukaista ja heidän asennoitumisensa. Pyydän, Clare, ole heidän 
joukossaan. Minä tiedän, kuinka lopen uupuneita te kaikki olette. Minä en lupaa mitään. Mutta 
teidän rukouksenne Armon pyytämiseksi tullaan kuulemaan, tavalla tai toisella. Tämä on kaikki, 
mitä Minä voin kertoa teille tapahtumista juuri nyt – Heilahtakaa toimintaan ja rukoilkaa. Minä 
olen teidän kanssanne tässä ja Minä tarvitsen teidän Rukouksianne, Minun Morsiameni.” 

 

 

330. Jeesus puhuu… Tel Avivin Tuhosta, Saatanan Uskonnosta Islamista & 

Rukouksen Vaikutuksesta 

 
TEL AVIVIN TUHO, SAATANAN USKONTO ISLAM & RUKOUKSEN VAIKUTUS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Kesäkuuta, 2016.  

( Clare ) Herra Jeesus, myönnä meille Armo olla antamatta periksi Armossa ja rukouksessa.  

No niin Sydänasukkaat, minulla on ollut suuri kiusaus tarkistaa Uutiset ja Rhema viesti, jonka Herra 

juuri minulle antoi, osui suoraan maaliin. Hylkää ylenmääräinen halusi tietää, koska se johtaa 

suureen hämmennykseen ja petokseen. Vau, se lopetti sen heti alkuunsa, koska se mitä minä aioin 

tehdä ensi töikseni tänään, oli tarkistaa Uutiset ja Hän ei halua minun tekevän sitä. Siispä minä 

istuin kuuntelemaan Herraa ylistyksen jälkeen, Hän puhui minulle jotakin välittömästi…  

Jeesus aloitti… ” Teidän Rukouksenne toimivat. Melkein jokainen sielu, joka katsoo sinun 

videoitasi, on nyt rukoilemassa, poikkeuksena he, jotka eivät halua tuntea Minua.” 



 
96 

 

( Clare ) Vau – se on kaunista. Herra, mitä sanottavaa Sinulla on meille?  

( Jeesus ) ” Jatkakaa rukoilemista, me emme ole vielä selvillä vesillä. Tiettyä edistymistä on 

tapahtunut, mutta asiat ovat vielä merkittävän vakavia. Sinä muistat, mitä tapahtui Sodomalle ja 

Gomorralle?”  

( Clare ) Kyllä Herra.  

( Jeesus ) ” No niin, se mitä on Tel Avivissa, on kuitenkin pahempaa ja se huutaa rangaistusta 

Jumalalta. Tämä ääni tänä aikana on äänekkäämpää kuin mikään muu Minun Isäni korvissa. Tällä 

hetkellä, vakava tuho on määrätty tälle kaupungille. Olkaa tietoisia, että Minun Isääni ei pilkata ja 

pilkkaajat ovat tulleet sisään kaupungin porteista laumoittain, nostaen sarveaan röyhkeydessä ja 

hylkäämisessä. Tämä on sukupolvi, josta on kirjoitettu, kansakuntien tuomio on pitkään ollut 

myöhässä.”  

” Ja kuitenkin niiden pyhyyden tähden, jotka avuksi huutavat Isää, menneessä tuomiota on lykätty, 

mutta tämän sivuuttamisen jatkaminen, tekisi Minun Isästäni epäoikeudenmukaisen sen sijaan, 

että olisi armollinen. Näetkö sinä Minun tyttäreni, jotkut näistä täytyy tapahtua. On ehdoton 

välttämättömyys joidenkin asioiden tapahtua ja sitä voidaan lieventää rukouksella ja jopa lykätä, 

mutta ei perua.”  

( Clare ) Herra, entä meidän kansakuntamme?  

( Jeesus ) ” Uskollisten itkut ovat nousseet korkealle ja liikuttaneet Minun Isäni Sydäntä ja 

kuitenkin maallenne on varattuna surullisuutta ja uurastusta. Rukoile Clare, rukoile erittäin 

kovasti, että Isän viha estettäisiin. Rukoile, että ne, jotka tietävät paremmin, nousisivat.” 

” Ja rukoile, että epäonnistumisten sarja suistaisi raiteiltaan pahan suunnitelmat tämän maan 

hyviä ihmisiä vastaan. He ovat yksi kansakunta Jumalan alaisuudessa, eivätkä ole osa 

hallintoelimen irstailua (kesäkuu 2016).” 

” Tämä maa vallattiin voimalla ja salajuonella, ei suositulla tosiasioihin perustuvalla äänestyksellä. 

Mutta niin on kirjoitettu antikristuksesta (Obama), salajuonien ja petollisten keinojen miehestä, 

joka ei tule valtaan hyveillä vaan hämäämällä.”  

” Clare, Minä haluan, että te kaikki jatkatte rukoilemista, on vielä paljon, jota ei ole peruttu, teidän 

rukouksillanne on vaikutusta, mutta asiaan liittyy paljon muutakin.”  

( Clare ) Ja entä maailma, Herra?  

( Jeesus ) ” Sinä voit nähdä islamin varjon pimentävän kansakuntia. Saatanan uskonto, kun hän 

kulkee näkymättömänä - varjo, jolla hänen pahantahtoisuutensa tiheys pimentää maailman joka 

aluetta. Pian se ei tule olemaan varjovaikutusta Amerikassa, vaan näkyvää todellisuutta, kun 

kaupunki kaupungin jälkeen tulee sharia-lain (islamin uskonnon laki) alaisuuteen.”  

Kuvateksti: ”Olen Saatana, mutta te tunnette minut Allahina.” 

” Sinä et tule olemaan täällä näkemässä sitä. Minä tulen varmasti poistamaan sinut tämän pahan 

otteesta. Niin paljon täytyy tapahtua, Clare, mutta ymmärrä, että sinun armon rukouksesi tulevat 

pehmentämään tuomion kovuutta. Siispä älä lopeta rukoilemista. On vielä paljon, mitä voidaan 

välttää. Toivoa Hänen Armossaan, mutta tiedä varmasti, että tietyt asiat täytyy tapahtua.”  
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( Clare ) Tietyt asiat kuten?  

( Jeesus ) ” Kuten sota, maanjäristyksiä, tsunameita, tulivuoria ja näiden murheitten 

jälkiseurauksia. Clare, Minä puhun sinulle, Minun Morsiameni.”  

( Clare ) Minä olin sillä hetkellä kamppailemassa syyllisyyteni kanssa ja se koski grillaamista ja 

suklaakeksejä, joihin minä lankesin… 

( Jeesus ) ” Enkö Minä kuulostelisi sinun armon itkujasi, huolimatta kekseistä ja grillaamisesta? 

Sinut on kasvatettu odottamaan lohdukkeita, kun asiat ovat huonosti. Tämä on sisään kasvanut 

verensokeriin liittyvä reaktio. Kuitenkin sinä pääset siitä yli Minun Armollani, mutta Minä olen 

säälinyt sinua, Minä olen kuullut sinun armon itkusi.”  

( Clare ) Silloin sillä hetkellä Hän tuli hyvin selkeäksi ja Hän piteli minua Hänen Sydäntään vasten. 

( Jeesus ) ” Se, mitä Minä haluan kertoa sinulle Minun Rakkaani, että enää ei ole kauan. 

Pohjimmiltaan asiat tulevat tapahtumaan, mutta paljon armoa alkaa vaikuttamaan. Kuitenkin 

tulee olemaan hämmennystä ja hulinaa ja Minä odotan, että te kaikki tukeudutte Minuun tämän 

keskellä, pystyittepä te näkemään toisenne tai ette. Pysykää Minun lähelläni, Minä en tule 

olemaan kaukana teistä millään hetkellä. Teidän päivänne ja teidän elämänne ovat Minun 

Käsissäni ja Minä vaalin niitä hellästi. Älä tuhlaa aikaa, Minun Rakkaani, tee parhaasi siinä, mitä on 

edessäsi. Minä tiedän sinun fyysiset rajoituksesi. Minä tiedän, että sinä voit tehdä vain tietyn 

määrän. Mutta Minä voin tehdä niin paljon enemmän, jos sinä luotat Minuun, etkä omiin 

suunnitelmiisi.”  

Esimerkiksi tällä hetkellä, sinä tulit Minun luokseni hengen köyhyydessä ja nyt sinä kuulet ja näet 

Minut selvästi. Tule aina Minun luokseni tällä tavalla. Jopa silloin, kun et ole suonut itsellesi 

nautintoja. Tule aina Minun luokseni sokeana ja alastomana. Ja Minä tulen aina tavoittamaan sinut 

esteen takaa ja koskettamaan sinua. Ymmärrätkö sinä? Sinun köyhyytesi ja pienuutesi huutavat 

Minua ja Minä en voi vastustaa sinua. Ylpeitä ja itsetyytyväisiä Minä vastustan. Mutta pieniä ja 

heikkoja, heille Minä vuodatan Minun Armoani.”  

” Kun päivät jatkavat tapahtumistaan, älkää laiskistuko rukouksissa. Se saattaa olla juuri se voima, 

joka pidättelee Minun Isäni Kättä. Niille on luvassa suuri palkkio, jotka ovat hylänneet 

henkilökohtaiset mieltymyksensä suosiakseen armoa heille, jotka eivät ole valmiita. Tämä on 

todistuskenttä siinä, että nähdään ketkä niistä, joita kutsutaan nimellä ”Minun Morsiameni” ovat 

todella sopusoinnussa Minun Sydämeni kanssa. Kyllä, nämä päivät ovat jälleen todistuskenttiä, 

paljastaakseen vielä toisen kerroksen Minulle omistautumisen syvyydessä ja kuka itse asiassa 

todella välittää Minusta ja veljestään. Se on kuin Filadelfian Kirkko, tukeutukaa siihen kuvaukseen 

ja te tulette selvittämään kokeet kirkkaasti.”  

Ja tässä on Filadelfian Kirkon kuvaus, kirjoitettu Ilmestyskirjan 3:6-13… ” Jolla on korva, se 

kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: Näin sanoo 

Pyhä Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje ja joka sulkee, eikä kukaan 

avaa: Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä 

sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä 

ole Minun nimeäni kieltänyt.  

Katso, Minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä 

ole, vaan valhettelevat; katso, Minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat 
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sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että Minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut Minun 

kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin Minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen 

hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä 

tulen pian; pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.  

Joka voittaa, sen Minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän enää koskaan lähde sieltä ulos 

ja Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, 

joka laskeutuu alas Taivaasta Minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni. Jolla on korva, se 

kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.”  

 

 

331. Jeesus sanoo… Käyttäkää parhaiten teille jäljellä oleva Aika…  

Olipa se sitten 2 Tuntia, 2 Viikkoa tai 2 Kuukautta 

 
KÄYTTÄKÄÄ PARHAITEN AIKA, JOKA TEILLE ON JÄLJELLÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Kesäkuuta, 2016. 

( Clare ) Olkoon Meidän Herramme Jeesuksen siunaukset ja rohkeus teidän kaikkien kanssanne, 

Sydänasukkaat. 

Herra, tässä minä olen. Täytyykö minun mennä takaisin rukoilemaan ja ylistämään? 

( Jeesus ) ” Mitä mieltä sinä olet? ”  

( Clare ) Minä olen innokas kuulemaan sinusta, Jeesus. 

( Jeesus ) ” Minä olen tässä sinua varten, Minun Kyyhkyni. Myrskyävän meren heittelemänä.  

( Clare ) Kyllä, se on totta, kuunnellen Edenin Siltaa, lauluja, joita sinä valitsit ylistyshetken aikana, 

ne sytyttivät uudelleen minun kutsumukseni musiikkiin. Minä kaipaan kirjoittamista, soittamista ja 

laulamista. Minä kaipaan sitä, ja jotenkin, koska Minä olen työskentelemässä Sinun maalauksesi 

parissa, mikä on vielä piirtämis-asteella, minä tunnen, että toinen mitätöi toisen. 

( Jeesus ) ” Laulujen valinta ei muuten ollut sattumaa. Jos tämä on sitä mitä sinä kaipaat, miksi et 

sitten tee sitä?”  

( Clare ) Aika? Herra, mitä Sinulla on tähän sanottavana?  

( Jeesus ) ” Ensimmäisenä sinulla on tärkeysjärjestyksessä Minun Sanani. Sen jälkeen, sinä voit 

tehdä sydämesi kyllyydestä mitä haluat.”  

( Clare ) Ihan oikeasti? 

( Jeesus ) ” Poikkeuksena vakavat kutsut rukoilemaan, Kyllä. Minä rakastan sinun musiikkiasi. Minä 

autan ihmisiä sinun musiikillasi. Clare, sinun musiikkisi ei ole vain musiikkia. Äänessäsi on voitelu, 

jota ei voida jäljentää.” 

” Jokaisella henkilöllä on voitelu, joka kulkee heidän äänessään, koska ääni tulee sydämen ja 

keuhkojen syvyydestä ja sielu kommunikoi toisten sielujen kanssa tällä tavalla. Siksi puhuttu sana 
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on NIIN voimakas. Ja se on luonnollista sinulle. Sielun äänessä on jotakin niin ihmeellistä ja 

ainutlaatuista, erityisesti kun Minä olen valinnut heidät puhumaan ja laulamaan. Se on paljon 

enemmän kuin musiikkityyli tai asiantuntemus; paljon, paljon enemmän.”  

” Näkymätön lääke, öljy, joka erittyy palvelemaan valitun äänestä. Tämä öljy kohtaa sielun hengen 

tasolla, syvällisen korkealla tasolla. Värähtelyt liittyvät siihen, että energia liikkuu aivoissa. Se 

vaikuttaa ja välittää värähtelyä hyvään tai pahaan.”  

” Saatana on hionut huppuunsa musiikilla manipuloinnin taidon, niin pitkälle, kuin hänen 

rajoituksensa luotuna olentona ovat. Siksi maailma on sellainen sekasotku. Ainakin se on yksi syy. 

Hän lähettää pimeää ainetta, niin sanotusti, ympäri maapallon, kuullun ja kuulemattoman äänen 

välityksellä.” 

” Musiikkiin liittyy niin paljon enemmän, kuin mikä kuulosta hyvältä korvassa. On vaikutus hyvään 

ja pahaan ja Minun ihmiseni lähettävät hyvää ääniensä kautta, vaikka jotkut musiikki tyylit 

voitaisiin kyseenalaistaa hyvin konservatiivisissa ryhmissä. Minä käytän jokaista Minun 

muusikkojeni luomaa ääniaaltoa viemään sanomaa sieluille. Ääni voi olla miellyttävä tai 

epämiellyttävä, mutta silti Minä kosketan paikkoja äänen kuulemattomalla osalla.”  

” Luottakaa Minuun. Tämä on ehdottoman totta. Ihmiskorva ei erota näitä ultraääni taajuuksia, 

koska ne ovat lähellä moniulotteisia ulottuvuuksia. Kaikki tästä ei ole niin tärkeää sinulle, Rakkain. 

Se mikä on tärkeää, on että sinulla on lahja, monia lahjoja Minä olen antanut sinulle ja Minulle olisi 

suuri ilo kuulla sinun laulavan ja soittavan jälleen. Se todella olisi. Se vaatii, että vähennät aikaa 

siitä mihin sitä kulutat, mutta se voidaan tehdä.”  

( Clare ) Jeesus, voitko auttaa minua tässä? Minä haluan olla läsnä miehelleni ja kanavalle, nämä 

asiat vievät aikaa. 

( Jeesus ) ” Pyydä Minua pidentämään sinun aikaasi.” 

( Clare ) Sinä voit tehdä sen? 

( Jeesus ) ” Miksi sinä kutsut Minua Jumalaksi ja sitten kyseenalaistat? ”  

( Clare ) Arvelen, että koska se on niin epätavallista. 

( Jeesus ) ” No niin, anna Minun selittää, kuinka se toimii. Minä ehdotan jotakin ja sinä tottelet 

välittömästi. Se on todellinen ihme.”  

( Clare ) Tässä vaiheessa minä nauroin. Ja Hän sanoi… 

( Jeesus ) ” Ei, Minä olen vakavissani. Päivä, jolloin sinä lakkaat tuhlaamasta aikaa hupsuihin 

asioihin ja Minä laitan pienen ruksin sinun henkeesi, kun sinä aloitat. Mutta sinä olet hyvin 

uppiniskainen, Clare, ja sinä sutkautat takaisin Minulle… ”Tämä vie vain hetken, Herra – Minä tulen 

heti takaisin!” Ja niin sinä menet… Kolme tuntia myöhemmin sinua inhottaa aika, jonka olet 

tuhlannut. Sinun vieroittamisesi pois siitä tavasta tulee olemaan yliluonnollinen teko. Lyhyesti, 

ihme. Tuletko tekemään yhteistyötä Minun kanssani?”  

( Clare ) OK. Kyllä, minä otan tämän vakavasti, koska minulla on lauluja sydämelläni, jotka minä 

haluan viimeistellä… kuinka tahansa parhaiten pystyn tänä meille jäljellä olevana aikana. 

( Jeesus ) ” Ja kun Minä tulen teitä varten, sinä tulet olemaan mikrofonisi edessä.”  
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( Clare ) Entä se radiotyö, jota Sinä halusit minun tekevän? 

( Jeesus ) ” Sinä voit syöttää opetuksia radioon, sinun ei tarvitse erikseen tehdä työtä radioon. 

Tämä oli Minun suunnitelmani, toteuttaa lyhyitä osia opetuksesta radiossa. Sinulla on apulaisia – 

käytä heitä. Se mitä edessäsi on, ON tehtävissä olevaa, jos sinä olet halukas.” 

” Saanko Minä sanoa kaikille Minun lapsilleni… Uteliaisuus on teidän tuhonne. On paljon, mitä 

Minä olen laittanut teidän sydämiinne tehtäväksi, mutta teillä ei ole kurinalaisuutta pysyä 

tehtävissä, kunnes ne ovat tehdyt – tai joissain tapauksissa, kuten Claren, niitä ei ole edes 

aloitettu. Te tulette katsomaan taaksepäin aikaanne Maapallolla ja näkemään, kuinka te tuhlasitte 

vuosien edestä aikaa hupsuihin asioihin.”  

 

” Paholaiset tietävät, että ei ole helppoa vetää teitä sellaisiin synteihin kuin aviorikos tai murha, 

mutta teidän saamisenne tuhlaamaan aikaa, on lasten leikkiä ja siten estää Minun ponnisteluni 

käyttää teitä voitelussanne. Osa ongelmaa on syvällä sydämissänne, Minun Morsiameni. Osa 

ongelmaa on uskon puute itseenne ja Minuun, että yhdessä työskentelemällä me voimme saada 

sen aikaan. Liian monia asioita aloitetaan ja pidetään yllä teidän omilla voimillanne, mieluummin 

kuin että ne luovutettaisiin Minulle, niin että me voisimme työskennellä yhdessä.”  

” Minä tiedän, että te kaikki tulette kysymään, että miksi Minä otan esille sellaisia asioita nyt, kun 

ajan vähyys on edessämme. Vastaus on aika yksinkertainen… Käyttäkää parhaiten teille jäljellä 

oleva aika – olipa se sitten kaksi tuntia tai kaksi viikkoa tai kaksi kuukautta. Vähentäkää asioita, 

jotka harhauttavat ajatuksenne ja keskittykää siihen, minkä te tiedätte olevan lahja Minulta. 

Jokaisella teistä on lahja, jonka Minä olen antanut teille. Joillekin teistä, se on yhä unelman 

muodossa. Toisille, se on haudattuna pettymysten ja epäonnistuneitten alkujen pinon alle. 

Tomuttakaa se ja laittakaa energianne siihen rukouksen, ylistyksen ja päivittäisten 

velvollisuuksienne kera.” 

( Clare ) Herra, minä tiedän, että minun ei ole turvallista mennä Pinterestiin (=sähköinen linkkien ja 

kuvien jakopalvelu) ollenkaan ja silloin kun minä menen, voi hyvänen aika… on niin vaikeaa päästä 

pois. 

( Jeesus ) ” Tuollaiset asiat… uteliaisuudella houkuttelevat, Youtube, sosiaalinen media. Kun olette 

liittyneenä yhteisöön, te olette helppoa saalista harhautuksen demoneille, jotka loppujen lopuksi 

johtavat teidät syntiin, mutta ehdottomasti voivat ottaa kallisarvoisia hetkiä elämistänne ja tuhlata 

niitä. Tiesittekö, että jokaisesta minuutista tehdään tili? Jos te olette tulleet Minun luokseni ja 

katuneet kadotettuja vuosia, sitä ei tulla muistamaan tai pitämään teitä vastaan. Mutta jos te 

pidätte kiinni niistä ja kieltäydytte tunnustamasta ja muuttamasta tapojanne, ne tulleen 

muistamaan.”  

” Monille teistä ongelma todella on se, että te ette usko itseenne. Mutta Minä uskon teihin ja Minä 

tiedän, mitä voidaan tehdä, kun te uskotte Minuun. Yhdessä me voimme tehdä tämän. Vaikein 

asia on aloittaminen. Seuraavaksi vaikeinta on esteitten yli pääseminen. Tylsyydestä ja 

innostuksen puutteesta yli pääseminen. Kaikki nämä ongelmat voidaan käsitellä ylistyksessä ja 

rukouksessa, kun Pyhä Henki virkistää teitä Hänen voitelussaan ja voimassaan.”  

” Kaikki on kiinni siitä, kuinka paljon te rakastatte Minua ja kuinka paljon te haluatte antaa 

Minulle? Kuinka paljon te olette valmiit investoimaan… jopa vähäisenä jäljellä olevana aikana? 
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Aabraham uskoi Jumalaan ja se laskettiin hänelle oikeamielisyydeksi. Kun toimitte sen mukaan 

kuin Minä olen antanut teille, se todistaa teidän uskonne Minuun. Jos annatte sen olla uinuvana 

pimeässä ja kosteassa kellarissa, jätepinon alla, se on melkein anteeksi antamatonta.”  

” Älkää ymmärtäkö Minua väärin. Minä en sano, että se on anteeksi antamatonta. Minä näen sen, 

mitä te ette näe: pimeät voimat työssä teitä vastaan. Mutta jälleen, kaikki se voidaan voittaa, kun 

te laitatte kätenne tiukasti Minun käteeni, päästämättä koskaan irti, ja jatkatte, kunnes olette 

lopettaneet.”  

” Siispä, mitä sanotte? Tässä me olemme teidän ikuisuutenne reunalla, Minun Morsiameni. Mitä 

ikinä onkin vielä jäljellä tehtävää – oletteko te halukkaita ryhtymään askareisiin, kunnes trumpetti 

soi? Oletteko te halukkaita antamaan Minun ihmeellisesti venyttää teidän aikaanne, saadaksenne 

aikaan sen, missä aikaisemmin epäonnistuitte? Se mitä te ette näe, on että kun te investoitte 

itsenne johonkin, Minä annan siitä tunnustuksen teille Taivaassa, vaikka te olitte vielä tekemässä 

sitä, kun Minä kutsuin teitä. Se tosiseikka, että teillä oli visio ja te olitte halukkaita laittamaan 

kaikki ponnistelunne siihen, jopa vaikka, kun vain vähän aikaa on jäljellä teille – se asia yksinomaan 

saa esiin Minun myötätuntoni ja armoni viimeistelemään sen teitä varten ja antamaan tunnustusta 

teille, Minua varten tehdystä rakkauden työstä.”  

” Eikö olekin kirjoitettu, että Minä tulen täydellistämään sen, mikä koskee teitä? Ja, että Minä 

tulen saattamaan loppuun ja viimeistelemään sen, minkä Minä olen aloittanut teissä? Voi, teillä ei 

ole aavistustakaan niistä vaikutus- ja voimasuhteista, joita on hengellisessä valtakunnassa. Ne 

eivät ole ollenkaan sellaisia, kuin minkä kanssa te täällä olette tekemisissä. Ei arvossa tai 

oletetussa ”keskeneräisessä” tilassa. Niin kauan kuin te jatkatte, peräänantamattomina ja 

sitoutuneina, Minä puolestani tulen viimeistelemään sen, mitä te olitte aloittaneet. Mikä iloinen 

yllätys monilla teistä tulee olemaan Taivaassa.” 

” Menkää nyt eteenpäin. Miekka toisessa kädessä, tiiliä toisessa. Olkaa kiireisiä lahjanne kanssa. 

Rukous. Ylistys. Lahja. Ylistys. Lahja.”  

( Clare ) Herra, minulle se on melkein kuin portaiden rakentaminen Taivaaseen, siinä mielessä että 

”Tapahtukoon tahtosi niin maan päällä kuin Taivaassa!” Ja kun minä työskentelen, minä luon siltaa 

Taivaan ja Maapallon välille, että voidaan kommunikoida Sinun kunniaasi. Tämän minä pystyn 

tuntemaan, kun minä työskentelen Sinun maalauksesi parissa.  

( Jeesus ) ” Se on todella. Sinä olet saanut kiinni Minun visiostani. Jousta voi taivuttaa, kunnes se 

katkeaa. Te kaikki olette olleet hyvin stressaantuneita rukouksessa – tämä tulee antamaan teille 

lepotauon. Minä annan sinulle vapaata luodaksesi ja tehdäksesi asioita, joita sinulla on jäljellä 

tehtävänä.”  

” Minä en muuta aikaa tai tapahtumia tässä. Minä yksinkertaisesti innoitan teitä, Minun 

kallisarvoiseni, tekemään siitä vaivan arvoista. Työskennelkää Minun kanssani ja tehkää siitä ajan 

ja vaivan arvoista.” 
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332. RUKOUSHÄLYTYS JEESUKSELTA 

 
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle & Sherrylle, 9. Kesäkuuta, 2016.  

( Clare ) No niin, minun rakkaat Sydänasukkaat, vastaanotin juuri tärkeän viestin yhdeltä 
rukoussoturiltamme, kuin myös monia vahvistuksia Carolin ja Ezekielin kautta. Olkoon Hänen 
Armonsa kansakuntamme päällä ja tämän maailman päällä ja pysykööt rukouksemme jälleen 
kerran Isän kädessä.  

Useimmat teistä tällä kanavalla tietävät kaiken Miamista ja profetiasta Miamia koskien ja että 
Miami tullaan jonakin päivänä pommittamaan, Taivaaseennosto tulee seuraamaan pian sen 
jälkeen. Pyydän, älkää kirjoittako minulle sanoen, että… ”kukaan ei tiedä päivää tai hetkeä.” Herra 
EI tiedä Miamin pommituksen päivää tai hetkeä myöskään.  

Yksi rukoussotureistamme toi tämän sanan esille. Ensin nainen oli varovainen… ”Tämä on KAIKILLE 
MAAPALLOLLA.” Sitten hän avasi Miamin, ”Taivaaseennosto oli todellinen -kirjasta”, jonka minä 
avasin eilen illalla – aivan samasta kohdasta!   

Tässä on naisen selostus siitä, mitä Herra sanoi… ”Ehtoollisen aikana minä kaduin syntejäni, mutta 
viime aikoina, Pyhä Henki on lisännyt jotakin Hänen omaansa. Hän puhui välittömästi Amerikan 
katumuksesta. Hän puhui erityisesti Miamista ja Floridasta ensin ja sitten lisäsi Karibian saaret, 
Turks ja Caicos-saaret (Kay-KOS), Haitin ja Kuuban. Lopuksi Hän mainitsi Hollywoodin, Washington 
DC:n Las Vegasin  ja Grand Canyonin. Ääntelin Hänelle useiden hetkien ajan.”  

Sitten kuulin Herran äänen sanovan… ”Kyllä, Rakkaani, tämä on todellista. Sinun täytyy rukoilla 
Amerikan katumusta. Sinä tiedät, että me olemme keskustelleet Miamia koskien. Monet paikat 
tässä maassa ovat vaarassa ja niiden täytyy katua. Toistaiseksi, sinun täytyy seisoa kuilussa näiden 
sielujen vuoksi.”  

Nainen jatkaa sanoen… ”Minulla on yhä kiireellisyyden tuntu; mutta minulla ei ole rauhaa, jonka 
Herra mainitsi, että saisin, kun Hänen tulemisensa tulisi lähelle. Aion viettää päivän rukouksessa, 
Pyhän Hengen ohjaamana, että minkä puolesta rukoilla: Amerikan, Miamin ja saamme nähdä 
minkä muun puolesta.”  

Siihen loppui hänen ensimmäinen sähköpostiviestinsä.  

Ja sitten hänen toisessa sähköpostissaan sanottiin… ”Hei kaverit, Herra vahvisti, että minä seison 
kuilussa, nyt. Pyhä Henki on nyt sisällyttänyt Tel Avivin, Israelin, Venäjän ja Amerikassa 
Länsirannikon ja Itärannikon. Tämä on hyvin suunnattu rukous ja vihollinen tekee aivan kaikkensa 
pysäyttääkseen minut. Ajatusten harhauttamista, pelkoa, ahdistusta. Mutta Herra rauhallisesti 
päästää minut jokaisesta pahasta ja me jatkamme. Hän todella ON suurenmoinen! Kaikkivoipa ja 
kaikki kunnia on Hänen!”  

Ja se on hänen viestinsä loppu.  

Ja sen jälkeen, kun lopettelin sen ylös kirjoittamisen, sanoin… ”Herra, pyydän, puhu minulle, Sinun 
ihmisiäsi varten.”  

Ja Hän aloitti… ”Rukouksen asenne on se, mitä Minä pyydän tällä hetkellä. Tehkää kaikki, mitä 
voitte, rukoillaksenne katumusta näille kansakunnille ja maailmalle. Minun Isäni kättä pidetään 
pysähdyksissä rukouksella. Jopa pienen lapsen rukous, kun hän nostaa sydämensä Isän luo, 
kuullaan, itse asiassa – se kuullaan jopa paremmin, kuin useimpien aikuisten.”  
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”Minun Isäni kunnioittaa puhdasta sielua enemmän, kuin te voitte kuvitella. Siispä, Minun Rakkaat 
Morsiameni, ne teistä, jotka ovat täydellistämässä vihkipukuanne Minua varten, Minä kutsun teitä 
rukoilemaan ja katumaan Kansakuntien puolesta, erityisesti niiden, jotka olen antanut Sherrylle. 
Te olette niitä, jotka ovat pitäneet Minun sydäntäni hellästi omassanne. Te olette niitä, jotka ovat 
kuivanneet välinpitämättömyyden aiheuttamat kyyneleet Minun poskiltani. Te olette niitä, jotka 
jatkuvasti tulevat minun luokseni kysyen, ”Mitä Minä voin tehdä Sinun puolestasi, Herra?”  

”Minä kunnioitan teitä kovasti, sekä tässä ja nyt että Taivaassa. Sillä te seisoitte Taivaallisen 
Puolisonne vierellä ja itkitte omilla sydämillänne ja huulillanne Minun puolestani Isän 
Valtaistuimen edessä ja Hän on kuullut teidät. Minä en tiedä, kuinka paljon kauemmin sitä voidaan 
pidätellä. Minun täytyy painottaa teille, että vain Isä tietää. Kaikki, mitä Minä tiedän, on että 
rukouksillanne on merkitystä.”  

”Minä tiedän, että omissa silmissänne te näytätte niin pieniltä ja niin sen pitäisikin olla. Mutta, 
mitä tulee Isän kädessä pysymiseen, te olette pieniä jättiläisiä, joita Hänen sydämensä ei voi 
vastustaa. Siksi Minä kutsun teitä. Maapallolla, maailman silmissä, te olette vain mitättömyyksiä. 
Mutta Taivaassa? Te olette Minun sankareitani. Pian me tulemme olemaan yhdessä, juhlien 
armoja, joita te käytitte niin viisaasti. Mutta toistaiseksi me olemme silti taistelussa, työntäen 
vihollista taaksepäin kauemmas ja kauemmas.”  

”Soturienkelit etsivät lapsenmielisiä sieluja, joiden rinnalla seisoa ja te olette taitavasti vastanneet 
tähän kutsuun olla lasten kaltaisia. Kun he näkevät teidät, he tekevät asennon ja välittömästi 
etsivät avustaa teitä. Siispä, olkaa iloisella mielellä! Koko olemuksenne kutsuu Taivasta tukemaan 
ja avustamaan. Ne, jotka ajattelevat olevansa mahtavia ja että heillä on kaikki kasassa, näille 
Minun enkelini vastaavat vähemmän innokkaasti. Jatkakaa pienuudessanne ja lapsenkaltaisessa 
uskossa, se on kunniakasta Taivaalle.”  

”Nyt Clare, Minä toivon sinun siirtyvän eteenpäin niiden asioiden kanssa, joita Minä olen antanut 
sinulle. Kun sinun on tarpeellista uurastaa, sinä tulet tietämään sen. Mutta toistaiseksi Minä otan 
sinut sivuun, käsillä olevaa työtä varten. Siispä, ole rauhassa tästä, Minun Kyyhkyni.”  

Ja Minä vastasin Hänelle… ”Oi, kiitos Sinulle Herra, minä todella en tiennyt tänään, mitä tehdä.” 
Koska kun pääsen uurastukseen ja raskaaseen esirukoilemiseen, olen aivan kukistettu päivän 
lopussa. Mitään ei ole jäljellä.”  

Hän jatkoi… ”Rukoile, mutta älä salli itseäsi kulutettavan esirukouksessa. Minä tarvitsen sinun 
saattavan loppuun ne asiat, jotka Minä olen antanut sinulle. Armoja on vapautettu, jotka kutsuvat 
tulla loppuun saatetuiksi. Minä tulen avustamaan sinua, älä ole peloissasi.”  

( Clare ) Kyllä, olen pidättyväinen maalauksen suhteen…  

”Pidättyväisyys on vain vihollisen savuverho, Minun Rakkaani. Murtaudu siitä läpi… musiikilla, 
murtaudu läpi. Maalauksen avulla… murtaudu läpi. Sinulla ei vielä ole rauhaa, koska Minä olen 
laittanut sinut tekemään toimeksiantoja. Mutta Minä lupaan sinulle, tulee aika, jolloin sinä tulet 
sanomaan, ”Se on valmis.” Ja sitten sinulla tulee olemaan tämä rauha. Sillä välin, työskentele 
tasaisesti, kun Minun käteni tulevat muuttamaan asiat sinun käsiesi kautta.”  

( Clare ) Oooi, piano myöskin? Sormeni ovat hieman ruosteiset…  

( Jeesus ) ”Tietenkin. Sinä voit luottaa tähän. Tietenkin piano, myöskin.”  

”Kiitos teille, Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, että vastasitte Minun kutsuuni. Taivaassa, 
Minulla on monia arvostuksen osoituksia osallistumisestanne näihin kriittisiin esirukoilemisen 
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hetkiin, vaikka Minä tiedän, että teidän sydämenne ei ole Minun lahjoissani, vaan Minun 
Sydämessäni.”  

”Minä kaipaan olla teidän kanssanne, Minun Morsiameni. Mutta toistaiseksi, taistelkaa hyvä 
taisto. Seisokaa kuilussa maailman puolesta. Minun Isäni kuulee teidän rukouksenne.” 

 

 

333. Jeesus selittää: Nämä osat ja hetkelliset Kärsimykset 

 
TEIDÄN OSANNE & HETKELLISET KÄRSIMYKSET  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Kesäkuuta, 2016. 

( Clare ) Jeesuksen Rohkeus ja Voima olkoon meidän tänään, rakkaat Sydänasukkaat.  

Toukokuun 21.päivänä tänä vuonna Jeesus varoitti meitä kaikkia opetuksessa… ”Teille suunniteltu 
Risti Minulta (Jeesukselta),” että me olimme tulossa uuteen koettelemusten ja harjoittamisen 
vaiheeseen, kun Hän oli auttamassa meitä edistymään pyhyyden uudelle tasolle.  

Tässä on se, mitä Hän sanoi… ”Tulee olemaan testejä ja koettelemuksia tulevina päivinä. Monia 
testejä ja koettelemuksia. Te olette tulossa uudelle tasolle, kiipeämässä tavallaan uudelle vuorelle. 
Monia tullaan koettelemaan uusilla tavoilla, sillä kun menemme eteenpäin, täytyy olla edistymistä. 
Teidän täytyy aina omaksua enemmän ja enemmän pyhyyttä, kärsivällisyyttä, nöyryyttä ja 
sinnikkyyttä. Nämä ovat asioita, jotka pätevöittävät teitä edistymään Minun palveluksessani. Kun 
te hoidatte yhden tason hyvin, Minä autan teitä edistymään uusiin haasteisiin, valmistellaksenne 
teitä uusia armoja varten.”  

”Minä tulen olemaan kanssanne kaikessa tässä. Se on Minun ja sielujen pelastuksen kunniaksi. Te 
tiedätte, että Minä en koskaan tuhlaa mitään. Muistakaa, kaikki on Minun käsissäni, eikä kyse ole 
teistä – vaan Minun agendastani. Ja armot tulevat virtaamaan kuin joki.”  

”Sinun pieni katraasi myös tulee edistymään pyhyyden tavoissa. Ei tule olemaan päivääkään, missä 
ei olisi sen erikoisia haasteitaan. Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu. Minä toivon, että te 
kaikki pysyisitte yhdessä ja olisitte toinen toisianne tukevia. Tämä on Minun lopun aikojen 
armeijani merkki. Veljellinen Rakkaus. Sillä miten kauan ikinä täällä olettekin, Minä haluan teidän 
edistyvän pyhyydessä, Minun Morsiameni.”  

”Tulee olemaan runsaasti tilaisuuksia. Muistakaa… kyse ei ole varallisuudesta, suosituimmuudesta, 
eikä vallasta, vaan oikeamielisyydestä, rauhasta ja ilosta Minun Pyhässä Hengessäni, 
korruptoituneen ja haasteellisen maailman keskellä.”  

”Riemuvoiton hetket tulevat olemaan palkitsevia ja Minä tulen palkitsemaan jokaisen runsaasti 
Minun läsnäoloni suloudella. Lähtevien lukumäärä tulee putoamaan, kukaan ei voi kiistellä 
veljellistä rakkautta ja päämäärän yhtenäisyyttä vastaan.”  

( Clare ) Ja se oli viestin sen osan loppu.  

No niin, uskollisena Hänen sanalleen, aivan samana päivänä, kolme viikkoa sitten, se alkoi 
tosissaan. Ajattelin itsekseni, ”Todella, Herra… näin pian? Emmekö me voi alkaa muutaman päivän 
päästä? On niin mukava olla ilman taistelua!” Tyypillisesti… En koskaan kuullut Hänen vastaavan 
siihen tyhmään kysymykseen.  
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Siispä, mitä meillä on ollut meneillään, lyön vetoa, että te kaikki olette kysymässä? Taistelu 
taistelun jälkeen ja sen jälkeen taistelu, sitä on meneillään. Ja kaikille teille uteliaille Satanisteille, 
kyllä, on ollut rankkaa… mutta nyt me olemme vahvempia ja Jumala aina käyttää teidän 
kirouksianne tuomaan siunauksia.   

Meitä muovataan Kristuksen kuvaksi, verisine kruunuineen ja kaikki, niin että Hän helposti 
tunnistaa Hänen Morsiamensa, kun Hän tulee. Sillä aikana, meillä on uudet miekat, kilvet ja 
mahtavia sota-aseita kukistaa varustuksia. Ja lahjoja tuoda uusia käännynnäisiä, koska Meidän 
Herramme aina käyttää meidän kärsimystämme lisätäkseen Jumalan Valtakuntaa. Marttyyrien veri 
on kirkon siemen. Siispä, ei väliä, kuinka säälittävältä minä saatan kuulostaa… Jumala on mahtava 
ja Hän on valtaistuimellaan! HalleluYah! 

Ja se on yksinkertaisesti teidän muistuttamiseksenne, Sydänasukkaat, yksikään teitä vastaan 
muodostettu ase ei tule menestymään, vaan pikemmin rakentaa teitä pyhyydessä ja tuo lisää 
sieluja Valtakuntaan.  

Meidän kärsimystemme luonne? Minä tiedän, että kaikki teistä voitte samaistua tähän, koska 
Herra sanoi, että me kaikki kokisimme sen. Minun täytyy sanoa, että kaikki tämä huolien 
lisääminen on siksi, kun vihollinen tietää, kuinka vähän aikaa hänellä on jäljellä, ennen kuin kirkko 
siirretään. Ja Herra on työskentelemässä kovasti, meidän yhteistyöllämme tuodakseen 
kääntymyksiä. Ei mikään, mitä me olemme kärsineet, ei edes pahimmat nöyryytykset, ole menneet 
tuomatta vakoittain täynnä hyvää hedelmää.   

Siispä, nyt Herra haluaa jakaa jotakin kanssamme…  

Herra aloitti… ”Clare, jokaisesta asiasta, jota sinä ja Ezekiel olette kärsineet, Minä olen tuonut 
kymmenkertaisen sadon. Joka ikinen kärsimys on johtanut runsaaseen satoon Jumalan 
Valtakunnan hyväksi. Minä kerroin teille nämä asiat etukäteen, Minun Morsiameni, koska Minä 
pystyin näkemään, mitä oli tulossa. On niin tärkeää teille, ottaa tämän kaltaiset varoitukset 
vakavasti ja muistaa ne taistelun rähinässä, niin että te ette lannistu. Minä olen nähnyt teidän 
kaikkien taistelevan pitääksenne uskonne. Minä olen nähnyt teidän kaikkien uupuvan loppuun 
taistelussa. Mutta Minä olen tässä kertomassa teille, että loppu on tulossa. Tohdinko Minä sanoa 
pian? Ei, En usko, että sanon. Minä vain lupaan teille, että loppu on tulossa.”  

”Se, mitä Clare ja Ezekiel ovat kärsineet, on vain murto-osa niiden kärsimyksestä, jotka on siirretty 
pois kotoaan ja he ovat menettäneet kaiken: lapset, aviomiehet, vaimot. Pyydän, laittakaa asiat 
järjestykseen. Teidät yhdistetään perheittenne kanssa Taivaassa, mutta toistaiseksi, ainakin te 
olette yhä kykeneviä pysymään lämpimässä ja tulla ravituiksi ja saada hoitoa, kun olette sairaita. 
Vaikka Minä todella haluan olla teidän ensimmäinen turvautumisenne sairaudessa. Mutta Minä 
haluan kunnioittaa teitä siitä, että te olette SEISOMASSA, te ette romahda. Te ette heristä 
nyrkkiänne Minulle, vaikka paholaiset ovat kiusoitelleet sillä reaktiolla. Te pitäydytte uskon 
lahjassa ja tuette ristejänne, teille suunniteltuja ristejä, jotka Minä olen suunnitellut erityisesti 
teitä varten, tietäen teidän vahvuutenne, heikkoutenne ja kuinka paljon te luottaisitte Minuun.”  

”Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan 
yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen 
ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen 
kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, 
ylenpalttisesti, meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat 
ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.” Paavalin Toinen Kirje Korinttolaisille 4:15-18.  

”Muistakaa nämä sanat, Minun Kyyhkyni, ettekä te tule lankeamaan taistelussa. Eläkää näiden 
sanojen mukaan, ettekä te tule pelkäämään mitään pahaa ja te tulette saamaan korkeat 
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arvosanat, kun tilikirja viimein luetaan. Muistakaa: ei ole olemassa mitään, joka teitä kohtaa, mitä 
Minä en olisi sallinut erityisestä syystä ja kaikissa tapahtumissa, Minä olen kontrolloimassa. Etsikää 
Minun Henkeni inspiroimaa vastausta ja te tulette kantamaan Voiton Kruunua. Te olette 
työtovereita Minun viinitarhassani. Jokainen kärsimys, jokainen teko tulee tuomaan 
korkealuokkaista satoa määrätyllä ajalla.” 

 

 

334. Jeesus kysyy… Oletteko vielä leikkimässä vai oletteko valmiina? 

Se, mitä on tulossa, on hirvittävää! 

 
RHEMA-VIESTI 5.6.2020. OLETTEKO VIELÄ LEIKKIMÄSSÄ VAI OLETTEKO VALMIINA  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 12. Kesäkuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon meidän Herramme Jeesuksen rohkeus ja kestävyys meidän kanssamme tänä 
iltana. Ezekiel näki juuri varoitusunen, jonka haluan antaa teille välittömästi.  

( Ezekielin Uni ) Kaksi pientä lasta oli pukeutunut menemään jonnekin, pieni poika ja pieni tyttö. 
He olivat menossa ulos. Ja he istuivat hiekkalaatikolla ja leikkivät lusikalla ja pienellä lapiolla ja 
pienellä ämpärillä. Heidät tavoitettiin leikkimästä tällä hiekalla.  

Yhtäkkiä mies, joka näytti täsmälleen Isä Jumalalta, hänellä oli kauniit hopeiset hiukset ja hopeinen 
parta, tuli kävellen kulman takaa. Ja lapset, kun he näkivät Hänet, he oivalsivat… ”Oi herranen aika, 
meidän olisi pitänyt olla valmiina menemään ja me emme ole valmiita!”  

Tämä kipu ampaisi heidän sydämensä läpi kuin keihäs, aivan heidän sydäntensä läpi. Mies ei ollut 
uhkaava tai pelottava, mutta Hänen sydämestään tuli tämä voima, kuin keihäs. Ja se meni suoraan 
heidän sydäntensä läpi, kun he oivalsivat… ”Oi, meidän oli määrä olla valmiita!” 

Ja unessa keihäs meni aivan Ezekielin sydämen läpi ja se iski häneen fyysisesti. Hän pystyi 
tuntemaan sen rinnassaan, niin kovasti, että hän ei voinut nousta sängystä 15 minuuttiin. Kun näin 
ilmeen hänen kasvoillaan, sanoin… ”Kultaseni, oletko sinä okei?”  

( Clare ) Ezekiel uskoo, että se oli varoitusuni meille kaikille, että ei saa olla laiska rukouksessa. 
Herra pyysi meitä rukoilemaan maan puolesta. Meidän rukouksillamme on todella, todella 
merkitystä. Ne ovat hyvin voimakkaita. Älkää antako elämänne ja olosuhteittenne johtaa 
ajatuksianne harhaan. Pysykää rukouksessa kansakuntamme puolesta ja OLKAA VALMIINA. Olkaa 
valmiina! Älkää leikkikö joka puolella. OLKAA VALMIINA. Se on niin tärkeää Hänelle. Hän tarvitsee 
meidän rukouksiamme ja Hän tarvitsee sitä, että olemme valmiina.  

Kenelläkään meistä ei todella ole aavistustakaan siitä, millainen tämä tapahtuma tulee olemaan. 
Se tulee olemaan ylivoimainen ja tyrmistyttävä samaan aikaan. Se tulee olemaan jotakin niin 
voimakasta ja niin uskomatonta, että se tulee kirjaimellisesti iskemään meidät jaloiltamme.   

Ja jos me emme ole valmiita ja olemme unohtaneet hetken kiireellisyyden ja varoitukset, joita 
Herra on antanut meille. Ja me olemme istumassa pienessä hiekkalaatikossamme, lapioinemme ja 
lusikoinemme ja ämpäreinemme, vain leikkien? Meille tulee olemaan hyvin PAHA tilanne. Herra 
tarvitsee meidän rukouksiamme ja me emme ole valmiita. Tilanne tulee olemaan todella, todella 
paha. Ja Herra on varoittamassa meitä – ”Älkää lykätkö tätä. Olkaa valmiita! Nyt!”  
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Siispä, pyydän – minä olen ottanut tämän sydämeeni ja aion ehdottomasti tarkistaa 
käyttäytymiseni ja tavan, jolla käytän aikaani. Ja minä rukoilen, että myös te otatte tämän 
sydämeenne.  

Jeesus aloitti… ”No niin, Minä halusin käyttää tämän tilaisuuden kertoakseni Minun 
Morsiamilleni… te tiedätte, että te olette kynnyksellä – juuri nyt, hetkellä millä hyvänsä. Ja Minä 
en halua, että ahdistus ottaa teistä vallan, ajatellen, että teitä ei tulla ottamaan 
Taivaaseennostossa. Te tiedätte, ketä te olette, teille on kerrottu. Minä olen varmistanut sen 
Minun palvelijoitteni kautta. Minä olen antanut teille opetuksia siitä. Kaikki, mitä teillä on jäljellä 
tehtäväksi, on uskoa Minun Armooni.”  

”Se, mitä on tulossa, on kauhistuttavaa laajuudeltaan ja tulee olemaan eristyksiä, jotka eivät ole 
vältettävissä. Silloin teidän tulee TUKEUTUA MINUUN koko sydämestänne ja sielustanne. Siihen 
asti, rukoilkaa toistenne kanssa. Mutta, kun se tapahtuu, rukoilkaa toistenne puolesta ja pysykää 
tiukasti pidellen kiinni Minusta, kuten Minä pitelen teistä kiinni. Tuuli tulee olemaan hurjaa, mutta 
Minun käsivarsillani tulee olemaan hento tuulenhenkäys. Siksi teidän ei tule, hetkeksikään, 
menettää keskittymistänne ja katsoa Minun ulkopuolelleni. Minä tulen pitämään teidät Minun 
Rauhassani, jos te vain luotatte yksin Minuun.” 

”Monet teistä oat tottuneita juoksemaan toinen toistenne luokse. Tässä kohden Minä pyydän teitä 
juoksemaan Minun luokseni, koska te saatatte olla sellaisessa paikassa, missä te ette voi 
kommunikoida toisillenne. Älkää panikoiko. Minä olen paikalla. Minä olen AINA paikalla, varmasti. 
Tukeutukaa Minuun. Tarttukaa tyynyyn, jos teidän täytyy, vain tietääksenne, että Minä olen 
pitelemässä teitä. Minä olen omnipotentti, kaikkivoipa, ja kaikkialla läsnä oleva, eikä mikään voi 
ottaa teitä pois Minulta näiden koettelemusten aikana. Muistakaa, tämä on pian ohi teidän 
kohdaltanne. Hyvin pian.” 

”Juuri nyt Minun suurin kidutukseni on pelastamattomien vuoksi, he eivät ole kuulostelleet Minun 
jatkuvia kutsujani heille, ystäviensä kautta, median kautta, ja sydämessään olevan vain pienen 
äänen kautta. He eivät ole kuulostelleet ja Minä voin tehdä vähän heidän hyväkseen sillä hetkellä, 
paitsi ehkä antaa heille muutaman lisäsekunnin. Muille ei tule olemaan aikaa. Heidän kohtalonsa 
on sinetöity tällä hetkellä, koska he ovat torjuneet Minut niin monta kertaa, että heidän 
sydämensä ovat ylikovettuneet.”  

”Kuitenkin jatkakaa rukouksianne. Minä haluan tehdä jotain selväksi tässä. Jotkut teistä ovat olleet 
kykenemättömiä välittämään sitä tuskaa, mikä tulee tapahtumaan. Mutta Minä vakuutan teille, 
että levoton ja kuolettavan surullinen tunne, joka teillä on, on tuskan manifestaatio ”hengessä”. 
Katsokaahan, sielu ja mieli ovat vain tietoisia siitä, mitä ne havaitsevat hengestään. Jos ei ole 
mitään kommunikaatiota hengestä, syvät tunteet sielussa ja mielessä silti heijastavat sitä, mitä on 
meneillään ja hyvin usein saavat teidät menemään nukkumaan, koska te ette voi keskittyä ja 
olemuksenne silkka ydin on muulla tavalla varattu, ei todella läsnä tällä hetkellä.”  

”Siispä, teidän ei pidä tuomita itseänne, jos te ette rukoile niin kuin muut. Teillä on osanne ja 
jonain päivänä Minä tulen näyttämään sen teille. Joillakin teistä on sellaisia lahjoja ja ylpeyden 
asennetta, että on parempi teille, että ette tiedä rukoustenne voimallisuutta. Minä toivon, että 
sinä voisit luottaa Minuun tässä, Clare. Minä puhun sinulle, Rakkaani.”  

( Clare ) Olen pahoillani, Herra. Olen ”muulla tavalla varattu”, sanoin melkein kiusoitellen.  

( Jeesus ) ”HYVÄ VASTAUS!! Jos totta puhutaan, sinä todella olet ja mikään tässä hetkessä 
oleminen ei ole helppoa sinulle. Sinä olet yksi heistä, joille tämä on suunnattu. Ei tuomitsemista, 
Minun Rakkaani. Minä todella tunnen sinut paljon paremmin, kuin sinä itse tunnet itsesi. Uskotko 
sen?”  
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( Clare ) Ehdottomasti.  

( Jeesus ) ”Sitten usko Minuun, sinä olet ”muulla tavalla varattu” tässä sielujen elämän ja 
kuoleman kamppailussa, he ovat kieltäytyneet Minusta. Paljon suunnitellaan Hengessä juuri nyt. 
Sen näkeminen fyysisellä tasolla, voisi helposti ottaa sinut valtaansa, tiedottomuuteen asti. Sen 
näkeminen hengessä on tarpeeksi rankkaa, jopa Orlandon mainitseminen ja sen seuraamukset. Se 
on vain alkua, jopa se vie veronsa juuri nyt ja Minun täytyy sanoa, hedelmän tuottaminen myös, 
vaikka sinä olet täysin tietämätön siitä, Minun tahdostani.”  

”Kaikille teistä on kerrottu tästä jo kuukausia. Nyt kun te näette niiden tapahtuvan, te voitte 
ainakin olla luottavaisia, että Minulla on kontrolli ja että ei edes varpunen tipahda maahan ilman 
Minun tietoisuuttani. Mikään tällä Maapallolla ei ole helposti ymmärrettävää. Te näette vain 
jäävuoren huipun. Mutta jonakin päivänä Taivaassa te tulette tietämään täysin ja teillä ei enää ole 
yhtään kysymyksiä siitä, miksi tämä tapahtui täällä ja tuo tapahtui tuolla.”  

”Ne teistä, jotka ovat kokoontuneet Minun Sydämeni ympärille, jatkaa rukoilemista kadotettujen 
puolesta ja todistamista siellä, missä pystytte. Ongelma on siinä, että ennen kuin tapahtumat 
alkavat paljastumaan, sydämet tulevat olemaan maailmassa, eikä heidän ikuisuudessaan. Se on 
yksi syy, miksi elpyminen ei ole tullut tähän maahan, kuten se tulee tulemaan jälkeenpäin, kun se 
on täysin murtunut. On kuitenkin taskuja siellä täällä, jotka ovat vastanneet, paikkoja, missä 
armoja on vastaanotettu. Minä riemuitsen näistä ja teidän monista rukouksistanne, joita on 
sovellettu siellä ja ne ovat saaneet hyvän maaperän.”  

”Pysykää hälytysvalmiudessa. Pysykää valmistautuneina. Pysykää Minun Läsnäolossani, älkääkä 
tulko poisvedetyiksi tai antako ajatustenne harhailla, niin että te ette ole jatkuvasti tietoisia, että 
minä hetkenä hyvänsä se kaikki voi alkaa. Minä tiedän, että on väsyttävää pitää tätä mielenne 
etualalla, mutta teillä ei ole varaa antaa asian lipsua tai unohtaa sitä. Varoitusunia, näkyjä ja sanoja 
on lähetetty tiiviimmin ja lähempänä toisiaan kuin koskaan aikaisemmin.”  

”Me olemme matkan viimeisellä osuudella. Minä olen teidän kanssanne. Minä en tule koskaan 
jättämään tai hylkäämään teitä. Kukaan ei voi siepata teitä Minun kädestäni ja kukaan ei voi 
kukistaa sielua, joka kuuluu Minulle. Pyydän, ottakaa sydämeenne, olkaa vahvoja, olkaa rohkeita. 
Teidän palkkionne ei ole kaukana. Pitäkää silmänne ikuisuudessanne Minun kanssani. Minä 
rakastan teitä hellästi ja kauneutenne saa Minut aina valtaansa, Minun Morsiameni.” 

 

 

335. Jeesus sanoo:  

Levätkää Minussa, kunnes Minä kannan teidät Ikuisuuden Kynnyksen yli 

 
LEVÄTKÄÄ MINUSSA… KUNNES MINÄ KANNAN TEIDÄT IKUISUUDEN KYNNYKSEN YLI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Kesäkuuta, 2016.  

( Clare ) Kuinka HYVÄ Herra Jeesus on! Täynnä armoa ja suloutta. Hän on tehnyt meistä Hänen 
kunniansa osanottajia ja me loistamme tätä pimeään maailmaan, sanomattomalla kauneudella. 
Olkoon Hänen suloutensa ja armonsa teidän kaikkien kanssanne.  

Olin käyttänyt paljon aikaa kunniakkaassa ylistyksessä ja kun pidin lounastauon, Herra tuomitsi 
minut synnistä ja tulin juosten Hänen luokseen synnintunnossa. 
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Kun olimme ratkaisseet sen, Hän alkoi puhumaan minulle teitä varten ja näin Hän sanoi.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että te kaikki odotatte Minua pian ja tämä on tarkalleen se, missä Minä 
olen halunnut teidän olevan. Kaikki, mitä Minä pyydän nyt, on että jättäkää pois jännitys ja 
jatkakaa hyvissä töissä, kunnes päivänvalo on mennyt. Sillä Minä tarkoitan aikaa, jolloin kukaan 
ihminen ei voi työskennellä, kun sorto on niin pimeää, rukoileminen on ainoa turvautumisenne.”  

”Mutta nyt teillä on päivä. Nyt on vielä asioita tehtävänä. Ja koska te olette pitäneet huolellista 
vahtia itsestänne, te olette asemoituneet morsiuspukuihinne, pitäen ne puhtaina ja jatkuvasti 
vartioineet. Älkää etsikö isoja syntejä, Minun Morsiameni… etsikää pieniä kettuja, pientä 
kompromissia siellä ja täällä. Saatana ei kiusaa teitä isoilla synneillä, ennen kuin te olette 
heikentyneet ja olette erkaantuneet Minusta pienten syntien vuoksi.”  

”Oletteko koskaan katsoneet, kun leijonat metsästävät? Kyllä, ne livahtavat ruohon läpi ja katsovat 
laumaa, valiten sen, joka erkaantuu. Kun tunnette yhteyden Minuun heikkenevän (ellei se ole 
tarkoituksellinen asia Minun puoleltani, antaakseni näyn muille) – kun te näette sen, olkaa 
erityisen varovaisia ja olkaa varmoja, ettette ole tehneet pieniä kompromisseja. Ne, jotka ovat 
vaeltaneet lauman suojasta, eivätkä ole kiinnittäneet huomiota siihen, missä muut ovat, ne ovat 
niin kiireisinä syömässä ja nauttimassa tuoreesta, rehevästä ruohosta, ne unohtavat katsoa 
ympärilleen.”  

”Niin on teidän kanssanne. Te olette niin keskittyneitä muiden asioiden viehätykseen tai 
nautintoon, että  murtaudutte pois tavallisesta varovaisuudesta. Silloin voivat vakavat seuraukset 
iskeä; silloin te olette poissa aitauksen suojasta, jonka Minä olen laittanut lauman ympärille. Clare 
on kipeästi tietoinen siitä nyt. Hän laski suojauksensa alas ja vihollinen sai tehtyä muutaman 
huitaisun.”  

( Clare ) Ja siinä vaiheessa ajattelin, että minun pitäisi jakaa kanssanne se, mitä tapahtui. Jep, se oli 
minun musta pantterini jälleen. Se on vaivannut minua viikkoja, että meillä ei olisi tarpeeksi 
todella terveellistä ruokaa ja aloin ajattelemaan sitä, mitä me tarvitsisimme, ennen kuin Herra 
ottaisi meidät Taivaaseennostossa, jos me olisimme täällä viikon tai kaksi. Järkeilin mielessäni, 
että, mitä ikinä jäisikin, annettaisiin muille joka tapauksessa meidän pienestä ruokapankistamme, 
siispä järkeilin ja menin kauppaan ostamaan terveellisiä kuivaruokia, tukemaan ruokakaapin 
purkkiruokia.  

Jokin tässä ei tuntunut hyvältä, mutta minä syytin, että vihollinen yritti estää minua. Syvällä 
sydämessäni, epäilin, että saattaisin olla väärässä. Mutta Minä en halunnut tietää - joten en 
tarkistanut. Vaan etenin omapäisyyksissäni. Ezekiel yritti soittaa minulle, mutta kännykkä oli 
äänettömällä, joten en koskaan kuullut häntä. Sitten tänään lounaalla, ylistyksen jälkeen, olin 
yhteydessä Herran kanssa Raamatun Lupaukset-kirjan viestillä ja sain joitakin HYVIN pahoja ja 
pelottavia viestejä: ylpeys ja rehellisyys.  

”Jumala alentaa ylpeyttä täynnä olevan, mutta Hän pelastaa sen, joka ei ole ylpeä.”  

On ylpeyden huippu ajatella, että minä tiedän paremmin kuin Jumala ja tehdä jotakin, mitä Hän ei 
halunnut tehtävän. Sitten tuomitseminen iski, tunsin oloni heikoksi ja en voinut syödä yhtään 
palaa. Halusin vain mennä koloon ja katua Herran edessä.  

Hänen uskomattomassa ystävällisyydessään, Hän sanoi, hyvin selvästi, ”Minä en ole tässä 
tuomitsemassa sinua, vaan oikaisemassa sinua.”  

Jeesus jatkoi… ”Minä halusin varoittaa häntä ennen kuin se menisi yhtään pahemmaksi. Hän tiesi 
sen syvällä sydämessään, että se, mitä hän teki, ei miellyttänyt Minua. Hän lakkasi luottamasta 
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Minuun ja kattoi itsensä. Se voi johtaa itsenäisempään ajatteluun ja hengelliseen kuurouteen, 
mikä sallii teidän tehdä, sitä mikä teitä miellyttää.”   

”Minun kallisarvoiset Morsiameni, Minä tiedän, kuinka malttamattomia monet teistä ovat. Joitakin 
on ohjeistettu laittamaan ruokaa ja vettä varastoon, joitakin ei ole. Aina pitäkää parempana Minun 
tietäni, älkääkä salliko pelon, itsepäisyyden tai tottelemattomuuden saada teistä otetta.”  

”Siispä, nyt Minä osoitan teitä, kun te olette odottamisen asennossa. Te tunnette tämän paikan 
hyvin, mutta sydämissänne on silti paljon jännittyneisyyttä. Minä haluan teidän lepäävän Minussa. 
Sallikaa Minun kantaa jännittyneisyyttä ja laittakaa te itsenne lepoasentoon, Minun käsivarsilleni 
ja tehkää sitä, mitä ikinä onkaan edessänne. Huoli ja pelko tulevat kuluttamaan teitä ja kun olette 
väsyneitä, te olette jälleen helppo saalis Saatanalle.”  

”Pikemminkin, Minä haluan teidän lepäävän Minussa, ollen voimaantuneita joka päivä, täysin 
tietoisia, että hetkenä minä hyvänsä koko maailma voi kääntyä ylösalaisin. Monet teistä, ellei jopa 
kaikki, jotka kuuntelevat tätä kanavaa ja ottavat Minun sanani sydämeen, ovat valmiita. Teidän 
lamppunne ovat valaistuja, te kuljetatte mukananne ylimääräistä öljyä ja te olette valmiita. On 
vaatinut hyvät 12 kuukautta saada teidät tähän pisteeseen, mutta nyt te olette tässä. Te tiedätte 
hyvin, mitkä teidän menneen syntinne ja paheenne ovat ja te olette hälytysvalmiudessa, 
kiinnittäen tarkkaa huomiota itseenne, ettette lankeaisi. Ettekä te panosta liikaa tähän maailmaan, 
koska te tiedätte, että aikanne täällä voisi loppua milloin tahansa.”  

”Ylläpitäkää tämä asemanne, Rakkaat. Ylläpitäkää se ja lisähyveenä Minussa lepääminen. 
Luottamus, kärsivällisyys, luottavaisuus.”  

( Clare ) ”Tässä vaiheessa Herra väräytti minulle kaksi Pyhää Kirjoitusta. 

”Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän. Mutta, kun te näette Jerusalemin 
sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä.” Luukkaan Evankeliumi 
21:19-20.  

Herra jatkoi… ”Ja tämä Pyhä Kirjoitus kuvaa täydellisesti sitä, missä te seisotte juuri nyt.”  

( Clare ) Ja tämä Pyhä Kirjoitus myös väräytettiin minulle… ”Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin 
Pyhä: Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte, rauhallisuus ja luottamus on teidän 
väkevyytenne.” Jesaja 30:15.   

Herra jatkoi… ”Nämä ovat Minun viimeisimmät neuvoni teille: Sulhasen tulo viivästyi, Minun 
armossani on teille kyllin ja olkaa rohkealla mielellä, sillä Minä olen voittanut maailman.”  

”Nyt, Minun kallisarvoiset Morsiameni, Minä pyydän teitä harjoittamaan Minussa lepäämisen 
taitoa. Tietäkää varmasti, että Minä sanoin, että Minä nousisin jälleen kuolleista – ja Minä tein 
niin. Ja Minä olen kertonut teille, että Minä olen tulossa takasin teitä varten, ottamaan teidät 
palkkioonne, aivan yhtä varmasti, kuin mitä Minä menin Minun palkkiooni, kun Minä nousin 
kuolleista.”  

”Ymmärtäkää, että mitä Minä tein, oli järkyttävää! Ennen kuulumatonta. Ja se, mitä Minä aion 
tehdä teille, on täsmälleen samaa. Minä nostan teidät kuolevaisista, Maapallon ruumiistanne, joka 
on maatuva ja kuoleva, kuolemattomaan elämään, samaan kirkastettuun ruumiiseen, jonka myös 
Minä otin itselleni. Te olette määrättyjä ja tarkoitettuja, Minun Morsiamenani tulla nostetuksi 
iankaikkisen elämän täyteyteen, sen kaiken täydellisessä ilmauksessa, mitä Minä olen. Toisin 
sanoen kuolevainen pukee ylleen kuolemattoman, kuten Paavali lupasi. Teiltä ei puutu mitään, 
mitään ei tulla kieltämään teiltä – koska te tulette olemaan täydellisessä ja ikuisessa 
sopusoinnussa Minun kanssani Taivaassa ja teidän kaikki toiveenne tullaan antamaan teille.”  
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”Te ette tule enää kamppailemaan pikkukettujen kanssa. Teillä tulee olemaan täydellinen voitto 
itsestänne. Te ette tule enää ontumaan tai olemaan kivuissa. Te ette tule enää tuntemaan tämän 
synnillisen maailman akuuttia kipua ja Saatanan Syntiinlankeemuksessa tuomaa rappeutumista. Te 
tulette olemaan täysin vapaita: toiveet täytettyinä, onnellisina, autuaina ja tuottavina Minun 
Valtakunnassani, tulettepa te ylistämään päivin öin Taivaan hoveissa tai palaamaan Maapallolle 
Minun kanssani palvelemaan.”  

”Niin paljon, mitä te ette koskaan unelmoineet olevan mahdollista, tulee pian olemaan 
loppuunsaatettua. Tämä e ole myytti, se on tosiasia. Se on, mitä Minä olen luvannut ja Minä tulen 
toteuttamaan, mikä on kirjoitettu ja on jo loppuunsaatettu Taivaassa.”  

”Olkaa sinnikkäitä ja harjoittakaa odottamisen taitoa Minussa, täydellisen levon tilassa, tietäen, 
että pian kaikki tullaan täyttämään. Mutta siihen hetkeen asti, Minun armoni loistaa teihin ja 
teidän kauttanne ja koskee kaikkia tämän maailman sieluja, yliluonnollisella teidän uskonne 
toiminnan ilmauksella.”  

”Olkaa viisaista, käyttäkää erottelukykyä, olkaa rauhallisia ja levossa. Tällä tavalla te, Minun 
Morsiameni, tulette loistamaan kunniakkaasti, kun Minä palaan kantamaan teidät ikuisuuden 
kynnyksen yli – ikuisuudessa me tulemme olemaan yhdessä aina ja ikuisesti. Minä olen sanonut 
sen. Minä tulen saattamaan sen loppuun.”  

”Teidän osanne? Pitäkää pukunne puhtaana ja levätkää Minussa. Jos te antaisitte periksi 
hetkeksikään pelolle ja kärsimättömyydelle, valittamiselle tai epäuskolle, teidän tarvitsee vain 
itkeä apuun sydämessänne – missä Minä elän – ja Minä tulen ennallistamaan teihin sen, mitä te 
ette itse voi ennallistaa.”  

”Olkaa pieniä Minun Sydämessäni ja omissa silmissänne ja Minä en tule epäonnistumaan tehdä 
teissä sitä, mitä te itse ette voi tehdä itse. Aivan tällä hetkellä, tämä on Minun täydellinen tahtoni 
teille: levätkää Minussa. Hiljaisuudessa. Luottavaisuudessa. Täydessä uskossa.”  

”Levätkää Minussa.” 

 

 

336. Jeesus puhuu kuuroista ja sokeista joukossamme 

 
16.06.2016 - Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle  

Olkoon Jeesuksen siunaus, Hänen loputon kärsivällisyys ja rakkautensa kanssanne. Totisesti, Herra 
on kanssamme. Tämän kanavan hedelmät ovat niin hyviä. Kiitos teidän hyvien sydämienne. Minä 
rukoilen Häneltä Hänen kärsivällisyyttään, nöyryyttään ja veljellistä rakkauttaan 
koettelemuksissani. Ja rukoilen myös, että sinua siunattaisiin näillä luonteenpiirteillä.  

Jeesus... Mitä Sinulla on meille tänä iltana?  

Hän vastasi... ”Minun rakkauteni, minun suruni, minun murheeni. Minun taisteluni kuurojen ja 
sokeiden kanssa. Se mitä kärsit yhden kanssa, minä kärsin myös ja kärsin miljoonien vuoksi. Olen 
kutsunut, mutta maailma on heidät vienyt ja he kuuntelevat vain maailman taajuutta. Sinä olit 
kerran yksi heistä... Ja jos irrottaisin käteni sinusta, palaisit heti takaisin maailman pariin.”  

”Olethan iloinen, että käteni pitää sinusta kiinni?”  
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Tiedät, että olen, Herra. Tiedät, että olen. Ja kyllä, en ole yhtään parempi. Itseasiassa, ottaen 
huomioon kaikki ne lahjat, jotka olet antanut minulle, Olen syntisistä pahin.  

Hän vastasi... ”Näetkö, mitä voin tehdä syntisistä pahimmalla?” Ihmeitä? 
”Ihmeitä ihmeiden jälkeen.”  

”Kyllä, on uuvuttavaa kutsua ja kutsua, ilman yhtään annetun lisäajan arvoista tulosta. Olette hyvin 
siunattuja tällä kanavalla, koska olen kerännyt saman mielisiä ja saman suuntaisia sieluja tähän 
seurakuntaan. Rakkaani, morsiameni, koen itseni äärimmäisen siunatuksi luomuksieni taholta, 
koska rakastatte minua ja olette valmiita antamaan elämänne minulle.”  

”Olette äärimmäisen harvinaisia jalokiviä kuningaskunnassani. Se, että kuuntelette ääntäni, on 
tuonut minulle lohdutusta lohdutuksen perään. Eikä ole olemassa sanoja kuvaamaan, miten paljon 
iloa saan teistä. Sen takia olen mennyt valmistamaan teille sijaa, jotta saisitte olla siellä, missä 
minä olen. Sijan täynnä ilonaiheita ilmaistakseni loputtoman ihastukseni teihin.”  

”Kun kuljen ympäri maailmaa etsien sydämiä, jotka ovat liekeissä... Voin aina luottaa löytäväni 
sinut valmiina ja odottamassa minua. Et tule tietämään ennen kuin olet taivaassa, millaisen lohdun 
olet antanut minulle. Mutta kiitän sinua siitä, että olet ollut kanssani. Pian tulet kokemaan kuinka 
kiitollinen olen.”  

”Kaikkialla ympärilläsi on kuuroja ja sokeita. He eivät näe, että tämä maailma horjuu kuilun 
partaalla. Eivätkä tule näkemään ennen kuin tilanne muuttuu kauheaksi. Sen se vaati Syyriassa ja 
lähi-idässä... Tuodakseni herätyksen, minun täytyi antaa heidän maailmansa tuhoutua. Yritin 
kaikkia muita vaihtoehtoja – ilman tulosta. Mutta lopulta, kun heidän omat elämänsä olivat 
lopussa, silloin he kääntyivät puoleeni ja kuuntelivat. Silloin he tulivat. Ja nyt monet heistä ovat 
täysin Minun.”  

”Saman se tulee vaatimaan amerikkalaisten osalta. Kun heidän elämänsä on vakavasti keskeytetty 
ja hävityksen partaalla – silloin he kuuntelevat. He tulevat etsimään Minua kunnes löytävät Minut. 
Ja silti monet eivät etsi. He valitsevat maallisen turvallisuuden ja mukavuuden minun sijastani. 
Heidän puolestaan – ei ole enään mitään tehtävissä.”  

”Näin on ollut läpi historian. Yltäkylläisyys tuo itsenäisyyttä ja itsenäisyys tuo maallistumista ja 
henkilöpalvontaa. Ei ole enään tarvetta Jumalalle, koska heillä on jo kaikkea. Sen takia sivilisaatiot 
palavat  

loppuun ja katoavat. Ne etenevät pisteeseen, jossa en voi enään sietää sitä syntiä ja irstailua. Ja 
elämän kovat realiteetit täytyy opettaa ihmisille.” 

”Silti joka sukupolvessa on ollut uskollisten eristäytyneitä taskuja; sieluja, jotka rakastivat Minua yli 
kaiken luodun. Ja heistä synnytän uuden elämän. Asiat tulevat olemaan niin valtavan erilaista kun 
palaan, koska pahuus on silloin kahlehdittu.”  

Ajattelin itsekseni... ’Niin monet eivät usko, koska Sinun tulosi on lykkääntynyt, kerta kerran 
jälkeen, Herra. Aivan niin kuin sanoit sen olevan Matteuksen 24 luvussa.  

Hän vastasi ajatukseeni ja sanoi... ”Se on ongelma. Vain ne, joilla on todellinen suhde Minuun, 
tietävät mitä on tulossa. Viivästysten takia maallistuneet putoavat pois. He eivät pysty pitämään 
kiinni uskostaan ja uskomaan, että olen vain viivästyttänyt tuloani. Ennemmin he lankeavat 
saatanan valheisiin, jotka ovat vain harhautusta.”  
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”Löydät tuhansia heidän kaltaisiaan internetistä ja ’kirkoista’ ympäri maailman. Eläen maalliset 
rikkaudet ja turvallisuus prioriteettinään, eivät eläen ikuisuutensa vuoksi. Ja kun tragedia iskee, he 
joutuvat tekemään valintansa. Mutta he eivät tule olemaan valmiita.”  

”Mutta teistä ne, jotka ovat säilyttäneet suhteensa Minuun ja eläneet Minulle, teitä ei tulla 
harhauttamaan menemään maailman mukana. Te olette valittuja. Kyllä, te olette kutsuttuja jo 
ennen aikojen alkua, mutta niin olivat monet muutkin, jotka sanoivat ’Ei’. Siis, Olen lähettänyt 
palvelijani ympäriinsä valtateille ja sivuteille kutsumaan juhlaan kaikki ne jotka he löytävät. Mutta 
valitettavasti, ihmiset olivat liian kiireisiä.”  

”Tämä on syvälle juurtunut, kulttuurillinen sairaus ja linnake, joka voidaan parantaa vain 
äärimmäisillä keinoilla. Silti tulemiseni merkit ovat jo kaikkialla. Kaikki on täytetty. Koskaan ennen 
ei ole täytetty kaikkea sitä, mitä on kirjoitettu, jotta voisin tulla. Mutta nyt on kaikki kiinni 
ainoastaan Isän sanasta, milloin muutos tapahtuu. Viisas on tullu viisaammaksi, kuuro on tullut 
kuurommaksi ja kaikki on melkein lopussa.”  

”Pitäkää kiinni siitä, mitä teillä on, rakkaani. Älkää antako epäuskon demonien varastaa teidän 
palkkiotanne. Pidä kiinni.”  

”Totisesti on kirjoitettu... ’Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka 
elämänsä Minun tähteni kadottaa, on sen löytävä’” Matt. 16:25 

 

 

337. Jeesus sanoo… Minä loin teidät Valoksi Kansakunnille…  

Antakaa Naamionne pudota… 

 
MINÄ LOIN TEIDÄT VALOKSI KANSAKUNNILLE… ANTAKAA NAAMIONNE PUDOTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Kesäkuuta, 2016. 

Clare aloitti… Herran rauha on meidän kaikkien kanssamme. Nämä ajat, joissa me nyt olemme, 

ovat mitä äärimmäisimpiä, koska ne johtavat maailmanjärjestelmän tuhoon, sellaisena kuin me 

sen tunnemme. Herra on tulossa. Hän tulee takaisin johtamaan ja hallitsemaan Maapallolla. Mutta 

ennen kuin se voi tapahtua, täytyy tapahtua puhdistuminen. Ja nämä ajat ovat meidän 

puhdistautumistamme varten myöskin.  

Jos me vetäydymme takaisin pelkoon, me emme tule korjaamaan hedelmää, emmekä kasvamaan 

pyhyydessä. Toisaalta, koska nämä ajat ovat niin äärimmäisiä, on olemassa ennennäkemätön 

mahdollisuus kasvaa hyvin nopeasti aidossa pyhyydessä.    

Vain rypäleiden puristamisen kautta saavutetaan viiniä. Me olemme rypäleitä Hänen 

viinitarhassaan ja meistä tehdään ikääntynyttä, hienoa viiniä, kelpaavaa Kuninkaan pöytään. 

Kuitenkin jos me kutistumme taaksepäin, suojaamme itseämme Jumalan tekemisiltä, me 

menetämme kunnian tulla käytetyiksi Hänen korkeimpiin tarkoituksiinsa. Monet on kutsuttu, 

harvat on valittu ja vielä harvemmat vastaavat. Me voimme joko valita Jumalan ja pyhyyden tai 

valita itsemme ja keskinkertaisuuden.  

Minä tulin lopen uupuneeksi elämäni julkisivuun; kompromisseja ja valheita piilossa hyvin 

kiillotetun ja ohuen puun takana. Hyvin, hyvin väsyttävää. Minä katsoin elämääni ja sanoin… 
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”Onko tässä kaikki, mitä minä olen, näyttelijä elämän näyttämöllä ja ovela julkisivu, joka saa minut 

näyttämään hyväksyttävältä ihmisen silmissä? Ihmisen, joka on tässä tänään ja huomenna poissa? 

Ihmisen, jonka oikut muuttuvat tuulen mukaan?” Mitä enemmän minä pohdin sitä, sitä enemmän 

se haiskahti korruptiolle ja minä uuvuin loppuun. 

Ja oli muutakin. Minä pystyin tuntemaan sen. Elämässä oli muutakin kuin olla ihmisten arvostama. 

Itse luotujen rajojen ulkopuolella olemisessa oli jotakin jännittävää. Ja minä pystyin näkemään sen 

Äiti Teresassa ja hänen kaltaisissaan ja muissa suurissa sieluissa, jotka ottivat suunnattomia riskejä 

jättäessään haaleat elämänsä taakseen, tavoitellakseen jotakin paljon itseään suurempaa.  

Minä näin heissä suuruuden, jota minulla ei ollut ja kun minä katsoin keskinkertaista elämääni, 

minä halusin enemmän. Mutta olinko minä valmis hyväksymään haasteen? Olinko minä halukas 

hylkäämään kaiken, saadakseni sen, mitä heillä oli? 

Hitaasti Herra Jeesus houkutteli minut päästämään irti maailmasta ja jopa ilman minun 

tietämättäni. Ja sukeltamaan jyrkänteeltä tuntemattomaan – vain laskeutuakseni Hänen 

käsivarsilleen ja huomatakseni omaksumisen, jota minun sydämeni oli kaivannut – omaksumisen, 

joka koskee minun loppumatonta intohimoani ja pyrkimystäni tehdä vaikutus, jota maailma oli 

etsinyt. Mutta sen kaltainen rakkaus, jota minä kaipasin, sitä ei koskaan voitaisi löytää 

maailmasata. Minä en tiennyt sitä, ennen kuin Herra rakasti minua ja teki sen rakkauden ilmeiseksi 

minulle.  

Yhtenä päivänä julkisivu putosi ja paise, joka oli minun vaarantunut elämäni, puhkaistiin. On 

kirjoitettu, että ei ole mitään kätkettyä, mitä ei paljastettaisi. Ja minä tunsin itseni paljastetuksi, 

avuttomaksi ja täysin valmiiksi löytämään todellisen tarkoituksen elämälleni. Olin käyttänyt vuosia 

julkisivuni rakentamiseen, saavutuksineen: 500 dollarin päiväpalkalla valokuvaajana 70-luvulla, 

aikakauslehti artikkeleita, jotka kutsuivat minun luonto valokuviani, avokätisiä kulutilejä ja kutsuja 

Washingtonin vaikutusvaltaisilta. 

Minä olen vakuuttunut, että jokaiselle meistä annetaan vähintään muutama kutsu jättää julkisivut 

ja keskinkertaisuus taakseen, omaksuakseen Totuuden ja seisoakseen valossa Hänen 

läsnäolossaan. Väljähtynyt elämän, jota minä elin, päättyi yhtenä päivänä ja minä näin 

alastomuuteni Herran edessä. Minä olin valmis. Minä olin kyllästynyt pinnalliseen ja itsekkääseen 

elämään, kyllästynyt kaikkiin valheisiin ja poseeraamiseen, jota minä esitin vain oikeuttaakseni 

itseni muiden silmissä. Minä halusin olla pyhä. Pyhä Jumalan edessä, en ihmisen. 

Koska tärkeät ihmiset väärinkäyttivät ja tekivät minut naurunalaiseksi menneisyydessä, minun ja 

muiden ihmisten väliin oli muodostunut teräksinen muuri, eikä vain siihen, vaan myös minun ja 

Jumalan väliin. Minä en oivaltanut omaa arvoani Herran vuodattamassa Veressä Golgatalla, 

pikemminkin minä tuomitsin maailmallisten standardien mukaan ja pidin sitä esillä maailman 

nähtävillä.   

Mutta Jumala näki suoraan minun lävitseni. Ja Hänen rakkautensa minun kallisarvoiseen sieluuni ja 

Hänen halunsa nähdä minun todella elävän Häntä varten, sisältä ulospäin, motivoi Häntä 

tekemään minut tyytymättömäksi ja rauhattomaksi elämässäni. Minä kaipasin täyttää 

tarkoitukseni, mutta olin pitänyt niin tiukasti kiinni omanarvontunteen konseptista, että minulla ei 

ollut tilaa löytää Jumalan tarkoitusta. Minä estin sitä, kun olin peloissani, että olisin 

haavoittuvainen, jos tulisin naurunalaiseksi ja epäonnistuisin. Minä olin määritellyt, että en enää 

koskaan olisi mitätön. 
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Minä en ollut valmis toimeksiannolle ja missiolle elämässäni. Minä olin täysin valmistautumaton 

kohtamaan Jumalan, saati sitten suurtuhon, jota on luvattu näille lopun ajoille. Minä etsin arvoani 

turmeltuneesta lihasta, enkä löytänyt sitä. Mutta ennen kuin pystyin jättämään sen, minun täytyi 

päästää siitä irti, minun täytyi kohdata epäonnistumiseni ja tunnustaa, että minä en elänyt sitä, 

mitä varten Jumala oli minut luonut. Vain Hän pystyi vakuuttamaan minut siitä ja olen kiitollinen, 

että Hän teki. Tässä vaiheessa, Jeesus alkoi puhumaan… 

( Jeesus ) ” Kallisarvoiset sielut, jos te pidätte julkisivua yllä maailman nähtävillä, te kukistatte koko 

elämänne tarkoituksen. Minä loin teidät loistamaan ja olemaan valo kansakunnille, mutta te ette 

koskaan tule täyttämään sitä tarkoitusta, jos teidän valonne on haudattu maailmallisten 

laakeriseppeleiden pinon alle. Minun täytyy päästä syvälle sielunne herkimmille alueille, missä 

Minä voin rakentaa pyhyyden perustuksen. Kalliolle, en tämän maailman juoksuhiekalle, joka 

riistetään teiltä kuolemassa.”  

” Kaikki se, mikä on maailmasta, tulee lähtemään ja vain se kuka te olette Minun edessäni ja 

Taivaan edessä, tulee säilymään. Tämä on teidän ikuisuutenne. Taivas on hyvin erilainen paikka 

kuin Maapallo; se mistä, te pääsisitte kuin koira veräjästä Maapallolla, on ilmiselvää Taivaassa 

olijoille. Vain totuus ja teidän sielunne kallisarvoinen arvo nähdään ja sitä kunnioitetaan.” 

” Minä kuolin teidän puolestanne. Ymmärrättekö te? Teidän Jumalanne Veri uhrattiin Oikeuden 

alttarilla, puhdistamaan teidät synneistänne. Ei mikään, mitä te koskaan voisitte tehdä tai kerätä 

tässä maailmassa, mitään ei koskaan voitaisi verrata Minun Vereni hintaan.” 

” Minä tein tämän, koska teidän alaston, kypsymätön sielunne on kallisarvoinen ja herttainen 

Minulle. Kaikki, mitä te pinoatte siihen maailmasta, antaaksenne itsellenne arvoa, tahraavaa ja 

ryöstää teiltä Minun valoni teidän olemuksenne kautta. Pitääksenne maailman laakeriseppeleet, 

teidän täytyy elää maailman arvojärjestelmän mukaan. Maailma on ilman hengellistä valoa. 

Maailma on luotua ainetta ja siitä puuttuu kestävää merkityksellisyyttä. Ei elämän ydinolemus 

vaan pikemminkin materian ydinolemus on jatkuvassa muutostilassa ja rappeutumassa.” 

 ” Siispä, kun te elätte elämäänne maailman standardien mukaan, te kuljette pimeydessä, 

sammuttaen valonne ja heijastaen sitä, mikä rappeutuu ja on kuolemassa. Voi, suuresti 

kallisarvoiset sielut, te Jumalan jättämät jäljet, hänen, joka teidät loi, teidän arvonne on 

mittaamaton! Ja mikään, mikä on lähelläkään Minun kuolemaani Ristillä, ei voi hyvittää teidän 

kurittomia teitänne ja tuoda teitä takaisin ikuisuuden Valoon.”  

” Se, mitä teiltä vaaditaan, on kulkeminen alastomuudessa ihmisen ja Jumalan edessä, että teidän 

valonne voisi loistaa. Kun te löydätte Minun rakkauteni teitä kohtaan ja oivallatte, ketä te todella 

olette Minun läsnäolossani, teidän arvojärjestelmänne muuttuu välittömästi. Se mikä kerran oli 

korkeassa arvossa, nähdään sellaisena kuin se on: likaisia rättejä roikkumassa ruumiistanne. Kuin 

lepra, maailman kontaminaatio tukahduttaa teille hedelmöityksessä annetun valon.” 

” Avatkaa itsenne Minun Rakkaudelleni. Minä en ole kuin kuka tahansa ihminen, jonka te joskus 

olette tunteneet; kaikki ovat turmeltuneita ja heiltä puuttuu aitoa rakkautta. Kun Minä rakastan 

teitä, Minä en sekoita Minun rakkauteeni maallisia arvoja. Minä etsin Minun Isäni kauneutta ja 

ainutlaatuisuutta, Hänen olemuksensa muovasi teidät. Ja Minä kaipaan lunastaa teidät tämän 

rappeutuvan maailman keskeltä ja saada teidät Taivaaseen Minun kanssani ikuisuudeksi.”  
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” Teillä ei ole mitään pelättävää, eikä mitään salattavaa Minulta. Tulkaa Minun luokseni alastomina 

ja Minä vaatetan teidät Minun oikeamielisyyteeni.” 

 

 

338. Jeesus selittää... Katkeruus voi muuttaa Kohtalosi & DNA:si 

 
OPI TUNTEMAAN ITSESI… KATKERUUS VOI MUUTTAA KOHTALOSI & DNA:SI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20.kesäkuuta, 2016 

Olkoon Jeesuksen lohdutus luonanne, Sydänasukkaat. Voin vain olettaa omien tämän hetken 

koettelemusteni perusteella, että te kaikki koette erilaisin tavoin tänä aikana. Ja jos olen 

aiheuttanut jollekin kärsimystä, pyydän anteeksi. Rakastan tätä rukousta, ” Herra, älä anna minun 

olla aiheuttamassa tänään kenenkään syntiä. ” Kaunis rukous! 

Tämänpäiväisen ylistyshetken jälkeen, kun tulin istumaan Herran kanssa. Aloitin… ” Kiitos, Herra, 

kaikista uskollisista ja todellisista rukoussotureista, joita olet tuonut lähelleni ja heidän 

uskomattomasta kuuliaisuudesta. Anna minulle anteeksi, Herra. Minä en ole läheskään yhtä 

uskollinen rukoilija. Pyydän, auta minua olemaan uskollisempi heille, joiden puolesta Sinä pyydät 

minua rukoilemaan.   

Herra aloitti… ” Sinä alat oppia rukouksen voiman ja että Minun käteni ylettyy pimeimpään koloon 

ja vetää sisällön ylös. Minun käteni iskee alas ja Minun käteni nostaa ylös. Minun käteni parantaa 

ja Minun käteni vetäytyy – ( niin ) että ihminen, joka on kuolevainen, voi löytää itsensä 

täydemmin. Erämaa, joka jokaisessa oleskelee, täytyy löytää ennen kuin Elämän Lähteen voi 

vastaanottaa. ”  

” Erämaa kokemukset koettelevat sielun ja valmistelevat hänet Minua varten. Vihaan jättää sieluja 

oman onnensa nojan, mutta kun he kääntyvät Minusta pois, Minulla ei ole valinnanvaraa. 

Yhtäkaikki, en koskaan eksy heidän jäljiltään tai luovuta. Pikemminkin, Minä odotan. Ja odotan. Ja 

odotan. Ennemmin tai myöhemmin lopullinen hetki koittaa, jolloin heidän ikuisuuttaan koskeva 

päätös tehdään. ” 

Herra, minun sydämeni on kipeä niiden puolesta, jotka kääntyvät pois Sinusta. Ja muista syistä, 

sydämeni on suruissaan. 

” Lepää Minussa, Clare. Lepää. ”  

En voi tehdä tätä yksinäni. En ole kykenevä lepäämään. Pyydän, ota tätä miekka pois sydämestäni 

ja anna minulle Sinun lepoasi.  

Hän vastasi… ” Paljon siitä on jo poissa, Rakkaani. Paljon siitä on poistettu. Mutta haava on syvä ja 

se on kipeä jonkun aikaa. Sillä aikaa, Kanavalla on paljon tekemistä. Ja kun maailmalla asiat 

kehittyvät dramaattisemmiksi ja kiireellisemmiksi, Minä toivon, että Minun Morsiameni liittyvät 

yhteen ja rukoilevat enemmän. ” 

” Yksinäiset sielut eivät auta itseään, Minun Kehoni kärsii eniten. ” 
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” Rakkaat Lapset, jos teitä on loukattu kirkoissa ja toiset ovat pettäneet teidät, älkää katkeroituko. 

Pikemminkin kopistelkaa pölyt päältänne ja jatkakaa matkaa. Internetissä on monia suosittuja 

sieluja, monia. He puhuvat sydämensä pohjasta ja Minä johdatan heidät sinun luokse. Te kaikki 

olette langenneet, tehneet virheitä; loukanneet toinen toistanne – sekä olleet uhreja. ” 

” Pääasia on, että ette anna periksi. Tämä on Saatanan suunnitelma. Jälleen, jos käytetään leijona 

metsästämässä vertausta, he etsivät niitä, jotka ovat erillään. Ole viisaampi kuin vastapuoli. 

Takertukaa toisiinne ja antakaa anteeksi ystävillenne, kun he loukkaavat teitä. ” 

” En luopunut Pietarista. On kirjoitettu, että Minä en uskoutunut ihmisille, sillä Minä tunsin heidän 

sydämensä. ( Johannes 2:24 ) Niin läheinen kuin Pietari olikin, Minä tiesin hänen heikkoutensa. 

Minä tiesin, että hän ei ollut valmis kuolemaan Minun vuokseni. Hän rakasti Minua, mutta yliarvioi 

voimansa. Pietari ei tuntenut itseään. Hän yliarvosti omistautumistaan, rakkauttaan, vaikka Minä 

olin nimittänyt hänet pääapostoliksi. Intohimossaan ja itseluottamuksessaan hän uskoi, että 

mikään ei voisi kääntää häntä pois Minusta. ” 

” Minä pyydän teitä, Lapset… katsokaa pitkä katse peiliin ja oppikaa tuntemaan itsenne. Pyytäkää 

Minun Pyhää Henkeäni paljastamaan todelliset heikkoutenne. Mitä tällä saavutetaan? 

Myötätuntoa ja anteeksiantamusta heitä kohtaan, jotka pettävät teidät. Haluan Kehoni 

korjattavan, laitettavan takaisin kuntoon. Saatana on käyttänyt viimeiset 2000 vuotta keksiäkseen 

suunnitelmia, jotka työntäisivät Minun Kehoni jäsenet erilleen, yhä kauemmaksi ja kauemmaksi. ” 

” Jos olet jakamassa Minun Kehoani, sinä työskentelet Saatanalle. Paholaiset käyttävät sinua, jos 

erottelet veljeskuntaa. Jos käytät toisten epäonnistumisia viimeisenä oven kiinnilyöntinä, sinä luot 

katkeruuden taskuja paholaisille rakentaa jalansijoja SINUN elämääsi, ei niiden elämään, jotka 

sinua loukkasivat. He jatkavat kulkuaan, mutta sinä kompastelet, sen takia, mistä pidät kiinni. Siksi 

anteeksi antaminen on hyväntekeväisyyden työ, armon työ. Se hyvittää arvostelemista, panettelua 

ja valehtelua. Mitä synti on kohdannut, sitä voit ennallistaa hyväntekeväisyydellä. Yhtä varmasti 

kuin haavat paranevat, anteeksi antaminen puhdistaa ne korruption taskut ja antavat hellän lihan 

kasvaa takaisin. ” 

” Kun kieltäydyt antamasta anteeksi, sinä vain annat esimerkin omasta itsetuntemuksen 

puutteesta. Tämä kutsuu Minua vierellesi. Nyt Minun täytyy paljastaa sinulle sinun heikkoutesi ja 

kuinka olet pettänyt toiset. Teen sen yhä uudelleen ja uudelleen kunnes viimein ymmärrät antaa 

anteeksi ja jatkaa matkaasi. ” 

” Mutta on olemassa sielulle kuolettava ylpeyden muoto. Kun kieltäydyt näkemästä kuinka sinä, 

menneessä, olet epäonnistunut ja loukannut toisia. Kun kieltäydyt näkemästä kuinka sinä, 

nykyhetkessä, loukkaat toisia. Kun ylennät itsesi muiden yläpuolelle ja ylpeästi hautaat pääsi 

hiekkaan, kieltäytyen näkemästä totuutta itsestäsi, tapat sielusi ja valmistelet sydämesi maaperän 

katkeruuden juurelle kasvaa syvälle ja leveälle. ”  

” Miksi se haittaa, kysyt? Katkeruuden juuri on myrkyllinen juuri. Se vapauttaa tappavia happoja, 

kuten maaperä seetripuun alla. Mikään ei voi kasvaa seetrin alla, koska se mitä juurista vapautuu, 

on myrkyllistä muille kasveille. Se tarkoittaa, että maaperä sielusi puutarhassa on myrkytetty. Se, 

mikä voi kukoistaa tässä myrkyllisessä maaperässä on viha, paheksunta, kosto, mustasukkaisuus ja 

viha. Sitten sinun täytyy tehdä työtä peittääksesi nämä pahat hymyllä ja hienoilla sanoilla. 

Loppujen lopuksi tämä väsyttää sinut ja avaa oven sairauden tulla kehoosi. ” 
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” Viha, anteeksi antamattomuus, kosto ja katkeruus synnyttävät energia-aaltoja, jotka myrkyttävät 

kehosi. Nämä tunteet voidaan mitata elektronisesti. Ne itse asiassa heikentävät ja muuttavat 

DNA:tasi, sallien syöpäsolujen lisääntyä nopeasti. ” 

” Tällaiseen ympäristöön paholaiset istuttavat siemenensä. Tyytymättömyys avaa oven synnille, 

kostolle, juoruilulle, varastelulle, pahan juonimiselle ja pettämiselle. Elämästänne tulee 

epäpuhtaiden asioiden sotkuinen verkko, ja pian se tuoksuva puutarha, joka teillä kerran oli, on 

muuttunut kurjaksi pimeyden ryteiköksi, missä paholaiset sontivat lannoittaakseen ympärilläsi 

kasvavia katkeruuden juuria – kunnes kaikki sinun hyvät aikeesi tapetaan ja sinua kontrolloi 

itsepuolustus, katkeruus ja pelko. ” 

” Minun Lapseni, teillä on valinta tehtävänä. Te voitte joko pelata vihollisen pussiin tai vastustaa 

häntä, huutaen avuksi Minua ” Herra, päästä minut pahasta! ” 

” Pyydän teitä valitsemaan. Annatteko menneen mennä, annatteko anteeksi ja omaksutteko 

anteeksi antavan elämän? Vai pidättekö itsepäisesti kiinni toisten epäonnistumisista? 

Ymmärtäkää, että pienikin katkeruuden jälki, jota ruokitte tai hautaatte sisällenne ilman loppuun 

käsittelyä, vaikuttaa tulevaisuuteenne. Tulette tekemään päätöksiä vältellen näitä menneitä 

kipeitä kohtia ja voitte hyvinkin eristää itsenne elämästä. Monesti juuri siitä kohden, missä teidän 

kohtalonne on – monesti… se on juuri se kohta missä teitä kohtaan on hyökätty eniten. ” 

” Saatanalla on keinonsa tietää, milloin teille on tarkoitettu tapahtuvaksi jotain, ja hän 

suunnittelee ja järjestää monia ansoja teille, että hylkäisitte sen tien, että tulisitte eristetyksi 

kohtalostasi ja pakottaen teidät valitsemaan toisen tien, mieluimmin kuin sen, joka Minulla oli 

teitä varten. ”  

” Kyllä, se on teistä kiinni, hyvin paljon teistä kiinni. Ette voi edistyä Minun Valtakunnassani ilman 

suunnattomia ponnistuksia nöyryyden, hyväntekeväisyyden ja anteeksi antamisen aloilla. Se on 

yksinkertaisesti mahdotonta. En tule käyttämään katkeraa astiaa kantamaan Minun laatuviinejäni. 

Astian täytyy olla puhdas ja makea, muuten viini, jota aikaansaamisen puolesta kuolin, tulee 

kitkeräksi. Palkkiot ovat toisesta maailmasta, itsellenne kuolemisen työ, itsenne tunteminen, 

epäonnistumistenne ja vikojenne myöntäminen, ei ole nynnyjä varten. Joko olet rohkea ja sinnikäs 

kesyttäessäsi lihallisen luontosi tai olet heikko ja raukkamainen, ja juokset sitä pakoon. Ja siinä 

tapauksessa se ottaa vallan ja kontrolloi sinua. ”  

” Teillä kaikilla on valinta tehtävänä. Pidän siitä huolen, että elämänpolullenne on laitettu 

mahdollisuuksia itsepäisyyteen, itserakkauteen ja itsekkäisiin kunnianhimoihin. Sallin teidän elää 

sitä elämää, kunnes olette kyllästyneitä itseenne ja haluatte tulla pyhiksi, Kuninkaan pöydän 

arvoisiksi astioiksi. Järjestän oppiläksyjä ja koettelen teitä yhä uudelleen ja uudelleen. Kun näen, 

että rakkaus ja nöyryys voittavat, ylennän teidät seuraavalle tasolle ja me alamme taas uudelleen. 

Kun näen, että se epäonnistuu, me kuljemme vuoren ympäri ja ympäri ja ympäri tai te tulette 

lopen uupuneiksi Minuun ja vaellatte maailmaan. ” 

” Pyydän, tehkää valintanne viisaasti. Olen iäti vierellänne, kutsuen teitä ylemmäs. Mutta 

kiipeäminen on tuskallista! Sitten kun olette tehneet päätöksenne hylätä ylpeytenne ja 

puolustusmekanisminne, Minä nostan teidät käsivarsilleni ja kannan teidät koko matkan huipulle. 

Tämä on Minun Sydämeni toive. Tuletteko Minun mukaani? Vai hylkäättekö Minut, kuten niin 

monet ovat tehneet. Onko teillä rohkeutta, luonnetta ja leppymätöntä rehellisyyttä itseänne 

kohtaan? Vai yritätkö vain tulla toimeen… ” 
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” Pyydän, tehkää valintanne viisaasti. Kaipaan saada kantaa teidät hellästi Minun käsivarsillani. 

Kaipaan saada lohduttaa teitä. Pyydän. Tehkää valintanne viisaasti. ”   

 

 

339. Jeesus sanoo: ”Herran Päivä on käsillä” 

 
HERRAN PÄIVÄ ON KÄSILLÄ   

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Kesäkuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon Herra aina edessämme ja pitäköön Hän meidät Hänen Rauhassaan.  

Minun rakkaat Sydänasukkaani, Herra on kertonut meille viikkojen ajan, että Hän menee minuutti 
minuutilta, ennen kuin tämä sota puhkeaa. Ja tänään on tullut uutisia, että kansakunnat ovat 
tulossa sota-asemiin. Minä epäilen, että monet eivät tiedä, mitä on tapahtumassa tai ymmärtävät 
jälkiseuraukset. Maailmalla on heidän mielenkiintonsa. Mutta pian, maailma sellaisena kuin me 
sen tunnemme, ei tule enää olemaan olemassa ja mitään ei jää jäljelle, paitsi Jumala – tai hallinnon 
väärä turvallisuus – hallinnon, johon ei voi luottaa.    

Ehkä meidän rukouksemme tulevat jälleen työntämään tapahtumia taaksepäin. Mutta me olemme 
DEFCON 3:ssa (Defence Readiness Condition, Yhdysvaltojen puolustusvoimien valmiustila, 
5=matalin, 1=korkein ja se merkitsee välitöntä Yhdysvaltoihin kohdistuvan hyökkäyksen uhkaa) ja 
Venäjän, NATOn ja Amerikan joukkojen sijoittelu on kieltämättä vakava merkki lähestyvästä 
sodasta.  

Kun tulin rukoukseen ja istuin kuuntelemaan Herran ääntä, Hän aloitti…  

( Jeesus ) ”Nyt on sinun vuorosi pidellä Minua lähellä sydäntäsi. Kun Minun täytyy katsoa äitien ja 
lasten kasvoja, jotka tullaan erottamaan ikuisuudeksi. Ja kuitenkin, Minun varustamiseni Taivaassa 
näitä varten on täysi muistin menettäminen, aivan kuten Minä teen abortoitujen vauvojen kanssa. 
Niin monet perheet tullaan erottamaan ja he menehtyvät. Sinä et voi samaistua tähän, koska 
sinulla ei koskaan ollut perhettä – muuta kuin omat lapsesi, jotka nyt asuvat kaukana.”  

”Clare, surullisin osa tässä on se, että niin monet eivät koskaan ottaneet aikaa tuntea Minua. Minä 
koputin ja koputin, mutta kukaan ei tullut ovelle. Nyt kuolema on ovella. Hyvin paljon 
tuntemattomana heille, se on nyt heidän ovellaan. Ja todella, useimmille on liian myöhäistä. He 
ovat torjuneet Minun yritykseni niin monta kertaa, että nyt heidän sydämensä ovat kovettuneet ja 
ovat läpäisemättömiä.”  

”Tulee olemaan niin monia, jotka eivät tule edes olemaan hereillä; he tulevat menemään 
nukkuessaan. Tämä tulee olemaan suurin tragedia, mitä Maapallo on koskaan tuntenut. Koskaan 
ei ole ollut niin monia sieluja Maapallolla, koskaan ei ollut Minun varusteluani heidän 
pelastuksekseen. Tragedia on siinä, että mahdollisuudet elää Taivaassa Minun kanssani ikuisesti, 
on menetetty näiden sielujen osalla ja he tulevat katsomaan taaksepäin ja näkemään, mitä he 
työnsivät pois kerta toisensa jälkeen.”  

”Ei tule olemaan mitään tekosyitä. ”Raamatun uskon kiihkoilijat olivat liian karskeja. Toiset eivät 
olleet tarpeeksi älyllisiä. Toiset eivät olleet tarpeeksi rakastavia. Helluntailaiset olivat liian 
äärimmäisiä.” Mikään näistä selityksistä ei tule kestämään, sillä Minä lähetin heille Äiti Teresan, 
lähetystyöntekijöitä, piispoja ja pappeja – korkeasti koulutettuja ja silti rakastuneita Minuun. 
Evankelistoja ja parantumisen ihmeitä. He ovat nähneet tässä maailmassa koko Minun 
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palvelijoitteni skaalan ja kuulleet heidän ihmeellisiä, itsensä uhraavia tarinoita ja silti he työnsivät 
Minut pois. Siispä todella, ei tule olemaan yhtään tekosyytä.”  

”Tämä on aika, josta puhuttiin Jooelin Kirjassa, missä tuomion täytyy tapahtua.”  

Jooel 2:1-5  

1.Puhaltakaa pasuunaan Siionissa, toitottakaa torvia Minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan 
asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on lähellä:  

2.Pimeyden ja synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä. Vuorille levinneenä niin kuin 
aamurusko, on lukuisa ja väkevä kansa, jonka vertaista ei ole ollut ikiajoista asti, eikä tämän 
jälkeen enää tule, tulevaisten polvien vuosiin saakka. 

3.Sen edellä käy kuluttava tuli, sen jäljissä polttava liekki. Niin kuin Eedenin puutarha on maa sen 
edessä, sen jäljissä on autio erämaa, eikä jää ketään, joka olisi siltä pelastunut.  

4.Ne ovat näöltänsä kuin hevoset ja niin kuin ratsut ne juoksevat.  

5.Ryskyen kuin sotavaunut ne hyppivät vuorten huipuilla, räiskyen kuin tulen liekki, joka kuluttaa 
oljet; ne ovat kuin väkevä kansa, sotarintaan asettunut.  

Ja myöhemmin, Jooel 2 sanoo…  

20.Ja mikä pohjoisesta tulee, sen Minä karkoitan teistä kauas ja syöksen sen kuivaan ja autioon 
maahan, sen alkupään Idänmereen ja loppupään Länsimereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee 
katku. Sillä suuria se on yrittänyt.  

Ja sitten Jooel 3:ssa oli Pyhiä Kirjoituksia, joita Hän väräytti minulle…  

2.Minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin (nimi merkitsee Herra tuomitsee) 
laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa, kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he 
ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ja jakaneet Minun maani  

9.Julistakaa tämä pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota, innostakaa sankareita, lähestykööt, 
hyökätkööt kaikki soturit.  

10.Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Sanokoon heikko: ”Minä olen sankari.”  

11.Käykää avuksi, tulkaa kaikki kansakunnat joka taholta. He kokoontuvat sinne. Anna, Herra, 
sankariesi astua sinne alas.  

12.Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon; sillä siellä Hän istuu 
tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita.  

13.Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on täynnä ja kuurna-
altaat pursuvat ylitse; sillä heidän pahuutensa on suuri.  

14.Meluavia joukkoja, meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa! Sillä lähellä on Herran päivä 
ratkaisulaaksossa.  

15.Aurinko ja kuu käyvät mustiksi ja tähdet kadottavat valonsa.  

( Clare ) Ja siinä vaiheessa, kun minä luin tätä läpi, minun ajatukseni jotenkin harhautuivat. Ja 
sanoin… ”Herra, Sinä et vaikuta olevan raskassydäminen?”  

Ja Hän sanoi… ”Ei, Minä pidätän Sinulta Minun äärimmäisen kidutukseni. Sinä et kestäisi sitä 
näkyä.”  
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”Katsohan, Minä olen kertonut sinulle uudelleen ja uudelleen: Minä olen ovella. Se ON ovella, 
puuttuu vain sana Isältä. Yksi sana – ja se on tehty. Kaikki kansakunnat ovat tässä mukana. Enkö 
minä sano, ”Kootkaa kansakunnat?” Jooel 3:2.  

”Israelissa on ollut paljon katumusta, sen jälkeen, kun Nathanin sanat annettiin, paljon katumusta. 
Silti, ihmiset eivät ole noudattaneet Minun sääntöjäni ja käskyjäni ja tämä sukupolvi ei tunne 
Minua. He tuntevat lihan aika hyvin, mutta Minut? He eivät tunne. Se on jakaantunut maa, hajalle 
revitty henki… nuoret tavoittelevat maailman tapoja, vanhemmat katuvat heidän puolestaan. 
Mutta Minä en anna sen olla enää jakaantunut. Nuoret tulevat itkemään apuun Minua ja 
muuttamaan tapansa, mutta ei ennen, kuin lukuisat joukot menehtyvät.”  

”Minä tulen seulomaan Minun ihmiseni ja Minun jyväni Minä tulen laittamaan sivuun 
viljavarastoon. Akanat tullaan polttamaan tulessa. Mutta ne, jotka tulevat kutsumaan Minua 
vilpittömässä synnintunnossa, Minä tulen säästämään. Se, mikä on tulossa, on kauheaa, koska 
aseet, joita ihminen on keksinyt, ylittävät kyvyn tuhota ja hävittää. Kuitenkin jäännös tullaan 
laittamaan sivuun ja ne, jotka tuntevat Minut, tulevat julistamaan, ”Siunattu on Hän, Joka tulee 
Herran Nimeen.”   

”Koko maailma tulee oleman liekkien peittämä. Minun tuomioni tulee ulottumaan kaukaisimpiin 
ääriin ja Minut, puolestaan, tullaan tuntemaan Mahtavana, Herrojen Herrana, Kuninkaitten 
kuninkaina. Kuitenkin pedon valtaantulon mukana tulee loputon teurastus – niiden, jotka sanovat 
Minun Nimeni.” 

”Minä tulen varustamaan Minun jäännökseni erämaassa, kuten on kirjoitettu. Ei van ne, jotka ovat 
Jerusalemissa, vaan ne, jotka on oksastettu Viinipuuhun, (Tässä Hän puhuu kristityistä) 
turvapaikoissa ympäri maailman. Minun ihmiseni, älkää pelätkö niitä, jotka voivat tappaa ruumiin, 
vaan Häntä, jolla on voima yli teidän sielujenne.”   

”Kaikkien uskoa tullaan ravistelemaan tulevassa sodassa, mutta Minä tulen uskollisesti pysymään 
heidän kanssaan ja poistamaan Minun Morsiameni viivytyksettä. Te kaikki, Minun Uskolliseni, 
kaikki mitä teillä on tai mitä te tulette kärsimään, on siksi, että kadotettuja tuotaisiin 
pelastukseen.”  

”Pyydän, seisokaa lujasti ja pitäkää silmänne palkinnossa. Tämä elämä on vain ohikiitävä henkäys; 
teidän ikuisuutenne on taattu olevan kunniakas. Pitäkää silmänne palkinnossa ja tukeutukaa 
Minuun. Kutsukaa Minua sinä päivänä ja teidät tullaan pelastamaan – tämä on Minun lupaukseni 
teille.”  

”Ja niille teistä, jotka viimeinkin ovat kuulostelemassa Minun ääntäni, ymmärtäkää: Minä on 
kontrolloimassa. Kaikki nämä asiat on kirjoitettu tuhansia vuosia sitten; Minä olen antanut Minun 
profeetoilleni lausuman, että he todistaisivat siitä, mikä on tulossa. Olkaa rauhassa, tämä on tehty, 
että valmisteltaisiin teitä ottamaan vastaan usko, että te tulette seisomaan tänä Päivänä, ettekä 
antaisi periksi valheille ja epätoivolle.”  

”Seisokaa Minun Sanassani. Katsokaa, kun ne alkavat toteutumaan. Tietäkää, että Minä olen täysin 
kontrolloimassa ja Minä tulen pitämään teidät Minun Kämmenelläni ja tuomaan teidät ikuiseen 
kunniaan. Älkää pelätkö yhtään ihmistä, mitään asetta, mitään kuolemaa. Tukeutukaa vain Minuun 
ja Minä tulen tekemään itseni selvästi tiettäväksi teille sillä hetkellä ja teillä tulee olemaan Rauha.”  

”Minä olen tulossa. Minä varmasti olen.” 

 

 



 
122 

 

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?”  
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( 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.”    
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”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 
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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.” 

 

 

341. Jeesus puhuu Amerikan tuhosta... Nykypäivän Ninive 

 
24.06.2016 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 
Olkoon Jeesuksen järkkymätön kestävyys kärsimyksessä kanssamme 

Pyydän teitä, sydänasukkaat, rukoilkaa Jumalan armonrukous joka päivä. Mikäli mahdollista, 
kolmelta on paras aika. Ja käykää läpi ristin kohdat, (Stations of the Cross) se auttaa teitä suuresti 
kohdatessanne vastustusta. 

Kun tänä yönä pidin ehtoollispalvelusta. Pitelin viiniä Herralle, kuten muinakin öinä. Näin Hänen 
ottavan ehtoollismaljan ja kaatavan sen maahan. Näin hänen myös rikkovan ehtoollisleivän 
maahan. Sydänasukkaat, Hän kaataa verensä maan päälle... Viimeisten hetkien kääntymysten 
puolesta ja syntiemme, sekä koko maailman syntien sovittamiseksi.  

Kun tulin rukoukseen, Herra piteli minua hyvin lähellä. Ja Hän oli alakuloinen...  



 
126 

 

“Voi, Clare, me olemme niin lähellä hetkeä. Niin lähellä, olen hengetön. Tämä on niin paljon 
enemmän, kuin minun sietokykyni, niin paljon enemmän.”  

Ja kun Hän piteli minua, aistin kuinka Hän voihki sisimmässään. Niin kauhea voihkinta – syvä, syvä, 
syvä sisäinen tuska huokui Hänen sisältään.  

Hän jatkoi... “Tätä ennen en ole sallinut sinun näkevän minun tilaani. Mutta Minun täytyy kertoa 
sinulle. Oloni on musertavaa tuskaa. Olen todella hengetön. Tämä on kamalinta, mitä Minun 
koskaan täytyy tehdä. Ei ole mitään vastaavaa. Mutta maa täytyy puhdistaa siitä saastasta, joka on 
ottanut sen haltuunsa.”  

“Niin paljon pahaa on tehty ahneiden rikkaiden toimesta. He kirjaimellisesti vievät ruoan köyhien 
lautaselta, kun Minä loin maan luonnonvaroiltaan rikkaaksi kaikille. Köyhyys ei ole koskaan ollut 
välttämätöntä. Vaikkakin olen käyttänyt nälänhätää herättääkseni Minun ihmisiäni, kun he ovat 
olleet menossa kohti kadotusta.”  

“Mutta nyt, mitä voin sanoa? ‘Isä, päästä Minut tästä hetkestä, mutta älä Minun tahdostani, vaan 
Sinun tahdostasi.’ Tämä täytyy tehdä, mutta miten ylivoimaisen synkkiä ja pimeitä ovat tulevat 
päivät. Morsiammeni, en ole halunnut tahrata hääpäiväämme näillä huolilla, mutta miten voin 
piilotella niitä sinulta? Ymmärräthän, en ole ollut avoin sinulle. Ja se ei ole sydämeni tahto, tai 
minun tapaistani pitää asioita salassa Minun omalta lihalta ja vereltä.”  

“Voih, sydämeni on pysähdyksissä ja taivaassa on hiljaisuus sen vuoksi, minkä täytyy pian 
tapahtua. Kaikki ovat hämmästyksissään ja pidättelevät hengitystään kansakuntia kohtaavan 
tuhon vuoksi. Kaikki seuraavat intensiivisesti tätä koittanutta hetkeä. Me seisomme täysin ja 
poikkeuksellisen yhtenä joukkona... Ja kaikki pidättelevät hengitystään, niin kuin Minäkin.”  

“Itse maakin odottaa luomakuntansa kanssa voihkien sen vuoksi, mikä on koittava. Minun 
luomuksieni universaali tietoisuus valon ja pimeyden kamppailusta on laajentunut tuhat 
kertaiseksi. Kyllä, Minun luomallani on tietoisuus. Tosin, se ei ole yhtenevä Minun tietoisuuteni 
kanssa. Kuitenkin sillä on tietoisuus sille välttämättömistä asioista.”  

“Ja niin kuin hevonen, jota ratsastaa juoppo, on se tietoinen ihmiskunnan korruptoitumisesta. 
Kyllä, hyvin tietoinen. Tämä aika on musta... Pahuuden voitonmarssi hyvyydestä.”  

Ja tässä vaiheessa, rakkaat sydänasukkaat, minun täytyi pitää tauko. Tuntui kuin Herra halusi 
puhua minulle kirjoitusten kautta. Niinpä rukoillen otin Raamatun ja avatessani sen, aukeni se 
kohdasta Nahumin kirja. Se on kertomus Niniven tuhosta ja assyrialaisten julmuudesta muita 
kansoja kohtaan. Ninive tuhoutui tulella ja vedellä. Haluan käyttää pienen hetken jakaakseni 
muutamia yhteneväisyyksiä.  

Yli 600 vuotta kestäneen hirveän tyrannian ja väkivaltaisen hallinnon jälkeen. Hallinon, joka ulottui 
aina Kaukasukselta ja Kaspian mereltä persianlahdelle ja yli – Tigris joelta Egyptiin vähä-Aasiassa. 
Pääkaupunki Ninive katosi kuin uni. Sen loppu oli outo, yllättävä ja traaginen. Se oli Jumalan teko. 
Hänen tuomionsa Assyrian ylpeyden tähden. Arkeologiset kaivaukset raunioilla ovat osoittaneet, 
ettei kaupungin tuho johtunut vain hyökkäävien vihollisten johdosta, vaan myös tulen ja tulvan 
johdosta. Täten vahvistaen muinaiset profetiat asian suhteen. Viime aikaiset kaivaukset ovat 
osoittaneet tulen olleen merkittävä instrumentti Niniven palatsien tuhossa.  

Niin, se oli muinainen Ninive. Ja Herra tässä käyttää sitä rinnastuksena nykyajan Niniveen. Nämä 
kohokohdat omaavat häkellyttäviä yhteneväisyyksiä Yhdysvaltoihin. (Ohessa Claren rinnastukset 
sulkeissa.)  

Nahumin ensimmäinen kirja (Nah. 1)  
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2 Herra puolustaa omiaan, hän on Jumala, joka kostaa vihollisilleen. Herra kostaa, hän on täynnä 
vihaa, Herra kostaa vastustajilleen. Vihollisiaan hän ei lakkaa vihaamasta.  

3 Herra on kärsivällinen, mutta hänen voimansa on suuri, ei hän jätä rankaisematta. Myrskyssä ja 
rajuilmassa kulkee hänen tiensä, pilvet ovat hänen askeltensa pöly.  

5 Vuoret järkkyvät hänen edessään, kukkulat hajoavat. Herra hävittää maan, koko maanpiirin, 
(Maanjäristykset ja tsunamit) ja kaikki sen asukkaat.  

6 Kuka kestää hänen raivoaan, kuka voi vastustaa hänen vihansa hehkua? Hänen suuttumuksensa 
purkautuu kuin tuli, ja kalliot halkeavat hänen voimastaan. (Tämä vaikuttaa kuin ydinsodalta.)  

7 Hyvä on Herra, turvapaikka hädän päivänä, hän tuntee ne, jotka luottavat häneen. (Erityisesti ne, 
jotka rukoilevat Psalmia 91 ja todella luottavat Herraan.)  

8 Kuin vyöryvä tulva hän tekee lopun vastustajistaan ja ajaa vihollisensa pimeyteen. (Ja tämä 
muistuttaa minua New York Citystä veden alla, yli vyöryvä tulva. New York ja San Francisco.) 
...ja ajaa vihollisensa pimeyteen. (Salaiset monikerroksiset maanalaiset bunkkerikaupungit ja 
tukikohdat D.U.M.B.S. ...pimeyteen. Mitä tahansa he suunnittelevat Herraa vastaan, tarkoittaen 
New World Order) Hän hävittää viholliset, Toista kertaa ei teitä kohtaa onnettomuus. (Muistuttaa 
minua Milleniumista.)  

10 Tuli syö viholliset kuin orjantappuratiheikön, kuin kasan piikkipensaita. He palavat tuhkaksi kuin 
kuivat oljet. (Muistuttaa minua materialismista, joka on niin hallitsevaa tässä maassa. Ja siitä, että 
ihmiset eivät tunnista tilannettaan. Piikkipensaat ovat täysin kasvaneet heidän ympärilleen, 
eivätkä he näe mitä on tulossa.)  

11 Sinusta, Ninive, lähti mies, joka hautoi mielessään pahaa, punoi juonia Herraa vastaan. (Se mies 
on Obama.)  

12 Näin sanoo Herra: -- He ovat vahvoja ja heitä on paljon, mutta heidät lyödään maahan eikä 
heitä enää ole. (NATO liittolaisineet. Heidät tuhotaan maailmansodassa.) Minä olen kurittanut 
sinua, Juuda, mutta en kurita enää.  

13 Nyt minä murran ikeen niskastasi ja särjen kahleesi. (Kuinka paljon olemme asettaneet 
vastustusta Israelille, yrittäen jakaa valtion. Herra lopettaa tämän.)  

14 -- Näin on Herra päättänyt sinusta, Ninive: Et saa nimellesi enää jälkeläisiä. Temppelistäsi minä 
hävitän jumalien patsaat ja kuvat. (Tämä muistuttaa Capitol Hillistä ja Washingtonista, miten on 
Washington on rakennettu, intensiiviset pintograafit ja roomalaisten jumalien kuvat.) Sinun 
hautasi on jo kaivettu, et ole enää mitään. (Taas kerran maanjäristykset ja tsuanmit.)  

Nahumin toinen kirja (Nah. 2)  

2 Tuhon tuoja marssii sinua vastaan, Ninive. (Venäjä, pohjois-Korea ja Kiina.) Aseta vartiot 
paikoilleen! Tähystä tietä! Vyötä kupeesi, kokoa kaikki voimasi!  

4 Sankarien kilvet hohtavat punaisina, (Venäjä) soturit on puettu purppuraan, vaunujen teräs 
säkenöi kuin tuli. Taistelu lähestyy, hevoset korskuvat.  

5 Vaunut syöksyvät kaduille, (Kaupunki sodankäynti) ryntäävät toreilla sinne tänne, loistavat kuin 
soihdut, kiitävät kuin salamat.  

6 Kaupungin päälliköt kutsutaan koolle, he juoksevat, kompastelevat (He eivät ole valmiina! Ja 
meillä on tuskin yhtään joukkoja ja heidät kaikki on sijoitettu kauas maamme rajojen ulkopuolelle, 
tarkoituksellisesti.) ja kiirehtivät muureille. Mutta hyökkäystorni on jo paikoillaan.  
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7 Virralle johtavat portit avataan, ja palatsi huojuu. (Tulvia kaikkialla)  

9 Ninive on kuin patoallas, josta vedet virtaavat pois. Seisahtukaa! Pysähtykää! Mutta kukaan ei 
käänny takaisin. (muistuttaa minua tsunamin jälkeisestä hetkestä. Kun tsunami vyöryy rannikolle, 
se tuhoaa kaiken. Sitten se valuu takaisin mereen. Kaikki sen aarteet ovat poissa. New York, San 
Francisco, Los Angeles, Chicago. Mutta kukaan ei palaa takaisin.)  

10 Ryöstäkää hopeaa, ryöstäkää kultaa! Täällä on loputtomasti aarteita, kalleuksia vailla määrää!  

11 Tyhjänä, typötyhjänä kaikki, tuhottuna! Sydän jähmettyy, polvet tutisevat, koko ruumis tärisee, 
kaikkien kasvot kalpenevat. (Amerikkalaisten shokki kun maahan on hyökätty.)  

Nahumin kolmas kirja (Nah. 3)  

1 Voi kaupunkia, veritekojen tahraamaa, täynnä pelkkää petosta, ryöstösaalista, sammumatonta 
raatelun kiihkoa! (Minulle tämä on Washington. Washington ja New York.) ...Kaikkialla kaatuneita, 
kasoittain kuolleita, ruumiita loputtomiin, niihin kompastellaan.  

4 Kaikki tämä porton hillittömän haureuden tähden. Suloinen ja kaunis hän oli, ovela velho, joka 
haureudessaan teki kansat orjikseen, velhoudellaan kietoi sukukunnat valtaansa. (Ja minulle tämä 
kertoo Vaticanin, Yhdysvaltojen ja New World Orderin romahduksesta. Kaikki menee siihen 
suuntaan. Ja okkultistinen symboliikka edellämainittujen takana on mittavaa.)  

5 -- Katso, minä käyn sinun kimppuusi, sanoo Herra Sebaot. Minä nostan hameesi liepeet kasvojesi 
yli ja paljastan kansoille alastomuutesi, valtakunnille häpeäsi. (Täydellinen, täydellinen tuho.)  

6 Lokaa minä viskaan päällesi, häpäisen sinut, sinusta tulee varoittava esimerkki. (raunioita 
kaikkialla ja kaupungit menetetty.)  

11 Myös sinä juot vihan maljan, juovut ja järkesi sumenee. Myös sinä etsit turvapaikkaa, kun 
vihollisesi uhkaavat.  

12 Linnoituksesi ovat kuin viikunapuut, joissa varhaisviikunat kypsyvät. Jos puuta ravistetaan, 
hedelmät putoavat sen suuhun, joka tahtoo syödä. (Minulle tämä merkitsee maanalaisten 
D.U.M.B.S. kaupunkien ja tukikohtien ryöstöä.)  

13 Katso: sotaväkesi on kuin lauma naisia. Maasi portit ovat selkoselällään, avoinna vihollisillesi, 
(Meillä EI ole portteja. Meillä ei ole muureja. Me olemme linnoittamattomia kyliä.) tuli on 
tuhonnut salpasi. (Minulle tämä ilmentää ydinaseita.)  

19 Tuhosi on peruuttamaton, vammasi parantumaton. Kun kansat kuulevat, kuinka sinun on 
käynyt, kaikki lyövät ilosta käsiään yhteen. Ketä ei olisi kohdannut sinun ainainen pahuutesi?  

Niin, siinä muutamia yhteneväisyyksiä. En koskaan aikaisemmin ole ymmärtänyt, mitä tämä kirja 
tarkoittaa, mutta nyt todella luulen, että Herra avasi silmäni sille, minun ymmärrykseni sille tänä 
yönä.  

Minä kysyin tänä yönä Herralta myös Putinista, koska tunsin suunnatonta painolastia hänen 
puolestaan. Minusta vain tuntuu, että siinä miehessä on jotain hyvää. Ja kyselin hänestä Herralta, 
Koska Herra kertoi minulle, että hän on osa tässä monimutkaisessa kokonaisuudessa. Hän on osa 
ohjelmaa, jossa kaikki on kirjoitettu ‘Voiman, joka on’ toimesta.  

Ja minä sanoin... Herra, pyydän, olen levoton sen johdosta, mitä on sanottu Putinista. Onko hän 
kuitenkin lopulta osa eliittiä?  
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Ja Herra vastasi minulle... “Hän vain mukautuu vallitseviin realiteetteihin. Hänellä itseasiassa ei ole 
kontrollia maailmasta, eikä ole kiinalaisillakaan; Se on kirjoitettu, Clare. Hän on kunnollinen mies, 
vähän niinkuin eräs toinen johtaja, jota ihailet ja joka oli kunnon mies. Mutta toimi vallitsevien 
olosuhteiden määräämissä rajoissa. Helpottaako tämä oloasi?”  

Kyllä varmaan, Herra. Hän puhui toisesta johtajasta, joka laitettiin asemaansa. Hän oli 
suunnattoman rehellinen ja lojaali Jumalalle. Mutta laitettiin asemaan, jossa hän ei pystynyt 
toimimaan itsenäisesti. Mutta kuitenkin, Herra siunasi hänen elämänsä, vaikka hän joutui 
tekemään valintoja, joita hän ei olisi halunnut tehdä. Herra käänsi asiat toisin ja siunasi hänet. Siis 
se mikä oli tarkoitettu pahaksi, olikin lopulta hyvää. Enkä aio mennä tässä aiheessa syvemmälle.  

Sitten Herra jatkoi ja Hän sanoi... “Tyttäreni, Minä todella tarkkailen sinun sanomisiasi. Et voi 
toivoa olevasi täydellinen, mutta Minä olen. Lohduttaudu sillä. Minä tarkkailen meidän 
laumaamme ja mitä he vastaanottavat.”  

Koska silloin oli hetki, jolloin aloin epäillä: Enkö kuullutkaan Herraa? Menikö jotain ohi?  

Ja kerroin Hänelle... ‘Kiitos Herra, tuo todella auttaa.’ Ja minulla todella on rauha tästä. Uskon, että 
Putin on kunnon mies, mutta ei voi toimia itsenäisesti. Ja hän varmasti juuri nyt pakotettu 
kuristusotteeseen, jossa hänen koko selviytymisensä riippuu hänen reaktioistaan. Koska Obama 
haluaa sotaa. Hän yrittää tuhota maamme. Ja tapa toteuttaa se, on ydinsota. Mutta rukoilkaa 
Putinin puolesta, sillä eihän kukaan tiedä, mitä Herra tulee tekemään.  

Herra jatkoi... “Miten voin puhua? Minun kieleni on tarrautunut kiinni kitalakeeni sen johdosta, 
mitä ihmiskunta joutuu kokemaan. Voin tuskin puhua, niin kauhea on nyt koittaneen ajan 
todellisuus.”  

“Rukoukset nousevat ylös paksun suitsukesavun tavoin. Nousten ylös isäni valtaistuimelle joka 
puolelta maatapalloa, koska Minun ihmiset tietävät, mitä on tulossa. Enkelini tekevät valmisteluja, 
jotta joillain alueilla tuomio lievenisi näiden rukousten johdosta. New York on yksi niistä, joskin he 
eivät ymmärrä, miten suuri on pahuuden määrä kaupungissa. (Tarkoittaen new yorklaisia.) Tämä 
kaupunki mielletään saatanan valtaistuimeksi kaiken sen tekemän pahan johdosta. Vaikka 
kaupungin kohtalo ei tule muuttumaan, mutta sen yksilöiden kohtalot kyllä. Suojelu ja huolenpito 
tulee ulottumaan näille tietyille.”  

“Toiset ovat tehneet sulotuoksuisen tarjouksen ja tarjonneet henkensä vielä pelastumattomien 
puolesta.”  

“He ovat niitä, jotka ovat sanoneet... ‘Herra, jos minun täytyy kuolla siinä, ota minun elämäni ja 
anna armoa vielä pelastumattomille. Anna minun tarjota elämäni sinulle heidän, ei pelastuneiden 
puolesta.’”  

Hän jatkoi... “On armon ihmeitä ja suuren kanjonin (Grand Canyonin) kokoiset sydämet puhuvat 
juuri nyt. Isäni tuntee suurta sääliä monien puolesta.”  

“Tänä aikana, lapseni, en voi kyllin painottaa rukousten tärkeyttä. Jos sinulla ei ole painolastia, 
sinun tarvitsee vain kysyä. Aloita rukoilemaan kielillä, ja kuka tahansa tulee mieleesi, rukoile hänen 
puolestaan ja painolasti hellästi asetetaan sydämeesi. Seuraa sitä. Ole herkkä Minun henkeäni 
kohtaan. Pitkin päivää ja yötä. Ja muista. Muista nämä ihmiset rukouksissasi. Suuria armon ihmeitä 
tulee tapahtumaan sinun hellän sydämesi ja valppaiden rukoustesi johdosta.”  

“Minulla on varastossa valtaistuimia Minun uskollisia rukous sotureitani varten. Heillä ei ole 
mielihaluja moisille asioille ja se on täsmälleen se, mikä pätevyyttää heidät. Kyllä, valtaistuimet on 
valmisteltu ja näiltä valtaistuimilta te tulette hallitsemaan oikeutta ja auttamaan poljettuja ja 
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sorrettuja. Sinun reaktiosi ihmisyyttä kohtaan on se, mikä pätevyyttää valtaan ja hallintaan – Ei 
sillä, että välittäisit siitä nyt. Mutta tiedä, että sillä hetkellä tulet olemaan ikionnellinen saaden 
vallan muuttaa pahuutta hyväksi Minun sinulle määräämien enkeleiden avustuksella.”  

“Teille, jotka ette vielä ole saaneet painolastia osaksenne, kysykää, niin teille annetaan.”  

“Jätän teidät nyt näiden rohkaisevien sanojen saattelemana. Monet heistä, jotka tulevat saamaan 
surmansa, ovat käsittäneet ja hyväksyneet näin käyvän muiden puolesta. Niin monet asiat ovat 
selkeästi ymmärrettävissä vasta taivaassa. Hengen todellisuus on siellä hyvin ymmärrettävissä 
Isäni sydämen substanssista luotujen sielujen toimesta.”  

“He hyvin ymmärsivät heidän tarjouksensa jo ennen kuin tulivat maan päälle. Toiset, jotka ovat 
valinneet mieluummin maalliset asiat ja toistuvasti torjuneet Minut, ovat myös valinneet 
ikuisuutensa. Rukoiltaa millisekunnin katumusta viimeiselle hetkelle, jotta Minulla olisi tekosyy 
kaapata heidät saatanan otteesta.”  

“Olette astumassa kauhealle sotavyöhykkeelle, Minun ihmiseni. Pyydän, olkaa valmiina 
ylläpitämään rukouksianne maailman puolesta. Ja ennen kaikkea, yhtykää Minuun koko 
voimallanne. Olen teidän kanssanne, synkimmälläkin hetkellä.”  

“Olen kanssasi. Käänny Minun puoleeni.” 

 

 

342. Jeesus selittää…  

Teidän Uhrauksenne & Rukouksenne ovat muuttamassa Maailmaa 

 
TEIDÄN UHRAUKSENNE & RUKOUKSENNE OVAT MUUTTAMASSA MAAILMAA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Kesäkuuta, 2016. 

( Clare ) Herra Jeesus on ohjaamassa ja muotoilemassa meitä, Sydänasukkaat. Ottakaamme 
vastaan Hänen viisautensa ja kärsivällisyytensä kiitollisudella ja periksiantamattomuudella.  

Carolilla ja minulla oli keskustelu maailman vakauden jatkumisesta, huolimatta sodanuhkista ja 
sotahuhuista. Herra on kertonut meille; minuutti minuutilta, mutta se matelee. Asiat kehittyvät ja 
näyttää siltä kuin sota olisi puhkeamassa, sitten asiat rauhoittuvat. Ei sotaa vielä. Ja vaikka me 
rukoilimme armoa, me emme odottaneet armoa???  

Carol oli kysymässä Herralta, että pitäisikö Hän meidät täällä, kunnes Trump on virassa ja Hän alkoi 
puhumaan Carolille, ”Minä en halua sinun pelkäävän tai hellittävän rukouksen valppautta. Ja tämä 
ihmettelemisen jännitys tulee auttamaan sinua. ÄLÄ HELLITÄ ajattelemaan, että sinulla saattaa 
vielä olla toiset 4 kuukautta.”  

Oi, kuinka tyhmiä me olemme, kaverit. Oi, kuinka tyhmiä me olemme… Tässä on armo, helpotus, 
kansakunnat perääntyvät jälleen. Joka kerta asiat kehittyvät aivan partaalle asti ja sitten ne 
perääntyvät jälleen pois. Mutta Herra jatkaa meidän pitämistämme partaalla!  

Herra, todella, mitä on meneillään ja mitä minä kerron heille?  

Kuulin Hänen äänensä välittömästi… ”Kerro heille, että Minä olen odottamassa. On meneillään 
kääntymysten vyöry tällä hetkellä, kun maat ovat heräämässä Uuden Maailman Järjestyksen 
(NWO= New World Order) agendalle. On kääntymyksen taskuja meneillään ja ne alkavat turvota ja 
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ottaa mukaansa ympärillään olevat. Kun tämä on tapahtumassa, ei ole aika millekään 
dramaattisille muutoksille. Minä olen kertonut teille, että teillä olisi rauha siitä, että olette tehneet 
kaiken, mitä pystyitte tekemään, kun aika tulisi. Onko sinulla ollut tätä rauhaa, Clare?”  

( Clare ) Ei, Herra, itse asiassa olen tehnyt henkisen muistutuksen. Minulla ei ole ollut.  

( Jeesus ) ”Maailma on alkamassa nähdä, että politiikka ilman Jumalaa on ansoittavampaa kuin 
politiikka Jumalan kanssa. Presidentti Putin on ollut parempi ihmisiään kohtaan, kuin Presidentti 
Obama. Kommunismista herääminen ja Uskon moraalistandardien omaksuminen, perheen 
konseptin suojeleminen ja ihmistensä hoivaaminen. Köyhille mahdollisuuksien antaminen, 
bunkkereiden rakentaminen ihmisilleen… Sharia-lain estäminen. Sillä aikaa, kun Obama laskee sen 
varaan, että massojen joukkotuho tapahtuu, kun ei suojella ydinsodalta ja sallii muslimien muuttaa 
Amerikan lait.”  

( Clare ) Herra, minä en ymmärrä. Sinä olet sanonut, että tämä oli kirjoitettu, kuitenkin Putinin 
puhutut agendat ovat aivan erilaisia kuin Obaman. Minä en ymmärrä sitä.  

( Jeesus ) ”Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin, Rakas, Presidentti Putin ei ole vapaa toimija. 
Jos hän olisi, asiat voisivat olla eri tavalla. Eliitin vallasta syökseminen on seuraava asia Minun 
asialistallani. Kun maailman ihmiset heräävät manipulaatioon, teurastukseen ja tavallisten 
ihmisten elämien täydelliseen epäkunnioitukseen; kun he heräävät, he voivat ja he tulevat 
kukistamaan tämän pahan voiman.”  

”Useampi ja useampi korkealla tasolla oleva irtaantuu yhtymästä suunnitelmiin hävittää maailman 
väestöt. Useampi ja useampi erittäin korkealla tasolla on alkamassa nähdä: se, millä he ovat 
suunnitelleet lopettavansa toiset, tulee itse asiassa olemaan heidän oma tuhonsa. Tämä on teidän 
rukoustenne vaikutus.”  

”Kun me pysymme istuintemme reunoilla, esirukoillen, valtavat liikkeet alkavat ilmestyä. Ne, joilla 
oli agenda, ovat kääntymässä pois ja liittymässä muihin vastaliikkeessä oleviin.”  

( Clare ) Kysyin Häneltä… ”Tarkoittaako tämä sitä, että koko maailma tulee  muuttumaan?  

( Jeesus ) ”Minä toivon…” Hän sanoi toiveikkaasti. ”On vielä paljon, joilla on  kontrolloivia, ahneita 
agendoja ja he ovat täysin paholaisen kanssa liittoutuneena. Se tulee olemaan taistelu, suuri 
taistelu. Mutta Minä tulen olemaan niiden kanssa, jotka ovat Minun kanssani. Vaikka he ovat 
alivoimaisia, Minä olen heidän puolellaan, tehden asioita, jotka tulevat antamaan heille etua 
heidän vihollisiinsa nähden.”  

”Minä olen sen puolella, mikä on oikein ja hyvää. Minä olen ihmisten puolella, jotka ovat täysin 
hereillä synteihinsä nähden ja jotka tietävät, että he ovat avanneet oven sorrolle 
maailmallisuudellaan. Heidän tarvitsee vain katua ja kiinnittää huomiota Minuun ja siihen, mitä 
todella on meneillään. Teidän maailmanne on niin kapitalismin ja hankkimisen kuluttamaa, he 
liittoutuivat kenen tahansa kanssa, joka pystyi antamaan heille eniten ”vastinetta rahalleen”, 
kuten sanonta kuuluu.”  

”Nyt he näkevät, kuinka haitalliseksi tämä kuluttaminen on osoittautunut. Lyhyesti, he ovat 
heräämässä kyltymättömälle vallan- ja varallisuudenhimolleen ja näkemään, että se, mikä heidän 
edessään on, on heidän välinpitämättömyytensä joutomaa, jonka ovat luoneet manipulaatio ja 
ahneus… ”Anna minulle karkkini, niin minä äänestän sinua”.”  

”Sillä aikaa, kun maallinen, ihmisyyteen perustuva maailmankatsomus, joka pitää sisällään 
Satanismin ajatuksia, on voittanut menneisyydessä johtajien mieliä, he näkevät nyt, että 
mahdollisuus yhdelle maailman diktaattorille on hyvin vaarallinen.”  
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( Clare ) Tässä vaiheessa, minun silmäni alkoivat sulkeutua tahattomasti. Sanoin, ”Herra, olen niin 
väsynyt.”  

Hän vastasi minulle… ”Tämä on alku, hyvä alku viestille. Mene nukkumaan.” Kello oli noin 2 
aamuyöllä…  

( Clare ) Tuntia myöhemmin olen takaisin, innokkaana ja valmiina. Aloin erottamaan ja 
varmistamaan toistamiseen erottelukyvyllä ensimmäistä viestin puoliskoa. Olen tuntenut oloni 
hieman kahtiajakautuneeksi, sen vuoksi, mitä politiikan maailmassa on tapahtumassa, joka 
saattaisi vaikuttaa sielujen pelastukseen ja Herran jatkuvaan sanaan siitä, että se saattaisi alkaa 
hetkellä millä hyvänsä.  Se vaikuttaa niin haitalliselta sille, että Herra Trump saataisiin virkaan. Sain 
vahvistuksen sille, mitä olin etsimässä, että tämän viestin ensimmäinen puolisko oli todella Jeesus 
puhumassa minulle. Tiedättehän, minä huolehdin, koska joskus minun ylpeyteni… joskus Hänen 
täytyy kurittaa minun ylpeyttäni, antamalla minun epäonnistua erottelussa. Siispä, minä yritän olla 
hyvin huolellinen.  

Ja Hän alkoi puhua sillä hetkellä… ”Clare, sinä olet jatkanut valppaana olemista alentaaksesi itsesi 
ja tämä alhaisuus on saanut aikaan Minun lojaaliuteni puhua kauttasi.”  

( Clare ) Oi, Herra, minä itken syntieni ja arvottomuuteni näylle. Tunnen itseni niin ylpeyden ja 
tuomitsemisen rei’ittämäksi. Minä ehdottomasti vihaan niitä ajatuksia ja sitä osaa luonteestani.  

( Jeesus ) ”Ja se viha on puolet taistelusta. Kutsu vain Minua, Clare, jatka Minun kutsumistani. 
Sinun jatkuvat rukouksesi olla alhaisempi, saavat Minut tulemaan takaisin hienosäätämään sinua. 
Oi, kuinka Minua miellyttäviä nämä rukoukset ovat. Jos vain Minun ihmiseni tietäisivät, kuinka 
voimallista nöyryys on Minun ja Taivaan kansalaisten edessä.”  

( Clare ) Herra, minä haluan olla pieni, pyydän, jatka minun auttamistani, että olisin pieni. Ja minä 
kaipaan aikojamme yhdessä, Jeesus. Minä kaipaan Sinua.  

Sanoin tämän, koska viime aikoina olen hieman väsynyt ihmeelliseen ylistyslistaani… ja tunsin 
tarvetta sille, mitä kutsun ”Pyhäksi Hiljaisuudeksi” ja vain olla hiljaa Hänen edessään. Ja Jeesus on 
alkanut puhumaan minulle välittömästi, siispä en oikeastaan saanut olla Hänen läsnäolossaan ja 
ylistää Häntä.  

Juuri kun olin sanonut tämän, aloin tuntemaan, että pääni oli lepäämässä Hänen lämmintä 
olkapäätään vasten. Ja Hänen läsnäolonsa suloisuus veti minut Hänen hellään Rakkauteensa.  

Hän sanoi… ”Me tarvitsemme tätä, Clare; sinä tarvitset tätä ja Minä tarvitsen tätä… todella Me 
olemme tarvinneet tämänkaltaista aikaa yhdessä.”  

( Clare ) Viimein, olin niin rentoutunut, että nukahdin. Heräsin kello 4:00 ja oivalsin, että olin aivan 
liian väsynyt jatkamaan.  

Siispä tässä olen kello 12:00 iltapäivällä, haluten hyvin paljon kuulla mitä ikinä muuta Hänellä on 
sanottavaa ja saada se teille, minun rakas Sydänasukkaitten Perheeni.  

Tämä johtaa minut kamppailuun, joka minulla on ollut viime aikoina. Minä pyydän teitä kaikkia 
kiinnittämään erityistä huomiota minun sanoihini ja lukemaan tekstin, kun se on luettavissa, koska 
jos te ette kiinnitä todella tarkkaa huomiota jokaiseen sanaan, te tulette ymmärtämään väärin sen, 
mitä olen sanomassa ja menemään väärään suuntaan.  

Olen ollut ymmälläni Herran ehdottomasta esirukoilemis vaatimuksesta, aivan kuin maailma 
loppuisi huomenna… ja kuitenkin odotus jatkuu. Minä tiedän, että Hän sanoi ”minuutti 
minuutilta”, mutta viime aikoina olen tuntenut, että minuutti-minuutilta-odotusta on jatkettu, 
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eikä minulla ole ollut rauhaa, josta Hän puhui useita kuukausia sitten. Siihen aikaan Hän sanoi 
jotakin sellaista vaikutuksesta, kuin ”Tulet tuntemaan, että on aika, koska tulet tuntemaan, että 
olet tehnyt kaiken, mikä oli sinun tehtävänäsi ja sinulla on suuri rauha.” Minä tiedän, miltä suuri 
rauha tuntuu: on lopullisuuden ja saavuttamisen tunne, kun voi viimein hellittää ja levätä Hänen 
mielihyvässään, että olet viimeistellyt sinulle annetun työn. Minä en tunne sitä, rakkaat ystävät.  

Pikemminkin tunnen… ”Ryhtykäämme hommiin. Viimeistelkäämme se.” No niin, tämä koko ajatus 
minuutti minuutilta odottamisesta ei oikein käy järkeen minulle maailman tilanteen valossa. Minä 
todella uskon, että Herra Trump on Jumalan kasvattama. Minä todella tunnen, että asioiden kulku 
on kääntymässä eliittiä vastaan ja minä typerässä ihmisjärkeilyssäni – täysin tietämättömänä – 
todella en voi saada näitä kahta palapelin palaa aivan sopimaan toisiinsa.  

Siispä, palaan takaisin keskusteluun, joka minulla oli Carolin kanssa. Ja periaatteessa Jeesus sanoi, 
että Hän haluaa meidät kaikki tuoliemme reunalle, odottamaan Hänen kanssaan – mutta 
sinnitellen esirukouksessa maailman puolesta. Ja Hän sallii meidän tuntea tämän kiireellisen 
kutsumuksen, koska Hän vahvistaa meitä rukouksessa.  

Sydänasukkaat, meidän rukouksemme, yhdistettyinä muiden rukouksiin, MERKITSEVÄT!! Jos Hän 
kertoisi meille, että Taivaaseennosto on kaukana, rukoilisimmeko me tällä tavalla, niin paljolla 
intohimolla ja tiiviisti? No niin, minä en olisi. Minä keskittyisin enemmän työskentelyyn ja jopa 
saamaan pikkuisen virkistystä, kuten viaton elokuva kerran kahdessa viikossa. Mutta Hän on 
pitänyt meidät kiireisinä melkein päivän joka hetki.  

Nyt olen täysin läpinäkyvä teidän kaikkien kanssanne, koska haluan teidän ymmärtävän sen, 
ajattelen itsekseni, ”No niin, yksi kuuntelijoistani kertoi meille tietystä, suositusta visionääristä, 
joka sanoi, että Taivaaseennosto oli yli vuosikymmenen päässä!” Siispä ajattelen itsekseni, ”Mistä 
tässä on kyse, onko minulla kaikki väärin? Koska se ei ole tapahtunut vielä? Ja Jeesus sanoo, 
”hetkenä minä hyvänsä?”  

Sitten katsoin ”Israeli News live” (Israelin uutisia internetistä), jota minun ei ehkä pitäisi katsoa? En 
ole varma tästä, kaverit. En katso mitään muuta uutissivustoa ollenkaan. Mutta luulen, että tässä 
saatan luistella lähellä reunaa.  

Ja Herra osoitti tätä minun hämmennystäni, pelkoja itsestäni ja Jeesuksen ja vain Jeesuksen 
kuulemisesta, selvästi ja Hän teki sen Raamatun Lupaukset-kirjan kautta. Kun kysyin Häneltä 
”Israeli News Live”-sivustosta ja pitäisikö minun jakaa yksi heidän videoistaan, sain viestin 
Avioliitto ja tämä rivi nousi esiin… ”Juo vettä omasta säiliöstäsi, siitä mikä omasta kaivostasi 
juoksee.” Sananlaskut 5:15.  

Se on aina tarkoittanut ”Älä juo muista lähteistä.” Se on historia sen Pyhän Kirjoituksen takana.  

Minä todella käsitin sen sillä hetkellä. Jeesus on koonnut ryhmän tähän, ryhmän Sydänasukkaita, 
jotka rakastavat levätä Hänen sydämessään. Hän muovaa meitä hyvin erityisellä tavalla, 
ainutlaatuisella meitä varten. Ja tapa, jolla Hän johdattaa meitä, ei ole vain profeetallinen, vaan 
tiiviisti keskittynyt valmistelemaan meitä hyveissä, joita Hän rakastaa Hänen Morsiamissaan.  

Hän jatkaa meidän venyttämistämme ja vetää meitä pois ja ylös korkeammille rukouksen, 
itseuhrautumisen ja veljellisen rakkauden alueille. Se, mitä Hän on tekemässä meidän kanssamme, 
on ainutlaatuista meille. Se, mitä Hän on tekemässä muiden visionäärien kanssa, on ainutlaatuista 
heille. Toisin sanoen, älkää maistelko toisten lähteitten vesiä, älkää verratko, älkää 
kyseenalaistako. Luottakaa Häneen, että Hän on todella täyttämässä tämän lähteen tuoreilla, 
voidelluilla elävillä vesillä ja Hän tekee sen Hänen omalla erityisellä tavallaan, ainutlaatuisella 
meille.  
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Yhden asian minä tiedän itsestäni, että en vakavoidu, elleivät tilanteet ympärilläni tule todella 
vakaviksi… sitten minä ryhdyn töihin. Luulen, että kyseessä on kuitenkin ihmisluonto. Ja Jeesus saa 
meidät ryhtymään töihin ja laajentamaan näköalojamme. Hän vie meidät uusille alueille, meidän 
erityisille rakkauden, rukouksen ja uhrautumisen risteillemme. Paikkoihin, joissa meillä ennen oli 
taipumusta välinpitämättömyyteen, mutta nyt meihin sattuu kovasti niiden puolesta, jotka ovat 
matkalla Helvettiin.  

Kun me jatkamme rukoilemista, me emme vain kasva, vaan ruohonjuuritason liike alkaa 
ilmenemään Saatanan, kansoille tarkoittamaa suunnitelmaa vastaan. Mikä ihmeellinen hedelmä 
rukouksistamme tämä on!! Tietenkin, ei vain meidän rukouksemme, vaan myös muiden. Silti me 
voimme nähdä tämän pienen lähteen kanssa, että Herra on muotoilemassa meitä ja muuttaa 
maailmaa ja Hän tekee tämän Hänen omalla tavallaan; välittäen ymmärrystä meille vähä vähältä, 
erityisellä tavalla, joka on tarkoitettu Hänen Sydänasukkailleen ja suunnitelmia, joita Hänellä on 
meille, nyt ja Ikuisuudessa.  

Siispä, vain ollaksemme varmoja… En sanonut, että Taivaaseennosto olisi vuosien tai 
vuosikymmenien päässä, kuten jotkut sanovat sen olevan. Pikemminkin sanoin, että Herra haluaa 
meidät tuoliemme reunalle, yrittäen parhaamme viimeistelläksemme toimeksiantomme ja 
rukoillaksemme intohimoisesti niiden puolesta, joita emme edes tunne… jopa kansakuntien 
puolesta, joita pidetään meidän vihollisinamme. Ja rukoilkaa kuin KAIKKI olisi loppumassa 
huomenna.   

Tässä vaiheessa kysyin Herralta… ”Onko Sinulla mitään lisättävää, Jeesus?”  

( Jeesus ) ”Minun Morsiameni, asia on juuri niin kuin hän sanoi. Jälleen hän on puhunut Minun 
Sydämeni teille.” 

 

 

343. Minä EN OLE Uskonto… Olkaa Minun Valoni &  

Valmistelkaa Taivaaseennostossa Jäljelle Jäävät 

 
RHEMA-VIESTI 15.9.2020. MINÄ EN OLE USKONTO… OLKAA MINUN VALONI & VALMISTELKAA   

Jeesuksen sanoja Sisar Clare kautta, 29. Kesäkuuta, 2016.  

( Clare ) Odotuksemme ei ole turhaa, rakkaat Sydänasukkaat. Runsaasti armoja on tullut satamalla, 
niitä on annosteltu meille tällä hetkellä; armoja, jotka tulevat vaikuttamaan ikuisuuteemme ja 
muiden ikuisuuteen. Siispä, olkaa rohkaistuneita.  

Tänään, kun tulin ylistämään, tunsin vahvasti tarpeen olla läsnä Herralle Hänen Morsiamenaan. 
Pian tunsin ja näin itseni Hänen käsivarsillaan, liikkuen musiikin tahdissa ja todella saaden 
sanomaa lauluista, kun lauloin niitä Hänelle sydämessäni Tiesin, että Hän lauloi joitakin niistä 
minulle takaisin myöskin ja kaikki minun pelkoni ja valheelliset syyllisyyden tunnot vain sulivat 
pois. Aloitin… ”Kiitos Sinulle, Herra, ylimääräisestä voimasta ja ihanasta tanssiajasta.” Jeesus 
vastasi… 

( Jeesus ) ”Minä toivoin, että pitäisit siitä. Minä laulan sinulle Minun Sydämestäni, tiedäthän. Minä 
valitsen nuo laulut, koska ne todella merkitsevät Minulle jotakin. Ne välittävät, kuinka Minä 
tunnen sinua kohtaan.”  
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( Clare ) Herra, tämä tuntuu hyvin paljon penturakkaudelta.  

( Jeesus ) ”Aivan oikein, viatonta ja puhdasta penturakkautta. Eikö se ole ihmeellistä?”  

( Clare ) Vain kun saa vilahduksen Sinun kasvoistasi, se tuntuu ihmeelliseltä… Sinun Sydäntäsi 
vasten lepääminen on ihanaa… Kun tietää, kuinka paljon Sinä välität, se tuntuu ihmeelliseltä… 
Koskaan minua ei ole rakastettu tällä tavalla aikaisemmin ja vain Ezekiel pääsee lähelle. Mutta hän 
on vain luotu ja Sinun rakkautesi on Luojan rakkautta.  

( Jeesus ) ”Kyllä, ja Minä loin hänet sinua varten. Minä toivoisin, että kaikki voisivat löytää 
unelmiensa rakkauden, mutta useimmat eivät tiedä, kuinka odottaa. Odottaminen ei ole helppoa. 
Odottaminen viittaa kiinteään toivoon; toivo on suorassa suhteessa uskoon, että siitä, mitä sinä 
toivot, tulee lopullista. Tässä ulottuvuudessa te kaikki toimitte. Ja mitä voimakkaampi uskonne on, 
sen tuottavampi ja rauhallisempi te tulette olemaan.   

”Siksi Saatana yrittää niin kovasti heikentää uskoanne; niin paljon riippuu siitä. Kun sielusta tulee 
kärsimätön, he valitsevat monia vääriä käänteitä ja Minun täytyy mennä heidän edelleen 
ohjaamaan heidät takaisin oikealle raiteelle. Kun uskonne lisääntyy, niin lisääntyy myös toivonne, 
kunnes te olette niin täynnä, että te läikytte yli muille. Te olette toivosta hohtavia, koska te 
tiedätte, Keneen te olette laittaneet luottamuksenne. Tässä kohdassa te voitte koskettaa muita 
syvimmällä tavalla.”  

”Kun Minun Morsiameni on odottamassa uskossa, hän toivoo ja lisääntyy kunniassa, joka virtaa 
muille. Ilman odottamista ei voi olla toivoa. Ja ilman uskoa, odottaminen on hedelmätöntä. Se, 
mitä Minä olen sanomassa, on että te kaikki kasvatte uskossa, toivossa ja luottamuksessa. Joka 
päivä te tulette vahvemmiksi ja vahvemmiksi. Tämä vaikuttaa elämänne monille alueille, 
enemmän kuin oivallattekaan. Se on kuin painonnostoa. Hengellisen lihaksen kasvattamisella on 
vaikutusta myös nopeuteen, ketteryyteen, kestävyyteen ja voimaan.”  

”Odottaminen, samalla tavalla, vaikuttaa koko elämäänne ja tapaan, millä teette asioita. Te 
harjoitatte itsekontrollia, perustuen uskoonne Minuun – te olette odottamassa Minua. Oi, se saa 
aikaan niin paljon, Clare, että sitä ei voida laskea.”  

”Tämä kallisarvoinen sielujen joukko, joka on kerääntynyt sinun ympärillesi, kuulemaan Minulta, 
he ovat maailmassa loistavia valoja. Heidän kiiltonsa ei ole räikeää tai tästä maailmasta, 
pikemminkin he vaikuttavat tylsiltä ja ikäviltä ja että heillä ei ole seurauksia. Ja se on turvallisin 
mahdollinen paikka olla. Enkö Minä ole sanonut… Minä olen valinnut tämän maailman tyhmät 
saattaakseni hämilleen viisaat?”  

( Clare ) Herra, sain vasta sen Rhema-viestin. 

( Jeesus ) ”Kyllä, todellakin, sinulle tekee hyvää, että sinua muistutetaan siitä. Etuhampaan 
puuttuminen on hyvää harjoitusta nöyryydessä. Kuitenkin Minä tiedän, kuinka onnellinen sinä 
tulet olemaan, kun pääset eroon ”typerästä” hymystä.”  

( Clare ) Hyvin onnellinen, Herra. Kiitos Sinulle.  

( Jeesus ) ”Levollinen odottaminen myös vapauttaa aikaasi; et ole niin täynnä ahdistusta, aina 
selvittämässä asioita. Pikemminkin, sinä luotat, että Minä olen kontrolloimassa ja sinä tulet 
tietämään sen, mitä sinun tarvitsee tietää… silloin, kun sinun tarvitsee tietää se.”  

”Oivallatko sinä, kuinka paljon kunniaa se tuo Minulle? Kun sinä sanot muille… ”Minulla ei ole 
vastausta, vaan Jeesuksella on. Ja kun Hän on valmis, Hän kertoo minulle.” Mikä pyhä esimerkki 
elettäväksi.”  
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”Jos elämässänne menee hyvin ja te voitte luottaa Jeesukseen – silloin te sanotte esimerkillänne, 
”Te voitte luottaa Jeesukseen, myös.” Näillä tavoilla te, Minun Morsiameni, todistatte Minusta. 
Koska Minä olen niin todellinen teille, kaikkivoipa ja voimallinen ja arvollinen, että voitte luottaa 
itse elämänne Minulle. Sillä esimerkillä te julistatte, että Minä olen Herra. Ihmiset katsovat 
toimianne. He ovat paljon kiinnostuneempia siitä, mitä te teette ja kuinka te teette sen, kuin mitä 
te sanotte.”  

”Te olette maailman valo ja teidän itse olemuksenne muuttaa huoneen ilmapiirin. Teidän 
rauhallinen ja tyyni käytös säteilee, aivan kuten vihainen käytös muuttaa sen, miten ihmiset 
tuntevat. Kun te elätte elämäänne leväten Minussa, te julistatte maailmalle, että Minä olen elossa 
ja voin hyvin, eläen teissä. Kun te olette levottomia, pelokkaita ja kärsimättömiä – te julistatte 
epävarmuuttanne ja sitä, että ette luota Minuun.”  

”Lyhyesti, uskon täyteisellä katsomisellanne te saatte aikaan, että muut kääntävät katseensa 
Minuun, luottaakseen Minuun ja seuratakseen Minun johdatustani. Katsokaahan, tämä on osa 
sitä, mitä Minä olen saavuttamassa juuri nyt teissä. Itse teidän varmuutenne, leväten Minussa, 
poistaa teidät maailman juonitteluista ja kaikista virheistä, jotka juontuvat siitä.”  

( Clare ) ”Herra, Sinä olet täyttänyt minut niin suloisesti Itselläsi, että minä kellun! Jeesus, Sinä olet 
niin hyvä minulle.”  

( Jeesus ) ”Kuinka Minä voisin olla mitään muuta kuin sitä? Minä rakastan sinua niin paljon, Clare. 
Sinulla ei saata olla niin paljon kuin muilla sieluilla, jotka ovat niin rikkaita hyveessä, taidossa ja 
älykkyydessä, mutta se mitä sinulla on, sen sinä olet antanut Minulle. Ja nyt sinulla on Minun 
rikkauteni, Minun taitoni ja älykkyyteni. Mitä muuta sinä mahdollisesti voisit haluta?”  

( Clare ) Tietenkin minä aina haluan muuta, siispä sanoin… ”Sinun odottavat käsivartesi, jotka 
kuljettavat minut suoraan Sinun sydämesi sydämeen. Minun ilojeni paikkaan, Herra.”  

Ja tänään ylistyksessä, näin, että kun me tanssimme, olin pukeutunut hääpukuuni ja Hänellä oli 
musta smokki, tyylikkäästi viimeistelty mustan satiinin kanssa takinkäänteissä. Jopa ennen kuin me 
tanssimme ja menin ylistykseen, pystyin kuulemaan Hänen ajatuksensa tulvivan mieleeni, joka oli 
vielä heräämisen tilassa. Herra kiilasi väliin…  

( Jeesus ) ”Ja ne ajatukset ovat luultavasti yksi kaikkein tärkeimmistä viesteistä, joka Minulla on 
Minun Ihmisilleni tällä hetkellä. Rakkaat, te olette Valittu sukupolvi. Teidät on lähetetty 
Maapallolle tällaista aikaa varten. Teidän on valmisteltava ne, jotka tulevat säilymään hengissä 
Koettelemusten Ajasta. Perintönne on pyhyyttä ilman lain kirjaimeen takertumista. Te olette 
esimerkillänne palauttamassa sieluja pettymyksen kuopista ja kasvattamassa heitä todelliseen 
suhteeseen Minun kanssani, vapaina Uskonnon sortavista ansoista.”  

”Sorto alkaa siitä, mihin voitelu päättyy. Kaikki, mikä on tehty ilman Minun Pyhää Henkeäni, on 
ihmisestä ja lihasta. Säännöt ja rakenteet ovat hyödyllisiä vain, kun ne eivät sammuta Minun 
Henkeäni, vaan pikemminkin tukevat Häntä Hänen töissään uskovien ruumiissa.”  

”Maailma on niin täynnä Uskonnon uhreja ja monet heistä olivat hyvin voideltuja ja sorrettuja. He 
pettyivät ja eristyivät, heiltä puuttui kumppanuuden suloinen vuorovaikutus. Väärän syyllisyyden 
henget ovat hurmanneet heidät, he kulkevat edestakaisin ja syyttävät itseään, syyttävät kirkkoja, 
edestakaisin, kun vihollinen piinaa heitä.”  

”Teidät on valittu johdattamaan heidät puhtaalle Rakkauden polulle, mikä silti noudattaa Pyhiä 
Kirjoituksia. Teidät on kutsuttu nostamaan ylös lopun ajan soturit epätoivon ja eristäytymisen 
kuopista ja tuomaan heille näitä hyviä uutisia… ”Jeesus ei ole Uskonto; Hän on pelkkää suhdetta, 
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läheistä suhdetta.” Te olette valmistelemassa heitä, jotka säilyvät hengissä Koettelemusten Ajasta; 
tämä on teidän kortenne kekoon.”  

”Minä tiedän, että sinä olet keskittynyt Taivaaseennostoon ja sinun ei koskaan tulisi menettää 
suuntaasi tässä suhteessa. Mutta sinulla on jotakin lisää tehtävänä Minulle, sillä aikaa, kun odotat, 
voit kantaa kortesi kekoon ja jättää sen jäljelle. Sinut oli valittu tällaista hetkeä varten, 
pelastamaan sieluja pettymyksen kuopista ja taisteluun kelpaavaan armeijaan – yhteen viimeisistä 
taisteluista Maapallolla – yksinkertaisesti vain välittämällä heille tämä Totuus.”  

( Clare ) Ja se totuus on, kuten yläpuolella todetaan, että Jeesus ei ole Uskonto! Hän on pelkkää 
suhdetta. Herra jatkoi…  

( Jeesus ) ”Kun tämä kerran käsitetään, kaikki muu tulee perässä, koska he ovat oikeassa suhteessa 
Minun kanssani. Tällä hetkellä sinulla on hyvin erityinen tarkoitus… sinun tulee herättää ja 
rohkaista heidät.”   

”Minä olen herätellyt sinua sinun kutsumuksesi toiselle puolelle, jättääksesi perinnön – 
rakkaudesta ja uskollisuudesta Minun Hengelleni ja Pyhille Kirjoituksille. Niin että, heijastaen sinun 
elämääsi, he voisivat nousta ylös Minussa ja taistella jäljellä olevat taistelut kaikilla oikeilla 
välineillä. Lain kirjaimeen takertumisen ollessa kahlittuna ja karkotettuna, uskollisuus Lain 
Sydämelle ja liikkuen Minun Henkeni kanssa täydellisessä ilmaisemisen vapaudessa, Ruumiina. Ei 
eristäytyneenä sieluna siellä täällä.”  

”Sinun rohkeissa ponnisteluissasi pysyä yhtenäisyydessä tällä Kanavalla, sinä olet aukaissut oven 
muille oppia sanojen ”Rakastakaa toisianne, niin kuin Minä olen rakastanut teitä” merkityksen. 
Sinä olet näyttänyt, että YouTubessa voi olla oikeamielisyyden ja veljellisen rakkauden perhe ja 
missä selkään puukotus, erillisyys, nokittelu ja toinen toisensa sabotointi paljastetaan pahana, eikä 
niitä sallita. Ja tuloksena, jopa ne, jotka tulivat tänne epäkohtien kanssa, tullaan rohkaisemaan 
ystävällisillä sanoilla ja rukouksella lähentyä Minua, laskea kaunansa pois ja omaksua erilainen 
tapa, täynnä rauhaa ja hyviä hedelmiä. Tapa, millä Minä toivotan heidät tervetulleiksi Minun 
käsivarsilleni… ei väliä, miten väärä heidän menneisyytensä on saattanut olla.”  

”Teillä on työ tehtävänä, teillä, jotka asutte Minun Sydämessäni. Minä annoin teille Minun 
kaikkeni. Minä pyydän teitä: jättäkää jälkeenne kaikkenne muita varten. Te olette maailman valo ja 
te tulette loistamaan mitä kirkkaimmin juuri ennen kuin Minä otan teidät Itselleni. Te jätätte jäljen 
heille, jotka katselevat teitä, jäljen siitä, Kuka Minä todella olen heille. Ja aivan kuten käärinliina, 
jonka Minä jätin jälkeeni, teihin jäänyt jälki Minun Sydämessäni asumisesta, tulee jättämään heihin 
pysyvän jäljen.” 

 ”Te tulette myös havainnoimaan, että joka kerran, kun me pääsemme lähelle Taivaseennostoa ja 
te voimakkaasti sovellatte itseänne rukoukseen, tapahtuu suuri läpimurto. Nämä läpimurrot eivät 
ole onnettomuuksia. Ne avaavat Toivon ovet teidän pelastamattomille rakkaillenne.” 

”Tämä viimeinen yhteen kerääntyminen, kun asiat tulevat lähelle – oli useita kansainvälisiä 
läpimurtoja, kun nukkuvat silmät heräsivät Saatanallisen Yhden Maailman Hallituksen pahuuksille. 
Mikä on julistettu askeleeksi eteenpäin ihmiskunnalle, mutta minkä nyt tunnustetaan olevan sitä, 
mitä se todella on: uusi mahdollisuus diktaattorille, ei vain hallita satoja tuhansia – vaan miljoonia. 
Maailman diktaattori, joka tulee murskaamaan jokaisen oikeuden, jonka Minä ojensin teille 
vapaasta tahdosta.”  

”Kaikkien rukousten ja uhrausten vuoksi, sen hyvyyden paperinaamio on kulumassa ohueksi ja 
sarvet alkavat tulla näkyville, jopa heille, jotka eivät tunne Pyhiä Kirjoituksia. Kyllä, se on totta. 
Ilmestys tulee täyttymään.”  
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”Mutta Minä katson miljoonia sieluja, jotka tulevat perimään valon, joka loistaa teistä ja muita, 
jotka ovat omaksuneet Lain Sydämen ja tulevat vetämään kaikkia ihmisiä Minun luokseni 
veljellisellä rakkaudella.”  

”Siispä, ymmärtäkää. Aivan teidän tarkoituksenne juuri nyt ei ole vain ”selviytyä” 
Taivaaseennostoon. Ei se on seurausta teidän elämisestänne Minua varten. Teillä on pyhä 
luottamus jättää oikea vaikutelma jälkeenne. Odottamisellanne ehdottomassa uskossa. Te 
kasvatte kunniassa ja pyhyydessä, kun te muutatte muotoa alhaisesta maallisesta olotilasta, 
Taivaaseen kelpaavaan ja etenette paljon yli sen, mitä olette olleet menneisyydessä. Te kasvatte 
ulos maallisesta toukkakotelostanne – ja muututte siivellisiksi lentoa varten.” 

”Te olette valittu sukupolvi. Esirukoileva Ruumis, joka kääntää kansakuntien kulun keskittyneillä 
rukouksillanne, kun lähestymme lopullista hetkeä. Vaikka Taivaaseennosto on vältetty, te tuotte 
monia läpimurtoja, saavuttaen aikaa niitä varten, joilla ei ollut enää aikaa.”  

”Te olette valo kansakunnille, ehdottoman rakkauden elävä kuva, ilman kontrolloivien 
uskonnollisten henkien rajoituksia. Te olette valittu sukupolvi, jättämään jälkeen sen, mitä olette 
vastaanottaneet, sillä aikaa, kun asutte Minun sydämessäni. Tämä vaikuttaa tapaan, millä 
viimeisten päivien armeija nousee menneisyyden epäonnistumisten liasta ja pettymyksistä.”  

”Odottaminen ei ole helppoa, vaan muuttuu kunniasta kunniaan, kun te harjoitatte uskoa, toivoa 
ja luottamusta Minuun ja loistatte kirkkaasti maailmassa, jossa ei ole toivoa. Koko Taivas katselee 
näitä viimeisiä päiviä. Te kannatte Minun sanojani, kun elätte ne ihmisten edessä.” 

 

 

344. Jeesus selittää… Yhteenkuuluvuus Minun kanssani,  

Pyytäkää Minun Apuani aina & kaikissa Asioissa 

 
YHTEENKUULUVUUS MINUN KANSSANI… PYYTÄKÄÄ MINULTA APUA, AINA & KAIKISSA ASIOISSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Heinäkuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon Herran Ilo meidän kanssamme tänään, Sydänasukkaat. Herra on niin täynnä 
yllätyksiä ja Hänen kaipaamisensa olla osallisena meidän elämissämme, on käsittämätöntä.  

Herra, tämä on ollut hullu päivä. Niin paljon toimintaa. Ja nyt toivon, että olisi vasta päivän alku, 
eikä loppu. Mutta ainakin me olemme yhdessä.  

Jeesus aloitti… ”Minä haluan puhua sinulle yhteenkuuluvuudesta Minun kanssani. Sitä Minä 
kaipaan sinulta, Clare ja kaikilta Minun lapsiltani, Minun Morsiamiltani, Minun uskoviltani, uusilta 
käännynnäisiltä, KAIKILTA – joka ikiseltä. Minä haluan olla yhdessä heidän kanssaan, läheinen osa 
heidän elämiään. Kun he menevät kauppaan, Minä haluan heidän pyytävän Minun apuani, pitävän 
heille seuraa. Kun he ovat kassajonossa, Minä haluan heidän pyytävän Minua suojelemaan heidän 
silmiään turhuudelta ja epäsiveellisyyksiltä. Kun he tulevat kotiin, Minä haluan heidän pyytävän 
apua asioiden pois panemiseen. Kun he tulevat lukemaan Raamattujaan, Minä haluan heidän 
jälleen pyytävän, ”Herra, voitele minut ymmärtämään ja lukemaan oikeita Pyhiä Kirjoituksia”.”  

”Monet teistä ovat saaneet ajatuksia Minun Pyhältä Hengeltäni mitä noloimpiin aikoihin… 
suihkussa käydessään, tiskejä pois pannessaan, koiraa ulkoiluttaessaan, töihin ajaessaan – silloin, 
kun ette täytä korvianne radiolla – parkkipaikan läpi kävellessä, jalat ylhäällä taukoa pitäessään. 
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Nämä ovat mahdollisuuksia kuulla Minulta. Aikoja jakaa Minun kanssani, kuten jakaisitte 
vieressänne istuvan puolison kanssa. Uskokaa Minulle tunteenne ja pyytäkää Minua tasoittamaan 
niitä.”  

”Oi, Minun Ihmiseni, te luotatte Minuun aivan liian vähän; aivan, aivan liian vähän. Tietoisuutenne 
Minun läsnäolostani on melkein nolla, verrattuna siihen, kuinka läsnä Minä olen teille.”  

( Clare ) Jeesus, minä yritän, mutta se livahtaa mielestäni. Minä vain oletan, että Sinä olet siellä ja 
tavallaan ajelehdin pois. Mutta minä toimin niin kuin olisin yksin. Kuinka minä muutan sen?  

( Jeesus ) ”Minun Clare Kultaseni, miksi sinä luulet, että Minä annan sinulle tämän nuhteen? Eikö 
se ole sen vuoksi, että sinä sivuutat Minun läsnäoloni ja olet jatkuvasti tekemässä asioita 
omillasi?? Hmm?”  

( Clare ) Ok, ymmärrän. Siispä, pyydän, opeta meitä, kuinka tukeutua Sinuun, Herra.  

( Jeesus ) ”Sinä juuri sanoin taikasanan… ”tukeutua”. Sinun päiväsi ovat pitkiä, turhauttavia ja 
tuottamattomia, koska sinä et pyydä Minun apuani. Ja kun pyydät, mikä on tuloksena, pyydän?”  

( Clare ) Oi kyllä! Eilen illalla sanoin… ”Herra, pyydän, auta minua.” Etsin mielessäni, kun olin 
istumassa, yrittäen muistaa, mihin minä pyysin apua, enkä vain voinut.  

( Jeesus ) ”Näetkö, sinä et pyytänyt Minua auttamaan sinua muistamaan.”  

( Clare ) Herra, mikä se oli, mitä olin tekemässä, kun pyysin Sinun apuasi eilen illalla?  

( Jeesus ) ”Yritit selvittää, kuinka laittaa lauluja iPodiiisi ylistystä varten. Ja sanoit… ”Oi, Herra, 
pyydän, auta minua. Minä en halua tuhlata aikaa ja minun täytyy tehdä tämä.” Ja mitä tapahtui 
seuraavaksi?”  

( Clare ) Minä googlasin kysymyksen ja klikkasin oikeaa vastausta välittömästi, enkä joutunut 
sivuraiteille, kuten yleensä joudun. Koska, kun pääsee googleen, tiedättehän – mitä tahansa voi 
tapahtua.  

( Jeesus ) ”Ja…”  

( Clare ) Oi, pyysin Sinua auttamaan minua selvittämään, kuinka käyttää palettiani Sinun 
maalauksessasi.  

( Jeesus ) ”Ja…”  

( Clare ) Löysin kuvan, joka vastasi minun kysymykseeni välittömästi, enkä joutunut sivuraiteille.  

( Jeesus ) ”Siispä katsohan, kun toimit yhteistyössä Minun kanssani, ratkaisusi ovat sukkelia ja 
ilman ajatusten harhautumista, jos kiinnität tarkkaa huomiota Minuun. Sitä Minä tarkoitan 
yhteenkuuluvuudella Minun kanssani ja tukeutumisella Minuun. Todella, tässä maailmassa sinä 
tarvitset kolme jalkaa, millä seisoa. Sinä tarvitset Minua, koska päiväsi ovat huolentäyteisiä, kun 
demonit harhauttavat ajatuksesi oppimaan jonkun kiinnostavan uutisen uuden makupalan.”  

”Jos et ole tietoisesti tietoinen Minun läsnäolostani ja kiinnostunut siitä, mitä olet tekemässä ja 
kuinka käyttää aikaasi – ei tuomitsevalla tavalla, vaan ohjeistavalla, ojentavalla tavalla – jos et ole 
tietoinen Minun läsnäolostani, sinä etenet omillasi, omalla viisaudella, monesti. Toisinaan toimit 
Minun Hengessäni ja teet oikean asian, mutta Minä haluan lisätä sinun loppuun saattamisesi 
tunnetta, niin että päivän lopussa olet onnellinen, et pettynyt ja sano… ”No niin, huomenna on 
toinen päivä. Ehkä huomenna saan sen tehtyä”.”  
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”Tämä on tappiomielialan asenne. Kyllä, on aikoja, jolloin Minä pilaan suunnitelmasi ja yllätän 
sinut erilaisella suunnalla päivää varten. Muuta Minä haluan sinun ottavan Minut päivään mukaasi 
pitkin päivää ja jatkuvasti tukeutuvan Minuun, aivan kuin tarvitsisit kolmannen jalan seisoaksesi. 
Koska todellisuudessa – sinä tarvitset!”  

”On enkeleitä, jotka suojelevat sinua. Sinun tietoinen päämäärään pyrkimisesi, joka on asetettu 
eteesi, tulee auttamaan sinua pitämään huomiosi ja pyytämään Minun apuani. Liian usein sinä 
oletat, että voit tehdä omillasi, vain koska se on niin yksinkertainen asia. Kuitenkin on olemassa 
sata erilaista tapaa, joilla voisit joutua pois raiteiltasi ja ajatuksesi harhautuisivat, päätyen 
turhautumiseen, kun marssit tekemään sen omillasi.”  

”Ja joka päivä teidän molempien ajatukset harhautuvat. Harhautuvat vakavasti. Etkö haluaisi olla 
tuottavampi, Clare ja tuntea enemmän olevasi täsmällinen?”  

( Clare ) Oi, minä kaipaan sitä, Jeesus. 

( Jeesus ) ”No niin, Minä vastaan sinun rukoukseesi ja monien tällä Kanavalla olevien rukoukseen. 
Pimeät voimat, demonit, tuntevat sinut hyvin. Heillä on sinusta kansio, joka on mailin korkuinen ja 
he tietävät tarkalleen, mikä toimi mitä todennäköisemmin saa sinut muuttamaan suuntaasi, sinne 
mihin he haluavat sinun liikkuvan. Mikä on AINA pois raiteilta. Mutta, kun minä olen vierelläsi ja 
sinä otat huomioon Minun läsnäoloni ja apuni, Minä suojelen sinua kulkemasta väärää tietä.”  

”Minä olen erityisen syvästi tietoinen tästä teidän elämissänne nyt, Minun Lapseni, koska Minä 
olen pyytänyt teitä työskentelemään Minua ja sieluja varten. Mikä hyvä työnantaja ei ohjaisi ja 
opettaisi työntekijöitä parhaalla tavalla etenemään? Hän on ollut siinä vuosia ja on oppinut 
kokemuksesta, mikä toimii ja mikä ei. Hän näkee, kun te olette häkeltyneitä ja astuu kehiin 
neuvomaan teitä.”  

”Minä olen se ”hyvä työnantaja”, sanottaisiinko. Minä haluan teidän viimeistelevän päivänne 
kiittäen Minua, sanoen, ”Kiitos Sinulle, Herra, ei vain kaikista lahjoista, joita Sinä olet antanut 
minulle, vaan avusta, jota annoit minulle tänään. Minä todella tunnen, että olen täyttänyt toiveen. 
Kiitos Sinulle.” Siihen Minä haluan vastata, ”Ole hyvä. On Minun iloni olla kanssasi. Kiitos siitä, että 
pyysit Minun apuani ja otit huomioon Minun neuvonpitoni.”  

”Oi, Minun Ihmiseni, niin harvat ymmärtävät, kuinka hellästi Minä rakastan heitä ja kuinka liittynyt 
Minä olen heidän jokapäiväisiin toimiinsa. Vihollinen käyttää paljon aikaa kasaamalla kaikenlaisia 
tuomitsemisia teille. Hän valitsee yhden asian ja takoo teitä sillä. Ja vaikka te tekisitte sen yhden 
asian, hän kääntyisi ympäri ja kertoisi teille, että teidän olisi pitänyt tehdä sitä, mitä te teitte, kun 
hän väärin perustein syytti teitä!”  

”Katsokaahan, tämän tyyppinen manipulointi on taidemuoto, jonka he ovat saaneet hallintaansa. 
Mutta he eivät koskaan ole saaneet Minua hallintaansa. Ja jos te luotatte Minuun tietoisesti, te 
tulette näkemään heidän taktiikkojensa läpi ja kukistamaan heidät siihen paikkaan. He haluavat, 
että te olette hämmentyneitä. No niin, jos he nauttivat hämmennyksestä niin paljon, miksette te 
hämmentäisi heitä!”  

( Clare ) Ja kuulin tämän ajatuksen… ”Sinä tulet olemaan suurissa vaikeuksissa, koska minä en 
kuuntele ehdotuksiasi ja haaskaat arvokasta aikaa tässä. Sitä paitsi sinä olet harjoittamassa minua 
keskittymisessä. Kiitos paljon!” En tiedä oliko se minun ajatukseni vai Herran, mutta se tuli minulle 
siinä vaiheessa.  

Herra, voinko pyytää pyhiä enkeleitä aiheuttamaan hämmennystä ja sisäistä valtataistelua 
joukoissa?  
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( Jeesus ) ”Sinä voit. Sinulla on kaikki oikeudet puolustaa itseäsi ja heikentää vihollista. Älä vain 
intoudu tai täyty turhamaisuudella. Jos pysyt nöyränä ja Minuun luottavaisena, Clare, sinulle tulee 
hyvin vähän tarvetta tehdä sellaisia asioita, sillä Minä tulen navigoimaan sinut läpi hämmennyksen 
matalikkojen ja karikkojen. Se itsessään tulee olemaan hämmentävä ja turhauttava lopputulos 
heille.”  

”Oi, he ajattelevat olevansa niin ovelia – he tuntevat sinut hyvin. Mutta he eivät tunne Minua 
hyvin. Seuraa Minua ja sinä tulet luonnostaan lyömään heidät viisaudessa ja olemaan välttelevä 
kohde. Mutta todella, se, mihin Minä haluan sinun keskittyvän, on ”yhteenkuuluvaisuus Minun 
kanssani”. Sinä tunnet lahjasi, sinä tunnet työsi, sinä tunnet itsesi tiettyyn pisteeseen asti. Kun 
heräät, tule linnuntietä Minun tahtooni ja kieltäydy tulemasta ohjatuksi sivuraiteelle. Ja ennen 
kaikkea, pyydä Minun apuani.”  

”Kyllä, he suunnittelevat esteen, tuomitsemisen reitin, keskeytyksiä ja hämmennystä sinulle joka 
aamu. Jos vain etenet oikeaan suuntaan alusta asti, pyytäen Minua ohjaamaan ja suojelemaan 
aikaasi ja energiaasi, sitten kuuntelemaan hyvin huolellisesti, tulet hämmästymään, kuinka paljon 
olet saanut aikaan päivässä. Katsoen taaksepäin, tulet oivaltamaan, että olet haaskannut suuren 
määrän aikaa, yrittäen tehdä asiat omillasi.”  

”Minä en halua jankuttaa tästä. Minä haluan vain sinun harjoittavan yhteenkuuluvaisuutta Minun 
kanssani ja olla tietoisesti tietoinen siitä, että Minä työskentelen sinun kauttasi; Minä olen sinun 
kanssasi, Minä olen sinun puolellasi. Älä kuuntele niitä tuomitsevia valehtelijoita! Heidät on 
tuomittu, ei sinua. Minä siunaan teidät nyt, Minun Rakkaat, innokkaalla tietoisuudella, että Minä 
olen vieressänne, neuvoen teitä päivän joka minuutti. Herättäkää tämä tietoisuus kutsumalla 
Minut. ”Jeesus, auta minua tekemään tämä, laita oikeat sanat minun suuhuni, näytä minulle oikeat 
teot” 

”Tehkää tämä uskossa ja nähkää minun lisäävän iloanne kaikessa, missä Minä autan teitä.” 

 

 

345. Suuri kärsimys on lankeamassa maailman ylle 

 
02.07.2016 Taivaan Isän sanoja 
Ylläpitäköön meitä kaikkia Herramme Jeesuksen suloinen rauha, sydänasukkaat 

No, Sain tänä aamuna viestin yhdeltä sisäpiiriläiseltämme, että hän oli saanut jotain Taivaan Isältä. 
Sitä on tutkittu ja me uskomme, että se on Herralta. Niinpä aion jakaa tämän viestin kanssanne.  

Taivaan Isä aloitti... ”Minun rakas tyttäreni, monia kamalia ja kauhistuttavia asioita tulee 
tapahtumaan seuraavien viikkojen aikana. Joitakin näistä, arvokkaimpani, voidaan välttää tai 
minimoida, kun taas toisien, lopulta täytyy tapahtua. Pahimmillaan se vaikuttaa koko maailmaan. 
Parhaimmillaankin tuhannet ja taas tuhannet joutuvat kärsimään. Silti kaikki, jollain tasolla tulevat 
tuntemaan niiden vaikutukset, sillä Minä en voi perääntyä lupauksissani.”  

”Jos pyydän sinua pudottautumaan polvillesi ja rukoilemaan, niin Minä todella pyydän sinua 
pudottautumaan polvillesi. Missä tahansa oletkin ja mitä tahansa oletkaan tekemässä. Sen 
suhteen ihmisten arvostelulla ei ole väliä. Vain Minun tahdollani on väliä.”  

Ja minä haluan vielä lisätä, että Herra Jeesus on puhunut minulle ja sanonut, että pudottaudu 
polvillesi rukoukseen, kun kalliomoskeija pommitetaan. Niinpä voin ymmärtää, mistä Hän tässä 
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puhuu. Me olemme jo saaneet mandaatin toimia. Muttä tämä ei ole vain vertauskuvallista. Se on 
vakava käsky. Pudottautua polvilleen ja rukoilla.  

Ja Taivaan Isä jatkoi... ”Sitä pyydän kaikilta, mutta suurin taakka lankeaa Minun uskollisimmilleni. 
Rukoilkaa, rakkaat lapseni, Rukoilkaa! Tulee olemaan kokonaisia päiviä, jolloin sinua ohjataan 
pitäytymään rukoilemassa. Minun Pyhä Henkeni ohjastaa sinua rukouksessasi. Rukoukset tulevat 
versoamaan ja virtaamaan lävitsesi ilman vaivannäköä tämän maan rutikuivien alueiden hyväksi, 
kuin Elävä Vesi. Alueiden, jotka tarvitsevat sitä. Rukouksesi nousevat ylöspäin Minulle, kuin 
tuoksusuitsuke ja Minä kuulen rukouksesi. On teidän rukouksistanne kiinni, mitä tulee 
tapahtumaan... Mitä rangaistuksia tulee heidän yllensä, jotka ovat rikkoneet Minun lakiani ja 
Minun tahtoani. Teidän rukouksillanne ON väliä!”  

”Kuunnelkaa Minua, Minun arvokkaimpani, rakkaat lapseni... Minä rakastan teitä syvästi; joka 
ikistä teistä... Siitä, jota pidätte ’parhaimpana’ siihen, jota pidätte huonoimpana. Te olette KAIKKI 
Minun rakkaita lapsiani. Ja silti on koittamassa se hetki, jolloin Minun on langetettava tuomio 
heille, jotka ovat tehneet syntiä. Profetian on täytyttävä. Jotkut teistä ovat tarjoutuneet 
’täyttämään tyhjiön’ niiden yksilöiden ja kansojen puolesta; Minä kehoitan teidä arvioimaan 
vakavasti päätöstänne. Rukoilkaa sen vuoksi. Sillä, jos niin valitsette, silloin teitä TULLAAN 
kutsumaan toimimaan sen mukaan. Tämä ei ole helppo tehtävä, niin kuin monet ovat jo 
huomanneet. Monet ovat jo kokeneet kovia kostoiskuja vihollisen toimesta uhrautumisenne 
vuoksi; Ja on vain Minun tahtoni ja Minun apuni seurausta, että olette selvinneet näistä 
hyökkäyksistä.”  

”Sinun täytyy turvautua Minuun, rakas lapseni! Kaikkien teidän! Mutta erityisesti niiden teistä, 
jotka ovat valinneet täyttävänsä tyhjiötä ja kärsivänsä niiden puolesta, jotka ovat tehneet syntiä. 
Tietäkää, rakkaat lapseni, että teidän viimeaikaisilla uhrauksillanne on luotu paljon satoa Jumalan 
Valtakuntaan. Monet Minun lapsistani ovat palaamassan kotiin. Minun sydämeni itkee ilosta 
uhrauksienne johdosta. Uhrauksienne tuoksu on suloista, kuin Minun hienoimpien viinieni. Monet 
teistä ovat kärsineet, jotta nämä tyytymättömät palaisivat kotiin; Ja teidän kärsimyksenne ovat 
olleet suloisimpia kaikista lahjoista. Kuinka herkästi ne koskettavatkaan Minun sydäntäni. Sillä 
Minun sydäntäni on usein pahoinpidelty ja Minun työtäni pilkattu. Ja teidän kärsimyksenne tulevat 
suloisena lohdutuksena kipeinä hetkinä.”  

”Tietäkää, miten paljon rakastan teitä, rakkaimpani. Ja tietäkää, että pyrkimyksillänne näiden 
tulevien viikkojen aikana tulee olemaan suuresti merkitystä. Pyydän teitä olemaan tottelevaisia 
silloinkin, kun ette ymmärrä miksi teitä pyydetään tekemään jotakin. Pyydän, ettette väsyisi ja 
vaipuisi apatiaan. Minä rakastan ja suutelen sinua hellästi, rakas lapseni. Minä siunaan sinua 
Minun voimallani, rohkeudellani, kestävyydelläni, kärsivällisyydelläni ja tiedolla siitä, että Minä 
pidän teidät jokaisen turvassa ja suojelen teitä jokaista kehollani. Minä aseistan sinut. Minä 
suojelen sinua ponnistustesi aikana. Turvaudu Minuun! Koko Taivaan Valtakunta odottaa 
hiljaisuudessa.”  

Herra siunaa teitä kaikkia, rakkaat sydänasukkaat. Ja liittäkäämme yhteen kädet, sydämet ja mielet 
rukouksessa niiden pelastuksen puolesta, jotka ovat joutumassa tuomion alaisiksi. 
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346. Jeesus selittää…  

Kärsiminen on Työtä & Ristin Kantaminen on Siunaus & Harjoittelua 

 
KÄRSIMINEN ON TYÖTÄ & RISTIN KANTAMINEN ON SIUNAUS & PALVELEE HARJOITTELUNA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Heinäkuuta, 2016. 

Jeesus aloitti… ” Teidän risteissänne on monia kerroksia, Minun Lapseni. Joskus Minä kutsun teitä 

kantamaan vain oman ristinne painoa ja se on helpompaa teille. Mutta toisilla kerroilla, monilla 

toisilla kerroilla – erityisesti nyt – te kannatte moninkertaisia ristejä. Te olette kaikki nivoutuneet 

veljiksi ja siskoiksi ja sama pyhä Henki virtaa teidän kaikkien kautta. ”  

” Kun Minä näen sielun, joka ei voi nousta surkeuden sängystään enää, Minä otan osan siitä 

kärsimyksestä ja jakelen sen ympäriinsä tasaisemmin jakautuneeksi taakaksi. Teille se saattaa 

näyttää vain hiukan ekstralta, mutta kärsivälle sielulle se on helpotusta täysin kuivuneeseen 

elämän toivoon ja intoon. Kyllä, on myös aikoja, jolloin te menette kyynel verhon läpi, myös. 

Mutta se ei kestä ikuisesti, kun teillä on Minut. Minä löydän aina tapoja vapauttaa teitä juuri 

tarpeeksi, että voitte nostaa ristinne ja jatkaa matkaa. ” 

” Maailman sieluille, joilla ei ole ketään, jotka rukoilisivat heidän puolestaan, Minä jälleen otan 

osan ja sallin sen manifestoitua ystäville ja sukulaisille, niin että se mikä on vain vähäinen 

hankaluus tai hienoinen epämiellyttävyys heille, sillä on valtava vaikutus sellaiselle sielulle. ” 

” Siksi Minä korostan… ” Rakastakaa toisianne, kuten Minä olen rakastanut teitä. ” Vain tämän 

kaltainen veljellinen rakkaus sanoo ”kyllä” toisten taakoille. Tämä on sinun kunniaasi, rakkaus, joka 

käy yli kaiken ymmärryksen; tämä on kristityn matkanne huippukohta, oleminen valmiina 

kärsimään toisten puolesta, kuten Minä kärsin teidän puolestanne ja kaikkien lainrikkojien 

puolesta. Mikä kaunis visio Minun veljellisestä rakkaudestani tämä on. Mikä ihme tämä onkaan 

enkeleille yläpuolella ja sieluille Maapallolla, kun he näkevät tämän uhrautuvan rakkauden ja jopa 

tuntevat sen vaikutukset. ”  

” On olemassa monenlaisia taakkoja, joita toivon teidän tunnistavan. On viivästyksiä, jotka 

aiheuttavat ajan ja voimavarojen suuria uudelleen organisointeja. On sairaita lapsia, sairaita 

lemmikkejä ja sukulaisia. Kun sairaus iskee, se toimii monella tasolla… Huolta pitämisen hankaluus, 

voimavarojen ja ajan ylimääräinen taakka. Mutta ennen kaikkea emotionaalinen risti, kun näkee 

rakkaimpien kärsivän. Tämä on raskain risti mitä voi olla, kivun ja kärsimisen tragedia. ” 

” Minä en salli näitä taakkoja helposti. Ne ovat ennen kaikkea harjoitusta kypsyyteen ja 

epäitsekkääseen rakkauteen. Ne ovat mahdollisuuksia, joita sielu tarvitsee kasvaakseen siihen, 

mihin Minä heidät loin. Maailma kertoo kaikennäköisiä valheita, erityisesti valheen kivuttomasta, 

onnellisesta elämästä. Sellaista ei ole olemassakaan. Jokainen ihminen, näettepä sen tai ette, 

kantaa ristiä. Jos he eivät ole Minun kanssani, eivätkä tunne Minua ja Minun Sanaani, he eivät näe 

kärsimyksen tarkoitusta, he mieltävät sen rangaistukseksi. ”  

” Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Kärsiminen opettaa sielua keskittymään siihen, mikä 

todella on merkityksellistä. Kaikki elämän haaskaus himmenee, kun sitä verrataan koetellun 

henkilön terveyteen ja onnellisuuteen. Mutta kaiken sen keskellä, on suurin lahja, jonka voit antaa. 

Kun olet sairas ja kärsit, elämä valuu sinusta, ja Minä sieppaan sen elämän ja siunaan sillä muita. 
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Jos olet antanut elämäsi Minulle ilman varauksia, sinä tulet kokemaan tämän kaltaista kärsimystä. 

” 

 ” Kun Minä puhuin runsaasta elämästä, Minä en puhunut maailman asioiden runsaudesta. Minä 

puhuin Minun läsnäoloni runsaudesta ja ilosta elää Minussa. ” 

” Katsohan, kun Minä kerroin sinulle, että kiellä itsesi, nosta ristisi ja seuraa Minua, minä annoin 

sinulle mandaatin ottaa oma ainutlaatuinen ristisi. Se voi olla panettelua, vääristelyä, tai 

arvostuksen puutetta tekemääsi kohtaan. Se voi olla epämukavuutta siitä, kun auto hajoaa, tai 

laina-anomuksen hylkäys saadaksesi toisen auton. Se voisi olla väärä syytös työssä ja että joku, 

joka todella inhoaa sinua, on halunnut mustata nimesi. Se saattaisi olla myönnytys jollekin 

perheenjäsenelle siitä, että missä aiotte viettää lomanne tai minne menette ulos perheen kesken. 

”  

” MITÄ TAHANSA, mikä saa sinut hylkäämään oman tahtosi jonkun toisen tahdon hyväksi, voi 

aiheuttaa kärsimystä, kypsymistä ja veljellistä rakkautta. ”  

” Siitä huolimatta, Minä otan tämän epämukavuuden rakkauden uhrauksena toisen sielun hyväksi. 

Minä haluan teidän ymmärtävän energian vapauttamisen dynamiikan. Kun odotatte tuottavaa 

päivää ja yhtäkkiä tunnettekin itsenne tyhjiin puserretuiksi ja nilkutatte ja joku teille läheinen on 

ponnistellut, ja sinä päivänä he huomauttavat, että ” Minä tunnen oloni niin hyväksi tänään, minä 

viimeinkin saan asioita tehdyiksi… ” te todistatte Minun vaihdon lakejani käytännössä. Minä olen 

vaihtanut teidän menetyksenne heidän menestyksekseen. He ovat olleet teidän uhrauksenne 

vastaanottajia. Tämä on usein havaittavissa aviomiehen ja vaimon välillä. Clare, pyydän, jaa heidän 

kanssaan se, mitä tapahtui sinulle ja Ezekielille. ” 

( Clare ) Voi Herra, se on täysin hämmästyttävää ja totta. Kuinka monta kertaa minä olen nähnyt 

tämän Ezekielin ja minun välillä. Se on vienyt nämä tapahtumat sattuman piiristä havainnoitavaksi 

tosiasiaksi.  

Muistan erityisesti vuorilla, kun Ezekiel meni Espanjolaan papintointa harjoittamaan kaduille 

useiksi päiviksi, ja minä olin vuorilla poikani kanssa yksin. Ja vesi jäätyi ennen lähteeseen menoaan, 

ja lähteestä johtavat putket, jotka toivat vettä taloon lähteestä ( ja meidän täytyi katkaista niiden 

yhteys ja puhaltaa putket tyhjiksi joka kerta, kun me haimme vettä ). No niin, ne jäätyivät niin, että 

vesi ei tullut koko matkaa alamäkeä taloon. Ja meidän täytyi sulattaa vettä nuotiolla ja tehdä 

nuotioita jään päälle ylämäkeen, missä lähde oli, saadaksemme vettä lampaille ja hevosille. 

Muistan vain istuneeni alas itkemään, koska se vain oli niin kovin rankkaa. 

Kuitenkin, kun Ezekiel tuli kotiin, hän kertoi huomattavista onnistumisista sanoman viennissä ja 

heidän pelastumisestaan, kenelle hän oli vienyt sanomaa, ja että tämä oli yksi hänen 

tuottavimmista matkoistaan, mitä hän oli koskaan kokenut. Poikani ja minä vain katsoimme 

toisiamme ja nauroimme… eipä ihme, että me kärsimme niin paljon sillä viikolla!  

Mutta missä tästä on Pyhissä Kirjoituksissa? Paavali sanoi Kolossalaiskirjeessä 1:24… ” Nyt minä 

iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksesta, sen minä 

täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. ”  

Ja Siirakin Kirjassa 2:1-6 sanotaan… ” Poikani, jos antaudut palvelemaan Herraa Jumalaa, niin 

valmista sielusi koettelemuksiin. Pidä sydämesi vilpittömänä, ole kestäväinen, äläkä ole hätäinen 

kovan onnen päivänä. Riipu kiinni hänessä, äläkä hänestä luovu, että viimein tulisit suureksi. Ota 



 
145 

 

vastaan kaikki, mikä sinulle sallitaan, ja ole pitkämielinen nöyryyttävissä vaiheissa. Sillä kulta 

koetellaan tulessa ja otolliset ihmiset nöyryytyksen pätsissä. Usko häneen, niin hän ottaa sinut 

vastaan, pidä tiesi suorina ja pane toivosi häneen. ”  

( Jeesus ) ” Siis sinun tapauksessasi kärsiminen sisälsi elämän välttämättömyyksien saamista, vettä 

eläimille. Jollekin toiselle, se on saattanut olla vanha vamma, joka tulee uudelleen 

niveltulehduksen myötä. Jollekin muulle, se voi olla suunnitelmien muutos, joka myöhästyttää 

projektin loppuunsaattamista. Toiselle se voi olla siivouksen tarpeessa oleva talo, mutta aikaa sen 

tekemiseen ei yksinkertaisesti ole. Tai että joutuu kestämään jonkun toisen epäjärjestystä ja 

sotkua olassa tilassaan. ” 

” Samaan aikaan kun toisella puolella maailma on lapsia, jotka ovat hädin tuskin luurankoja; he 

ovat saattaneet saada sinä päivänä aterian ensimmäistä kertaa moneen viikkoon. Toinen perhe 

saattaa olla ISISTÄ paossa ja sinun vaalittujen suunnitelmien myöhästyminen saattaa olla se armo 

mikä tarvitaan heidän pakoon pääsemiseksi ja välttyminen murhatuksi tulemisesta. ” 

” Voi, ettekö näe, Minun Lapseni? Se voi olla pieni asia teille, mutta toiselle se tarkoittaa elämää. 

Minä kerron nämä teille, koska Minä haluan teidän olevan iloisia antajia ja jokaisella 

epämukavuudella elämässänne on erityinen tarkoitus. Jokaisella annetulla ristillä on tärkeä 

merkitys sielujen pelastumisessa. Te ette erittäin todennäköisesti tule sitä tietämään ennen kuin 

sinä päivänä, kun kaikki työt paljastetaan, mutta te voitte luottaa Minuun, että Minä olen sallinut 

sen hyvin, hyvin hyvästä syystä. ” 

” Tämän takia myös ansaitsemattomalla kärsimyksellä on tarkoituksensa. Sielut syntyvät sydäntä 

riipaisevaan ja raakaan köyhyyteen, ja kun ei ole ruokaa, lopettaakseen mahakipunsa, he syövät 

savea. Lapsia syntyy ei-toimiviin, huumekoukussa oleviin perheisiin, naapurustossa, jossa vain 

hyvin pieni prosenttiosuus lapsista selviää hengissä raivoavien katujengien ja laittomien 

huumeiden keskellä. Minä olen puhunut teille kaikille tästä dynamiikasta, jossa sielu tekee 

valinnan ennen syntymää ja täytyy elää sen mukaan ja kokea ennenaikainen kuolema. Nämä ovat 

asioita, jotka tullaan ymmärtämään vain Taivaassa, kun katsotaan taaksepäin. Mutta Minä jaan ne 

kanssanne siinä toivossa, että te ette tule alakuloisiksi toisten kärsimysten vuoksi, ja kun ette voi 

tuoda lohdutusta heille. ” 

” Kaikelle on tarkoituksensa, Minun Lapseni. Joka ikiselle asialle, joka tapahtuu joka ainoan 

ihmisen elämässä, on hyvin erityinen tarkoitus ja dynamiikka. ” 

” Mutta Minä tuon nämä asiat teidän tietoisuuteenne kertoakseni teille, että te teette ”työtä”, kun 

te kestätte näitä uhrauksia tyynesti ja kärsivällisesti. Te teette työtä, joka vaatii äärimmäistä ja 

huolellista valppautta. Se ei ole vain epämukavuus; se on tarpeellista työtä toisen kärsimyksen 

lievittämiseksi. ”  

” Se ei ole vain sairaus, se on armeliaisuuden työ, että toisen olo lievittyy tarpeeksi pitkäksi aikaa 

saadakseen toivon takaisin ja noustakseen tietystä kuopastaan – elämään Minussa, uudistettuna. 

Siispä, Minä toivon antavani teille tuoreen ja taivaallisen näkökulman risteihinne, että voisitte 

riemuita, kun muut löytävät tiensä, koska te iloisesti annoitte Minulle kaikkenne. Tämä on 

sanonnan ” Kiellä itsesi, nosta ristisi ja seuraa Minua ” todellinen merkitys. ” 

” Siispä, Minä kutsun teitä tähän lahjaan, koska te elätte vaarallisia aikoja ennen Minun paluutani 

– aikaa, jolloin paha on hyvää ja hyvä pahaa. Aikaa, jolloin pimeys on niin karkeaa, peittäen koko 
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Maapallon, että mikään ei enää näytä käyvän järkeen. Aikaa, jolloin sieluja syntyy 

halveksittavimpiin olosuhteisiin ja heiltä riistetään kaikki ihmisarvo. ” 

” Te ette ole vain maailman Valo, soihtu Minun kädessäni valaisten pimeyttä, te olette myös lääke, 

jonka Minä olen lähettänyt maailmaan tuomaan parannusta, ymmärrystä, päättäväisyyttä, ja 

Minun rakkauteni astioiksi, kaikkein voimakkaimmaksi rakkauden lääkkeeksi. Minä haluan teidän 

oivaltavan tämän näinä viimeisinä tunteina ennen teidän nappaamistanne. Minä haluan teidän 

olevan rauhassa kaikkien koettelemustenne keskellä, mistä itsenne löydätte. Erilaisia ristiriitoja. 

Asioita, jotka eivät käy järkeen. Pyydän, minä haluan teidän tietävän, että kaikki hyvä mitä te 

teette, tullaan jonakin päivänä palkitsemaan. Ja joka ikisellä näistä koettelemuksista ja ristiriidoista 

on merkitystä Minulle. ” 

” Minä siunaan teidät nyt kärsivällisyydellä ja kestävyydellä näissä koettelemuksissa. Ja pyydän 

teitä muistamaan… Tämä on iloinen tapahtuma – antaa Minulle. Älkää antako sydäntenne tulla 

katkeriksi, lopen uupuneiksi tai alakuloisiksi. Tietäkää, että kaikki nämä asiat ovat työtä, kovaa 

työtä. Ja te ette tule menettämään palkintoanne Taivaassa. ” 

 

 

347. Jeesus puhuu Taivaaseennoston Odottamisen Raskaudesta 

 
TAIVAASEENNOSTON ODOTTAMISEN RASKAUS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Heinäkuuta, 2016.  

( Clare ) Meidän Herramme Jeesuksen kallisarvoinen läsnäolo olkoon meidän lohdutuksemme, 
Sydänasukkaat.  

Ylistysajan jälkeen tänään, Herra lähestyi minua hyvin hellästi ja vilpittömästi. Katsoen minun 
silmiini, Hän aloitti… ”On ollut hieman rajua menoa, eikö olekin, Minun Morsiameni?”  

( Clare ) Kyllä, Herra… ja olen kutsunut Sinua tekemään sitä jatkuvasti, kuten Sinä hyvin tiedät – ja 
se on silti ollut vaikeaa.  

( Jeesus ) ”Se on pedon luonne, Minun Rakkaani. Jopa kun kutsut Minua tekemään asioita, silti on 
hinta maksettavana siitä, että on ollut Minun Rakkauteni kanavana ja kanavana sanoille, jotka on 
suunnattu meidän kallisarvoiselle perheellemme. Mutta sinä olet hyvin kokenut tällä alueella ja 
me pääsimme läpi siitä, emmekö päässeetkin?” Hän katsoi minuun surumielisesti.  

( Clare ) Otaksun niin. Hieman heikommassa kunnossa, mutta kyllä, tässä me olemme. Minun 
Jeesukseni, mitä on Sinun sydämelläsi tänään?  

Hän aloitti… ”Odottaminen. Odottamisen raskaus, kun näkee Minun Morsiamiani kohtaan 
hyökättävän niin monilla valheilla, epäilyksillä, hyökkäyksillä ja katsominen, kun heitä viivytetään 
siinä. Kyllä, Minä näen sydämenne, sillä teille se on tullut surun ja kivun pisteeseen asti. Minä olen 
pahoillani tästä, Clare, mutta Minä käytän sitä… tiedätkö, että Minä olisin koskaan pettänyt 
sinua?”  

( Clare ) No niin, on vielä täyttymättömiä toiveita, joita minä odotan, mutta oletan, että ne ovat 
meidän paluumme jälkeen… Ja toisissa asioissa Sinä olet ollut ihmeellisen uskollinen, minun täytyy 
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luottaa Sinuun, Herra. Sinä olet saattanut loppuun niin monia muita ihmeitä. Jokainen päivä on 
uusi ihme, kun näen asioiden tapahtuvan henkilökohtaisessa elämässämme.  

Olen pahoillani, että tunnen tällä tavoin, Jeesus. Olen vain väsynyt. 

( Jeesus ) ”Kuin perhonen, jonka löysit… se oli loppuun käytetty, kulunut, sen siivet olivat 
harsuuntuneet ja se pystyi vaivoin liikuttamaan niitä enää. Mutta Minä uudistan sinua, Clare. Minä 
vedän sinut Minun rintaani vasten ja uudistan sinut, Suloinen Puoliso. Ja sinä tulet jatkamaan 
viimeiseen hetkeen asti… viimeiseen pisaraan asti. Tämä periksiantamattomuus on yksi sinun 
tuntomerkeistäsi, yksi lahjoista, joita Minä olen sinulle antanut. Useimmat olisivat luovuttaneet 
kauan aikaa sitten. Mutta sinä et ole antanut periksi.”  

”Minä näen tikarin sydämessäsi tämän odottamisen vuoksi. Minä näen sen, Minä tiedän sen, Minä 
tunnen sen sinussa. Älä oleta hetkeäkään, että Minä en ole kärsimässä, kuten sinä olet. Kyllä, Minä 
kärsin tästä ja jopa enemmän, kun näen Minun lapseni viimeistä kertaa, kun heidät viedään 
Helvettiin, heidän uppiniskaisen Minun kieltämiseni vuoksi. He joutuvat maanpakoon, eikä Minua 
koskaan enää lohduteta heidän naurunsa ilolla. Ei, nyt on katkeria katumisia, kirkumisia ja 
vaikeroimisia, joita Minä, Jumalana, en voi olla huomaamatta. Minun sydämessäni on kammio, 
jossa Helvetin äänet huutavat Minua apuun. Minä en voi paeta sitä. Se on Minun luomakuntani ja 
se on oi, niin kivuliasta, hermoja raastavaa ja pirstovaa. Mutta se on olemassa ja Minä olen siitä 
jatkuvasti tietoinen.”  

”Laita pääsi Minun olkapäälleni ja lepää tässä. Vain lepää muutaman hetken ajan.”  

”Clare, ei ole mitään sanottavaa, paitsi että Minä tunnen hyvin samalla tavoin. Minä jaan sinun 
murheesi, sinun odottamisesi, sinun loppuun uupumisesi, kaiken sen. Minä kannan sitä sinun 
kanssasi ja sinun puolestasi.” 

( Clare ) Kyllä, Herra pyydän, auta minua kantamaan tätä taakkaa. Pyydän, auta Minua. Kaipuu 
särkee minun sydämeni. Mutta minun älyni hiljentää sen, koska tiedän, kuinka korkeita panokset 
ovat. Minä tiedän olevani turta suunnattomalle muiden kärsimykselle, ympäri maailman.   

( Jeesus ) ”No niin, sinä ajattelet olevasi turta, mutta itse asiassa, paljon siitä, mitä sinä kannat, 
liittyy heidän taakkoihinsa. Minä olen jakanut tämän taakan sieluille maapallon ympäri, että toiset 
eivät kokonaan romahtaisi siihen. Toivon, että Minä voisin tehdä enemmän lievittääkseni tätä 
kipua, Minä toivon, että voisin. Siksi sinulla on koiranpentu ja kisuja ja seuraa ja jopa elämän 
kumppani, jakamassa näitä asioita. Minä en koskaan jättäisi sinua ilman jotakin lohdutusta.”  

”Sinä tulet löytämään lohtua Ristin Asemat-rukouksen meditoimisesta. Sinä tulet löytämään 
lohtua ja voimaa Minun kärsimyksestäni. Kyllä, sinä tulet löytämään. Jokainen tuntee tämän 
taakan, Clare. Tämä odottamisen taakka, tunnistavatpa he sen tai eivät. Se on sisäänrakennettu 
heidän jokapäiväisiin kokemuksiinsa. Jotkut ovat tietoisia siitä, että on olemassa jotakin hyvin 
laajaa heidän itsensä ulkopuolella, jota he kantavat. Heille se on vain varjo, jotakin aineetonta, 
joka liittyy myös aavistukseen, huoleen.”  

”Mutta nämä asioiden väliset vuorovaikutussuhteet ovat olleet osa heidän elämiään niin kauan, 
että ne eivät edes rajoitu viimeaikaisiin maailman tapahtumiin. Me olemme olleet lähellä ydinsotia 
monia, monia kertoja – liian monia kertoja laskettavaksi. Mutta Minun isäni ei antanut sanaa ja se 
vältettiin. Se, mihin te nyt otatte osaa, on jotakin, mitä kristityt ovat tunteneet 60- luvulta asti. Jos 
Minun Isäni olisi sallinut sen silloin, sinä ja Minä emme olisi yhdessä nyt… siispä sinä voit nähdä, 
kuinka viivästykset ovat vaikuttaneet niin moniin sieluihin.”   
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( Clare ) Herra, mitä voin tehdä tuodakseni lievitystä niille, jotka kärsivät maanpaossa, jotka ovat 
odottamassa? Minä itse olen niin heikko ja veltto tässä vaiheessa, varmasti täytyy olla jotakin. 

Hän vastasi… ”Minä en voi kertoa sinulle, että pian, sinä tiedät sen jo. Sitä paitsi olet kuullut sen jo 
ja olet vielä täällä.”  

( Clare ) No niin, siinäpä se. Yksi visionääri sanoi, että se on 15-17 vuoden päässä. Onko nainen 
oikeassa?  

( Jeesus ) ”Ei, Clare. Hän ei ole oikeassa. Se ei voi mitenkään kestää niin kauan aikaa.”  

( Clare ) Anna minulle anteeksi, Herra, mutta jos et tiedä päivää tai hetkeä, kuinka Sinä voit sanoa 
sen varmuudella?  

( Jeesus ) ”Ajankohta. Ajankohta on paljon ohi parhaan ajankohdan ja se siksi, koska me yritämme 
välttää pahimmat kärsimykset, mitä ihmiskunta voi kuvitella. On olemassa asioita, jotka on laitettu 
käyntiin nyt, jotka tulevat lievittämään tapahtumia ja sallimaan, että useampi ja useampi jää 
henkiin ja jopa tullaan pelastamaan.”   

”Kuvittele hyvin pitkä pato, joka pidättelee kokonaista järveä, joka on täynnä kaikenlaisia 
epäpuhtaita asioita. Alajuoksulla on monia koteja, leikkikenttiä, kouluja; paikkoja, jotka ovat 
täynnä elämää. Ja pato vanhenee, sen pintaan tulee murtumia. Kun murtuma syntyy, sielu tulee ja 
laittaa sormensa siihen, pidätelläkseen tulvaa, joka varmasti tappaisi alavirran asukkaat.”  

”60-luvulta asti, pato on ollut valmiina antamaan periksi, mutta huolestuneet ja vastuulliset 
kansalaiset ovat tullet ja laittaneet sormensa reikiin, pidätellen sitä antamasta periksi. Monet ovat 
koonneet joukkoja estääkseen tuhon, mutta patoon syntyy murtumia ja aika on loppumassa. Nyt 
perustukset ovat antamassa periksi ja vesi alkaa vuotamaan heidän jaloilleen myöskin. Lika on 
muuttunut mudaksi ja se on liukasta ja huolimatta parhaista yrityksistä pitää vesi padossa, on 
olemassa kriittinen piste, jossa maaperä tulee antamaan periksi, eikä mitään muuta voida tehdä. 
Pato tulee pursumaan ja kaikki alavirrassa olevat tullaan huuhtelemaan pois.”  

”Siinä pisteessä me olemme juuri nyt. Vesi on tihkumassa alapuolelta, he, jotka pidättelevät 
murtumia, ovat menettämässä jalansijaansa, kun maaperä heidän allaan muuttuu liukkaaksi 
mudaksi. Joissakin paikoissa maaperä on vielä kuivaa. Mutta muissa kohdissa vesi alkaa 
muodostamaan puroja ja muuttamaan kaiken ympärillään olevan mudaksi.”  

”Jos tästä on minkäänlaiseksi lohdutukseksi sinulle, tämä on tilanne, missä me olemme nyt. 
Huolestuneet kansalaiset, rukoussoturit, ovat jatkaneet pidättelemistä, mutta pian ei tule olemaan 
mitään muuta, mitä he voisivat tehdä.”   

”Kun kriittinen piste saavutetaan, padossa tulee eri kohdissa olemaan murtumakohtia, jotka 
tulevat antamaan periksi ja loput tulevat perässä. Me olemme mutaisessa pisteessä nyt, ihmiset 
alkavat menettämään jalansijaansa, pieniä virtoja muodostuu, kun toisissa paikoissa, jotka olivat 
kuivia, vesi on tihkumassa pohjasta.”  

”Kerro Minun Ihmisilleni heidän pahasta päästämisensä tulee yhtäkkiä ja varoittamatta. Siksi Minä 
olen käyttänyt kaiken tämän ajan valmistellakseni sinua, niin että voit seisoa, kun muut 
romahtavat. Sinä et voi kuvitella muutoksia, jotka tulevat tapahtumaan, mutta sinä voit harjoittaa 
täyttä luottamusta Minuun ja Minä tulen auttamaan sinut läpi.”  

”Läheisyys Minun kanssani on avainasia. Minun ääneni tunteminen ja Minun toiveitteni 
totteleminen on avainasia. Tästä teidän pelastuksessanne on kyse: Minuun tukeutumisessa ja 
eteenne asetetun polun seuraamisessa. Minun Ihmiseni, Minä tiedän, että te olette kivuliaan 
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lopen uupuneita odottamaan ja Minä näen, kuinka te olette uhranneet ja tukeneet Minua, kun me 
kokoamme niin monia kuin me voimme ja teidän uskollisuutenne tullaan suuresti palkitsemaan.”  

”Sillä aikana, olkaa uskollisia sille, mitä Minä olen nimittänyt teidät tekemään. Ja jos teillä ei ole 
nimitettyä työtä, menkää ja tehkää hyvää naapurillenne. Antakaa anteeksi muille, olkaa ystävällisiä 
vihamiehillenne, huolehtikaa ympärillänne olevista, niistä, jotka eivät voi huolehtia itsestään. 
Rukoilkaa heidän puolestaan. Ylistäkää ja tavoitelkaa syvempää suhdetta Minun kanssani. Minä en 
tule aiheuttamaan teille pettymystä ja palkkionne tulee olemaan suuri.”  

”Älkää antako periksi, Minun Kauniit ihmiseni. Älkää antako periksi.” 

 

 

348. Jeesus sanoo… TEHKÄÄ SE JOKA TAPAUKSESSA 

 
JEESUS SANOO… TEHKÄÄ SE JOKA TAPAUKSESSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Heinäkuuta, 2016.  

( Clare ) Jeesuksen ohjaus ja rakkaus ovat meidän kanssamme, rakkaat Sydänasukkaat.  

Tämä on lyhyt viesti, koska sen tarvitsee kiinnittyä ja auttaa meitä motivoitumaan asioihin, jotka 
kaikkein eniten pelottavat meitä. Minulle se on maalaus, jonka Herra on antanut minulle 
tehtäväksi ja myös minun ääneni, jota pitää rakentaa. Olipa meillä päivä, viikko, tai kuukausi – tai 
jopa enemmän, Minä haluan antaa Hänelle minun kaikkeni ja se tarkoittaa joka hetkenä, kun olen 
elossa ja täällä.   

Herra aloitti… ”Minun Rakkaani, älä koskaan juokse Minun luotani, kun asiat ovat hämmennyksen 
tilassa ja löydät itsesi kompastumassa kaikkeen. Mitä enemmän vihollinen synnyttää huolia, sen 
enemmän sinun tarvitsee istua ja asettua aloillesi Minun kanssani. Minä tiedän, että eilen illalla 
sinä olit paikassa, missä sinun tarvitsi maalata ja siksi me teimme sen. Mutta yleisenä sääntönä, 
viesti tulee ensin.”  

( Clare ) Herra, Sinäkö olet se, joka rohkaisee minua varaamaan hieman aikaa pianolle joka päivä?  

( Jeesus ) ”Se ei tekisi pahaa, eihän? Se on yksi sinun lahjoistasi ja Minä haluan nähdä sinun 
harjoittavan sitä, vähän kerrallaan. Sinä ja Minä molemmat voisimme paremmin, jos tekisit tämän. 
Se tulee olemaan myös rohkaisua aviomiehellesi, tehdä samoin. Teitä molempia ovat pelotelleet 
sen haamut tai tämän haamut. Se on lahjasi. Sinnittele läpi! Todella, ”väkivaltaiset ottavat Taivaan 
väkivaloin!” Sitä tarvitaan, koska vastustajanne ovat voimakkaita. Teidän täytyy olla 
voimakkaampia. Sitä paitsi, se tulee olemaan lohdutus meille kaikille.”  

”Clare, ole kiireinen Minun asioillani ja harjoita sitä, mitä Minä olen antanut sinulle, Rakas. Kyllä, 
sinä voit sovittaa sen. Kyllä sinä voit. Nämä tie-esteet ovat demonisia, eivät oikeassa universumissa 
ja ainoa tie niiden ympäri, on puskea läpi; puskien läpi, ollen kuuntelematta kaikkia vastaväitteitä 
ja muttia, joita teille heitellään.”  

( Clare ) Oi, Jeesus, sinä sanoit, että missä minä olen heikko, Sinä olet voimakas. Ja on sanottu, että 
sielu on voimakkaimmillaan silloin, kun he olivat heikoimmillaan. Minä epätoivoisesti tarvitsen 
Sinun apuasi. Pyydän, auta minua olemaan tottelevainen. Minä todella tunnen olevani kuin typerä 
nainen, niin helposti harhaanjohdettavissa, että se on naurettavaa. Itse asiassa, olen varma, että 
olen malliesimerkki demoneille.  
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Herra jatkoi… ”Vaikka tuo olisi tottakin, mitä sinä välität siitä, mitä he ajattelevat? He ovat 
valehtelijoiden joukko ja sinulla on Minut, kun kukistat vikojasi. Siispä, täyttä höyryä eteenpäin… 
mitä sanot?”  

( Clare ) Sinun avullasi, voin tehdä kaikki asiat?”  

( Jeesus ) ”Täsmälleen.”  

( Clare ) Mitä minä voin muuttaa tehdäkseni yhteistyötä Sinun kanssasi enemmän ja päästä tämän 
läpi?  

( Jeesus ) ”Kuuntele Minua hyvin huolellisesti ja tee se joka tapauksessa. Toisin sanoen, kun sinusta 
tuntuu, että sinua ei huvita tehdä sitä, tee se joka tapauksessa. Yleensä pelko on tämän tunteen 
juuressa, mutta se on haudattu niin monen verukkeen alle. Kuten ”Sinulla ei ole aikaa. Sinun pitäisi 
olla tekemässä tätä, ei sitä. Sinä et pääse tästä mihinkään. (Se on SUURIN valhe) Mitä se 
hyödyttää? Taivaaseennosto on nurkan takana”.”  

”Kaikki nämä ovat työkaluja, joita vihollinen käyttää saadakseen sinut toisiin ajatuksiin. Mutta jos 
teet sen joka tapauksessa, sinä pilaat hänen yrityksensä pysäyttää sinut. Sinun suurin vihollisesi 
juuri nyt on ajatusten harhautustekijät. Hyödyttömät asiat, mitä eivät vie sinua mihinkään ja sinä 
tulet katsomaan taaksepäin ja sanomaan, ”Miksi minä tuhlasin aikaani tuohon?” Kaikilla niillä, 
jotka ovat menestyneitä, on yksi asia yhteistä… He eivät tuhlanneet aikaa ”en voi, koska”-asioihin. 
Pikemminkin he syöksyivät töihinsä, savuverhoista välittämättä. He tekivät tietoisia päätöksiä 
valita lahjansa, pikemminkin kuin typerät, tyhjät asiat.”  

”Se on kuin tikapuut, Clare. Yksi askel ylöspäin johtaa toiselle askelmalle ylöspäin ja lopulta 
huipulle. Yksi askel alaspäin johtaa toiselle askelmalle alas ja lopulta pohjalle.”  

”Menestys rakentuu menestyksen päälle… Kuri rakentaa kuria. Laiskuus vetää sinua alas edelleen 
ja edelleen, kunnes tunnet itsesi toivottoman lannistuneeksi. Laiskuus on todella varteenotettava 
voima. Se tulee monissa erilaisissa valepuvuissa, mutta sen järkeilyn takana on valhe. Sinä VOIT 
tehdä tämän. MINÄ HALUAN sinun käyttävän lahjaasi. Jos varmistat, että käytät lahjojasi yksi 
kerrallaan, välttämättömien velvollisuuksien ja armeliaisuuden välissä; jos varmistat, että sitoudut 
yhteen lahjoistasi useita kertoja päivän aikana – olet matkalla menestykseen ja vapauteen 
peloista, jotka luovat tie-esteitä ajatteluusi ja saavat aikaan, että annat periksi liian helposti.”  

”Sairaus on pidäke. Mutta se on myös lahja käytettäväksi esirukoilemiseen. Mutta älä salli 
vihollisen sekoittaa sairautta laiskuuteen. Se voi olla liukasta logiikkaa, joka voi helposti heittää 
sinut raiteiltasi. Kun olet kerran toipunut, anna mennä sillä tarkoituksellisella aikeella menestyä ja 
olla sallimatta minkään ottaa sinua pois siitä.”  

”Suuruudella on hintansa. On paljon uhrausta, jota täytyy tehdä, ennen kuin lahjasta tulee ”suuri” 
ja käyttökelpoinen Minulle. Ja kun sinulla on useita sellaisia lahjoja, voi olla hämmentävää, mitä 
niistä käyttää. Käy läpi viimeisin ohje Minulta, jos et tiedä, mitä tehdä seuraavaksi. Mikä oli 
viimeisin asia, minkä Minä kerroin sinulle? Muistatko? Minä kerroin sinulle työskennellä 
maalauksen ja musiikin kanssa, viestien välissä. Minä kerroin sinulle myös, että sinulla on aikaa 
molempiin. Minä olen lähettänyt sinulle apulaisia. Minä olen tehnyt sinulle tien. Älä tuhlaa aikaa, 
Minun Rakkaani, älä tuhlaa sitä, se on kallisarvoinen hyödyke ja lahja, jonka Minä olen antanut 
sinulle. Pyydän, älä tuhlaa sitä.”  

”Kyllä, näistä oppitunneista kaikki voivat oppia, koska tämä ongelma on yleismaailmallinen ja 
suurin varas, joka ryöstää Minun lahjojani sieluilta. Suurin varas. Olkaa siksi varuillanne sitä 
vastaan, älkääkä salliko sen estää teitä enää. Taistelkaa tienne sen läpi.”  
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”TEHKÄÄ SE JOKA TAPAUKSESSA!” 

 

 

349. Jeesus opettaa meitä… Kuinka selviytyä epäonnistumisista 

 
EPÄONNISTUMISISTA SELVIÄMINEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Heinäkuuta, 2016.  

( Clare ) Herra on tullut Hänen Morsiamensa luo, herättämään hänen lahjansa kuolleista ja 
rohkaisemaan häntä epäonnistumisissa. Olkoon Hänen toivonsa ja innokkuutensa meitä kaikkia 
kohtaan, meidän kanssamme, Sydänasukkaat.  

Kun tulin ylistämään, olin ehdottomassa oman itseni inhon kuopassa. Tulin katuvana ja tuntien 
syvästi huolettomuuteni, Herran minuun sijoittamista armoista. En voinut tehdä muuta kuin katua. 
Hän yritti piristää minua yhdellä lauluista, joita eniten rakastan… ”Tanssi Minun kanssani, Minä 
haluan olla Sinun kumppanisi.” (Dance with Me, I want to be Your Partner). Se on kaunis laulu 80-
luvulta, luulisin. Joka tapauksessa. Ja muutamalla muulla myönteisellä laululla, mutta olin täysin 
alamaissa. Jeesus parka!  

Jeesus aloitti… ”Minä olisin voinut tanssia kanssasi koko yön, mutta sinä et vain hoksannut sitä!”  

( Clare ) Herra, En tiedä, milloin olisin tuntenut näin pahoin itsestäni, mutta tiedän, että on ollut 
joitakin kertoja.  

( Jeesus ) ”Kuinka sinä voit sanoa olevasi pahin syntinen, ellen Minä salli sinun nähdä syntejäsi?”  

( Clare ) Hyvä esimerkki. Kiitos Sinulle, Herra…  

( Jeesus ) ”Ei, vakavasti ottaen. Sinä pyydät lisää nöyryyttä, mitä sinä luulet seuraavan siitä?”  

( Clare ) Nöyryytys?  

( Jeesus ) Täsmälleen. Minä haluan, että sinulla on enemmän nöyryyttä, Minä todella haluan. Minä 
vain vihaan sitä, kun Minä näen sinun kärsivän niin paljon vikojesi vuoksi ja sinulla on niin monia. 
Jopa nyt, Minä annan sinulle armoa.”  

( Clare ) Toivon, että voisin sanoa, että se saa minut tuntemaan oloni paremmaksi.   

( Jeesus ) ”No niin, riittää, kun sanon, että se ei ole niin pahaa kuin miltä se näyttää. Sinulla on 
todellinen vihollinen, joka toivoo murskaavansa sinut ”oikeudessa”. Mutta muista… Minun 
tuomioni on aina Armo ja ennallistaminen. Kun taas hänen on kurjuus ja lohduttomuus.”  

( Clare ) Jooo…  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, kuinka sinä tunnet, kun näet muita artisteja, jotka ovat löytäneet 
paikkansa, mutta sinä silti tunnet itsesi hankalaksi omassasi. Minä tiedän, kuinka kivuliasta tämä 
on. Muuta Minä haluan sinun muistavan… sinun paikkasi on monitahoinen. Sinun 
palvelutoimessasi on monia erilaisia ilmauksia. Juuri nyt, sinun kirjoittamisesi ja opettamisesi lahja 
kukoistaa. Sen itsessään pitäisi tuoda sinulle suurta tyydytystä ja iloa.”  

( Clare ) Oi, suloinen Jeesus, todella se tuo. En tarkoita olla kiittämätön. Minulla vain on katumusta 
hukkaan heitetystä ajasta ja jonkin yksinkertaisen tekemisestä niin monimutkaiseksi.  
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Hän vastasi… ”Kyllä, sinulla taito siihen, Minä myönnän sen. Sinulla on myös toimeksiantoja sinua 
vastaan, jotka saavat sinut ajattelemaan niin, mainitsematta sitä, kuinka sinut kasvatettiin. Mutta 
Minun Armollani sinä selviät kaikista näistä esteistä. Ja tällä kanavalla on monia Sydänasukkaita, 
joilla on aivan samoja ongelmia. Sinä et ole yksin, Clare. Mutta, kun pyydät Minulta lisää nöyryyttä, 
no niin… se on rukous ja Minä olen aina iloinen vastaamaan.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra… aina silloin tällöin saan välähdyksen siitä, kuinka todella säälittävä 
olen ja tiedän, että se on terveellistä. Tarkoitan, että tuntuu hyvältä tämä itsessäni, mutta se on 
hieman pelottavaa myös. Melkein kuin silloin, kun kasvoin tuntien itseni niin toivottomaksi ja 
pimeäksi.  

( Jeesus ) ”Kyllä, mutta nyt sinulla on Minut ja yhdessä me tulemme pääsemään yli näistä esteistä. 
Hyvä asia on se, että näet itsesi ilman Minun Armoani ja se saa sinut olemaan luottamatta itseesi 
ja luottamaan Minuun enemmän. Minun voimassani me voimme päästä viimeinkin ylös vuorelle. 
Mikset jakaisi sitä, mitä olet käynyt läpi, Clare?”  

( Clare ) Jos Sinä todella haluat, että teen niin.  

( Jeesus ) ”Minä todella haluan.”  

( Clare ) Okei… oi, nöyryytys… No niin, Jeesuksen muotokuva on ehdoton haaste, erityisesti koska 
minulta puuttuu taitoa ja kykyä ja kaipaan sen olevan täydellinen. Mutta opin jälleen luottamaan 
Herraan ja Hänen vaistoihinsa, kun Hän laittaa voitelunsa johonkin. Hän kosketti maalausta kolme 
iltaa sitten ja jotakin tapahtui, se mikä alkoi näkymään, oli voideltua.  

Mutta järkeilin itsekseni… ”No niin, minun pitäisi muuttaa kulmakarvojen korkeutta ja Hänen 
otsansa leveyttä.” Siispä tein niin, ja ”menetin” sen, mitä Hän oli tehnyt. Olisin voinut potkaista 
itseäni. Nyt olen viettänyt kaksi iltaa yrittäen saada sitä takaisin, eikä se vieläkään ole siinä. 
Rukoilkaa minun puolestani! Pyydän.  

Sitten tunsin voitelun Julie Truen albumissa ja kun katsoin albumeita, soittaakseni niitä, kun 
työstän maalausta. Tunsin, että Pyhä Henki innostui kovasti, kun osoitin Julien nimeä. Siispä olen 
kuunnellut hänen musiikkiaan ja nyt tunnen mustasukkaisuutta, että minun musiikkilahjani on 
alikehittynyt. Minun oma vikani. Minä todella RAKASTAN hänen yksinkertaisuuttaan, 
vilpittömyyttään ja lahjaa pianon ja sovituksen kanssa.  

Siispä, epäonnistuminen muotokuvan kanssa ja sen näkeminen, mitä toinen sielu teki armoilla, 
joita Jumala antoi hänelle, se sai minut häpeämään itseäni.  

Sen lisäksi, en voi ajatella mitään muuta syntiä, joka saa minut tuntemaan itseni enemmänkin kuin 
koiraksi, kuin mustasukkaisuus. Minä näen sen kauheana syntinä ja ennen kaikkea laiskuuden vika 
ei harjaannuta Jumalan minulle antamaa lahjaa, kun muut tekevät niin. Uskon, että kun henkilö 
viimein löytää paikkansa, se johtuu siitä, että he ovat työskennelleet erittäin kovasti, voittaneet 
uskomattomia vastoinkäymisiä ja olleet Jumalan siunaamia. 

Siispä, katsoen itseäni, TIEDÄN, että en ole työskennellyt tarpeeksi kovasti musiikissa ja 
tuomitseminen istuu syvässä. Nyt, minun rakkaat ystäväni, pyydän – on ok, teidän ei tarvitse 
lohduttaa minua tai saada minua tuntemaan oloani paremmaksi. Minä tiedän, että te voitte 
samaistua ja tuntea sympatiaa minua kohtaan, se on varmasti tarpeeksi. Mutta Valtakunnan 
vuoksi, jos olette laiskoja lahjanne suhteen… kuunnelkaa ja älkää antako periksi! Te ette halua 
tuntea katumusta siitä, että ette harjoittaneet sitä, mitä Jumala antoi teille.  

Ja vielä yksi asia. Olin aina lannistunut, koska kirkot, joihin me menimme, eivät koskaan halunneet 
auttaa ja tehdä tilaa lahjallemme, niin että niitä ei harjaannutettu. Niinpä vaivuin painuksiin 
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järkeilemällä, että ”Mitä väliä sillä on, minulla ei koskaan olisi mahdollisuutta käyttää lahjaa 
kuitenkaan.” Tässä puhun musiikista. Näettekö kuinka Saatanan kätyrit ovat valehdelleet minulle? 
Minulla olisi voinut olla niin paljon enemmän jaettavaa kanssanne, jos olisin totellut ja tehnyt sen 
joka tapauksessa!  

Ja kaikille kuunteleville pastoreille, yksi suurimmista epäoikeudenmukaisuuksista, mitä voitte 
tehdä, on olla liian omistushaluinen ja kontrolloiva ja epäonnistua tekemään tilaa kirkkoonne 
osallistuvien lahjoille. He ovat siellä kantamassa kortensa palvelutoimenne kekoon ja tulla 
voimaannutetuiksi harjaannuttamaan lahjaansa ja tuomaan hedelmää Valtakuntaan. Jos annatte 
politiikan ja suosikkien suosimisen hallita palvelutoimianne, te ylistätte ihmistä, ette Jumalaa. 
Siispä, pyydän – olkaa uskollisia eteenne laitetuille kyvyille, olkaa halukkaita nostamaan heitä esiin.  

Se siitä minun katkerasta keitostani…  

Jeesus jatkoi… ”Se on aika katkera keitto kylläkin. No niin, olet nostanut esiin useita hyviä seikkoja. 
Nyt Minä haluan osoittaa sinua, Minun Rakkaani, että Minä olen ennallistamisen Jumala. Ei väliä, 
vaikka aika on vähissä. Jos teet sen, mitä Minä olen pyytänyt sinua tekemään, voit silti vaikuttaa. 
Äänesi on jo voideltu, tarvitset vain hieman harjoitusta ja periksiantamattomuutta. Minä tulen 
siunaamaan sinun ponnistelusi, Clare. Ja kuten voit nähdä, Minä järjestän ajan sinulle. Siispä ei 
tekosyitä! Ole ennallistettu Minun Armossani, kaiva lahjasi esiin uudelleen ja anna palaa. Ja mitä 
muotokuvaan tulee, Minä tulen ennallistamaan sen myös.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle Herra, tunnen oloni paljon paremmaksi. Tavallaan… 

Pyydän, Sydänasukkaat, älkää kirjoittako minulle ja kertoko minulle, että ette halua kuulla minun 
ongelmistani! Herra on tuonut ne teille, niin että te voitte nähdä, kuinka ihmeellinen Hän on ja 
että jos Hän voi käyttää minua, todellisten vikojen ja syntien vuorieni kanssa, Hän voi käyttää ketä 
tahansa.  

Jeesus vastasi… ”Amen! Oi, Minun kauniit Morsiameni, kuinka Saatana on jymäyttänyt teitä 
luopumaan teille välitetyistä lahjoista. Menkää takaisin, Minun Kaunokaiseni, menkää takaisin ja 
kaivakaa lahjanne esiin jälleen ja jatkakaa sen harjaannuttamista. Taivaassa te tulette olemaan 
mestareita siinä, mitä teette, mutta jopa kärsimisenne lahjojenne parissa työskentelemisessä, tuo 
hedelmää Valtakuntaan.”  

”Kaikki, mitä teette tottelevaisuudessa, ei väliä, kuinka puutteellinen taidossa te olette, ei väliä, 
kuinka turhautuneita te olette, ei väliä, kuinka kovaa se on – koska te teette sitä tottelevaisuuden 
ikeen alla, Minä tuon sieluja Valtakuntaan kärsimystenne ja turhautumistenne vuoksi. Ja kukapa 
tietää? Te saatatte viimeistellä jotakin, joka tulee liikuttamaan muiden sydämiä ja tuomaan omaa 
satoaan.”  

”Siispä, älkää antako periksi. Sinnitelkää. Ja tehkää se joka tapauksessa.” 

 

 

350. Jeesus selittää…  

Parantaminen & Rauha Minussa, Tulkaa & Luottakaa Minulle Lapsenne 

 
PARANTAMINEN & RAUHA MINUSSA… TULKAA & LUOTTAKAA MINULLE LAPSENNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Heinäkuuta, 2016.  
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Jeesus aloitti… ”Minun Rakkaani, asia, jota eniten haluan välittää teille, on ehdoton rakkaus. Te 
olette ihmisruumiissa, alttiina voimille, jotka ovat ymmärryksenne yläpuolella, mutta eivät 
yläpuolella Minun voimani pysäyttää niitä. Siispä, on aikoja, jolloin teitä viskotaan edestakaisin ja 
tönitään, sitten on aikoja rukouksessa, kun sukellatte syvemmälle ja siellä te löydätte tyynet vedet 
ja rauhan. Kuitenkaan se ei ole helppo paikka saavuttaa. Se on syvemmällä ja syvemmällä, poissa 
valtameren myrskyisistä virtauksista, poissa pinnan tuulista, poissa myrskyistä ja pyörremyrskyistä. 
Kyllä, Minä olen kutsunut teitä syvemmälle ja syvyys syvyydelle huutaa.” 

”Tämä on parantava paikka… jopa kuten Elämän Virta, Minä välitän teille ja kaikille, jotka tulevat 
tänne… parannusta. Aina palvellen hetken tarpeita, aina etsien lohtua tulehtuneeseen sydämeen, 
tuoden tasapainoa horjuvaan sydämeen. Kyllä, Minä voin tehdä jopa sen, jos te olette halukkaita. 
Tämä maailma on valtameri, joka kieppuu hajottavissa virtauksissa. Repivät vuorovedet vetävät 
teitä joka suuntaan, kunnes se, mikä teistä on jäljellä, näyttää pelkältä sen luurangolta, mikä 
kerran oli – huuhtoutuneena, heitettyinä rannalle kuihtumaan ja kuolemaan.”  

”Kun tulette Elämän Virralle, joka virtaa Minun Sydämessäni, Minä ennallistan hyvän, Minä 
täydennän elinvoimanne ja tahtonne seurata Minua. Minä ennallistan kotipaikkanne 
sydämissänne, paikat, jotka on hylätty. Jopa nyt, Minä välitän rauhaa teille niistä 
epäonnistumisista, joita te murehditte niin syvästi. Jopa nyt, Minun Rakkaani, Minä pesen teidät 
Minun Rauhallani, koska te olette Minun ja maailma ottaa veronsa teistä.”  

”Vihollinen tähtää kaulasuoneen, Clare. Tavalla millä tahansa kukistaa teidät suruun ja ahdinkoon. 
He ovat mestarillisia tässä ja maailmassa ilman Minua olevat kärsivät kauheasti. Mutta Minun 
omani Minä ennallistan raikkaiden, tyynten vesien ja runsaiden laidunten äärellä.”  

”Älkää langetko ahdinkoon, kun tunnette itsenne tyhjiksi; se on Minulle täydellinen tilaisuus 
täyttää teidät runsaalla ruualla. Kun maailma ammentaa teidät tyhjiksi elämästä, Minä ennallistan 
teidät runsaasti.”  

( Clare ) Ja luulen, että Herra oli sanomassa tämän, koska jotkut asiat lapsistani nousivat esiin 
tänään ja käsittelin joitakin todella kivuliaita tunteita.  

( Jeesus ) ”Sinun ei tarvitse murehtia lapsistasi, Minä olen jo tehnyt varustelut heitä varten. Silloin 
kun vihollinen yrittää vetää sinua epätoivoon, Minä vakuutan sinulle… He ovat Minun 
kämmenelläni, enkä Minä ole unohtanut heitä. Sinä olet työskennellyt Minun puolestani, Clare… 
Enkö Minä työskentelisi sinun puolestasi? Älä salli vihollisen kylvää ahdistavia tunteita heistä. 
Minulla on niin paljon hyvää suunniteltuna heitä varten ja heidän elämänsä eivät ole menetettyjä 
Minulle. Ei, ei ollenkaan. Jopa nyt he ovat tavoittelemassa polkua, jonka Minä olen laittanut 
heidän eteensä.”  

”Tytär, älä murehdi, Minä olen yhä kontrolloimassa. Minä tiedän, kuinka sinun sydämesi murtuu, 
mutta Minä näen kaikkien asioiden alun ja lopun ja Minä kerron sinulle nyt: he kaikki tulevat 
olemaan sinun kanssasi Taivaassa. Ei enää väärinkäsityksiä, ei enää vieraantumista, ei enää 
valheita ja korruptiota. Ei. Minä tulen ennallistamaan heidät sinulle täydellisesti ja he tulevat 
saavuttamaan huippukohdan, jonka Minä heille loin.”  

”Luotatko sinä Minuun, Clare? Luotatko?”  

( Clare ) Herra, en tiedä, mikä on saanut otteen minun sydämestäni, mutta minä todella murehdin 
heidän puolestaan tässä maailmassa. Se tuntuu minusta niin kovin toivottomalta.  

( Jeesus ) ”Kyllä, jos näet niin kuin maailma näkee, se on aika toivotonta. Mutta sinun täytyy nähdä 
uusilla silmillä, näkymän, joka Minulla on heitä varten. Ja aivan kuin olit kääriytynyt pimeyteen, 



 
155 

 

ennen kuin tulit Minun luokseni, heillä on oma pimeytensä. Ja aivan kuin Minä toin sinut valoon ja 
pois syntiesi haudasta, Minä tulen tekemään heille.”  

”Tämä on kysymys… Luotatko sinä Minuun, Clare?”  

( Clare… syvä huokaus ) Herra, minä luotan sinuun älylläni, mutta minun sydämeni on silti aika 
raskas. Kuinka minä saan nämä kaksi olemaan samaa mieltä?  

( Jeesus ) ”Luota Minuun. Hengitä syvään Minun Rakkauteni lähteistä sinua varten, Clare ja sitten 
vapauta heidät Minulle sanoen, ”Jeesus, Minä luotan Sinuun”.”  

( Clare ) Hengitin syvän ja sanoin… ”Jeesus, minä luotan Sinuun. Minä sanoudun irti pelosta, 
ylpeydestä ja minun omasta tavastani ja otan syviä siemauksia Sinun Rakkauttasi, mikä ei ole 
koskaan pettänyt Minua.” Kun sen todellisuus iski minuun, kyynelet alkoivat virrata silmistäni. Hän 
sieppasi kyyneleeni suureen kristallipulloon, joka oli melkein reunojaan myöten täynnä.  

( Jeesus ) ”He ovat kauniita lapsia ja rakkautesi on jättänyt heihin jäljen varhaisesta iästä alkaen. 
Kun kaikki on sanottu ja tehty, on silti olemassa rakkauden perustus, jonka olet asettanut ja sinun 
rakkautesi Minuun. Tämä ei tule epäonnistumaan tehdä heihin vaikutusta. Siispä nyt, Minä haluan 
sinun laittavan heidät Minun kykeneviin käsiini ja luottavan Minun täydellistävän heidät. Minä 
vakuutan sinulle, jopa nyt he seuraavat heidän nimettyä reittiään ja he tulevat löytämään 
lääkkeensä Minussa juuri oikeaan aikaan.”  

( Clare ) Vau, Herra, mistä tämä suru tuli?  

( Jeesus ) ”Se oli hengellinen hyökkäys pysäyttää sinut palvelutoimessasi. Mutta se ei onnistunut. 
Itse asiassa, kaikki asiat, mitä olet nyt kärsimässä, ovat aika yleismaailmallisia melkein kaikille 
Sydänasukkaille. On harvinainen asia todella, kun lapsi kiinnittyy oikealle polulle. Maailman 
vaikutus on niin hyvin voimakas. Mutta luonto kulkee kulkuaan ja kun aika on oikea, Minä tulen 
ottamaan kypsän hedelmän kiinni, kun se tipahtaa puusta. Ja se tulee olemaan makea.”  

”Sinulla ei ole aavistustakaan, kuinka monet Sydänasukkaat löytävät itsensä surun tuskista, 
koskien samoja asioita, joiden kanssa sinä painiskelet. Mutta Minä olen tässä vakuuttamassa teille 
kaikille: Minun Armoni ei palaa Minun luokseni takaisin tyhjänä. Aivan sinä päivänä, jolloin te 
annoitte elämänne Minulle, Minä aloin työskentelemään lastenne kanssa. Jopa ennen sitä päivää, 
Minä tarkkailin heitä ja pystyin näkemään heidän sielujensa kaarevuuden.”  

”Kun Sanoin, että Saatana tähtää kaulasuoneen, Minä tarkoitan, että hänen käskyläisensä tietävät, 
mihin kohdistaa isku vyön alle. Ja te kaikki kärsitte murhetta lapsistanne, kysyen, teittekö oikein, 
murehtien virheistänne, ihmetellen, että onko heillä vielä toivoa. Saanko Minä sanoa, syyttäjät 
seisovat vieressänne, iskien sydäntänne kaikenlaisilla valheilla heistä? Ja Minä olen tässä 
poistamassa keihään ja ennallistamassa haavanne uskon balsamilla, Minun hyvyyteni ja armoni 
kanssa. Jopa nyt kärsimyksenne tukevat sielujen sadonkorjuuta ja heidän vuoronsa on tulossa.”  

”Monet teistä ovat ahkeroineet Minun puolestani väsymättömästi: rukoillen, paastoten, palvellen 
ja tehden aivan parhaanne vanhempina, kun olette katselleet lastenne menoa maailmaan. Jopa ne 
teistä, joilla on ollut parhaat voimavarat ja aikomukset, ovat todistaneet tämän tragedian. Mutta 
katsokaahan, Minä olen teidän ja teidän lastenne kanssa, tavalla, jota te ette koskaan ymmärrä, 
ennen kuin Taivaassa. Todella, kun te näette, että Minä teen heille seuraa, te tulette 
huudahtamaan, ”Oi Herra, miksi minä huolehdin ja hermoilin niin ???!” Ja Minä tulen vastaamaan 
teille hellästi, ”Koska te ette nähneet sitä, mitä Minä näin. Mutta nyt te tiedätte, että Minun käteni 
oli heidän kädessään koko ajan, enkä Minä koskaan päästänyt irti”.”  
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”Siispä älkää antako paholaisten tulla ja kiduttaa teitä heidän kohtalollaan. Se on Minun luonani. 
Minä haluan teidän heijastavan sitä luottamusta, kun olette tekemisissä heidän kanssaan. Älkää 
lisätkö heidän syyllisyyden taakkojaan, joilla paholaiset, siitä voitte olla varmoja, pilkkaavat heitä, 
yrityksellä vieraannuttaa heidät teistä. Pikemminkin, näyttäkää heille Minun ehdotonta 
rakkauttani, antakaa heidän nähdä Minut teidän kauttanne. Tämä tulee poistamaan minkä 
tahansa epäluottamuksen ja pelon esteet, joiden kanssa he saattavat kamppailla ja tulee 
edistämään hyviä suhteita heidän kanssaan. Teidän ei tarvitse hyväksyä heidän syntejään, eikä 
myöskään teidän tarvitse hyökätä niitä vastaan. He tietävät jo eron oikean ja väärän välillä ja sen, 
mitä te hyväksytte ja mitä ette. Tämä on tarpeeksi tuomitsemaan heidät. Mutta hiljaisella, 
ehdottomalla rakkaudellanne te näytätte heille tien Valtakuntaan.”  

”Kun aika on kypsä ja maailma on tyydyttänyt heidät, sitten he tulevat etsimään eläviä vesiä, joissa 
te kylvetitte heitä, kun he olivat lapsia. Se tulee saamaan heidät kiinni. Sillä aikaa, ei väliä, kuinka 
kauas he menevät pimeyteen, olkaa varmoja, että Minä olen heidän kanssaan.”  

”Ja vaikka monet teistä murehtivat virheitänne, Minä olen tässä kertomassa teille, että jopa niitä 
on käytetty muovaamaan heissä hyvää luonnetta. On todella hämmästyttävää, kuinka vihollinen 
voi ottaa jopa parhaat vanhemmat ja saada heidät tuntemaan itsensä kuin heittiöiksi. Mutta sillä 
aikaa, kun te teitte parhaanne ja jopa epäonnistuitte, Minä tiesin, kuinka kääntää vaikutukset 
ympäri, tuottaakseen hyvää heidän sieluissaan.”  

”Monet teistä, jotka huolehtivat, laittavat liian paljon painoa sille, mitä te voitte tehdä ja aivan 
liian vähän painoa sille, mitä Minä voin tehdä ja mitä Minä olen tehnyt heidän elämissään 
Puhumattakaan siitä, mikä on vielä tulossa – sillä Minulla on elämää, ei kuolemaa suunniteltuna 
heitä varten.”  

”Minä yritän linnoittaa teitä, Sydänasukkaat. Teitä vastaan on tehty monia tuomitsemisen 
toimeksiantoja, jopa nyt puhuessamme. Ja Minä olen valmistelemassa etukäteen teitä, seisomaan 
uskossa, että te olette saaneet anteeksi virheenne ja Minä tulen tuomaan hyvää heistä.” 

”Älkää salliko vihollisen laittaa teille syytä heidän oman vapaan tahtonsa päätöksistä. Ymmärtäkää, 
että vapaa tahto sallii heidän valita oikean tai väärän. Jopa kuten Minä löysin monet teistä 
syntinne kuopasta ja toin teidät Valoon, Minä tulen tekemään saman lastenne kanssa. Minä olen 
luvannut sen: te ja koko teidän taloutenne tullaan pelastamaan. Armon mysteeri on työssä tässä ja 
teidän parhain vastauksenne on yksinkertaisesti, ”Jeesus, minä luotan Sinuun.” Luottakaa ja 
kukoistakaa. Teidän lapsenne ovat nyt Minun työni.”  

”Riemuitkaa Minun Morsiameni. Todella, Minä tulen hakemaan teidät pian.” 

 

 

351. Jumala kuulee Venäjän Kansaa & Harhaanjohdetut Eliitin jäsenet 

 
JUMALA KUULEE VENÄJÄN KANSAA & HARHAANJOHDETUT ELIITIN JÄSENET  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Heinäkuuta, 2016. 

( Clare ) Nostakaa päänne ylös, Sydänasukkaat. Pelastuksenne on lähellä.  

Tänä iltana Herra oli kanssani juhlasalissa ja huolitellussa, kauniissa tanssisalissa. Pystyin itse 
asiassa kuulemaan hääpukuni kahinan ja näkemään sen tiettyjä satiiniosia, kun tanssimme lattian 
halki. Yhdessä vaiheessa, useiden hetkien jälkeen, aloin näkemään muita morsiamia puvuissaan 
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heidän Jeesustensa kanssa, sulokkaasti kieppuen ja liikkuen musiikin äänen tahtiin. Herra piti 
minun keskittymiseni täällä koko ylistykseni ajan.   

Siispä, kun tulin kuuntelemaan Häntä, aloitin… Kiitos Sinulle Herra, kun annoit minulle 
ennakkonäyn hääjuhlasta. En tiedä, onko se siksi, kun se on pian vai niin hyvin pitkän ajan päässä, 
miksi Sinä sallit minun kokea tässä. Vaikka tiedänkin, että Sinä olet puhunut Ezekielin, minun 
aviomieheni, kanssa siitä joka päivä. Tänä iltana Ezekiel sanoi, että hän tunsi, että Sinä yritit saada 
hänet nostamaan silmänsä ylös, sillä hänen pelastuksensa on lähellä. Toisin sanoen: ”Pidä silmäsi 
merkeissä, jotka sanovat, että se tulee pian. Pidä silmäsi palkinnossa.” Ja kuitenkin hänen kipunsa 
on yli asteikon ja asiat kulkevat kohti huipentumaa poliittisesti tässä maassa.  

Herra, pyydän, anna meille jotakin, Herra, oletko Sinä täällä?  

( Jeesus ) Minä olen tässä, Rakkaani, eikä mitään tapahdu aivan vielä. Vakaasti hän kulkee. Minä 
tiedän, että te kaikki olette valmiita poistumaan. Mutta tilanne ei ole aivan kypsä vielä ja sieluja 
virtaa sisään muslimi kansakunnista.”  

”Tilanne on kriittinen Puolassa. Monia, monia rukouksia nousee ylös Venäläisiltä ihmisiltä, koska 
he eivät halua tulla pakotetuiksi tähän sotaan, jota teidän sairas johtajanne on yllyttämässä. Isä 
kuulee nämä rukoukset, Clare. Tämä paha mies tulee olemaan turhautunut, tehdäkseen joitakin 
hyvin tyhmiä asioita. Itse Jumala vastustaa häntä.”  

”Eliitin joukossa on ihmisiä, jotka ovat menettäneet järkensä ja näkökulmansa. Ruohonjuuritaso on 
se, mikä pitää tätä maailmaa kasassa juuri nyt. Harhaanjohdettu eliitti on ponnistelemassa 
Jumalaa vastaan, Jumala on vastustamassa heitä. Nyt on ollut niin monia viivästyksiä, että asiat 
alkavat hajoamaan saumoista heillä. On olemassa maanalaisia tukikohtia ja ”hautomoita”, niin 
sanottuna, jotka alkavat olla ylitäytettyjä, heiltä loppuu tila, he ovat varalla odottamassa ja se saa 
aikaan keskittymisen heikkenemisen, mikä vakavasti vaarantaa heidän eteenpäin menoaan.”   

”Tämän on Minun Isäni tehnyt. Ihmisillä on suunnitelmansa, mutta voima tulee Ylhäältä, eikä 
Jumalaa tulla pilkkaamaan tai pakottamaan mihinkään. Siispä, se kostautuu heille. Jännitteet 
kasvavat, sisäisiä luhistumisia tapahtuu, kun reitit, joiden on odotettu olevan avoimia toimintaa ja 
eteenpäin menoa varten, ovat tiukasti kiinni.”  

”Rapistuminen, turhautuminen ja sisäiset hajoamiset tapahtuvat niiden keskuudessa, jotka 
ajattelivat, että maailma joutuisi hämmennykseen ja tuhottaisiin tähän mennessä. Te, Minun 
Morsiameni, ette ole ainoat, jotka odottavat innokkaasti Taivaaseennostoa.”  

( Clare ) Tässä vaiheessa, minä halusin vain jakaa sen, että minulla oli näky/vaikutelma koko tämän 
ajan, kun Herra oli puhumassa. Näin suuren armeijan tapaisen odottamassa ja he olivat tulleet 
partaalle, missä he eivät voi mennä yhtään edemmäs ja ovat siinä. Kuitenkin tuhannet ovat heidän 
takanaan, jotka ovat yhä eteenpäin menevässä liikkeessä ja heidät pysäyttävät äkillisesti partaalle 
pysähtyneet. Se on kuin valtava liikenneruuhka… jatkuu maileja taaksepäin. En tiedä, edustaako 
tämä vastustavien voimien henkistä vai fyysistä valmiuden tilaa. Mutta turhautuminen on ilmeistä.  

Jeesus jatkoi… ”Kuten Minä sanoin, sisältä päin tapahtuva rappeutuminen on käynnissä. Se on 
erittäin hyvä merkki. On vielä paljon hyviä ihmisiä tässä maailmassa, jotka vastustavat tätä. Ja 
kyllä, Herra Trump on avaintekijä; Minä käytän häntä herättämään maailman.”  

( Clare ) Herra, tämä kaikki on niin hämmentävää minusta. Näyttää aivan kuin meillä olisi 
mahdollisuus uudelleen rakentaa tämä maa ja maailma – ja en näe, miten Taivaaseennosto sopii 
sen kaiken kanssa yhteen.  
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( Jeesus ) ”Sinä olet oikeassa, mutta ei kaikkia pahuuden voimia ole valjastettu, Clare; vielä on 
paljon piilossa maailmalta.”  

( Clare ) Mutta tuleeko Isä sallimaan Taivaaseennostoa niin kauan kuin maailma on kääntymässä 
ympäri?  

( Jeesus ) ”Se on hyvä kysymys. Minä en voi vastata siihen tänä aikana, Rakkaani. Sinusta on 
tulossa hieman liian utelias ja olet katsomassa asioihin, jotka ovat liian kaukana sinusta. Kuitenkin 
Minun on sanottava, että logiikkasi on pitävää; sinä et vain tunne pahan voimia, jotka pelaavat 
tässä.”  

( Clare ) Eli Sinä tarkoitat demoni-avaruusolioita ja heidän osaansa?  

( Jeesus ) ”Kyllä. Ja paljon muuta, mistä sinä et tiedä mitään. Mutta tämän Minä sanon: maailman 
köyhien ihmisten rukouksilla, ruohonjuuritason, tämän maailman todellisten ihmisten, heidän 
rukouksillaan on vaikutusta tapahtumiin, he hidastavat sitä, mitä eliitti on suunnitellut. Katsohan, 
AntiKristusta ei voida paljastaa ennen kuin heidät, jotka pidättelevät vihaa rukouksillaan, on 
poistettu. Tulee olemaan kohta, missä vaakakupit kääntyvät, mutta toistaiseksi on yhä tasapaino. 
Minä tiedän, että sinä haluat Minun antavan sinulle enemmän, Clare, mutta Minä en voi.”  

( Clare ) Siispä, mikä on Sinun neuvosi meille, Herra?  

( Jeesus ) ”Vakaasti hän kulkee. Pyhien käsien ylös kohottaminen rukoukseen ja anomiseen, että 
tämä paha pysäytettäisiin ja että se, minkä pitää tapahtua, tapahtuu suurimman sielujen 
sadonkorjuun kera. Ja rukouksen jälkeen, toiminta.”  

”Tavoitelkaa missioitanne, Minun Morsiameni. Jatkakaa oikeaan suuntaan, tuoden hedelmää 
lahjoillanne. Joillekin teistä, lahja ovat erilaiset sairaudet ja kärsimykset, Minun Morsiameni. Minä 
olen kanssanne kärsimyksen sängyssänne, Minun Morsiameni. Minä tulen lohduttamaan teitä 
suurella hellyydellä ja kiitollisuudella, teidän rakastavasta anteliaasta sydämestänne.”  

”Tietäkää, että suurimmat pelaajat tässä semifinaalissa ovat Minun uskolliset esirukoilijani. Pienet, 
joita kukaan ei näe tai joista kukaan ei välitä. He ovat ratkaiseva voima; he ovat etulinjassa ja 
pidättelevät pahuuden vuorovettä. Jos olette yksi heistä, Minä pyydän teitä löytämään kunniaa ja 
suurta tyydytystä tästä osasta. Te olette heitä, joilla on eniten merkitystä.”  

”Älkää antako periksi ja olkaa korkeasti tyytyväisiä ylennettyihin asemiinne tässä historian 
hetkessä. Suuri tulee olemaan palkkionne Taivaassa. Älkää katsoko sitä, mitä muut ovat tekemässä 
ja verratko itseänne. Ei, sinnitelkää, sydämenne keskittyneenä Minun aikomuksiini; sinnitelkää ja 
nostakaa itku oikeudenmukaisuuden puolesta korkealle, Isän Valtaistuimelle. Teillä on ratkaiseva 
ääni.”  

”Tämä on sotavyöhyke ja te olette etulinjat. Minä varustan teitä. Suuri on kunnia, joka on 
rakkauteen liittyneenä, joka antaa ja antaa ylittäen itsensä. Tämä oli Minun osani ja kun te 
manifestoitte sen, te muistutatte Minua eniten. Minä olen teidän kanssanne. Älkää uupuko 
loppuun. Lohduttautukaa sillä suurella ilolla, mitä te tuotte Minulle, Minun Morsiameni.”  

”Uskollisuutenne vuoksi, profetia tullaan saattamaan loppuun tavalla, jota kukaan ei olisi voinut 
nähdä ennalta tai kuvitella.”   

VIIMEISIMMÄT UUTISET: 

Todellinen Rukous Hälytys, 13. Heinäkuuta, 2016.  
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Jeesus sanoo… ”Tämä on ollut raju päivä. Me yritämme välttää sodan, tiedättehän.” Tänään on 
ratkaiseva valtion päämiesten ja NATOn kokous, koskien Venäjää. Putin on todella aktiivisesti 
yrittänyt saada Amerikan huomion, että me olemme menossa kohti ydinsotaa, mutta tietenkin 
hallinnon kontrolloima media sivuuttaa hänen yrityksensä. Pyydän, rukoilkaa tämän puolesta… 

 

 

352. Jeesus selittää…  

Kuinka selvitä tämän Ajan Harhautuksista & Avaruusolioiden Luonne 

 
SELVIÄMINEN TÄMÄN AJAN HARHAUTUKSISTA & AVARUUSOLIOIDEN LUONNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Heinäkuuta, 2016. 

Olkoon Jeesuksen rohkeus kanssamme, Sydänasukkaat. Pitäköön Hän meidät täydellisessä 

rauhassaan.  

Tänään otin vähän aikaa kuunnellakseni tapahtumia ympäri maailman ja nähdäkseni mistä 

tarkkaan ottaen Herra on meitä varoittanut. Kaikki, mitä Hän on antanut näissä viesteissä, on 

vakaata ja elämän polku. Me olemme elämässä Ilmestyskirjan reunalla, ja kaikki tuomiot, jotka 

ovat tapahtuvat maailmalle, ovat juuri nyt tapahtumassa aivan meidän silmiemme alla. Vain 

rukouksella on merkitystä tulevatko pahimmat rangaistukset ja sielujen menetykset vai 

pehmennetyt rangaistukset, jotka tulevat antamaan tilaa  suuremmalle määrälle sieluja tulla 

Valtakuntaan.  

Ja minä törmäsin Presidentti Putinin lausuntoon avaruusolio paljastuksesta; ne ovat oikeasti 

demoneita, joilla on valmistetut moniulotteiset kehot. Se oli video Venäjän ja Lähi-Idän syvistä 

järvistä, missä humanoidi olennoista on toistuvasti tehty havaintoja, niiden on nähty asuvan 

syvyyksissä. Kun näkee Amerikan tietämättömyyden kattavuuden ja sen millaisia voimia näillä 

demonisilla olennoilla on, minun täytyy sanoa, että minä olin pelästynyt. Kuitenkin, Minä tiedän, 

että Minun Jumalani on mahtavampi kuin mikään näistä ja Hän suojelee minua. 

Välittömästi ylistyksen jälkeen, Jeesus alkoi puhumaan.  

” Nyt tiedät, mitä Minun täytyy käsitellä, kuitenkaan tämä ei ole mitään Minulle, Clare. Älä ole 

peloissasi, se ei tule lähelle asuinpaikkaasi. Muista… ” Päästä meidät pahasta? ” Ja Puf! ” 

” Se on kaikkialla ympärilläsi, joka puolella ja kuitenkaan, se ei voi koskea sinuun. Sinä olet Minun. 

Ja niin ovat sinun lapsesikin, Minä voisin lisätä. ” 

Ja se mihin Hän viittaa, on kun yhtenä iltana istuin kuumavesi ammeessa ja näin avaruusaluksen 

leijuvan korkealla taivaalla vilkkuvine, monivärisine valoineen. Se vain oli siinä. Minä tiesin 

välittömästi, mikä se oli, ja välittömästi minun mieleni yhdistyi sen alkuperään ja nämä sanat 

tulivat suustani, ilman ajatusta!    ”Päästä meidät pahasta. ” Ja tarkoitan, että se alus 

kirjaimellisesti katosi taivaalta. Ei edes liikettä vasemmalle eikä oikealle, ylös tai alas – vain ” puf! ” 

ja se oli mennyt. Ja siitä ajasta lähtien, minä olen tiennyt kuinka käsitellä näitä olentoja. 

Ja Herra jatkoi… ” Nyt näet, kuinka valtavaa maailman korruptio on ja miksi yliluonnollisia keinoja 

tarvitaan puhdistamaan se. Älä ole peloissasi. Nämä olennot ovat erittäin lyhyessä 
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talutushihnassa. Jos ihminen haluaa olla utelias ja katsoa näitä asioita, Minä en voi häntä estää. 

Mutta on typeryyttä edes kajota näihin asioihin, niin pimeitä ja vakavia ne ovat. ” 

Vau, Herra. En tiedä mitä sanoa, paitsi että olen niin iloinen, että en tiedä enempää! Pyydän, 

Jeesus, päästä minut erehdyksen hengestä, ja siitä petoksesta, joka tulee lankeamaan ihmiskunnan 

ylle. 

Hän jatkoi… ” Se on jo tehty, Minun Rakkaani. Sinä olet Minun Morsiameni; Minä suojelen 

mieltäsi, henkeäsi, sieluasi ja kehoasi. Kaikki sinussa on Minun, ja Minä suojelen sinua aivan kuten 

aviomiehen pitääkin. Minä haluan sinun ymmärtävän tämän… ei väliä kuinka monta, kuinka 

eriskummallisia ja outoja nämä elämänmuodot vaikuttavan olevan – ymmärrä, että ne ovat, kun 

ne yksinkertaisesti riisutaan naamioistaan, Saatanan kontrolloimia demoneita. Se on niin 

yksinkertaista. ” 

” Ei väliä miten hyväntahtoisilta ne vaikuttavat, mitä ne saavat teidät tuntemaan, tai kuinka 

vakuuttavia hyväntahtoisia tekoja he näyttävät… ymmärtäkää, että ne ovat demoneita, selvästi ja 

yksinkertaisesti. Pienimmästä suurimpaan, ne ovat yksinkertaisesti demoneita, langenneita 

enkeleitä ja korruptoituneita olentoja. Heillä kaikilla tulee olemaan aikansa Tulisessa järvessä. 

Jokaikinen tulee menemään Tuliseen järveen, olivatpa he kuinka huoliteltuja tahansa tai kuinka 

näennäisen hyväntahtoisia… Se on heidän kohtalonsa. ” 

” Koska tämä on niin pimeää, Minä en tahdo sinun katsovan sitä. Monille se voi tulla pelottavaksi, 

jopa terrorisoivaksi. Mutta teillä on Minun Pyhät Kirjoitukseni ja lupaukseni ylläpitämässä teitä. ” 

Mikään paha ei kohtaa teitä, eikä mikään kulkutauti tule lähelle telttaasi. ” Nämä eivät ole 

tyhjänpäiväisiä sanoja; ne ovat lupauksia heille, jotka kuuluvat Minulle ja tottelevat Minua. ” 

” Näiden olentojen löytyminen ja paljastuminen tulee terrorisoimaan koko maailmaa, mutta 

Minun Ihmisilläni ei tule olemaan mitään pelättävää. Joko näkyvä tai näkymätön, jokainen polvi 

tulee taipumaan, jokainen kieli tunnustamaan, että Minä olen Herra. Toisin sanoen, ne ovat Minun 

alamaisiani. Kun Minun Uskovani käyttää Minun Nimeäni, se on vahva torni, mahtava linnoitus ja 

hyökkäävä voima, joka on mahtavampi kuin mikään ase mitä heillä on. ”  

Herra, milloin ne tulevat paljastumaan?  

” Hyvin pian. On olemassa suunnitelma, hyvin järjestetty, näiden kaikkien tapahtumien iskevän 

ihmiskuntaa kasvoihin, ällistyttäen ja halvaannuttaen heidät toimimaan määräysten mukaan. Liike, 

joka on nyt meneillään, maailmanlaajuista agendaa vastaan, koostuu ihmisistä, jotka tulevat 

lopulta olemaan hyvin tiedotettuja ja he eivät tule lankeamaan petokseen, joka paljastetaan. 

Riippumattomat tulevat taistelemaan oikeuksistaan. ” 

 ” Katsohan, Minun Rakkaani, kuten kerroin sinulle eilen illalla, Maapallolla tulee olemaan monia 

pahan voimia. Te ette ole tekemisissä vain salamyhkäisen ja korruptoituneen hallituksen kanssa, 

vaan te olette tekemisissä Islamin uskon kiihkoilijoiden, demoni-avaruusolioiden, riippumattomien 

hallitusten, rasistiryhmittymien kanssa… ja lista jatkuu ja jatkuu. Mitä useammat heräävät ja 

ryhtyvät kapinoimaan, sen vähemmän vaikutusvaltaa näillä asioilla tulee olemaan. Suurin käsillä 

olevista asioista on massojen tietämättömyys siitä, kuinka heitä on manipuloitu. ” 

” Heitä on rauhoitettu viihteellä ja urheilulla, sekä aseman, vaikutusvallan, varallisuuden, 

kauneuden ja lahjakkuuden jahtaamisella. Tämä kattaa niiden henkilöiden päivittäisen agendan, 

kenen pitäisi tehdä jotain asialle. Kun he heräävät, he tulevat olemaan kunnioitusta herättävä 
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voima näitä pahoja vastaan. Ja heidän heräämisestään on merkkejä olemassa. Erityisesti sellaisten 

tapahtumien jälkeen, mitkä uhkaavat heidän turvallista, keskiluokkaista elämäntapaansa. 

Terrorismi teidän omalla maaperällänne, on saanut monet ajattelemaan epätavallisesti, eri tavalla 

kuin mitä hallitus on ohjelmoinut heidät ajattelemaan. ”  

” Jos tarpeeksi herää, ennen kuin on liian myöhäistä, tulee vallankumous ja globalistit heitetään 

ulos… toistaiseksi. Muistakaa, rukous muuttaa asioita. Kaikkia teitä Minun Isäni on kuullut, kun te 

olette nostaneet sydämenne Hänen puoleen. Tämä on ” pelin ratkaisija ”, kuten sitä kutsutaan. 

Tämä on myös se villi kortti, jota eliitti ei voi kontrolloida: rukoileva yleisö. ”  

” Se mitä Ilmestyskirjassa, Danielin kirjassa ja muissa paikoissa on kirjoitettu, täytyy tapahtua. 

Mutta tapahtumien voimakkuuden määrittelevät suurelta osin rukoukset ja ihmisten katumus. 

Kun ihmiset alkavat heräämään ja ymmärtämään, että valinnan vapaus ei ole ensinkään vapautta, 

vaan orjuutta murhan syntiin. Kun ihmiset näkevät, että avioero ja uskottomuus ei ole vapautta, 

vaan tuovat mukanaan omanlaisensa rampauttavat ongelmat kokonaiselle sukupolvelle sen 

vaikutuksessa oleville lapsille. Kun he näkevät, että avioliitto on pyhä liitto, jota varten heidän 

täytyy olla valmiita kuolemaan itselleen, ja että väärä kumppani avioliitossa on sukupolven 

tragedia. Kun nämä asiat alkavat sarastaa väestössä, asiat alkavat muuttua. ” 

” Minun sääntöni eivät ole rampauttavia, synti on rampauttavaa. Minun sääntöni vaalivat ja 

suojelevat elämää, ei vain seuraavassa elämässä vaan juuri nyt, täällä tässä ulottuvuudessa. 

Valitkaa elämä tai valitkaa kuolema, mutta ymmärtäkää: millä tavalla tahansa se onkin ristiriidassa 

Minun tieni kanssa, se tulee johtamaan kuolemaan, epätoivoon ja epäonnistumiseen. ” 

” Koko vapaamielinen agenda täytyy nähdä sellaisena kuin se on: elämän periaatteiden 

korruptiona. Elämän periaatteet johtavat onneen ja rauhaan. Kun ihmiset näkevät, että 

vapaamielisten sääntöjen alkuunpanija on paha ja sillä on alusta asti ollut pahat aikeet, tuhoten 

perheen ja yhteiskunnan rakenteen – kun ihmiset huomaavat tämän, he tekevät käännöksen ja 

omistavat elämänsä puolustaen ja eläen Totuutta. Siis siellä missä rohkeus herää kääntämään 

rappeutuvan yhteiskunnan kohtalon. ” 

” Tämä on siellä, missä Minä sallin tragedian kohdata Maapalloa, herätyksenä heille, jotka ovat 

asettuneet hengellisen välinpitämättömyyden elämäntyyliin. Tämä tulee järisyttämään perustuksia 

myöten ja saa heidät huutamaan Minua, etsimään Totuutta. ” Missä kohtaa me menimme 

väärään? Miksi tämä tapahtuu? Onko Jumala todella olemassa ja kontrolloiko Hän kaikkea? ” 

Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita kohdataan vain, kun kansallinen tragedia iskee – 

tarkastellaan niitä sääntöjä, joiden mukaan eletään ja mieltä kalvaa kysymys, ” Onko totta, että 

meidän syntimme ovat tuoneet tämän meille? ”. ”  

” Tämä herääminen, mikä on alkanut, osoittaa kristityiksi ne ihmiset, jotka ovat äänekkäitä ja 

sanavalmiita, ja ketkä paheksuvat pahaa ja paljastavat salaliittojen riistävän heiltä heidän 

vapautensa. ” 

” Ja viimeinkin, älykkäät huomaavat, että he eivät olleetkaan niin teräviä loppujen lopuksi ja että 

kristityillä itse asiassa on tietoa, joka paljastaa mikä todellakin on pahaa, hyvän valepuvussa. ” 

Kyllä, meillä on Pyhät Kirjoitukset! 
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” Herra Trump on klassinen esimerkki henkilöstä, joka ajatteli olevansa viisas, mutta on 

huomaamassa, kuinka typerä hän todellakin oli. Hän on esimerkki maailmalliselle ja menestyneelle 

keskiluokalle. ”  

” Clare, nämä Ilmestyskirjaan kirjoitetut asiat täytyy tapahtua. Mutta mitä enemmän rukouksia 

tarjotaan, sitä vähemmän tuhoavia niiden täytyy olla ja sen enemmän sieluja Minä saan mukaani 

Taivaaseen. Rukous on ratkaiseva ja parhaana pidetty ase. Ilman rukousta, maailma hajoaisi 

yhdessä yössä. Kirjaimellisesti. ” 

” Siis katsohan, kun sielut tulevat lähelle Minua, heitä suojellaan ja heitä neuvotaan oikean 

elämänpolun löytämisessä, eikä heitä estetä eikä puijata suurilla petoksilla tai globalistien 

agendoilla. Siksi tämä kanava ja muut tämän kaltaiset ovat niin tärkeitä Minulle. Minä opetan 

täydellistä luottamista Minuun ja läheistä ystävyyssuhdetta, joka lopussa tulee säästämään heidän 

henget, ketkä Saatana olisi saanut verkkoihinsa ja johdattanut Helvettiin. ” 

” Ihmisiin ei voi luottaa, instituutioihin ei voi luottaa, uskontoon ei voi luottaa. Minä olen Ainoa, 

Johon voi luottaa ja Minä tarjoan tätä suhdetta kaikille sieluille, jotka Minä olen luonut. Se on 

sinun vallassasi nähdä vaivaa kehittää sitä. Ellei tämä ole tärkeysjärjestyksessä etusijalla 

elämissänne, mikä tahansa teille on tärkeämpää, tulee johdattamaan teidät petetyiksi ja 

orjuuteen. ” 

” Voi, kuinka tärkeää, Minun Ihmiseni, onkaan oppia kuulemaan Minun ääntäni ja tottelemaan 

Minun määräyksiäni! Teidän koko ikuisuutenne riippuu siitä. Pyydän, älkää laittako mitään tai 

ketään Minun Tietoni edelle, eikä sen edelle, että tottelette Minun lakejani. Te laitatte sielunne ja 

lastenne sielut ikuisen kadotuksen vaaraan. ” 

 ” Pyydän, Minun Ihmiseni, etsikää Minua kaikesta sydämestänne, kunnes löydätte Minut. Minä 

olen odottamassa teitä, Minä tulen antamaan teille ohjeita, Minä tulen rakastamaan ja 

parantamaan teidät. Ja ennen kaikkea, Minä tulen antamaan teille anteeksi. Älkää olko 

peloissanne – Minä olen teidän puolellanne, en teitä vastaan. Kaikki mitä olette kuulleet Minun 

olevan kostonhimoinen Jumala, on kiero valhe. Niille, jotka etsivät tehdäkseen pahaa toisille, kyllä, 

Minä puutun asiaan. Mutta muille, Minä olen oikeudenmukaisuuden suoja Saatanaa ja hänen 

kikkojaan kohtaan. Ja Minä johdatan teidät elämänpoluille, ettekä te lankea tämän ajan suurten 

petosten saaliiksi. ” 

 ” Etsikää Minua ja eläkää. ” 

 

 

353. Hienovarainen nuhde & Amerikan kuolema 

 
13.07.2016 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

Ensimmäinen osa... Rukoukset sodan välttämiseksi & Hienovarainen nuhde 

Herra on kanssamme, sydänasukkaat. Hän välittää meistä niin kovin paljon. 

Tiedän, tämä on vain lyhyt viesti, mutta haluan kiinnittää huomionne siihen kriittiseen 
tilanteeseen, mikä on Venäjän ja NATOn välillä juuri nyt. Ja minusta tuntuu, että tämä viesti on 



 
163 

 

saatava ulos, että voisimme kaikki rukoilla. Jos jotkut teistä ovat kokeneet viimeaikoina paljon 
enemmän kärsimystä, paljon enemmän kipua, monia uusia ristejä ja ongelmia, voin kertoa, että 
me myös olemme kokeneet saman.  

Nämä viime päivät ovat olleet äärimmäisen raskaita, mutta niin kuin Herra sanoo tässä dialogissa, 
“Tämä on ollut rankka päivä. Mutta yritämme välttää sodan, tiedäthän.” Ja se on juuri se, mitä on 
meneillään. Ja tänään on ratkaiseva valtionpäämiesten ja NATOn kokous koskien Venäjää. Putin on 
todella aktiivisesti yrittänyt saada amerikan huomion heräämään siihen tosiasiaan, että olemme 
menossa kohti ydinsotaa. Mutta hallinnon kontrolloima media jättää huomioimatta hänen 
yrityksensä tavoittaa meitä.  

Niin, pyydän teitä kaikkia rukoilemaan maailman tilanteen puolesta. Venäjä on valmis sotaan 
NATOn ja yhdysvaltojen kanssa ja odottaa Obaman iskevän ensin. Niin kuin kaikki tiedämme, 
hänen kautensa valkoisessa talossa on melkein tuhonnut amerikan ja nyt hän yrittää saada 
Venäjän tuhoamaan kaupunkimme ydinsodassa. Rukoilkaa, rakkaat, tilanne on epätoivoisesti 
kehittymässä ydinsodaksi. Ja älkää käykö kärsimättömiksi kärsimystenne kanssa. Jeesus on 
keräämässä niin paljon uhrilahjoja, kun vain olemme valmiita Hänelle antamaan.  

Ja minusta, minulla on ollut vaikeuksia viimeaikoina osoittaa pidättäytyvyyttä. Ja täytyy sanoa, 
vaikka asiat ovat olleet pieniä, niin mikään ei ole pientä kun kyse on Jumalan mielyttämisestä.  

“Tyydy yhteen, kaksi ei ole välttämätöntä.”  

“Vähemmän on enemmän.”  

Tuntui pahalta, koska tiesin mokanneeni.  

Ja tietenkin demonit rakastavat ampua minua syyllisyyden ja toivottomuuden nuolilla. Herra tosin, 
oli hyvin hellä rukouksessa ja alkoi välittömästi lohduttamaan ja neuvomaan minua.  

Hän aloitti... “Rakas, En ole täällä syyllistämässä, vaan rakastamassa. Morsiammenani sinun täytyy 
antaa hyvä esimerkki itsehillinnästä ja omistaa vain se, mikä on kaikkein välttämättömintä sinun ja 
papintoimesi kannalta. Silloinkin näkisin sinut mieluummin köyhemmällä puolella.”  

Kyllä Herra, tiedän.  

“Laske pääsi tähän, Clare, sydämelleni. Sinua koetellaan. Sinun täytyy nousta ja päästä yli tästä. Ei 
ole todella muuta sanottavaa tähän. Ole hyvä ja aito esimerkki säästäväisyydestä, jopa ruoan 
suhteen.”  

Hän jatkoi... “Tämä on ollut rankka päivä. Mutta yritämme välttää sodan, tiedäthän.” Kyllä Herra, 
tiedän.  

“Rukoukset toimivat, mutta tilanne ei näytä hyvältä. Kuitenkin, älä lopeta rukoilua. Tässä on 
mukana paljon voimia ja dynamiikkaa, kuin miltä päällepäin näyttää – En silti halua sinun tutkivan 
sitä. Se olisi sinun kallisarvoisen ajan tuhlaamista.”  

Ok Herra, ymmärrän.  

“’On hyvä olla tietämätön monista asioista Jumalan rakkauden tähden.’ sanoi joskus joku. Mieli, 
joka on sotkeentunut maailman menoon, on hämmentävä paikka olla. Minä pidän rauhallisista, 
yksinkertaisista mielistä eniten. Tiedäthän, Minun täytyy siellä myös asua.”  

Tiedän, Herra.  
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“No, emmehän ole luovuttamassa kanssasi, Clare. Vaikka syntisi ovat moninaiset, on myös 
rakkautesi suurta. Ja lopulta sinun rakkautesi Minuun voittaa. Siis, istu suorassa satulassa, äläkä 
anna ‘lauman’ (Minun lihani) hajaantua, kuin karjalauman kurittoman ohjaajan käsissä. Sinä tiedät 
koska mielytät minua ja koska kävelet reunalla. Sen tiedostaminen on merkki siitä, että haluat 
tehdä yhteistyötä Minun kanssani – ongelma on silloin, kun teeskentelet, ettei sen ole niin väliä, 
jos kaadut. Sillä on väliä. Sillä on todella paljon väliä ja jos se saa sinut tuntemaan olosi hyvältä, 
myös Minä olen hyvin tyytyväinen. Olen niin tyytyväinen, kun harjoitat itsekuria pienissä asioissa.”  

“Ymmärrä, että menestyminen pienissä asioissa takaa menestymisen suurissa asioissa. Se on taas 
kerran se pyhä portaikko, jossa menestyminen rakentuu menestymisen varaan, ja 
epäonnistuminen heikentää ja tekee tietä uusille epäonnistumisille. Rakastan nähdä sinun ottavan 
näitä askeleita ylöspäin ja Minä olen oikealla puolellasi kannustamassa.”  

Ja sillä hetkellä sain vision Herrasta. Me olimme taivaaseen johtavassa portaikossa. Olin 
pukeutunut hääasuuni ja olimme nousemassa portaita ylöspäin. Hän oli oikeallapuolellani ja auttoi 
minua, pitäen kädestäni kiinni ja antaen voimaa jokaiselle itsensä kieltämisen askelmalle. Tuntui 
melkein kuin olisin ollut pieni taapero pitäen isän kädestä kiinni. Se oli hyvin suloista.  

No kuitenkin, se oli osapuilleen tästä päivästä. Pyydän, pitäkää Venäjä, NATO ja Yhdysvallat 
rukouksissanne. Ja ymmärtäkää, jos asiat tuntuvat vaikeammilta, se johtuu todella, todella hyvästä 
syystä.  

Siunatkoon Herra teitä kaikkia.  

Ja nyt seuraava osa... Amerikan kuolema ja ylösnousemus  

Sydänasukkaat Amerikassa ja maailmalla, Haluan antaa teille lohdun sanan.  

Rukous hetkeni aikana ohjauduin siihen viestiin, jonka sain Herralta huhtikuun yhdeksäntenä 2015. 
Se oli aikaa, jolloin sotilasharjoitukset olivat käynnissä ja olimme todella lähellä sotaa. Se ei 
realisoitunut silloin, Herralle kiitos, että rukoilimme väliintuloa. Mutta nyt olemme taas jonkin 
äärellä ja haluan antaa tämän sanan, koska se on hyvin rohkaiseva.  

Herra on Amerikan kanssa. Heitä, joita Hän rakastaa, Hän myös kurittaa. Siis, ei väliä, mitä 
maassamme tapahtuu, haluan teidän muistavan nämä sanat. Pyydän.  

Tulin rukoilemaan hyvin myöhään tänään, koska yritin vastata muutamiin äärimmäisen kiireellisiin 
viesteihin, joita olen saanut teiltä, rakkaat perheen jäsenet. Ja välittömästi, vietettyäni vain 
muutaman minutin ylistäen Herraa, Näin meidät mustiin pukeutuneena.  

Minulla oli ylläni musta lesken asu ja Jeesus oli pukeutunut mustaan hautajaispukuun. Hän alkoi... 
“Amerikan kuolema, henkisesti ja fyysisesti.”  

“Tiedät hyvin, mitä tapahtuu pinnan yllä, sapelin kalistelua, harjoituksia lähellä pohjoisnapaa. 
Kaikki tämä on vain näytöstä.”  

“Salamyhkäisyyden ja juonitteluiden mies, jota ihmiset kutsuvat presidentikseen. Mies, joka 
hankkiutui virkaan vääryydellä, vain ja ainoastaan näyttelee massoille. Ja kun tuho koittaa, se tulee 
näyttämään autenttiselta – Kun todellisuudessa tämä kaikki ei ole muuta kuin pintapuolista 
näytöstä peittämään kaikkien suvereniteetin tuhoaminen, jotta vain yksi voisi hallita maailmaa.”  

“Hän on tehnyt tähdellistä työtä tuhotessaan sinut, Amerikka. Ja tämän olen sallinut, koska olet 
käyttäytynyt kuin portto ja maannut jotaisen ohikulkijan kanssa – Samaan aikaan aviomiehesi 
seisoi vieressä kun jokainen vuorollaan makasi kanssasi.”  
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“Mitä nyt voi sanoa? ‘Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja 
riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Sillä 
Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja 
antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät’...” (Ilm 17:16, 17:17)  

“Siitä huolimatta Olen sinun kanssasi. Niin kuin Hosea odotti Gomeria, jotta tämä lopettaisi 
huoraamisen ja väsyisi salaisiin rakastajiinsa. Kyllä, Olen siitä huolimatta todellakin kanssasi, 
Amerikka. Ja kun etsit Minua koko sydämestäsi, tulet todellakin löytämäänn Minut valmiina 
ottamaan sinut takaisin itselleni, sanoo Herra sinun Jumalasi.”  

“Siis kun olet haavoittuneimmillasi, käänny puoleeni ja Minä annan sinulle lohdutusta. Minä pesen 
ja lääkitsen haavojasi. Minä käärin haavasi valkoisiin liinavaatteisiin. Minä johdatan sinut oikealle 
tielle ja uudelleen rakennan pientilasi sinulle. Kyllä, tulet toipumaan ja olemaan taas uskollinen 
Minulle.”  

“Puhun niille amerikkalaisille sydämille, jotka yhä pitävät kiinni siitä visiosta, jonka Olen 
inspiroinut. Heille, jotka kieltäytyvät makaamasta vieraiden kanssa. Heille, jotka eivät voineet 
estää ahneita, jotka ovat vallassa ja ohjailevat omaa mukavuuttaan tavoittelevia pinnallisia ja 
hyväuskoisia ihmisiä. Olen heidän kanssa. Menkää eteenpäin rohkeudella. Minä itse olen teidän 
kanssanne ja lopulta se, mitä on suunniteltu varallesi, kaatuu ja sinä tulet nousemaan tuhkasta 
auttaen koko maailmaa vapautumaan sortajien alta. Ollen kuningaskuntani mukainen, niin kuin se 
on tuleva. Olkoon Minun rauha kanssanne, Amerikan pojat ja tyttäret, jotka pitävät kiinni 
oikeamielisyyden visiosta. Lamauttavia iskuja tulette ottamaan vastaan, mutta Minä palautan ja 
jälleen kerran löydän mielihyväni sinusta, kun maasi palaa luokseni. Yksi kansakunta Jumalan alla. 
Jumalan, joka kärsii kanssasi. Jumalan, joka rakastaa sinua ja on lahjoittanut suurta kauneutta 
maallesi. Ja Jumalan, joka varmuudella jälleen rakentaa sinut. Pidä tiukasti kiinni näistä sanoista, 
sillä ne ovat uskollisia ja totta.” 

Tunsin kiireellisyyttä lukea tämä viesti teille, koska meillä ei ole mitään ideaa, mitä tulee 
tapahtumaan seuraavien päivien ja viikkojen aikana. Tiedän ainoastaan, että Herra aikoo vielä 
kerran jälleen ennallistaa tämän maan. Haluaisin, että teillä olisi nyt toivoa. Ei väliä, vaikka asiat 
menisivät miten synkiksi ja toivottomiksi, sillä vielä kerran on toivoa tälle maalle. Ja mitä tulee 
taivaaseen oton suhteen, minä edelleen uskon, että Herra sanoi Miamin pommittamisen jälkeen 
tulee se päivä, jona Herra tulee ottamaan meidät pelastuksessa. Ja vielä Ei sanojille, Hän ei 
sanonut minä päivänä Miami pommitetaan. Ja en usko, että hallitus edes tietää siitä. Silloin Hänen 
sanansa ovat yhtä sen kanssa mitä kirjoitukset sanovat, että kukaan ei tiedä päivää tai hetkeä. 
Herra siunatkoon teitä kaikkia sydänasukkaita. Ja pyydän – Pitäkää kiinni toivosta ja jakakaa sitä 
toistenkin kanssa. Sillä voi tulla aika, jolloin emme voi kommunikoida toistemme kanssa. Mutta 
meillä on sentään nämä toivon sanat herralta. Se antaa meille jotain, johon voimme tukeutua ja 
katsoa eteenpäin kohti tulevaisuutta. 

 

 

354. Jeesus kysyy… Oletteko ylpeitä vai viisaita?  

Heittäkää omat Mielipiteenne yli laidan & Etsikää Minun 

 
OLETTEKO YLPEITÄ VAI VIISAITA?... HEITTÄKÄÄ OMAT MIELIPITEENNE LAIDAN YLI & ETSIKÄÄ 

MINUN 
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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Heinäkuuta, 2016.  

Clare aloitti… Jumalan viisauden siunaus on kanssamme, Sydänasukkaat. Meidän ainoa 

tehtävämme on päästä siihen käsiksi ja toteuttaa se. Hänellä oli paljon sanottavaa siitä tänä iltana.  

Tämä ”päivä” alkoi minun tuntieni mennessä mullin mallin. Normaalisti pidän ylösnousemisesta, 

kun aurinko paistaa, mutta valitettavasti minä menin nukkumaan, kun aurinko oli nousemassa… 

Mutta se osoittautuu parhaaksi, koska heinäkuun lämpö ei toimi minulle liian hyvin.  

Minä työskentelin Jeesuksen maalauksen parissa viime yönä ja se alkaa menemään hyvään 

suuntaan. Mutta minä päätin, että tarvitsisin pari asiaa lisää maalaukseen. Koska tämä on minun 

heikko kohtani, minä tarkistin ensin Jeesukselta… ja tämä osoittautui olevan tämän päivän viesti. 

Jeesus aloitti… ” Älä vaivaa itseäsi yön tunneilla, ne ovat parempia sinulle. Jätä asia lepäämään 

toistaiseksi. Äläkä salli itsesi tulla edes vähän lämpimäksi… sinä teet kaikkia oikeita asioita. Minä 

halusin vain sinun tietävän sen. Ja oikeita asioita tekemisen aiheesta, kiitos, että ensin varmistit 

Minulta toisen maalisiveltimen ostosta. Meillä on enemmän kuin tarpeeksi loppuun saattamiseen, 

Clare. ”  

( Clare ) Ja tässä, minä olin aikeissa mennä kauppaan ostamaan toisen siveltimen ja kaksi putkiloa 

väriä, mutta minä sain Ylpeyden Raamatun Lupauksista ja tiesin, että se ei ollut Hänen tahtonsa ja 

vain tilaisuus hupsuuteen minun puoleltani. Siispä, minä vastasin Hänelle… ”Kiitos Herra, kun 

varjelet minua.” 

( Jeesus ) ” Kiitos sinulle, kun kysyit Minulta ensin. Se on todellista edistymistä. ”  

( Clare ) No niin, minä olen päättänyt, että Sinun surulliseksi tekeminen on niin kivuliasta, että se ei 

ole sen mukavuuden arvoista, mikä toisesta siveltimestä tai maaliputkilosta, tai mistä tahansa 

tulisi. 

( Jeesus ) ” Se on täsmälleen, mitä Minä tarkoitin, kun Minä sanoin… ” Te tulette rakastamaan 

Minua niin paljon, että te ette halua tehdä Minua surulliseksi millään tavalla”… ei väliä, kuinka 

kovasti Rahanhimon demoni talloo teidän ”Täytyy saada” nappeja. Tämä on täsmälleen, mitä Minä 

tarkoitin. ”  

” Tottelevaisuus pienissä asioissa johtaa tottelevaisuuteen isoissa asioissa, ja jäljelle jääneille 

tottelevaisuus voi merkitä elämää tai kuolemaa. Siispä, nyt on aika etsiä Minun tahtoani, olla 

varma, että etenette tottelevaisuudessa ettekä itsepäisyydessä. ”  

( Clare ) Minä olen huolissani joistakin, Jeesus. En usko, että he haluavat tarkistaa Sinulta asioista. 

He ajattelevat, että se on lapsellista tai ettei se saata toimia. He vain ovat ”liian viisaita” siihen. 

Liian älykkäitä siihen. Se huolestuttaa minua…  

( Jeesus ) ” No niin, jotkut oppivat vaikealla tavalla ja jotkut eivät opi koskaan. Ongelma, kun 

Minun mielipidettäni ei etsitä, on YLPEYS. Jotkut uskovat tietävänsä mitä Minä haluan, ja ettei 

heidän tarvitse konsultoida Minua. Vasta kun kaikki menee väärin, silloin he etsivät Minua. ” 

” Epävarmat ja kouluttamattomat eivät ole vaarassa; vaarassa ovat he, jotka ajattelevat, että koska 

he ovat koulutettuja, että he eivät tarvitse Minun mielipidettäni. He ovat oppineet ajattelemaan 

itse ja suurimmaksi osaksi näkevät, että Minun neuvon hakemisen heikkoutena ja olevan vain 
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hölmöille. Se on täsmälleen se syy, miksi köyhät tunnistivat Minut, kun Minä tulin ja Fariseukset ja 

Kirjanoppineet, tietäen lain kirjaimen niin hyvin, yrittivät tappaa Minut. ” 

 ” Minun lapseni, ei ole mitään niin pahaa kuin Ylpeys. Ei murha, ei avioero, ei uskottomuus, ei 

epäonnistuminen liike-elämässä, ei sairaus. Ylpeys on numero yksi, kaikkein vaarallisin asia 

elämässänne. Ja jos luulette, että olette ilman sitä, te itse asiassa olette pahempia kuin useimmat. 

Teillä ei ole mitään menetettävää, ojentamalla mielipiteenne Minulle vahvistusta varten ja kaikki 

voitettavana. ”  

” Kuitenkin, jos epäonnistutte, Minä tulen silti olemaan teidän kanssanne – se tulee vain olemaan 

paljon vaikeampaa teille. Nöyryytys, suru, toisten loukkaaminen – kaikki nämä asiat teidän täytyy 

kohdata, koska te ette etsineet Jumalanne neuvonantoa. Kuinka Minä toivonkaan, että jotkut 

teistä kuuntelisivat Minua. Kuinka Minä olen yrittänyt saavuttaa teidän sisintänne ja suostutellut 

teitä käyttämään lapsellisia erottelun tapoja ennen kuin teette jotakin! Periaatteessa Minä olen 

pyytänyt teitä ojentamaan vapaan valinnan päätöksenne ja antaa minun neuvoa teitä. ”  

” Joillekin tämä käsittämätöntä. Ymmärrättekö, että kuninkaat etsivät Minun oraakkeleitani ja 

Minun profeettojani, ennen kuin he tekivät yhtään isoa päätöstä? Tiedättekö, että he, jotka 

seurasivat Minun neuvonantoani, olivat kaikkein menestyneimpiä ja he, jotka torjuivat Minun 

neuvonantoni, johtivat kansansa nälänhätään, jopa siihen pisteeseen asti, että he söivät omia 

lapsiaan? ” 

Ei ole pieni asia, että Jumalan tietoa uskotaan haltuun ja tullaan Jumalan valitsemaksi 

palvelemaan. Ei, se on hyvin korkea kutsumus ja vaatii äärimmäisen määrän riippuvuutta Minun 

neuvonannostani. Äärimmäisen määrän nöyryyttä ja ymmärtämystä, että sinulla ei ole kaikkia 

vastauksia. Eivät ne ole koulutetut, jotka säilyvät hengissä; vaan nöyrät ja omistautuneet, jotka 

eivät liiku vasemmalle eivätkä oikealle, ennen kuin ovat etsineet Minun tahtoani. ”  

” Kuinka monta kertaa Pyhissä Kirjoituksissa Minä olen tehnyt johtopäätöksen tai suoraan 

sanonut… ” Minä olen valinnut tämän maailman hupsut hämmästyttämään viisaat?” Lukekaa 

Autuaat (Matteuksen Evankeliumin 5.ssä luvussa julistetaan, ketkä ovat autuaita). Minun 

siunaukseni vuodatetaan heidän päälleen, joita tämä maailma halveksii: köyhät, nöyrät, surevat, 

vainotut. Kukaan ei halua olla heitä, mutta he ovat valittuja Minun armolleni. Jos olisitte heidän 

joukossaan, heittäkää omien mielipiteidenne kukkaro menemään ja etsikää Minua, kunnes 

löydätte Minut, kunnes kuulette Minut, kunnes luette Pyhien Kirjoitusten rivien välistä ja kuulette 

Minut selvästi. ” 

” Voi, Minä rakastan sinun Rhema-sivuasi! Mikä ihmeellinen mahdollisuus tämä on Minulle saada 

teidän mielenkiintonne kiinnitetyksi johonkin!” (Videon alla on linkki englanninkieliselle Rhema 

sivulle). 

” Tiedättekö te, että monesti teidän mielenne on miljoonan mailin päässä Minun mielestäni? Mikä 

mahdollisuus saada teidän mielenkiintonne tähän tämä on. Minä puhun teille pitkin päivää. ”  

” Jopa, kun luette Pyhiä Kirjoituksia, Minun ääneni voidaan kuulla rivien välistä. Kysykää, ”Kuinka 

tämä soveltuu minulle tänään?” Sitten kuunnelkaa hyvin huolellisesti. Se saattaa olla vain 

pikkuriikkinen sana, joka kiinnittää teidän huomionne, mutta se saattaa olla varoitus, joka voi 

pelastaa elämänne tai avata oven mahdollisuudelle, jota ette koskaan uskoneet mahdolliseksi. ” 
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” Minä kaipaan puhua teille, Minun ihmiseni. Minä yritän ainiaan löytää uusia tapoja puhua teille: 

luonnon kautta, tapahtumien kautta, ystävien kautta, jopa rekisterikilpien kautta. On aikoja, jolloin 

Minä haluan kääntää teidät kulkemaan takaisinpäin, ennen kuin on liian myöhäistä korjata 

vahinko, jonka te olette aikeissa tehdä. Mutta voi kauhistus, te ette vain kuule Minua. Osa 

kuuroudesta johtuu itsepäisyydestä, mutta osa johtuu myös uskon puutteesta siihen, että Minä 

olen niin osallinen teidän elämäänne, että Minä haluan kertoa teille, mikä on merkityksellistä 

teille. Minä haluan neuvoa teitä, Minä haluan estää katastrofit, Minä haluan siunata teidät. Voi, te 

ette vain tiedä tai usko Minun hyvyyteeni. Se on enemmän kuin te ikinä voitte käsittää. ”  

” Pikemminkin, sisällänne on paikka, joka yhä on kapinassa ja haluaa mitä haluaa. Te ette 

ymmärrä, että teidän tienne on kuolema ja Minun tieni on elämä. Te ette käsitä, että Minä kerron 

teille vain mikä on parasta teille. Pikemminkin te näette Minut kontrolloivana tehtävänantajana, 

joka haluaa asiat tehtävän Hänen tavallaan. ”  

” Minä toivoisin, että te näkisitte, että Minä en ole itsekkäiden motiivien mies. Minä olen teidän 

Jumalanne ja Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläinen elämä. Todellinen elämä. ”  

” Kun te vastustatte Minua, te menette kimppaan Saatanan kanssa ja tulokset ovat kivuliaita – 

joskus kuolettavia. Kun te haluatte mitä haluatte, ilman että huomioitte, että mitä Minä haluan, 

teidän valintanne voivat olla hyviä, tai ne voivat olla huonoja. Mutta jos te pidätte itsepintaisesti 

kiinni omasta valinnastanne sivuuttamalla Minun valintani, lopussa se voi olla teille hyvin huono 

asia. ”  

” Siispä, Minä pyydän teitä… olkaa hiljaisia ja nöyriä sydämeltänne. Olkaa hyvin huolestuneita siitä, 

mitä Minä ajattelen, ennen kuin teette mitään. Pyydän, konsultoikaa Minua ja tietäkää, että 

Minulla on jo kaikki vastaukset mitä te tarvitsette, jos te vain etsitte Minua. Minä lupaan teille, 

että Minä olen uskollinen vastaamaan teille. ” 

” Minä en tiedä mitä sanoa ja tehdä, Minun Ihmiseni, kertoakseni teille, että Minulla on vain 

teidän parhaat etunne sydämelläni ja että te voitte luottaa Minulle elämänne ja kaikki teidän 

päätöksenne. Minä en koskaan tule johtamaan teitä harhaan, enkä hylkäämään teitä. Mutta teillä 

in hyvin todellinen vihollinen, joka tulee käyttämään teidän henkilökohtaisia mielipiteitänne, 

pelkojanne ja haluluontoanne johdattaakseen teidät tuhoon ja epäonnistumiseen. Hän on aika 

kyvykäs käyttämään teitä itseänne vastaan. Hän ymmärtää kaikkein hienovaraisimmat 

manipuloinnin keinot, joita te ette näe tulevaksi… mutta tavat, jotka Minä tiedän aivan liian hyvin. 

”  

” Te voitte luottaa Minuun. Minä rakastan teitä, Minä olen teitä varten. Minä tulen johdattamaan 

teidät Minun teilleni ja jälkeenpäin ottamaan teidän Kunniaan. ”  

 

 

355. Herra vieraili Presidentti Putinin luona &  

Teidän Rukouksenne muuttavat Maailman 

 
HERRA VIERAILI PRESIDENTTI PUTININ LUONA & TEIDÄN RUKOUKSENNE MUUTTAVAT MAAILMAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Heinäkuuta, 2016.  
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( Clare ) Mikä ihmeellinen aamu tänään! Rakkaat, Herra kunnioittaa rukouksianne; Hän on 
kanssamme voimakkaammalla tavalla, kuin voitte ikinä kuvitella. Me emme saa lopettaa 
rakastamista tai rukoilemista – tämä on meidän voimamme ja kortemme maailman pelastuksen 
kekoon.  

Tänään – Sunnuntaina, Heinäkuun 17. päivänä, kello 3:sta kello 5:een aamulla vuoristoaikaa (missä 
me olemme) ylistyksen aikana, minut otettiin ylös Herra Jeesuksen läsnäoloon ja minulla oli niin 
kova taakka Presidentti Putinin puolesta. Minä vaistosin Herran kunnian vierailevan hänen 
luonaan ja rukoilin, että hän tietäisi, kuinka paljon Jumala rakastaa häntä. Ja vaistosin, että hän oli 
tuomitsemisen taakan alla, joka yritti estää hänen ajattelemistaan ja rauhaa.  

Jeesus alkoi puhumaan… ”Kyllä, Minä rakastan häntä kovasti ja hänet on valittu tällaisia aikoja 
varten ja hän on vastannut Minun rakkauden ja viisauden aloitteisiini. Nyt Minä olen hänen 
kanssaan ja vaikka koko maailma kääntyisi häntä vastaan, siitä huolimatta, Minä olen silti hänen 
kanssaan. ”Ei mahdilla, eikä voimalla, vaan Minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot (Taivaallisten 
sotajoukkojen Herra)”.”  

”Minä nostatan valtakunnat ja Minä kukistan ne. Minun kädessäni on elämän ja kuoleman voima. 
Ja ne, jotka rakastavat Minua, ne Minä tulen pelastamaan ja päästämään pahasta. Minä olen 
vieraillut tämän miehen luona Minun rakkauteni kera, että tuomitseminen ei enää olisi hänen 
painolastinaan, että hänen ajattelunsa olisi selkeämpää ja hänen tietonsa siitä, kuka Minä olen 
hänelle, tulisi selvemmäksi. Kuin myös ja erityisesti, kuka hän on Minulle. Minä olen kaivannut 
hänen tietävän sen.”  

( Clare ) No niin, rakkaat Sydänasukkaat, Minä en päättele, että Presidentti Putin olisi enkeli. Minä 
uskon, että Herra sanoo, että Hän on vieraillut Herra Putinin luona Hänen rakkautensa kera. Ja me 
emme ole kykeneviä näkemään sisäistä vastausta, mikä sillä miehellä on, mutta sellainen on 
meneillään. Siispä, pyydän, jatkakaamme hänen puolestaan rukoilemistamme.  

Ja sitten Herra jatkoi osoittamista meille, Sydänasukkaat… ”Ja nyt te, Minun suloiset 
Sydänasukkaani. Minä haluan teidän tietävän, että Rakkaus on tämän kanavan kultahippunen. Sillä 
ne, joilla on korvat kuulla, ymmärtäkää: te olette täällä, koska te tunsitte vetoa Minun 
rakkauteeni, teitä veti Minun rakkauteni ja kun te kasvatte syvemmälle suhteeseen Minun 
kanssani, te tulette rakastamaan kaikkia ihmisiä, kuten Minä rakastan. Tämä on Minun lupaukseni 
teille. Ja se, mikä on aloitettu tällä Maapallolla, tullaan varmasti loppuun saattamaan sen koko 
täyteydessään Taivaassa.”  

”Jos te olette tulleet tänne profetian vuoksi, te olette väärässä paikassa. Kyllä, Minä tulen 
antamaan profetioita, mutta harvoin. Minä huolehdin kaikkein eniten siitä, että rakkautta 
levitetään kaikkialle Maapallolle. Kun rakkaus peittää Maapallon, niin kuin vedet peittävät meret, 
ihmiset tulevat elämään rakkaudessa toinen toistensa kanssa. Tietenkin, tätä ei tulla täysin 
saavuttamaan, ennen kuin Minä palaan hallitsemaan. Mutta te olette Minun rakkauden 
suurlähettiläitäni. Ja kun te harjoitatte sitä lahjaa olemuksessanne, te hallitsette ja vallitsette aivan 
yhtä varmasti, kuin jos te olisitte valtaistuimella.”  

”Teidän rukouksenne ovat yliampuvan voimakkaita lopettamaan kansallisia kriisejä, muuttamaan 
historian kulkua, rakentamaan uudelleen maiden välisiä liittoja, nitistämään pahaa… Oi, teillä EI 
ole aavistustakaan, kuinka kovin voimallisia te olette, Minun Morsiameni. Mitä enemmän te 
rakastatte ja kieltäydytte tuomitsemasta, sitä enemmän rukouksillanne on vaikutusta muuttaa 
asioita.”  

”Nyt tämä maailma on peittynyt karkeaan itsekkyyden, ahneuden ja kunnianhimon pimeyteen ja 
jokaisen pahan pimeyteen, jota Saatana on koskaan kehitellyt. Nyt maailma on todella kääritty 
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pimeyteen. Mutta te olette tämän maailman Valo ja se valo on välitetty ympäri maailman. Kyllä, 
ihmisten soihdut ympäri maailman on sytytetty kaikissa maissa valolla, jonka Minä olen laittanut 
tälle kanavalle. Ja kun te harjoitatte sitä rakkautta, te olette levittämässä sitä tämän planeetan 
pimeimpiin nurkkiin.”  

”Siksi Minä en halua nähdä tuomitsemista tai väittelyä tällä kanavalla. Tämä ei ole niiden asioiden 
paikka. Pikemminkin, tämä on paikka, missä Minä haluan, että ihmiset sytytetään rukouksessa ja 
rakkaudessa. Oppimaan tulla pieniksi Valoiksi, olemaan niin kuin Minä – ilman tuomitsemista tai 
uskonnollisia henkiä. Tämä on paikka, josta loistaa maailmalle. Kaikki te olette täällä, koska teitä 
veti puoleensa valo. Sytyttäkää soihtunne ja kiertäkää Maapallo. Tuokaa Minun ehdoton 
rakkauteni kadotetuille, yksinäisille, niille, joilta on riistetty äänioikeus, niille, jotka maailman 
uskonnolliset instituutiot ovat torjuneet.”  

”He myös ovat Minun Rakastajiani, koska he ovat tunteneet elämän ehdottoman pohjan. Heidät 
on syössyt alas heidän pienin yhteinen nimittäjänsä, toisin kuin ne, jotka elävät tämän maailman 
loisteliasta elämää. Heiltä on riistetty ihmisarvo ja jopa taho elää. Ja kun he ovat heränneet Minun 
rakkaudelleni, he tulevat nousemaan täyttämään suuria kutsumuksia, joita heillä oli ennen ajan 
alkamista.”  

”Maailman kulku on muuttumassa, Clare. Se on muuttumassa ihmisten rukousten vuoksi. Kristityt 
ovat heräämässä, materialismin ja menestyksen jää on alkamassa sulattaa sydämiä, jotka olivat 
jäässä ja alkavat sulattamaan ja etsimään Minun Rakkauteni lämpöä, pikemminkin kuin maailman 
lohtuja. Teidän rukouksenne… kyllä, teidän kaikkien! Teidän rukouksenne merkitsevät. Maailman 
kristityt johtajat, jotka ovat vuodattaneet uskonnollisia henkiään, ovat rukoilleet myöskin ja uusi 
kristittyjen sukupolvi on tulossa omillaan. Kristittyjä, jotka eivät ole enää tekemisissä uskonnon 
kanssa ja eivät halua mitään muuta, kuin miellyttää Minua, huolimatta maailman pilkasta ja 
halveksunnasta.”  

”Oi, kaikilla teillä tällä kanavalla on niin tärkeä osa tehtävänä tässä, teille jäljellä olevana aikana. 
Se, mitä ei ole tehty ennen kohtalokasta hetkeä, tulee jäämään jälkeen, loppuun saatettavaksi. 
Tietäkää, että Saatana on tullut epätoivoiseksi. Hän näkee, että sieluja menetetään heidän 
ansoistaan ja he tulevat elämään. Hän näkee itsekkyyden ja materialismin, voiman ja kauneuden 
merkitsevän vähemmän ja vähemmän ihmisten sydämille. Hän näkee, että hän on häviämässä.”  

”Ja Minä olen iloinen siitä.”  

”Mutta siinä tilassa, hän on epätoivoinen pysäyttämään sen, mitä Minä olen aloittanut – siispä 
pitäkää tiukasti kiinni siitä ja suojelkaa sitä kaikella, mitä teillä on. Älkää antako ihmisten tyrkyttää 
teille nokkelia väittämiä ja älyllisyyttä, uskonnollisia henkiä tai tämän maailman pahoja, 
valehtelevia henkiä. Älkää salliko sitä. Vartioikaa aarrettanne ja välittäkää sitä eteenpäin. Jatkakaa 
maailman puolesta rukoilemista ja kuolettavien agendojen rikkoutumisen puolesta, mitkä ottavat 
sielun ennen heidän kääntymyksen aikaa ja syöksevät heidät Helvettiin.”  

”Katsokaahan, kun asioiden kulku kääntyy, ihmiset heräävät. Rakkautta levitetään ympäri 
maailman, ihmiset alkavat näkemään itsekkäiden hallitsijoiden pinnallisten agendojen läpi, 
hallitsijoilla on vain ihmisten tuho mielessään. Ihmiset alkavat nähdä heidän manipulaatioidensa ja 
agendojensa läpi ja he kieltäytyvät olla osa niitä.”  

”Yksi armoista, joita Minä nyt jaan, on motiivien läpinäkyvyys. Ne, jotka ovat verhoutuneet 
petokseen pahoine agendoineen, paljastetaan nyt sellaisiksi kuin he ovat. Ja miehillä ja naisilla ei 
ole mitään halua tulla käytetyksi tällä tavalla, ei halua nähdä lastenlapsiaan tuhottavan, ei halua 
jättää hiiltynyttä planeettaa jälkeensä, tautien ahdistamaa ja toivottomasti sorrettua, minkä ovat 
saaneet aikaan pahat hallitsijat.”  
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”Kyllä, heräämässä olevien rukousten vuoksi asioiden kulku on todella kääntymässä. Ja ei väliä, 
mikä paha agenda etenee, tuhansia herää siihen, kuinka heitä on käytetty hyväksi. Ja lopulta, kun 
Minä palaan hallitsemaan, jäännös tulee olemaan valmis omaksumaan kaiken, mitä Minä opetan 
ja elämään sen mukaan, kuin ei koskaan aikaisemmin.”  

”Siispä, Minä haluan herättää teidät kaikki vaikutukselle, mikä teillä on planeetta Maapallolle, 
teillä ja muilla, jotka on valittu. Jatkakaa rukoilemista. Jatkakaa antamista. Jatkakaa rakastamista ja 
Minä tulen tekemään kaiken muun.”  

( Clare ) Ja lisätietona tähän viestiin, kaverit – Hän ei sano, että Taivaaseennosto on lykätty. Hän 
sanoo, että ihmisten silmät ovat aukeamassa hallitsijoitten manipulaatiolle ja he ovat kyllästyneet 
siihen. Hän pyytää meitä levittämään Hänen ehdotonta rakkauttaan ja kutsua läheiseen 
suhteeseen, tämän maailman jokaiseen nurkkaan, kun me vielä olemme täällä.  

Hän haluaa kääntää uskonnon kasvot nurinpäin – tehdäkseen sen Jeesuksen kasvoiksi. Meidät 
kaikki on kutsuttu tälle kanavalle tästä syystä. Mikään ei ole sattumalta; teidät oli ennalta määrätty 
ottamaan osaa Hänen opetuksiinsa täällä ja levittämään niitä ympäri maailman. Teillä on missio: se 
alkaa elämällä ehdottomassa rakkaudessa jakaen muiden kanssa, että teidän Jeesuksenne on 
myös heidän Jeesuksensa – ja Hän kutsuu heitä Hänen käsivarsilleen tulemaan rakastetuiksi, 
parannetuiksi ja tulemaan Hänen rakkauden suurlähettiläikseen.  

Herra siunaa teitä, Sydänasukkaat.  

Minä (Jackie) haluan kiittää kaikkia teitä minun Sydämeni pohjasta, jotka olette tukeneet meidän 
Perheitämme Ugandassa & Gambiassa ja meidän palvelutoimeamme niin anteliaasti. Te olette 
sytyttäneet toivon liekin näiden Lasten Sydämiin. Siunatkoon Herra teidät runsaasti jo täällä 
Maapallolla, mutta erityisesti meidän taivaallisessa Kotimaassamme. Hänen Rakkaudessaan… 
Jackie 

 

 

356. Jeesus selittää… Minun Lopunajan Soturini…  

Minä en tiedä, kuinka kauan tämä Aika-Ikkuna kestää… 

 
RHEMA-VIESTI 1.7.2020. MINÄ EN TIEDÄ, KUINKA KAUAN TÄMÄ AIKAIKKUNA KESTÄÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 18. Heinäkuuta, 2016.  

( Clare ) Armon Jumala on kanssamme. Hänellä on korvat kuulla ja hellä sydän kaikkia Hänen 
luotujaan kohtaan, erityisesti niitä, jotka Häntä rakastavat. No niin, rakkaat Sydänasukkaat, tämä 
on pikkuinen yllätys ja miellyttävä sellainen, riippuen kuinka samaistutte siihen. Meille on 
myönnetty lisää aikaa. ”Herra, onko Sinulla jotakin sanottavaa tässä?”  

( Jeesus ) ”Tilanne on aika monimutkainen. Monet erilaiset asioiden väliset vuorovaikutussuhteet 
ovat toiminnassa ja Minä en halua sinun joutuvan sekaantuneeksi perusteellisesti, Clare. Minä 
tiedän, että tämä turhauttaa sinua. Minä olen pahoillani, mutta se on väärä suunta. Pyydän, älä 
yritä arvuutella sitä. Kuitenkin yksi asia, jonka Minä haluan sinun tietävän, on… Minä olen yhä 
vastuussa. Mitä ikinä ihminen suunnitteleekin pahaksi agendakseen, Minä käännän sen Minun 
hyvän agendani suosioksi. Ja tästä sinä voit olla varma.”  
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( Clare ) ”Siispä, mielessäni voin sanoa… ”Vau, tämä näyttää pahalta, mutta nyt katso, kun Jeesus 
kääntää sen hyväksi?”  

( Jeesus ) ”Periaatteessa kyllä. Sinun rukouksesi ovat saaneet aikaan sen, että Saatanan 
suunnitelmat eivät ole edenneet.”  

( Clare ) Ja Minä olin hyvin utelias siinä vaiheessa ja sanoin… ”Mutta eikö se vaikuta 
Taivaaseennostoon?”  

( Jeesus ) ”Se totisesti vaikuttaa. Sinä voisit aivan hyvin olla rehellinen, Clare. Tämä on sinun 
tavaramerkkisi, tiedäthän. Minun Ihmiseni, te olette rukoilleet. Maailma on heräämässä 
reagoimaan. Ne, joilla oli valta yli maailman ja sen ihmisten, koska he olivat tietämättömiä, ovat 
heräämässä ja jättäytymässä syrjään. Eikä vain sitä, vaan he ovat liittymässä opposition kanssa 
myös – mikä, monissa tapauksissa, on kristittyjen johtamaa.”  

”Silti tuomio on tulossa, mutta kuten Ninivessä, kun ihmiset katuivat, on meneillään mahtava 
ruohonjuuri tason katumisen liikehdintä. Se ei ole sellaista katumusta, jota tapahtuu, kun ihminen 
tuomitaan hänen henkilökohtaisista synneistään. Se on enemmänkin katumusta, joka liittyy 
yhteiskunnallisiin synteihin ja he pyytävät itse… ”Mitä voin tehdä muuttaakseni tämän?” Lopulta 
he tulevat Minun luokseni.”  

”Oikeus tulee pintaan ja tullaan näkemään, että pahat ihmiset ovat varastaneet vapaudet, 
hävittäneet miljoonia ja aiheuttaneet kansanmurhia. Heidät täytyy pysäyttää. Enää ei tule olemaan 
vaistomaista reaktiota. Se tarkoittaa, tehdä yhteistyötä eliitin kanssa, kun he painelevat nappuloita 
ja lavastavat tilanteita provosoidakseen sekasortoa.” 

”Pikemminkin ihmiset tulevat järkeilemään keskenään ja näkemään että heitä on jymäytetty. He 
tulevat valitsemaan olla tekemättä yhteistyötä, jopa vastoin hengissä säilymisvaistoja vastaan. 
Katsohan, Minä olen vapauttanut Armoa ihmiskunnalle Maapallolle – armon nähdä pintaa 
syvemmälle, läpinäkyvyyttä, nähdä mitä hallitsevassa asemassa olevat todella aikoivat. Ihmiset 
eivät vain tule näkemään, vaan he tulevat myös tekemään tietoisen valinnan olla tekemättä 
yhteistyötä. Tämä tulee vaikuttamaan koko maailmaan, Clare.”  

( Clare ) Mutta Herra, entä kiinalaiset ja kamppailut Kiinan merellä? Minä ihmettelin tätä.  

( Jeesus ) ”Kiinassa on myös sisäisiä ongelmia, Clare. Infrastruktuuri on heikkenemässä. Niin monet 
asiat ovat riippuvaisia muista asioista ympäri maailman ja ne kaikki liittyvät toisiinsa. Mutta Kiina 
on alkamassa menettämään sisäistä voimaansa. Niin monet asiat ovat muuttumassa rukouksen 
vuoksi.” 

”Sydänasukkaat, te ette ymmärrä! Teidän rukouksenne ovat voimakkaita. Ja olette muuttamassa 
maailman, te ja muut kristityt, jotka ovat todella omistautuneet elämillään rukoukselle ja 
esirukoukselle. Te kaikki tuotuna yhteen olette valtava voima. Ei ole voimanne, vaan sydäntenne 
avuksi huuto, joka vapauttaa Minun armon ja oikeuden käsivarteni. Te olette liikauttaneet Minun 
Isäni sydäntä ja monet suunnitelmat tuhota maailman ihmiset ovat epäonnistuneet täysin ja 
jatkuvat epäonnistumistaan.”  

”Minä kerroin teille tästä aikaisemmin, Eliitin agendasta ja Obaman hallinnosta, että asiat eivät 
menisi sujuvasti. Joka käänteessä kohdattaisiin vastustusta ja hässäkkää, riippuen rukoukselle 
sitoutumisesta ja rukouksen syvyydestä. Kyllä, sen sijaan, että menisi oikealle, se menisi 
vasemmalle; sen sijaan, että menisi alas, se menee ylös; sen sijaan, että menisi ympäri, se menisi 
suoraan. Joka käännettä vastustaisivat Minun Isäni paikalleen laittamat tapahtumat, teidän 
rukoustenne vuoksi.”  
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”Älkää vainotko keskuudessanne olevia profeettoja, jotka ovat olleet uskollisia varoittamaan teitä. 
Te olette heille velkaa oman elämänne ja pelastamattomien rakkaittenne henget, joilla on vielä 
mahdollisuus. Älkää langetko ei-uskovien kanssa asettamaan Taivaaseennostoa naurunalaiseksi tai 
3. Maailman Sotaa tai Ilmestyskirjaa – tai mitään sellaista. Älkää olko pessimisti.”  

”Pikemminkin julistakaa… ”MEIDÄN JUMALAMME HALLITSEE!” Ja että pikkuisten, yksinkertaisten, 
Jumalaa rakastavien Maapallon ihmisten rukoukset ovat särkeneet heidän sydäntensä pikkupullot 
ja kaataneet ilmoille anomisen voiteen, koko Maapallon asukkaiden puolesta. Ja Isä, joka on 
Puhdasta Armoa Itse, on heltynyt ja valinnut antaa teille kaikille mahdollisuuden ikkunan, toisen 
mahdollisuuden kääntymyksiä varten ja että saisitte asiat oikein.”  

”Tämä täytyy olla sydäntenne asenne, Rakkaat. Jumala on ollut uskollinen vastaamaan 
rukouksiinne. Ja vaikka aikojen merkit jatkuvat, sodat ja sotahuhut – pahinta on viivästytetty, 
koska olette kuluttaneet polvenne kovettumille. Minä en voi kertoa teille, kuinka kauan tämä 
viivästys tulee jatkumaan, mutta Minä sanon, että yksi liike riippuu tietyistä ydinliikkeistä, jotka on 
saatettu hämmennykseen ja pahaa siedetään. Siispä teillä on vielä valoa.”  

”Työskennelkää Minun kanssani, kun teillä vielä on valoa. Älkää istuskelko ympäriinsä, odottaen 
pelastuksen tipahtavan taivaalta. Työskennelkää Minun kanssani ja kun tämä armon ikkuna on 
suljettu, te tulette tietämään sen. Mutta älkää lopettako rukoilemista.”  

”Monet teistä Sydänasukkaista ovat kokeneet pienoisen helvetin tämän viimeisimmän kuukauden 
aikana. Kyllä, se oli ajoittain niin vaikeaa, että te kerroitte Minulle, että te haluatte luovuttaa. 
Mutta Minä olen tuonut teidät läpi sen ja te kannatte Voittajan kruunua. Olette juosseet kisan 
hyvin. Te olette valmistautuneet ja valmiita nyt matkan seuraavalle osuudelle.”  

”Te saatatte katsoa taaksepäin kärsimyksiinne ja nähdä, että te todella pitäneet sormeanne 
heikossa padossa. Ja te ette estäneet sitä vain murtumasta, vaan tuhannet muut ovat auttaneet ja 
teidän Isänne Taivaassa korjasi sen padon – ja nyt te voitte nähdä, mitä kärsimyksenne ovat 
saavuttaneet. Olkaa rohkaistuneita ja tietäkää, että palkkionne Taivaassa ja Maapallolla on suuri.”  

”Jokaisella teistä on työ tehtävänä. Älkää löysäilkö rukouksissanne – te olette oppimassa, kuinka 
voimakkaita ne ovat. Ja ne jatkavat ikkunan auki pitämistä.”  

”Jatkakaa rukoilemista, erityisesti maailman johtajien ja heidän kääntymyksensä puolesta. Me 
teemme tämän yhdessä. Te rukoilette ja ME toimimme. Se vain on niin yksinkertaista. Voitteko 
tuntea sen, Rakkaat?”   

”Voitteko tuntea sen, kun huudatte apua Venäjälle, Israelille? No niin, jos ette tunne, pyytäkää 
armoa. Vain pyytäkää ja Minä tulen koskettamaan teidän sydäntänne.”  

”Pyytäkää esirukoilemisen armoa. Ei ole suurempaa työtä Maapallolla, ei yhtään kutsumusta, jossa 
on suurempi palkkio, ei kutsumusta, jossa on suurempi kunnia ja kunnioitus Taivaassa, kuin seisoa 
kuilussa, rukouksen ja esirukouksen kera. Tämä on suurin kunnia, mikä kenelläkään miehellä tai 
naisella voi olla… tulla kutsutuksi esirukoilijaksi. Te pidätte Isän sydäntä käsissänne, kun te 
nostatte ne ylös anomisessa. Hänen sydämensä sulaa, kun Hän näkee vilpittömyytenne ja 
periksiantamattomuutenne pahimpien olosuhteitten alaisina. Älkää lopettako rukoilemista, älkää 
tulko levottomiksi. Ryhtykää työhön, tehkää, mitä ikinä eteenne on asetettu ja tehkää se niin hyvin 
kuin osaatte, kuin Herralle.”  

”Olipa se vanhempienne tai vanhuksien, luokkatovereiden tai sotilastovereiden auttamista – 
tehkää se rakkaudesta Minuun ja tietäkää, että palkkionne Taivaassa on turvattu. Ja joka kerran, 
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kun rakastatte kanssaihmisiänne sanoin, teoin, toimien ja rukoillen, te olette tehneet Minun 
Täydellisen tahtoni.”  

”Siispä, älkää valittako, että te ette tiedä, mikä missionne on! Missionne on tehdä kaikki 
RAKKAUDESTA Minuun ja veljeenne. Antakaa anteeksi rakkaudella, antakaa rakkaudella, palvelkaa 
rakkaudella ja te tulette täyttämään tarkoituksenne tällä Maapallolla. Ja muut teistä, joilla on 
erityisiä missioita – ne myös kirkastuvat teille.”  

”Minä en voi kertoa teille, kuinka kauan tämä aikaikkuna kestää, siispä hyödyntäkää se nyt. Älkää 
haaskatko yhtään aikaa. Te olette Lopun-Ajan Sotureita. Koko Taivas katsoo! Teitä rakastetaan ja 
ihaillaan suuresti – älkää antako periksi Rakkaudessa. Aika kiitä ohi, kun te sitoudutte palvelemaan 
rakkaudella ja myöhemmin te tulette huudahtamaan… ”Katsokaa, Hän tuli nopeasti!” 

 

 

357. Jeesus sanoo… Minä en voi auttaa,  

jos te olette pettyneitä, Minä vapautan uusia Voiteluita 

 
MINÄ VAPAUTAN UUSIA VOITELUITA… MINÄ EN VOI AUTTAA, JOS TE OLETTE PETTYNEITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Heinäkuuta, 2016. 

Herra on nostamassa meitä ylös, Sydänasukkaat. Hän aikomuksensa meitä varten on, että me 

etenemme Valtakunnassa, ei vain hyveissä, vaan myös taidoissa ja hedelmässä. Jos me 

laiskottelemme nyt ja luisumme itsesääliin, me riistämme itseltämme ja kadotetuilta sieluilta ilon 

ja pelastuksen.  

Jeesus aloitti… ” Älä vaivaa itseäsi niiden mielipiteillä, ketkä eivät halua kuulla, mitä Minulla on 

sanottavaa. Pikemminkin, jatka olemista Minulle uskollisena, Clare. Aikanaan, joka ikinen asia, 

jonka Minä olen sanonut sinulle, tulee tapahtumaan. Sillä aikaa, ota sinulle uskottu missiosi ja 

jatka eteenpäin.”  

( Clare ) Ja siinä hengessä, Hän otti esille joitakin asioita, joita Hän haluaa minun tekevän. Ja ne 

ovat jännittäviä ja minä odotan innolla sitä. Minä tiedän, että se tulee tuottamaan hedelmää, 

koska se on sitä mitä Hän haluaa. Hän alkoi osoittamaan kaikkia Sydänasukkaita siinä kohtaa.  

( Jeesus ) ” Minun lapseni, Minä en voi auttaa, jos te olette pettyneitä, siihen että Minä olen 

jälleen kerran viivästyttänyt tuloani Minun Morsiamiani varten. Minä vain vastaan teidän 

vetoomuksiinne ja itkuihinne niin monien sielujen puolesta, jotka roikkuvat hornan yläpuolella, 

eivätkä erota oikeaa kättään vasemmasta ja itkevät apuun Minua.”  

” Kun vaino ja koettelemukset puhkeavat eri maissa, enemmän ja enemmän sieluja tulee Minun 

luokseni ja pelastuu. Pahan voimille se on todella huolestuttavaa; he ajavat sielut suoraan Minun 

käsivarsilleni.”  

” Te, jotka elätte vapaudessa tänä aikana, on nimetty rukoilemaan niiden ympäri maailmaa olevien 

puolesta, ketkä ovat sorrettuja ja syvästi hämmentyneitä siitä, Kuka Minä Olen. Tähän kuuluvat, 

erityisesti, muslimi kansakunnat. ISIKSEN toiminnan näkeminen on ajanut monet pahimpaan 

hämmennykseen, kun he ovat joutuneet todistamaan julmuuksia ja näitä asioita on kutsuttu 

hyväksi (heidän) jumalansa nimessä.”   
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” Sen takia meidän täytyy työskennellä, kun meillä vielä on valoa. Tässä maassa, teille on 

pidennetty Armoa. Käyttäkää sitä armoa viedäksenne sanomaa niille, jotka ovat täysin 

kadotettuja. Älkää tuhlatko aikaa rakentaaksenne itsellenne elämäntyyliä. Käyttäkää se aika 

rakentaaksenne Minun Valtakuntaani kaikin mahdollisin tavoin – erityisesti esirukoilua maailman 

puolesta. Te, jotka rukoilette, olette pyörän keskuksessa, Minun Henkeni papit, palvelijat pyörän 

ulkolaidan ympärillä ja pyörän puolissa. Minun käsivarteni on suunnattoman pitkä ja voimakas ja 

teillä on voima liikuttaa sitä rukouksillanne.” 

” Jopa teidän huokauksenne ovat vahvoja aikomuksia, joita enkelit kantavat Minun Isäni 

Valtaistuimelle Taivaaseen. Ei ole tarpeen sanoa pitkiä ja monisanaisia rukouksia; teidän 

sydäntenne itkut tulevat meidän eteemme suurimmalla äänenvoimakkuudella. Jokainen sydämen 

itku, mikä teillä on, kun te näette epäoikeudenmukaisuutta ja kärsimystä, enkelit ottavat sen 

kiinni, jopa kuten loistava rakkauden jalokivi, ja tarjoavat sen Taivaan tuomioistuimille.”  

” Älkää salliko paholaisten paheksua teitä, koska te ette rukoile niin kuin toiset ihmiset rukoilevat. 

Muistakaa mitä Minä sanoin Fariseuksista, jotka levensivät viittojaan ja tupsujaan ja seisoivat 

yleisön nähtävillä tehden lukuisia aneluita kaikkien nähden. Elleivät heidän sydämensä ole heidän 

rukouksissaan, ne ovat hyödyttömiä Minulle.”  

” Toisaalta jos te näkisitte vilauksen jostakin kärsimässä ja te hätkähtäisitte kivusta aikomuksella… 

”Voi, Minun Jumalani, Armoa!” Tämä kuullaan hyvin selvästi ja se on hyvin, hyvin tehokas 

rukouksena.”  

” Juuri nyt on olemassa valtava mahdollisuus muuttaa Taivasta ja Maapalloa. On olemassa valtavat 

mahdollisuudet kaataa tämän Maapallon pahan instituutiot rukouksella ja tuella sille, mikä on 

oikeamielistä ja hyvää. On olemassa valtava voima estää sotia ja luonnontuhoja teidän 

sydämessänne tuntuvilla rukouksillanne. Ja sillä välin, kun te odotatte sanaa Minun paluustani 

teitä varten, Minä tulen tekemään teistä valon kansakunnille ja lisäämään teidän henkilökohtaista 

rukouselämäänne, kunnes te seisotte armon vesiputousten alla.”  

” Älkää antako periksi lannistumiselle. Vyöttäkää mielenne kupeet, harjoittakaa lahjojanne älkääkä 

laiskotelko rukoilemisessanne. Minä vierailen teidän kaikkien luona uusien armojen kanssa ja 

monien luona ylennysten kanssa, uskollisuudestanne rukoilla ja tarjota uhrauksia. Astukaa tähän 

uuteen voiteluun ja käyttäkää sitä Minun Kunniakseni. Olkaa uskollinen palvelija, joka investoi viisi 

talenttiaan ja tuotti toiset viisi.”  

” Minä rakastan teitä suuresti! Minä en hylkää teitä tylsyyteen, toimettomuuteen tai 

odottamiseen. Pikemminkin, Minä viritän palaviksi uudet mahdollisuudet ja lahjat sillä aikaa, kun 

me viimeistelemme tämän matkan viimeisen osuuden yhdessä, tuoden yhä suurempaa ja 

suurempaa satoa, kuin myös jättäen jälkeen runsaasti opetuksia, musiikkia ja pyhää taidetta 

inspiroimaan jäljelle jääneitä ja Minun kansaani Israelia.” 

 

 

358. Jeesus puhuu Veljellisestä Rakkaudesta & Sana Presidentti Putinista 

 
VELJELLINEN RAKKAUS & SANA PRESIDENTTI PUTINISTA  



 
176 

 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle 22. Heinäkuuta, 2016.  

( Clare ) Herra on meidän kanssamme Hänen loppumattomassa kärsivällisyydessään, 
Sydänasukkaat.  

No niin, useat ihmiset ovat nyt huomauttaneet, kuinka Presidentti Putin allekirjoitti lain 
rajoituksista rukoukseen ja uskontoon maassaan – vakavia rajoituksia – juuri sen jälkeen, kun 
jaoin, että hänen luonaan vierailtiin armon kera.   

Tiedättehän, olisi niin mukavaa, jos maailma olisi niin siisti ja ennalta arvattava. Mutta kaikkien 
minun vuosieni aikana Jeesuksen kanssa, mikään ei koskaan ole siistiä tai mustaa ja valkoista. On 
monia asioita, jotka eivät käy järkeen. Esimerkiksi, miksi hän tekisi sellaisen asian, jos Jumala oli 
pehmittänyt hänen sydäntään?  

Meidän täytyy ymmärtää, että Taivaassa, aika on erilaista kuin Maapallolla. Että armo on saattanut 
vierailla hänen luonaan silloin, ja hän on silti allekirjoittanut tukahduttavan lain. Se on hyvin 
saattanut olla Herra yrittäen koskettaa hänen sydäntään, ennen kuin hän teki sen. On ollut monia 
kertoja, jolloin olen vakavasti epäillyt Herraa, koska en ymmärtänyt hengellisten asioiden 
luonnetta ja kuinka ne toimivat. Siispä, se ei käynyt minulle järkeen.  

Presidentti Putin on saattanut allekirjoittaa sen lain joka tapauksessa tai ehkä vierailun armo osui 
eri aikaan kuin mitä minä koin. Tai ehkä Herra oli hyväksymässä yhden asian, eikä osoittanut lakia 
ollenkaan. Vain koska Jumala hyväksyy yhden asian henkilön elämässä, se ei tarkoita, että Hän 
hyväksyy kaiken.  

Tunsin siihen aikaan, mitä Jeesus oli hyväksymässä, oli hänen asemansa ydinsodassa ja kuinka hän 
yritti niin kovasti välttää sitä. Tunsin että hän oli paljon paineen alainen, painetta tuli enemmän 
kommunismiin keskittyneeltä hänen maansa osalta, käyttää kovia keinoja Yhdysvaltoja vastaan ja 
ehkä jopa oli heidän vakavasti vastustamansa. Ja tiedättehän, presidentit voivat tulla 
salamurhatuiksi ryhtymällä vastustamaan tiettyjä voimakkaita ryhmiä vastaan… niin kuin John F. 
Kennedy teki.   

Siispä, tämän lain allekirjoittaminen on saattanut olla pienempi paha kahdesta. Ketä me olemme 
sanomaan? Mutta yhden asian minä uskon koko sydämestäni, että Presidentti Putinin luona 
vieraili armo ja Jumala on hänen puolellaan maailman poliittisella areenalla ja Uutta Maailman 
Järjestystä vastaan (NWO).  

Vuosien varrella olen kehittynyt erottelukyvyssä, olen oppinut olemaan ”reagoimatta” ilmeisiin 
ristiriitaisuuksiin, ellei ole ollut silmiinpistävän selvää, että se mitä sain, oli valhetta. Sitten minun 
on täytynyt mennä takaisin erottelemaan, että minkä oven olen jättänyt auki ja yrittänyt 
ymmärtää, mitä Herra on sanomassa minulle.   

Siispä, johtopäätöksenä: Presidentti Putin on Uutta Maailmanjärjestystä vastaan, hän haluaa koko 
demoni/avaruusolio agendan paljastuvan Yhdysvalloissa, hän haluaa Amerikan ihmisten tietävän, 
että presidenttimme on ajamassa häntä nurkkaan, kunnes hän tulee esiin ydiniskuilla. Hän ei halua 
sotaa sen enempää kuin mekään haluamme. Ja Jumala ON hänen puolellaan. Hän vastustaa sitä, 
mikä on väärin ja Jumala seisoo hänen kanssaan. 

 Ja mitä tulee lakien allekirjoittamiseen, minä en henkilökohtaisesti ole samaa mieltä sen kanssa. 
En ajattelisi, että Herra on sellaisen asian puolella. Kuitenkaan en tiedä kaikkea tiedettävissä 
olevaa hänen tilanteestaan ja toistaiseksi Jeesus ei ole sanonut minulle mitään, siispä mikä minä 
olen kyseenalaistamaan? Minä uskon, että meidän pitäisi rukoilla Presidentti Putinin puolesta, että 
hän mitätöisi lain. Mutta vähintään muistakaa: osa miehestä seisoo Jumalan puolella ja vastustaa 
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Uutta Maailman Järjestystä ja heidän edistymistään kansakuntien itsemääräämisoikeutta vastaan. 
Toinen osa, kuten kaikilla meillä, tarvitsee pyhittämistä.  

Isä Jumala ja Jeesus ovat murehtineet viime aikoina, Sydänasukkaat. Monet meistä ovat 
todistaneet uskomatonta surua ja kyyneleitä, kuten mainitsin viimeisessä viestissäni. Toistaiseksi 
Hän ei ole paljastanut, mikä on murtamassa Hänen sydäntään ja kaikki, mitä voimme tehdä, on 
pitää Hänelle seuraa ja hyväillä Hänen kipeää sydäntään meidän jumaloimisellamme ja 
ylistyksellämme. Minä tiedän, että loppua on lykätty ja meillä on monia mahdollisuuksia laittaa 
asiat oikein omissa sydämissämme, sukulaistemme kanssa ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat 
pelastusta. Nyt heillä on toinen tilaisuus kääntyä Jumalan luo.  

Jeesus on asettanut eteeni asioita loppuun saatettavaksi ja minun sydäntäni lohduttaa hyvin 
paljon se, että meillä on lisää aikaa. Monet teistä ovat aloittaneet omat nettisivunne, joissa on 
kauniita taideteoksia ja musiikkia, tavoittaen pelastamattomia. Tämä on mahdollisuutenne mennä 
täyttä höyryä eteenpäin ja levittää sanaa kauas, kun Sulhasemme viivästyy. Siispä, älkäämme tulko 
vihaisiksi tai tunteko itsesääliä, saakaamme tästä aikaan parasta.  

Ja tässä vaiheessa kysyin Herralta… ”Onko Sinulla jotakin sanottavaa, Jeesus?”  

Hän aloitti… ”Todella, Minun tapani ovat korkeammat kuin teidän tapanne, kuitenkin Minä välitän 
ymmärrystä yksinkertaisille. On totta, että Minä saatan hyväksyä ihmisen monella tapaa ja olla 
hyväksymättä häntä toisilla tavoilla. Mutta Minun sydämeni on keskittynyt välttämään maailman 
sota juuri nyt ja kun Presidentti Putin katosi tietyksi ajaksi, hän oli varmasti harkitsemassa 
Amerikkaa vastaan laukaisemista. Ei Amerikasta tullutta suoraa aggressiota vastaan, vaan 
salakähmäisiä asioita, joita maamme on tehnyt, kaataakseen kumoon hänen naapurihallituksensa, 
joiden kanssa hän on työskennellyt. Syyria oli vain viimeinen oljenkorsi ja siksi hän heilahti 
toimintaan.”  

”Teidän nykyinen presidenttinne ja kaikki mitä hän edustaa – sillä ei ole aikomustakaan säilyttää 
tätä maata. Hän on tuhoamassa kaikkea siinä olevaa. Mutta Minä olen seisonut hänen vieressään 
ja suojellut tiettyjä avainasioita antaakseni teille toisen mahdollisuuden oikeamielisyydessä. Se ei 
varmasti tule kestämään ikuisesti. Mutta niin kauan kuin se kestää, pyydän, Minun lapseni, 
tukekaa sitä, mikä on oikein.”  

”Antamani lykkäyksen aikana monet, monet, monet tullaan pelastamaan. Siksi teillä on niin paljon 
tekemistä. Teillä on iso osa tämän maan vakauden säilyttämisessä, ei vain rukouksella, vaan myös 
kommunikoimalla ja osoittamallanne veljellisellä rakkaudella pelastamattomia kohtaan. Minä 
lasken heidän varaansa, jotka on lähetetty tavoittamaan muslimiväestöä, jotka ovat nyt 
kellumassa Euroopassa ilman kotia. Jos teitä on kutsuttu tähän, se on jaloa työtä ja pellot ovat 
kypsiä sadonkorjuuseen.” 

”Yksi asioista, joita voitte tehdä tällä kanavalla, on opettaa heitä, jotka ovat uusia täällä. Minä olen 
lähettämässä monia nuoria ihmisiä, joilla ei ole hajuakaan Minun teistäni tai Minun rakkaudestani 
heitä kohtaan. He tulevat tänne viskeltyinä ja rikkonaisina, tietämättä, mikä suunta on ylöspäin ja 
he lähtevät ylentyneinä ja heillä on enemmän ymmärrystä ja nupullaan oleva suhde Minuun.”  

”Tämä on niin tärkeää Minulle, Minun ihmiseni. Pitäkää hyvää huolta näistä raukoista 
menetetyistä. Olkaa heille ystävä, opastakaa heille Minun opetuksiani tällä kanavalla ja 
johdattakaa heitä oikeamielisyyden tavoille.”  

”Olkaa helliä ja ystävällisiä. Älkää vastatko lain kirjaimeen takertumiseen, vetäkää heitä Minun 
luokseni rakkaudella. Tarpeeksi pian he tulevat olemaan nälkäisiä elää tavalla, jolla Minä haluan 
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heidän elävän. Tämä on yksi suurimmista virheistä, joita he, jotka levittävät evankeliumia, tekevät. 
Erityisesti nyt tänä ajanjaksona.”  

”Minä työskentelen tavalla, joka on täysin erilainen, kuin aikaisemman vuosisadan evankelistojen 
tapa. Maapallon ihmiset ovat olleet niin maahan poljettuja tuomitsemisella, että he juoksevat kuin 
pelästyneet jänikset, kun he kuulevat tuomitsemista. He kasvoivat sen kanssa. He elävät 
tuomitsemisen kuplassa, joka jatkuvasti kalvaa heidän mieltään sellaisilla ajatuksilla kuin, ”Sinusta 
ei ole mihinkään! Sinä olet toivoton syntinen, joka menee helvettiin, Sinä et ole tarpeeksi hyvä 
Jumalalle. Ketä sinä luulet voivasi pettää? Älä edes yritä mennä sinne, Hän ei välitä sinusta”.”  

”Nämä ovat paholaisen valheita ja tälle nuorelle sukupolvelle heidän vanhempansa ovat antaneet 
”katkeran kalkin” – elleivät, tietenkin, heidän vanhempansa ole vapaamielisiä, eikä heillä ole 
todellista moraalia. Ja milloin uskonnollinen keskustelu avataan, sitä heidän lapsensa kuulevat 
heiltä.”  

”Ja tämä asenne säikyttää heidät pois, ei vedä heitä luokseen.”  

( Clare ) Vau, Herra, minä voin samaistua tuohon. Minä juoksin pois kaikesta ”kristillisestä” ja niin 
teki Ezekielkin, koska siinä oli niin paljon tuomitsemista. Meidät molemmat käännytti Herran 
rakkaus. Me molemmat tulimme Hänen luokseen, koska Hän ensin rakasti meitä. Minä tunsin 
Hänen voimakkaan rakkautensa sinä yönä, kun minut pelastettiin ja koska tunsin puhtaan, suloisen 
rakkauden, minä välittömästi tunnistin ja tunnustin syntini.   

Minä olin New Agen piirissä silloin, ja siinä ei uskota syntiin. Siispä minulle syntieni tunnustaminen, 
ilman että oli mitään opetusta siitä, se oli todella yliluonnollista ja Pyhän Hengen työtä. Minä 
tunsin ylivoimaisen rakkauden tulevan Jumalalta ja vastasin katumuksella.   

Jeesus jatkoi… ”On niin monia, jotka todella haluavat tehdä sen, mikä on oikein. He haluavat elää 
oikein, mutta he ovat pelästyneitä siitä, minkä he harkitsevat olevan hintalapun. Tiedättehän, 
millaista se on: kun joku on niin kaunista, sinun vain täytyy saada se ja olet halukas luopumaan 
monesta muusta asiasta, vain saadaksesi sen. ”Se” olen Minä ja suhde Minun kanssani. Aloittaen, 
ei täydellisyydestä, vaan juuri siitä missä sielu on ja edeten täydellisyyteen, ilman tuomitsevia 
sanoja tai asennetta, ärsyttää ja töniä heitä. Pikemminkin, tullen rakkauden, ymmärtämisen ja 
anteeksiannon paikasta.”  

”Rakkaus saa täysosuman heidän haavoittuneissa sydämissään ja he vastaavat luopumalla asioista, 
joiden he tietävät olevat sellaisia, jotka eivät miellytä Minua. Toisinpäin, lainkirjaimeen 
takertuvalla tavalla – asioista luopuminen ilman Rakkauden motivaatiota – saattaa toimia lyhyen 
aikaa pinnalla. Mutta syvällä sisimmässä, sielu kamppailee ja lopulta paheksuu tuttujen 
nautintojen rajoittamista. Sitten he haluavat pois uskonnosta kaiken kaikkiaan. Silloin he ovat 
katkeroituneet Minulle ja Minulla on valtava muuri ylitettäväksi, voittaakseni heidät takaisin. Tämä 
on Saatanan tekosia.” 

 Teidän rakkautenne Minua kohtaan, Minun Ihmiseni, saa teidät lopettamaan synnin teon. Kyllä, 
jotkut teistä pelkäävät rangaistusta, mutta suurimmalta osalta meidän suhteessamme on kyse 
rakkaudesta, ei tuomitsemisesta, joka pakottaisi teitä elämään elämäntyylillä, jonka uskonnollinen 
yhteisö hyväksyy.”   

”Siksi Minä haluan tämän kanavan olevan ehdottoman rakkauden paikan. Missä uusi tulokas voi 
tuntea olevansa tervetullut ja nähdä, että te kaikki kamppailette samojen ongelmien parissa, 
mutta jotenkin Jumala on silti kiintyneesti kanssanne siitä huolimatta. Tämä on voimakkain 
mahdollinen todistus Minun Rakkaudestani.”  
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”On sieluja, joiden tarvitsee kuulla viesti suoraan herätäkseen. Mutta he eivät ole kohtalokkaasti 
haavoittuneita. He ovat vahvoja, kapinallisia maailman lapsia, jotka katsovat rajoja, jotka käyvät 
järkeen ja kestävät aikaa… ei muotihullutuksia. Ja Minulla on Minun astiani jaloa käyttöä varten, 
jotka saarnaavat sitä myöskin. Eri sielut reagoivat eri tavalla ja Minä olen tehnyt varustelut jokaista 
varten.”  

”Mutta tällä kanavalla, me toivotamme tervetulleiksi raajarikot, sairaat, rikkonaiset ja kohtelemme 
heitä äärimmäisellä kunnioituksella ja aidolla kiintymyksellä. Oi, kuinka siunattu Minä olen, kun 
Minulla on tällainen ryhmä hoitamassa syrjäytyneitä! Suuri on palkkionne Taivaassa.”  

”Siispä, nyt Minä olen jälleen rohkaissut teitä etenemään ja tavoittamaan, kun vielä on aikaa. 
Tavoittakaa rakkaudessa. Veljellisessä rakkaudessa. Ehdottomalla rakkaudella, joka on juuri 
samalla tasolla heidän kanssaan, jotka juuri aloittavat matkansa Minun kanssani.”  

”Minä olen kanssanne, Rakkaat. Minä olen NIIN teidän kanssanne, jokaisessa ponnistuksessanne. 
Muistakaa, kun armo ei kohtaa sitä, kenelle sen tarkoititte, Minä pidän huolen, että se kohtaa sen, 
joka on valmis sen hyväksymään. Siispä, te ette koskaan tuhlaa aikaanne, jos joku kääntyy pois. Se 
rukous, se armo, siihen käytetty aika ei tule palaamaan Minun luokseni tyhjänä. Se tulee 
saavuttamaan sen, mitä se asetettiin tekemään.”  

”Olkaa rohkaistuneita, Minun kallisarvoiseni, olkaa rohkaistuneita. Minä tulen tekemään teidän 
jäljellä olevasta ajastanne täällä jännittävän ja täynnä Minun Valtakuntani runsasta elämää, jos 
yritätte aivan parhaanne. Todella Minä olen kanssanne.” 

 

 

359. Rukous & Katumus pidättelevät Tuomiota & Valitsevat Donald Trumpin 

 
RUKOUS & KATUMUS PIDÄTTELEVÄT TUOMIOTA & VALITSEVAT DONALD TRUMPIN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Heinäkuuta, 2016.  

( Clare ) Herra todella on meidän kanssamme, Sydänasukkaat.  

Ja me olemme ohittaneet hyvin suuren kriittisen pisteen, rakkaat. Tuomiota on pidätelty 
vilpittömällä katumuksella ja rukouksella. Meille on ehdollisesti annettu lisää aikaa.   

Me olemme hyvin pieni Sydänasukkaiden tukiryhmä, mutta viisi tai useampi meistä on käynyt läpi 
helvetillistä sodankäyntiä, esirukouksia kansakuntien puolesta ja olleet äkillisen, elämää uhkaavien 
sairauksien partaalla, jotka manifestoituivat ja sitten hellittivät ja manifestoituivat jälleen ja jälleen 
hellittivät, uudelleen ja uudelleen, noin viikon ajan. Ja minä tarkoitan elämää uhkaavia sairauksia. 
Me olemme rukoilleet ja katuneet maailman puolesta ja jos meidän pieni kourallisemme on tehnyt 
tämän, kuvitelkaa, kuinka moni ympäri maailmaa on myös tekemässä sitä.  

Ja tänään me olemme ohittaneet kriittisen pisteen. Herra on sanonut, että niin kauan kuin rukous, 
paastoaminen ja katumus on aikataulussa päivittäin, me voimme jatkaa etenemistä, ilman että 
kaikki ympärillämme pommitetaan ydinpommeilla. 

 Tämä on ehdollista… jos rukous ja katumus jatkuu, niin mekin jatkamme, ja niin tekevät lapsemme 
ja lapsenlapsemme jatkavat ja silti meillä on toinen mahdollisuus katumiseen ja Herran luo 
tulemiseen. Ja muutos on tulossa maailmaan, muutos parempaan. Mutta jos me laiskottelemme, 
asiat voisivat mennä huonoon suuntaan yhdessä yössä. Siispä sinnitelkää, rakkaat. Sinnitelkää.  
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Tänään, minun ylistysaikani oli erityisen suloista, kun me tanssimme suuressa virallisessa 
tanssisalissa. Jeesus näytti niin hyvin todelliselta ja niin paljon muotokuvan kaltaiselta, jota Hän 
maalaa minun kauttani. (Mikä on muuten melkein valmis.) Kun sain vilahduksia Hänen 
läsnäolostaan, Hän näytti ja tuntui niin todelliselle, olin ihmeissäni katsomassa Hänen silmiinsä, 
jotka säteilivät rakkautta, joka salpasi minun henkeni.  

Kuinka kallisarvoista, kuinka Kaunista ja kuinka Erinomaista on Sinun rakkautesi, Herra. Kiitos 
Sinulle mitä kauneimmasta ajasta. Kuinka ihmeellistä Sinun Rakkautesi on! Kuin hieno viini, jonka 
maku ei haihdu koskaan; kuin elävät vedet, jotka upottavat Taivaassa! Kuinka suloista on Sinun 
seurasi ja kuinka erityislaatuista, että Sinä rakastat minua tällä tavalla.  

Jeesus, Jeesus… Sinun ylistämisesi on sellainen etuoikeus, sellainen erityislaatuinen etuoikeus. Oi 
Herra, ole niiden kanssa, joiden uskoa on tukahdutettu. Pyydän, ole heidän kanssaan. Kun sanoin 
sen, Minä ajattelin Venäjää ja nykyistä lakia, mikä oli hyväksytty.   

Jeesus vastasi minulle… ”Kyllä uskonnon vapaus, ylistämisen vapaus… Oi, Clare, näin ei ole 
maailmassa, monissa paikoissa te ette voi ylistää Minua tällä tavalla, teillä ei ole vapautta olla 
Minun kanssani.”  

”Vainoharha on päivittäinen pilvi, joka laskeutuu ihmisten päälle, jotka elävät tämän kaltaisessa 
ympäristössä. He eivät koskaan tiedä, kuka katsoo tai kuka tulee raportoimaan heistä. 
Kommunismi on niin kauhean tukahduttavaa ja kun otetaan pois ihmisen oikeus ylistää Minua, se 
on vakava loukkaus Taivaan edessä.”  

( Clare ) Ja minä tiedän, että kommunismi on oletettavasti kukistunut Venäjällä. Mutta minä tiedän 
myös, että siellä vakava tukahduttaminen jatkuu. Se on yhä hengissä, itse asiassa, se on levinnyt 
ympäri maailman.  

Herra jatkoi… ”Tämä tehtiin pahansuovasti, koska monet kääntyivät kristillisyyteen, joka ei ole 
ortodoksista. Kun tehtiin valtiollinen laki, se antoi painoarvoa painostaa kaikkia niitä, jotka eivät 
ylistä ortodoksisissa kirkoissa. Minä en koskaan tarkoittanut tätä. Se on haitallista terveelle 
hallinnolle myöskin, koska ihmisillä ei ole vapautta kokoontua ja rukoilla johtajiensa puolesta. 
Mustasukkaisuus on tämän liikkeen takana, mutta se tulee vain saamaan aikaan maanalaisen 
kirkon kasvavan. Vaino aina johtaa suurempaan määrään kääntymyksiä.”  

”Ihmisillä, jotka tekevät näitä lakeja, on hyvin vähän hengellistä ymmärrystä. Se ei tule nitistämään 
evankelisia; pikemminkin se saa aikaan heidän kukoistamisensa. Minä en ole neuvonut tätä 
liikettä, ilmeisesti, ja Minun toivoni oli, että nämä erilaiset uskot voisivat olla olemassa yhtä aikaa 
ilman sekasortoa. Mutta tässä on ongelma, ei vain Venäjällä, vaan kaikkialla maailmassa.”  

”Venäjällä on aina ollut maanlainen kirkko, sen jälkeen, kun kommunismi asetettiin valtaan. On 
aina ollut uskovia, jotka tapasivat metsässä, eikä nyt tule olemaan yhtään erilaista, Jopa kun 
Venäjä muka oli vapaa tästä, se jatkui silti, mustasukkaisuuden ja sisäisen valtataistelun vuoksi. 
Sinä olet nähnyt, kuinka raakoja ihmiset voivat olla, kun he eivät hyväksy sinun uskoasi: syytöksiä 
ilman syytä, ilman aihetta, ilman mielekkyyttä. Minä en halua puhua tässä niiden rangaistuksista, 
jotka tukahduttavat muiden uskoa, mutta tiedä, että se on vakavaa.”  

”Pikemminkin, Minä haluan puhua keinoista, joita Minä tulen tekemään hyvittääkseni tämän 
pahan. Unia ja näkyjä, vierailuita ja kohtaamisia Minun kanssani, ne tulevat korvaamaan ihmisen 
hyväksynnän. Tämä on uskon ainesosa, Clare. Uskominen Minuun, siihen Kuka Minä olen – 
henkilökohtainen ja kiintymystä ilmaiseva suhde, ilman menettämättä kunnioitusta tai Jumalan 
pelkoa. Minä harjaannutan tätä sieluissa, jotka itkevät apuun Minua, olivatpa he muslimeita tai 
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ortodokseja. Minä vastaan jokaisen miehen, naisen ja lapsen syvimpiin tarpeisiin, enkä tarvitse 
ihmisten hyväksyntää.”  

”Sinun maassasi on erilaista… toistaiseksi – vaikka se tulee muuttumaan. Ei Herra Trumpin 
presidenttiyden aikana, mutta hänen jälkeensä tulevien despoottien aikana.”  

( Clare ) Minä olin hieman hämmästynyt, kun Hän sanoi sen, koska Hän ei ole puhunut, että Trump 
voittaisi Presidenttiyden.  

Jeesus jatkoi… ”Kyllä, Minulla on aikomus nähdä hänen menevän koko matkan Valkoiseen Taloon. 
Minulla on aikomuksena kukistaa pahat rakenteet ja pahat lait, jotka ovat tehokkaasti tehneet 
lopun tästä kansakunnasta. Minä tulen vastaamaan näihin rukouksiin; Minä tarvitsen näitä 
rukouksia edetäkseni. Minä en välitä, vaikka se olisi vain huudahtava rukous, kuten ”Oi Jumala, 
suojele häntä ja hänen perhettään.” Mitä yksinkertaisempi, sen parempi. Minä tulen vastaamaan 
siihen. Ja kun kansanjoukot itkevät apuun rukouksessa hänen puolestaan, enkö Minä vastaisi 
runsaalla suojeluksella?”  

”Kyllä, tämän maan kristityt johtajat ovat asettuneet tukemaan hänen ehdokkuuttaan, hänen 
nimitystään ja hänen valintaansa. Ei väliä, kuinka kovasti vihollinen yrittää pysäyttää häntä, niin 
kauan kuin rukouksia itketään avuksi hänen puolestaan, Minä tulen pitämään häntä pystyssä ja 
edistämään häntä.”  

”Sinä tulet kohtaamaan pilkkaa ja halveksuntaa ihmisiltä näkökantasi vuoksi, mutta ymmärrä: 
heillä on suomukset silmillään ja heidät on sokaissut Satanistisen hallinnon todellisuus, sen, minkä 
he äänestivät valtaan.”  

( Clare ) Vau, Herra, nuo ovat aika voimakkaita sanoja, että hallinto on Satanistinen.  

( Jeesus ) ”No niin, ne vain kuvaavat todellisuutta, kätkettyä todellisuutta siitä, mihin nämä ihmiset 
uskovat ja harjoittavat salassa. Se on kauheampaa kuin, mitä voit kuvitella. Se saisi pahimman 
syntisen punastumaan häpeästä. Mutta hedelmästään puu tunnetaan, suurin osa hedelmistä on 
kirjoitettu salaisiksi laeiksi ja ne ovat diktatuurin pohjatyöt. Jos nämä lait tulisivat käytäntöön, 
äänestävän yleisön olisi liian myöhäistä muuttaa niitä. Kaikki on tehty salassa, ’paremman tavan’ 
peitteen suojassa ja erottelukyvyttömät ovat täysin sokeita näiden lakien sisällölle.”  

”Minulla on aikomus muuttaa se, Clare. Minulla on aikomus laittaa tämä mies virkaan ja vetää alas 
mädät rakenteet, jotka ovat syövyttäneet kaikkien Amerikkalaisten ihmisten oikeuksia. Mutta 
Minä tulen tarvitsemaan paljon rukouksia ja uhrauksia… paastouhrauksia, saavuttaakseni tämän. 
Ja teillä ei ole varaa langeta itsetyytyväisyyteen minuutiksikaan, tai peli on pelattu.”  

”Siispä, Minä kutsun teitä, Minun Ihmiseni, aseistamaan itsenne kärsivällisyydellä ja taistelemaan 
hyvä taistelu. Minä olen sen puolella, mikä on oikein.”  

( Clare ) Jotkut teistä, kaverit, ovat valittaneet, että Jeesus ei koskaan sekaannu politiikkaan ja se 
on ollut minun kantani, kunnes Donald Trumpista tuli ehdokas. Minä tarkoituksellisesti sivuutin 
Pyhät Kirjoitukset, jotka neuvovat meitä ottamaan vastuun siitä, kuka valitaan vaaleilla. Minä olin 
laiska, enkä viitsinyt erottaa näitä asioita. Mutta minun täytyy sanoa, että Herra kertoi minulle olla 
ryhtymättä osalliseksi ja minä luin muutaman kirjan ja tiesin, että oli paljon korruptiota. Oli aivan 
kuin ei olisi ollut merkitystä, kuka valitaan. He kaikki kumarsivat hallitsevaa Eliittiä.   

Mutta nyt, tämä on erilaista – meillä on mahdollisuus ennallistamiseen. Tässä on muutama Pyhä 
Kirjoitus, jotka löysin rohkaisemaan meitä olemaan rukoileva osa meidän hallintoamme.  
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Paavalin Ensimmäinen Kirje Timoteukselle 2:1-4… ”Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, 
rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja 
kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa 
jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän 
Vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.”  

Esra 6:10… ”että he uhraisivat suloisesti tuoksuvia uhreja Taivaan Jumalalle ja rukoilisivat 
kuninkaan ja hänen poikiensa hengen puolesta.”  

Jeremia 29:7… ”Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon Minä olen teidät siirtänyt, ja 
rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne.”  

Jeesus jatkoi… ”Tämä on puuttunut elämästäsi ja muiden elämästä. Ihmiset unohtavat tai 
epäonnistuvat ymmärtämään, että Minä todella vastaan näihin rukouksiin, mahtavilla enkeleillä, 
jotka vaikuttavat muutokseen. Hallinto on tärkeä Minulle aivan niiden syiden vuoksi, miksi Minä 
aloitin tämän viestin sinun kanssasi. Johtajat eivät ole vain turvamassa kansalaistensa taloutta ja 
fyysistä turvallisuutta, vaan myös kansan hengellistä hyvinvointia. Kun se on tukahdutettu, 
kansakunta alkaa murenemaan ja sivilisaatio alkaa rappeutumaan. Siispä, jos haluatte elää pitkään 
maassa, teidän täytyy pitää hengellinen elämä terveenä, perhe-elämä terveenä, ihmisten 
omattunnot terveinä. Kun te rukoilette, Minä teen kaikkia näitä asioita.” 

 ”On pieni, silti hiljainen ääni, joka tulee lainlaatijoille yksityisesti, joka varoittaa heitä, että he ovat 
menossa väärään suuntaan. Minä saan heidän huomionsa, mutta hallitsevan puolueen ääni on 
paljon äänekkäämpi. Ja ellei heillä ole suurta rehellisyyttä, he nitistävät omantuntonsa ja tekevät, 
mitä heidän on käsketty tehdä. Tämä on nyt se, mitä teillä on Kongressissanne ja Senaatissanne. 
Tämä on seurausta huolettomuudesta ja aseman ja varallisuuden päähänpinttymästä.”  

”Minä tähtään muuttavani sen, niin että miehet ja naiset, jotka ovat ottaneet osaa tiettyjen lakien 
kirjoittamiseen, tulevat katsomaan taaksepäin virheisiinsä ja korjaamaan ne. Tämä on Amerikan 
ainut toivo. Hallintoelinten täytyy tehdä yhteistyötä presidentin kanssa ja kansan täytyy kiinnittää 
huomiota siihen, ketä he äänestävät niille paikoille.”  

”Herra Trumpilla on aikamoinen työ edessään. Mutta minä tulen olemaan hänen kanssaan ja hän 
ei tule epäonnistumaan, ei ainakaan Minun silmissäni. Toiset tulevat olemaan eri mieltä, mutta 
pitkässä juoksussa, he tulevat näkemään hänen liikkeittensä viisauden. Suurin este, jonka hän 
tulee kohtaamaan, salamurhauhkan lisäksi, ovat korruptoituneet valitut virkamiehet. Mutta jopa 
siinä, Minä tulen antamaan hänelle etua. On olemassa niin kutsuttuja ’kaappi’ kristittyjä, jotka 
vihaavat, mitä on tehty tälle maalle ja he alkavat nousemaan ja antamaan äänensä merkitä.”  

( Clare ) Mutta Herra, entä kaikki nämä luonnonmullistukset, joita me olemme odottamassa?  

Hän vastasi… ”Minä olen puuttunut peliin ja muuttanut muutamia päivämääriä. Minä olen 
Hallitsija. Sinä palvelet Jumalaa, joka ei vastaa kenellekään ja se, mitä Minä valitsen tehdä, tulee 
pitämään, kun taas se, mitä ihminen valitsee tehdä, tulee olemaan täysin turhauttavaa. Mutta 
kuten Minä sanoin aikaisemmin, kaikki riippuu ihmisten rukoilemisesta.”  

( Clare ) Anna minulle anteeksi, Herra, mutta tietyt ihmiset ovat sanoneet, että mitkään näistä 
suurtuhoista eivät tulisi tapahtumaan. Puhuivatko he Sinun äänelläsi vai omallaan?  

( Jeesus ) ”Kaikki. Jokainen asia. Joka ikinen asia riippuu rukouksesta ja katumuksesta. Ne teistä, 
Minun Ääneni, jotka ovat puhuneet tuhosta ja sellaisista asioista, heille on annettu lausuma Minun 
Pyhältä Hengeltäni, varoittaa Minun ihmisiäni, että heidän tapansa ovat tuomassa tuomion heille.”  
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”Kun kansakunta katuu, kun maailma katuu, silloin annetaan Armoa. Te ette ole profetoineet 
väärin, te olette olleet huutavan ääni erämaassa… ’Katukaa ja valmistakaa tietä Herralle’. Tämä 
yksimielinen ääni on itkenyt apua ja Minun Isäni on kuullut sen. Katumus AINA tuo Armon. Aina.”  

”On joitakin, jotka uskoivat, että tämä tapahtuisi ja näkivät ennalta viivästymisen. On monia, jotka 
eivät halunneet kuulla mitään negatiivista, siispä he hiljensivät Minun viestintuojani, 
teeskennellen, että he olivat erehtyneet. Se ei ole Minun tapani. Tietämättömyys ei koskaan ole 
Minun tapani. Tietämättömyys ei koskaan ole Autuutta, se on tuhoisaa.” 

 ”Mutta tarpeeksi ihmisiä on herännyt ja nähnyt kirjoituksen seinällä, että on vähintään jatkuvia 
rukouksia ja katumusta ehkäisemässä tuomitsemista. Ja niin kauan kuin näitä rukouksia ja 
anomuksia ja katumuksen toimia uhrataan, tuomio tulee viivästymään.”  

”Eri kansakuntia tullaan tuomitsemaan luonnontuhoissa, äärimmäiset ilmasto-olosuhteet tulevat 
vierailemaan heidän luonaan ja muut luonnon tapahtumat tulevat saamaan heidän huomionsa.”   

”Lopputulema? Kaikki on Minun käsissäni, Clare. Kaikki. Mitään ei tulla sallimaan, jota Minä en ole 
sallinut.”  

( Clare ) Kuinka varmaa on tuomion viivästyminen?  

( Jeesus ) ”Se perustuu vain rukouksiin, Minun Rakas. Vain rukouksiin. Niin kauan kuin niitä 
uhrataan, asiat jatkuvat ympäri kääntymistään. Minä tiedän, mitä sinä olet ajattelemassa, Rakkain. 
Häpeäisit.”  

( Clare ) Syytin itseäni ja olin peloissani sanoa mitään ratkaisevaa, siinä tapauksessa, että en ollut 
kuullut Herraa ja tämä todella loukkasi Häntä.  

Jeesus jatkoi… ”Minä olen aika vakavissani kaikessa, mitä Minä sanoin tässä. Rukous ja katumus 
ovat ne, jotka ovat viivyttäneet tuomiota toistaiseksi.”  

”Tässä maailmassa on yhä sieluja, joilla on leijonan osa ristiä kannettavana ja lisää liittyy heidän 
joukkoihinsa joka päivä, kun käy ilmeiseksi, että rukous toimii. Se, mitä Minä olen sanonut, on 
yksinkertainen totuus; ei ole tarpeen peitellä ketään tai mitään.”  

”Rukous ja katumus ovat saaneet riemuvoiton toistaiseksi. Jatkakaa. Minun kallisarvoiset 
Sydänasukkaani, nostakaa ristinne, kantakaa sitä arvokkuudella, edetkää suunnitelmissa, älkää 
tyrmistykö muiden lähteiden tuhoa ja synkkyyttä. Minä kerron teille kaikille… katumus – niin 
kauan kuin se jatkuu tätä tahtia – on tehnyt merkitsevän eron. Jos se muuttuisi, te tulette 
tietämään siitä.”  

”Nouskaa pahuutta vastaan. Tukekaa sitä, mikä on hyvää. Älkää tuhlatko aikaa tähän ja tuohon 
tarinaan, pikemminkin ryhtykää kiireisiksi teidän korrellanne kekoon, niin että ’Minun Valtakuntani 
tulkoon, Minun Tahtoni tapahtukoon, niin maan päällä kuin Taivaassa’.” 

”Tulkaa Minun luokseni, jos tämä vain on liian paljon käsiteltäväksi ja Minä tulen auttamaan teitä 
saamaan suunnan, kuin myös aseistamaan teidät uusilla armoilla ja jopa kutsumuksilla. Jatkakaa 
rukoilemista Herra Trumpin puolesta ja hänen perheensä puolesta. Jatkakaa heidän kattamistaan 
ja itkekää apua Minulta suojeluksen ja armon saamiseksi.”  

”Jatkakaa Venäjän, Kiinan ja Pohjois-Korean ja muiden suurten maiden puolesta rukoilemista. Ja 
pyydän, älkää uupuko loppuun ristien kanssa, joita Minä teille lähetän. Kantakaa niitä, tietäen, että 
ne todella merkitsevät suunnattomasti.” 
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”Minä tulen lohduttamaan teitä, Rakkaat. Minä tulen lohduttamaan teitä ja antamaan teille uuden 
elämän. Tulkaa Minun luokseni.” 

 

 

360. Jeesus selventää… Taivaaseennoston lykkäys, Donald Trump,  

Barack Obama, arvolliset ja arvottomat Palvelijat 

 
TAIVAASEENNOSTON LYKKÄYS, DONALD TRUMP, BARACK OBAMA, ARVOLLISET JA ARVOTTOMAT 

PALVELIJAT 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, Rhema-viesti 19. Syyskuuta, 2019. Alkuperäinen Viesti 25. 

Heinäkuuta, 2016. 

( Jackie ) Kun kuuntelette tätä viestiä, pitäkää mielessä päivämäärä, 25.7.2016, 3 kk ennen Donald 

Trumpin valintaa. 

Clare aloitti… No niin rakas perhe, minun sydämeni on ollut raskas muutaman viime päivän ajan ja 

oletan, että myös teidän sydämenne on ollut. Minä olin kuunnellut Terry MacAlmonin laulua ”How 

Long” (=Kuinka Kauan), joka kertoo Taivaaseennostosta ja todella suremisesta, tietäen, että kaikki 

todella on lykätty. Sitten minä kuulin Jeesuksen sanovan, aika odottamatta…  

( Jeesus ) ” Voimmeko me puhua?”  

( Clare ) Siispä, minä tulin istumaan Hänen eteensä. Ja sanoin… ”Herra, Sinä tiedät, mitä minä 

tunnen.” 

( Jeesus ) ” Minä tiedän, kuinka Minä tunnen. Minä kaipaan sinua. Minä myös kaipaan sitä aikaa, 

kun me viimeinkin voimme olla yhdessä ikuisuuden. Clare, katso Minun silmiini.” 

( Clare ) Ne olivat niin kirkkaat, kuitenkin syvät ja niin täynnä rakkautta, että se sai minut itkemään. 

( Jeesus ) ” Minä myös kaipaan sinua ja suren meidän erossa oloamme, kuitenkin Minulla on vielä 

paljon työtä sinulle tehtäväksi. Ja sinä tiedät, kuinka sinä haluat tehdä työtä.” 

( Clare ) Herra, jos Sinä tulet ylläpitämään minun ruumistani, varmasti. Kyllä, minä rakastan tehdä 

työtä, luoda. Tehdä sitä myös Sinun kanssasi. 

( Jeesus ) ” Mutta sinun sydämesi on raskas… sinä et tiedä, mitä odottaa, tai kuinka kauan sinä 

tulet pysymään terveenä tai kuinka kauan tulet elämään. Tai kuinka kauan Minä todella tulen 

viivästymään… tiedätkö sinä?” 

( Clare ) Se kaikki on totta, minä en tiedä. Se jättää minut avoimeksi pahimman laatuisille 

spekulaatioille.  

( Jeesus ) ” Demonit iskevät sinua.”  

( Clare ) ”Onko mahdollista, että tämä koko ohjelma ei mene niin kuin me oletamme? Ja sota ja 

Taivaaseennosto tapahtuvat paljon nopeammin?”  
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( Jeesus ) ” Kyllä se on mahdollista. Vihaa pidätellään, mutta tilanne on epävakaa ja ehdottomasti 

sitä ei ole betoniin valettu. Mutta Minä tiedän, että sinä tulet rukoilemaan uskollisesti, että se 

tulisi onnistumaan. Ja se ratkaisee asian… sinun sydämesi on yhtä Minun sydämeni kanssa, vaikka 

se koskee sinuun syvästi.” 

( Clare ) Minä aloin ajattelemaan niitä, jotka olivat väittäneet viime viestiä vastaan. 

( Jeesus ) ” On monia, jotka kuulevat Minun ääneni ja kuulevat sen selvästi. Ja he eivät ole sen 

onnellisempia kuin sinäkään.”  

( Clare ) Kuinka itsekästä minulta. 

( Jeesus ) ” Sinä olet vain ihminen, mutta se tulee muuttumaan… sinä olet kasvamassa 

heijastamaan Minun Sydäntäni joka päivä. Se on niin hidasta, että sinä et huomaa sitä, mutta Minä 

näen sen. Väliaika tämän hetken ja Taivaaseennoston välillä tulee olemaan vaivan arvoista. Minä 

lupaan sen sinulle.”  

( Clare ) Herra, kaikki, mitä minä teen Sinulle, on vaivan arvoista. 

( Jeesus ) ” Ei, mutta Minä tarkoitan, että se tulee olemaan erittäin paljon vaivan arvoista, kun 

pääset viimeistelemään unelmiasi ja laulujasi. Ja mikä ihmeellinen tukiryhmä sinulla onkaan.” 

” Voi, Clare, Minä toivon, että Minä voisin sanoa tämän eri tavalla, mutta tässä me olemme 

puhumassa parhaasta mahdollisesta lopputuloksesta. Ja haluten kaikkien tietää, että rakastaa ja 

palvella Minua. Ainakin niin monen kuin tulee tulemaan.”  

( Clare ) Minä tiedän, Jeesus. Mutta minulla silti on muutamia kysymyksiä.  

( Jeesus ) ” Ala kyselemään. Minulla on muutamia yllätyksiä sinulle. Tylsiä hetkiä ei tule olemaan, 

sen Minä voin sinulle vakuuttaa.”  

( Clare ) No niin, Carol ja minä olimme puhuneet ihmisistä kanavallamme, joilla on ollut vaikeaa 

aikaa meidän viime viestimme johdosta, se koski lykättyä Taivaaseennostoa. Herra, Sinä kuulit sen 

keskustelun Carolin kanssa… 

( Jeesus ) ” Niin kuulin.”  

( Clare ) Mitä mieltä Sinä olet?  

( Jeesus ) ” Minä olen sitä mieltä, että sinun pitäisi pysyä siinä, mitä Minä olen kertonut sinulle, 

eikä ailahdella.”  

( Clare ) Mutta entä ne kaikki Taivaaseennosto laulut, joiden soittamista Sinä jatkat? Minä tunnen 

itseni melkein kiusoitelluksi.  

( Jeesus ) ” Clare, Minä haluan pitää sen tuoreena mielessäsi. Minä olen tulossa sinua varten, 

Minun Morsian Kultaseni. Minä olen tulossa sinua varten, eikä mikään voi Minua estää. Se on 

ajoituksesta kiinni ja sinä tiedät mitä odottaa.” 

( Clare ) Mutta minä olen hämmentynyt. Onko se välittömästi Donald Trumpin valitsemisen jälkeen 

vai olemmeko me täällä vielä jonkun aikaa? Jeesus, pyydän, voisitko Sinä ohittaa minun oletetun 

älykkyyteni ja vain kertoa minulle suoraan? 
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( Jeesus ) ” Asiassa on niin paljon huomioon otettavaa. Se ei vain ole niin kaikenkattavaa. 

Maailmansodan pääpidäke on rukous ja niin kauan kuin te kaikki rukoilette ja kadutte 

kansakuntien puolesta, Minun Isäni käsi pidättelee vihaa.” 

( Clare ) Mutta se voisi olla vuosisatoja? 

( Jeesus ) ” Tuskinpa.” 

( Clare ) Vuosikymmeniä?  

( Jeesus ) ” EI. Maailman eri osissa tulee eri aikoina olemaan tuomiota, aivan kuten on ollut 

muutaman viime vuosikymmenen aikana. Maanjäristyksiä, tornadoita… Sinun täytyy vain luottaa 

Minuun, Clare. Antaisitko sinä puolisollesi käärmeen, kun hän pyytää kalaa?”  

( Clare ) Ja minä olen pyytänyt Häntä koko iltapäivän selventämään tapahtumia. ”Minä olen 

pahoillani, Jeesus. Minä tunnen Sinun ystävällisyytesi ja rakkautesi ja näen Sinun kauniit kasvosi, 

jotka minä niin kovasti haluan viimeistellä maalaukseen.” 

( Jeesus ) ” Se valmistuu. Mutta pienet tauot ovat hyvä asia. Siksi Minä pyysin sinua työstämään 

laulua seuraavaksi. Sodat, sotahuhut, maanjäristykset, nälänhädät, tulvat, tsunamit.”  

” Mutta tämä on sitä, mitä Minä olen suunnitellut. Minä haluan Amerikan olevan valmis. Minä 

haluan tämän miehen (Donald Trump) virkaan. Minä haluan nähdä muutoksia laeissa. Minä haluan 

nähdä, että jatkavatko Minun ihmiseni, joita kutsutaan Minun Nimelläni, rukoilemista, katumista 

ja oikeiden asioiden tukemista. Minä niin kovasti haluan nähdä tämän. Silloin se tulee niin kuin 

tulva: yksi tapahtuma toisensa jälkeen. Mutta uudistunut Amerikka tulee käsittelemään sen paljon 

paremmin, kuin mitä se olisi käsitellyt nyt.”  

” Koska paha mies on virassa (Barack Obama), tämä kansakunta on aikataulutettu tuholle. Mutta 

Herra Trump voisi olla villi kortti, joka kääntää asioiden kulun toiseen suuntaan. Hän, joka tulee 

hänen (Obama) jälkeen, on ratkaiseva; ja se tulee määrittämään paljon siitä, mitä täällä tapahtuu.” 

” Tulee olemaan hänen (Trump) syrjäytys yritys. Hallitseva eliitti ei tule taipumaan tähän ilman 

vastustusta. Aivan liian paljon on valmisteltu, jopa Ranskan Vallankumouksesta lähtien, estämään 

sitä jotenkin manifestoitumasta. Kuitenkin Minä olen saattanut tiettyjä maanalaisia kaupunkeja 

hämmennykseen ja yhdyskunnan perusrakenne on heikentymässä. Tämä on mitä hämmentävintä 

heille, ottaen huomioon, että ihmiset ulkopuolella ovat heräämässä siihen, että kuinka heitä on 

käytetty ja manipuloitu vuosien saatossa. Mutta Minä haluan antaa Herra Trumpille 

mahdollisuuden rakentaa Amerikkaa uudelleen sen mukaan, mikä on oikein.”  

” Ja siksi Minä tarvitsen teidän rukouksianne ja paasto uhrauksianne, kuin myös kansakuntanne 

puolesta katumista. Niin kauan kuin tämä jatkuu merkittävästi, pahan tulvaa tullaan 

pidättelemään.” 

” Clare, sinä kuulet Minun sydämeni ja aikeeni selvästi. Pyydän, tyynnytä pelkosi.”  

( Clare ) Minä en vain halua johdattaa ketään harhaan, Herra. 

( Jeesus ) ” Ja tämä on ihailtavaa. Mutta on niitä, jotka eivät tule kuulemaan. Kuitenkin aika tulee 

paljastamaan, että se, mitä heille kerrottiin, oli luotettavaa. Sillä ne, joilla on korvat, jotka 

kuulevat, he jatkavat kasvamista hengellisesti, kantaen maailman taakkoja Minun kanssani. 

Jatkakaa oman ristinne ja Simonin ristin kanssa myöskin.”  
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” Se, mitä te olette nostaneet olkapäillenne Rakkaudesta Minuun, on saanut aikaan lähes 

ihmeenomaisia tuloksia. Useimmat teistä eivät ole etuoikeutettuja tietämään, mitä on kulissien 

takana tapahtunut ja kuinka lähellä sotaa Me olimme. Useimmilla ei ole aavistustakaan. Niille, 

jotka ovat nähneet ja tunnustaneet Minun Nimeni, he tietävät, että rukous on jälleen kerran 

torjunut ydintuhon.” 

” Niille, jotka etsivät Taivaaseennoston seuraamiskanavaa, tämä ei ole sellainen. Tämä on paikka, 

jossa kasvaa hyveessä, oppia Minun tapojani ja palvella – vaikka vain rukouksen ja jakamisen 

kautta. Tämä on paikka, missä Minun Morsiameni oppii muistuttamaan Minua, kun hän kantaa 

ristiään ja orjantappurakruunuaan.”  

” Kaikki maininnat Taivaaseennostosta ovat sivuseikkoja henkilökohtaisen pyhyyden kasvulle. Minä 

otan sen esille vain rohkaistakseni kaikkia, että loppu todella on näköpiirissä. Mutta siihen 

kohtalokkaaseen päivään saakka, Minä odotan näkeväni kaikki, jotka ovat saaneet ohjeita täällä, 

olevan kiireisinä Minun töissäni.”  

” Kun te turhaudutte ja menette pois tolaltanne siitä, että Taivaaseennostoa on lykätty, 

ymmärtäkää, että Minä olen panostanut teihin tiettyjä kykyjä. Jotkut saivat yhden, toiset kaksi, 

jotkut jopa viisi. Minä tulen takaisin vastaanottamaan tilityksen siitä, miten te olette ne 

käyttäneet. Perhe, johon te synnyitte kaikkine haittoineen ja siunauksineen. Vuodet, jotka te 

olette eläneet. Varakkuus, jolla Minä olen teidät siunannut. Musiikin ja taiteen lahjat. Kyky 

vaikuttaa poliittisen ilmapiirin muutokseen. Lain ja järjestyksen ja asevoimien alat… kaikki nämä ja 

enemmän, olivat lahjoja teille.” 

” Jos te istuskelette odottamassa saadaksenne kyydin Taivaaseen, te tulette järkyttymään, kun 

teidät jätetään jäljelle. Jos te olette kiireisiä Minun töissäni, uppoutuneet hyvän tekemiseen ja 

käyttämään kykyjänne aivan viimeiseen pisaraan saakka, te tulette olemaan iloisesti yllättyneitä ja 

vastaanotettuja Taivaaseen, missä Minä Itse, tulen palvelemaan teitä.” 

 ” Siispä, pyydän. Ei valituksia viivästyksistä. Ne teistä, jotka valittavat – joko te ette näe, mitä Minä 

olen antanut teille tai kuinka käyttää sitä tai te olette täysin kietoutuneet itseenne, ettekä lainkaan 

Minun töihini. Minä annan teille armoa, koska tekään ette ole valmiita.”  

” Tämän Minä puhuin teidän eduksenne… ”Sillä tapahtuu, niin kuin tapahtui, kun mies matkusti 

muille maille: hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa; yhdelle hän antoi viisi leiviskää, 

toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. Se, joka 

oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset viisi leiviskää. Samoin kaksi 

leiviskää saanut voitti toiset kaksi. Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan 

maahan ja kätki siihen herransa rahan. 

Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. Silloin 

tuli se, joka oli saanut viisi leiviskää ja toi toiset viisi leiviskää ja sanoi: ”Herra, viisi leiviskää sinä 

minulle uskoit, katso, toiset viisi leiviskää minä olen voittanut.” Hänen herransa sanoi hänelle: 

”Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut 

paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.”  

Myös se, joka oli saanut kaksi leiviskää, tuli ja sanoi: ”Herra, kaksi leiviskää sinä minulle uskoit, 

katso, toiset kaksi leiviskää minä olen voittanut”. Hänen herransa sanoi hänelle: ”Hyvä on, sinä 
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hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. 

Mene herrasi iloon.”  

Sitten myös se, joka oli saanut yhden leiviskän, tuli ja sanoi: ”Herra, minä tiesin sinut kovaksi 

mieheksi; sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. Ja 

peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan; katso tässä on omasi.”  

Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle: ”Sinä paha ja laiska palvelija! Sinä tiesit minun 

leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. Sinun olisi siis 

pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin 

korkoineen. Ottakaa sen tähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää. 

Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois 

sekin, mikä hänellä on. Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja 

hammasten kiristys.”Matteuksen Evankeliumi 25:14-30. 

” Ne, joita Minä rakastan, niitä Minä nuhtelen. Minun Lapseni, lopettakaa valituksenne ja kieltäkää 

itsenne; ottakaa ristinne ja seuratkaa Minua. Minulla on monia siunauksia teille. Älkää yhdistäkö 

itseänne vastarannan kiiskiin ja pelkureihin, sillä he eivät tule jakamaan sitä suurta palkkiota, joka 

Minulla on varattuna heille, jotka rakastavat Minua koko sydämestään. Ja muistakaa… usko ilman 

tekoja on kuollutta.” 

 

 

361. Rhema-Viestin saaminen Herralta & Kuinka käydä edetä sen kanssa 

 
RHEMA-VIESTIN SAAMINEN HERRALTA & KUINKA EDETÄ SEN KANSSA  

Opetus Sisar Clarelta, 28. Heinäkuuta, 2016.   

Tämä opetus on tiivistelmä useista Sisar Claren Opetuksista, kuinka saada henkilökohtainen Sana 
Herralta (Rhema-viesti) ja minä (Jackie) olen lisännyt myös muutamia asioita.  

Tämä on opetus oman sanan saamiseksi Herralta. Se on kuinka oppia kuulemaan Jumalaa 
omillanne. Suunnilleen joka toinen sähköpostiviesti tai yksityinen viesti, joka tulee meille, koskee 
oman sanan saamista Herralta. Mutta Hän on pyytänyt meitä pitämään keskittymisemme 
opetuksessa teille, saadaksenne omat sananne.  

Siinä ei ole mitään salaperäistä… ”Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; 
kolkuttakaa, niin teille avataan.” Matteuksen Evankeliumi 7:7 – Ja Herra todella haluaa tehdä 
tämän, minun rakkaat. Hänellä on Hänen Armonsa valmiina annettavaksi teille, jos te vain 
harjoitatte uskoanne ja käytätte sitä.  

On olemassa erilaisia harjaantumisen tasoja ja kun te kypsytte, Herra tulee viemään teidät 
syvempiin vesiin tämän käytännön myötä. Mutta toistaiseksi, pitäkäämme tämä yksinkertaisena ja 
aloittakaamme perusasioista.  

On kaksi kreikankielistä sanaa, jotka kuvaavat Pyhiä Kirjoituksia, jotka ovat käännettyjä sanoja 
Uudessa Testamentissa. Ensimmäinen, logos, viittaa innoittuneeseen Jumalan Sanaan ja 
Jeesukseen, joka on elävä Logos.   

”Alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan tykönä ja Sana oli Jumala.” Johanneksen Evankeliumi 1:1.   
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”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka.” Kirje 
Hebrealaisille 4:12.  

Kreikkalainen sana, joka kuvaa Pyhiä Kirjoituksia on ”rhema”, mikä viittaa sanaan, joka on puhuttu 
ja tarkoittaa: mielipide, lausuma, ilmaisu, puhekyky, äännähdys. Rhema on lause, osa Pyhiä 
Kirjoituksia tai kappale, lause tai sana yhdessä Herran viesteissä, jotka Pyhä Henki tuo meidän 
huomioomme, osoittamaan tarvetta viisauteen tai ohjeeksi. Siispä, kun me luemme 
Raamattuamme tai Opetusta tai Viestiä Herraltamme, yhtäkkiä jokin saa huomiomme ja Pyhä 
Henki väräyttää sen nykyiseen elämän tilanteeseen. Jos me kuuntelemme hyvin huolellisesti, me 
kuulemme Herran viisauden meille. Se on kuin lukisi rivien välistä. Ja se viisaus on oikea siihen 
hetkeen. Vaatii vain vähän harjoitusta päästä jyvälle siitä.  

”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee”.” 
Matteuksen Evankeliumi 4:4.   

Jeesus sanoi… ”Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka Minä olen 
teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.” Johanneksen Evankeliumi 6:63.  

Kun Jumala antaa meille Rhema-viestin, jonka pohjalta toimia, Hän usein varmistaa sen toisella tai 
kolmannella, että… ”kahden tai kolmen todistajan sanalla (rhema) on jokainen asia vahvistettava.” 
Paavalin Toinen Kirje Korinttolaisille 13:1.   

”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan (rhema) kautta.” Paavalin Kirje 
Roomalaisille 10:17.   

Kun enkeli kertoi Marialle, että hän saisi lapsen… ”Silloin Maria sanoi: Katso, minä olen Herran 
palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun sanasi (rhema) mukaan”. Ja enkeli lähti hänen tyköänsä.” 
Luukkaan Evankeliumi 1:38.  

Jeesus kertoi Pietarille, että hän kieltäisi Hänet. ”Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat (rhema), jotka 
Hän oli sanonut: ”Ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti Minut kiellät”. Ja hän meni ulos ja itki 
katkerasti.” Matteuksen Evankeliumi 26:75.   

Näin me saamme varmistukset Herralta. Meidän mielipiteellämme asioista ei ole merkitystä, 
Jumalan mielipiteellä on merkitystä ja kun me haluamme itsemme ulkopuolisen vahvistuksen, me 
rukoilemme ja aukaisemme Raamatun tai ”My Rhema Page”-sivun nettisivulla www.jesus-
comes.com, joka sisältää nyt monia Herran viestejä, Opetuksia ja Ohjeita tällä sukupolvelle. 
Raamatun Lupaukset-kirjassa on monia Pyhiä Kirjoituksia, lajiteltuina eri aiheiden mukaan, siispä, 
kun avaatte sen, olette välittömästi Pyhien Kirjoitusten keskellä, aiheissa kuten Veljellinen 
Rakkaus, Apu Huolissa, Avioliitto, Vanhempien Velvollisuudet, jne. (Nämä Pyhät Kirjoitukset ja 
Aiheet on myös lisätty Rhema-viesteinä ”My Rhema Page” tietokantaan)   

Kun me alamme lukea saatua Rhema-viestiä, jotkut rivit alkavat saada vastakaikua syvällä 
hengessämme. Siinä vaiheessa, me lopetamme ja viipyilemme, imeyttäen voideltuja sanoja ja 
sallien niiden palvella meitä. Kun me luemme, Herra voitelee tietyt asiat. Ja kun te luette sen 
hitaasti, kuten sanoin – kuin ”Lukien rivien välistä” kirjeessä. Te tulette tuntemaan voitelun niissä 
sanoissa, juuri teitä varten, siinä tilanteessa.  

Siispä, tapa, jolla saamme ohjausta Herralta, on yksinkertaisesti rukoilla ohjausta: ”Mutta jos 
joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, 
niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä: sillä, joka epäilee, on 
meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee.” Jaakobin Kirje 1:5-6 & ”Minun lampaani 

www.jesus-comes.com
www.jesus-comes.com
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kuulevat Minun ääntäni ja Minä tunnen ne ja ne seuraavat Minua.” Johanneksen Evankeliumi 
10:27.  

Ja te voitte todella kuulla Herran äänen rivien väleissä. Se vaatii vähän harjoitusta, mutta se todella 
toimii. Sillä Äänellä ov vastakaikua sydämissämme, ja sitä ei voi mikään muu ääni kopioida.  

Me lähestymme tätä kuin viaton pieni lapsi… ”Totisesti Minä sanon teille: ellette käänny ja tule 
lasten kaltaisiksi, ette pääse Taivasten Valtakuntaan.” Matteuksen Evankeliumi 18:3-4. Me todella 
teemme niin – me tulemme Herran luo pieninä lapsina. Se on turvallisin tapa lähestyä Häntä. Niin 
tekemällä siinä ei ole vain suurin viisaus, koska se on Hänen viisautensa. Vaan suurin suojelus, 
koska Herra suojelee pikku lapsia. ”Isot ihmiset” ovat niitä, jotka ajattelevat, että he tietävät kaikki 
ja he voivat suojella itseään, jotka ovat todella vaikeuksissa. Jos tulette Hänen luokseen viattomina 
kuin pieni lapsi, ilman ylpeyttä, nöyränä, etsien viisautta, Hän tulee antamaan sen teille.  

Hyvin yksinkertaisesti, me hartaasti rukoilemme vastausta ja avaamme Raamatun, Raamatun 
Lupaukset-kirjan tai ”My Rhema Page” sivun ja alamme lukea. Kun me luemme, joku Sanoista tai 
Lauseista alkaa erottumaan ja tulemaan esiin. Ja tiedättehän, olen nähnyt, että pitää lukea kaksi 
tai kolme kertaa, ennen kuin JOKU tietty Viesti todella sai minun huomioni. Pyhä Henki saa sen 
sanan elämään sydämissämme ja mielissämme, tai Rhema-viesti – nykyajan Pyhän Hengen 
huudahdus, joka johtaa meitä meidän tarpeittemme mukaan.   

Me pidämme parempana saada kolme Rhema-viestiä peräjälkeen, selventääksemme ja 
vakiinnuttaaksemme Herran ajatuksen suunnan. Siispä me otamme hiukan enemmän aikaa siihen. 
Me olemme myös oppineet, että meidän täytyy rukoilla sen puolesta, mitä varten me haluamme 
käyttää Rhema-viestiä, ennen kuin me avaamme tai klikkaamme painiketta saadaksemme sanan 
Pyhältä Hengeltä. Myös vihollinen voi – ja älkää kysykö minulta, kuinka, koska en tiedä, kuinka hän 
tekee sen – voi manipuloida sivuja tuodakseen viestin, joka on vastakkainen sille, mitä Jumalalla 
on meille. Siispä me yksinkertaisesti sanomme… ”Jeesuksen Nimessä, me sidomme Valehtelevan 
Hengen pois tästä kirjasta tai tältä sivulta.” Uskokaa tai älkää, me olemme monta kertaa saaneet 
vihollisen kiinni soluttautumassa viesteihimme! Siispä nyt, turvallisuuden vuoksi, me aina 
rukoilemme sen rukouksen seuraavan kanssa… ”Pyhä Henki, pyydän, ohjaa minua tämän kirjan tai 
sivun kautta.”  

Jotkut voisivat syyttää meitä ennustamisesta, mutta pelkäänpä, ettei heille ole tuttua arpojen 
heitto, niin kuin sitä käyttävät vanhan ajan profeetat, kuin myös Apostolit, jotka heittivät arpaa, 
valitakseen Juudaksen seuraajan, Apostolien Tekojen ensimmäisessä luvussa. Siinä 
nimenomaisessa rukouksessa, Pietari sanoi, ”Herra, Sinä, joka kaikkien sydämet tunnet, osoita 
kummanko näistä kahdesta Sinä olet valinnut ottamaan sen paikan tässä palveluksessa ja 
apostolinvirassa.”… ja he heittivät arpaa ja arpa lankesi Mattiaalle ja hänet luettiin niiden 
yhdentoista kanssa apostolien joukkoon.” Apostolien Teot 1:24-26.  

Siispä, kun te heitätte arpaa, sen arvan valinnan tekee täysin Pyhä Henki. Ja kun te avaatte 
Raamatun tai Nettisivun, sitä johdattaa Pyhä Henki. Me olemme kysymässä Herralta (joka tuntee 
kaikkien sydämet) paljastamaan sen, mikä on tarpeellista tehdäksemme oikeat päätökset.  

”Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne Hänet kaikilla 
teilläsi, niin Hän sinun polkusi tasoittaa” Sananlaskut 3:5-6.  

Me olemme kulkeneet joitakin HYVIN kieroja polkuja omassa viisaudessamme ja olemme 
oppineet, että oma viisautemme on ehdottomasti haitta. Aina etsikää Herran viisautta, ennen kuin 
teette mitään.   
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On NIIN paljon helpompaa tehdä se oikein ensimmäisellä kerralla, kuin syöksyä päätä pahkaa 
omassa viisaudessamme ja tehdä valinta, joka ei miellytä Jumalaa – ja lopulta, maksaa kaikille 
suuresti. Minä käyttäytyisin paljon ennemmin kuin viisivuotias lapsi, heittäytyen Jumalan armon ja 
viisauden varaan, kuin vastaanottaisin ihmisen valmisteleman raportin – jolla parhaimmillaan on 
rajoitettu tieto.  

Menneisyydessä, Jumalan luo tulemista viisautta etsimään, kutsuttiin ”oraakkeliksi”(=jumalallinen 
ennustus) Vanhassa Testamentissa. Raamatun tutkijat kutsuvat oraakkeleita ”Kommunikaatioksi 
Jumalalta”. Termi viittaa sekä jumalallisiin vastauksiin, Jumalalle esitettyihin kysymyksiin, että 
ilmoituksiin, joita Jumala tekee, ilman että Häneltä on kysytty. Tietyssä mielessä oraakkelit olivat 
profetioita, koska ne usein viittasivat tulevaisuuteen; mutta oraakkelit joskus käsittelivät 
nykyhetkessä tehtäviä päätöksiä. Raamatussa, kommunikaatio oli Yahweh’lta, Israelin Jumalalta.  

Kuitenkin, epäjumalan palvonnan aikoina, israelilaiset etsivät toista sanaa vääriltä jumalilta 
(Hoosea 4:12). Monet Israelin naapurit etsivät oraakkeleita omilta jumaliltaan. TÄTÄ te voisitte 
kutsua ennustamiseksi.  

Miksi oraakkeleita, jumalallisia ennustuksia, annettiin? Auttamaan Jumalan ihmisiä tekemään 
oikeita valintoja. Oli olemassa ”päätöksenteko oraakkeleita” ja ”tiedonanto oraakkeleita”. 
Päätöksenteko oraakkelit tulivat, kun ihmiset kysyivät Jumalalta kysymyksen tai he etsivät Hänen 
neuvoaan. Esimerkiksi, Daavidin piti tietää oikea aika, milloin hyökätä Filistealaisia vastaan – siispä 
hän kysyi Jumalalta. Vastaukset, jotka hän sai, olivat oraakkeleita (Toinen Samuelin Kirja 5:19, 
Toinen Samuelin Kirja 5:23-24).  

Saul, Israelin ensimmäinen kuningas, valittiin oraakkelilla, jumalallisella tiedonannolla 
(Ensimmäinen Samuelin Kirja 10:20-24). Siinä tapauksessa, kommunikaatio Jumalalta tapahtui 
arpojen heittämisellä. Arpojen laskeutumista pidettiin oraakkelina Jumalalta. Siispä, tämä on hyvin 
vakiintunut käytäntö Pyhien Kirjoitusten profeetoilta ja patriarkoilta. Tämä ei ole mitään ”new 
age”- juttua tai ennustamista, ei ollenkaan. Tämä on vakava asia, tämä oraakkelin etsiminen 
Jumalalta.   

Kun tulemme Herran luo, rukoillen tulla ohjeistetuksi Hänen Sanallaan, meidän täytyy muistaa, 
että Hän on Jumala, eikä peliautomaatti. Hän saattaa valita ottaa esille jotakin täysin erilaista, kuin 
mitä kysyitte Häneltä. Elämässänne saattaa olla asioita, joita Hän on odottanut osoittavansa pitkän 
aikaa ja kun kysytte yhtä asiaa… te saatatte aivan hyvin saada vastauksen, joka vetää 
mielenkiintonne toiseen asiaan. En voi kertoa teille, kuinka monta kertaa se on tapahtunut 
minulle! Erityisesti, kun Hän vetää minun huomioni vikaan tai puutteeseen. On kuin, että haluan 
kysyä Häneltä jotakin ja Hän vetää minun huomioni minun vikaani.  

Ja minä sanon, ”Kyllä, Herra – minä tiedän, minä tiedän, että minulla on se vika… mutta voitko Sinä 
vain sanoa sen, mitä minun tarvitsee tietää?” Ja jälleen Hän tulee vetämään minun huomioni 
vikaan.  

On aivan kuin Hän olisi sanomassa, ”Minä en tule kertomaan sinulle, mitä sinun pitää tietää, ennen 
kuin sinä todella, vakavasti käsittelet sen, mistä Minä olen puhumassa sinulle!”  

Kuten voitte nähdä, se voi mennä aika keskustelunomaiseksi myöskin, Hänen kanssaan!  

Herran äänen kuulemisessa Pyhien Kirjoitusten kautta, on oppimistehtävä. Meidän täytyy hidastaa 
ajatuksiamme ja levollisesti lukea Pyhiä Kirjoituksia. Aluksi te saatatte sanoa… ”Mitä ihmettä sillä 
on tekemistä minun kysymykseni kanssa?”  
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No niin, minä en tiedä. Se täytyy TEIDÄN mietiskellä, kunnes Pyhä Henki valaisee sen teille. Ei ole 
olemassa mitään oikopolkuja. Meidän kaikkien täytyy kärsiä taaperovaihe. Se on kivuliasta – mutta 
NIIN sen arvoista!  

Esimerkiksi, jos sairastun vakavasti ja se on jotakin epätavallista, eikä se ole taipunut voideltuun 
rukoukseen, saatan kysyä Herralta, ”Miksi tunnen oloni niin huonoksi? Teinkö jotain väärin, oliko 
sinun suojeluksesi poistettu, koska harhailin aitauksen ulkopuolelle?” Jos Hän antaa minulle 
viestiksi kappaleen ”Pelastus” tai ”Vanhempien Velvollisuudet” tai ”Ikuinen Elämä” Raamatun 
Lupaukset-kirjasta ja luen ne Pyhistä Kirjoituksista, on turvallista olettaa, että juuri tällä hetkellä, 
jonkun pelastus on vaakalaudalla ja minun paastouhraukseni tulee kääntämään vaakakupit. Siinä 
tapauksessa, olen iloinen ja vastaanotan sen kuin Simonin ristin.  

Kuitenkin, jos Hän antaa minulle viestejä, kuten ”Syyllisyys” kappale tai ”Maailma” – tiedän 
välittömästi, että paholaisten on sallittu seuloa minua harkitsemattomuuden vuoksi.  

Sanokaamme, että minut on kutsuttu konferenssiin, jossa on puhuja, josta todella pidän. Tulen 
Herran luo ja kysyn Häneltä, pitäisikö minun mennä ja Hän antaa minulle kappaleen ”Ilo” ja 
”Rakastava Jumala”. Minä otan ne varmistuksena sille, että Hän tulee siunaamaan minut, jos 
menen. Kuitenkin, jos saan ”Himon” tai ”Maailman” tai ”Valehtelemisen”, sitten en mene. Olen 
tosissani tässä – tämä todella ohjaa meidän elämiämme. Ja me olemme huomanneet, että sillä 
vältetään NIIN monia sudenkuoppia. 

Sanokaamme, että olin utelias internetissä ja löysin jotakin, joka pelästytti minut – kuten uutisten 
lukeminen. Se oli sellaista, että se mahdollisesti voisi loukata meitä ja annoin periksi pelolle. Jos 
rukoillen pyydän Pyhää Henkeä kertomaan minulle – onko tämä jotakin, josta minun pitäisi 
huolestua, saatan saada ”Apu Huolissa” kappaleen tai ”Ohjaus” – jonka minä aina otan kuten, 
”Minä puhun sinulle tästä…” Sitten sanoisin, että se on jotakin, mikä meidän pitäisi olla 
valmistautuneina käsittelemään, että ongelma on tulossa.  

Kuitenkin, jos saan ”Valehtelu” tai ”Pelko” tai ”Jumalan Uskollisuus”, voisin rentoutua ja olla 
huolehtimatta siitä. Koska, katsokaahan, kappaleessa ”Pelko”, ne kaikki ovat ”Älkää olko 
peloissanne” Pyhiä Kirjoituksia – Minä tulen päästämään teidät pahasta, Minä olen teidän 
kanssanne,” Minä käytän näitä Pyhiä Kirjoituksia vetäytyäkseni peloistani. Jos pelko nousisi esiin, 
käyttäisin Pyhiä Kirjoituksia, Hengen Miekkaa, irrottaakseni sen pois, niin että en sotkeentuisi 
pelon verkkoon. Siispä, näistä tulee työkaluja. Kun Pyhä Kirjoitus on eristetty, joka todella puhuu 
tilanteelle, te voitte vaatia sen Pyhän Kirjoituksen itsellenne ja seisoa uskossa. Ja se tulee tuomaan 
teidät myrskyn läpi yhtenä kappaleena.  

Kuten sanoin, vaatii aikaa tulkita, mitä Pyhät Kirjoitukset tarkoittavat. Kaikki ei tule helposti. Itse 
asiassa, monta kertaa, me emme vain tiedä, mitä ajatella ja meidän täytyy laittaa se hyllylle ja 
rukoilla parempaa erottelua. Tämä on oppimisprosessi ja Pyhä Henki on opettajanne. Joka päivä te 
tulette oppimaan enemmän ja enemmän ja enemmän siitä, kuinka Jumala ajattelee hetkestä 
hetkeen ja erilaisissa tilanteissa, koska te jatkuvasti menette Hänen luokseen saadaksenne neuvoa.  

On olemassa ihmisiä, jotka ovat liian ”aikuisia” tämän kaltaiselle erottelulle… heidän täytyy löytää 
oma tapansa. Mutta me olemme käyttäneet tätä 35 vuotta ja me voimme todistaa – se toimii.  

Yksi asia, josta tulee olla tietoinen, kaikissa erottelutilanteissa… jos te olette kiinnittyneitä tiettyyn 
lopputulokseen tai te haluatte asioiden menevän omalla tavallanne, teillä tulee olemaan erittäin 
kova työ ymmärtää vastaukset. Teidän täytyy olla halukkaita täysin taipua Jumalan viisauteen 
kaikessa. Auts! On aikoja, jolloin voisitte aivan hyvin olla kysymättä, koska tiedätte, ettette tule 
tottelemaan Häntä kuitenkaan. Olkaamme tosi rehellisiä tässä: kun me haluamme omalla 
tavallamme, emme ole halukkaita taipumaan Jumalan tapaan. Ja pikemminkin kuin, että 
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teeskentelisimme, että viestit olivat hämmentäviä, ettekä olleet varmoja, mitä Hän oli 
sanomassa… no niin, parempi olla kysymättä, koska olette niin kiinnittyneitä lopputulokseen ja niin 
määrätietoisia saavuttamaan lopputuloksen, että te ette voi kuulla mitään muuta. Siinä 
tapauksessa, hyvä rukous on… ”Herra, olen halukas tulla TEHDYKSI halukkaaksi olla tottelevainen.”  

Siispä, nämä ovat alkeet – jotakin, millä pääsette alkuun. Luulen, että tulette huomaamaan, että 
Pyhä Henki tulee työskentelemään kanssanne hyvin, hyvin läheisesti ja te tulette kasvamaan hyvin 
nopeasti.  

Tässä on jotakin lisäinformaatiota Jackieltä… Me olemme lisäämässä yksittäisiä aiheita, siihen 
kuuluvine Raamatun jakeineen ”Raamatun Lupaukset”-kirjasta myös ”My Rhema” Sivun 
tietokantaan, jesus-comes.com sivulle. Tietokanta sisältää jo yli 1000 Rhema-viestiä ja me 
lisäämme uusia päivittäin. Kaikkein tärkein asia on, että te ensin rukoilette vilpittömästi Sanaa tai 
Vastausta ja sitten luotatte Häneen kuin pieni lapsi, että Hän antaa teille sen, mikä on tärkeää 
HÄNELLE. Kun me vastaanotamme sen täydessä uskossa, kuten lapsi vastaanottaa sanan isältään, 
silloin se tulee siunaamaan meidät… Te löydätte linkin ”My Rhema” Sivulle videon alta. Minä 
toivoisin, että te kaikki voisitte kokea Hänet hyvin henkilökohtaisella tavalla ja kasvaa syvemmälle 
suhteessanne Hänen kanssaan… Se on matka, joka tulee olemaan jokaisen ponnistuksen 
arvoinen…  

Kuten Hän on neuvonut meitä Hänen Viisauden Sanansa kautta, Timothylle puhutun… Tämän 
Minä sanon teille… Luottakaa irti päästäen… Totelkaa odottamatta mitään ja rakastakaa ehdoitta… 
Sillä tässä te todella tulette tuntemaan Minut, uskonne edistyessä nopeasti täydellisyyttä kohti… 

 

 

362. Jeesus sanoo… ”Te olette Minun Taivaallinen Morsiameni” 

 
TE OLETTE MINUN TAIVAALLINEN MORSIAMENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Heinäkuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon meidän Taivaallisen Sulhasemme suloinen läsnäolo meidän kaikkien kanssamme.  

Nämä kaksi viime viikkoa ovat todistaneet vihollisen vastustuksen lisääntymisen ja sen mukana, 
lisää oppiläksyjä hengellisestä sodankäynnistä. Joka päivä huomaamme olevamme omat 
pahimmat vihollisemme.  

Rakkaat, pyydän, vartioikaa huolellisesti asenteitanne, älkääkä avatko mitään ovia. Vihollinen 
seisoo jonossa odottamassa, että tuomitsette, olette epäystävällinen tai katsotte jotakin Herraa 
loukkaavaa (joka muuten on mitä tahansa, mikä esittää syntiä) tai teette mitä tahansa, mikä on 
päinvastaista armeliaisuudelle tai puhtaudelle. Kun me alamme oppia pääsemään eroon 
demoneista, me alamme oppia, että he eivät pääse meihin käsiksi, paitsi avointen ovien kautta. Ja 
ovet aukeavat, kun me teemme syntiä. Sitten meidän tarvitsee katua ja Herra sulkee oven ja ottaa 
oven ja laittaa sen hornaan demoneiden kanssa, jotka pääsivät siitä läpi. Ainakin se on, mitä olen 
oppinut tähän mennessä.  

Mutta minun täytyy kertoa teille, että se on kovaa työtä ja taistelua, sydämeni pitämiseksi 
puhtaasti Häntä varten ja rakastaa, kuten Hän rakastaa meitä. Erityisesti, kun olen väsynyt, heikko 
tai sairas, toisten tavoittaminen ja rakastaminen on hyvin vaikeaa. Ja täsmälleen silloin Hän 
lähettää meille testejä. Joka tapauksessa, olen päättänyt, vaikka on vaikeaa ja haastavaa, en aio 
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jättää Herraa. Tai kääntää selkääni Hänelle. Ja kiitos teille kaikille rukouksistanne, Minä todella 
arvostan niitä.  

Joka tapauksessa. Tänään ylistyksen jälkeen, Hän alkoi osoittamaan ”kania” minussa. 

Hän aloitti, ”Tässä me olemme ja Minä olen niin onnellinen, kun sinä olet Minun kanssani. Olen 
niin onnellinen, että sinä olet halukas yrittämään uudelleen. Jatka yrittämistä. Minä en voi kertoa 
sinulle, kuinka paljon se merkitsee Minulle. Riittää, kun sanon… paljon. Kaikkea. Kiitos sinulle 
pysymisestä uskollisena Minulle.”   

Vastasin Hänelle, ”Tiedän, että niin on vain Sinun armosi kautta, Rakas. Vain Sinun armosi kautta. 
Minulla on monia ihmeellisiä esimerkkejä ympärilläni, myös.”  

( Jeesus ) ”Kyllä, Sinulla todella on. Sinä tarvitsit sen kaltaista kaveruutta, sen kaltaisia ystäviä. Se 
auttaa sinua myös saamaan suuntasi myöskin.”  

Hän jatkoi… ”Halusin rohkaista sinua, jokainen tuntee kuumuuden, Clare. Ei vain kesän kuumuutta, 
vaan taistelun kuumuutta. Jokainen. Rukoilkaa toistenne puolesta, uhratkaa ehtoollisia toistenne 
puolesta, rukoilkaa ja jopa paastotkaa. Te ette ole vain kantamassa ristiä tämän kansakunnan, 
Amerikan, ja maailman puolesta, vaan henkilökohtaiset hyökkäykset ovat kaikkien aikojen 
ennätyslukemissa.”  

”Minä tiedän, että sinä et halua negatiivisia viestejä, mutta tämä on kaikkien teidän 
rohkaisemiseksenne, että Minä olen uskollinen Jumala. Minä en tule luopumaan teistä, Minä en 
tule pettämään teitä, Minä en tule hylkäämään teitä. Teidän kaikkien täytyy etsiä Minulta 
vastauksianne ja tietää, että Minä en tule antamaan teitä koeteltavan yli voimienne.”  

”Me olemme nousemassa pyhyyden vuorelle yhdessä. Joitakin teistä Minä kannan. Toisia Minä 
tuen yhdellä jalalla. Toisia Minä vedän ylös vuorelle. Ja jotkut ovat tarpeeksi voimakkaita 
kävelemään omillaan, kun me menemme ylös. Ne, jotka ovat tarpeeksi voimakkaita kävelemään, 
ovat niitä, jotka viettävät eniten aikaa Minun kanssani ja ovat joustaneet enemmän elämissään 
kuin muut.”  

”Tämä ei ole tuomitsemista; tämä on ehdotus, auttaa teitä ymmärtämään, mikä todella toimii. Jos 
te vältätte kärsimystä, se tulee vain pahemmaksi. Jos te omaksutte sen ja käännytte Minun 
puoleeni, Minä voimistan teitä. Jotkut teistä otetaan uusiin korkeuksiin ja uusiin missioihin – siksi 
tämä vaikuttaa niin vaikealta. Mutta jos te uskollisesti keskitytte Minuun, Minä tulen imeyttämään 
teihin Minun voimaani.”  

”Kun Minä haluan tanssia teidän kanssanne ja pidellä teitä, se ei ole vain huvin vuoksi – se on 
merkittävän uudistumisen ja lohdutuksen vuoksi. Kyllä, Minä nautin teidän kanssanne olemisesta, 
tietenkin Minä nautin. Te tulette huomaamaan laulut, joita Minä valitsen, kun ohjelmoitte 
laitteenne soittamaan sattumanvaraisesti lauluja (random-asennolla). Minä tulen valitsemaan 
lauluja, joiden kautta Minä haluan tavoittaa teitä.”  

”Toiset ovat romanttisia, toiset ovat ylistyslauluja, toiset lohduttavia. Minä tavoitan parantaakseni 
teidät, Minun hellä Morsiameni, koska tämä maailma vie veron teistä. Minä pidän suhdettamme 
elossa – ja muuten, saaden suurta tyydytystä huomioistanne ja ylistyksestänne. Täytyykö Minun 
aina katsoa tämän maailman surullisiin asioihin?”  

”Vastaus siihen on… ei niin kauan kuin te, Minun Morsiameni, olette tässä maailmassa. Teissä 
Minä löydän Minun lohtuni, Minä löydän Minun iloni. Minä löydän korvausta kylmille sydämille, 
jotka ovat jatkuvasti juoksemassa pois Minusta. Kun Minä tulen teidän keskittyneeseen 
läsnäoloonne, Minun iloni lämpömittari nousee aivan ylös ja Minä sanon Itselleni, ”Viimeinkin 
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Minä pitelen Elämäni Rakkautta Minun Käsivarsillani, Minun hellää, omistautunutta Morsiantani! 
Häntä, jolla on yksi silmä horisontissa ja toinen aurassa.”  

”Hän osuu moniin kiviin maaperässä, mutta jatkaa. Maa voi olla kuiva ja kova, mutta jotenkin 
hänen onnistuu kaivautua siihen. Hän saattaa olla lopen uupunut ja heikko, mutta hän jatkaa, 
tietäen, että Minä tulen vahvistamaan häntä Minun armollani. Aivan kuten pikku Faustina ja 
ruusut.”  

( Clare ) Se on hyvin suloinen tarina. Juuri ennen Toista Maailmansotaa Puolassa, Faustina 
Kowalskilla, Armon sisarella, joka asui luostarissa, oli tuberkuloosi. Kukaan ei todella tiennyt, 
kuinka sairas hän oli, hän jatkuvasti piti nämä asiat piilossa muilta sisarilta. Kun hänet nimettiin 
työhön keittiöön, häntä pyydettiin nostamaan iso padallinen perunoita ja valuttamaan vesi niistä. 
Hänellä ei ollut voimaa ollenkaan ja hän melkein pudotti padan. Sinä iltana hän rukoili Herralta 
voimaa nostaa se. Seuraavana päivänä keittiössä, hän käveli yli-innokkaasti valuttamaan 
perunoista veden, nosti padan, mutta kun hän nosti kannen, se oli täynnä punaisia ruusuja.  

Herra on niin tottunut tekemään monia ihmeellisiä asioita niiden puolesta, jotka todella laittavat 
luottamuksensa Häneen. ”Ei mahdilla, ei voimalla, vaan Minun Hengelläni, sanoi Taivaallisten 
sotajoukkojen HERRA.”  

Jeesus jatkoi… ”Minä olisin voinut tanssia koko illan kanssanne, Minun hellät Morsiameni, kun te 
ette annan Minulle mitään rajoituksia ajastanne. Minä rakastan niitä iltoja, kun te tulette 
rukoukseen, tietäen, että tulette olemaan Minun kanssani tunteja ja laittamaan sivuun kaikki 
maailmalliset huolenne. Tai jopa aamuisin, kun olette laittaneet sivuun rukouspäivän Minulle. On 
silkkaa iloa Minulle olla teidän seurassanne.”  

”Hyvin yksinkertaisesti, kun laitatte musiikin kuulumaan ja jotakin hyvin koskettavaa ilmenee, 
asettakaa itsenne minun läsnäolooni ja vastatkaa aivan kuin olisin sanonut aivan ääneen, ”Saanko 
tämän tanssin?” Se on vain alku, Minä jatkan siitä. Älkää kadotko, kun Minä soitan ylistyslaulua, 
Minä olen yhä pitelemässä teitä ja kieputtaen teitä ympäri tanssilattiaa. Keskittykää vain Minun 
läsnäoloni majesteettisuuteen… jopa kuninkaallisen asun Minä olen inspiroitunut laittamaan 
päälleni sellaisia tilanteita varten.”  

”Kyllä, kun te sallitte Minun valita ylistyslaulut, Minä puhun teille jokaisen kautta. Pyydän, älkää 
epäilkö sitä. Te voitte aina pyytää, ”Herra, pyydän, valitsisitko laulut yhteistä aikaamme varten?” 
Sallisinko Minä käärmeen sekaantua? Tietenkään en! Pikemminkin, Minä tulen siunaamaan teidät 
monivärisillä kaloilla, jotka uivat kristallisen tanssilattian alla, leikkien jalkojemme alla, kun me 
käännymme pyyhkäisten lattiaa ilolla.”  

”Älkää koskaan lykätkö tuloanne Minun kuninkaallisen pukuni vuoksi, sillä kun katsotte itseänne, 
te näkisitte, että te olette puettuja kuninkaallisiksi myöskin.”  

( Clare ) Mitä minä sanon meidän kanavallamme oleville miehille?  

( Jeesus ) ”Käytä mielikuvitustasi. Taivaassa ei ole lihallisuutta ja te yksinkertaisesti olette Minun 
Morsiamiani. Siispä, älkää hävetkö tulla pyyhkäistyiksi Minun käsivarsilleni, naisen näköisenä.”  

( Clare ) Minä halusin jakaa, tämä on tapahtunut Ezekielille hyvin usein. Jotkut teistä ovat kuullet 
minun kertovan sen aikaisemmin, mutta hänen ensimmäinen kokemuksensa Herran kanssa, 
Ezekiel oli ajamassa valtatietä pitkin ja tunsi, että Herra kutsui häntä rukoukseen. Hän ohjasi auton 
sivuun, juuri ajoissa nähdäkseen itsensä kauniina vaaleana morsiamena ja otettavan itsensä ylös 
Taivaaseen Jeesuksen kanssa tanssimaan. Tämä tapahtui aikana hänen elämässään, kun hän oli 



 
196 

 

päättänyt jättää maailman taakseen ja palvella Jumalaa täysiaikaisesti. Paljon hänen alkuaikojen 
musiikistaan sai vaikutteita tästä tapahtumasta hänen elämässään.  

Ja se yhä vaikuttaa Ezekieliin. Joskus hän näkee itsensä Herran kanssa kuninkaallisena morsiamena 
hänen kuninkaallisen sulhasensa kanssa. Toisilla kerroilla - ystävänä, miehenä, surffaamassa 
taivaallisilla aalloilla. Se vain riippuu Herran mielialasta ja siitä mitä Hän valitsee tehdä.  

Jeesus jatkoi… ”No niin, Minun Morsiameni, Minä halusin teidän kaikkien olevan tuttuja ilon 
kanssa, mikä juontuu läsnäolostanne. Te olette niin vaikeuksien piirittämiä, on niin vaikeaa vetää 
teitä siitä pois Minun läsnäolooni. Älkää olko häpeissänne katua, tämä on niin tärkeää. Jos te 
olette jääneet vajaiksi tai olette tehneet syntiä, kertokaa Minulle, kuinka pahoillanne te olette ja 
että te tulette yrittämään tehdä paremmin. Minä tulen näyttämään sen suuren kiintymyksen, mikä 
minulla on teitä kohtaan ja jopa puhumaan anteeksiantoa teille. Sitten Minä toivon vetäväni teidät 
Minun Armoni siiville, lopulliseen päämääräänne ja Taivaalliseen kotiinne.” 

”Kun asiat tulevat pimeiksi lisääntyvässä määrin, olkaa enemmän ja enemmän avoimia tälle 
iloiselle kokemukselle Minun kanssani. Sallikaa sydäntenne unelmoida ja nähkää itsenne 
tyrmäävän kauniina, johon Minä olen rakastunut päätä pahkaa. Vain naurattakaa Minua, jos 
teidän täytyy. Mutta tietäkää varmasti: läsnäolonne ja huomionne Minulle tuovat Minulle 
sanomatonta iloa. Te ette koskaan tule tietämään ennen kuin Taivaassa, täsmälleen mitä se 
merkitsee. Mutta tämän verran Minä voin kertoa: ilo, jota te tunnette Minun läsnäolossani, on 
vain heikko heijastus ilosta, jota Minä tunnen teidän läsnäolossanne.” 

( Clare ) Taivaallisen Sulhasemme suloinen, suloinen läsnäolo ympäröi teidät, rakkaat 
Sydänasukkaat.  

Minä vain halusin esitellä teille tämän laulun. Se on jotakin, jonka olen kirjoittanut aika kauan 
sitten. Se on laulu, jonka minua inspiroi kirjoittamaan minun kokemukseni Herran kanssa, Hänen 
Morsiamenaan, tanssien Hänen kanssaan. Itse asiassa, kirja Morsiamen Kronikat, jonka Ezekiel ja 
minä kirjoitimme, kirjan ensimmäinen kappale aika hyvin alleviivaa kokemusta, joka minulla oli 
Hänen kanssaan, (Linkki tähän kokemukseen on tämän videon ylävasemmalla).  

Siispä toivon, että nautitte tästä laulusta ja että se osoittaa teille, juuri kuinka paljon Hän rakastaa 
jokaista meistä…  

  

Hääpäivämme  

Oi, kuinka kaunis sinä olet Minun Morsiameni, Minun Kyyhkyni  

Sinun rakkautesi on vanginnut Minun sydämeni    

Enkelit tanssivat huntusi alla  

Kutoen Helmiä hiuksiisi  

Koskaan sinä et ole ollut niin viehkeä, Minun Kyyhkyni  

Koskaan Minä en ole ollut niin rakastunut  

Oi, kuinka ihanat ovat sinut jalkasi sandaaleissa, Minun Morsiameni  

Kuinka Minä olen kaivannut saada sinut Minun luokseni, Minun vierelleni  

Tule Minun luokseni ja anna Minulle kätesi  
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Minä otan sinut puolisokseni tällä kultaisella nauhalla  

Kultaisella kuten kyynelpisarat poskillasi  

Sinä olet voittanut Minut niin nöyrällä sydämelläsi  

Oi kuinka kaunis Sinä olet Minun Herrani, Minun Kuninkaani  

Kuinka minä olen kaivannut antaa käteni ja pitää Sinun sormustasi  

Taivas tanssii Sinun silmissäsi  

Olla Sinun kanssasi Paratiisissa  

Koskaan Sinä et ole ollut viehkeämpi, minun Kyyhkyni  

Koskaan minä en ole ollut niin rakastunut  

Oi, kuinka kallisarvoinen on hellä rakkaus, jonka jaamme  

ja sydäntemme liitto, niin harvinainen lahja 

2 X Kylvemme ylhäältä tulleissa armoissa  

Taivas juhlii meidän suloista rakkauttamme  

Koskaan me emme tulee ajautumaan erillemme, Minun Kyyhkyni  

Ikuisesti sinä tulet asumaan Minun Sydämessäni x 2 

 

 

363. Herra selittää vihollisen taktiikoita… Hengellistä sodankäyntiä Osa 1 

 
VIHOLLISEN TAKTIIKAT… HENGELLISTÄ SODANKÄYNTIÄ 

Olkoon Jeesuksen rauha aina läsnä keskuudessamme, Sydänasukkaat. Nämä viime päivät ovat 

olleet intensiivistä hengellistä sodankäyntiä ja vihollinen vihaa tätä kanavaa intohimoisesti ja tekee 

kaikkensa vähäpätöisellä voimallaan lopettaakseen viestit. Siis, kiitos teille teidän rukouksistanne, 

ne todella merkitsevät! 

Ezekieliä ja minua ja meidän suhdettamme vastaan hyökättiin. Ja jaan kanssanne, kuinka Herra 

päästi meidät pahasta, joka tuli vastaamme. 

Ensin aloitin hetkeni Hänen kanssaan: Herra, onko sinulla viestiä meille? Ensin haluan sanoa, että 

olen pahoillani, että olen niin poissa tolaltani, Herra. 

Ja Hän vastasi minulle… ” Ikään kuin voisit auttaa asiaa? ” 

No niin, yritin olla olematta tolaltani. 

” Se ei auttanut, eihän? ”  

Ei. 

” Sitten te rukoilitte yhdessä… se auttoi, eikö auttanutkin? ” 
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Kyllä, se auttoi. 

” No niin, he vihaavat sitä. ” 

Hän puhuu demoneista tässä. 

” Kun joudut jonkun kanssa sivuraiteille ja te molemmat pysähdytte rukoilemaan yhdessä, se on 

kaikkein vihastuttavin asia mitä voitte demoneille tehdä. Ja se tietenkin auttoi, ja heidän täytyi 

lähteä. Se on sen takia, kun Ezekielillä on valta ylitsesi hengellisessä valtakunnassa. Minä voin 

ilokseni sanoa, että ne ovat ja hän voi laittaa ne lentämään milloin vain. ”  

Vau! Minun tarvitsi kuulla tuo. 

” No niin, se on totta. Ja tulevina viikkoina Minä tulen avaamaan sinulle monia hengellisen 

sodankäynnin puolia, jotka tekevät rukouksista paljon tehokkaampia. Minkä vihollinen tarkoitti 

pahaan, sitä Minä aion käyttää opettamaan sinulle, kuinka käsitellä vastustusta tehokkaammin. ”  

” Ensimmäinen muistettava asia on, että missä on armeliaisuutta ja anteeksiantoa tulvillaan, siellä 

on parannusta. Missä on kiistanalaisuutta, omapäisyyttä, itsetietoisuutta tulvillaan – siellä on 

loukkaantumisia. ”  

” Minun Morsiameni, käyttäytymisellänne te avaatte ja suljette ovia. Kun olette säyseitä, 

ystävällisiä ja nöyriä, te jätätte vain vähän polttopuita nuotioon pantavaksi. Siellä missä on 

kiistanalaisuutta, Ylpeyttä kiihotetaan ja kaikki paha versoo Ylpeydestä – esimerkiksi oikeassa 

olemisen tarve ja toisten väheksyminen. Tämä johtaa vain loukkaantumiseen. Tarvitaan kaksi 

tappelemaan tai olemaan samaa mieltä. ” 

 ” Monilla aviollisilla väitteillä ei ole mitään tekemistä pinnalle nousseen asian kanssa. Demonit 

lyövät pinnan alla olevalla tukahdutetulla vihamielisyydellä joka puolelle… Kunnes ei ole enää 

keskusteluyhteyttä, vain loukkaantumista – ja kuka voi loukata eniten, kunnes toinen peräytyy ja 

voi sitten hallita. Demonien maailmassa on oikein erityisiä demoneita Jakaantumisen Demonin 

alaisuudessa, ja niitä määrätään pareille tuottamaan erillisyyttä. ” 

” Milloin ikinä tunnettekin keskeytyksen veljellisessä rakkaudessa, voitte olla varmoja, että joku ovi 

avattiin ja demonit, jotka odottivat lupaa, ryntäävät sisään. Teidän täytyy määrittää, missä ovi on 

ja lisäksi siivota verilöylyn jäljet ja passittaa demonit kuiluun. Kyllä, te voitte passittaa ne kuiluun. 

Minä olen antanut teille käskyvallan tallata skorpionit Minun Nimessäni ja Minun Verelläni, ja 

nämä ovat kaikkein voimakkaimmat keinot vapauttaa itsenne niistä. Jos ette kuitenkaan vaella 

todellista hyveiden tietä, ne tulevat heti takaisin. ” 

” Tänään Clareen iski Murhe ja Suru. Aikaisemmin Ezekiel ja monet, monet teistä kokivat sen. Nyt, 

Minä haluan tehdä selväksi, että Minä sallin kärsimystä auttamaan sielujen pelastusta. Ja juuri nyt 

Me koemme erityisen suuren Lähi-Idän ihmisten kääntymysten sisään virtauksen, he ovat 

siirtyneet pois paikaltaan. Ja Minä puhun aidoista kääntymyksistä. Siis, teidän saattaa tarvita 

kantaa taakkaa heidän puolestaan. ” 

” Murhe ja Suru ovat erittäin voimakkaita pidäkkeitä, jotka estävät sinua harjoittamasta lahjojasi 

tai edes huolehtimasta velvollisuuksistasi. Se voi tulla ulkopuolisten olosuhteiden vaikutuksesta tai 

sisäisestä valtataistelusta, joka olisi vältetty, jos olisi tultu toista puolitiehen vastaan. Kun sinulla 

on tällaisia tunteita ja ei ole mitään todellista syytä niiden takana, sitä on aihetta olettaa 

demonisesta nimityksestä johtuvaksi. On myös oikein hyvä tutkia, onko ovi avoinna. Olitko 



 
199 

 

Kriittinen? Epäkunnioittava? Kiittämätön? Nämä asenteet alkavat pieninä siemeninä, jotka pian 

juurtuvat ja leviävät sielusi maaperään. ” 

” Jos niitä ei välittömästi neutraloida katumuksella ja anteeksipyynnöllä, ne juurtuvat. Sinä haudot 

mielessäsi ja jopa lankeat itsesääliin ja ne levittävät säikeitään kuin syöpä. Pian läpimurto pahan 

valtakuntaan on tehty ja ovi luotu, jonka kautta ne voivat tulla ja mennä helposti. ” 

” Ne ovat säälimättömiä ja välittävät vain yhdestä asiasta: kaiken hyvän tuhoamisesta, mitä on 

sinussa ja suhteessanne. Tässä vaaditaan suurta viisautta ja määrätietoisuutta välttämään tämä 

ansa, välttämään epäsovun siementen kylvö. Toinen voi tulla toista puolitiehen vastaan, mutta 

salassa tuntea vakavaa närkästystä, joka on kasvanut vuosien mittaan. Ja niin, kuinka paljon 

tahansa pyydät anteeksi tai toinen pyytää anteeksi, on olemassa pitkään kestänyt 

loukkaantumisen historia, joka helposti avaa uudestaan aikaisemman, syvän, emotionaalisen 

haavan, sallien sinun silkan elämänvoiman lipuvan näiden demonien käsiin. ” 

Ja Hän kertoi meille toisessa viestissä, että ne keräävät meiltä elämänvoimaa… tunteita, joilla on 

energiakenttä. Ja ne keräävät tämän ja ottavat sen meiltä pois. 

Hän jatkoi… ” Te selviätte näistä kohtauksista emotionaalisesti, henkisesti ja fyysisesti ehtyneinä ja 

turmeltuneina. Jos voisitte nähdä sydämenne tilan, te näkisitte avoimia haavoja, mustelmia ja 

hiertymiä – jopa särkyneitä sydämiä, joissa on nestemäistä jätevettä ( nestemäistä jätettä tai 

viemärivettä, joka lasketaan jokeen tai mereen ) roiskittuna niiden päälle yltympäri. ” 

” Tämä ei ole sen aikaansaannosta, jonka kanssa sinulla oli erimielisyyttä; tämä on tullut 

demoneilta, jotka lähetettiin hajottamaan ja hallitsemaan. Ja kun tämä on tehty, he jättävät 

heidän ulosteensa sydämeenne sabotoidakseen sen lahjomattomuutta ja saattaakseen sinut 

alttiiksi uusille haavoille ja haavoittuneisuudelle. Mutta näkemättä todellista alkulähdettä, te 

alatte syyttämään toisianne, mikä aukaisee toisen oven, tuomitsemisen ja paheksumisen oven – ja 

vihollinen saa taas sisäänpääsyn. Koko suhteenne, jonka oli tarkoitus olla voimavaranne, on sitten 

muuttunut teidän alamäeksenne. ” 

 ” Voi, ne ovat todella ovelia ja taitavia tuhoamaan suhteita. Ei ole lahjomattomuutta, vain 

salakähmäisiä, iskuja vyön alle. Minä haluaisin näyttää teille, kuinka välttää näitä tragedioita ja 

saada vihollinen pakenemaan. Mutta ensiksi, sinun täytyy saada selville, miten aukaisit oven 

synnillisellä asenteellasi tai toimellasi. ” 

” Tämä on vain heille, jotka ovat vakavissaan palvelemassa Minua. Minä kerron näitä asioita, niin 

että voitte saada iloa avioliittoonne. Mutta se ei ole helppoa. Se vaatii paljon työtä teiltä, 

molemmilta teiltä. ” 

” Tietäkää, että vihollisenne ei ole teidän ystävänne tai teidän kumppaninne; kaikkein useimmin on 

ryhmä demoneita, jotka ovat liittyneet yhteen aiheuttaakseen ongelmia. He lavastavat teidät ja 

puolisonne yhtä aikaa. He lymyävät odottamassa täydellistä tilaisuutta, kun olette väsyneitä, 

sairaita tai turhautuneita työstänne. Sitten he aiheuttavat näitä pikkuriikkisiä murtumia, ja jos ette 

ole valppaina hoitamaan ne välittömästi, niistä tulee leveästi auki olevia ovia. ”  

Siis, mitä Herra tässä sanoo, on että he aiheuttavat tietynlaisen tyytymättömyyden, joka saa 

meidät lankeamaan tuomitsemiseen, vihaan, kärsimättömyyteen – jotakin sen tapaista. Ja kun me 

lankeamme, me olemme aukaisseet oven. Siis, mitä hän pyytää meitä tekemään, on pitämään 

huolen näistä pikkuriikkisistä murtumista, se tarkoittaa – sillä hetkellä, kun alat tuntemaan jotain 
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sellaista, pysähdy! Moiti niitä erottelun demoneita. Pysähdy ja tarkastele asennettasi ja kadu, jos 

olet päästänyt mitään sisään. ” 

Herra jatkoi… ” Muistakaa, Minun rakkaat, te olette sodassa ja kohteena on varastaa teidän ilonne 

ja lavastaa teidät tuholle. Kun tiedätte nämä asiat, te olette viisaita tarkistaaksenne sydämenne, 

sananne ja tekonne ja tunnustaa kaikki syntiset asenteet. Pitäkää ne ovet tiukasti kiinni. Jos 

lankeatte, katukaa välittömästi. Jos tarpeellista, pyytäkää anteeksiantoa, ja rukoilkaa demoneita 

vastaan. He, ei teidän puolisonne, on kaikkien huolienne lähde. Mutta muistakaa: teillä on valta 

pitää ovi kiinni ja olla aukaisematta sitä asenteillanne. ” 

” Siis pitäkää sydämenne puhtaina, täynnä hyvyyttä, veljellistä rakkautta, rakastaen toinen 

toistanne enemmän kuin itseänne, ja heillä ei ole sisäänpääsyä. Siis, pitäkää sydämenne puhtaina. 

Täynnä rakkautta, kärsivällisyyttä. Rakastakaa toinen toistanne vilpittömästi sydämestänne, tämä 

on paras suojanne vihollista vastaan. ” 

 

 

364. Herra selittää Joukkoja & Aseita… Hengellistä sodankäyntiä Osa 2 

 
VIHOLLISEN JOUKOT & ASEET… HENGELLISTÄ SODANKÄYNTIÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Elokuuta, 2016. 

Vau! Mikä voimakas Henkisen Sodankäynnin oppitunti tämä onkaan. Voi Sydänasukkaat, minä 

rukoilen, että kuulette ja ymmärrätte tämän viestin selkeästi ja käytätte sitä ensimmäisenä 

puolustuskeinonanne vihollista vastaan. Olkoon Hänen rohkeutensa ja viisautensa meidän 

kanssamme! Se ON kanssamme! 

Herra aloitti, ” Me aiomme jatkaa hengellistä sodankäyntiä. Ensiksi, haluaisin, että kertoisit heille 

kokemuksestasi demonien paljouden kanssa. ”  

Okei, Ezekiel ja minä rukoilemme toistemme puolesta lakkaamatta, ja tällä nimenomaisella 

kerralla, hän oli sitonut erityisiä demoneita ja me myös sidoimme korvaajat, johtajat ja kostoiskun. 

Mutta ne vain tulivat ja tulivat takaisin päivä päivän perään. Minä katsoin olisiko avoimia ovia, 

mutta en ollut tietoinen mistä olisi voinut olla kyse. Ezekiel kysyi Herralta, ” Miksi ne tulevat 

takaisin koko ajan? ” 

Jeesus vastasi hänelle, ” Koska niitä on niin paljon. Paljon, paljon enemmän kuin voitte numeroida. 

” 

Ja nyt minä opin ystävältämme, joka myös on radiologian tohtori ja hyvin hengellinen henkilö, että 

jokaista pikku asiaa varten on omat demonit. 

Esimerkiksi, jos sinua vaivaa umpipussin tulehdus, on monia erilaisia demoneita, jotka tekevät 

yhteistyötä aiheuttaakseen sairauden. Ja tässä annan vain esimerkin teille: jotakin mikä aloittaa 

prosessin tarrautumalla, kasautumisen, supistumisen, venymisen, tulehduksen demonit. 

Läpäisevyyden, tulehduksen, tukosten, kouristuksen jne. jne. demonit. Ne ovat vain esimerkkejä 

minkä tyyppiset demonit olisivat sekaantuneet prosessiin, jossa sinulle annetaan se sairaus.  
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Siis, eilen puhuimme avoimista ovista – sinä ja minä puhuimme avoimista ovista. Ja me vain 

raapaisimme pintaa, emme menneet syvälle. Riittää kun sanon, että Jumala on niin PYHÄ. Hänen 

ajattelun ja tuntemisen taso on PYHÄÄ, eikä muistuta ihmisten tapoja, jotka usein sivuuttavat 

pahat ajatuksemme ja käytöksemme ikään kuin ne eivät olisi tehneet yhtään vahinkoa.  

Mutta ne tekevät paljon vahinkoa. Kuten olen kertonut muissa viesteissä, kun ajattelet pahan 

ajatuksen henkilöstä, se haavoittaa heitä. Jos sanot sen, se pahoinpitelee heidät ja jättää 

loukkaantuneena kasaan ja vain Herra voi sen parantaa. Se on vain yksi syy, miksi Hän on niin 

peräänantamaton, että me emme tuomitse toista. Toinen syy on, että tuomitseminen on kuin 

jätevesi, joka tulee viemäristä, enkeleille ja pyhimyksille ja meidän suloiselle Pyhälle Hengelle ja 

Jeesukselle, joka on aina kanssamme. Se on hirvittävän loukkaavaa ja aukaisee oven demoneille 

tulvia sisään. 

Sille on syynsä, miksi Pyhät Kirjoitukset kertovat meille monta kertaa vartioida suutamme, koska 

se voi tehdä niin paljon vahinkoa. Ja jos kritisoit kristittyä, sinä sivallat Jeesusta itseään. Jos kritisoit 

ei-uskovaa, sinä työnnät hänet kauemmas mahdollisuudesta koskaan pelastua. Siis joka 

tapauksessa, kaikkinainen kriittinen sana, asenne, tai ajatus on vakava synti ja avaa ovet sille, että 

meidät tutkittaisiin. 

Jos sinulle ei ole annettu erityisiä nimiä demoneille, voit silti liittää kätesi rukoukseen hellästi 

rakastaen, että he parantuisivat – Jumala tekee loput. Tämä on vahvistus sille, mitä Jeesus on 

meille opettanut. Kaikki, mitä tarvitaan on uskova kristitty ja sairas henkilö, saada aikaan ihme. Se 

on juuri niin yksinkertaista. Mutta ymmärtäkää, maailmaan on vapautettu miljoonia demoneita, 

erityisesti nyt kun CERN on aukaissut portaaleja ja me olemme lähellä loppua.  

Herra, mitä Sinä haluaisit opettaa meille? 

Hän aloitti… ” Minä olen paljon voimakkaampi kuin kaikki demonit yhteen paikkaan koottuna; 

meitä ei voi verrata. Minun Lapseni, Minä sallin niiden tutkia teitä saadakseni teidän huomionne. 

Kun lapsi on taapero, koko maailma on uusi heille ja tutkimaton. Kaikki teistä ovat kuin taaperoita 

demoni maailmalle; teillä ei ole aavistustakaan kuinka monimutkainen se on. Kuitenkin te 

tavoittelette tätä tietoa, samaan aikaan lisäämättä armeliaisuutta, se jättää teidät erittäin 

haavoittuvaisiksi Ylpeydelle. ”  

” Siis, Minä aion kertoa teille nyt: pitäkää armeliaisuus, veljellinen rakkaus ja nöyryys KAIKKEIN 

tärkeimpinä hyveinänne, joissa teidän täytyy edistyä joka päivä, pysyäksenne erossa demonien 

vakavilta hyökkäyksiltä. Nämä hyveet ovat kuin armeijoita, jotka taistelevat pieniä vähäpätöisiä 

sotilasjoukkoja vastaan. Ne eivät ole näiden hyveiden veroisia. Mutta jos ajattelet, sanot, tai teet 

jotain, mikä on päinvastaista armeliaisuudelle, sinä siirrät armeijasi tieltä pois ja jätät valtavan 

aukon, jopa pienimpien demonien hyökätä. ” 

” Siis, pyydän, aseista itsesi joka päivä Pyhän Hengen hedelmillä ylistämällä ja meditoimalla Minun 

Sanojani ja tekojani. Säilytä nämä asiat hellästi sydämessäsi ja pohdiskele niitä usein… ” Mitä 

Jeesus tekisi? ” Tämä auttaa vahvistamaan sinun luonnettasi ja nöyryyttäsi, jota tämän maailman 

ajattelu on niin vahingoittanut. ” 

” Erityisesti sinä, jota on torjuttu ja haavoitettu. Sinä olet kaikkein haavoittuvaisin hyökkäyksille, 

koska olet kehittänyt tunnepohjaisen kolhun, joka myös sallii demonin tulla sisään. Torjunnan, 

koston ja ylpeyden demonit, jotka kannustavat sinua siinä, mitä olet kritisoinut. Tämä on 
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luonnollinen, lihallinen, puolustus mekanismi ja henkiinjäämis reaktio vähättelylle. Sinut saadaan 

tuntemaan itsesi haavoittuvaksi ja vähäisemmäksi kuin muut. Ja kompensoidakseen sen, mielesi 

alkaa tekemään sinusta parempaa kuin muut, täyttääkseen sen puutteen. Tämä on ongelmallista. 

Kun sinua on loukattu, et voi muuta kuin vastata ylpeydellä. Voit estää sen, jos olet erittäin 

huolellinen. ” 

” Sinun oma arvosi, heidän oma arvonsa, kenen tahansa oma arvo ei ole siinä, mitä he omistavat 

tai mitä he ovat tehneet. Se on Minun Veressäni Golgatalla. Yksinkertaisesti, Minä olen lunastanut 

heidät Minun Verelläni ja he eivät koskaan voisi tuottaa mitään, mikä lähimainkaan on Jumalan 

veren arvoista. ”  

” Nyt, Minä kerron teille näistä demoneista. He ovat erittäin pieniä ja heidän täytyy työskennellä 

ryhmissä saadakseen mitään aikaan. He vihaavat rukousta enemmän kuin mitä te vihaisitte, jos 

kehonne päälle kaadettaisiin kiehuvaa, sulaa metallia. Rukous polttaa ja heikentää heitä. ”  

” Heillä on erittäin tarkat arvot ja ryhmittelyt. Ja aivan kuten teillä aseellisissa joukoissa on 10 000: 

sta tai 18 000:sta miehestä koostuvia divisioonia, niin myös demonien maailmassa on 

suurinumeroisia ryhmiä. Niitä kontrolloivat eri arvoiset demonit, joista Vallat ovat ylimpänä ja ne 

hallitsevat erityisiä alueita ja ne päättävät, mitä heidän uhriensa päälle löysätään irti. Tämän takia 

te tulette huomaamaan, että te kaikki koette samanlaisia takapakkeja ja hyökkäyksiä, koska näitä 

samoja taktiikoita levitetään laajalle alueelle samanaikaisesti. Se voi olla flunssa, aviolliset 

ongelmat, selkkaus työssä, juoru tai henkinen kuivuus. Tulet huomaamaan, että tällä kanavalla, 

usein sattuu, että melkein kaikki kokevat samoja koettelemuksia samaan aikaan. Se on Vallan 

tekemän työn aikaansaamaa. ”  

” Sairautta varten saattaa olla satoja demoneita, jotka työskentelevät yhdessä kehon 

järjestelmissä. Lihastulehdusten, hermopäätteiden tulehdusten, luiden tulehdusten demonit. 

Turvotuksen, veden pidättämisen, kuivumisen, voimattomuuden uupumuksen ja ylistimulaation 

demonit.  Tulehduksen demonit, virus demonit, ja näiden demonien jälkeensä jättämät ulosteet, 

kun ovat tehneet työnsä, ja se on myös myrkyllistä terveille soluille ja hengellisesti erittäin 

myrkyllistä. Et koskaan tule pystymään osoittamaan ja nimeämään jokaista demonia. Mutta aidon, 

sydämeenkäyvän veljellisen rakkauden suojassa, te voitte rukoilla ja Minä parannan. ” 

” Siis, te ette välttämättä pysty taistelemaan näitä vastaan yksilökohtaisesti, ellen Minä tarjoa 

teille nimiä. Kielillä rukoileminen, hengessä, on teidän kaikkein voimakkain aseenne, Rakkauden 

jälkeen. Hengessä rukoileminen vapauttaa teidän älynne, niin että Pyhä Henki voi ottaa älynne 

haltuun ja rukoilla teidän kauttanne Hänen omilla sanoillaan ja ajatuksillaan. Te voitte pyytää 

kielten tulkkausta ja joskus se myönnetään teille. ” 

” Lahjojen määrä, mitä Minä sallin sinun manifestoida, on suorassa suhteessa nöyryyteenne ja 

aitoon rakkauteen veljeänne kohtaan. Siis, joka kerran, kun pyydätte Minulta lahjaa, olettakaa että 

te joudutte nöyrtymään, ennen kuin se myönnetään teille. Elävät vedet virtaavat alamäkeen 

matalimpaan paikkaan, missä ne kerääntyvät lammikoiksi. Eli, jos haluatte lisää lahjoja, se on teistä 

kiinni, vastata Minun teille antamiini armoihin, nöyrtyä ei vain Minun edessäni, vaan myös 

kaikkien ihmisten edessä. ” 

” Mitä on nöyryys? Se on itsenne näkemistä kaikkein vähäisimpinä toisten joukossa, ja sen 

tietämistä varmasti, että muut ovat ” parempia ” ja enemmän arvoisia kuin te. Kun pääsette tähän 

tilaan, te tulette olemaan oikein iloisia, rauhallisia ja varmoja. Ei tarvitse todistaa mitään, ei 
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puolustaa mitään, ei näyttää mitään, ei suositella itseänne ennemmin kuin jotakin toista, yhtään 

missään. Te olette jo ehdottomasti tikkaiden alapäässä, joten ei ole paikkaa, mihin pudota. ”  

” Muistakaa myös, että pyhät enkelit tarkkailevat todella nöyriä sieluja ja rientävät heidän 

rinnalleen vaikeuksissa. He ovat vähemmän innoissaan ylpeiden auttamisesta, vaikka he 

tottelevaisuudesta auttavatkin. Silti, heidän ilonsa on kääntää tilanne vastakkaiseksi nöyrille ja 

pienille sieluille. ” 

” Siis, mitä Minä olen sanomassa teille? Se mitä Minä olen opettanut tällä kanavalla, on silti tärkein 

ja hienostunein sodankäynnin ase, mitä sinulla voi olla kalustossasi. Kielet voivat loppua, ihmeet 

voivat loppua, parantaminen voi loppua, tieto voi loppua. Mutta Rakkaus… ei lopu koskaan. ” 

” Paras suojaus on hyvä hyökkäys. Ja mikään ei ole niin vastenmielistä demoneille kuin aito, 

veljellinen rakkaus, joka tulee sydämestä ja rukouksesta. Kun kieltäydyt kuuntelemasta 

halventavaa huomautusta, et salli itsesi ajattelevan jotakin halventavaa, ja korvaat nämä ajatukset 

jollakin positiivisella sanottavalla – sinä raivostutat demonit. He yrittävät avata ovia ja sinun on 

paiskattu kiinni. Ja vielä pahempaa, sinä suljet muiden ihmisten ovia esimerkilläsi. ”  

” Erityisesti nyt, Rakkaat, kun mediassa ei ole mitään muuta kuin saastaa ehdokkaista. 

Ymmärrättekö mitä teille on tehty? Juuri nyt, media avaa ovia demoniselle alistamiselle. Kyllä, kun 

kuuntelet kritiikkiä, erityisesti epäoikeudenmukaista kritiikkiä, erityisesti panettelua – olet juuri 

avannut oven. Kuinka yksinkertaisen eleganttia se on? Lannistakaa Amerikka saastan tulvalla 

heidän mieliinsä. Ja se toimii! Minun Ihmiseni, teidän täytyy olla viisaampia kuin vihollinen. Tämä 

on yksi syy, miksi Minä olen pyytänyt, että ette katso uutisia, koska uutisissa on syntiä synnin ja 

synnin jälkeen. Eikä vain rikosten syntiä, vaan panettelun, valehtelemisen ja juorun syntiä. ”    

” Jos haluatte olla vahva demonisia voimia vastaan, harrastakaa armeliaisuutta ja veljellistä 

rakkautta nöyryyden kera, ja te olette jokaisen taistelun voittaja. ”  

” Menkää nyt, Minun pieni katraani, ja ymmärtäkää että te olette juuri nyt ilkeiden hyökkäysten 

maalitauluna. Mutta Minä olen juuri aseistanut teidät mitä vaikuttavimmilla sodankäynnin aseilla. 

Hyökkäykset tätä kanavaa vastaan jatkuvat siitä mitä on opetettu, mikä on teille viisaudeksi ja 

hyödyksi, jos täysin pidättäydytte osallistumasta siihen myrkkyyn uteliaisuudesta. Ja pyydän, 

pysykää erossa median propagandasta, joka on Saatanan organisoimaa ja avaa ovat hänen 

sorrolleen. ”  

” Ymmärtäkää, että se mitä valitsette nähdä tai kuulla, voi tahrata teidät. Ja siinä prosessissa, myös 

Minut tahrataan, ja Minä suren sitä syvästi. ” 

” Menkää nyt, Minun valitut sieluni, ja käyttäkää Minun Rakkauteni voimaa kuten Samson jopa 

käytti hänen aseitaan voideltuna. Te tulette tekemään suuria urotöitä näillä aseilla. ”  

” Ja muistakaa: puhtaalla sielulla – joka on sellainen, joka kieltäytyy ajattelemasta tai 

kuuntelemasta pahaa – on ennalta mittaamaton vaikutus Jumalan edessä. ” 

 

 



 
204 

 

365. Jeesus selittää…  

Kriittinen mieli on Avoin Ovi, Hengellistä Sodankäyntiä, Osa 3 

 
KRIITTINEN MIELI ON AVOIN OVI… HENGELLISTÄ SODANKÄYNTIÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Elokuuta, 2016. 

Clare aloitti… No niin, Sydänasukkaat, Herra ottaa meitä kädestä kiinni ja auttaa meidät Santa 

Monican moottoritien yli ruuhka-aikaan… ilman että ajetaan päälle. Sanonpa vain… Me ylitämme 

jatkuvasti nopeasti liikkuvaa liikennettä hengellisessä valtakunnassa. Ja me olemme päihittäneet 

esteet tarmokkaasti aikaisemmin; mutta tämä on uusi päivä. 

Ylistyshetkessä Jeesus tuli luokseni ja sanoi… ” Minä olen ylpeä sinusta. Olet käsitellyt 

tuomitsemista paljon paremmin. ”  

Kiitos Herra, kun olet auttanut minua. Minä vihaan minun ylpeyttäni, tuomitsemistani ja kriittistä 

mieltäni – ne ovat silkkaa myrkkyä. 

” Älä muuta sano. ”  

Ne ovat silkkaa myrkkyä! 

( Me kikatimme. ) Siitä huolimatta, tämä on vakava, vakava asia. 

” Se on, ja sinä viimeinkin alat ymmärtämään sen ulottuvuuden elämässäsi. Se selittää miksi on 

ollut niin paljon hyökkäyksiä. Kriittinen mieli on nopea oven avaaja. Jaa heidän kanssaan 

kokemuksesi. ” 

Minä arvelin, että tulisin tekemään tämän uudelleen… 

Hän vastasi… ” Aina. Se todella auttaa niin monia Minun lapsiani oppimaan hyväksymään ja 

käsittelemään vikojaan, koska sinä olet läpinäkyvä omiesi kanssa. ” 

OK. Tänä aamuna me Ezekielin kanssa rukoilimme sitomisrukousta yhdessä. Ja sen puolessa 

välissä, minulla oli mitä voimakkain ymmärrys, että taistelu on meidän omissa sydämissämme 

enemmän kuin missään muualla. Mitä hyötyä on rukoilla sitomisrukousta, kun käännyn ympäri ja 

seuraavassa henkäyksessä tulee syyttävä ajatus, jota seuraan omalla ajattelullani, kuorruttaen sen 

tuomitsemalla sen henkilön? 

Siitä ei ole mitään hyötyä, rakkaat. Voisit yhtä hyvin unohtaa sitomisrukouksen rukoilemisen, jos 

aiot jatkaa tuomitsemista ja kriittistä henkeä.  

Minä myös halusin jakaa teidän kanssanne, että kun Hän sallii kärsimyksen, koska sinulla oli 

kriittinen mieli ja loukkasit jotakin toista – osa siitä kärsimyksestä on sinun korjaamiseksesi. Osa 

siitä kärsimyksestä on sen toisen henkilön lohduttamiseksi, koska he tarvitsevat hengellistä 

parannusta – siis se on paasto uhraus heille. Ja osa siitä käytetään maailman kadotetuille sieluille. 

Siis, toisin sanoin, Herra jatkuvasti käyttää sitä mitä meillä on, paasto uhrauksena, sielujen 

lunastus työhön. 

Siis, älä ajattele, että kaikki on menetetty, jos aukaisit oven. Hyökkäys on osittain sinun 

korjaamiseksesi, osittain sieluille, koska sinä olet pyhittänyt itsesi Herralle ja antanut kaiken, mikä 

on sinun, Hänen käsiinsä. Ja se on kuin paasto uhraus lähetyssaarnaajien työtä varten, niin 
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sanotusti, niin että evankeliumin sanomaa voidaan jakaa ja sydämet avautuvat. Ja osa siitä on 

paasto uhrausta sen henkilön paranemiseksi, jota olet sanoillasi loukannut.  

Mutta joka kerta, kun avaan sydämeni ja mieleni kritisoimaan tai tuomitsemaan muita, joka ikinen 

kerta… Minä tulen aiheuttaneeksi itselleni harmia. Ei mikään kaunis näky. Kun Pyhä Henki tiivisti 

minulle ajatuksen, että Sitomisrukouksen rukoileminen ei tulisi kattamaan päivää, ellei minun 

sydämeni pysyisi armeliaisuudessa, minä ymmärsin kuinka hyvin vakavaa tämä on.   

Siinä vaiheessa, Herra alkoi puhumaan jälleen… ” Se on totta. Kun olet kriittinen toisia kohtaan, 

vaikka vain sydämessäsi tai mielessäsi, sanomatta sanaakaan, olet juuri avannut oven. Eikä vain 

sitä, vaan ajatus pistää sitä ihmistä, jota kritisoit ja se loukkaa heitä. Joten, ensin sinun täytyy katua 

sitä ajatusta, jota seurasit; sitten sinun täytyy rukoilla sen ihmisen puolesta, jota juuri loukkasit. ” 

” Tämä on hengellinen laki. Niin harvat kristityt ymmärtävät sen. Ne, jotka ymmärtävät, ja elävät 

sen mukaan, ovat hyvin korkealla pappeudessa, koska voin luottaa heihin. Toiset papit, kun 

pääsevät nimittelyyn ja syyttelyyn, kaikki vuosia jonossa odottamassa olleet demonit lentävät 

avoimesta ovesta sisään ja alkavat ahdistamaan heitä. Mitä enemmän vahinkoa on tehty, sitä 

pahempaa ahdistusta he tulevat kärsimään. Ja jotkut jopa menettävät henkensä. Tämä on laki, 

hengellisen valtakunnan dynamiikka. ”  

” Minun Lapseni, ÄLKÄÄ sanoko MITÄÄN pahaa kenestäkään. Älkää tuumiskelko pahaa ajatusta, 

älkää viihdyttäkö sitä, älkää seuratko sitä. Älkää. Minä kerron tämän teidän omaksi parhaaksenne. 

Jos teette tämän, te tulette kärsimään. Olette juuri puukottaneet selkään yhtä Minun lapsistani ja 

avanneet oven. Paljon vahinkoa tulee vain yhdestä kriittisestä ajatuksesta. ” 

” Ja muuten, suuren osan siitä, mistä muita syytätte, te olette olleet syyllisiä kerran jos toisenkin – 

ja syyte voi olla perätön. ” 

 ” Hyvin usein paholaiset ohjaavat teitä kaikenlaisilla ajatuksilla ihmisistä, jotka ovat loukanneet 

teitä, tai tunnette, että he ovat tehneet teille vääryyttä. He ovat kuin huutosakin johtajia 

kannustaen teitä. He ohjaavat teitä tekemään kaikenlaisia ilkeitä yhteyksiä ja syytöksiä. 

Suurimman osan aikaa, se mitä he sanovat, ovat puhtaita, vääristelemättömiä valheita vailla 

minkäänlaista todellisuuspohjaa. Sinä olet ollut hyvin syyllinen tähän, Clare. Siksi sinua panetellaan 

niin paljon – ainakin se on yksi syy. ” 

 Ja sitten, minä keskeytin tässä kohdassa ja sanoin… ” Kyllä, ja kun olimme vuorilla, siellä oli 

ihmisiä, joiden tiedettiin olevan saatanan palvojia, he tulivat jatkuvasti meidän alueellemme 

viattoman metsässä patikoimisen varjolla. Mutta siellä oli myös muita, jotka tulivat ja me emme 

tienneet olivatko he osa noitien kokousta vai ei. Mutta olettamalla, että he olivat, me avasimme 

valtavan oven, koska jotkut heistä olivat vain uteliaita ja olivat viattomia mihinkään vääryyksiin. ” 

Ja tässä kohden minä ajattelen, että on tärkeää huomata, että demonit tykittivät ja provosoivat 

meitä syyttämään jokaista kohtaamaamme. Ja se oli minun alamäkeni.   

Jeesus jatkoi… ” On tärkeää huomata, että kun sinun mielesi oivaltaa ajatuksia, jotka ovat kriittisiä 

muita kohtaan, sinä voit poimia sitä mitä vihollinen lähettää tahallaan johtaakseen sinut 

tuomitsemaan, niin että he voivat kävellä suoraan avoimesta ovesta sisään. Itse asiassa, monella 

on toimeksianto avata ovi ja sitten edetä sen läpi, niinpä ne työskentelevät erittäin kovasti 

saadakseen avauksen. He ovat nujerrettuja siihen asti, kun ovi on avattu. ”  
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” Tämän takia, Minun Ihmiseni, Minä olen jatkuvasti sanonut, aivan alusta alkaen, älkää tuomitko 

ja pysykää erossa uutisista. Uutiset ovat vinoutuneet, saadaksenne teidät kritisoimaan. Ei ole väliä 

ovatko ne totta vai ei, eikä että aloititteko te vai ette. Vain se merkitsee, että te ryhdyitte 

tuomitsemaan toista, ja suurimman osan aikaa edes tietämättä tosiasioita. ” 

 ” Kun niin kutsutut tosiasiat ovat valheita, teistä tulee osasyyllinen väärän syytöksen syntiin. 

Näettekö tässä viisautta, Minun Morsiameni? Saatana käyttää mediaa provosoidakseen teitä 

tuomitsemaan, että elämässänne on avoimia ovia, ja vihollinen voi tunkeutua sisään ja aiheuttaa 

sekasortoa. Minä kovasti haluan teidän ymmärtävän tämän yhteyden, että te voitte suojata 

itsenne. ”  

Herra, onko koskaan turvallista katsoa uutisia?  

” Informaatio, jonka saatte lähetyssaarnaajilta, on suurimmalta osaltaan rehellistä, ja antaa teille 

mahdollisuuden rukoilla ja uhrata lahjoja. Mutta poliittisesti kontrolloidut uutiset ovat 

erimielisyyttä aiheuttavia, harhaanjohtavia ja manipuloivia. Minä toivon, että Minun Ihmiseni 

tulisivat Minun tyköni uutisia saadakseen ja Minä kerron heille, mitä heidän on tarpeen tietää ja 

minkä puolesta rukoilla. Tämän takia minä lähetän jotakin pöytäsi halki pyytämättäsi. Mutta jopa 

silloin, Clare - ole valppaana. ” 

” Mutta jopa kirjeenvaihdossasi, tai keskusteluissasi, pidä varasi, kun ihmisillä on vaikeuksia ja he 

syyttelevät toisiaan vasemmalla ja oikealla. Ei ole terveellistä osallistua näihin asioihin, ja 

suurimman osan aikaa tieto on vinoutunutta heidän hyödykseen ja sinusta tulee osasyyllinen 

väärään syytökseen. ” 

Vau… tämä todella käy monimutkaiseksi ja juonikkaaksi…! 

Hän jatkoi… ” Minä toivon, että näkisitte ne veitset, joita kiskon kristittyjen selästä päivittäin. Te 

ette voi uskoa missä määrin tätä tehdään ympäri maailman. Eikä muslimien tai kommunistien 

taholta, vaan toisten kristittyjen. Ja sitten he ihmettelevät, miksi he ovat niin suuren sorron alla. ” 

Minä haluaisin jakaa kanssanne jotain, rakkaat. Tiedättehän kuinka sitä voi olla kiireessä tai 

ärsyyntyä, koska rakastava puolisonne on laittanut jotain väärään kohtaan tai käyttänyt jotain 

tärkeää ilman ajattelematta sitä loppuun asti tai kysymättä? Tämä on tavallisin synnin lähde minun 

elämässäni. Minulla on taipumusta olla kärsimätön ja varuillani aikani suhteen, koska en koskaan 

lopeta päivääni kirjoittamatta kaikille kuten minun pitäisi. Tai työskentelemättä maalauksen 

parissa, tai työskentelemättä musiikin parissa. Siis, olen erittäin, erittäin mustasukkainen ajastani. 

Ja jos jokin aiheuttaa minulle epämukavuutta tai teettää lisää työtä, minä närkästyn.  

Kaverit, tämä on kauheaa myrkkyä! Jopa silloin kun pidät sen sisälläsi, se vahingoittaa sinua ja 

puolisoasi. Närkästys kasvaa ja pian sinulla on likakaivo täynnä jätevettä. Ne pikku asiat, jotka 

voivat ärsyttää ja saada sinut huokaamaan ja toivomaan, ettei sitä olisi tapahtunut? Jos et ota 

kiinni niitä sillä hetkellä, kun ne tulevat mieleen, sinä sallit siemenen, joka voi juurtua ja tehdä 

suuren kraatterin suhteeseenne, ja se on täynnä puhumatonta närkästystä. Ja päivästä päivään et 

edes tajua, että se on siellä, kunnes toinen asia vedetään viemäristä alas. Se todella täyttyy, 

kaverit, sen se todella tekee. Mutta pahempaa kuin se, on että aukaisit oven olemalla kriittinen. 

Tämä sallii demonien tulla ja tutkia sinut niin monin tavoin – se on valtava avoin ovi, tuoden 

mukanaan kiittämättömyyden. 
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Mikä on ratkaisu? Veljellinen rakkaus. Antaen anteeksi toinen toisilleen. Muistellen aikaa, jolloin 

teit itse juuri saman tai pahempaa. Se tasoittaa pelikenttää ja et voi kritisoida heitä siitä mitä itse 

juuri viime viikolla teit! Muistellen heidän ihania hyveitään ja kaikkia niitä kertoja milloin he ovat 

olleet teitä varten, silloin kun tarvitsitte heitä. Ja ottaen huomioon kuinka uskollisia he ovat olleet 

sinulle, vaikka sinä olet pettänyt heidät monta kertaa myöskin. 

Muistele sitä aikaa, kun sinulla ei ollut ketään, joka olisi todella rakastanut sinua ja jakanut 

huoliasi, todella välittäen sinusta. Se itsessään on todella vakavoittavaa. Ajattele miltä sinusta 

tuntuisi, jos heitä ei huomenna enää olisi. Se todella auttaa arvostamisessa. Nämä ovat kaikki 

tapoja päästä kiinni ajatuksiisi – ottaen kiinni joka ajatuksen ja jättäen sen Kristukselle, Hänen 

kaikessa Jumalallisessa nöyryydessään. Hän, joka nöyrtyi itse, kuollen syntisen kuoleman, vain 

saadakseen Hänen Kirkkonsa kanssaan Taivaaseen. Me emme ole vastustaneet siihen pisteeseen 

asti vielä – siis mitä meillä on valittamista??? Tässä minä saarnaan itselleni.  

Herra jatkoi… ” Hyvin sanottu… ja parempi vielä, jos elää näiden ajatusten mukaan. Sitten olisi vain 

hyvin vähän tarvetta hengelliselle sodankäynnille; enkelit lakkaamatta kiirehtisivät sivuillanne, eikä 

teillä olisi avoimia ovia. ” 

” Tämä on erittäin vakavaa opetusta, Minun Rakkaat. Minä kerron tämän teille, koska monilla 

teistä on katkeruutta sydämissänne ja tämä on jättänyt oven sepposen selälleen ja johtanut 

lisääntyvään sortoon perheissänne ja avioliitoissanne. Ja muistakaa: te välitätte esimerkkinne 

lapsillenne. ” 

” Minä rukoilen teidän kaikkien puolesta Minun Rakkaat. Minä haluan nähdä teidän nauttivan 

elämienne kauneudesta. Minä haluan päästää teidät pahasta, mutta monet teistä ovat sitoneet 

Minun käteni jatkuvasti aukaisemalla samoja ovia. Ja siihen saakka, kunnes näette, mitä teette, 

Minun väliintuloni kestää vain muutaman tunnin tai päivän kunnes aukaisette sen oven uudelleen. 

”  

” Siis, katsokaa syvälle sydämiinne ja älkää antako vihollisen tehdä siitä kotiaan enää. Olkaa 

erittäin tiukasti valppaita siitä mitä ajattelette. Ja hylätkää kaikki negatiivinen välittömästi. Ja jos 

huomaatte viihdyttävänne sitä, katukaa ja rukoilkaa heidän puolestaan, joita loukkasitte. Minä 

olen kanssanne tässä. Tämä on aika saada ote siitä, kuinka te kutsutte vihollisen sisään. Minä 

voimistan teitä viisaudessa ja hengellisessä sodankäynnissä. Nyt kun te tiedätte, te olette 

siunattuja, jos otatte käyttöön tämän. ”  

 

 

366. Jeesus selittää… Hidasälyinen Henki Älä sulje silmiäsi totuudelta 

 
HIDASÄLYINEN HENKI… ÄLÄ SULJE SILMIÄSI TOTUUDELTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Elokuuta, 2016.  

( Clare ) Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat, Hänen Viisaudellaan. 
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Jeesus aloitti… ” Älkää koskaan pelätkö väärässä olemista. Jos teillä on tämä pelko, Saatana 

manipuloi teitä varmasti. Jos et välitä yhtään oikeassa tai väärässä olemisesta, mutta välität 

erittäin paljon totuudesta, demoneilla ei silloin ole teihin vaikutusvaltaa. ”  

” Hyvin usein sallin virheen, koska vien sielua läpimurrolla parempaan ymmärrykseen. Aina, 

nöyryys tulee ennen ylennystä. Minun Rakkaat, ei ole mitään väärää siinä, että on erehtynyt; kaikki 

on väärin, jos kieltää todellisuuden. ”  

” Kun sielu tulee vakuuttuneeksi omasta oikeassa olostaan, hidasälyinen henki saavuttaa 

sisäänpääsyn. Hidasälyinen henki rakentaa seiniä tehdäkseen sinut sokeaksi totuudelle. Mikä tieto 

sinua uhkaakin, he rakentavat sokean pisteen sinun ajatteluusi. Jos sitä jatkuu vuosia ja vuosia, 

henkilön maailma tulee kapeammaksi ja kapeammaksi ja rajoittuneeksi. ” 

” Pyydän, arvosta aina totuutta enemmän kuin oikeassa olemista eikä tämä tapahdu teille. Minä 

johdatan astioitani monien, monien murtumisen ja uudelleen muotoutumisen polkuja; 

runsaslukuisempia kuin voitte laskea. Kun tulette palvelemaan Minua, Minulla on suunnitelmia, 

jotka Minä automaattisesti laitan toimeen, niin että te menette kunniasta kunniaan. Älkää olko 

itsepäisiä tai piittaamattomia, Rakkaat. Kaikki on teidän parhaaksenne ja Minun Kehoni parhaaksi. 

” 

( Clare ) Tässä vaiheessa minua muistutettiin pilvenpiirtäjä rakennuksesta. Perustukset menevät 

maahan satoja jalkoja ( jalka= 12 tuumaa = 0,3048 metriä ) tukeakseen rakennuksen yläosaa. Siis 

mitä tärkeämpi pappeuden toimi, sen pidempi valmisteluaika. Ainakin, se on minun huomioni. 

( Jeesus ) ” Minä olen puhdistamassa Minun astioitani tällä hetkellä, joten älkää ole yllättyneitä, jos  

elämästänne paljastuu joitakin sokeita kohtia. Parempi nyt kuin myöhemmin. Se minkä nyt 

työstätte nyt, ei estä teitä enää myöhemmin menemästä eteenpäin. Se mitä kieltäydytte 

työstämästä, pidättelee teitä – juuri kuten Israelilaisia pidäteltiin, kun he jatkuvasti kiersivät vuorta 

ympäri 40 vuotta. ” 

” Sielut, jotka luisuvat tähän elämän kuvioon, tulevat tuntemaan itsensä vasta kun Minä otan 

heidät Taivaaseen. Sitten kaikki nähdään niin erittäin selvästi. Joillekin se on kivulias sokki; mutta 

toisille, se on iloinen yllätys. Jos te tunnette Minut, todella tunnette Minut täällä Maapallolla, te 

tunnette myös itsenne, koska Minä opetan teille kaiken itsestänne, kun te seuraatte Minua 

täydestä sydämestänne. ”   

” Siis, älkää koskaan pelätkö väärässä olemista. Mutta huolehtikaa aina, ettette kadota Totuutta. 

Pysykää aina uskollisina Minulle ja uskollisina Totuudelle ja teillä ei ole mitään hävettävää sillä 

Hetkellä. ” 

 

 

367. Jeesus antaa meille kolme lisävuotta... Ehdollisesti 

 
07.08.2016 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 



 
209 

 

No, rakkaat sydänasukasperheeni, Herra on jälleen kerran liikauttanut armollista kättään. Me 

olemme uskollisesti rukoilleet, paastonneet ja katuneet. Ja Hän on päättänyt viivästyttää 

ydinsodan kauhuja. 

Olin aloittanut aiemmin tänä iltana ylistämään ja Hän kutsui minua kirjoittamaan ylös 

henkilökohtaisen viestin ja minä aloin käydä uneliaaksi viestin loppua kohden... Siihen aikaan 

illasta ja aterian jälkeen. Niinpä Hän pyysi minua ottamaan torkut. 

Kun asettauduin makuulle, näin Hänet oikealla puolellani ja Hän sanoi, ”Kolme vuotta” toistaen 

itsekseen kaksi kertaa. Herätessäni päätin hakea vahvistusta näille sanoille. 

Samalla kun istuuduin alas ollakseni Hänen kanssaan, Hän aloitti puhuen minulle... ”Minä olen 

kanssasi ja olen puhunut kanssasi. Kiitos, kun luotit Minuun ja kuuntelit.” 

Siis, meillä on kolme vuotta? 

”Aivan oikein – Olettaen, että rukoukset, katuminen ja paastoamisuhraukset jatkuvat. Minä 

todella haluan nähdä muutoksen. Muutoksia sydämissä ja asenteissa. Ja sitä myös tapahtuu.” 

Herra, Sinähän tiedät, että tulen kivitetyksi tämän vuoksi? 

”Ja mitä se tarkoittaa sinulle? Tulet olemaan Minun kanssani aikaisemmin.” 

Voi, kiitos! Millainen tapa lähteä!! Oletko asettamassa päiväystä kristittyjen pelastukselle, Herra? 

”En, Minä kerron sinulle, että jos rukoukset ja uhraukset katumisen ohella jatkuvat, tulen Minä 

lykkäämään pahinta kolmannesta maailmansodasta. Ja sinulla tulee olemaan aikaa luoda ja tehdä 

sitä, mitä sydämesi halajaa valtakunnan hyväksi. Minä olen avaamassa ikkunaa, jota kukaan ei voi 

sulkea. Mutta se tulee olemaan riippuvainen Minun ihmisten uskollisuudesta. Ei vain Amerikassa, 

vaan koko maailmassa.” 

”Venäjä on mahtava rukousvoima, Clare. Todellakin, he eivät halua sotaa. Niin monien niukkien ja 

sorron vuosien jälkeen he ovat alkaneet nauttia elämistään. He ovat kyllästyneitä sotaan.” 

Se tarkoittaa, että ei tule EMP iskua, Herra? 

”Clare, nyt ei ole aika olla utelias, rakkaani. Nyt on aika olla kiitollinen.” 

Oi, Jeesus! Minä olen kiitollinen! 

”Anna kun selitän tämän sinun tavallasi. Joukossamme on heitä, jotka ovat tuhlanneet aikaa 

pelastusta odotellessa, eivätkä ole palvelleet Minua koko sydämellään. Minä olen antamassa heille 

toisen mahdollisuuden. Heillä on kolme vuotta aikaa näyttää teoilla, eikä vain sanoilla, että he 

todella rakastavat Minua.” 

”Joukossamme on heitä, jotka ovat jo tehneet suunnitelmia ja Minä siunaan heitä sekä avaan ovia, 

jotka koskaan aikaisemmin eivät ole heille auenneet. Tämä viesti tulee antamaan heille rauhan 

siitä, että heillä todellakin on aikaa päättää se, jonka he ovat aloittaneet. On asioita, joita haluan 

tehdä heidän kanssaan valtakunnan hyväksi.” 

”Kolmannen vuoden lopussa katsomme uudemman kerran, millainen ilmapiiri on. Kuinka paljon 

osoitetaan katumista. Kuinka monia lakeja on mitätöity – Abortti esimerkiksi – Ja ovatko ihmiset 

kääntäneet sydämensä takaisin Minun puoleeni.” 



 
210 

 

”Joka tapauksessa, tämä ON ehdollista rukouksille. Mutta Minä kerron, että on tapahtunut 

merkittäviä muutoksia sydämissä ja asenteissa ympäri maailmaa. Ihmiset ovat heräämässä tähän 

piilotettuun jättiläiseen, joka on asemoinut itsensä nielaisemaan kansakunnat ja hallitsemaan 

maailmaa. Tuhoten kansojen vapauden, niiden kulttuurit ja pakottaen ne lihamyllyyn. Ja silti tulee 

olemaan tuuppimista kommunististen valtioiden välillä ja jatkuvaa terrorismia.” 

”Tällä hetkellä eliitti on tekemässä vaihtoehtoisia suunnitelmia. Samalla kun ruohonjuuritason 

liikehdintä on lähtenyt käsistä. Pyydän, ettet väärin ymmärtäisi Minua: Tämä mahdollisuus tulee 

tapahtumaan vain. jos jatkatte rukoilua, katumista ja uhrauksia.” 

Herra, entä ne suuret katastrofit, joista on profetioita? Ja entä se komeetta, josta Sinä kerroit 

minulle? (Hän on maininnut aikaisemmin, että Hän on puuttunut peliin tietyn komeetan suhteen – 

Että se ei osuisi kohtisuoraan maan kanssa, vaan kimpoaisi ohi. Ja että Hän on myös puuttunut 

ajankohtaan.) 

”Aion kieltäytyä vastaamasta sinulle siitä juuri nyt, kultaseni. On asioita, joita on laitettu liikkeelle 

ja on myös viivytyksiä. Ymmärrä vain, että kaikki on Minun hallinnassani. Se, mitä oli tapahtumassa 

kaksi vuotta sitten, voidaan helposti viivyttää tai muuttaa täysin Minun armon käsissäni.” 

”Vielä on Amerikalla monia vaikeuksia ylitettävänään ja ihmiset ovat tehneet tahtonsa tunnetuksi: 

He haluavat muutua. Ja sen vuoksi, eikö ole perusteltua antaa heille aikaa tehdä nämä muutokset 

ilman maailmaa mullistavaa katasrofia?”Hän katsoi minuun hyvin hellästi. Hänen silmänsä olivat 

täynnä myötätuntoa. Ja Hän harvoin katsoo minua niin selkeästi, että todella näen Hänet. Minä 

ymmärrän sen. Mutta tällä kertaa Hän katsoi. 

Ja sitten Hän sanoi... ” Minä en tee mitään lupauksia sinulle, mutta sanon tämän: sinä tiedät 

Minun armoni, sinä tiedät Minun rakkauteni sieluja kohtaan. Voit tehdä johtopäätöksesi tältä 

pohjalta. Sinä tunnet Minut, Clare.” 

Todellakin, Hän on armollinen ja kärsivällinen. Paljon enemmän, mitä voimme käsittää. Eikö olekin 

ihmeellistä? Laitetaan nyt sydämemme ja aikomuksemme peliin tänä aikana, joka meille on 

annettu. 

 

 

368. Jeesus sanoo…  

Tämä on uusi Päivä! Tehkää kaikki Rakkaudesta & EI itsekkäistä Motiiveista 

 
TÄMÄ ON UUSI PÄIVÄ! TEHKÄÄ KAIKKI RAKKAUDESTA & EI ITSEKKÄISTÄ MOTIIVEISTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Elokuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Minun Morsiameni, 3 vuotta lisää tarkoittaa todella lisää kärsimystä ja me emme 
saa suhtautua siihen kevyesti. Se, mitä te teette, mitä kirjaimellisemmin on vetämässä kalat pois 
vedestä joka kerran, kun te heitätte vapanne. Rannalla on jo kymmenittäin ja kymmenittäin 
toistensa vieressä kaloja, mutta te jatkatte niiden pyytämistä, yksi toisensa jälkeen.”  

”ISIS ei ikinä olisi voinut kuvitella vaikutusta, mikä heillä olisi omiin ihmisiinsä. Mutta Minä otan 
sen, millä oli tarkoitus vahingoittaa ja käännän sen Minun edukseni. Sen sijaan, että Helvetti 
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täyttyisi, Taivas on täyttymässä – ja ne, joiden oli määrä puolustaa Sharia-lakia (laki islaminuskon 
mukaan) muualla maailmassa, ovat sen sijaan kääntymässä Minun puoleeni ja hylkäämässä 
kuoleman kulttuurin. Ne, jotka olivat mukana, eivät koskaan voineet laskelmoida kääntymysten 
lukumäärää, joka olisi tuloksena heidän raakuudestaan. Mutta on totta, että ”marttyyrien veri on 
kirkon siemen”. Enkä Minä ole sivuuttanut yhtään ihmisitkua, joka on tullut tästä pahan 
likakaivosta.”  

”Eikä Minun käsivarteni ole lyhyt, sillä Minä olen tuomassa radikaalin kääntymyksen tästä 
kuolettavasta surusta. Ja te, Minun Morsiameni, tuotte runsasta hedelmää yhteistyöllänne Minun 
kanssani.   

 ”Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai ollut Hänen neuvonantajansa?” Paavalin Kirje 
Roomalaisille 11:34.  

”Älkää potkiko ohjaussauvaa, älkää kohdistako vihaanne viestintuojiin, älkää kääntäkö selkiänne 
Minulle. Tämä on Minun Riemuvoiton hetkeni ja Minä kaipaan jakaa sen kanssanne, jotka olette 
olleet niin uskollisia rukoilemaan ja elämään Minua varten, ei vain itseänne ja perheitänne.”  

”Taivaassa teillä tulee olemaan paljon hedelmää, koska te jälleen kerran olette tukeneet ristiänne 
ja seuranneet Minua koko matkan Golgatalle. Jos te elätte miellyttääksenne lihaanne, mitä 
odotettavaa teillä on Taivaassa? Mutta jos te kuolette itsellenne ja seuraatte Minua, varmasti 
teidän ylösnousemuksenne tulee olemaan kunniakas.”  

”Sillä aikana, Minä tulen viemään teidät kunniasta kunniaan, kun te opitte pimeyden tavoista ja 
vastaatte kasvamalla hyveessä.”  

”Kyllä, Minä olen kertonut teille monta kertaa synneistänne. Jotkut teistä ovat jopa olleet 
syyllisyyden tunnossa, kun teidän olisi pitänyt hylätä itsenne Minun Armolleni ja 
anteeksiannolleni.”  

”Mutta tässä seuraavassa ajanjaksossa, me todella tulemme näkemään erottelun hedelmät. Ja ei 
niin paljon erottelua vihollisen taktiikoista, vaan erottelua siinä, mikä kuuluu todelliseen 
pyhyyteen, Minun ja Taivaan hyväksyttävissä olevaa. Ja Taivaallisten Kansalaisten kannustaessa 
teitä.”  

”Verhosta, joka erottaa meidät, tulee ilmestymään itse Taivaan olemus, kun te olette päättäväisiä 
armossa ja vastaatte kasvamalla pyhyydessä. Tämä ei ole heikkosydämisille tai niille, jotka 
haluavat kuulla päivittäisiä uutisia ja viimeisimpiä profeetallisia lausumia. Tämä on Rakastajille, 
jotka ovat laittaneet elämänsä likoon Minun puolestani.”  

”Minä kutsun teitä, Minun suloiset Morsiameni, koska Minä haluan tukea teitä. Minä haluan 
laajentaa teidän alueitanne ja seppelöidä teidät hengellisillä lahjoilla. Mutta ensiksi Minun täytyy 
poistaa tämän elämän rauniot, kuluneet ja kolhiintuneet uskonnon ajoneuvot ja ihmisen käsitys 
siitä, Kuka Minä olen.”  

”Monet teistä tällä kanavalla ovat kaivanneet lisää ja mennä syvemmälle – ja se on täsmälleen, 
minne Minä olen viemässä teitä. Ja siinä prosessissa te tulette ottamaan mielenne pois itsestänne 
ja keskittymään suurempaan kuvaan… miljooniin, joilla vielä on mahdollisuus saada pääsy sisään 
Taivaaseen. Monet näistä muslimeista ovat omistautuneita sieluja, hyvin omistautuneita ja herkkiä 
jumalansa loukkaamisessa. Kun Minä teen heistä Minun omiani, heistä tulee astioita jaloa käyttöä 
varten, koska he tulevat kunnioittamaan Minua suuremmalla kunnioituksella, kuin länsimaisissa 
kulttuureissa olevat.”  
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”He tulevat olemaan ikuisesti kiitollisia siitä, että heidät päästettiin pahasta ja lisättiin 
Oikeamielisyyden Valtakuntaan. Ikuisesti kiitollisia siitä, että heidät pelastettiin varmasta 
Helvetistä. Ja monet suuret evankelistat tulevat nousemaan heidän joukostaan.”  

”Siispä Minä kutsun teitä nyt juoksemaan Kisa ilman kompastelemista. Teitä tarvitaan Minun 
Valtakuntani rakentamiseksi Maapallolle. Kuka ikinä palveleekin, palvelee kuin Herralle. Kuka ikinä 
saarnaakin, valmistelkaa mielenne toimintaa varten. Kuka ikinä lohduttaakin, älkää laiskistuko 
rakkauden avokätisessä antamisessa muille. Kuka ikinä tukeekin, olkaa uskollisia tukemisessa. 
Kuka ikinä joukossanne välittää palvella Minua, mutta ei ole vielä erottanut päämääräänsä 
elämässä – tehkää kaikki rakkauden motiivilla ja ehdottomasti ei mitään itsekkäistä 
kunnianhimoista ja te tulette löytämään missionne.”  

”Tarpeeksi pian, te tulette olemaan asiantuntija pimeyden töiden supistamisessa omissa 
elämissänne ja auttamaan muita tajuamaan, että heidän taistelunsa ei ole lihaa ja verta vastaan. 
Pian te tulette lähestymään uhrauksen alttaria pyhin ja puhtain sydämin, löytäen suurta 
lohdutusta Minussa, joka päivä – olipa se riemuitsemisen päivä tai suremisen päivä.”  

”Jos te tottelette ja laitatte kätenne auraan, kääntymättä takaisin, te tulette uimaan suuremmissa 
syvyyksissä ja pinnalliset myrskyt eivät enää tule heittelemään teitä edestakaisin. Te tulette 
rakastamaan ja antamaan anteeksi jopa kaikkein vaikeimmissa tilanteissa. Te tulette elämään 
Minussa ja Minä tulen elämään teissä.” Johanneksen Evankeliumi 14.  

”Tulkaa nyt Minun rinnalleni ja lepuuttakaa päätänne tässä, sillä Minä toivon palkitsevani teidät 
uskollisuudestanne. Me etenemme uuteen Päivään kirkkaan ja kunniakkaan tulevaisuuden kera! 
Valmistelkaa sydämenne toimintaan, jättäkää menneisyyden katumiset ja epäonnistumiset. Jopa 
niitä Minä olen käyttänyt valmistellakseni teitä tätä hetkeä varten. Vetäkää itsenne Minun 
lähelleni ja juokaa Minun Sydämeni Elävistä Vesistä.”  

”Minä olen hyvin mielistynyt teihin, kun rakastatte Minua tarpeeksi, päättääksenne hylätä itsenne 
ja elää vain Minua varten.” 

 

 

369. Jeesus sanoo…  

Minun Morsiameni, luovuttakaa Elämänne & Seisokaa Minun vieressäni 

 
LUOVUTTAKAA ELÄMÄNNE & SEISOKAA MINUN VIERESSÄNI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Elokuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Minä kutsun teitä, Minun Morsiameni, luovuttamaan elämänne ja seisomaan 
Minun vieressäni tässä kisassa Saatanan tyranniaa vastaan tässä maassa ja maailmassa. Minä 
kutsun teitä nyt ja seuraavan kolmen vuoden ajan luovuttamaan agendanne olla Taivaassa ja antaa 
Minulle koko sydämenne, uhrauksena tämän maan ja maailman puolesta.”  

”Niin kuin Amerikka menee, niin menee muu maailma. Ja nyt se on teidän mandaattinne Minun 
Puolisonani, seisoa sen puolesta mikä on oikein. Tukekaa Minua. Rukoilkaa, uhratkaa jokainen risti, 
mikä teille on annettu, että Minun Valtakuntani tulisi, Minun Tahtoni tapahtuisi. Te, esirukoilijoina, 
olette seisomassa koko maailman pelastuksen kannalta ratkaisevassa kohdassa. Niin kuin tämä 
maa menee, niin tulee muu maailma seuraamaan perässä ja tämä on vasta alku pahan 
puhdistamiselle koko maailmassa.”  
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”Voinko Minä laskea sen varaan, että te tuette Minua? Voinko Minä laskea sen varaan, että te 
lopetatte Minun viestintuojieni lyömisen ja rukoilette sitä, mikä on todella tärkeää Minulle? 
Voinko Minä luottaa, että te keskitytte Minun agendaani, pikemminkin kuin uskonnollisiin 
agendoihinne ja löydätte vikaa jokaisesta ja kaikesta, mitä Minä lähetän teille?”  

”Jotkut teistä ovat niin kietoutuneet omiin mielipiteisiinne ja omiin elämiinne, että te kieltäydytte 
kuulostelemasta Minun viestintuojiani. Teille Minä sanon: vahvistakaa, sitä mikä jää jäljelle, etten 
Minä tule ja ota jopa sitä pois teiltä. Kulkekaa suoraa ja kapeaa polkua, ei lihanne ja mielihalujenne 
polkua. Luovuttakaa elämänne Minulle, luovuttakaa mielipiteenne, poliittiset ja uskonnolliset 
agendanne. Luovuttakaa kriittiset henkenne ja lopettakaa repimästä Minun Valtakuntaani ja 
ihmisiä kappaleiksi.” 

”Ne teistä, jotka eivät tule kuulostelemaan tätä viestiä, tulevat huomaamaan elämän lisääntyvässä 
määrin vaikeammaksi, kun Minä sallin teitä seulottavan, kuin ei koskaan aikaisemmin. Ehkä silloin 
teille valkenee, että te ette ole keräämässä Minun kanssani, vaan jakamassa ja hajottamassa. Ehkä 
te sitten oivallatte, jopa kuten Amerikan omatunto on oivaltanut, että hän on ollut unessa 
realiteetteihin nähden ja sallinut kansakuntansa tulla varastetuksi pala palalta.”  

”Elämissänne, kun asiat otetaan teiltä pois, tuletteko heräämään ja lopettamaan Minun ruumiini 
jakamisen? Minä annan teille tämän sanan nyt, koska Minä olen kipeästi pettynyt teihin. Siinä, 
missä Minä oletin luottavani teihin saadakseni tukea ja rohkaisua, te olette purkaneet ja 
tuhonneet. Ehkä te tulette näkemään tämän, kun viikot kuluvat, ja te huomaatte, että asiat ovat 
jakaantuneet ja otettu pois teidän elämistänne. Herätkää, ne teistä, jotka ajattelette olevanne 
Minua varten! Herätkää ja seisokaa oikealla puolella.”  

”Ja te, Minun Morsiameni, jotka olette uskollisesti seisseet Minun kanssani tällä kanavalla. Minä 
tulen vierailemaan luonanne hienoimpien siunausteni kanssa ja pitelemään teitä hellästi Minun 
Käsivarsillani, missä Minä tulen ennallistamaan sielunne. Juokaa Minun sydämeni elävistä vesistä, 
juokaa syvältä ja tulkaa ennallistetuiksi, virkistetyiksi ja valmistelluiksi edessä olevia taisteluita 
varten. Minun kanssani ja Minua varten, te tulette tekemään urhoollisesti.” 

 

 

370. Jeesus paljastaa Saatanan salaiset Aseet… Hengellistä Sodankäyntiä Osa 4 

 
SAATANAN SALAISET ASEET… HENGELLISTÄ SODANKÄYNTIÄ 

Opetus Sisar Claren kautta, 12. Elokuuta, 2016.  

Clare aloitti… Herra on kanssamme, Sydänasukkaat, todella ihmeellisellä, ihmeellisellä tavalla. 
Asukoon Hänen rauhansa ja viisautensa sydämissämme.  

Minä tiedän, että jotkut teistä ovat käsittelemässä pettymyksiä, ja minä rukoilen teidän 
puolestanne… mutta pyydän, älkää antako vihollisen kylvää epäsopua tai syöstä teitä raiteilta 
uskonne kanssa. 

Minä haluan osoittaa kahta asiaa tänä iltana. Ne ovat erittäin, erittäin tärkeitä. Itse asiassa minä 
voin ymmärtää, miksi meitä kohtaan on hyökätty viime aikoina niin raskaasti. Asiat tässä Herran 
opetuksessa tulevat olemaan valtavasti avuksi, kun pysäytetään hengellisiä hyökkäyksiä ja siinä 
sodankäynnissä, joka keskuudessamme on käynnissä.  

Siis, aiheet ovat… Hengellinen Sodankäynti & Terve Avioliitto 
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Tämä on jatkoa sodankäynnin oppitunteihin, koska olen oppimassa asioita, joita tarvitaan 
terveeseen avioliittoon ja se auttaa myös meitä kukistamaan nämä vihollisen hyökkäykset. 

Herra on puhunut ovista edellisessä viestissä. Ja se ovi aukeaa, kun teemme syntiä 
sydämessämme, mielessämme tai fyysisellä tasolla. Sen oven mukana tulevat demonit… ja lisää 
demoneita… ja lisää demoneita. Kun ovi kerran on aukaistu, monet demonit käyttävät sitä, 
riippuen mitä Herra sallii.  

Siis, miksi Jeesus sallisi demonien seuloa kristityn? Yksinkertaisesti: he eivät vaella täydellisessä 
armeliaisuudessa ja tottelevaisuudessa. Ja me olemme havainneet, että Herran ajatus 
armeliaisuudesta ja meidän ajatuksemme… ovat valovuosien päässä toisistaan. 

Näin demonit työskentelevät. Tämä on viimeaikainen esimerkki, minun omasta elämästäni… 

Nousen ylös aamulla, tuntien itseni hieman kiukkuiseksi, kipeäksi, ei täysin tietoiseksi. Ja minä 
huomaan, että mieheni on unohtanut kierrättää raitista ilmaa yöllä, mitä minä nimenomaisesti 
pyysin häntä tekemään ennen kuin menin nukkumaan. Nyt nämä savitiiliset huoneet ovat kuumia 
– ja kissat, vaikka ne ovat kuohittuja, ovat menneet sisään ja merkanneet reviiriä.  

Minä olen erityisen herkkä hajuille ja ilman hapelle ja hän tavanomaisesti sulkee ikkunat takanani, 
koska häntä palelee, ja minä rakastan raitista ilmaa. Siis, heti alusta alkaen: Minä olen ärsyyntynyt. 
Ei, se ei ole oikein… Minä olin perusteellisen vihainen. Sanoin sen mukavalla tavalla, vaikka sisällä 
ei ollut kaunista, ” Kultaseni, sinä unohdit kierrättää raitista ilmaa studioon eilen illalla ja kissat 
menivät sisään sinne. Se haisee kamalalle. ” Tietenkin meillä on suihketta, joka hoitaa asian 
välittömästi… 

Hän, tietenkin, antaa minulle erittäin hyvän syyn, miksi hän unohti ja minä sanon ” Minä annan 
sinulle anteeksi ”… Mutta SISÄLLÄNI, minä syytän häntä, että hän teki sen tahallaan, sillä hän 
mielellään sulkee ikkunat minun jäljessäni. Siis, minä kiehun. 

Juuri silloin ja siinä minä avaan ISON oven ylpeydelläni, mikä teki minut vihaiseksi. Me voimme 
aina osoittaa Ylpeyden vihamme alkujuureksi, ja syyttää Jumalan olevan sen lähde. Minä 
epäonnistuin tulla häntä puolitiehen vastaan ja osoittamaan hänelle armeliaisuutta. Minä syytin 
häntä väärin perustein, koska minä epäilin, että hän todella teki sen tahallaan – siis nyt minä 
syytän häntä valehtelusta. Minä kiehun Itsekkyydessä, Vihassa, Ylpeydessä, Närkästyksessä, 
Kriittisessä Hengessä ja Väärässä Syytöksessä… ja monta ovea monine demoneineen on juuri 
avattu.   

Ja tämä on minun päiväni ALUSSA! 

Kaverit, minä EN ole mikään pyhimys. Minulla on PALJON ylpeyttä. Ja minä voin kertoa sen, koska 
suutun tai ärsyynnyn, kun jokin ei mene minun mieleni mukaan. Haluan tehdä sen selväksi. 
Vihastun, tuohdun, minä syytän, odotan täydellisyyttä. Minä kannan kaunaa… salaisesti ajatellen, 
’Hän tekee sen uudelleen, joten sinun täytyy tarkistaa kaikki, kun hän on vuoteessa yöllä.’ 

Huhhhh… Minä olen pahin taakka omalle itselleni! 

Mutta, vain päiväni ensimmäisen 15 minuutin aikana olen avannut oven sorrolle koko päiväksi, 
ellen kadu ja pyydä anteeksiantoa ja hyvitä sitä hänelle. Ja jopa sittenkin, ei ole takeita, että Herra 
pysäyttää demonit. Itse asiassa, vaikka suljin ovet, kaduin ja pyysin anteeksi, olen silti nähnyt 
sorron vainoavan minua lopun päivää. Ja kun pyydän ystävää, jolla on erottelukykyä, rukoilemaan 
minun puolestani, he silti näkevät avoimet ovet, demonien kera, jotka valssasivat sisään heidän 
kanssaan.  
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Tämä ei ole helppoa, rakkaat! Me olemme ryhtyneet valloittamaan lihaamme: asioita, jotka 
ärsyttävät, epämukavuuksia, liian hidasta kulkua, meidän vastustamistamme… asioita vuosien 
takaa, jotka ovat tulleet ärsyttäviksi tavoiksi meidän ja puolisoidemme välillä – ja ne avaavat ovet 
välittömästi. Ja niistä joitakin ovia ei ole koskaan suljettu, ja demonit, jotka tulivat niiden mukana, 
niitä ei ole koskaan potkaistu pellolle, koska me yhä kannamme kaunaa.  

Siis, tässä tapauksessa, pyysin Pyhää Henkeä, pyydän auta minua. Minä kadun ja pyydän 
anteeksiantoa aviomieheltäni, pyydän anteeksiantoa Herralta ylpeyteeni, jopa 
kiittämättömyyteen, siitä, että minulla on aviomies. Minun haluttomuuteeni kärsiä vähän ja 
päästää irti… ei vain keskustelussa, vaan myös mielessäni ja sydämessäni. Tämän asian 
kantaminen tekee meidät sairaiksi. 

Kun me olemme aukaisseet oven ja demonit tulevat sisään, sitten he sontivat kaikkialle 
sieluumme. Ja se alkaa mätänemään… ja se alkaa kertymään. Rick Joyner puhuu siitä yhdessä 
kirjassaan.  

Sillä välin Ezekiel saa tuomion, että hän ei ole hyvä aviomies, että hän on epäsovussa vaimonsa 
kanssa, ja on vihainen, koska hän pitää siitä, että ikkunat ovat kiinni ja ’miksen minä voi elää asian 
kanssa?’ Ja ’Minä melkein aina pidän ne auki!’ Tuomion, jos hän unohti, koska hän ei voinut hyvin, 
tuomion, jos hän ei unohtanut, vaan hän vain halusi sen kiinni… niin nyt häntä syytetään myös 
valehtelusta. Ja Ezekiel on jo avannut useita ovia ja demonit tulevat sisään ja tekevät olonsa oikein 
kotoisaksi, jättäen ilkeät ulosteensa hänen sieluunsa. 

Minä haluan jakaa kanssanne kaikkein yleisimmin työskentelevät demonit. Kriittinen henki, 
itsekkyys, virheellinen syytös, kärsimättömyys, tuomitseminen, turhautuminen, paheksunta, 
erimielisyys. Se on suuri, ja nämä muut kaverit toimivat sen alaisuudessa. Ylpeys, pelko, murhe, 
suru, eristyneisyys, syrjäytyminen, yksinäisyys ja itsesääli.   

Sitten on olemassa energia-vampyyridemoneita imemässä meistä elämää pois, erityisesti, kun 
menemme ulos julkisille paikoille, kauppoihin, ostoskeskuksiin, jne. On olemassa energia kentistä 
muodostuneita pyörteitä, jotka toimivat tietyllä taajuudella, ja ne eristävät meidät työstämme ja 
muista, ja myös manipuloivat mielialoja muuntelemalla taajuuksia. Henkilöllä voi olla enemmän 
kuin yksi pyörre ja jokaisella on oma tehtävänsä. 

 Siis, meillä on alistamista eri lähteistä… Avoimia ovia, demoneita – jotka avaavat ja tulevat sisään 
ja työskentelevät sen oven kautta. Energia-vampyyridemoneita, jotka minä karkotin Jeesuksen 
Verellä, muuten. Useita pyörteitä, jotka eristävät meidän tunteemme ja ajatuksemme työstämme 
tai toisesta henkilöstä, kaikkein yleisimmin puolisostamme.  

Yleensä, kun aloitan rukouksen, meillä molemmilla on niitä. Hänellä on yksi itsensä ja minun 
välissä ja minulla on yksi itseni ja hänen välissään. 

Ennen kuin rukoilimme näitä pyörteitä vastaan, minun kissani olivat välttäneet minua ja toisiaan. 
Ne olivat hajaantuneet ympäriinsä! Oli vain oudon oloista etäisyyttä ja viileyttä. Ne katosivat aina 
muutamaksi tunniksi. Ja se oli epätavallista – niillä oli tapana nukkua sängyssä kaiken aikaa.  

Me rukoilimme ja saimme selville, että oli eristäytyneisyyden, syrjäytymisen ja pelon demoneita, ja 
myös pyörteitä. Me rukoilimme, ja ne poistettiin ja lähetettiin hornaan. Seuraavan päivän aikana 
kaikki kissamme alkoivat nukkumaan taas sängyssä, leikkimään toistensa kanssa, halailemaan ja 
seuraamaan meitä, että silittäisimme niitä. Vain yhdessä päivässä käytökseen tuli merkittävä ero. 
Siis, nämä asiat ovat NIIN TODELLISIA.  
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Me huomasimme, myös, että koiramme vaikutti masentuneelta. Hänellä oli murheen, surun ja 
eristäytyneisyyden demonit. En voi kertoa teille, kuinka paljon nämä rukoukset ovat muuttaneet 
tilannetta. 

Nämä pyörteet myös tulevat väliin, kun välitetään parannusta yhdeltä henkilöltä toiselle.   

Rukoile seuraavaa rukousta,   

’Jeesuksen Nimessä yli kaikkien nimien, Minä komennan kaikki energiakentät tulemaan alas ja että 
niitä ei korvata. Minä kutsun Pyhiä Enkeleitä suojelemaan tätä ponnistusta, seisomaan vartiossa ja 
pysäyttämään kaikki häiritsijät, kaikista lähteistä, häiritsemästä millään tavalla.’ (Viesti 30. 
Toukokuuta, 2016 – Kuinka Vihollinen estää Luovuuttamme) 

Tunnetteko sinä ja puolisosi toisenne hieman etäisiksi? Melko taatusti teillä on tällaisia pyörteitä, 
jotka ovat erottamassa teitä. Niitä käytetään myös ohjausaitoina, ohjaamassa teitä pois töistänne 
ja toisistanne. Kun asuimme vuoristossa ja kasvatimme lampaita, me käytimme ohjausaitoja 
tuodaksemme ne aitauksiinsa yöksi. Ja nämä ovat hyvin samanlaisia, mutta ne on tehty energia 
kehristä, tai pyörteistä, ympyröistä – aitalangan sijasta. Pyörteitä on ollut minun ja Jeesuksen 
kuvan, minun musiikkini, minun aviomieheni ja minun eläinteni välissä.  

Voi olla olemassa myös lohkareita. Ne voivat olla valtavan kalkkikivi lohkareen kokoisia, tai pino 
lohkareita, 30 jalkaa korkea ja 30 jalkaa leveä (= noin 9 metriä kertaa 9 metriä), estäen sinua 
tekemästä sitä mitä haluat tehdä Herralle, jopa kuuliaisuudesta. 

Ja näitä jokaista voi olla monia: monia ovia, monia demoneita, monia pyörteitä… kaksinkertaisia tai 
kolminkertaisia pyörteitä. Voi, tämä käy ylivoimaiseksi! Yksi erottamassa meitä työstämme, yksi 
erottamassa meitä vaimostamme, yksi erottamassa meitä lemmikeistämme ja yksi jopa 
katkaisemassa yhteytemme palvelutoimeemme tai työhömme. 

Minä olen tuntenut nämä koko elämäni, mutta en ole koskaan tiennyt mitä tehdä niille. Joskus ne 
otetaan pois ylistyshetken jälkeen. Joskus Herra vastaa rukoukseen ja me tunnemme helpotusta. 

Mutta pitääkö niitä paikoillaan syntinen tapa? Se on tämän asian keskiössä, kaverit. Se on tämän 
jutun ydin… Jos me ärsyynnymme uudelleen sen takia, mikä vaivasi meitä aikaisemmin, se ovi 
aukeaa uudelleen. Ja uudelleen, ja uudelleen. Ja se on karuselli, kunnes ME päätämme, että me 
emme aio jatkaa samoihin temppuihin lankeamista. Mieluummin, me aiomme osoittaa 
pyhimysmäistä armeliaisuutta, emmekä sano mitään, ajattele mitään, tunne mitään. 

Minulla ei ole sellaista itsekuria, mutta minä tiedän, kenellä on, ja minä vetoan Häneen. Tämä on 
yksi Hengen hedelmistä. Itse asiassa, Hän antoi minulle juuri Rheman-viestin, ’Jumala ei salli 
houkuteltavan, testattavan tai kiusattavan yli voimiesi. Hänen apunsa vastaa aina Hänen 
lähettämäänsä koettelemusta.’ Siispä me olemme työskentelemässä tässä asiassa yhdessä. 

Pääasia, josta tässä huomautan, on että olemme itse omat pahimmat vihollisemme. Me avaamme 
sorron ovet omalla huonolla käytöksellämme. Ei huonolla, siinä mielessä, että ampuisimme 
jotakuta, tai varastaisimme tulo verotuksessa. Huonolla, siinä mielessä, että, kuten esimerkiksi 
että olemme närkästyneitä jotakin kohtaan, jopa 20 vuotta tai enemmän, vain pienimmästä 
mielipahasta!  

Tämä oivallus suurin piirtein löi minut ällikällä. Ymmärrämmekö me, että me kutsumme 
demoneita sisään sillä mitä ajattelemme ja tunnemme, ei vain sillä mitä sanomme ja toimimme? 
Asenteista tulee synnin tapoja! Mutta muistakaa, mitä Hän on opettanut meille aikaisemmin: 
KAIKKI kritiikki ylipäätään haavoittaa sielua; vaikka he eivät olisi tietoisia, mistä se tuli, se silti 
haavoittaa ja heikentää heitä. Me voimme pitää suumme kiinni ja kullannuppu-söpöläisen hymyn 
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kasvoillamme – mutta sydämemme on mielipahan ja turhautumisen likakaivo, vain odottamassa 
seuraavaa kertaa, kun se henkilö on vihainen meille. 

Siispä, mitä me teemme? No niin, me voimme pyytää hyvää ystävää rukoilemaan, voimme sulkea 
ovet, sitoa demonit, lähettää heidät KAIKKI hornaan ja olemaan koskaan lähettämättä vahvistus- 
tai kosto joukkoja. Siispä ovien ja demonien täytyy lähteä.   

Sitten meidän täytyy oppia, kuinka vastata armeliaisuudella, jos meille tuotetaan hankaluutta. 
Tämä liittyy ylpeyteen ja itsekkyyteen. ’Minä haluan tämän sillä tavalla, kuin minä sen haluan, ja 
sinä et voi saada tahtoasi läpi.’ No niin, me olemme työstäneet tätä asiaa, tehneet kompromissin: 
suljemme ikkunan osittain ja jätämme sen auki vain vähän raittiin ilman takia. Molemmat meistä 
luopuvat jostakin toisen välttämättömyyden takia.   

Minulla ei ole kaikkia vastauksia, mutta minä tiedän, että ne voidaan karkottaa rukouksella. Mutta 
olemmeko me valmiit käyttäytymään eri tavalla, kun ne on poistettu? Tämä vaatii yliluonnollista 
armeliaisuutta ja ainut paikka minkä minä tiedän lisäävän sitä, on Herran läsnäolo, Hänen 
ylistämisensä ja Hänen rakkautensa vastaanottaminen vastapalveluksena. Ja kun saamme selville, 
kuinka mielissään ja paljon rakkautta Kaikkivaltias Jumala tuntee meitä kohtaan, me imemme tätä 
Hänen hyvyyttään ja haluamme jakaa sitä avokätisesti muille, jotka tarvitsevat rakkautta, jopa 
omille puolisoillemme. Me tulemme kiitollisiksi ja ylistämme Jumalaa hyvistä asioista 
elämissämme, sen sijaan, että valittaisimme Hänelle, että puolisomme sulkee ikkunat selkämme 
takana.  

Ja juuri sen takia tämä kanava on saanut sellaisia hyökkäyksiä. He, joista on tulossa todella läheisiä 
Jeesuksen kanssa, tällä puhtaalla ja ylistävällä tavalla, heitä voimistetaan pääsemään yli heidän 
pikkumaisista pitämisen ja inhon kohteista, että he pystyisivät rakastamaan toisiaan enemmän 
kuin itseään. Ja se SULKEE OVET. Ja demonit eivät voi tulla sisään niin helposti enää. Sen sijaan, 
että reagoisimme närkästymällä, me reagoimme yliluonnollisella rakkaudella. Ovi pysyy kiinni ja 
demoneilla ei ole lupaa alistaa meitä, joten ne odottavat ja odottavat ja odottavat… provosoiden 
meitä yhdellä asialla toisensa perään, kunnes me viimein romahdamme. 

 Saatana on vihainen, kaverit! Ja tuntee itsensä uhatuksi kenen tahansa taholta, jolla on läheinen 
suhde Jeesuksen kanssa. Hän on raivoissaan ja kuka tahansa opettaa tätä, joutuu vainotuksi. 

 Voitteko kuvitella? Sellaista sielua kuin Kari Jobe, syytetään lihallisista sanoista laulussa ’Mitä 
Enemmän Minä Etsin Sinua?’ (= The More I Seek You? ) Tämä laulu kertoo hengellisestä 
rakkaussuhteesta Jumalaan… aivan kuten Evankelista Johanneksella oli Jeesuksen kanssa. 
Johannes turvasi Herran sydämeen. Johanneksen Evankeliumi 13:23. 

Ja tässä on sanat ’Mitä Enemmän Minä Etsin Sinua’- lauluun:  

Minä haluan istua sinun jaloissasi, juoda kupista, joka on kädessäsi. 

Levätä sinua vasten ja hengittää, tuntea sydämenlyöntisi.    

Tämä rakkaus on niin syvää, se on enemmän kuin mitä minä voin kestää. 

Minä sulan rauhaasi, se on ylivoimaista.  

   Tämä on voimakas, elävä kuva sielusta, joka on täysin rakastunut Jumalaan… ja hän johdattaa 
toisia tähän puhtauden ja läheisyyden paikkaan. Mutta häntä syytetään erotiikasta tässä??? Tässä 
on jälleen uskonnollinen henki, täsmälleen sama työssä, kuin silloin kun Fariseukset sanoivat,  

… ”synagoogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi Sapattina, rupesi puhumaan ja 
sanoi kansalle.” Kuusi päivää on, joina tulee työtä tehdä; tulkaa siis niinä päivinä parannuttamaan 
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itseänne, älkääkä sapatinpäivänä”.  Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi: ”Te ulkokullatut! Eikö 
jokainen teistä sapattina päästä härkäänsä tai aasiansa seimestä ja vie sitä juomaan?” Luukkaan 
Evankeliumi 13:14-15. 

Eikö Herra sallinutkin Johanneksen levätä päätään Hänen rintaansa vasten ja kuunnella 
sydämenlyöntejään??  

Minä en aio edes uskaltautua arvelemaan sellaisen ei-raamatullisen kritiikin motiiveja, mutta 
lopputuloksena on, että ihmisiä lannistetaan rakastumasta, puhtaasti, Jumalaan. Ja lepäämään 
Hänessä, niin, että Hän voi saada aikaan tuoretta parannusta, täyttämistä ja voitelua. Tämä on se 
missä voima on! 

Tämä on se, mistä voima päästä yli lihastamme tulee. Kolminaisuus täyttää meidät rakkaudellaan, 
voimallaan, viisaudellaan ja voitelee meidät tämänkaltaisen läheisen rukoushetken aikana. Kun me 
olemme olleet Herran läsnäolossa ja voitelu on oikein sujuvaa, me tunnemme olomme ihanaksi. 
Eikä ole mikään ongelma tulla rukouksesta ja katsoa läpi sormien tällaisia hassuja pieniä asioita, 
rakastaen veljeämme enemmän kuin rakastamme itseämme. Itse asiassa, me olemme niin 
rakastuneita, me näemme sen tilaisuutena rakastaa Jeesusta Itseään. Me emme avaa ovea 
ylpeydelle, emmekä itsekkyydelle, koska me olemme täytetyt veljellisellä rakkaudella, Jumalan 
läsnäolossa. 

Sen takia Saatana vainoaa meitä ja kaikkia muita kanavia tai liikkeitä, jotka opettavat puhtautta ja 
läheisyyttä Jeesuksen läsnäolossa. Demonit ottavat asioita pois asiayhteydestään, vääristelevät 
niitä ja laittavat valheita ihmisten päihin. Jos heillä itsellään on puhtaus asioita tai he ovat himon 
tai pornografian vangitsemia, he määrittelevät epäpuhtaita motiiveja puhtaille astioille ja 
levittävät valheita, jotka aiheuttavat sen, että syyttömät uudet kristityt pelkäävät, että he ovat 
menossa Helvettiin Jeesuksen rakastamisesta puhtaudessa ja viattomuudessa.  

Nämä ovat heitä, joista puhutaan Paavalin Toisessa Kirjeessä Timoteukselle 3:5 ”… heissä on 
jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. ” Ja hyvin usein vainoten Pyhän Hengen 
täyttämiä, joilla on kielillä puhumisen todistus, myös. 

He eivät vain ole tietoisia tekemästään vahingosta. Siispä ainoa, mitä voimme tehdä, on antaa 
anteeksi heille ja rukoilla, että Jumala tulee aukaisemaan heidän silmänsä Hänen Voimalleen ja 
että he tulevat Hänen läheiseen läsnäoloonsa, ehdottomassa puhtaudessa ja intohimoisessa 
veljellisessä rakkaudessa, jolla tavalla Hän tuntee meitä kohtaan. 

Jos ei ole täytetty voimalla, joka tulee Pyhästä Hengestä ja Elävien Vesien virroista, jotka virtaavat 
Jeesuksen Sydämestä, nuoret ja vanhat kristityt eivät voi vastustaa kiusausta olla kriittisiä ja 
itsekkäitä. He eivät pysty lopettamaan ovien aukaisemista tuomitsemiselle, ylpeydelle, ja 
itsekkyydelle. Siispä, demonit riemuitsevat ja siirtyvät sisään joka kerta, kun he epäonnistuvat 
olemaan armeliaita. Ja heistä tulee vakavasti alistettuja ja kriittisiä jokaista ja kaikkea hyvää 
kohtaan. Eivätkä ota huomioon palvelutoimien työn hedelmää. Näkevät vain vikoja ja tuhoavat 
uusien kristittyjen uskon. Heidän, jotka viattomasti janoavat Jumalaa. 

Kun rakastumme Jeesukseen, me emme koskaan enää halua satuttaa Häntä. Kun me annamme 
elämämme Jeesukselle Helvetin pelossa, me emme elä Hänen rakkaudessaan – me toimimme 
pelosta, joka jonkin ajan kuluttua haihtuu. Mutta kuka meistä haluaa elää sellaisen kanssa, jota 
pelkäämme 24/7, kaiken aikaa? Pelko saa meidät epäileväisiksi, lain kirjaimeen takertuviksi, 
ahdasmielisiksi ja elämään väärässä kristillisessä uskossa sääntöjen takia – ei rakkauden. 

Minä kerron teille näistä asioista, että te ymmärtäisitte, että me olemme sodassa ja meidän 
sielumme on ryöstösaalis. Kun minä en saa tarpeeksi kahdenkeskistä tapaamisaikaa Jeesuksen 
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kanssa, minä tulen väsyneeksi, kiukkuiseksi, kärsimättömäksi, tuomitsevaksi jne.  Ja sitten minä 
aukaisen ovet ja alistaminen tulee kirjaimellisesti lentämällä sisään.  

Siispä, kuinka pääsemme eroon näistä ovista?  

Numero YKKÖNEN on sitoumus pyhyyteen ja armeliaisuuteen. Sitten meidän täytyy täyttää se 
Jeesuksen intohimoinen rakkaus, mitä Hän tuntee meitä kohtaan. Ja antaa Hänen parantaa 
meidän haavoittuneet henkemme ja sielumme menemällä ylistyshetkeen lepäämään Hänen 
läsnäoloonsa. Sallien Hänen viedä meidät matkalle Taivaaseen tai kävelylle – tai jopa antaen 
meidän lepuuttaa päätämme Hänen sydäntään vasten. Nämä hetket ovat kallisarvoisia rakkauden, 
siteiden muodostamisen ja armolla täyttämisen hetkiä, ja kun näemme, kuinka paljon Hän 
rakastaa meitä, me alamme hyväksyä itsemme sellaisina, keitä me olemme ja toiset heiksi, ketä he 
ovat ja laskea alas kritiikin leikkausveitset.  

Meidän täytyy ensin pystyä rakastamaan itseämme, tai mustasukkaisuus ja pelko hallitsevat 
toistemme välisiä suhteita. Kun tunnet olosi hyväksi, etkä halua arvostella ketään, ja kun tunnet 
olosi kurjaksi, kaikki tuntevat kipua.  

Siispä, tunnistakaa vikanne, katukaa niitä ja pyytäen Jumalan anteeksiantoa ja voimaa mennä ja 
olla tekemättä syntiä enää. Sanoutukaa irti näistä hengistä ääneen ylistyksessä ja rukouksessa, 
antakaa musiikin ilmaista sydämenne Hänelle. Levätkää sanoissa ja kohottakaa ne tykönne. Jos 
kohtaatte Jeesuksen, levätkää Hänessä. Täyttykää Hänen läsnäolollaan – näettepä Hänet tai ette. 

Pyhissä Kirjoituksissa sanotaan, ”Minä asun Minun Ihmisteni ylistyksissä.” Psalmi 22:3. 

Siispä, perustuen yksin tähän yhteen Kirjoitukseen, me tiedämme – kun me ylistämme Häntä, Hän 
on luonamme. Hän on siinä! 

”Käykää Hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten.” Psalmi 100:4. 

”Uhratkaamme siis Hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten 
hedelmää, jotka Hänen nimeänsä ylistävät.” Hebrealaiskirje 13:15. 

 ”Tulkaa minun tyköni kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa 
minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te 
löydätte levon sielullenne.” Matteuksen Evankeliumi 11:28-29. 

”Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin Pyhä: Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte, 
rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne.” Jesaja 30:15. 

Kun lopetamme ylistyksen, meidän tulisi tuntea itsemme virkistyneiksi, sillä me olemme 
koskettaneet Hänen Vaatteensa helmaa ja armo on tullut Hänestä meihin. Hän on antanut meille 
monia opetuksia tästä läheisyydestä ja puhtaudesta. 

Sitten toteuttakaamme käytännössä tuntemaamme rakkautta toisiimme. Kun alamme tuntea 
itsemme ärsyyntyneiksi, pysähtykäämme heti pyytämään Pyhää Henkeä päästämään meidät 
pahoista tavoistamme. Ja kun me väsymme demonien alistamiseen, meitä kannustetaan 
pysymään erossa tällaisista synnillisistä asenteista. 

Kaverit, tätä minä olen kokenut viimeisen viikon ajan. Ja minä haluan kertoa teille, että minä olen 
väsynyt synteihini! Enemmän kuin yhdestä syystä… 

Jos ovet ovat auenneet… etsi Jumalaa saadaksesi tietää, miksi. Joskus Hän voi jopa antaa sinulle 
Rhema-viestin tai kaksi, saadaksesi tietää, miksi. Sitten kadu ja luovu siitä asenteesta. Sulje ovet ja 
sido demonit Jeesuksen Nimessä, ja lähetä koko sotku hornaan. 
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Ota energia pyörteet hallintaan. Ne, jotka aiheuttavat huomion kääntymistä muualle, 
eristäytymistä, jne. ’Jeesuksen Nimessä minä komennan nämä energia pyörteet alas. Minä 
komennan nämä lohkareet menemään hornaan. Minä sidon (ja käytä demonin nimeä) ja 
komennan sinua, Jeesuksen Nimessä, menemään hornaan ja olemaan palaamatta koskaan tai 
lähettämättä vahvistusjoukkoja.’ 

Ei ole ihme, että meitä vastaan on hyökätty hirmuisesti tällä viikolla, kaverit. Saatana ei halunnut, 
että tämä viesti lähetettäisiin. Mutta nyt teidät on aseistettu voimakkaalla työkalu kalustolla 
alistamista vastaan, mistä te ja teidän perheenne ovat kärsineet vuosia. Pyydän, muistakaa ja 
ottakaa tämä opetus sydämeenne. ”Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan tuomio mittaamaan 
teille.” 

Älkää tuomitko muita puolisonne tai kenenkään muun perheen jäsenen kanssa. Eikö se vain ole 
’luonnollista’, että kun meitä vastaan on hyökätty tai haavoitettu tekemällä jotain meille tai 
meidän rakkaillemme – ensimmäinen reaktio on hyökätä niiden kimppuun, jotka tekivät sen, 
sanallisesti arvostellen heitä? DEMONIT LUOTTAVAT TÄHÄN ENNALTA ARVATTAVAAN 
REAKTIOON! He tulevat He tulevat nuolet käsissään jakaakseen niitä meidän lähimmille 
ystävillemme. Ja jos he ovat heikkoja, he käyttävät niitä. Sitten sinä reagoit ja keskustelet heidän 
huonosta käytöksestään, arvostellen heitä puolelta ja toiselta lastesi, vanhempiesi tai puolisosi 
kanssa. Ja se siitä. Te kaikki olette juuri avanneet henkilökohtaisia ovia ja nyt kukin teistä tulee 
kärsimään alistamista tästä.  

Tähän ei ole muuta ratkaisua kuin rakkaus. 

Siksi Jeesus komensi meitä, ”Tämä on Minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niin kuin Minä 
olen teitä rakastanut.” Johanneksen Evankeliumi 15:12. Ja kuinka Hän rakasti Fariseuksia? ”Isä, 
anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.” Luukkaan Evankeliumi 23:34. 

Olkaamme siis Hänen nimensä arvoisia, ei vain pinnallisesti, minkä kuka tahansa pystyy näkemään, 
vaan myös syvällä sisällämme, sillä on kirjoitettu: 

”Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu? Mutta mikä käy 
suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, 
murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset.” 
Matteuksen Evankeliumi 15:17-19. 

Havainnollistaakseni tämän näkökannan, tämä tapahtui eilen illalla, itse asiassa. Minä surin 
Herralle sitä, että pystyisin paastoamaan kaikesta muusta, mutta en minun Frappacino proteiini 
juomastani, josta pidän niin paljon. Ja Hän vastasi minulle. ”Työstä pois kriittinen henkesi ja Minä 
jätän sinun Frappesi huomiotta, aivan kuin sitä ei olisi olemassakaan ja sinä paastoaisit vedellä ja 
leivällä.” 

Vau!  

Ja sitten Pyhistä Kirjoituksista: ”Te olette kuulleet sanotuksi: ’Älä tee huorin’. Mutta minä sanon 
teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen 
kanssansa.” Matteuksen Evankeliumi 5:27-28. 

Ja minä haluan soveltaa tämän Kirjoitusten lauseen säkeen periaatetta toisista puhuttaessa. Tätä 
voitaisiin soveltaa mihin tahansa syntiin, ’Älä arvostele toista, kuka tahansa, joka niin tekee, on 
loukannut toisen sielua sydämessään.’ 
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Nyt, minä olen nähnyt mitä arvosteleminen tekee ihmisille, hengessä. Se jättää sielun revityksi ja 
veriseksi ja joskus jopa ristiinnaulituksi. Siksi rangaistus on niin raskas. Paholaiset ovat Jumalan 
poliiseja. Hän sallii heidän hyökätä, koska me olemme hyökänneet toisia kohtaan.  

Ezekielillä ja minulla oli erittäin myrskyisä avioliitto 12 vuoden ajan. Se oli todella RASKASTA. 
Kunnes me saimme selville, miksi. Minuutti sen jälkeen, kun me ajattelimme pahasti kenestä 
tahansa – olivatpa he viattomia tai syyllisiä, sekaannuimmepa me asiaan tai pelkästään vain 
ajattelimme tai keskustelimme siitä – me jouduimme riitaan, joka pilasi loppupäivän. Herra oli 
harjoittamassa meitä. Se on totta. 

Siis, Hän oli erittäin ankara meidän kanssamme, ja kuka tahansa, joka haluaa kasvaa hengellisesti, 
hänen täytyy kukistaa paha, ennen kuin he voivat mennä minnekään voitelun kera. 

Sinä lähdet näistä tapauksista sisäisesti haavoittuneena, sanoipa joku sen sinulle ääneen, tai sanoi 
sinun selkäsi takana tai pelkästään vain ajatteli, Tuomitsemisen myrkytetty nuoli menee suoraan 
sydämen läpi ja majoittuu sinne, tehden sielun henkisesti sairaaksi. Se avaa demonin oven heille, 
jotka loukkasivat sinua ja he tulevat alistetuiksi. Sitten menet kotiin ja keskustelet vaimosi tai 
miehesi tai äitisi/isäsi kanssa ja reagoit kivulla – arvostellen heitä. Nyt, YHDELLÄ nuolella, Saatana 
on avannut ovet kaikille näille ihmisille, niin, että heidät alistettaisiin. 

”Olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. Rakastakaa toinen toistanne niin 
kuin Minä olen teitä rakastanut,” Jeesus komensi. Matteuksen Evankeliumi 10:16. Sillä hetkellä 
Hän aseisti meitä jokaista taistelua vastaan, mitä meillä tulisi elämässä ikinä olemaan. Siunattuja 
me tulemme olemaan, jos me tottelemme Häntä.  

Herra, auta meitä! Amen. 

 

 

371. Jeesus selittää, mikä on voimakkaampaa kuin paastoaminen…  

Hengellistä sodankäyntiä Osa 5 

 
ONKO PAASTOAMINEN TÄRKEÄÄ?... MIKÄ ON PALJON VOIMAKKAAMPAA KUIN PAASTOAMINEN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Elokuuta, 2016. 

Olkoon Herramme Jeesuksen rauha ja viisaus kanssamme, Sydänasukkaat. 

No niin, tämä viesti on jatkoa hengellisen sodankäynnin viestiin, joka annettiin eilen. 

Koko päivän minua vainosivat tuomitseminen ja itseinho. Vaikka minä rukoilin sitä vastaan, se ei 

vain lähtenyt. Ja nyt olen juuri saanut tämän Rheman. 

” Pelko, jota sinulla on koskien näitä tehtyjä syntejä kohtaan, on illuusiota ja todellinen paholaisen 

tuoma tuska. Etkö ole tunnustanut näitä syntejä? Mitä sinä sitten pelkäät? Avaa sydämesi 

lopullisesti pyhään ja rajattomaan luottamukseen Jeesukseen. Usko, että Jumala ei ole julma 

tehtävien jakaja, jollaisena pahuuden tekijä esittää Hänet sinulle. Vaan Karitsa, joka ottaa pois 

maailman synnit, esirukoillen meidän pelastumisemme puolesta huokauksilla, jotka ovat liian syviä 

sanoille. ” 
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Siis, Hän vain antoi minulle tämän sanan, koska jälleen sisälläni on tämä epämääräinen jyrsintä, 

että minä olen paha. Ja ehkä sillä on tekemistä sen kanssa, että meidän suuntaamme heitetään 

niin paljon tuomitsemista internetissä – se voisi olla se. Muistakaa, että me puhuimme miten, kun 

ihmiset puhuvat meitä vastaan, se on kuin veitset selässämme. Ja me tunnemme sen! Vaikka me 

emme kuulleet sanoja, hengellisesti me pystyimme tuntemaan sen. Ja minä uskon, että se on 

tuotu meitä vastaan aiheuttamaan välimatkaa Jeesuksen ja minun väliin. Koska silloin, kun 

tunnemme itsemme huonoiksi, me häpeämme itseämme, emmekä halua mennä Herran luo. Me 

haluamme piiloutua ja juosta pakoon! Ja juuri silloin meidän pitää juosta Hänen LUO. Siis, kuten 

sanottua, kun ihmiset sanovat rumia asioita meistä, tai kun he ajattelevat rumia asioita, 

hengellisesti se pistää meitä. Vaikka me emme kuulleet sitä. Ja se voi aiheuttaa tämän kaltaista 

tuomitsemista.   

Mutta vihollinen on ikuisesti etsimässä tapoja kiduttaa meitä. Ja äly yksin ei voi sitä lopettaa. 

Hänen Nimessään meidän pitää paeta, ellei Hän salli sitä kärsimyksenä. 

Siispä, nyt minä rukoilen… ” Herra, jos tämä tuomitseminen kieltäytyy lähtemästä, minä tarjoan 

sen Sinulle paasto uhrauksena Saatanan palvelijoiden käännyttämiseksi tällä Maapallolla, että he 

voisivat kokea Sinun rakkautesi ja tulisivat lisätyiksi Jumalan Valtakuntaan, palvellen Sinua loput 

päivänsä. Amen. ” 

Siis, eilen, kun aloitin ylistyshetkeni, aivan ensimmäinen laulu, jonka Hän soitti, oli Karin laulu ” 

Kaunis ” (= Beautiful ), joka on yksi mahtavimmista, puhtaimmista, läheisyyttä heijastavista 

ylistyslauluista ikinä. Se kertoo minulle aina… ” Minä olen täällä! ” Ja tullakseen ymmärretyksi, Hän 

soitti sen kahteen kertaan, ensimmäisen kerran, kun aloitin ylistys hetkeni ja toisen kerran, kun 

olin aikeissa luopua ylistyksestä – Hän soitti sen uudelleen! Siispä minä jäin, tietäen, että Hän 

todella oli paikalla. 

Ja muuten, tämä on oikein huono esimerkki. Vaikka et tuntisi Herran läsnäoloa, ylistyksestä 

luopuminen EI ole hyvä esimerkki! Siis, pyydän, älkää noudattako minun esimerkkiäni tässä!  

 

Mutta Hän pääsi läpi käyttämällä näitä lauluja. Ja heille teistä, jotka eivät ole tuttuja tämän 

tekniikan kanssa, mitä me teemme, on että me laitamme ylistyslaulu listamme soimaan 

sattumanvaraisessa järjestyksessä - ja sillä tavoin Pyhä Henki voi valita lauluja, joita HÄN haluaa 

meidän kuuntelevan. Ja me saamme paljon hengellistä opastusta sillä tavalla. 

Ja yhtäkkiä me olimme istumassa puutarhassani yhdessä… oli yöaika, mutta kukat kukkivat 

kaikkialla. Riippuva sinisade – kauniit, violetit kukkatertut, ja kaiken näköisiä kauniita kukintoja. 

Puutarha tuntui olevan täydessä kukassa. Me istuimme yhdessä penkillä ja Hän piteli minun 

vasenta kättäni ja liikutteli vihkisormustamme Sormissaan ja tuumiskeli sen kauneutta. Ja sanoen… 

” Sinä merkitset niin paljon Minulle, Clare. Niin hyvin, hyvin paljon. ” 

Ja Rakkaat, sivuhuomautuksena tässä sanon. Ymmärtäkää, että kun Hän sanoo näitä asioita 

minulle – Hän tarkoittaa niillä myös teitä. Koska Hän tuntee samoin teitä kohtaan. Pyydän, ottakaa 

ne sydämeenne myöskin. 

Minä olin joutunut tuomittavaksi, koska minä todella luotan minun frappuccinoihini energian ja 

väkevyyden antajana. Ne ovat kotitekoisia, kookosmaidosta ja kasvisproteiinijauheesta – ja ne 

todella ylläpitävät minua hyvästikin neljä tuntia, ja ne maistuvat todella hyvälle, myös! Ja minusta 
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tuntui pahalle ja en halunnut luopua niistä saadakseni hengellisiä lahjoja, jotka tulevat 

paastoamisen myötä. Itse asiassa, vihasin itseäni ja kutsuin itseäni rumilla, alentavilla nimillä. Minä 

salaisesti toivoin, että Hän antaisi minulle sanan, että minun pitäisi kääntää sydämeni itseinhosta, 

koska tiedän, ettei se tee kenellekään mitään hyvää. Kun me vihaamme itseämme, me pyrimme 

olemaan hyvin kärttyisiä ja ärsyyntyneitä toisia ihmisiä kohtaan, koska tunnemme olomme niin 

epämukaviksi nahoissamme. 

Tunsin olevani niin hajallaan ylistyksessä, että vain noin 25 minuutin kuluttua olin aikeissa luopua 

tältä illalta. Mutta Hän soitti ”Kaunis”- kappaleen uudelleen ja näin meidät puutarhassa. 

Hän jatkoi… ” Sinä olet niin kaunis Minun mielestäni, niin erityislaatuinen, ja kuitenkin sinä vihaat 

itseäsi kaikista vääristä syistä. Vihaa vain sinun kriittistä, elämää varastavaa, tuomitsevaa 

ominaisuuttasi ja Minä kohtelen frappeasi kuin sitä ei olisi koskaan ollut olemassakaan. Minun 

Rakastettuni, sinä laitat aivan liian paljon painoa frappuccinoillesi. Se mikä tulee sydämestäsi, on 

se, joka merkitsee kaikkea Minulle. Hylkää tuomitseminen, kaikissa muodoissaan – ainaiseksi, ja 

Minä myönnän sinulle paaston frappuccinoillasi. ” 

” Todellakin, kaikki mikä Minulle merkitsee, on sydämen puhtaus ja rakkaus. Paastoaminen on 

ihmeellinen hyve ja keino saada liha nöyräksi hengelle, mutta tuomitsemisen hylkääminen? 

Ikuisiksi ajoiksi? Se on valovuosia edellä mitään fyysistä kurinalaisuutta. ” 

” Sinä olet oikeilla jäljillä, yrittäessäsi luopua siitä, sinä todella olet. Mutta Minä en tahdo sinun 

vihaavan itseäsi, Clare. Juuri niin kuin sanot toisille… ” Vihatkaa syntiä, mutta rakastakaa 

synnintekijää. ” Kuinka voit rakastaa muita, jos huomiosi on niin keskittynyt itsesi vihaamiseen? 

Sinä et voi. Eikä itseinhossa ole mitään hyvettä… paitsi jos lakkaat hupsuttelemasta ja näet itsesi 

Minun peilistäni ja hylkäät ylpeyden ja röyhkeyden. Sitten, vähän itseinhoa ikään kuin mausteeksi, 

sillä pääsee pitkälle. ”  

” Mutta möyriä siinä ja jatkuvasti alentaa itseään, se ei ole tervettä. Se vain kääntää huomiosi 

Minusta itseesi ja Minä tiedän, että et halua sitä, sen enempää kuin Minäkään. ” 

 Voi, Herra, sinä pitelet minun kättäni ja liikutat sormustamme edestakaisin niin hellästi ja 

mietteliäästi. Minä olin niin syvästi otettu. 

 ” Ja niin sinun tulisi ollakin. Minä jaoin syvimmät tunteeni kanssasi. Tunteet, joita eivät sanat, 

eivätkä hienostuneet jalokivet voisi koskaan ilmaista. Tunteilla Minä tulen todellakin kyllästämään 

sinut Taivaassa. Voi, Minä todellakin tulen valtaamaan sinut sinä päivänä, Rakkaani. Kokonaan 

valtaamaan sinut. Kyllä, jopa kuten tein sinä iltana, kun Minun Henkeni laskeutui sydämeesi ja sinä 

vastaanotit minut. Sinä et voi edes arvella, että millaista se tulee olemaan Taivaassa… ei, sinulla ei 

ole mitään mihin verrata sitä. Mutta sinulla tulee olemaan Minun täyteyteni siihen määrään kuin 

voit pitää sisälläsi. ” 

Vau, sitten meidän täytyy jatkaa astiani laajentamista. 

” Todellakin, siinä on koko asian ydin. ” 

” On olemassa sanonta, että: ” Me tulemme aina olemaan täynnä Herraa, siinä mielessä, että 

sormustimen kokoinen astia – se tulee olemaan täynnä. Ja gallonan (= USA: kuiva gallona, 4,4 

litraa, nestegallona 3,8 litraa, UK: 4,5 litraa ) kokoinen astia  - se tulee olemaan täynnä. Ja tynnyrin 

( USA: standarditynnyri 119,2 litraa, öljytynnyri 159 litraa, oluttynnyri 117,3 litraa. UK: 
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standarditynnyri oluelle 164 litraa ) kokoinen astia – se tulee olemaan täytetty Herralla. ” Minä 

luulen, että sanonta tulee Therese de Lisieux`lta, joka oli nunna ja eli yli sata vuotta sitten.  

Herra jatkoi… ” Mutta kuten Therese sanoi, että hän ei voinut tehdä suuria uhrauksia tarjottavaksi 

Minulle, mutta että hän pystyi tekemään kaiken Rakkauden motivoimana… juuri kuten hän sanoi 

sen, niin sinunkin tulisi ryhtyä unohtamaan itsesi Minua kohtaan tuntemasi Rakkauden vuoksi. 

Toisin sanoen, sinun rakkaudellasi on niin paljon arvoa, että tuhat paastoa ei merkitse mitään sen 

rinnalla. Enkö sanonutkin, että Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki 

salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta 

jos minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni 

köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se 

minua mitään hyödyttäisi…mutta suurin niistä on rakkaus. ” Ensimmäinen Korinttolaiskirje 13:2-3. 

” Rakkaus parantaa särkevät sydämet, jotka Saatana on häpäissyt valheillaan. Rakkaus ennallistaa 

toivon. Rakkaus tuo rauhaa ja yhtenäisyyttä veljien keskuuteen. Rakkaus on nöyrä ja pitää 

parempana viimeistä paikkaa. Rakkaus on itse se osatekijä, joka pitelee tätä universumia koossa. 

Ilman rakkautta, kaikki luodut asiat, lakkaisivat olemasta olemassa. Siksi, hän, joka rakastaa, jatkaa 

kaiken sen ylläpitämistä, mitä Minä ikinä olen tehnyt ja elää käsi kädessä aikomusteni kanssa, mitä 

Minulla on ihmiskuntaa varten. ”  

” Katsohan, ne asiat, joille sinä ja muut laitatte niin paljon merkitystä, ovat lähinnä vain 

neulansilmä, joka seisoo kamelin rinnalla. Ne merkitsevät niin hyvin vähän, ellei niiden motiivina 

ole rakkaus. Silloin alhaisin ja vähiten merkityksellisin teko saa mittaamattoman arvokkaan 

jalokiven kimmeltävän kauneuden. ” 

” Olkaa tietoisia, Minun lapseni, että kun te laiminlyötte rakastamisen, te laiminlyötte Minut. 

Millään tai kenelläkään ei ole suurempaa vaikutusvaltaa Minun sydämeeni, kuin sielulla, joka 

osoittaa rakkautta joka tilanteessa. Kuitenkin, joskus on tarpeen puhua totuus rakkaudessa ja 

toiset eivät saata ymmärtää, että se tehtiin Minun rakkaudessani. Mutta Minä näen sydämesi 

motiivin. He, jotka rakastavat, ovat Minun kaltaisiani. ” 

 

 

372. Jeesus sanoo…  

Teillä on Totuus, jota Pelastamattomat epätoivoisesti kaipaavat 

 
TEILLÄ ON TOTUUS, JOTA PELASTAMATTOMAT EPÄTOIVOISESTI KAIPAAVAT  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Elokuuta, 2016. 

Clare aloitti… Riemuitkaa, Sydänasukkaat! Me etenemme uuteen päivään – ja poikkeuksellisia 

lahjoja annetaan niille, jotka sinnittelevät. Olkoon Hänen rohkeutensa ja kestävyytensä 

kanssamme.  

Me menemme ylös vuorelle, Sydänasukkaat. Herra aloittaa talon siivoamisella, katumuksella ja 

elämän muutoksella. Hän haluaa meidän elävän Häntä varten, eikä itseämme varten. Hän 

valmistelee meitä Hänen Pyhän Henkensä seuraavaan liikkeeseen ja se vaatii uusien tasojen 

rehellisyyttä sekä meiltä itseltämme että muilta. Se vaatii vedenpitävää laivaa, jota Saatana ei voi 
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ottaa maalitaulukseen eikä upottaa, sen takia, että laivan runko olisi vaarantunut synnin tähden. 

Jeesus haluaa antaa meille voimalahjoja, jotka tuovat parannusta ja ennallistamista meidän 

sairaisiin ja rikkonaisiin sieluihimme. Sitten me menemme parantamaan ja päästämään pahasta 

Hänen Voimassaan.  

Siispä, tämä aika on valmistautumisen aikaa. Talon siivoamisen ja korjausten aikaa, niin että kaikki 

armot, joilla Hän haluaa meidät varustaa, tulevat olemaan turvallisesti lukittuja taloon, jossa on 

Rakkauden perustukset ja Nöyryyden katto.  

Herra, onko Sinun Sydämelläsi jotakin meille?  

( Jeesus ) ” Aina. Minulla on aina jotakin Minun Morsiamilleni. Minun ihmiseni, nämä ajat 

lisääntyvässä pimeydessä ovat kuin ei koskaan ennen. Paholainen tietää, että hänen aikansa on 

lyhyt ja hän on kiihdyttänyt hyökkäyksiään ja käyttää viisaampia teknologisia keinoja raahatakseen 

sieluja Helvettiin. Ja mitä on vielä tulossa, on jopa kauheampaa, kuin viimeisinä vuosisatoina.”  

” Siispä, Minä olen valmistelemassa niitä, joilla on nälkä ja jano oikeamielisyyteen ja jotka 

kaipaavat tulla käytetyiksi Minun Valtakunnassani. Mutta kuten aina, ennen kuin astian täyttää, se 

täytyy puhdistaa epäpuhtauksista ja korjata siitä, mistä se on vahingoittunut.” 

” Menneet ovat päivät, jolloin rukous helposti saa vihollisen pakenemaan. Nyt heidän 

määräyksensä ovat olla antamatta periksi teitä vastaan, kunnes maali on täysin kukistettu. Toisin 

sanoen, vihollinen on liikkeellä tappaakseen ja varastaakseen kaiken, mitä teille on annettu.” 

” Te ette voi juosta pakoon tätä; teidän täytyy olla käytettävissä ja valmiita taistelukentälle. 

Vetäytyminen ei ole vaihtoehto. Muistakaa, mitä Minä kerroin teille, että pelkurit eivät voi periä 

Jumalan Valtakuntaa. (Ilmestyskirja21:8) Teidän täytyy olla halukkaita taistelemaan.” 

” Minä tiedän, että monet teistä ovat vanhempia ja väsyneitä; jopa hyvin väsyneitä. Mutta kun te 

sinnittelette – teette sen joka tapauksessa, Minä tulen olemaan uskollinen ja uudistamaan kaiken, 

mitä te olette menettäneet Minun palveluksessani.”  

” Teidän täytyy oppia jatkamaan kävelemistä, kun teitä on ammuttu ja mennä takaisin veljenne 

luo, joka makaa haavoittuneena juoksuhaudassa. Minä olen kutsumassa teitä kaikkia uuden tason 

sitoutumiseen ja palvelemiseen. Kuten aina, hyödyt tulevat olemaan ”tämän maailman 

ulkopuolelta”. Mutta Minä olen syvästi siunattu, sillä Minun Ihmiseni eivät ole palkkasotilaista. Ei, 

he ovat omistautuneita paimenia.” 

” Ja kun te sinnittelette ja teitä kutsutaan ylemmäs, rajuimmille taistelukentille, te tulette olemaan 

täysin varustettuja ja suojattuja kaikella, mikä on tarpeellista. Luottakaa enemmän ja enemmän 

Minun Pyhään Henkeeni ja vähemmän ja vähemmän omaan taitavuuteenne ja kokemukseenne. 

Vihollinen on paljon kokeneempi näissä taisteluissa ja vain täysin luottaen Minun Henkeeni ohjeita 

ja aseistusta saadaksenne, te tulette selviämään urhoollisesti.”  

” Onko mitään, mikä olisi liian vaikeata Minulle? Ei, Minä sanon, ei ole. Siispä, älkää salliko 

menneen alueiden määritellä tulevaisuuttanne. Pikemminkin, pitäkää silmänne Minussa ja Minä 

tulen johdattamaan teidät uudelle alueelle harkitaksenne Valtakuntaa.”  

” Minun Ihmiseni, pelastamattomat ovat epätoivoisesti kutsumassa Totuutta. Teillä on se, mitä he 

kaipaavat. Edetkää täydellisessä luottavaisuudessa, että minne Minä johdatan, Minä myös 

varustan – ja odottakaa tekevänne asioita, jotka olivat ennen kuulumattomia menneessä. Minä 
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olen teidän kanssanne. Luottavaisesti edetkää uusiin voiteluihin. Älkää olko tyytyväisiä 

menneeseen, jottette te nukahda rattiin, sillä aikaa, kun muut etenevät unelmiinsa.”  

” Muistakaa… Minä olen teidän kanssanne. Minä tulen varustamaan teidät. Jos Minä olen laittanut 

sen teidän sydämeenne tehtäväksi ja se on yksi unelmistanne, me tulemme etenemään ja 

saattamaan loppuun sen. Minun voimassani ja voitelussani.” 

 

 

373. Jeesus selittää… Parantavat Työkalut Rakkauden Käsissä…  

UUSIA LAHJOJA ON TULOSSA 

 
RHEMA-VIESTI 19.10.2020… PARANTAVAT TYÖKALUT RAKKAUDEN KÄSISSÄ… UUSIA LAHJOJA ON 
TULOSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 18. Elokuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon meidän Herramme Jeesus Kristuksen viisaus ja siunaus meidän kaikkien 
kanssamme. Minun suloinen ja kallisarvoinen Jeesukseni, pyydän, anna minulle sana Sinun 
Morsiamillesi.  

( Jeesus ) ”Se on tulossa.”  

( Clare ) Mikä on tulossa?   

( Jeesus ) ”Läpimurrot. Ei vain sinulle, vaan kaikille Minun uskollisille Morsiamilleni, jotka kaipaavat 
palvella Minua – niin kuin sinulla on monia, jotka ovat palvelijoita, jotka kuuntelevat tätä kanavaa. 
Kun he yhä kaipaavat palvella ja olla muita varten, kun he jatkavat kovista vaikeuksista selviämistä, 
Minä olen tuomassa läpimurtoja heidän palvelutoimiinsa. Minä tulen lisäämään lahjoja, antaen 
niitä, joita kaivataan.”  

”Kaikki riippuu rakkaudesta. Teidän rakkautenne on se, joka mahdollistaa lahjat, Minun Ihmiseni. 
Kun te etenette enemmän ja enemmän ja kaipaatte lievittää enemmän ja enemmän muiden 
kärsimystä, Minä lisään teidän voiteluanne. Kun pidätte päänne alhaalla ja kuljette nöyrästi Minun 
edessäni, Minä voin luottaa teille voiman lahjoja, koska te ette ole katsomassa itseänne, vaan 
muiden kärsimyksiin.”  

”Te ette ole vaatimassa ihmeitä itsellenne, vaan annatte kunnian Minulle, kuten kuuluukin. On 
tarvetta, niin paljon tarvetta parantamiseen ja pahasta päästämisen lahjoihin, todistamaan Kuka 
Minä Olen. Hämmennys kasvaa pimeyden myötä ja jopa ilmoitettujen kristittyjen parissa on 
vakavia epäilyn ja epäuskon hetkiä. Tästä vihollinen tulee ottamaan hyödyn irti, tarjoamalla heille 
vaihtoehtoja. Mutta kun he näkevät parantamisihmeen toiminnassa, se tulee olemaan todistus 
heille, että Minä olen ihmeiden Jumala ja Minulla todella on valta yli heidän ruumiittensa ja 
sielujensa.”  

”Minä olen valmistellut tätä ryhmää hyvin erityisellä tavalla viimeiset 15 kuukautta. Kun Minä olen 
todistanut heidän vastauksiaan Minun tarpeisiini ja heidän uskollisuuttaan vainon aikana ja ennen 
kaikkea muuta, heidän jatkuvaa sitoutumistaan rakastaa sydämestä, huolimatta epäuskosta, 
vainosta ja heidän ympärillään olevien katkeruudesta. Tämä merkitsee Minulle enemmän, kuin 
mitä Minä voin koskaan sanoa. Siksi Minä voin lisätä voitelua.” 
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”Minun ihmiseni, ennen kuin te voitte kantaa kaikkein suotuisinta ja parhainta voitelua – teidän 
astianne, teidän sielunne, täytyy olla puhdistettu salatuista motiiveista. Teidän rakkautenne muita 
kohtaan täytyy ylittää lahjanne ja Pyhien Kirjoitusten tietämyksenne. Kaikki nämä asiat ovat vain 
työkaluja rakkauden käsissä. Jos näitä lahjoja on ilman rakkautta, kuten olette todistaneet omissa 
elämissänne, on vahingollista sieluille. Koska mieluummin kuin kohtaisitte heidän syvimmät 
tarpeensa, te sotkeudutte oikeassa olemiseen ja siihen, että teillä on kaikki kasassa, sinetöityinä 
tiukasti ja rutiinilla. Siispä, ainoa tapa sielulle on reagoida alistumalla.” 

”Tämä ei ole Minun ajatukseni palvelutoimesta. Minun ajatukseni palvelutoimesta on kohdata 
sielu siellä, missä tarve on. Ollen siellä hellästi läsnä heille, heidän tarpeessaan, kohdaten heidät 
siellä, missä koskee eniten, ilman mitään muuta agendaa, kuin rakastaa heitä, kuten Minä olen 
rakastanut teitä.” 

”Koska Kirkko on juuttunut näyttävyyteen ja kyvykkyyteen ja ”oi, mikä voitelu!” asenteeseen – he 
ovat menettäneet näyn siitä, että Minä olin hellä Minun maallisessa palvelutoimessani, kaikkein 
kurjimpien ja tarpeessa olevien kanssa. Minä en etsinyt palvella hyvin hoidettuja, tehdäkseni 
heihin vaikutuksen. Minä tavoitin todella murtuneita. Minä näytin teille esimerkin nöyryydestä 
pienen kansan parissa ja vastustin hallitsevan luokan tekopyhyyttä. Kyllä, Minun sydämeni oli 
maan köyhien puolella. Ja surukseni Minun täytyi käännyttää pois ne, jotka oli valittu olemaan 
Minun suurlähettiläitäni.”  

”Te tulette näkemään, enemmän ja enemmän, että heille, jotka ovat halukkaita näyttämään 
tyhmiltä Minun puolestani, voidaan luottaa suurempia lahjoja. He ovat harjoittaneet riippuvuutta 
Minusta ja huolettomasti sivuuttaneet sen, mitä ihmiset sanovat heistä. Tämä sydämen vapaus on 
ehdottomasti oleellista niille teistä, jotka toivovat kävelevänsä Minun voimassani ja voitelussani. 
Voitteko katsoa heitä, jotka osoittavat teitä kohtaan pilkkaa ja halveksuntaa teitä kohtaan ja silti 
rakastaa heitä? Voitteko pysyä tarpeeksi irrottautuneina, puhuaksenne hellästi heidän 
synneistään, saadaksenne aikaan uudistuksen heidän elämässään ja vakaumuksen? Voitteko tehdä 
näitä asioita ilman kaunaa – mutta rakastavalla sydämellä ja huolella heidän sydäntensä tilasta?  

”Katsokaahan, kaunalle tai kostamiselle ei ole tilaa tässä palvelutoimessa. Ei ole tilaa panettelulle, 
juorulle tai hätäiselle tuomitsemiselle. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidätkin 
tuomitsemaan – kunnes tulette niin ilottomiksi, että te mieluummin olette ilman palvelutointa, 
kuin ajaudutte epäreiluun toisten motiivien tuomitsemisen yhteisymmärrykseen. Kyllä, te 
mieluummin vetäytyisitte ja pysyisitte hiljaa kuin olisitte yhtä mieltä mielipiteen kanssa, joka 
loukkaa Minun Henkeäni.”  

”Ymmärrättekö? Tämä vaatii epätavallista sielun kiinnittymistä ja kuten olette nähneet, Minä olen 
ollut kasvattamassa teitä siihen tällä kanavalla. Minä olen sallinut runsaasti mahdollisuuksia teille 
kohdata pahantekijät ja kuitenkin te olette vastanneet armeliaisuudella ja huolella heidän 
sieluistaan. Ei ole olemassa suurempaa rakkautta, kuin mitä on osoitettu heille, jotka ovat 
kiihkeästi vastustamassa ja periksiantamattomasti herjaavat teitä. Minä olen sallinut tämän täällä, 
testatakseni teidän sekaantumistanne ja nähdäkseni, onko sydämenne todella kaikkien Minun 
ihmisteni hyvän puolella – ei vain pienten, jotka ovat yhä oppimassa.”  

”Te olette kaikki oppijoita ja teillä on vain yksi opettaja. Ja jos te heijastatte tähän nöyryydellä olla 
tekemisissä muiden ihmisten kanssa, te olette saavuttamassa pistettä, missä Minä voin luottaa 
teille suurempia lahjoja. Mutta jos vielä on olemassa tarve puolustaa ja oikeuttaa itseänne, te ette 
ole valmiita kulkemaan Minun voimalahjoissani. Oi, Minun lapseni, on todella sen arvoista kuolla 
täysin omalle oikeamielisyydellenne, kuten muut sen havaitsevat ja etsiä vain Minun 
hyväksyntääni.”    
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( Clare ) Herra, teinkö väärin, kun toin julki selvästi, mitä me opetamme ja mitä me emme opeta?  

( Jeesus ) ”Minun Henkeni johdatti sinua heikompien vuoksi, selventääkseen, mitä Minä olen 
opettamassa sinun kauttasi. Jos et olisi tehnyt sitä, enemmän vahinkoa viattomille olisi tehty.”  

”Mutta se loppui siihen, kuten sen pitikin. Nyt te etenette, sillä mitä teille on annettu ja ne asiat 
eivät enää ole sinun huolesi. Nyt täytyy huolehtia sairaista ja väärinymmärretyistä sieluista, jotka 
etsivät paikkaa Minun sydämessäni, mutta heitä lannistavat ne, jotka eivät ole ottaneet aikaa 
ymmärtää, mitä Minä olen tekemässä tämän kanavan kautta. Kun te jatkatte rukoilemista ja 
paastouhrauksia niiden puolesta, jotka herjaavat teitä, Minä olen vetämässä luokseni muita, jotka 
eivät ole orjuudessa, kuin myös voittamassa joitakin heistä, jotka olivat aluksi sinua vastaan.”  

Kaikki, mitä Minä vaadin teiltä, Minun Morsiameni, on rakastaa ja lopulta, Minä tulen saamaan 
tahtoni läpi. Muistakaa tämä, kun etenette lähemmäs läpimurtojanne… tieto, Pyhien Kirjoitusten 
ymmärtäminen, kokemus palvelutoimessa ja voitelu – kaikki nämä ovat vain työkaluja Rakkauden 
käsissä… ”Ennen kaikkea muuta, rakastakaa toisianne, niin kuin Minä olen teitä rakastanut.” 
Johanneksen Evankeliumi 13:34. 

”Niin pysyvät nyt Usko, Toivo, Rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on Rakkaus.” Paavalin 
Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 13:13. 

 

 

374. Jeesus puhuu kultaisista Vuosista & Parhaasta Viinistä 

 
KULTAISET VUODET & PARAS VIINI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Elokuuta, 2016. 

Olkoon Herramme Jeesuksen suloinen läsnäolo meidän kaikkien luona! 

Herralla oli jotakin mielenkiintoista puhuttavaa. Kun aloitin rukoushetkeni, sanoin, ” Herra, olenko 

tulossa penseäksi, haaleaksi? ” Koska minä olin niin alamaissa. 

Ja Hän sanoi… ” Ei, et ole haalea… mutta sinusta voisi tulla sellainen. ” 

Minä ajattelin, ” Voi, voi, en halua sitä! ” No, mikä minua vaivaa?  

Hän vastasi… ” Kukaan ei sanonut, että kärsiminen olisi helppoa. Sinä halusit rukoilla Herra 

Trumpin puolesta. Näissä pyynnöissä on hintalappu, Minun rakkain. Minä tiedän, että sinä olet 

heikko, Minä en lue sitä sinulle viaksi. Tunnen sympatiaa sinua kohtaan, Minä välitän sinusta, 

Clare. Minä tiedän sinun viitekehyksesi. Sinä haluaisit ottaa maailman harteillesi, kunnes tiedät 

mitä se maksaa. Vain Minä olen kykenevä ottamaan maailman harteilleni, rakkain. ” 

” Nämä kivun jaksot eivät kestä niin kauan. Jos vain kestät Minun kanssani niiden aikojen läpi, 

hedelmät tulevat olemaan ihmeellisiä. Olet valinnut kantaa ristiä tämän miehen puolesta. Olet osa 

ryhmää, joka kantaa heidän ristiään, ja Minä voimistan sinua. Vaikka se ei ole helppoa, se ei ole 

jokapäiväistä kärsimistä. ” 

Mitä minä kerron Sinun Sydänasukkaillesi, Herra? Koska olen nyt pari kertaa jäänyt vaille viestiä 

heille. 
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Hän vastasi… ” Rehellisyys on parasta. Kerro heille, että olet haukannut vähän liian ison palan ja 

tee siitä viesti samalla. Ole aina rehellinen. Niin, että he ymmärtävät. Esirukoilemisessa on 

hintalappu. Minä olen opettanut sinulle sen aikaisemmin ja he tulevat ymmärtämään sen 

ahdingon, jolle asettavat itsensä alttiiksi esirukoilemalla. Niin paljon inspiraatiota menetetään, 

koska tätä ei opeteta. Niin monesti sielut lannistuvat, koska sairastuvat tai eivät voi tehdä sitä, 

mitä tuntevat, että on heidän tehtävänsä Minua varten. ” 

” Tämä myös on itsessään kärsimys, suuri kärsimys. ”  

Kyllä, Minä tunnen oloni tosi huonoksi, kun välistä jää päivä tai pari. Se on kauheaa.  

Hän jatkoi… ” Kuitenkin, kun nämä taakat nostetaan, on runsaasti aikaa jatkaa ja saattaa loppuun, 

se mitä oli aloitettu Minua varten tai Minun kanssani. ” 

” Nyt, Minun viestini tätä iltana koskee näitä vapaaehtoisia kärsimyksiä, että vuorten siirtäminen 

maksaa aina ja kuitenkin uhkat tätä miestä kohtaan ovat vuoria. Kuitenkin, koska Minun 

Morsiameni ovat uskollisia rukoilemaan, nämä tullaan välttämään. En tahdo lannistaa heitä tai 

heidän olevan tietämättömiä siitä, että jokainen pieni tai suuri risti tuo palkinnon. ” 

” Aivan kuten Minun Ristini toi pelastuksen ihmiskunnalle tietystä pimeästä kohtalosta, aivan yhtä 

varmasti kuin mitä se tapahtui, on palkintoja heille, jotka kantavat näitä kipuja ja epämukavuuksia. 

Ehkä ei ole olemassa mitään niin lamauttavaa, kuin tuntea olonsa hyödyttömäksi ilman 

päämäärää. On houkuttelevaa ajatella, että ihmiset, jotka ovat vuoteenomia ja 

vanhuudenheikkoja, että heillä ei olisi muuta tarkoitusta elämässä, kuin vain maata ja rapistua. ” 

 ” Minä olen järjestänyt sen niin, että mitä vanhemmiksi te tulette, sitä lähemmäksi Taivasta te 

tulette. Päivittäisten puuhien kiireinen työ otetaan teiltä pois ja toiset ottavat sen taakan. Te, 

puolestanne, olette vapaita paneutumaan mysteereihin ja kauneuteen, jotka löytyvät Minun 

käsittämättömästä tahdostani ja suhteesta Minuun ja se on syvempi kuin koskaan ennen. ” 

” Kuinka kaunista se onkaan, kun on niin paljon vapaata aikaa Minua varten! Kuitenkaan niin 

harvat ymmärtävät elämänsä myöhempiä vuosia. Monesti heidän epäonnistumisensa lannistavat 

heidät, eivätkä he voi nähdä menneen yli. Hieman tervettä syyllisyydentuntoa on hyvä asia, mutta 

jos joka päivä pommitetaan arvottomuudella, se ei ole lähtöisin Minusta. Mieluummin, nyt teillä 

on kykyä ja aikaa katsoa maailmaa, kuten sellainen, joka ei enää ponnistele siellä. ” 

” Tästä näkökodasta katsottuna, te voitte rukoilla lastenne ja läheistenne puolesta. Viimeinkin 

näette elämän sellaisena kuin se on. Te näette turhuuden ja tuulen tavoittelun ja kuinka 

ailahtelevaa tavaroiden, aseman ja kauneuden tavoittelu on. Kuitenkin Minua surettavat he, jotka 

eivät voi nähdä mitään muuta kuin ohi menneen elämänsä heijastuksen. He jähmettyvät tähän 

asenteeseen, eivätkä voi nähdä kaikkia niitä mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään lähellään. 

Oikein käsiteltynä, tämä voi olla todellakin elämänne rikkainta aikaa. Enkö tarjonnutkin parhaan 

viinin viimeisenä? Kyllä, sillä on paljon merkitystä, kuten olette oivaltaneet elämässänne. ” 

” Jotkut teistä, Minun Morsiameni, ovat ottaneet maailman umpikuja näkemyksen viimeisistä 

vuosistanne, mieluummin kuin näkisitte sen kultaisena mahdollisuutena palvella Minua. Kuinka 

ihanaa on ottaa vastaan toimeksianto Taivaasta, kun vuosien viisaus on korkeimmillaan. Minä niin 

haluan teidän ymmärtävän, kuinka voimakkaita te olette nyt. Ei ole niin kuin silloin, kun olitte 

nuorempia ja ympäröityjä maailma aktiviteeteilla. Nyt teillä on mahdollisuus vetäytyä muiden 
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vaatimuksista, ottaaksenne toimeksiantoja Taivaasta. Nyt teillä on paljon enemmän voimaa ja 

kykyä vaikuttaa toisiin kuin ikinä ennen elämissänne. Te olette kaukana hyödyttömistä. ” 

” Jälleen, Saatana on alentanut ne viimeiset vuodet ajan ja rahan hukaksi, muiden, enemmän 

tuottavien ihmisten vuoksi yhteiskunnassa, koska te olette niin uhkaavia. Teidän kokemuksenne ja 

kykynne arvioida tilanteita on erittäin uhkaavaa ja paras keino estää teitä käyttämästä tätä 

kykyänne on vakuuttaa teille, että olette hyödyttömiä. Eikö Minun Sanani todistakin Iän mukana 

tuomasta Viisaudesta? ” 

 ” Ei, te olette valmistuneet kiireisestä elämästä ja olette nyt varustettuja esirukoilemaan ja 

jakamaan viisautta nuoremmalle sukupolvelle. Mikä tragedia kulttuurissanne, että ikää ei 

arvosteta viisautena ja kykynä ohjata nuorempien elämiä! Niin paljon on menetetty 

kulttuurissanne tekemällä se nuorekkuuden ja taloudellisen hyödyn kulttuuriksi. Kun ne 

mahdollisuudet loppuvat, mitään ei ole jäljellä. Ja epäonnistumisen ja arvottomuuden 

mukaansatempaava tunne käy uhrien päälle, jättäen heidät kasaan vanhenemaan, mätänemään ja 

kuivamaan. ” 

” Kun he voisivat dynaamisesti johtaa rukoilu toimintoja ja rukoilla nuorempien sukupolvien 

puolesta, ollen aina paikalla ohjaamassa ja neuvomassa. Tässä on tämän ja muiden kanavien hyvä 

puoli: vanhemmat ovat täällä vastaamassa kysymyksiin ja rukoilemassa ja rohkaisemassa. Kuinka 

ihmeellistä se on? Monilla ei ollut mahdollisuutta vanhempien viisauteen, kun he olivat kasvuiässä 

ja nyt he eivät tunnista sitä todellista lahjaa mitä he ovat nuoremmalle sukupolvelle. ”  

No niin, se oli Hänen viestinsä loppu, koska minä aloin nuokkumaan siinä vaiheessa, ja minun 

täytyi lähteä nukkumaan. Eilinen oli todella intensiivinen päivä kipuineen, se on varmaa. Siis, 

antakaa minulle anteeksi rakkaat, että en ole voinut pysyä viestien tahdissa. Mutta me olemme 

saamassa tahdista kiinni.  

Tietäkää, että Herra on rohkaisemassa teitä käyttämään mitä tahansa taito tasoa teillä on. 

Erityisesti ne teistä, jotka ovat ikääntyneitä. Ja jos tiedätte jonkun, joka on vanhempi, tai 

ikääntynyt – saada heidät jotenkin käyttämään internettiä. Kirjasto tarjoaa kaikennäköisiä 

aloittelija tason kursseja ihmisille, että he ymmärtäisivät, mistä siinä on kyse. 

Siispä, pyydän, rakkaat. Käyttäkää hyvin se aika, mitä teillä on jäljellä. Ja tietäkää, että ne teistä, 

jotka ovat korkeassa iässä, teillä on niin paljon tarjottavaa nuoremmalle sukupolvelle. Olkaa läsnä 

heille. Kuunnelkaa heidän itkujaan ja muistakaa aikaa, jolloin teillä oli samoja ongelmia. Ja tehkää 

parhaanne antaaksenne heille vastauksia ja rukoilkaa heidän puolestaan.  

Ja tässä on lyhyt sydämen vetoomus minulta ( Jackieltä )  

Tällä kanavalla on runsaasti tilaa tehdä se. Valitettavasti meidän täytyi sulkea kommentit, koska 

meillä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi aikaa jäljellä vakavasti vastataksemme kaikkiin kysyttyihin 

kysymyksiin. Meillä on monia ihmisiä täällä kanavalla, jotka haluaisivat kysyä kysymyksiä ja saada 

vakavia vastauksia joltakin, joka on omistautunut Herralle ja rakastaa Hänen opetuksiaan tällä 

Kanavalla, mutta me tarvitsemme omistautuneita sisaria ja veljiä, jotka ovat olleet kanssamme 

jonkun aikaa ja tunnistaneet Herran Työn tällä kanavalla ja ovat myös kuunnelleet useimmat 

Hänen Viesteistään. Jos tunnet, että tämä on jotakin, jossa voisit palvella Herraa ja veljeäsi, 

pyydän, anna meidän tietää siitä tässä kommentti osiossa. Me odotamme innolla kuulevamme 

teistä… 
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Ja me yhä etsimme kääntäjiä ja heitä, jotka voisivat lainata ääntään, palvellakseen Herraa ja 

sisariaan ja veljiään. Pyydän, vierailkaa nettisivullamme jesus-comes.com, siellä on lisätietoja. 

Herra siunaa teitä kaikkia, rakkaat Jeesuksen Sydänasukkaat.  

 

 

375. Jeesus sanoo… Minä rohkaisen kaikkia Senioreita tulemaan &  

Liittymään Minun Armeijaani 

 
MINÄ ROHKAISEN KAIKKIA SENIOREITA TULEMAAN & LIITTYMÄÄN MINUN ARMEIJAANI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Elokuuta, 2016. 

Clare aloitti…  Meidän Rakas Herra Jeesus on meidän kanssamme, Sydänasukkaat. Tänään 

ylistyshetkessä Herra otti esille meidän kaikki laulumme, sekä Ezekielin että minun. Joka ainoan, 

jonka me olemme tehneet. Ja se oli kaunista, koska hyvin usein Minä en ajattele paljoakaan siitä 

mitä minä olen laittanut lauluun ja sitten tulla takaisin ja se laulu on Herran valitsemana 

soittojärjestyksessä, koska meillä soitin on ”random”-asennolla ja me pyydämme Pyhää Henkeä 

valitsemaan lauluja. Ja se, että juuri se laulu tulee takaisin ja tuovan sanomaa MINULLE… todella, 

todella valaisee laulujen tarkoitusta ja kuinka tärkeitä ne ovat. 

Ja yksi asia, mitä Herra elävöitti minulle tänään musiikissa, on että voi kirjoittaa kirjeen ja tavoittaa 

sillä yhden henkilön. Ja se on tärkeää. Mutta voi kirjoittaa laulun ja tavoittaa tuhat – tai kymmenen 

tuhatta samalla viestillä. Siispä, se on osa meidän palvelutointamme ja se on jotakin, jota työtä me 

jatkamme. 

Monta kertaa me tunnemme, että me olemme tehneet kompromisseja, koska me rakastamme 

viestitellä teidän kaikkien kanssanne. Ja kuitenkin meidät on myös kutsuttu vastaanottamaan näitä 

lauluja Taivaasta ja kääntämään ne lahjaksi, joka tulee tavoittamaan tuhansia sieluja. Mikä 

kallisarvoinen lahja tämä on kaikille, joita ne ovat koskettaneet!  

Sitten Jeesus valitsi Terry MacAlmonin… ”Holy is your Name”(=Pyhä on Sinun Nimesi)-laulun – joka 

on kaunis ylistyslaulu. Ja minä näin, että Jeesus ja minä olimme tanssimassa juhlasalissa. Se oli 

muodollinen tilaisuus, ja minulla oli sama puku, täsmälleen sama puku, joka minulla oli, jota minä 

käytin Tanssiaisissani, kun olin 16. Hän teki huomion, että se todella oli sama puku. Hänellä oli 

musta smokki ja minun sydämeni ylisti, kun me tanssimme sitä kappaletta. Huone oli täynnä muita 

myöskin. Minä arvelin, että he kaikki tanssivat Jeesuksensa kanssa. Minä aloin saada vaikutteita, 

kun me olimme tanssimassa. Asioita, joita minä halusin sanoa Hänen eilisen viestinsä jälkeen 

vanhuksista, johon ryhmään minäkin kuulun myöskin, kun olen 70. Hän sutkautti hymyillen… 

( Jeesus ) ” Sinä teet sen taas! Sinä luet Minun Mieltäni.”  

( Clare ) Ja minä sutkautin takaisin… `Eivätkö Pyhät Kirjoitukset sano, että pukekaa päällenne 

Kristuksen mieli?` Hän hymyili… 

( Jeesus ) ” Hyvin sanottu.”  

( Clare ) Minulla on paras opettaja. 
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( Jeesus ) ” Todella sinulla on. Pyydän, jaa se, mitä on sinun sydämelläsi. Se todella on Minun 

sydämessäni ja mielessäni, että Minun lopen uupuneet kuulevat sen. He tarvitsevat ajattelun 

uudistamista, uuden näkökulman.”  

( Clare ) Hyvin yksinkertaisesti, minä näin selvästi, että jopa ne meistä, joilla on paljon vuosia, 60 ja 

yli, ovat yhä tuoreita ja täysin varustettuja menemään ulos maailmaan ja olemaan hyvän voima. 

Hän näyttää meille, kuinka me olimme tanssiaisissa, koska se on tapa, jolla me kaikkein nopeimmin 

rinnastamme itsemme alkuaikojen vuosiin, kun olimme nuoria aikuisia ja aloittelemassa.  

Me emme kaikki ole kuihtuneet ja hoitokodeissa. Me olemme elossa ja täynnä hengellistä 

elinvoimaa ja kykyä ohjata ja rukoilla voimallisesti heidän puolestaan, kenellä ei ole 

elämänkokemuksen tuomaa voitelua mitä elämän vuodet tuovat tullessaan. 

Hän näyttää meille tanssiaisia, koska sitä me todella olemme Hänelle, sekä Maapallolla ja 

Taivaassa. Me olemme vasta aloittamassa, rakkaat. Meillä on sitä, mitä nuoremmat sukupolvet 

tarvitsevat epätoivoisesti. Meillä on kyky nähdä materialismin, ahneuden ja aistillisuuden 

porsaanreikien läpi ja rukoilla nuorten äitien ja isien puolesta, jotka yhä kulkevat maailman teillä.  

( Jeesus ) ” Miksi te oletatte, Minun rakkaat, että te olette vain 33 Taivaassa?? Enkö Minä ole 

ennallistanut teille ne vuodet, mitä heinäsirkat ovat ahmineet? Ettekö te ole ikuisesti kauniita 

Minulle, ikuisesti luomisen huipulla, hyvinkin Minun luomakuntani kruunaava kunnia? Ettekö te 

ole eläneet Minua varten ja luopuneet maailmasta Minun vuokseni? Kuinka Minä sitten tulen 

näkemään teidät – lopen uupuneina ja täynnä vuosia, kuluneina… vai täynnä elämää ja puhtia? Ei 

sitä, mitä maailma kutsuu puhdiksi, pikemminkin se, mitä Minä kutsun puhdiksi: Pyhä Hyve, sydän, 

joka sykkii Minulle, kultainen sydän, ikuisesti tyrmäävän kaunis Taivaassa.”  

” Minä haluan teidän tietävän, Minun Morsiameni, että te tällä hetkellä olette kykenevämpiä 

täyttämään Minun tahtoni, kuin koskaan ennen elämänne aikana. Te voitte olla 

kahdeksankymppisiä, mutta yhä te kannatte rakkaudenkipinää ja valoa Minua kohtaan. Ja se 

kipinä voi sytyttää koko metsän tuleen. Yksi pieni kipinä voi tuhota eekkereittäin pimeyttä. Se on 

teidän kutsumuksenne: olla yksi pieni kipinä tässä maailmassa. Yksi pieni sana, jonka te puhutte 

myllerryksessä ja hämmennyksessä olevalle nuorelle voi olla se mitä tarvitaan polttamaan pois 

hänen elämänsä pimeys ja asettamaan hänen jalkansa oikealle kurssille.”  

” Se yksi rukous, jonka sanotte hänen puolestaan, voi olla avaintekijä Taivaaseen ja ikuiseen 

elämään. Koska te olette eläneet niin pitkään ihmisten turhuuden keskellä, teillä ei ole todellista 

käsitystä rukouksen voimasta. Kaikki merkityksellinen maailman silmissä on esitetty teille suurena 

ponnistuksena… kalliina, yksityiskohtaisena ja voimakkaana maailman mittapuulla.”  

” Mutta katsokaa Minun alkujani. Enkö Minä ollutkin vain ääni, hellä ääni, kutsuen rakkaudessa 

Minun luotujani tulemaan Minun juhlapöytääni? Voitteko te laittaa hintalappua Vuorisaarnaan? 

Ulkona kukkuloilla, ruohikossa istuen. Luonnollinen amfiteatteri, auringon valaisema. 

Yksinkertainen opetus, mikä annettiin, joka muutti ihmiskunnan kulun ja pirstoi heidän päiviensä 

hallitsevan eliitin uskonnolliset kahleet, joita oli yksinkertaisilla miehillä ja naisilla.” 

” Yksi parantuminen – nainen, joka koski Minun pukuani – ja epäpuhdas nainen vieläpä! 

Parannettu ja kaikkien hänen ympärillään olevien silmät ja sydämet aukesivat heidän Jumalansa 

todelliselle luonteelle. Minä en pieksänyt naista Minun koskemisestani, vaikka laki olisi sen 

määrännyt. Ei, Minä tulin täyttämään lain sydämen: rakkauden. Mutta se tehtiin niin 



 
233 

 

yksinkertaisesti, yhdellä kosketuksella. Ei amfiteattereita, ei kuoroja, valoja, kameroita, toimintaa, 

jne. jne.” 

” Ei, vain yksinkertainen sana… `Rohkeasti Tyttäreni, sinun uskosi on sinut pelastanut.` Ja hänen 12 

vuoden kärsimykset loppuivat ja kaikki, jotka katsoivat sitä, paranivat sokeudestaan. Hengellisestä 

sokeudestaan. Tämä voima on teissä, vanhukset ja heikot, tämä on hyvinkin teidän käsissänne. 

Tämä sana, tämä rukous, jonka te sanotte, sillä on voima muuttaa historian kulkua yhdelle sielulle 

ja ehkä enemmänkin. Koska, kun se sielu muuttuu, hän muuttaa kaikki ympärillään ja seuraavan 

sukupolven myös.”  

” Teillä ei ole mitään käsitystä voimasta, jonka Minä olen uskonut teille. Eikö nuori mies, Nathan 

Israelissa, kenellä oli kuolemanrajakokemus – kuvaillut mitsvan (=hyvä teko, käsky) ääretöntä 

arvoa? Hyvät teot, jotka tehdään puhtaasti Minun miellyttämisen motiivista. Ja se on sen luonne, 

mitä teillä on tarjottavana näinä viimeisinä vuosinanne Maapallolla. Te olette eläneet läpi 

nuoruutenne intohimojen, tehneet hupsuja asioita, jotka kuuluvat elämän kokemattomuuteen. Te 

näette selvästi ansat, joita näiden eteen on laitettu maailmassa.”  

” Minun Morsiameni, te olette aivan yhtä kauniita ja voimakkaita nyt kuin te olitte 

tanssiaispäivänne aikoihin. Itse asiassa, nyt te olette nyt koristeltuja mittaamattoman arvokkailla 

viisauden jalokivillä, mitä vain kokemuksen ja kärsimyksen vuodet voivat lahjoittaa teille. Teillä on 

kiusattuja sieluja kaikkialla ympärillänne, vastauksia etsien. Adoptoikaa heitä, tehkää heistä omia 

poikianne ja tyttäriänne. Sitoutukaa rukoilemaan heidän puolestaan ja pysykää yhteydessä, ollen 

paikalla antamassa heille olkapää mihin itkeä. Mitä hyötyä teillä on täyttää itsenne ylistyksellä, jos 

te ette kaada sitä muiden päälle? Siitä ei ole mitään hyötyä. Ja kuinka Minä voin kaataa teille lisää 

parannus voitelua, kun te ette ole tyhjentäneet astiaanne muiden päälle?”  

” Teitä on pelotellut ja lannistanut yhteiskunta, joka ei kunnioita vuosien viisautta. Mutta Minä 

olen voidellut teidät ja antanut teille mandaatin: menkää ja sitokaa yksinäisten, kipuilevien ja 

hämmentyneiden haavat. Rukoilkaa heidän puolestaan. Puhukaa oikeaan aikaan sana heidän 

puolestaan. Seuratkaa tätä sanaa. Pitäkää kirjaa sielujen nimistä, ketä olette koskettaneet, 

säästäkää keskustelut, niin että te voitte virkistää mieliänne, siitä mikä heidän tilanteensa oli.”  

” Te olette nähneet, kuinka Saatana on käyttänyt teknologiaa. No niin, nyt te tulette näkemään, 

kuinka Minä käytän sitä – yksi kerrallaan, käännyttää kadotetut, lohduttaa kipuilevaa ja ohjata 

nuorta ja kokematonta heidän tiellään. Kyllä, Minä olen ojentanut teille hyvin voimakkaan 

työkalun ja avannut teille valtavan joukon etsijöitä. Käyttäkää se hyvin. Tehkää Minut ylpeäksi 

teistä. Minä tulen kasvattamaan teidän puhtianne ja viisauttanne, kun te vuodatatte itsestänne 

muille.” 

” Tavoitelkaa heitä ympärillänne, jotka ovat täynnä vuosia. Rohkaiskaa heitä liittymään tähän 

viimeisten päivien taistoon. He myös voivat olla osa tätä armeijaa, joka on viisauden täyttämä. 

Vaikka vain sängyssä maaten, kykenemättä liikkumaan – viekää heille särkyneet sydämet ja 

pyytäkää heidän rukouksiaan. Voi, kuinka voimakkaita ovat niiden rukoukset, ketkä kärsivät 

sairauksista ja liikkumattomuudesta! Teidän täytyy vain vakuuttaa heidät, että heillä myös on 

keskeinen osa, kun he laskeutuvat pyörän keskukseen, heidän rukouksensa koskettavat jokaista 

pinnaa.” 

” He, jotka makaavat sängyssä riutuen, he ovat suistuneet raiteiltaan tarkoituksessaan rakentaa 

Minun Valtakuntaani. Heille on valehdeltu, että he ovat arvottomia, että he eivät ole tärkeitä, että 
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he ovat kyvyttömiä tekemään mitään. Voi, kuinka suuri valhe tämä on! Kauhea irvikuva ja sen 

tekijä ei ole kukaan muu kuin Valheiden Isä, koska hän pelkää, että nämä tulevat rukoilemaan ja 

tuomaan hänen kuningaskuntansa alas, tehden tyhjäksi hänen tarkoituksensa raahata nuoret 

Helvettiin.”  

” Mutta Minä vetoan teihin, Minun Morsiameni, vakuuttamaan heidät, että asia on päinvastoin. 

Heillä on voimakas ase, Simonin Risti, jota he voivat hallita pyörätuolistaan, sängystään. Mutta 

teidän täytyy vakuuttaa heidät ja sitouttaa heidät työhön. Teettekö tämän minun puolestani? 

Tuletteko kasvattamaan sotureita seisomaan kanssanne heidän puolestaan, jotka ovat menossa 

kadotukseen?  

Minä kutsun teitä, Minun Morsiameni, koska on suuri armeija, joka makaa uinuvana, heidät 

haaskataan hiljalleen ja heillä ei ole mitään, minkä vuoksi elää. Ja te voitte tarjota heille tämän 

suuren lähetyskäskyn rukoilla teidän takananne ja jopa nousta ylös ja oppia käyttämään internettiä 

ja olla osa sitä, mitä te olette tekemässä.”  

” Kiitos teille, Minun uskolliseni. Teidät Minä kutsun ennallistamaan toivon ja tarkoituksen näille 

elämille heidän yksinkertaisilla elämillään ja jatkamaan sen kipinän kantamista, mikä sytyttää 

pimeyden metsän tuleen ja tuo Minun kadonneet ikuisuuden valoon. Te olette Minun valittuja 

instrumenttejani ja teidän avullanne Minä tulen tekemän urhoollisesti.” 

 

 

376. ONKO TEIDÄT KUTSUTTU? Jeesus selittää… 

 
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Elokuuta, 2016.  

Clare aloitti… Herra intohimoisesti haluaa olla kanssanne, Sydänasukkaat.  

Hän halusi minun tekevän tehtävän tänään, koska minä olin luopua viestistä. Mutta aviomieheni 

Ezekielin kautta, Hän saattoi minulle tiettäväksi, että Hän ei ollut mieltynyt minun päätökseeni. 

Siispä, tässä minä olen… yhä vielä pistelee vähän, mutta olen valmiina tottelemaan. 

” Pyydän, älä ole tuohtunut Minulle, Clare” Herra aloitti. ” Minä haluan vain nähdä vähän 

enemmän johdonmukaisuutta, koska Minä haluan palvella näitä sieluja ja Minä lasken sinun 

varaasi, että sinä toimitat heille ajallaan. ”   

Olen pahoillani, Herra. Minä pystyn parempaan Sinun avullasi. 

” Kiitos. Minä tiesin, että sinä sanoisit niin. Jotkut näistä sieluista ovat nääntymässä rohkaisun 

sanan puutteeseen. Jotkut ovat kirkkojen ja kirkkojen ihmisten tuhoamia siinä määrin, että he ovat 

aikeissa luopua Minusta. Minä lähetän heidät tänne, että he tulisivat rakastetuiksi. ” 

” Monet pysyttelevät taka-alalla ja vain tarkkailevat kuinka muita kohdellaan… he sitovat aikansa 

ja tulevat esille, kun heistä on luontevaa tehdä niin. Minä tarvitsen sitä, että sinä olet uskollinen 

heille kaikille. Totisesti sinulla on pieni joukko, jotka rakastavat kuulla Minua sinun kauttasi – älä 

aliarvioi kauttasi tulevien Minun sanojeni voimaa. Ne saavat aikaan paljon enemmän kuin sinä 

ikinä voisit ajatella tai toivoa. Hedelmä Taivaassa, rakkain… hedelmä Taivaassa. ” 
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Hän leikitteli vihkisormuksemme kanssa jälleen.  

” Voi, Minun pikku, pikku Clareni. Sinulla vain ei ole aavistustakaan. Ja toistaiseksi näin on parempi 

tällä tavalla, todella on. ”  

” Mutta Minulla on sana tänä iltana. Minä haluan kaikkien, jotka tällä kanavalla ovat vakavissaan 

Minun kanssani, etenevän eteenpäin ILMAN taakseen katsomatta. Jopa kuten Minä aikaisemmin 

sanoin sinulle, kukaan ei ole Minun arvoiseni, kuka panee kätensä auran varteen ja sitten kääntyy 

katsomaan taakseen. ”  

” Minä haluan teidän kaikkien sinnittelevän. Minä kerron tämän teille teidän omaksi 

parhaaksenne. Tämä on jyrkkää, ylöspäin nousua ja teillä ei ole varaa jäädä jälkeen. Minulla on 

suunnitelmia teitä varten, Minun Sydänasukkaani, Minulla on suunnitelmia. Monet teistä ovat 

kipeästi halunneet parantamisen lahjaa ja muita lahjoja tuodaksenne lievitystä kärsimykseen. 

Minä valmistelen teitä näihin lahjoihin. ”  

” Jokainen rakastaa katsoa heitä, jotka ovat seurakunnan edelläkävijöitä, mutta vähänpä he 

ymmärtävät, että kuinka paljon tarkalleen se heille maksaa. Niille teistä, jotka ovat todella 

omistautuneet Minulle, te tulette saamaan sen selville. Clare ja Ezekiel ovat kärsineet paljon 

ollakseen tässä asemassa Minun kanssani, ja kuitenkin he, myös, haluavat nälkäisesti kasvaa ja 

palvella enemmän Minun Valtakunnassani. ”  

” Mutta Minun täytyy kertoa teille, te tulette kuolemaan lihallenne, jos te seuraatte Minua. Tulee 

olemaan tämän yön kaltaisia öitä, kun Clare vain halusi mennä nukkumaan, koska Ezekiel oli ollut 

esirukous kärsimyksessä koko päivän ja Clare huolestutti itsensä loppuun huolilla ja rukouksella. 

Mutta Minä tarvitsin häntä ja kutsuin häntä luopumaan unesta ja kuuntelemaan Minun viestini 

teille. Ja Minä olen antanut hänelle armon olla tässä ja totella. ” 

” On aikoja, jolloin vain haluaisi häivyttää jonkun olemattomiin, mutta Minä pyydän teitä 

näkemään ylimääräistä vaivaa ja palauttamaan rauhan, vaikka te ette olekaan väärässä. On aikoja, 

jolloin Minä tulen pyytämään teitä tekemään jotakin, joka tulee rikkomaan toisten ihmisten 

sensuurin ja herjaukset. Te tulette menettämään kasvonne ja ystävänne ja sukulaisenne. Teidän 

täytyy valita heidän ja Minun välilläni.”  

” Tulee olemaan nuhteen ja korjauksen aikoja, jopa nöyryytyksen. Tuletteko te jatkamaan Minun 

puolestani tekemistä, kun Minun sanani ovat hämmentäneet teidät? Tuletteko te jatkamaan 

Minun seuraamistani, jos teidän puolisonne uhkaa jättää teidät? ”  

” Mitä Minä sanoin…  

 Hän kääntyi ja sanoi heille: ” Jos joku tulee Minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan 

ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla Minun opetuslapseni. 

Ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa Minua, se ei voi olla Minun opetuslapseni… ” Luukkaan 

Evankeliumi 14:26-27. 

( Lyhyt selitys tähän Raamatun kappaleeseen… Tämä Selvitys, vihata omia sukulaisiaan, joko ei voi 

tulla Jeesukselta Kristukselta tai sillä on kokonaan eri merkitys. Koska me tiedämme, että Herra 

itse sanoi tämän, me tiedämme myös, että meidän täytyy ymmärtää tämä hengellisesti, koska 

”naapurimme vihaaminen” ei kuulu Hänen Rakkauden opetuksiinsa. Tässä asiayhteydessä… ”Isä ja 

Äiti” tarkoittavat meidän alkuperäämme – vanhaa käsitystä uskosta ja perinteistä; ”Vaimo” ja 
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”Veljet ja sisaret” meidän intohimojamme ja ”Lapset” tarkoittavat meidän halujamme ja 

ideoitamme. Seurataksemme Jeesusta oikealla tavalla, meidän täytyy ”vihata” kaikkea tätä – tämä 

on itsekieltäytymistä. Seuraavassa Hän myös selittää, että se voi ihan hyvin tapahtua meille myös 

todellisella, materiaalisella tavalla, että meidän täytyy kestää samanlaisia olosuhteita. Theo) 

Jeesus jatkoi… 

” Molemmat, sekä Clare että Ezekiel, tietävät täsmälleen, mitä se tarkoittaa, he molemmat ovat 

menettäneet puolisot ja lapset, jotka eivät ymmärtäneet, mitä tarkoittaa kuulua Minulle. ” 

” Minä en ole ehdottamassa teille, että te tekisitte äkkinäisiä liikkeitä. Mutta Minä varoitan teitä, 

että asiat saattavat johtaa siihen. Jos johtavat, tulee olemaan kivuliaan selvää, että te ette voi 

jatkaa siinä ihmissuhteessa. Siitä ei voi erehtyä. Jotkut teistä on kutsuttu pysymään ja sietämään 

epäoikeudenmukaista vainoa puolisonne taholta ja tarjota se Minulle heidän kovetettujen 

sydäntensä puolesta. Tämä tulee maksamaan teille paljon. ”  

” Te kysytte… ”Missä on ilo tässä kaikessa?”  

” Vastaus on yksinkertainen… Se on sisäinen ilo, ilo siitä, että Minä elän, liikun ja hengitän elämää 

teidän kauttanne muille. Se on sisäinen elämä, paljon valtameren pinnan alla, missä tuulenpuuskat 

ja myrskyt nakkelevat teitä edestakaisin veden pinnalla. Ei, näissä syvyyksissä me uimme yhdessä, 

siellä on iloa, rauhaa, iloisuutta ja tyytyväisyyttä, mistä kukaan pinnalla ei voi nauttia. Se on 

kätketty ilo, jota todella harvat näkevät, mutta se on ilmeistä teidän tyynelle luonteellenne, kun te 

otatte asiat harppauksilla… tietäen, että ainoa asia, joka merkitsee elämässänne, on Minun 

hyväksyntäni teille. ”  

” Tämä ei ole jokaiselle. Laskekaa kulut. Mutta, jos te kaipaatte ensimmäisten apostolien elämää, 

sen heijastusta, mitä he kärsivät ja mistä he luopuivat palvellakseen Minua. ”  

” Mistä te tiedätte, että Minä kutsun teitä tähän? Te tulette huomaamaan, että mikään tässä 

maailmassa ei voi tyydyttää teitä. Ei väliä, kuinka paljon Minua teillä on, jos te jarruttelette, te ette 

tule olemaan onnellisia – te tulette haluamaan enemmän ja enemmän ja enemmän. Tässä 

useimmat pysähtyvät… ”  

” Niin hän sanoi hänelle: ”Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta. Ja illallisajan tullessa 

hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina.” Mutta he 

rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle: ”Minä ostin pellon ja minun 

täytyy lähteä sitä katsomaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä.” Toinen sanoi: ”Minä ostin viisi 

paria härkiä ja menen niitä koettamaan; pyydän sinua, pidä minut estettynä.” Vielä toinen sanoi: 

”Minä otin vaimon, ja sentähden en voi tulla. ” Luukkaan Evankeliumi 14:16-20. 

Ja niinpä he myyvät elämänsä halvalla… aina ihmetellen, millaista se olisi ollut seurata Minua koko 

sydämestään, kun Minä esitin ensimmäisen kutsun. ”  

Vau. Minä tein niin. Minä jätin huomiotta Sinun ensimmäisen kutsusi. Kaksi seuraavaa vuotta 

olivat kamalia, haaleita ja täynnä katumusta siitä, että minä olin jättänyt väliin mahdollisuuden 

todella elää Sinua varten. Mutta, kun lopulta sain toisen tilaisuuden… VAU! Koskaan elämässäni 

minulla ei ole ollut Sinua enemmän.  

” Sinä olit siunattu, Minun Rakkaani. Kaikki eivät saa toista tilaisuutta. Mutta Minä tiesin, että sinä 

et tulisi olemaan onnellinen, Minä tiesin, että sinä halusit enemmän. Jotkut teistä, jotka nyt 
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kuuntelevat, tunnistavat itsensä hänessä – te yhä ihmettelette, että tuletteko te saamaan toista 

tilaisuutta. Se päätös teidän täytyy tehdä. Mutta tämän Minä kerron teille: jos te lykkäätte sitä 

liian pitkään, te ette koskaan tule tekemään sitä. ”    

” Monet antavat Minulle elämänsä pohjasakat, tähteensä. Kyllä, Minä otan ne. Minä otan mitä 

ikinä te haluatte antaa Minulle, mutta te toivotte, että te olisitte tehneet päätöksen, kun te olitte 

nuorempia. ”  

” Jotkut teistä ovat nuoria ja voimakkaita ja odotatte saavanne hyväpalkkaisen uran yliopisto-

opintojen jälkeen. Minä varoitan teitä nyt, jos te pysytte hengissä siinä ilmapiirissä, te saatatte 

selviytyä siitä ilman minkäänlaista uskoa. ” 

” Jotkut teistä saattavat valita Raamattu koulun ja opiskella pastoriksi, tähtäimessä hyväpalkkainen 

työ ja vakuutus ym. Te yhä ajattelette kuin maailma. ”  

” Jos te haluatte seurata Minua, teidän täytyy seurata sydäntänne. Yksikään Minun apostoleistani 

ei ollut koulutettu – paitsi se, joka petti Minut. Sen pitäisi kertoa teille jotakin. Kaikki 

Evankeliumeissa on allegoriaa teidän ajastanne. Miehet, jotka menestyivät Minun kanssani eniten, 

olivat yksinkertaisia, sydämen ja intohimon ihmisiä. He rakastuivat Minuun ja halusivat vain sitä, 

mitä Minulla oli heille antaa. ”  

” Pietari jätti tuottoisan kalastus toimen työntekijöineen, palvelijoineen, vaimon ja lapset. Matteus 

oli hyvällä alulla tuottoisassa hallinnon työssä, etenemässä tikkaita ylempään asemaan. 

Myöhemmin, Luukas oli lääkäri ja hänellä oli kukoistava praktiikka ja merkittävät tulot ja lupaus 

mukavasta elämästä sosiaalisen aseman ja suosion kera. ”  

” Kaikki nämä miehet olivat työskennelleet kovasti saadakseen itselleen turvatun aseman ja 

lupauksen hyvästä elämästä. Kaikki he tunnistivat Suuren Hinnan Helmen… käänsivät selkänsä 

maailmalle ja seurasivat Minua. ”  

” Ja entä sinä? Kenen sinä sanot Minun olevan? Mitä Minun kutsuni sinulle merkitsee? Ovatko 

vanhempasi järjestelleet sinulle opinnot ja te ette tohdi saattaa heitä pettyneiksi? Käyttekö luokan 

toisensa jälkeen, tuntien tuhlaavanne aikaanne ja etenevänne väärään suuntaan? No niin, te 

luultavasti olette, jos te tunnette niin. ”  

” Siispä, mitä teidän täytyy tehdä seurataksenne Minua? Kuten rikas, nuori hallitsija… menkää ja 

myykää kaikki mitä teillä on, antakaa ne köyhille, sitten tulkaa ja seuratkaa Minua. Aivan kuten 

alussa. Ja minne te menette? Minne ikinä Minun Henkeni liikkuu, missä ikinä ihmeistä tehdään 

Minun Nimessäni, missä ikinä ihmiset asettavat elämänsä alttiiksi tuodakseen Evankeliumia. 

Minne ikinä teidän sydämenne johdattavat teitä. Koska Minä asun teidän sydämissänne ja Minä 

neuvon teitä teidän sydämestänne. Minä laitan Minun toiveeni teitä varten, mitkä todella ovat 

teidän toiveitanne, teidän sydämeenne. ” 

” Kyllä, te voitte valita Raamattu koulun… mutta Minä pyydän tätä teiltä. Mitä te haluatte oppia? 

Kaiken Raamatusta ja kuinka pyörittää kirkon toimintaa? Vai Minun tapani? Te ette tule oppimaan 

Minun tapojani, ennen kuin te menette ihmisten luo ja otatte osaa heidän suruihinsa ja 

menestyksiinsä. Te tulette oppimaan rakastamaan, kuten Minä rakastin vasta, kun te menette 

heidän joukkoonsa, eläen, kuten he elävät, ollen siellä kaikissa moninaisissa elämän tilanteissa, 

joita he kohtaavat Minun kanssani, vain, heidän auttajanaan. ” 
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” Näettekö? Tämä kutsu on kutsu riisua elämänne maailmasta ja syöksyä haavoitetun ihmiskunnan 

mereen, Vain Minun ääneni ohjaamassa teitä. ”  

” Ennen kaikkea muuta, seuratkaa sydäntänne. Seuratkaa Rakkautta. Menkää voitelun mukaan ja 

oppikaa – oppikaa muiden kanssa työskentelyä ja oppikaa, kuinka olla uskollisia vain Minulle 

ristiriitojen keskellä. ” 

 ” Kyllä, Minä tulen olemaan teidän kanssanne. Minkä asteisesti te uhraudutte, sen asteisesti Minä 

tulen olemaan teidän kanssanne. Minä en koskaan tule lähtemään viereltänne ja te tulette 

oppimaan Minun tapani, henkilökohtaisesti Minulta. Ainut vaatimus on teidän halunne rakastaa 

Minua ja rakastaa veljeänne. Te ette ehkä ole siinä pisteessä vielä… mutta jos se on sydämenne 

intohimo, minä olen pannut sen sinne ja Minä tulen saamaan sen tapahtumaan. ” 

” Kieltäkää itsenne, nostakaa ristinne ja seuratkaa Minua. ” 

 

 

377. Jeesus sanoo… Minun Morsiameni on kaunis Taistelukentällä &  

Kuinka tunnistaa Minun Morsiameni 

 
MINUN MORSIAMENI ON KAUNIS TAISTELUKENTÄLLÄ & MINUN MORSIAMENI TUNNUSMERKIT  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Toukokuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Katsokaahan, Minun Kallisarvoiset Morsiameni, mitä hyvää siinä on ja mikä hyve 
on siinä, kun te seuraatte Minua, vain koska Minä tuhlaan Minun Rakkauttani teille? Kun te 
rakastatte jotakuta, ettekö te halua olla osa heidän elämiensä jokaista osa-aluetta? Ettekö te halua 
olla osa heidän kärsimyksiään, heidän koettelemuksiaan, kuin myös voittojaan?”  

”Tämä on toinen tapa tunnistaa Minun Morsiameni… Kun Minä murehdin, hän murehtii. Kun 
Minun täytyy työskennellä väsymättömästi, hän on Minun vierelläni, työskennellen myöskin, satoi 
tai paistoi. Hän on siinä, koska hän todella rakastaa Minua. Tämä on eräs Minun aidon Morsiameni 
todellisista testeistä.”  

”Mitä kunniaa siitä teille on, jos te näyttäydytte festivaaleilla ja juhlissa, mutta olette poissa 
työskentelyjuhlista? Mitä se paljastaa henkilön luonteesta? Ne, jotka ovat osa Taivaan 
Valtakuntaa, haluavat olla läsnä kaikilla elämän osa-alueilla. On kaunis asia nähdä teidät pestyinä, 
koristeltuina hepeniin, Kuninkaan kulkueessa.”  

”Mutta on myös kaunista nähdä teidät lopen uupuneina ja taistelun kuluttamina taistelukentällä, 
hoitaen haavoittuneita Minun vierelläni, kun itken Meidän Omiemme puolesta. Kyllä, kuinka 
symbolista tämä on, kuinka varmentavia nämä teidän toimenne ovat, seurata Minua Minun 
kärsimyksissäni ja olla halukas omaksumaan se, mitä Minun täytyy omaksua.”  

”Näinä aikoina, Minä olen vahvistamassa teitä esirukoilemista varten, ollaksenne hyvin lähellä 
löytää vihollinen, hoitaen haavoittuneita ja tiettyinä aikoina, Minä tulen sallimaan teidän olla 
vihollista edellä ja eristää hänet ja pilata hänen suunnitelmansa.”  

”Itse asiassa, näinä hetkinä, ne teistä, jotka rukoilevat maailman puolesta, olette taistelukentän 
eturintamassa. Älkää odottako kävelevänne pois vahingoittumattomina. Mutta odottakaa Minun 
lohdutustani ja kumppanuuttani taistelussa.”   
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( Clare ) Herra siunaa teidät! 

 

 

378. Jeesus sanoo…  

Minä olen johdattamassa teitä Unelmiinne... Luottakaa Minuun 

 
MINÄ OLEN JOHDATTAMASSA TEITÄ UNELMIINNE… LUOTTAKAA MINUUN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Elokuuta, 2016.  

Clare aloitti… Olkoon Jeesuksen Rohkeus meidän voimamme, kun Hän johdattaa meitä uusille 

poluille.  

Tänään Hän jakaa meidän kanssamme kaikkein parhaita tapoja saavuttaa sydämen halumme 

määränpää. Tämä on niin voimistava ja lohduttava viesti, Sydänasukkaat.  

Jeesus aloitti… ”Minun tyttäreni, Minun Morsiameni, Minun Kallisarvoiseni. Kuinka Minä kaipaan 

puhua sinulle Minun Sydänasukkaiden perheen puolesta. Ei hetkeäkään kulu, ilman että Minä en 

kaipaa tuudittaa heitä Minun käsivarsillani ja lohduttaa heidän haavojaan, parantaen ja anteeksi 

antaen heidän kaikki puutteensa.”  

”Voi, niin monet teistä ovat joutuneet teidän syntienne mukanaan pyyhkäisemiksi, ja 

menneisyyden asiat, joita ette vieläkään tunnista; pinttyneet tavat, jotka näyttävät tarpeeksi 

viattomilta, mutta kuitenkin ne ovat vakavia Minulle. Kun te tulette lähemmäs Minua, omaksuen 

Minut suurella kaipauksella, Minä puhun teidän sydämiinne ja autan teitä pääsemään sopuun 

niiden asioiden kanssa, joita te ette ole tunnistaneet niiksi, mitä ne elämissänne ovat.”  

”On niin monia asioita, jotka ovat näkymättömiä teille – mutta aika näkyviä viholliselle, joka 

jatkuvasti käyttää niitä teitä vastaan. Mutta kun te tulette lähemmäs, Minä voin laittaa sormeni 

asioihin ja tuoda ne teidän huomioonne. Ja kun teen, Minä myös suon teille tarvittavat armot 

päästä yli näistä asioista elämissänne.”  

”On niin monia asioita, jotka ovat näkymättömiä teille – mutta aika näkyviä viholliselle, joka 

jatkuvasti käyttää niitä teitä vastaan. Mutta kun te tulette lähemmäs, Minä voin osoittaa 

sormellani ne teidän huomioonne. Ja kun teen, Minä myös suon teille tarvittavat armot teidän 

päästä yli näitä asioista elämissänne.”  

”Tämä on sotaa, missä te olette, eikä se koskaan lakkaa. Yksi syy, miksi olen neuvonut teitä 

lepäämään riittävästi, on, että kun te olette väsyneitä, teidät on helpompi vetää syntiin ja 

sanomaan ja tekemään asioita, joita te ette selkeämmässä mielentilassa sanoisi tai tekisi. Pyydän, 

älkää vastustelko Minua, kun Minä yritän osoittaa teille alueen elämässänne, joka on tulossa 

tarkasteltavaksi. Minä en tee tätä siksi, koska Minä olen ankara ja kriittinen piiskuri, riistäen teiltä 

tiettyjä nautintoja. Minä teen sen, koska Minä tiedän hyvin, kuinka sitä tullaan käyttämään teitä 

vastaan tulevaisuudessa ja Minä yritän estää junaturman.” 

”Te kaikki olette edenneet niin pitkälle Minun lähelleni tulemisessa, Minun kuuntelemisessa ja 

kuulemisessa, Minun tottelemisessa – jopa elämää mullistavien tarkistusten tekemistä 

suunnitelmiinne ja tulevaisuuteenne. Tähän Minä olen hyvin tyytyväinen. Mutta ymmärtäkää: 
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Minä haluan suurentaa teidän toiminta-aluettanne ja  laajentaa teidän vaikutusaluettanne ja 

seppelöidä teidät uusilla armoilla, hoitamaan Minun sairasta Ruumistani.”  

”Mutta ennen kuin Minä teen sen, Minun täytyy puhdistaa, vahvistaa ja korjata teidän sisimpänne, 

niin että teillä on tilaa uusille lahjoille ja että ne ovat tiukasti perustuksessa, joka koostuu aidosta, 

sydämeenkäyvästä veljellisestä rakkaudesta ja seinät ovat tottelevaisuudesta ja katto nöyryydestä. 

Ilman tätä rakennetta paikoillaan, elämän myrskyt voivat pestä lahjat pois; ovet voidaan aukoa, 

niin että varas tulee tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan. Kun Minä kohotan teidät teidän 

uuteen asemaanne, vihollinen myös nimittää uusia demoneita teille. Kuten sanonta kuuluu, 

”Uudet tasot tulevat uusien paholaisten kera.”   

”Miksi, te kysytte Minulta? Koska nyt te olette sellaisessa asemassa, että te voitte varastaa 

enemmän sieluja viholliselta, rakastaa enemmän sieluja Valtakuntaan, johdattaa heitä Minun 

luokseni. Ja niinpä nyt te olette suurempi uhka ja sellainen, joka täytyy kukistaa. Ja kuinka he 

kukistavat teidät? Teidän omien syntienne avulla. He ovat asiantuntijoita kamppailulajeissa; he 

käyttävät teidän omaa liikettänne teitä itseänne vastaan.”  

”Mitä pidemmälle te etenette Minun Valtakunnassani, sen pikkutarkempi teidän täytyy olla 

käyttäytymisessänne: mitä te katselette mediassa, mitä musiikkia kuuntelette, missä vietätte 

vapaa-aikaanne. Kuinka järjestätte elämänne, antaaksenne Minulle sen ajan, mitä Minä tarvitsen 

yksin teidän kanssanne. Teidän tärkeysjärjestyksenne muotoilee tulevaisuutenne. Mitä te laitatte 

ensimmäiseksi ja mitä laitatte viimeiseksi, se kertoo sielunne kunnon ja sen kuinka paljon armoa te 

tulette olemaan kyvykäs pitämään sisällänne. Tai kuinka paljon armoa te tulette helposti 

päästämään käsienne lävitse, koska te ette kulje tarpeeksi hyveellisesti suojellaksenne sitä.”  

”Minä tunnen teidät, rakkaat, paljon paremmin kuin tetunnette itse itsenne. Minä tiedän, kuinka 

paljon kiusausta te voitte kestää, ennen kuin te annatte periksi ja teette kompromissin ja teette 

syntiä. Minä myös tiedän, että mikä pitkällä tähtäyksellä tulee tuomaan teille todellisen ja 

kestävän ilon, mitä te etsitte. Ja te olette antaneet Minulle luvan muovata teitä, siispä Minä 

johdatan teitä sitä polkua pitkin, joka kaikkein tehokkaimmin ja varmimmin tuo teille teidän 

sydämenne syvimmät halunne ja päämääränne.” 

”Joskus saattaa näyttää siltä, että Minä johdatan teitä VÄÄRÄÄN suuntaan. Mutta se on vain koska 

te ette näe itseänne selvästi. Te ette voi vain mennä pisteestä A pisteeseen B. Ensin teidät täytyy 

puhdistaa oman edun tavoittelusta, paheista, elämän mittaisista tavoista, jotka ovat jarruttaneet 

teitä. Tästä syystä, Minä annan teidän epäonnistua ja langeta, saadaksenne teidät järkiinne, niin 

että te voitte nähdä itse ne alueet, millä te olette heikkoja – ovet, joita te avaatte, demonit niiden 

ovien takana.”  

”Kyllä, Minä pidän teidän puolianne, Rakkaani. Pyydän, älkää taistelko Minua vastaan. Älkää 

vastustako sitä, mitä Minä olen kutsunut teidät tekemään. Mieluummin, tukekaa sitä ristiä ja 

käykää hyvä kilpailu. Sillä kaikki se, minkä tunnette Minun riistävän teiltä, siitä tulee siunaus 

korvaamaan sen paikan, mistä luovuitte Rakkaudesta Minuun. Kyllä, jokaisesta uhrauksesta on 

palkkio, joka tuo teitä lähemmäs unelmianne.” 

”Ei ole synti olla heikko. Julistakaa vain, ”Herra, haluan, että minusta tehdääntaipuvainen ”. On 

synti sanoa, ”Herra, en halua, että minusta tehdään taipuvainen”. Siinä tapauksessa, Minä jätän 

teidät erämaahan määräämättömäksi ajaksi, kokemaan valintojenne mielettömyyden. Sitten, kun 

te olette lopen uupunut itseenne, Minä tulen ja päästän teidät pahasta uuteen elämään. Siispä, 
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älkää pelätkö muutosta. Älkää pelätkö seurauksia, joita tulee niistä muutoksista, joihin Minä teidät 

johdatan. Älkää pelätkö mitään paitsi syntiä ja Luottakaa Minuun.” 

”Mitä kivuliaampi ja epävarmempi muutos on, sen suuremmat hyödyt siitä on sielullenne. 

Katsokaahan, on monia asioita, joihin te tarraudutte, maailmallisesta viisaudesta. Jo pelkkä ajatus 

päästää irti niistä, on pelottava, mutta muistakaa: Minä olen laittanut armon verkon allenne ja 

millään, mistä Minä pyydän teitä luopumaan, ei ole mitään arvoa teille tulevaisuudessa – ja 

pikemminkin kuin että ei olisi, se tulee olemaan tiellä ja estämään siunauksia, joita Minulla on 

varattuna teille.”  

”Kun tämä pelko saa otteen teistä, heijastakaa kaikkia niitä tapahtumia ja tilanteita, joihin te 

pyysitte Minun apuani. Heijastakaa Minun uskollisuuttani ja kuinka hyvin Minä ratkaisin ne teidän 

puolestanne ja ne monet siunaukset, mitkä seurasivat kriisien aikaa.” 

”Ei mikään, minkä Minä sallin teidän elämässänne, ole hedelmätöntä, mikään ei ole 

merkityksetöntä. Te ette vain näe sen tapahtuman välttämättömyyttä sielunne hyväksi, kun se käy 

ilmi. Mutta jälkiviisaus on aina helppoa. Seuraavina viikkoina, kuukausina ja vuosina, te alatte 

nähdä, mitä etuja niillä tapahtumilla oli elämässänne ja kuinka Minä käänsin jonkin traagisen 

hyväksi.”  

”Minä en koskaan ota teiltä mitään pois, minkä tilalle Minä en anna jotakin parempaa, koska Minä 

rakastan teitä, ja ehdottomasti inhoan nähdä teidän kärsivän. Minä rakastan tuoda teille iloa, 

siunauksia elämäänne, mutta jotta teillä olisi niitä, Minun täytyy tehdä tilaa niille.” 

”Tämä on nyt aika tehdä tilaa uusille aluille. Siispä Minä kutsun teitä, Minun Sydämeni Rakkautta, 

kuulostelemaan näitä muutoksia ja omaksumaan ne, luottaen Minuun, että Minä en koskaan 

johdata teitä syviin vesiin, ilman että opetan teidät uimaan.”  

”Te olette Minun aarteeni, Minun hyvin suuri Aarteeni ja Minun sydämeni ilo. Sallikaa Minun 

rikastuttaa teidät, rakkaat. Seuratkaa Minua täysin hyläten muun ja vain luottaen.” 

 

 

379. Jeesus puhuu Parantamisesta & Voitosta… Hengellistä Sodankäyntiä Osa 6 

 
JEESUS PUHUU PARANTAMISESTA & VOITOSTA… HENGELLISTÄ SODANKÄYNTIÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Elokuuta 2016. 

Clare aloitti… No niin, minun rakkaat Sydänasukkaat, Herra todellakin on meidän kanssamme, 

ohjeistamassa ja rohkaisemassa meitä.  

Aloitin aikani Hänen kanssaan tänä iltana sanomalla… ”Voi, minun kallisarvoinen Herrani, kuinka 

ystävällistä Sinulta tulla vierailemaan luokseni tällä erityisellä tavalla tänä iltana. Sinä tiedät liian 

hyvin, kuinka minä olen kompuroinut nämä viime päivät… jopa viikot ja olen kaivannut Sinun 

hellää seuraasi niin paljon. Ei sillä, että Sinä pidättelisit mitään, pikemminkin minä olen laittanut 

niin monia muita asioita Sinun edellesi.”  
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Jeesus aloitti… ”Kyllä, todellakin sinulla on ollut kädet täynnä maailmallisia huolia. Mutta nyt 

meillä on ollut ainakin muutamia hetkiä aikaa erillämme. Ja todella Minun täytyy jatkaa niiden 

ohjeistamista, jotka rakastavat asua Minun sydämessäni.”  

”Ensiksi Minä haluan sinun jakavan heidän kanssaan sen, mitä sinulla on ollut sydämelläsi koko 

päivän.” 

( Clare ) Minä haluan hiukan selittää tapahtumia, mitä oli Ezekielin kanssa ja mitä odottaa  hyvin 

erityisen parannuksen jälkeen, Ezekielin suostumuksen työhön, jota Jeesuksella on häntä varten.  

Sinä nimenomaisena yönä, kun asiat tulivat siihen pisteeseen, että niille piti tehdä jotakin. Jeesus 

kysyi kysymyksen, ”Tuletko vai et tule kantamaan tätä ristiä?” ja Ezekiel katui vastahakoisuutta ja 

laiskuutta, ja niin tein minäkin. ja sinä nimenomaisen yönä Ezekiel todellakin vastaanotti suuren 

parannuksen: ruumiin, sielun ja hengen. Ja periaatteessa Herra sanoi hänelle, kohottaudu ja nouse 

ylös ja kävele. Ja niin hän teki, suoraan kitaralleen, mistä uusi laulu kumpusi… jopa kuten on 

kirjoitettu… ”Virittäkää Hänelle uusi laulu, soittakaa kauniisti, huutakaa riemunne julki!” Psalmi 

33:3. 

Ja niinpä me nyt molemmat olemme kävelemässä voittoon. Voittoon omasta tahdostamme, 

itsesäälistämme ja laiskuudesta. Ja kukaan ei voi ottaa meiltä pois sitä voittoa, jos me säilytämme 

sen. 

Kuitenkin, kun me vastaanotimme kosketuksen Herralta, se tuli kahden kanavallamme vierailevan 

satanistin tekemän hyökkäyksen kantapäillä. Herra salli heidän kuoleman toimeksiantojensa 

laskeutua (heidän ja monien muiden, jotka ovat jahdanneet meitä hyvin pitkän aikaa) ja Hän käytti 

sitä tilaisuutena särkeä ja tuoda pintaan asioita, jotka täytyy tyhjentää meidän astioistamme, 

ennen kuin heidät voidaan täyttää uudella viinillä. 

Se oli meille voitto lihastamme. Ja se tuli vakavasta ruumiin tilasta pois päästämisen kera. Mutta 

se ei takaa, etteikö meitä vastaan tultaisi hyökkäämään uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja 

jokaisen hyökkäyksen kera, me opimme enemmän vihollisen taktiikoista ja me jaamme tämän 

meille uuden ymmärryksen teidän kanssanne. 

Ja rukousten, pois päästämisen ja parannuksen aikana Herra teki hyvin selväksi meille, ettei Hän 

tule sallimaan Ezekielin kuolla näihin hyökkäyksiin, vaan Hän jättäisi jäljelle pienen jäännöksen 

kärsimystä käytettäväksi paastouhrauksena, kun kriittisiä tilanteita tulee.  

Rakkaat, me saatamme saada ihmeellistä parannusta, mutta sitten tulla hyökkäyksen kohteiksi 

jälleen. Meidän täytyy taistella pitääksemme sen parannuksen. Me myös saimme selville, että 

sairautta on kolmessa paikassa: ruumiissamme, hengissämme ja sieluissamme. Siispä, kun Herra 

parantaa meidät, Hänen täytyy koota meidät uudelleen, että nämä kolme kerrosta ovat jälleen 

kerran täydellisesti liitetty yhteen, sen lisäksi, että kaikki kolme osaa on parannettu. Tämä on 

jotakin, jota vain Herra voi tehdä. 

Jeesus, onko Sinulla meille vielä muuta?  

( Jeesus ) ”On Minulla.” Hän sanoi. ”Tämä vaatii kärsivällistä kestävyyttä ja uskoa. Kun Minä 

parannan teidät, te voitte manifestoida täydellistä tai osittaista parannusta, riippuen siitä, mikä on 

parasta teidän sielullenne. Muistakaa, Minä rukoilin kahdesti, että sokea mies näkisi.” 
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”Niin Hän tarttui sokean käteen, talutti hänet kylän ulkopuolelle, sylki hänen silmiinsä ja pani 

kätensä hänen päälleen ja kysyi häneltä: ”Näetkö mitään?” Tämä katsahti ylös ja sanoi: ”Näen 

ihmiset, sillä minä erotan käveleviä, mutta ne ovat puiden näköisiä.” Sitten Hän taas pani kätenä 

hänen silmilleen; ja nyt mies näki tarkkaan ja oli parantunut ja näki kaikki aivan selvästi.” 

Markuksen Evankeliumi 8:23-25.  

Jeesus jatkoi… ”Tämän Minä tein tarkoituksellisesti, osoittaakseni teille, että jatkuva rukous on 

tarpeen joihinkin tiloihin. On eri asia, kun Minä rukoilen ja ihme manifestoituu ja aivan eri asia 

Minun luomakunnalleni rukoilla, heidän uskonsa on epätäydellistä ja ihmeen tapahtumiseksi. 

Kuitenkin se voidaan tehdä, teidän uskonne mukaan ja tässä Minä johdatan teitä kaikkia.”  

”Sielun täytyy olla valmis parannettavaksi. Olosuhteet, jotka sallivat ristin manifestoitua, niiden 

täytyy olla aikansa ja sitten kun ne ovat olleet aikansa, myös sairaus voidaan parantaa. Silloin 

sielun täytyy kulkea siinä, mitä Minä olen tehnyt, jopa niin, että sitä vastaan hyökätään toistuvasti, 

sekä ruumista että mieltä vastaan. Heidän täytyy kulkea uskossa. Tässä monet menettävät 

parannuksensa.”  

”Minun lapseni, todella, teidän täytyy taistella pitääksenne parannuksenne. Teitä tullaan jatkuvasti 

loukkaamaan valheellisilla oireilla, jopa hyökkäyksiä tullaan vihjaamaan Minun käyttämiäni astioita 

vastaan, että sabotoitaisiin parannusta. Jos te voitte vain jatkaa ja pitää silmänne Minussa, kuten 

nainen, joka kosketti Minun pukuani. Jatkakaa Minun pukuni koskettamista ja lujasti osoittakaa 

vääräksi jokainen syytös, että te ette olisi parantunut.”  

”Sitten on avoimia ovia, jotka sallivat sairauden tulon takaisin sisään. Joukossanne on monia, jotka 

ovat tuoneet nämä sairaudet itse itsellenne, kriittisillä asenteillanne veljiänne ja sisarianne 

kohtaan. Parantumisenne ei tule kestämään, ellette te ole kaikenkattavassa sodassa ylpeyttänne 

vastaan. Ylpeys sallii teidän nostaa päätänne muiden yläpuolelle ja katsomaan alaspäin heihin 

tuomiten. Tämä ON sairauden pääovi: jatkuva negatiivinen tuomitseminen muita kohtaan. 

Parantumisen täytyy alkaa teistä, että ulkoinen parantuminen olisi täysin tehokasta.”  

”Minä en halua lannistaa teitä, Minun hyvin Kallisarvoiseni, mutta Minun täytyy puhua totuus 

teille tai te tulette olemaan jatkuvasti turhautuneita tuloksiinne. Tuomitseminen aukaisee oven 

demoneille, demonit tuovat sairauden ja Minä en voi pitää ovea suljettuna, te jatkuvasti avaatte 

sitä. Minä tulen paljastamaan, millaista on kulkea voittoon, mutta sitten teidän täytyy säilyttää se 

sydämen ja mielen pyhyydellä.”  

”Ja mitä Clare on sanonut jäännöksen jäljelle jättämisestä tai hyvin pienen osan manifestoitumisen 

sallimisesta, on ehdottomasti totta. Mutta jos se on Minun tekemääni, se tulee poistumaan, sitten 

kun Minun tarkoitukseni on saavutettu, ellette te tunne, että tämä sairaus on sallittu, koska te 

olette tarjonneet itsenne Minulle ilman ehtoja ja me olemme sopineet siitä. Siinä tapauksessa, 

oireet tulevat olemaan vakavampia tiettyinä aikoina, mutta sitten ne tulevat vähenemään. Minulla 

ei ole mitään kohtaan enemmän myötätuntoa kuin niitä kohtaan, jotka ovat valinneet kärsiä 

vapaaehtoisesti, koska he rakastavat toisia tarpeeksi kantaakseen Minun heille tarjoamaani ristiä. 

Tämä on persustavanlaatuisesti Minua miellyttävää ja sellaisten sielujen kanssa Minä 

kommunikoin ja paljastan salaisuuksia.”  

”Tämä opetus on vakavasti laiminlyöty ja väärin ymmärretty modernissa kristillisyydessä. Ja sen 

johdosta, teillä on suurta masennusta niillä, joita on koeteltu, eivätkä he ole parantuneet. 

Syyllisyys vie heitä alemmas päivä päivältä, kun he huutavat apua, ”Miksi Herra, Sinä et ole 
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parantanut minua? Mitä minä olen tehnyt? Mitä ovat minun syntini, jotka ansaitsevat sellaisen 

rangaistuksen?” He elävät syyllisyyden täyttämää elämää, uskoen, että heillä ei ole uskoa, että 

heidän omistautuneisuutensa ja uskonsa Minuun on virhe. Kun Minä haluaisin heidän tietävän, 

että he ovat esirukoilijoita, joilla on kultaiset suitsutusastiat, joiden tuoksu saavuttaa Isän 

valtaistuimen. Tällä tavalla, he voisivat elää rauhassa ja ilossa, mieluummin kuin että elää täynnä 

huolia, katkeruutta ja masennusta – tuntien olevansa konkurssissa ja että ei ole mitään millä 

osallistua kirkon toimintaan. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta.”  

”No niin, tämä parantamisen aihe on syvä ja leveä. Minä toivon, että te kaikki opiskelisitte näitä 

viestejä ja ymmärtäisitte todelliset asioiden vuorovaikutussuhteet parantamisessa ja siinä 

pysymisessä. Minä haluan teidän ymmärtävän kuinka teitä vastaan tullaan hyökkäämään valheilla, 

kun te olette haavoittuvimmillanne. Valheilla, jotka on tahallisesti räätälöity, että teidän uskonne 

suistettaisiin raiteilta ja te vaipuisitte epätoivoon.”  

”Jos teillä on hyvä terveys, riemuitkaa ja käyttäkää ruumistanne palvellaksenne Minua, eikä omia 

nautintojanne. Jos te olette vuoteeseen tai pyörätuoliin sidottuja, riemuitkaa! Teidän rukouksenne 

kohoavat Taivaaseen jokaisen kivun myötä, jonka te kärsitte. Yksinkertaisesti vain huutakaa Minua 

apuun, Minun rakkaani. Huutakaa apua, Voi Jumala, paranna hänet! Voi Jumala, auta häntä! Voi 

Jumala, ARMOA!”  

”Kyllä, nämä ovat voimallisia rukouksia, joita te voitte käyttää milloin vain, kun te näette 

kärsimystä. Tuokaa se Minun luokseni, Minun kärsivät palvelijani ja todella Minä tulen vastaamaan 

teidän vetoomuksiinne. Te ette ehkä näe parannusta tai lohtua, mitä Minä tuon heille, joiden 

puolesta te rukoilette, mutta Minä lupaan teille, että Minä tulen tekemään, niin kuin on sen sielun 

parhaaksi.” 

”Loput teistä, joilla on hyvä terveys, älkää tuhlatko sitä, mitä teille on annettu. Pitäkää huoli, että 

te omistaudutte Minun Valtakuntani rakentamiselle, ettekä tämän maailman valtakunnille. Tehkää 

mitä pystytte, silloin kun pystytte, koska myös teillä voi olla raskaita ristejä kannettavananne. Juuri 

nyt tässä maailmassa on NIIN paljon tarvetta sieluille, jotka uhraavat itsensä muiden puolesta. Niin 

monet ovat menehtymässä, jopa puhuessamme. Kenelläkään teistä ei ole riittävää käsitystä Minun 

Armostani ja ettekä te myöskään ymmärrä rukoustenne ja anomustenne voimaa. Jos te 

ymmärtäisitte, te omistaisitte paljon enemmän aikaa sille.” 

”Minä olen antanut teille kykyjä. Minä olen johdattanut teitä ja opettanut teitä ja monet, monet 

teistä OVAT Minun tahdossani elämissänne ja te ette todella huomaa sitä. Kuinka te tulette 

tietämään sen? Kun te tunnette syvää tyytyväisyyttä siitä mitä te juuri olette tehneet, se osoittaa 

sen. Se on sielun rauha, kun se huutaa apuun, ”Todella. minä olen löytänyt Jumalan lahjan 

minulle.” 

”Kuitenkin, te ette ehkä tunnista sitä. Minä annan teille vihjeen tässä: kiinnittäkää huomiota. Kun 

te tunnette perustavaa laatua olevaa rauhaa, kun te olette tehneet jotakin, te tulette tietämään, 

että se oli Minun tahtoni teille.” 

”Jos te tunnette riemua saavutuksestanne, mutta olette levoton sielussanne, te voitte olla aika 

varmoja, että se mitä te teette, ei ole Minun kutsumukseni teille, vaan oma tahtonne. Niissä 

asioissa, kunnia haihtuu nopeasti ja varma, määrittelemätön tyhjyyden tunne saa otteen teistä. 

Kun taas asiat, joita te teette Minulle, ovat kuin polttavia kekäleitä, jotka säteilevät lämmintä 
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hehkua, kun te katsotte niitä, tietyllä tyytyväisyyden ja rauhan tunteella. Taivaassa ne tullaan 

näkemään loistavina timantteina, jotka koristavat kruunuanne.”  

”Sinnitelkää Minun Kaikkein Rakkain Ruumiini. Sinnitelkää. Palkinnot ovat sekä nykyhetkeäettä 

ikuisuutta varten.” 

 

 

380. Jeesus kutsuu meitä ottamaan jalansijaa Viholliselta... 

Hengellistä Sodankäyntiä Osa 7 

 
OTTAKAA JALANSIJAA VIHOLLISELTA… HENGELLISTÄ SODANKÄYNTIÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Elokuuta, 2016.  

Ensiksi lyhyt informaatio minulta, Jackieltä: Tästä lähtien, me tulemme puhumaan suorat Herran 

Viestit, jotka on annettu Sisar Clarelle. Claren henkilökohtaisia Sanoja siitä nimenomaisesta 

aiheesta ei tulla enää puhumaan, elleivät ne ole suora osa Herran Opetusta. Te voitte aina lukea 

Claren sanat englanniksi. Linkki koko viestiin on aina videon alla. Tämä sen vuoksi, koska meillä on 

muitakin tehtäviä täytettävänä. Kiitos ymmärtämyksestänne.  

Jeesus aloitti… ”Katsokaahan, Minun Ihmiseni, kun te olette aitoja, te loistatte erityistä voitelua, 

loistaen kirkkaasti pimeydessä. Kun te yritätte imitoida muita, te olette kuin vanha, väljähtynyt 

leipä. Kun te teette yhteistyötä Minun armoni kanssa, teidän ainutlaatuisuutenne loistaa 

pimeimmissä paikoissa tuoden valoa, ymmärtämystä ja lujuutta.”  

”Tätä Minä teen Minun Ruumiini kanssa juuri nyt. Älkää imitoiko toisten palvelutoimia, 

mieluummin olkaa ainutlaatuisesti sitä, mitä Minä olen luonut teidät olemaan. Kaikille teille on 

paikka Ruumiissa. Ainutlaatuisesti teidän omanne. Ja kun te täytätte sen paikan, te tuotte 

täydellistämisen heille, joilla on oikeamielisyyden nälkä ja jano, samalla kun täytätte unelmat, joita 

te ette edes tienneet, että teillä oli. Ne, jotka etsivät Minua koko sydämestään, löytävät Minut; ja 

ne, jotka ovat antaneet Minulle koko sydämensä, vievät Minut muille voimallisella ja 

jäljittelemättömällä tavalla.” 

”Minä myös kutsun teitä, Minun lapseni, juuri nyt ottamaan jalansijaa paholaisilta. Teillä on Minun 

Nimeni vaikutusvalta. Ja kun te työstätte henkilökohtaista pyhyyttä – ja se lisääntyy – te saavutatte 

enemmän ja enemmän vaikutusvaltaa Minun Valtakunnassani.”  

”Nouskaa uhmaamaan näitä pelkureita. Puhukaa, Minä olen teidän kanssanne ja Minä tulen 

nousemaan teistä. Ezekiel sai tarpeekseen. Milloin te olette saaneet tarpeeksenne? Milloin tulette 

siihen pisteeseen, missä te tulette sanomaan, ”Tarpeeksi!! Ei enää!!” Ja vedätte rajan, valmiina 

puolustamaan sitä?”  

”Kyllä, kärsimyksessä on hyve, mutta Minun Valtakunnassani ei ole tilaa pelkureille. Teidän täytyy 

nousta esiin oikeamielisyydessä, ettekä saa sallia vihollisen kulkea ylitsenne. Kun Minun 

oikeamielinen närkästykseni nousee teissä, nouskaa tilanteen tasalle ja vetäkää raja. Puolustakaa 

ja olkaa oikeamielisyyden soturi, joksi Minä olen teidät kutsunut olemaan.”  
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”Kristityille on nyt uusi standardi nousemassa. Uusi trumpetin kutsu kaikuu ilmoille. Nyt on aika 

sinnitellä ja saada jalansijaa Valtakunnalle; Saada vihollinen pakosalle, aiheuttaa pimeyden hengen 

valtakunnalle tappioita. Teidän täytyy taistella vihollisen kanssa, että saatte uutta jalansijaa, saatte 

parannusta, saatte oikeutta. Enää te ette voi istua ja omaksua uhri mentaliteettia. Pikemminkin, te 

olette nyt hyökkääjiä paholaisten kikkoja vastaan ja te ette anna periksi, ettekä te anna pois 

alueita. Pikemminkin te painatte päälle ja saatte alueita pahoilta.”  

”Älkää olko sorrettuja. Mieluummin, nouskaa ja nähkää Minun Kunniani kaikkialla ympärillänne, 

kun vasara paukahtaa ja murskaa menneisyyden linnakkeet elämässänne ja teidän rakkaittenne 

elämissä. Kun te nousette, Minun Kunniani laskeutuu kaikkialle teihin ja teidän ympärillenne. Älkää 

olko peloissanne – mieluummin laittakaa vihollinen pelkäämään teitä. Kun te kamppailette, Minä 

tulen esittämään Minun Voimaani teidän puolestanne.”  

”Hyökätkää ja olkaa rohkeita. Minun voimani täydellistyy teidän heikkoudessanne, eikä mikään 

teitä vastaan valmistettu ase tehoa. Pikemminkin, laittakaa vihollinen pakosalle ja julistakaa uusia 

alueitanne.” 

 

 

381. Jeesus selittää…  

Kuinka yksi paholaismainen Strategia voi tuhota teidän koko Elämänne 

 
KUINKA YKSI AINOA PAHOLAISMAINEN STRATEGIA VOI TUHOTA TEIDÄN KOKO ELÄMÄNNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Syyskuuta, 2016. 

Clare aloitti… Herra, minä haluan vain ne lahjat, joita Sinä haluat minun saavan. Minä en halua 

mitään enempää, kuin mitä Sinä olet antanut minulle. Ellet Sinä laita halua minun sydämeeni.   

Jeesus vastasi… ” Se on hyvin viisasta, Minun Kyyhkyni. Hyvin viisasta todella. Toiset eivät tiedä, 

mitä Minun palvelijani kärsivät kantaakseen ne lahjat, jotka ovat niin himoittuja. Jos he tietäisivät? 

He eivät uskaltaisi pyytää niitä. Mutta siitä Minä en halunnut puhua kanssasi tänä iltana. ”  

” Voi, kuinka Minä rakastan Kehoani, Ruumistani, kuitenkin he ovat jatkuvasti repäisemässä ja 

repimässä toisiaan, Ja Minä aion lopettaa sen kerta kaikkiaan heiltä, jotka kuulevat, kuuntelevat ja 

tottelevat. ”  

” Sille on syy, miksi valehtelevalla herjauksen hengellä on niin ihmeellinen vaikutus. Voi, rakkaat 

lapset, teillä ei ole yhtään käsitystä teille asetetusta ansasta ja täsmälleen, kuinka pitkälle ylettyvä 

se todella on. ” 

” Demonit ottavat pahan ”ulkonäön” ja kääntävät sen tosiasiaksi teidän päässänne. Kun se asettuu 

faktaksi, se tulee värittämään teidän kaikkea ajattelua. Tämän vartioidun mielentilan vuoksi, te 

tulette automaattisesti suodattamaan nämä epäilyttävät tuntomerkit suojellaksenne itseänne. 

Sitten, kun olette huomanneet jotkut, joilla on näitä piirteitä, te ajattelette heistä pahinta. Ja sillä 

hetkellä, kun te ajattelette, ovi demoniseen ulottuvuuteen heilahtaa leveälle auki. Valehtelevat 

henget tulevat tulvimalla sisään, vetääkseen teidät syvemmälle epäluulon ja eristäytyneisyyden 

olotiloihin. ” 
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” Se, kuka liittyy asiaan, ei ole pääasia, pääasia on saada teidät tekemään syntiä. Siinä olotilassa te 

olette henkiinjäämis tilassa, suojellen itseänne ja toimien syvään juurtuneesta pelosta käsin. 

Demonit täsmentävät sitä ehdottamalla, että näihin ihmisiin liittyy yletön määrä uhkia. Kaksi 

ihmistä voi olla syyllisiä, mutta teidän mielessänne, suodattimen vaikutuksesta, on 

kaksikymmentä, jotka te tuomitsette olevan asianosallisia ja syyllisiä. ” 

” Tuomittuanne 18 viatonta ihmistä, te olette nyt sotkeutuneet täysimittaiseen sotaan demonien 

tulviessa joka ovesta, jonka te aukaisitte itse kunkin sielun kanssa. Näettekö te nyt, kuinka 

pettävää ja tuhoavaa tämä on? ” 

” Ja mikä on pahempaa, on että kun mieli on ehdollistunut huomaamaan todella syylliset, ja joka 

päivä piirteet aiheuttavat epäilyksen kasvavan ja kriteerinne tulevat niin laajoiksi – melkein kaikki, 

jota tunnette, te tuomitsette syyllisiksi. Hyvin todellisella tavalla teistä tulee se, ketä te inhoatte, 

koska te olette niin syvälle uponneet siihen mielenlaatuun. Siitä tulee keskipisteenne ja se värittää 

kaikkea teidän ajatteluanne.” 

” Mikä on parannuskeino? Se on liian yksinkertainen ”älykkäiden” hahmottaa. Pitäkää katseenne 

Minussa, keskittykää Minuun, tietäkää, että Minä suojelen teitä. Kun te keskitytte Minuun, te 

tulette yhä enemmän ja enemmän Minun kaltaisekseni. Te opitte, että Minä turvaan selustanne 

niin sanotusti. Te opitte, että ei ole väliä, ketkä ovat teidän vihollisianne, vain se merkitsee, että te 

rakastatte heitä. Pelko putoaa pois, koska te katsotte Minuun ja luotatte Minuun. Pelko on tämän 

tyyppisen tuomitsemisen moottori. Kun pelko on poissa, tarve tuomita säilyäkseen hengissä, on 

myös poissa. ”  

” Tämän takia ihmiset, jotka opettavat, keskittyvät Minuun, rukouksen läheisyyteen, tuntien ja 

kuullen Minun ääneni, heitä myös vainotaan niin paljon ja heidät on otettu maalitauluiksi. Kun te 

kuuntelette Minua, Minä navigoin teidät tuomitsemisen karikoiden ympäri ja nyt heidän oven 

avaajansa ei enää ole tehokas. ” 

” Tämän takia se on niin tehokasta. Pelkodemoni tekee perustustyöt, sitten se yhdistetään 

itsesäilytysvaistoon ja te olette asentaneet seulontalaitteen, joka etsii tiettyjä luonteenpiirteitä 

ihmisissä. ”  

” Olivatpa todellisia, kuviteltuja tai tahallaan vihollisen vääristelemiä, tämä seuloja tulee 

nappaamaan monia, joilla saattaa olla vihollisen ulkonäkö, niin, että te tulette syyttämään heitä 

virheellisesti ja avaamaan ovet demoneille sortaa teitä monilla sairauksilla. ”  

” Tämän tietäen, jos te toimitte sen mukaisesti, mitä Minä olen kertonut teille ja teette Minusta 

todellisuutenne keskuksen, tämä ei koskaan tapahdu. Sillä ei ole merkitystä, kenen puolella he 

ovat. ”  

( Clare ) ”Anna anteeksi, Herra, mutta entä Koettelemusten aikana?”  

( Jeesus ) ” No niin, se on eri asia. Siinä tapauksessa, te tulette näkemään kaikki sisäpiirinne 

ulkopuolella olevat epäilyttävinä, kunnes toisin todistetaan. Siinä mielessä, teidän henkiinjäämis 

vaistonne on asianmukainen. Mutta, jos teitä on opetettu olemaan tuomitsematta, te tulette 

lykkäämään kaiken tuomitsemisen ja kehittämään ”odota ja katso” asenteen, varovaisuuden 

vartioidessa teitä. ” 
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” Mutta tämä on täysin erilaista, Clare. Te ette elä niitä aikoja vielä tässä maassa aivan vielä – on 

vielä matkaa siihen. Se, mistä Minä puhun on, ajattelun epätasapaino, joka saa teidät jatkuvasti 

olemaan valmiudessa vaaran varalta. Tämä ajatusmalli, kuten sinä hyvin tiedät kokemuksesta, on 

hyvin, hyvin väsyttävää ja uuvuttavaa. Ja hyvin paljon henkilökohtaisen pyhyyden ja veljellisen 

rakkauden vastakohta. ” 

” Vaikka epäilettekin henkilön työskentelevän vihollisen kanssa, teidän ystävällisyytenne heille 

tulee olemaan silti hyvin tehokasta. ” 

( Clare ) ”Herra, kuinka henkilö voi vapautua tällaisesta kuolettavasta ansasta?” 

( Jeesus ) ” Ensiksi, teidän täytyy katua mitä vakavinta ja tuhoavinta tuomitsemisen syntiä. Kuten 

Minä olen kertonut aikaisemmin teille, kun te tuomitsette, se ajatus lähtee ilmoille ja iskee sitä 

henkilöä selkään. He masentuvat, sydäntä särkee ja he tuntevat itsensä epävarmoiksi, tietämättä 

mikä ongelma niiden tunteiden takana on. Kun te tuomitsette, te loukkaatte toisia, te heikennätte 

heitä, asetatte heidät alttiiksi itsensä tuomitsemiselle ja aiheutatte tiedostamattoman 

ahdistuneisuuden tunteen. Tämä on vakavaa. Siksi Minä olen opettanut teitä olemaan tekemättä 

tätä; se on niin tuhoavaa. Ja mikä pahempaa, jos te olette tekemisissä ei-kristittyjen kanssa, te 

tehokkaasti työnnätte heitä Minusta poispäin. ”  

” Älkää hetkeäkään ajatelko, että ihmiset ovat tietämättömiä siitä, mitä teidän mielessänne on 

käynnissä heitä koskien. Hei eivät ole. He eivät käsitä sitä vain teidän ilmaisustanne ja 

äänensävystänne, myös demonit kuiskaavat heidän korviinsa. Te ette pääse rangaistuksetta. Jos ei 

mitään muuta, he kehittävät vastenmielisyyden teitä kohtaan, pitäen teidät käsivarren matkan 

päässä ja kaikkein perustavanlaatuisin asia ihmisten suhteissa, luottamus, on menetetty. Te ette 

voi edetä pitkälle suhteessa, jota on vahingoitettu petoksella; tulee aina olemaan suojaus sen 

henkilön edessä, jonka te olette pettäneet. Te ette ehkä koskaan saa heidän luottamustaan 

takaisin. Vain Minä voin ennallistaa sen, mikä on mennyt rikki.” 

” Siispä, numero yksi… teidän täytyy katua tuomion antamista. Kuten Pyhissä Kirjoituksissa 

sanotaan, ” Sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan… ” (Matteuksen Evankeliumi 

7:2) 

 ” Sitten teidän täytyy pyytää Minua auttamaan teitä. Riippuen siitä, kuinka kauan te olette eläneet 

tässä mielentilassa, Minulta vie aikaa auttaa teitä vieroittumaan tästä tavasta. Teillä on tästä ensi 

käden tietoa, kun sinä ja Ezekiel olette yhä taistelemassa tämän salakavalan tavan kanssa. ” 

( Clare ) ”Kyllä, Herra, Minä vihaan sitä.”  

( Jeesus ) ” Siispä, rukoilkaa vartijaa huulillenne, mielellenne, sydämellenne. Ja kun te avaatte 

suunne, tehkää se tietoisesti, varmoina siitä, ettette saata huonoon valoon ketään mistään syystä. 

Ja tästä hetkestä eteenpäin elämässänne, laittakaa pois kaikki pahat ajatukset toisista, moittien 

sellaiset ajatukset kunnolla ja kieltäytyen kuulemasta tai toistamasta mitään negatiivista 

kenestäkään. Sellaiset ehdotukset EIVÄT KOSKAAN tule Minulta. Ne tulevat aina paholaiselta. Se 

on niiden lähde. ” 

” Jos on kyse kristillisestä opinkappaleesta, olkaa varovaisia. Te ette tiedä kaikkea. Monet esittävät 

mielipiteitä, joita he ovat oppineet kirkoissaan – jotka eivät ole perusteellisia, eivätkä Pyhien 

Kirjoitusten mukaisia. He esittävät ne totuutena, julistaen kaikki eroavaisuudet tulkinnassa 

harhaopiksi. ”  
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” Mutta jos uskotte, että se on selvästi virhe, puhukaa rauhassa rakkaudessa – mutta älkää alkako 

hyödyttömiin kiistelyihin ja pilailuihin, koskaan. Totuudella on oma voitelunsa. Totuus tulee 

saamaan riemuvoiton. Teidän ehkä pitää odottaa Taivaaseen asti, mutta se saa riemuvoiton 

lopussa. ” 

” Te tulette huomaamaan, että niin paljon puhetta on juorua ja negatiivisuutta. Se inspiroi teitä 

olemaan ryhtymättä keskusteluihin, jotka eivät ylennä. Rukoussotureina, kun näette syntiä, 

muistakaa… te olette tehneet pahempaa – ja rukoilkaa sillä myötätunnolla, joka teillä oli itseänne 

kohtaan omissa heikkouksissanne. Monta, monta kertaa Minä tulen todella tuomaan sieluja, joilla 

on sama synti elämässään, kuin mitä teillä myös on, mutta eivät ole vielä kuitenkaan huomanneet 

sitä. Tällä on suuri tasoittava vaikutus ja se suojelee teitä ylpeydeltä ja tuomitsemiselta. ” 

” Minun Rakas Morsiameni, ole oikeamielinen, kuten Minä olen oikeamielinen. Muistakaa, Minä 

olen Ainoa sopiva erottamaan ihmisen todelliset motiivit. Jopa pahalta näyttävässä tilanteessa, 

sielu saattaa uskoa tekevänsä hyvää toisille, vaikka se näyttää pahalta teille. ” 

” Minä yksin tiedän syyt ja niiden takana olevat syyt heidän käyttäytymisessään. Ja teidän paras 

asemanne on olla hiljaa, hyveellinen esimerkki ja siunaten heitä, jotka loukkaavat teitä… ei 

huulillanne, vaan sydämillänne, missä Minä asun. ”  

” Pyydän, Minun ihmiseni. Puhdistakaa tämä kuolettava myrkky elämistänne. Te tulette 

näkemään, että kun huuhtelette tämän pahan järjestelmästänne, teidän elämänne kääntyy ympäri 

parempaan. Sortoa tulee olemaan vähemmän ja vähemmän, teidän valonne tulee olemaan kuin 

keskipäivän aurinko. ” 

 

 

382. SITOMISRUKOUS 

 
2.Syyskuuta, 2016.  

Valmistelu…  

Rakas Herra Jeesus, minä tulen Sinun eteesi kuin lapsi, yhä oppien; pyydän, opeta minua 
näkemään ja kuulemaan Sinua selvästi. Pyydän, tutki minun sydämeni ja auta minua katumaan ja 
kohdentamaan nämä rukoukset niin, että ne ovat tehokkaita. Pyydän, paljasta minulle ovet, jotka 
minä olen aukaissut. Jeesus, pyydän, poista ne demoneineen hornaan ja auta minua olemaan 
tekemättä syntiä enää.  

Avoimet ovet voivat olla…  

Tuomitsinko minä tai arvostelinko sydämessäni tai mielessäni, syytinkö väärin, juorusinko tai 
heitinkö herjan? Varastinko, petinkö tai valehtelinko, tuhlasinko muuhun tarkoitukseen varattua 
rahaa, otinko jotakin, mikä kuului toiselle? Mielinkö, ylensöinkö tai himoitsinko tai kuuntelinko 
jotakin synnillistä? Olinko epäkunnioittava puolisoani tai vanhempiani kohtaan? Olinko röyhkeä ja 
ylpeä, enkö totellut Sinua? Anna minulle anteeksi, Herra ja päästä minut pahasta. 

Isä, minä annan anteeksi ja siunaan sydämestäni niitä ihmisiä, jotka ovat valinneet olla meidän 
vihollisiamme ja rukoilen, että Sinun rakkautesi parantaisi ja käännyttäisi heidät. ”Anna heille 
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anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.” Ohjaa minua niin, että minä en olisi syy toisen 
ihmisen syntiin, vaan siunaus, johdattaen heidät Sinun luoksesi.  

Kaikkivaltiaan Jumalan Elohimin lapsena, minä kutsun Pyhiä Palvelevia ja Soturi Enkeleitä 
rukoilemaan näitä rukouksia minun kanssani ja Mahtavia Soturi Enkeleitä vahvistamaan niitä. Minä 
julistan sanaan ’ME’ kuuluvan Enkelimme, aviomieheni & minut, lapsemme, lemmikkimme ja 
henkilökuntamme, Sydänasukkaat ja kaikki työmme Herralle. Korkeimman, Jeesus Kristuksen, 
Kuninkaan Nimessä, minä estän kaikki kostotoimet MEITÄ, MEIDÄN hengellisiä ja fyysisiä 
lapsiamme & vapaaehtoisiamme vastaan. Minä suojaan MEIDÄT kaikki Jeesuksen verellä ja pyydän 
vahvaa enkelillistä suojelusta ja Pyhän Hengen ohjausta MEILLE jokaiselle.   

Pahasta päästäminen…  

Korkeimman, Jeesuksen Nimen käskyvallalla minä käsken jokaisen MEITÄ vastaan työskentelevän 
demonin olevan sidottu. Vapauttakaa MEIDÄT ja menkää Hornaan, älkääkä koskaan palatko. 
Jokainen Energia Vampyyri, minä sidon teidät Jeesuksen Nimessä. Palauttakaa kaikki, mitä olette 
varastaneet meiltä ja menkää Hornaan, koskaan palaamatta, älkääkä lähettäkö korvaajia. MEITÄ 
vastaan olevat pahat voimat: energiapyörteet, esteet, muurit – kukistukaa, Jeesuksen, 
Kuninkaitten Kuninkaan Nimessä. Minä teen kyvyttömiksi ne, jotka ovat luoneet nämä, heidän 
johtajansa, varallaolijansa ja kostojoukot Jeesuksen Nimessä ja kutsun Soturi Enkeleitä 
lähettämään heidät Kuoppaan, koskaan pääsemättä vapaaksi.  

Korkeimman kaikista Nimistä, Jeesuksen Kristuksen Nimen käskyvallalla, minä peruutan kaikki 
luvat sortaa MEITÄ.  

Minä murran ja teen kyvyttömiksi ainiaaksi jokaisen pahan, moniulotteisen, hengellisen, fyysisen, 
tunnetason yhteyden ja henkisen yhteyden MEIHIN, sisältäen kirjoitetut sanat, samankaltaisuudet 
tai esitykset. X 3  

Minä murran ja teen kyvyttömäksi jokaisen toimeksiannon, esityksen, yhteyden, verhon, 
kirouksen, loitsun, pahan toiveen, taian, sinetin, rajoituksen, paholaismaisen kikan ja linnakkeen 
MEITÄ vastaan, Jeesuksen Nimen käskyvallalla. X 3  

On kirjoitettu… ’Mikään MEITÄ vastaan muodostettu ase ei tule menestymään.’ Minä rukoilen, 
että se, mitä Sinä sallit, sen ME tulemme kukistamaan Sinun armollasi. Jeesus, minä luotan Sinuun.  

Suojelus…   

Herra, pyydän, lähetä Sinun Pyhät Enkelisi seisomaan vartiossa ja tekemään täydellinen puhdistus, 
poistaen jokaisen demonin ja pahan harjoittajan tilastamme ja tältä kiinteistöltä. Estä jokainen 
esitys, tee kyvyttömäksi jokainen kirottu esine, pahan laite ja puutu kaikkiin MEIHIN tähdättyihin 
voimiin, linnoittaen ja tehden läpipääsemättömäksi enkelillisen suojeluksen kehän, joka ympäröi 
MEITÄ, minne ikinä ME menemmekin. Jeesuksen Verellä minä sinetöin jokaisen portaalin: ilmassa, 
maassa, tulessa, vedessä ja moniulotteisuudessa tällä kiinteistöllä. Pyydän, lähetä Sinun Pyhät 
Enkelisi seisomaan vartiossa ja pysäyttämään vihollisemme tai kirotut esineet ja pahan voimat 
tulemasta sisään. Pyhä Henki, pyydän, osoita totuus ja estä vihollisen yritykset hämmentää, kylvää 
valheita ja epäsopua. Kiitos teille, Pyhät Enkelit, kun voimistatte näitä rukouksia. Herra, päästä 
MEIDÄT pahasta, hiljennä kaikki kiduttavat äänet, muistojen hirmuvalta ja katkaise pahojen siteet 
ja esitykset.  

Parantaminen Synneistämme ja Hyökkäykset…  

Pyhä Henki, pyydän, voisitko Sinä syrjäyttää MEIDÄN henkemme, sielumme ja ruumiimme Sinun 
Armollasi ja lisätä Rakkauttamme Jumalaa ja muita kohtaan. Paranna ja ennallista mielemme, 
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uskomme, muistimme, terveytemme, elinvoimamme, kestävyytemme, keskittymisemme, 
rohkeutemme, rauhamme ja ilomme niihin paikkoihin, joissa vihollinen, maailma ja oma lihamme 
on tahrannut ne. Herra, se, mitä Sinä et ole ennallistanut, sen ME tarjoamme Sinulle kadotettujen 
käännyttämisen työhön ja jokaisen vääryyden työntekijän parantumiseen ja kääntymykseen.  

Armo…  

Herra, minä nöyrästi pyydän sinua vahvistamaan, varustamaan ja siunaamaan mahtavasti 
enkeleitämme heidän taisteluissaan pahaa vastaan. Vapauta Armoa ja suojelusta, jota Sinä lähetit 
Sinun Kansasi, Israelin mukana – tulena heidän keskellään, mihin ikinä he menivätkään ja 
ennallista seitsenkertaisesti kaikki, mitä vihollinen on varastanut MEILTÄ.  

Suosio…  

Minä pyydän Jumalallista ja Yliluonnollista suosiota Jumalan ja ihmisen välille ja Kaksinkertaista 
suosiota, Lisäsuosiota, Runsasta suosiota ja Pidennettyä suosiota enkeleillemme, MEILLE ja 
MEIDÄN ’töillemme’ Herralle.  

Jeesus, minä luotan Sinuun. X 3.  AMEN 

 

 

383. Jeesus sanoo… Usko ilman Tekoja on kuollutta! Älkää olko kuin 

Uskomattomat, älkää haudatko lahjojanne… 

 
USKO ILMAN TEKOJA ON KUOLLUTTA… ÄLKÄÄ HAUDATKO LAHJOJANNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Syyskuuta, 2018. 

( Clare ) Olkoon Herran rauha luonamme, ja olkoon sydämemme avoimia Hänen ohjeilleen pitää 

rauhamme.  

Jeesus aloitti… ” Maailman tapahtumista puheen ollen. Asiat käyvät sekasortoisiksi, Clare. Mutta 

Minä haluan Minun Ihmisteni pysyvän rauhallisina. Pysykää kurssissa. ” 

” Olen antanut toimeksiantoja ja jotkut ovat tehneet ihmeellisesti, Esimerkiksi, Leah ja Water of 

Life music         ( = Elämän Vesi musiikki ). ” 

( Clare ) Hänen nimensä on Leah Catherine ja hän on ollut todella, todella rakastunut ja liekeissä 

Herraan. Ja hän on kirjoittanut jotakin kaunista musiikkia Hänen kanssaan, ihania lauluja. Lauluja, 

jotka todella vievät sanomaa eteenpäin. 

( Jeesus ) ” Hän on mennyt eteenpäin Minun kanssani tottelevaisuudessa Minun valtuutuksellani 

käyttää hänen kykyjään. Sydänasukkaat, hän on todella hyvä esimerkki teille. ” 

” Jotkut teistä ovat odottaneet Taivaaseennostoa ja eivät ole käyttäneet lahjojanne, koska olette 

olettaneet, ettei ole aikaa. Minä pyydän teitä, Minun Ihmiseni, älkää tuottako Minulle pettymystä. 

Alkakaa ahkeroimaan, aikaa on – teitä on johdettu harhaan. ”  

” Moni on sanonut… ” No niin, kun Taivaaseennosto ei tule vielä kolmeen vuoteen, minä voin vain 

ottaa rennosti. ” Te, jotka tyydytte viininsakkoihinne – teitä ei tulla ottamaan. ” 



 
252 

 

( Clare ) Minä katsoin tuon sanan, LEES ( = sakka, pohjasakka ) … ” Sana KJV:ssa ( =King James 

Version-Raamatun käännöksessä ) , joka kuvaa sitä häiriintymätöntä ja paksua viinin osaa, joka 

luonnollisesti laskeutuu pullon tai sammion pohjalle. Sakat, jotka laskeutuvat viiniruukkujen tai 

viinileilien pohjalle. Sanaa on käytetty kuvaamaan hengellistä uneliaisuutta ja Mooabin rappiota. 

Jeremia 48:11.  

Israelilaisten välinpitämättömyys hengellisille totuuksille ( Sefanjan kirja 1:12 ), ja katkeruudelle ja 

Jumalan vihan väistämättömyydelle ilkeitä kohtaan ( Psalmi 75:8 ). Sefanjan kirja 1:12 raportoi, 

että ” he tyytyivät viininsakkoihinsa ” ja sanoivat, ettei Jehova tee mitään. Jeremia 48:11 sanoo, 

että Mooab on ” tyytynyt viininsakkoihinsa”; se tarkoittaa, he asettuivat tyytyväisinä 

olosuhteisiinsa. ” 

( Jeesus ) ” Vaikka rakastan teitä kaikesta Sydämestäni, Minä annan teille vakavan varoituksen; 

pyydän, kuulostelkaa tarkkaan Minun kutsuani. Minä haluan teidän käyttävän teidän lahjojanne 

odotellessanne. Minä haluan teidän keskittyvän tuomaan muita pelastukseen, ei siihen milloin 

Taivaaseennosto tulee tai kuinka pian voitte päästä pois tältä Maapallolta. Palkitsisinko Minä 

teidät samalla palkkiolla kuin annetaan niille, jotka ahkeroivat tuodakseen satoa – tietäen, että 

heillä on vielä vähän aikaa tuoda hedelmää? Minulla ei ole mitään halua jättää teitä jälkeen, mutta 

niin tulee tapahtumaan palvelijoille, jotka hautaavat lahjansa. Pyydän, älä ole yksi heistä. ”  

” Siirrytään maailman tapahtumiin. Maailman synnytystuskat jatkuvat, niitä on nyt tiheämmin, 

koska ne johtavat huipentumaan. Mutta Minä jatkan tapahtumapaikkojen jättämistä sielujen 

tavoittaa ympäri maailman. Itse asiassa Internet tulee kukoistamaan hengellistä tarmoa ja elämää. 

Käyttäkää hyväksenne tätä aikaa evankeliumin levittämiseen. ” 

” Katsokaahan, teidän uskonne pitää maailmaa kasassa. Te, jotka olette antaneet elämänne 

Minulle Evankeliumin levittämiseen, tietävät, että Minä olen uskollinen Jumala ja Minä en antaisi 

tehtäväksi työskennellä, jos kaikki ovet olisivat sulkeutumassa. Tämä on mitä vihollinen haluaa. 

Mutta toistaiseksi, se ei ole mahdollista eikä tule menestymään. Tätä he ovat halunneet tehdä 

pitkän aikaa, mutta ovat viivyttäneet. Nyt se on liian myöhäistä, koska maailma on herännyt. ” 

” Tulee olemaan lukemattomia yrityksiä aiheuttaa kaikenkattavaa kaaosta, täällä ja ulkomailla. 

Minä teen ne tyhjiksi kaikille niille sieluille, jotka ovat naulittuina Minuun, eivätkä katsele 

vasemmalle eivätkä oikealle. ”  

” Jotkut teistä ovat uusia tällä kanavalla. Minä olen teroittanut kaikille, että en halua heidän 

katsovan uutisia ja Youtubea, jotka pitävät kaaoksen ajan tasalla. Miksi? Koska te, negatiivisella 

ajattelullanne levitätte negatiivisuutta ja epävakautta. Ymmärrättekö te kaikki? Jopa ” hyvät ” 

kristityt kanavat, jotka lähettävät ohjelmia siitä mitä tapahtuu, työskentelevät maailman vakautta 

vastaan. Heidän tietämättään, tietty osa heidät tiedoistaan on tahallisesti vääristelty, että ihmiset 

syöstäisiin paniikkiin. Mutta ne teistä, jotka odottavat Minun pitävän heidät rauhassa, ovat itse 

asiassa osa sitä mikä pitää tämän maailman koossa. Siksi teidät pitää poistaa, ennen kuin he voivat 

toteuttaa kaikki suunnitelmansa. ” 

” Teidän hermostuneisuudellanne ajoista on motiivinsa: pelko. Ja sitä lähetetään ohjelmissa, koska 

pelokkaita ihmisiä on helpompi kontrolloida. Minä olen kertonut teille, milloin Taivaaseennoston 

ajanjakso on kypsä. Niin että voitte rentoutua ja torjua pelon, pysyen kiireisinä Minua varten ja 

leväten Minussa. ” 
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” Monet teistä eivät tiedä, mitä tarkoittaa tulla Minun lepooni. Se tarkoittaa omien avujen 

jättämistä, mitkä ovat pelon motivoimia. Jos tsunami tulisi, Minä vien teidät kotiin ja te olette 

ensimmäiset, jotka otetaan Taivaaseennostossa. Jos maanjäristys tulisi, siltikin Minä huolehdin 

teistä. Jos vapautatte kaiken ahdistuksenne kehoistanne ja sukulaistenne pelastuksesta, ja vain 

keskitytte käyttämään vakaasti kykyjänne tuodaksenne sieluja Minulle, teillä tulee olemaan 

RAUHA. Minun RAUHANI. ” 

” Kuten on kirjoitettu: ” Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja 

turvallisuus iänkaikkisesti. ” ( Jesaja 32:17 )  

” Te ette voi koskaan asiaankuuluvasti suojata itseänne. Aina on jännitteitä ” vielä sen yhden asian 

” takia, jota teillä ei ole. Viimeisin ” profetia ” siitä milloin komeetta iskee, milloin sota alkaa. 

Ettekö näe, miten teitä työstetään kiihkoon joka kerta, kun uusi päivämäärä annetaan? Rakkaat, 

todellakin! Ettekö näe, miten teitä manipuloidaan? Te pelaatte vihollisen pussiin. Te ette voi 

koskaan asiaankuuluvasti valmistautua, mutta Minä olen aina valmistautunut tuodakseni teidät 

turvaan. ”  

” Mitä epävarmemmiksi te tulette, sitä enemmän te keskitytte itseenne ja vähemmän 

Valtakuntaan. Tämä on niin erittäin itsekästä. Minä olen opettanut teille, että jos keskitytte 

yksinomaan Minuun ja tottelette ja teette sen, mitä Minä olen antanut teille tehtäväksi, Minä 

tulen kattamaan tarpeenne. Te voitte kulkea vapaina. Nyt te olette kytköksissä kaikkiin näihin 

annettuihin päivämääriin. He ovat varastaneet teidän lahjanne aiheuttaen pelkoa ja odottelua, 

vaikka Minä olen säännönmukaisesti kertonut teille, että älkää kuunnelko maailman ääntä. ” 

” Pyydän, kuunnelkaa yksinomaan Minun ääntäni – missä ikinä sen kuulettekin. Kirkossa, muilla 

kanavilla, rukoushetkissänne – missä ikinä sen kuulettekin, antakaa sen asettua mieleenne ja 

tulkaa Minun lepooni. Sitten, mitä tahansa tapahtuukin, teillä on Minun rauhani ja varmistukseni, 

että Minä tulen kattamaan tarpeenne. ”  

” Tämä on taistelua uskoa vastaan. Teitä manipuloidaan hylkäämään uskonne ja turvautumaan 

omiin avuihinne. Ja täsmälleen tällä tavoin he tulevat ajamaan teidät verkkoon, joka teitä varten 

on valmisteltu. ” Tulkaa meidän luo, meillä on ruokaa, vettä, peittoja, lääkkeitä… tulkaa. ” Ja se 

tulee olemaan ansa teidän vangitsemiksenne ja lopulta hankkiutua teistä eroon. ” 

” Teidän täytyy harjoittaa uskoanne ja luottaa Minuun… nyt. Teidän täytyy olla esimerkki Minun 

huolehtivasta hoivastani… nyt. Teidän täytyy levittää evankeliumia elämällä sitä NYT, niin että 

heillä, jotka jätetään jäljelle, on esimerkki, jota muistaa. ”  

( Clare ) Herra, minä en ymmärrä miten tämä varastaa ihmisten uskon? 

( Jeesus ) ” Koska teidät ahdistetaan pelolla, ja liha ottaa vallan hengestä. Pelko on kaikkein 

voimakkain ase. Se ei tee vain kehoja sairaiksi, mutta sielut myös. Te ette voi kuulla Minun silti 

pientä ääntäni, kun päänne ovat täynnä maailman melskettä. ”  

” Kuten on kirjoitettu… Katumuksessa ja levossa teidät pelastetaan. Mutta te ette olleet 

halukkaita, vaan sanoitte, ” Ei, Hevosilla me tahdomme kiitää ” - niinpä saatte kiitää pakoon. ” 

Nopean selässä me tahdomme ratsastaa ” - niinpä ovat vainoojanne nopeat… Jesaja 30:16. ” 

Hän, joka on sanonut heille: ” Tässä on lepo; antakaa väsyneen levätä, tässä on levähdyspaikka ”. 

Mutta he eivät tahtoneet kuulla. Jesaja 28:12. 
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” Älkää olko epäuskoisten joukossa vaan uskovien. Antakaa uskonne loistaa niiden töiden kautta, 

jotka Minä olen teille antanut tehtäväksi. Kun koko maailma on huolissaan, te olette luomassa. Se 

on teidän käsissänne, se on teidän valintanne. ” 

( Clare ) Sitten Hän siteerasi minulle Jaakobin kirjettä ” Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman 

tekoja se on kuollut. Ehkä joku nyt sanoo: ” Sinulla on usko, minulla teot. ” Näytä sinä minulle 

uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoilla. ” Jaakobin kirje 2:17. 

 

 

384. Jumalan Tahto meille pitää sisällään meidän Sydäntemme Unelmat 

 
JUMALAN TAHTO MEILLE PITÄÄ SISÄLLÄÄN MEIDÄN SYDÄNTEMME UNELMAT  

Jeesuksen sanoja Ssar Clarelle, 6. Syyskuuta, 2016.  

( Clare ) Herra ei ole unohtanut kallisarvoisia asioita, jotka viipyilevät sydämissämme, 
Sydänasukkaat. Mikä ihmeellinen viesti tänä iltana meidän unelmistamme ja 
mahdollisuuksistamme!  

Herra, mitä on Sinun sydämelläsi tänä iltana?  

Jeesus vastasi… ”Kärsivällisyys. Minun lapsillani ja Minun ihmisilläni on suuri kärsivällisyyden tarve, 
kun me aloitamme tämän matkamme uuteen päivään. Minä tulen tuomaan teidät kaikki 
tuntemattomalle maaperälle. Te olette käyneet läpi puhdistuksen jakson, valmisteluna tätä varten. 
Te olette tulossa uuvuttavan työn jaksosta. Nyt Minä olen kutsunut teidät laittamaan kätenne 
auran varteen uusilla lahjoillanne.”  

”Jotkut teistä ovat tietoisia, mitä nämä lahjat ovat ja toiset eivät ole. Minä pyydän teitä 
seuraamaan sydäntänne. Minä olen istuttamassa mielihaluja sydämiinne, ja ne ovat alkaneet 
juurtumisprosessin ja nyt ne alkavat tulla esiin. Mutta nämä lahjat eivät koskaan saa muotoa, jos 
te täytätte elämänne kiireisellä työllä ja ette pysy yhteydessä Minun kanssani.”  

”Kuinka te tulette tunnistamaan ne? Te tulette tuntemaan mielihalun, hyvin hiljaisen, syvän 
mielihalun syvällä sielussanne, mikä on napanuoranne alueella.”  

( Clare ) Vau, muistan, kuinka minut kutsuttiin erään naisen vuoteen vierelle, joka oli kuolemassa ja 
näin loistavan tunnelimaisen valokeilan, samanlaisen kuin napanuora, ulottuen alas taivaista, 
leväten hänen vatsallaan.  

( Jeesus ) ”Kyllä, se on tunneli. Kaikki uskovat ovat valmistautuneet poistumaan sitä kautta ja se on 
myös sielun istuin.”  

( Clare ) Minä luulin, että Sinä elät meidän sydäntemme sisällä, Herra?  

( Jeesus ) ”Minä elän, mutta sielu on ovi, joka johtaa pois ruumiista. Ne ovat läheisesti liittyneet 
toisiinsa, aivan kuten anatomiassa vatsa ja suolisto ovat läheisesti liittyneet sydämen kanssa 
toisiinsa. Se on vain summittainen sijainti, ei betoniin valettu. Siksi saat tunteen vatsanpohjaan 
asioista; se on vuorovaikutuksessa omantunnon kanssa, omatunto asuu sillä alueella myöskin.” 

”Lisäksi aivosolut vatsassa kommunikoivat mielen kanssa elektronisilla impulsseilla, jotka auttavat 
ihmistä määrittämään heidän valintojaan elämässä. Oi, ruumis on läheisesti ja kunniakkaasti 
kudottu yhteen ja se on Minun luomakuntani kruunu!”  
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”Takaisin sydämiinne… tai pikemminkin, sanoisinko sydämeen ja sieluun? Te tulette löytämään 
sieltä sen, mitä olette etsimässä. Te tulette löytämään Minut sieltä myöskin. Siksi te olette 
sydänasukkaita; teidän sydämenne ovat yhtä Minun sydämeni kanssa, Minun sydämeni on yhtä 
teidän sydäntenne kanssa.”  

”Pysykää viinipuussa, Minun lapseni ja te kannatte paljon hedelmää.” Johanneksen Evankeliumi 
15.  

”Viinipuussa te tulette löytämään Minun yhä pienen ääneni, ohjaamassa teitä. Te tulette 
tuntemaan kipinän sielussanne, kun jotakin tärkeää mainitaan teille. Esimerkiksi, sinä vastaanotit 
lahjan vastikään, joka sytytti uudelleen tukahdutetun mielihalusi ja nyt olet hyvän matkaa 
matkannut lahjasi kanssa. Se tuike, kipinä, valaistu hetki oli Rhema-viesti, jonkin sinulle tärkeän 
valaistuminen, Minun tahtoni sinulle.”  

”Oi, Minä rakastan, kun vietät vain Minun kanssani tunteja ja tunteja, Clare! Sinun mielesi on niin 
paljon selkeämpi jälkeenpäin.”  

( Clare ) Joo, se on totta.  

( Jeesus ) Todella, hallinnon käsitteleminen on synkkä prosessi, vain liian sotkuinen.”  

”Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, 
joka on hänet palkannut.” Paavalin Toinen Kirje Timoteukselle 2:4.   

”Pyydän - kosketa sitä kevyesti ja tule pois. Tulet huomaamaan, että maailman vastenmielisten             
huolien käsitteleminen vähentää herkkyyttäsi rukoukselle. Siksi rukous on parhaimmillaan 
ensimmäisenä aamulla. Ei sotkua selvitettävänä ensiksi. Sinä olet tuore.”   

”No niin, takaisin Minun asiaani. Kaikilla teillä on kiertelemässä kätkettyjä, pieniä unelmia, jotka te 
olette romuttaneet olevan hylkytavaraa omassa mielessänne ja tahdossanne. Jos nämä mielihalut 
eivät ole turhia ja maailmallisia, ne saattavat hyvin olla Minulta. Maailman mielihalut pitävät 
sisällään tiettyä katkeruutta ja melua. Taivaan mielihalut ovat hyvin hiljaisia ja suloisia. Hyvin usein 
Minä vedän teitä taiteeseen, musiikkiin, kirjoittamiseen ja palvelutoimeen tällä tavalla tai 
auttamaan avuttomia.”  

”Joillakin teistä on hyvin erilaisia unelmia, mutta niitä rajoittavat elämäntyylinne ja sen 
vaatimukset. Teidän tarvitsee vain unelmoida ja jos teidän unelmanne ja Minun unelmani teille 
ovat samat, lopulta niistä tulee mahdollisuuksia.”  

”Mutta tässä on vaara. Jos elämänne on niin täynnä kiirettä ja maailmaa, te tulette kulkemaan ohi 
unelmienne, kuivaan ja erämaan määränpäähän. Teidän täytyy olla liikkumatta ja hiljaa Minun 
läsnäolossani, elävien vetten äärellä, tunteaksenne tiettyä kuvaamatonta iloa, joka viipyilee 
pettymysten pinon ja epäonnistuneitten tarkoitusten alla. Hyvin usein nämä ovat asioita, jotka 
olivat tärkeitä teille lapsuudessa ja varhaisina vuosinanne ja nyt te olette valmiita aloittamaan sillä 
matkalla.”  

”Siitä on kyse tässä ajanjaksossa, joka on edessänne. Te olette laittamassa kätenne auran varteen 
hyvin uudella tavalla, te olette lähtemässä purjehtimaan Epävarmuuksien Maahan – ja 
mahdollisesti epäonnistumiseen. Tiedättekö te, että epäonnistumisen pelko on teidän kaikkein 
kuolettavin vihollisenne?”  

”On todella hyvin sanottu, että ’Rohkeus ei ole pelon puutetta, vaan pikemminkin sen 
tuomitsemista, että jokin muu on tärkeämpää kuin pelko.’ Se ’jokin muu’ on unelmienne ainesta ja 
siinä on sisässä DNA koodi teille saavuttaa mahdottomuudet Minun Armollani. Tuletteko te 
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luottamaan, että Minä johdatan teidät sinne ja läpi prosessin? Vai tuletteko te valitsemaan tutun 
ja turvallisen reitin, olkoonkin tunkkainen ja ummehtunut?”  

( Clare ) Menin katsomaan tuon lainauksen lähdettä. Rhema-viesti ponnahti näytölleni ja se sanoi, 
”Ei väliä, miten tunnet tällä hetkellä… Minä en tule tuottamaan pettymystä hyville tahdoille.” 
Vau… tuo on hyvä Rhema-viesti!  

( Jeesus ) Minun Morsiameni, Minä lähetän teille lukuisia koettelemuksia, nähdäkseni missä 
sydämenne ovat. Onko se Minua varten vai teitä varten? Se on viisauden hippunen, jota teidän 
pitäisi viedä eteenpäin.”  

”Mutta tässä, Minä puhun uusista suunnista, joihin Minä olen kutsumassa teitä kaikkia. Jos 
mahdollisuus tulee koputtamaan ja tunnette hellää iloa sydämessänne siitä, älkää millään muotoa 
antako sen mennä ohitsenne. Minä annoin teille sen kosketuksen, sen tunteen, että te 
tunnistaisitte Minun tahtoni teille… ja sitä seuraamalla te tulette saavuttamaan runsaan, ilon 
täyteisen elämän.”  

”Siispä, tällä hetkellä, kärsivällisyys ei enää ole ikävystyttävä ja ylikäytetty sana. Se on itse 
kulkuneuvo, joka vie teidät unelmienne määränpäähän, niin kauan kuin te olette täällä. Te ette 
ehkä saata päästä määränpäähänne niin pitkälle kuin haluaisitte, teille jäljellä olevana aikana, 
mutta te tulette löytämään iloa matkan joka askeleelta, tietäen, että Taivaassa sen mielihalun 
huippukohta tullaan saavuttamaan – siitä te voitte olla varmoja.”  

”Mikään tekemisen arvoinen ei tule helposti. Mutta Minä olen ottanut kätenne ja se tulee Minun 
voiteluni kautta, teidän rohkeilla askelillanne eteenpäin.”   

***  

Rakkaat Sydänasukkaat, eikö tuo olekin ilahduttavaa?  

Minä haluaisin lisätä tässä, että jotkut ovat ottaneet meihin yhteyttä koskien käännöksiä, joita he 
haluaisivat tehdä. Me olemme vastanneet kaikkiin niihin tiedusteluihin, mutta me emme ole 
kuulleet muutamista heistä. Koska me saimme eilen tietää, että sähköpostit eivät tavoittaneet 
yhtä henkilöistä, jotka tarjoutuivat tekemään käännöksiä, me ystävällisesti pyydämme teitä 
ottamaan meihin uudelleen yhteyttä, jos ette saaneet meiltä sähköpostia. Pyydän, tarkistakaa 
myös Roskapostitiedostot. Koska henget, jotka eivät pidä siitä, mitä me olemme tekemässä, voivat 
myös manipuloida teknisiä asioitamme ja he ehdottomasti haluavat pysäyttää käännökset. Siksi 
älkää vain luovuttako, jos ette saaneet vastausta, kysykää myöhemmin uudelleen meiltä. Vain tällä 
tavalla, me voimme havaita kaikki tahalliset vihollisen väliintulot… Kuten me kaikki tiedämme, me 
olemme taistelukentällä.  

Tässä vaiheessa minä haluaisin kiittää kaikkia meidän vapaaehtoisia kääntäjiämme, sydämemme 
pohjasta – Olkoon Herran Siunaukset ja Rauha teidän kanssanne. Kiitos myös meidän rakastaville 
vapaaehtoisillemme HeavenTalk:ssa ja YouTubessa. Jokainen Teko, tehtynä Rakkauden motiivista, 
tulee kantamaan hedelmää aikanaan. Herra siunaa teidät kaikki, Sydänasukkaat… Rakkaudella 
Jackie. 

 

 

385. Minun Syntini & Jumalan Armo... Hengellistä Sodankäyntiä Osa 9 
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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Syyskuuta, 2016.  

( Clare ) Herra on Armollinen syntisille, kuten minä, Sydänasukkaat… ja niinpä te voitte olla 
varmoja, että Hän tulee olemaan armollinen teille.  

Minulle on kerrottu, että minun pitää kertoa teille, mitä minä tein tänään. Olen hyvin häpeissäni 
itsestäni… Pyydän, on ihan ok, en etsi sympatiaa – minä toimin tottelevaisuudessa. Koska se, mitä 
minä tein, monet teistä tekevät sitä myös.  

Kun me kasvatimme lampaita, meillä aina oli ’aidan vieressä kulkija’ …yksi tai kaksi lammasta, jotka 
halusivat pois aitauksesta, vaikka niillä oli tuoretta, ensiluokkaista ruokaa ja vettä aitauksen 
sisäpuolella. Ne päätyivät puuman syömiksi. 

Siispä, tässä on se, mitä tapahtui… Olen kaappeja puhdistamassa niin sanoakseni… ja keittiömme 
ruokakaappi oli kauheassa siivossa.   

No niin, viimein tuli päivä, jolloin meidän täytyi siivota se, mutta minulla ei ollut mitään, mihin 
laittaa asioita, kun otin ne ulos vanhoista pahvilaatikoista tai pusseista. Siispä menin katsomaan 
internettiin ja löysin muovisia vetolaatikoita, jotka olivat tarpeeksi isoja mahtuakseen hyllyille. 
Aivan alusta asti, tunsin ruksin hengessäni. Mutta olen itsepäinen. Teeskentelin, että en ollut, 
koska minun vain täytyi saada tämä järjestettyä!  

Siispä pyysin Valerieta tuomaan niitä minulle Walmartista. Sillä aikaa, hyvin pieni jälki sisäelimiin 
liittyvästä huolesta, jonka Herra jätti sattumanvaraisena uhrauksena Ezekieliä varten – leimahti 
uudelleen.  

Nyt, haluan tehdä tämän todella selväksi. Hänellä on ollut suurta parantumista ja se ei ollut 
lähellekään, mitä se oli ollut, ei ollenkaan.  

Minä katsoin häntä sängyssä jääpussin kanssa ja ajattelin itsekseni, ’Herra, onko tämä minun 
vikani?’ Avasinko minä oven, yrittämällä saada nämä laatikot, tietäen, että tunsin ruksin 
hengessäni ja se ei saattaisi miellyttää Sinua?’  

Siispä, soitin yhdelle rukousystävälleni ja pyysin häntä etsimään Herraa minun puolestani, toivoen, 
että hän tulisi takaisin sanan kanssa, että se ei ollut minun vikani ja en avannut ovea. Ja että kipu, 
joka Ezekielillä oli, oli esirukoukseen liittyvää.  

Sen jälkeen, kun tein sen, päätin mennä Raamatun Lupaukset-kirjalle vielä kerran, koska 
ensimmäiset kolme viestiä, jotka sain, olivat tulkinnanvaraisia. Sanoin, ’Herra, jos tämä on minun 
vikani, pyydän, avaa minulle ’syyllisyys’. Arvatkaa, minkä aukaisin? Jep, Syyllisyyden. Siispä, 
välittömästi soitin Valerielle ja sanoin, ’Pyydän, älä tuo mitään muuta, mitä on siinä listalla.’ 

No niin, sitten sain puhelun tältä rukousystävältä ja hän kertoi minulle, ’Herra sanoi, että sinun ei 
pitäisi kysyä minulta sitä kysymystä, sinun pitäisi tietää.’ Hän myös sanoi, että hän oli raskaan 
tuomitsemisen alla, sillä hetkellä kun hän kysyi, koska hänellä myös oli samoja ongelmia, joista 
Herra varoitti häntä.  

Tarpeetonta sanoa, tunsin itseni hyvin tuomituksi itseni ja tulin Hänen luokseen katuen. Ja kappas 
vain, seuraavan muutaman minuutin kuluessa Ezekielin kipu meni pois. 

No niin, se varmisti asian.   

Rukoilin… ’Pyhä Henki, pyydän, auta meitä organisoimaan tämä puhtaalla ja turvallisella tavalla, 
ilman vetolaatikoita.’ ’Koska todella, kaverit – olin niin turhautunut.’   
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Sitten ystävä ilmestyi auttamaan minua ja me huomasimme joitakin suuria, litteitä Steriliten 
säilytyslaatikoita, jotka mahtuisivat hyllyillemme. Pyhä Henki oli auttanut minua työstämään ilman 
vetolaatikoita, joita välttämättä väitin tarvitsevani.  

Myöhemmin, ylistyksen jälkeen… en nähnyt Herraa, siispä pyysin Häntä… ’Oletko Sinä täällä? Minä 
en moittisi Sinua, vaikka et puhuisi minulle…’ 

Hän aloitti hyvin selvästi ja pehmeästi… ”Minä en voi luottaa sinuun.” (Minun sydämeni putosi…) 
”Minä tarvitsen enemmän tottelevaisuutta, vaikka sinua houkuteltaisiin ja erityisesti, kun sinua 
houkutellaan. Sinun täytyy sanoa itsellesi vakaasti, ’Älä tee sitä.’ Miksi et saa itseäsi lopettamaan, 
Clare?”  

Minä huokaisin. Tunsin itseni kuin pikku lapseksi, jota hänen isänsä toruu. Ajattelin sitä ja vastasin, 
’Ylpeys. Minun itsepäinen asenteeni: Mutta minä todella tarvitsen nämä!’  

Hän vastasi, ”Näethän, kuinka me pärjäsimme ilman? Ja erittäin hyvin, saattaisin lisätä. Milloin sinä 
aiot oppia luottamaan Minuun?”  

( Clare ) ’Herra, en nähnyt vaihtoehtoa, enkä halunnut mennä takaisin pahvilaatikoihin ja hiiriin ja 
nukkavieruihin vanhoihin pusseihin ja pölykerroksiin!”  

Hän vastasi minulle hyvin myötätuntoisesti… ”Minä ymmärrän, Minä todella ymmärrän.” Ja 
ensimmäistä kertaa tunteihin, Hänen kasvonsa tulivat näkyviksi minulle. Ja näin, että Hän 
ymmärsi. Mutta minä olin loukannut Häntä.”  

Hän vastasi… ”Jopa silloin, kun et voi nähdä vaihtoehtoa ja tunnet, että sinun vain TÄYTYY saada se 
– erityisesti silloin – sinun täytyy luottaa Minuun, eikä vaatia omaa tapaasi.” 

( Clare ) Uuuhh (vaikerointia)… Tämä on vaikeaa minulle, se todella on! On vain… tiedäthän, tämä 
pakko-oire saada kaikki siististi ja järjestykseen. Se on vain vaikeaa…  

Joka tapauksessa, ajattelin kuinka Ezekiel oli hän, joka kärsi tästä. Ja että meidän YouTube 
perheemme ei koskaan ymmärtäisi – pikemminkin he ajattelisivat, että Jumala oli karski, 
rankaiseva tyranni.  

Herra vastasi minun ajatuksiini… ”Mutta Minä olen opettanut heille ovien avaamisesta ja me 
AIOMME puhua tästä. Meidän täytyy. Minulla on kokonainen ryhmä, jotka tekevät sitä samaa 
asiaa, ja minä haluan sen loppuvan, heidän omaksi parhaakseen. Heitä taotaan vakavasti, eivätkä 
he ole valmiita ylennykseen. Minä haluan heidän saavan työkalut ymmärtää, miksi he ovat 
hyökkäyksen kohteena, niin että he voivat tehdä asianmukaiseen tietoon perustuvan valinnan. 
Siksi minä haluan puhua avoimesti tästä. EN vain saadakseni sinut tuntemaan itsesi noloksi.”  

Hän jatkoi. ”Katsokaahan Rakkaat Sydänasukkaat, Minä en ole hän, joka on häijy tässä. Saatana on 
kyttäämässä teitä, kuin leijona kyyristymässä. Häntänsä nykimässä – vain haluten teidän ottavan 
syötin ja livahtavan ulos lammasaitauksesta. Hän tietää, että te olette lammaskarsinan turvassa ja 
että hänen täytyy houkutella teidät ulos, ennen kuin hän voi hyökätä kimppuunne. Siispä hän 
lähettää HIMON hengen sytyttämään teidän halunne tehdä omalla tavallanne.”  

Ja Pyhät Kirjoitukset opettavat: ”Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos 
joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan 
himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja 
sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.” Ensimmäinen Johanneksen 
Kirje 2:15-17.    
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Ja minä vain haluan lisätä tässä sen, että jos meidän täytyy saada jotakin maailmasta – meidän 
vain TÄYTYY saada se! Vaikka me vaistoamme, että Herra ei halua meidän saavan sitä. Sitten me 
rakastamme maailmaa enemmän, kuin mitä me rakastanne Häntä. Ja siinä paikassa minä olin 
tänään. Minä rakastin siistiä ja järjestyksessä olevaa keittiötäni enemmän, kuin mitä minä rakastin 
Herraa, tai muuten en koskaan olisi kertonut Valerielle, että tuo ne minulle.  

Jeesus jatkoi… ”Tässä ei ole kyse karskista, armottomasta Jumalasta; tässä on kyse elossa 
pysymisestä, turvassa pysymisestä, pysymisestä vihollistenne ulottumattomissa ja etenemisestä 
varustelussanne ja kutsumuksessanne.”  

”Katsohan, Minä en voi siirtää sinua toiselle oppimistasolle, ennen kuin olet luotettavasti, paineen 
ja kiusauksen alaisena, sillä tasolla, millä nyt olet. Jos Minä siirrän sinut ennenaikaisesti, sinua 
tullaan iskemään ja ne, joita sinä johdatat, tulevat kärsimään myöskin. Kun kerran olet oppinut 
seisomaan paineen alaisena, sitten Minä voin antaa sinulle lahjoja, joita Minä haluan antaa 
sieluille. Niin monet teistä kaipaavat parantamisen ja tiedon lahjaa, mutta niillä on hintansa.”  

”Me olemme oppimisprosessissa nyt. Pyydän, Sydänasukkaat, Minä en kiellä teiltä tiettyjä asioita, 
koska olen häijy tai pikkumainen. Minä pidätän ne teiltä, koska Minä tiedän, että lopulta ne tulevat 
olemaan haitallisia ja te tulette tuntemaan suuria tunnonvaivoja.”  

”Siispä oppitunti tässä on: Luottakaa Minuun. Kuten eräs hyvin viisas sielu sanoi, ’Millä Jumala ei 
sinua varusta, sillä ei ole sinulle mitään käyttöä.’ Luottakaa Minuun. Jos Minä tuomitsen teidät 
synnistä ja te teeskentelette kuuroa, aivan kuin ette voisi kuulla Minua, te vain aukaisette lisää 
ovia demoneille, että he seulovat teitä. Sen ei tarvitse päättyä tragediaan ja kärsimykseen, jos te 
vain kuulostelette Minun ääntäni ja lopetatte tekemästä syntiä. Teidän elämänne ei tarvitse olla 
steriiliä ja hedelmätöntä, uskossa haaleata.”  

”Te voitte murtautua pois tästä paikasta ja avaimenne on kuunnella sitä, mitä Minä kuiskaan ja 
laitan teidän sydämeenne…” 

 

 

386. Jeesus sanoo…  

Minä tarjoan hienon Viinin viimeisenä, Taivaan voimaannuttamana 

 
MINÄ TARJOAN HIENON VIININ VIIMEISENÄ, TAIVAAN VOIMAANNUTTAMANA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Syyskuuta, 2016.  

Clare aloitti… Herra on tässä voimaannuttamassa ja rohkaisemassa meitä, Sydänasukkaat. Hän 
pyytää meitä tutkimaan uskoamme siinä mitä me kuulemme Häneltä tällä kanavalla ja tekemään 
asianmukaiseen tietoon perustuvan sitoumuksen. Hän seisoo edessämme aarrearkun kanssa ja se 
on ylitsevuotavainen Hänen armonsa rikkauksista… meidän tarvitsee vain uskoa 
vastaanottaaksemme. 

Ja minä näin tämän aarrearkun! Yritin laittaa sanoiksi sitä, mitä vaistosin Herralta ja Hän näytti 
minulle tämän valtavan aarrearkun, josta tulvi yli kaikenlaisia jalokiviä ja kultaa… Taivaan 
rikkauksia!  
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Jeesus aloitti… ”Minä tarvitsen, että Minun Morsiameni odottaa tuloksia kaikista hänen 
ponnistuksistaan. Se, mihin te kaikki olette ryhtymässä taitoinenne, tulee olemaan 
hämmästyttävän menestyksekästä. Minä tulen siunaamaan teidät yli kaikkien odotustenne.”  

”Miksi? Koska tämä on kova ajanjakso ja te olette edenneet pelkästään uskon varassa. Teitä ei 
huvittanut, teillä ei ollut itseluottamusta, inspiraatiota vastaan on hyökätty, energianne on 
alhaalla. Te olette kokeneet joitakin vakavia pettymyksiä ja jotkut teistä epäilevät tämän astian 
todenmukaisuutta. Teille Minä sanon, katsokaa hedelmää elämissänne. Jos te olette kasvaneet, 
silloin vaikutus ei ole voinut tulla Saatanalta – hän ei tee muuta, kuin tappaa, varastaa ja tuhoaa ja 
opettaa teitä menemään vääriin suuntiin. Katsokaa asioita elämässänne, joilla on merkitystä; 
oletteko kasvaneet?”   

”Minä sanon tämän teille, riippumatta hänen tiedostaan, koska Minä tarvitsen teidän uskovan 
Minuun. Minä tarvitsen teidän olevan vakuuttuneita, että Minä olen puhumassa hänen kauttaan, 
niin että teidän suunnitelmanne tulevat menestymään, uskoonne perustuen. Jos te epäilette 
astiaa, te epäilette, olenko se Minä, te epäilette, pitäisikö teidän edetä ja te olette yhä polkemassa 
vettä, odottaen sotaa ja Taivaaseennostoa. Jos te jatkatte tässä paikassa pysymistä, te tulette 
vanhenemaan ja väljähtymään. Minä haluan nähdä eloisan, tuottavan ja innostuneen 
Morsiamen… en kulunutta, joka joskus oli jotain. Minä haluan nähdä tuoretta hedelmää, kun tulen 
hakemaan teitä, en sellaista, mitä te korjasitte ja kuivasitte vuosi sitten.”  

”Pyydän, Rakkaani, käykää läpi viestejä, katsokaa elämäänne. tehkää vakiintunut päätös, että joko 
te kuulette Minulta tai ette. Jos ette, teidän ei tarvitse olla täällä; se saa teidän kaksimieliseksi. 
Parempi löytää toinen astia, johon te todella uskotte ja seurata minua heidän kauttaan. OK? Nyt, 
kun se on päätetty, edetkäämme teidän kanssanne, jotka olette vakuuttuneita.”   

”Tämä ei ole mitään tavanomaista aikaa elämissänne. Tämä on elinvoimaisuuden ja tuottavuuden 
aikaa. Minä tulen siunaamaan kaiken, mihin te laitatte kätenne Minun puolestani. Minä tulen 
inspiroimaan ja toteuttamaan mitä tahansa projekteja, mihin te olette ryhtyneet Minun 
puolestani, Minun inspiraatiollani. Muistakaa, mitä Minä sanoin eloisasta Morsiamesta? Oletteko 
koskaan nähneet ketään, joka on ollut pelissä voittoasemissa? Elämä on jännittävää, haastavaa, 
toiveikasta, odottavaa. Jotkut teistä voivat katsoa taaksepäin varhaisempiin vuosiin ja nähdä sen.”   

”No niin, tämä on aikaa, jolloin paras viini tarjotaan viimeisenä. - ”Ja sanoi hänelle: ’Jokainen 
panee ensin esille hyvän viinin ja sitten kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän 
viinin tähän asti’.” Johanneksen Evankeliumi 2:10.  

”Te olette kärsineet, kasvaneet, kypsyneet, saaneet kokemusta, seestyneet asioihin, joilla todella 
on merkitystä elämässä. Te olette päässeet eroon nuoruuden ylpeydestä ja kilpailusta 
ympärillänne olevien kanssa. Nyt on aika, kun nämä maailmalliset asenteet on työstetty pois 
teidän järjestelmästänne. Sanalla sanoen, te olette paljon puhtaampia. Siksi Minä voin käyttää 
teitä palvelutoimeen. Teidän ei tarvitse tehdä mitään, todistaaksenne itsellenne mitään tai 
ollaksenne parempia kuin veljenne. Pikemminkin te olette rakastamassa ja tunnistatte 
haavoittuneen ihmiskunnan tarpeet ja haluatte käyttää taitojanne tuodaksenne heille lohtua ja 
tuodaksenne heidät Valtakuntaan.”  

”Näettekö, kuinka paljon te olette kasvaneet? Tämä on ajanjakso, kun Minä voin luottaa teille 
ihmeelliset tulokset, koska motiivinne ovat puhtaat. Sinnitelkää ajallanne Minun kanssani. Tulkaa 
esiin inspiroituneina ja täynnä Minun voiteluani. Älkää vaihtako keskittymistänne ylistyksestä 
saadaksenne jotakin; antakaa Minulle kunnia ja ylistys, tukeutukaa Minun olkapäähäni ja 
rakastakaa Minua omistautuneesti. Sitten, kun on aika, Minä tulen vapauttamaan teidät työhön 
Minun kanssani ja te tulette olemaan erittäin hedelmällinen.”  



 
261 

 

”Älkää katsoko edessänne olevia esteitä. Pikemminkin keskittykää tietoon, että se, mitä Minä 
vaadin teiltä, on yksinkertaisesti usko ja kaikki tarvittavat asiat tulevat seuraamaan. Luottakaa, 
että Minulla on hyviä asioita varattuna teitä varten, tai muuten Minä en koskaan olisi määrännyt 
teitä toimimaan ja työskentelemään Minun kanssani. Muistakaa, että pelon, epäilyksen ja 
tarkastelun demonit ovat saaneet toimeksiantoja jokaiseen hyvään työhön. Älkää langetko heihin. 
Pikemminkin, ottakaa ne ajatukset vangeiksi, kuten on kirjoitettu…  

”Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä 
hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen 
varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan ja vangitsemme jokaisen ajatuksen 
kuuliaiseksi Kristukselle.” Paavalin Toinen Kirje Korinttolaisille 10:4-5.  

”Siispä, te näette, että teidän täytyy toimia uskossa, uskoen, että tehtävä, jonka te olette saaneet, 
on todella ylhäältä ja tulee tuottamaan ikuista hedelmää Taivaassa. Kaikki teistä, jotka toimitte 
tällä tavalla, tuotte mukananne Isän mielisuosion – taipumattoman, Pojan tottelemisenne vuoksi. 
Siinä on kantamanne runsaan hedelmän salaisuus. Te olette ottaneet sanan uskossa ja sitoutuneet 
tiellenne Minun luokseni. Te olette seisseet pessimistejä vastaan ja ottaneet jokaisen ajatuksen 
vangiksi. Te olette laittaneet kätenne auran varteen ja kieltäytyneet katsomasta taaksepäin.”  

”Tätä Minä odotan teiltä, Minun Kunniakas Morsiameni. Miksi? Koska Minä olen voidellut teidät 
tuomaan hyvän sanoman köyhille ja kärsiville. Ja Minä menen eteenpäin teidän kanssanne 
ohjeistaen ja varustaen. Luottakaa enemmän Minun voiteluuni, kuin omaan apuunne. Siirtykää ja 
antakaa Minun ottaa kontrolli, kun sovellatte itseänne töihin – se, mikä tulee tapahtumaan, tulee 
hämmästyttämään teitä, koska se on Minulta. Olkaa varmoja antamaan Minulle kaikki kunnia joka 
menestyksestä, rukoilkaa niiden puolesta, jotka ovat kamppailemassa ja nostakaa heitä 
ylistysraporteillanne. Tarvitaan paljon tukea ja merkittävää rukoustukea. Tällä tavalla, te tulette 
ottamaan osaa palkkioihin, joiden puolesta te kaikki olette rukoilleet.”  

”On totta, että näkyväiset voimaantuvat niiden avulla, jotka ovat näkymättömiä. Siksi, ottakaa 
osaa jokaiseen hyvään työhön rukoilemalla veljienne ja siskojenne puolesta. Kuinka kaunista on 
Taivaan ekonomia, sen hedelmät ovat ikuisia. Tietäkää, että kun te saatte näitä sanoja uskossa, 
Minä olen voimaannuttamassa teitä. Yhdessä me tulemme tekemään ihmeellisiä asioita.” 

 

 

387. Jeesus selittää… Jumalanpelko on Viisauden Alku! Matka Pyhyyteen 

 
MATKA PYHYYTEEN… JUMALANPELKO ON VIISAUDEN ALKU  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Syyskuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Clare, Minä teen vain sen, mikä on välttämätöntä, saadakseni teidät kaikki 
muuttamaan mielenne elämän uudesta pyhyydestä. Jumalanpelko on Viisauden alku. Minä otan 
roolini Jumalana hyvin vakavasti. Kun sielu itkee apuun Minua, tullakseen pyhäksi, jatkuvasti, Minä 
otan heidän sanansa vakavasti ja teen sen, mikä ikinä on tarpeellista, tuodakseni heidät siihen 
onnelliseen tilaan.”  

”Kyllä, se on onnellinen tila, se on levon paikka, ahkeroinnista, saastutuksesta, puhtaalla 
omallatunnolla. Sellaisen, joka voi kantaa heille välitettyä ristin taakkaa ilman valittamista. Ei ole 
olemassa sen kauniimpaa, ainutlaatuisempaa katsottavaa, kuin pyhä sielu.”  
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”Mutta siihen pääseminen on vaivalloinen matka ja useimmat lopettavat vain puolimatkassa. Minä 
olen kutsumassa teitä kaikkia kulkemaan koko matkan Minun kanssani. Mikään tässä maailmassa 
ei ole enemmän arvoinen kuin saada Minut! Ja seuraavana sen jälkeen on puhdas ja pyhä 
omatunto, jota ei synti vaivaa.”  

”Sielulla, joka on valinnut pyhyyden kutsumuksen, ei ole varaa olla muita kiinnittymisiä kuin Minä. 
Kyllä, rakkautta naapuriaan kohtaan, mutta ei mieltymyksiä, mielipiteitä, haluja, ne kaikki täytyy 
olla linjassa sen kanssa, mitä Minä olen tekemässä heidän elämissään.”  

( Clare ) Jeesus, minä tunnistan, että minulla on kauhean pitkä matka kuljettavana. 

( Jeesus ) Tämä on totta, mutta harkitse: sinä olet valinnut olla matkalla. Sinä olet valinnut pysyä 
matkalla ja se merkitsee Minulle kaikkea. Useimmat sielut lopettavat hyvin varhain polulla, koska 
maailman agenda vetää heidät pois Minun luotani. Silloin, kun he olivat nuoria lapsia, heille ei ole 
opetettu asioita, jotka olivat kaikkein tärkeimpiä. Pikemminkin, heitä vedetään jokaiseen muuhun 
suuntaan: kilpailuun, suosituimmuuteen, varakkuuteen, valtaan ja kyvykkyyteen, kauneuteen. 
Kaikki tämä, näitä kaikkia arvoja työstetään lapsiin hyvin varhain elämässä, kun he havainnoivat 
vanhempiaan, jotka hyvin usein johdattavat heidät poluille, joita he halusivat omiin elämiinsä, 
mutta epäonnistuivat menestymään siinä.”  

”Siispä, että on sielu, joka on valmis luopumaan kaikesta Minun vuokseni, se on harvinainen lahja. 
Minä otan heidän sanansa todesta ja vaikka heillä ei ole aavistustakaan siihen liittyvästä hinnasta, 
Minä johdatan heitä tasaisesti ylös vuorta, joskus jopa kantaen heitä. Mutta on olemassa kriittisiä 
uudelleenarvioinnin käännekohtia. Aikoja, jolloin kiusaus lopettaa, tulee hyvin houkuttelevaksi, 
koska se, mitä heiltä pyydetään, on yli sen, mitä he ovat halukkaita antamaan.   

Kiinni pitäminen jostakin hienosta päähänpistosta tai ajatuksesta kiinnipitäminen tuo Minut 
pisteeseen, jossa Minun täytyy löytää toinen tapa houkutella heitä jatkamaan kiipeämistä. Minä 
teen tämän, koska Minä rakastan teitä niin paljon. Minä tiedän, mitä te haluatte elämänne lopulla 
ja Minä haluan teidän saavan sen. Siispä, Minä löydän keinoja saada teidät ohittamaan protestinne 
ja jatkamaan kiipeämistä. Se ei ole helppoa, mutta se on palkitsevaa. Ja mitään, mitä uhrattiin, ei 
tulla katumaan matkanne lopussa.”  

”Siispä, teille juuri nyt, me olemme yhä kiipeämässä veljellisen rakkauden vuorta ja oppimassa 
luottamaan ja taipumaan Minun puoleeni matkalla. Minä olen jatkuvasti laajentamassa teidän 
uskoanne ja luottamustanne Minuun. Minä tiedän, mitä sinä kaipaat, Clare. Minä tiedän sinun 
vastahakoisuutesi ja minä tiedän, että sinä tulet taipumaan.”  

”Ihmisluonto on selittämätön ja ehtymätön lähde ristiriitaisille tunteille ja ajatuksille, jotka 
kisaavat valta-asemasta elämässänne. Kuitenkin, kun Minä otan ohjat, Minä selvittelen nämä ja 
laitan ne työskentelemään sielun eduksi.”  

”Minä olen välittänyt niin monia uinuvia lahjoja sielulle heidän matkansa alussa, että heillä ei ole 
aavistustakaan ihmeestä, joka on kätkettynä heidän sisällään. Kuitenkin on Minun osani paljastaa 
heille ja motivoida heitä nostamaan työkalut. Mutta ensiksi, Minun täytyy voimistaa heidän 
olemustaan, heidän moraaliaan ja eettistä olemustaan, heidän rakkauttaan Minuun ja muihin, 
ennen kuin Minä vapautan heidät näihin lahjoihin.”   

”Se on malttia vaativa prosessi ja vaatii monia matkoja tulen ja jään läpi. Kuitenkin sielu, joka 
sanoo ’kyllä’ jokaisessa matkan käännekohdassa, lopulta loistaa kuin timantit, valaisten synkkää, 
harmaata maailmaa; tuoden toivoa, inspiraatiota ja Taivaan visiota, koska he ovat samankaltaisia 
kuin Minä.”  
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”Se on valtavan suunnaton käsite. Vain ne, jotka ovat valmistuneet, voivat todella ymmärtää 
matkan. Kun olette sen keskellä, te ette voi nähdä enempää kuin muutaman jalan verran eteenne. 
Mutta lopussa, te tulette näkemään Minun näkökulmastani ja loistavan valon, jota olette 
vuodattaneet maallisesta valostanne.”  

”Ja se valo ei koskaan sammu. Se palvelee majakkana kaikille, jotka ovat etsimässä Totuutta. Se on 
todella se, mitä Minä kutsun teitä olemaan. Teidän saavutuksenne Minun kanssani 
työskennellessänne ovat toisarvoisia. Se, mikä on todella tärkeää, oli elämänne luonne. Ei se, mitä 
te teitte, vaan se, mitä teistä tuli, kun te kuolitte itsellenne.”   

”Siispä, Minun rakkaat, Minä tiedän, että tämä on vaikeaa teille käsittää. Kaikki, mitä Minä voin 
luvata teille, on ylivoimainen onnellisuus ja toiveiden täyttymys matkanne lopulla. Teillä on Minun 
sanani siitä. Jos te kuolette Minussa, teidät tullaan nostamaan ikuiseen elämään Minun kanssani.” 

 

 

388. Jeesus sanoo… Tuokaa Minulle Alhaisuutenne 

 
TUOKAA MINULLE ALHAISUUTENNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Syyskuuta, 2016.  

( Clare ) Kuinka armollinen on Meidän Herramme Jeesus, Sydänasukkaat. Hän ei säästele mitään, 
tuodakseen Hänen Morsiamensa kutsumuksensa täyteyteen. Hän on totuudellinen, kuitenkin 
hellä, kaikilla Hänen tavoillaan, jotka ovat täydellisiä.  

Tänään vastaanotin hyvin erityisen armon, kun tulin rukoilemaan. Aloin nähdä itseni sellaisena, 
kuin minä todella olen: kauhean köyhänä Herran edessä, vajaa jokaisessa armossa ja hyveessä. Se 
oli murskaava kokemus, kuitenkin niin suloinen – koska tunsin, että minulle annettiin armo nähdä 
itseni sellaisena, kuin minä todella olen: sydäntä raastavassa köyhyydessä. Se sattui minun 
olemukseni ytimeen kaikin tavoin.   

En pystynyt tekemään muuta kuin itkemään Herran edessä, koska Hän on puhdasta kunniaa. Niin 
suurenmoinen ja yli ihmisen kuvittelukyvyn ja tunnen itseni niin pieneksi surkeudessani. En vain 
voinut lopettaa itkemistä. Minun täytyi vain kysyä, ’Kuinka ihmeessä Sinä voit rakastaa minua sillä 
tavoin kuin Sinä rakastat? Kuinka minä voin mahdollisesti lähestyä Sinua millään muulla tavalla 
kuin polvillani? Ja kuinka minä tohdin katsoa Sinua?’   

Ja kuitenkin minä ymmärsin, jopa ajatellessani sitä. Kun Jeesus tuli Maapallolle, Hän käveli ihmisen 
kanssa ihmisenä ja Hän oli tekemisissä ihmisten kanssa kuin normaali henkilö. Tämä armo olla 
kykenevä näkemän Hänet ja puhua Hänen kanssaan, on toinen puoli Hänen Jumalallisuuttaan, syy, 
miksi Hän tuli Maapallolle. Kutsu puhtaaseen läheisyyteen, kutsu tulla Hänen kaltaisekseen, 
nöyräsydämiseksi. Kuinka me voimme tulla Hänen kaltaisikseen, jos me emme koe Hänen 
inhimillistä puoltaan?  

Jotkut ihmiset pitävät jumalanpilkkana olla Hänen läsnäolossaan Hänen Morsiamenaan. Mutta 
tässä ei koskaan ole ollut kyse siitä, että me olisimme arvollisia. Pikemminkin, kaikessa on kyse 
Hänen rakkaudestaan, mikä kaipaa seuraa Hänen luomakunnastaan. Minä en voi koskaan päästä 
tarpeeksi lähelle Sinua, Herra, ellen minä elä Sinun Sydämessäsi!  

Jeesus aloitti… ”Se on koko idea… olla kävelevä ’Minä’. Kuitenkin yhä pieni ’sinä’.”  
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( Clare ) Oi, Jeesus, kuinka minä ikinä voin lähestyä Sinua? Olen niin alhainen olento.  

Hän vastasi… ”Minä en tiedä, mutta olen iloinen, että lähestyt. Ehkä siksi, että tiedät, kuinka paljon 
Minä rakastan ja tarvitsen sinua, Clare. Minä tarvitsen sinun kiintymystäsi, sinun ylistystäsi, sinun 
seuraasi. Köyhä kun olet, se on lohtu Minulle. Sinä saatat olla vain pikkuriikkinen pisara 
valtameressä, mutta sinä olet Minun pisarani. Ja Minä kaipaisin sinua, jos et tulisi Minun luokseni, 
vaikka näetkin itsesi niin selvästi.” 

”Silti, jopa kuten kuningas salli Esterin lähestyä – Minä olen niin rakastunut sinuun köyhyydessäsi, 
sinun puutteeseesi ja pienuuteesi. Minä en voi pysyä poissa ja Minä jopa kaipaan aikaa, jota me 
vietämme yhdessä.” 

( Clare ) Oi, Jeesus, oletko Sinä tämä? (Se varmasti tuntui ja kuulosti Häneltä.) Mutta se oli niin 
suloista, että sitä oli vaikea uskoa.  

Hän tuli näkyväksi sillä hetkellä.  

( Jeesus ) ”Mitä mieltä olet…?” Kyynelpisara vieri Hänen poskeaan alas… ”Älä loukkaa Minua 
epäuskollasi. Minä tiedän, kuinka näet itsesi ja se on hyvä; se on todella paikkansapitävää. Mutta 
sillä ei ole Minulle merkitystä, Clare. Kaikki, millä on merkitystä Minulle, on että sinä haluat olla 
Minun aivan yhtä paljon kuin Minä haluan olla sinun.”  

”Kumman sinä luulet olevan rikkaampi: kuningattaren kaikessa loistossaan? Vai pienen Tuhkimon, 
joka itkee apuun Armoa tuhkan seasta? Tunnistaen ehdottoman hyveiden ominaisuuksiesi 
puutteesi pätevöittävät sinut Minun kaikkein hellimmille kiintymyksen osoituksilleni ja kohottaen 
sinut asianmukaiseen Minun Morsiameni kokoon, koska Minä tiedän, että sinä et tule 
olettamaan.”  

”Tämä on se, mistä Minä todella haluan keskustella kaikkien Minun Sydänasukkaitteni kanssa tänä 
iltana. Muuten, jos ette tiedä, mikä Sydänasukas on, hän on sellainen, jonka ilo on elää ja 
hengittää Minun Sydämessäni, ottaen kiinni Minun ajatuksiani, tunteitani ja mielihalujani. Siinä 
kaikki, mitä hän on.”  

”Minä olen yrittänyt kovasti viimeisen kahden vuoden ajan tehdä erittäin, erittäin selväksi, että 
Minä rakastan pienuutta. Minä rakastan salassa olemista. Minä rakastan niitä, jotka kaipaavat 
Minun seuraani, yli kenenkään muun tässä maailmassa. Minä rakastan ryysyistä naista, köyhää ja 
alhaista putkimiestä, puuseppää, kadunlakaisijaa, paimenta… Mitä Minä voin sanoa 
vakuuttaakseni sinut?”  

”Te ette voi ansaita Minun kiintymyksiäni. Se on Kuka Minä Olen. Ja Minä katson teistä jokaista 
suurimmalla hellyydellä. Minä ilahdun erityisesti niistä sieluista, jotka ovat pieniä omissa 
silmissään. Enkö Minä elänyt sen esimerkin edessänne? Minä olisin voinut ylösnousta aivan heidän 
silmiensä edessä, jopa kutsuen legioonittain ja legioonittain enkeleitä seuraamaan Minua, kun 
vapautin Itseni Ristiltä kunniassa.”  

”Mutta ei, Minä valitsin sen sijaan kuolla häpeällisen kuoleman kahden varkaan välissä, että pelkät 
ihmiset ottaisivat Minut alas, pesisivät, voitelisivat ja laittaisivat hautaan. Oi, mitä sydäntä 
raastavaa lopullisuutta he tunsivat, kun kivi vieritettiin paikalleen!”  

”Maapallon historian pimein hetki, kun kaikki ihmiskunnan toivo oli mennyt, oli pois pyyhkäisty, 
sinetöity synkkään hautaan, kylmän kiven taakse. Ei mitään merkittävää, vain kylmä ja karu kivi, 
sammuttaen maailman Valon.”  
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”Ne, joilla ei ollut uskoa, eivät ymmärtäneet, että Minä nousisin uudelleen. Pikemminkin he 
vaipuivat epätoivoon, että heidän toivonsa Messiaasta oli turhaa, että todella, jos joku koskaan 
olisi Messias, se olisin Minä. Mutta nyt Minä olin ’kuollut’ ja mitä jäi jäljelle? Shokki, tyrmistys, 
hämmennys, tuska, toivottomuus.”  

”Siispä, näethän, nämä miehet eivät olleet yhtään erilaisempia kuin sinäkään, Clare, tai kukaan 
muista Sydänasukkaista. Heillä kaikilla oli epäilynsä, pelkonsa, hämmennyksensä, joita heille 
ehdottivat valehtelevat demonit. He kaikki jäivät vajaiksi täydellisestä uskosta, täydellisestä 
lojaaliudesta, täydellisyydestä, kuten Minä elin sen. Kuitenkin he silti tarrautuivat toivoon, että 
ehkä, se mitä Minä kerroin heille voisi olla totta, uskomatonta kun se oli.”  

”Minä en etsi niitä, jotka ovat päteviä omissa silmissään. Minä etsin niitä, jotka tietävät, että he 
eivät ole mitään – ja Minä tulen kruunaamaan heidät Minun Kunniallani. Ne teistä, jotka epäilevät, 
että oletteko te sopivia Minulle, lopettakaa. Lopettakaa yrittämästä pätevöityä, lopettakaa 
odottamasta olevanne arvollisia, lopettakaa yrittämästä saavuttaa jotakin, joka on sopivaa 
Kuninkaalle. Vain repäiskää sydämenne auki suuressa köyhyydessä olemuksessanne. Tämä on 
paikka, missä Minun Kunniani pursuu sydämiinne ja parantaa teidät, nostaen teidät 
asianmukaiseen kokoon, Minun pian vihityksi tulevalle Morsiamelleni.”  

”Oi, kuinka ylevää on kurjuutenne ja puutteenne! Ettekö näe, kuinka täydellistä pienuutenne on 
Minulle? Voitteko ottaa kunniaa mistään? Puuttuuko teiltä maailmallisia vaatimuksia? Niin paljon 
parempi! Niiltä, jotka olivat suuria maailman silmissä, vie enemmän aikaa oivaltaa, kuinka todella 
säälittäviä he ovat Minun edessäni, mutta joka tapauksessa, heidän arvonsa Minulle ei ole 
pienentynyt, ei edes hitustakaan.”  

”Ettekö näe? Teidän olemuksenne, ketä te olette, teidän henkenne, tuli Minulta. Kyllä, teidät 
tehtiin Minun kuvakseni: henki, sielu ja ruumis. Ei vain fyysinen ulkomuoto, vaan osatekijät, 
jokainen ilmaisten luonteenne eri puolta. Kuinka ihana on Minun asuinpaikkani! Eivät 
taidokkaitten palatsien hovit, vaan sydän, joka on jättänyt taakseen kaiken merkittävän, 
omaksuakseen vain Minut.”  

”Kyllä, teidän sydämenne täytyy puhdistaa maailmasta. Sen arvoista, aina läsnäolevista 
mielipiteistä, tuomitsemisista – jotka varjostavat niin paljon teidän jokaista toimeanne. Kaikki se 
täytyy tyhjentää; sitten me voimme alkaa työstämään nöyryyttä. Niin vaivalloinen matka, 
nöyryyden saavuttamiseksi! Kuinka petollista ja pelottavaa on tämä työ, omanarvon tunteen 
julkisivun poistamiseksi sieluistanne. Näyttää kuin vaatii ikuisuuden teille, nähdä itsenne sellaisina, 
kuin te näyttäydytte Minun peilissäni. Kuinka vaarallista nähdä itsensä mitättömänä, matkalla 
unholaan, mutta armon pelastamana. Kuinka vaikeaa on ymmärtää, että maailmassa asiat ovat 
ylösalaisin, takaperin ja jopa nurinpäin, kun se opettaa sieluille virheitä heidän varhaisista 
vuosistaan alkaen.”  

”Tämä hienovaraisen sisäisen rakenteen poistaminen ja sen korvaaminen teidän äärettömällä 
arvollanne Minulle, vaatii monien vuosien kypsymisen ja tulemisen tuntemaan Minut. Teidän 
turvallisin asemanne, Minun kallisarvoiset rakkaat, on pienen lapsen asema, kun hän aikoo ylittää 
valtatien ruuhka-aikana. Teidän ainoa turvautumisenne, ”Isi, auta minua.” Tiedättekö, kuinka 
miellyttävä se asema on Minun edessäni?”  

”Lumihuippuiset vuorenhuiput ovat mahtavia katsella, mutta kun lumi sulaa, vesi virtaa alaspäin, 
kunnes se tulee lepäämään alimpiin paikkoihin, tuottaen paljon hedelmää. Ja niinpä korkeat 
ylängöt ovat karuja, mutta alhaiset laaksot hedelmällisiä. Siispä, mitä alhaisempia te olette, sitä 
hedelmällisemmiksi te tulette.”  
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”Minä sanon tämän teille, koska monilla teistä on varauksia sen suhteen, kuinka Minä voin käyttää 
teitä. Se, mitä Minä olen sanomassa teille nyt, on, että mitä arvottomampia te olette omissa 
silmissänne ja todella uskoen, että te olette kaikista vähäisin, sen kallisarvoisempi itsenne lahja on 
Minulle. Kukaan ei tule nimittämään teitä töidenne tekijäksi, vaan he tulevat selvästi näkemään, 
että se olen Minä.”  

”Siispä, Minun rakkaat, älkää olko tyrmistyneitä kykynne, älykkyytenne, kokemuksenne, ihmisten 
edessä olevan asemanne puutteesta – sillä kaikki ne asiat ovat käyttökelvottomia Minulle.”  

”Näin sanoo Herra: Taivas on Minun Valtaistuimeni ja maa on Minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi 
huone, jonka te Minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi Minun leposijani? Minun käteni on kaikki 
nämä tehnyt ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta Minä katson sen puoleen, 
joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto Minun sanani edessä.” Jesaja 66:1-2. 

 

 

389. Jeesus sanoo… Laittakaa yllenne Jumalan Haarniska,  

sillä Jumalan Sana on elävä & aktiivinen 

 
LAITTAKAA YLLENNE TÄYSI JUMALAN HAARNISKA… SILLÄ MINUN SANANI ON ELÄVÄ & AKTIIVINEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Syyskuuta, 2016.  

Clare aloitti… No niin, Sydänasukkaat, vihollinen voi olla lisääntymässä voimassa ja lukumäärässä, 

mutta Herra on lisäämässä meidän varustamistamme, suojataksemme itseämme. Ihmeellistä.  

Minä tunsin johdatusta katsoa Pyhistä Kirjoituksista, mitä Paavali kirjoitti Jumalan Haarniskasta. Se 

on kirjoitettuna Efesolaiskirjeen 6:10-17… ”Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja Hänen väkevyytensä 

voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. 

Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä 

pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan 

avaruuksissa. 

Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä 

vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja 

olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. 

Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa 

vastaan pelastuksen kypäri (=kypärä)ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.” 

Tässä vaiheessa, Herra alkoi puhumaan Jumalan Haarniskasta. Hän aloitti kypärästä…  

( Jeesus ) ” Kun te pidätte Pelastuksen Kypärää, te tiedätte, että te ette kuulu maailmaan – te 

olette nyt Taivaan kansalainen. Te menette taisteluun sellaisena, joka on jo voitokas, koska te 

olette syntyneet uudelleen ja teidät lunastanut voima on paljon korkeampi kuin Saatanan 

käskyläiset.”  

” Ei ole kyse siitä, kuka voittaa; teidän mielenne on suojeltu vihollisen kikkoja vastaan. Te tiedätte, 

että Minä elän teidän sisässänne, te tiedätte, että Minä olen voittanut kaikki asiat. Te tiedätte, että 

vihollinen on lieassa. Mutta kaikkein tärkein tieto kaikista on, että te kuulutte Minulle ja Minä olen 

jo voittanut jokaisen taistelun pimeyttä vastaan. Ei väliä, miltä se teistä näyttää.”  
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” Oikeamielisyyden Rintapanssari suojelee sitä sisäistä paikkaa, teidän sydäntänne, mistä Minä 

olen ottanut asuinpaikan. Teidän omallatunnollanne, jos se on selkeä ja puhdas Minun kanssani, ei 

ole mitään mistä syyttää teitä. Syyttäjä, kuten häntä kutsutaan, ei voi aiheuttaa, että tulisitte 

pelkureiksi.”  

” Sydämen asioissa ihminen tulee heikoksi… isku vyön alle. Sielun paikka, missä se säilyy, kuten 

armon syvyyksissä. Nämä elimet vaikuttavat teidän tunteisiinne ja jos ne ovat haavoittuvia, te 

tulette romahtamaan taistelussa.”  

” Siksi on NIIN tärkeää tutkia omaatuntoanne, tunnustaa syntinne ja katua ennen taisteluun 

lähtöä. Kun te olette tehneet tämän kunnolla, te tiedätte, että te olette oikein suhteessa Minuun, 

mikään ei voi pysäyttää teitä. Ei valhe, syytös, hämäys tai psyykkinen ase voi tunkeutua herkille 

alueille ja aiheuttaa teitä käpertymään palloksi ja vetäytymään.”  

” Kaikki teidän raajanne luottavat teidän sisäelintenne kunnolliseen toimintaan. Kun ne eivät ole 

kunnossa, loppuosa ruumiista on heikko ja haavoittuva, kykenemätön puolustautumaan 

voimakkaita hyökkäyksiä vastaan. Ja niinpä oleminen oikein suhteessa Jumalaanne on 

rintapanssari ja suojanne, että koko järjestelmä on kykenevä toimimaan optimi tasolla. Teidät on 

pesty puhtaaksi Minun Veressäni ja nyt te olette pukeutuneet Minun Oikeamielisyyteeni. Se myös 

suojelee teidän suhdettanne Minuun. Kukaan ei voi varastaa Minua teidän sydämistänne.”  

( Clare ) Mutta Herra, kuinka on mahdollista kenenkään varastaa Sinua meidän sydämistämme?  

( Jeesus ) ” Te ette tule Minun eteeni katumuksessa, vaan pidättelette jotakin, mikä on synnillistä, 

te kyseenalaistatte, tulenko Minä sen takia suojelemaan teitä. Vihollinen tuudittaa teidät uneen… 

”Voi tulkaa, vain tämän kerran, Hän antaa teille anteeksi.”  

” Siispä te jatkatte synnin tekemistä ja aika äkkiä te kuljette synnissä ja olette kääntäneet selkänne 

Minulle. Sitten te tulette haaleiksi ja teidän suhteenne Minuun on mitäänsanomaton, sairas ja 

kuolemassa. Kylmyyttä on siellä, missä kerran oli iloa. Tämä voi jatkua ja jatkuu vuosia joillakin 

sieluilla.”  

” Halu olla ”oikeamielinen” mikä on ”oikein suhteessa Minuun” pitää teidät pois tekemästä syntiä 

enää. Kun te lankeatte, te tulette ja kadutte ja Minä ennallistan sinut ja nostan teidät ylös jälleen.”  

” Toiminta etenee kupeista, mutta ennen kuin te voitte mennä eteenpäin, teidän täytyy olla 

valmiuden tilassa. ”Kupeiden vyöttäminen” oli tapa työntää puku pois tieltä, että siihen ei 

kompastuisi.”  

” Mutta vielä tärkeämpää on, Totuuden Vyö, sillä on tarkoitus kantaa Totuuden Miekkaa. Ja ilman 

Totuutta, te ette tule voittamaan lopullista taistelua. Jos Totuus ei ole teidän puolellanne, ei väliä 

kuinka valmis te luulette olevanne, te olette vain tuulessa huojuva ruoko.” 

” Hengen Miekka… Minun sanani apostolien ja profeettojen kirjoittamina, mahdollistavat teidän 

kirjaimellisesti päihittävän erehdyksen aivan Minun sanoillani. Ei ole kahta puhetta, mikä on oikein 

ja mikä on väärin; se on annettu teille Minun Sanassani.”  

” Te olette kykeneviä erottamaan Totuuden virheestä, luun ydintä myöten, Minun Henkeni avulla. 

On niin monta tasoa Totuutta, mitkä runsaasti havainnollistavat oikean väärästä. Totuus aina 

punnitaan ja tutkitaan Pyhien Kirjoitusten pohjalta, mutta teidän sydämenne täytyy olla oikein 
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Minun kanssani ja Pyhän Hengen ohjaama tai te tulette sepittämään oman Totuutenne, erillään 

Minusta. Se tulee näyttämään ja kuulostamaan hyvältä ihmiselle, mutta on täynnä virheitä.”  

” Uskon Kilpi kantaa Ristillä viimeistellyn työn tunnusta, ja siellä kaikki teidän armonne tulevat 

esiin. On kyse siitä millä te puolustatte itseänne. Teidän uskonne kansalaisuuteen ja kuka 

Hallitsijanne on, että te olette saaneet toimeksiannon ja olette hyvissä asemissa ja kaikki teidän 

toimenne lähtevät Totuudesta ja Armeliaisuudesta.” 

” Että teidän jalkanne kantavat rauhan sanomaa, anteeksiantoa ja hyvää tahtoa kaikille ihmisille. 

Kaikkea täytyy puolustaa uskolla, että jokainen asia on todellinen ja totta – niin totta, että te olette 

valmiit kuolemaan sen puolesta, kuten Minä tein. Uskon Kilvellä teitä suojellaan vihollisen nuolilta, 

hän haluaa erottaa teidät Minusta ja eristää teidät. Hän käyttää salakähmäisiä taktiikkoja, valheitä, 

puolitotuuksia – vääristellen ja manipuloiden teitä, kunnes te lankeatte hänen valheisiinsa.”  

” Teidän pelastuksenne tieto on suojattu Kypärällä, teidän sydämenne on oikein suhteessa 

Minuun… Rintapanssarilla. Te olette vannoneet Totuuteen, muiden mielipiteiden yli… Vyöllä ja 

Tupella. Ja teidän polkunne on rauhan ja veljellisen rakkauden… Sandaaleilla. Jos teidän jalkanne 

eivät ole kunnollisesti kengitetyt, te tulette tekemään enemmän vahinkoa kuin hyvää miekalla. 

Järjestys, millä te laitatte nämä yllenne, sillä on merkitystä.” 

 ” Miekka on viimeinen asia, jonka te otatte puolustaaksenne vihollisen kikoilta ja jokaiselta 

väärältä käsitykseltä, joka nousee varastamaan teidän Taivaallisen kansalaisuutenne.”  

Paavalin Toinen Kirje Korinttolaisille 10:3-5… ”Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan 

lihan mukaan sodi; sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan 

edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen 

varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan ja vangitsemme jokaisen ajatuksen 

kuuliaiseksi Kristukselle.”  

” Kun te puhutte Minun sanojani, te puhutte kuin joku, joka luo tai tuo olemaan, jopa kuten Minä 

puhuin maailman olemaan olemassa. Siksi, teidän mahtavat aseenne lävistävät ilman aseet ja 

hajottavat osiin sen, minkä demonit ovat rakentaneet ja tekevät sen voimattomaksi teitä vastaan.”  

Kirje Hebrealaisille 4:12… ”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään 

kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet, ja on 

sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija.”  

” Te voitte vain kuvitella mitä Paavalilla oli vastassaan. Tässä on mies, joka on intohimoinen 

puolustamaan totuutta, jopa niin paljon, että hän mielellään laittoi ihmisiä kuolemaan siitä, mistä 

hän havaitsi heidän olevan virheessä. Kun hän kerran tiesi totuuden, hänestä tuli valtaa pitävien 

vihollinen. Totuuden hänen sisälläänpiti olla niin vakaata, että hän antaisi elämänsä sen puolesta. 

Lisäksi hänellä oli työ, jota ei voi kadehtia, osoittaa vääräksi Fariseusten opetukset ja purkaa 

roomalaisten uskonnolliset normit. Hän oli Valtion vihollinen ja juutalaisen perinteen vihollinen ja 

ensivilkaisulta… Mooseksen lain vihollinen.” 

” Siispä, hän oli yksi mies Minun kanssani maailmaa vastaan. Teidän on parasta uskoa, että hän 

tiesi, kuinka aseistaa itsensä ja valmistautua valtaa pitävien kanssa käytäviin yhteenottoihin ja 

väittelyihin. Kuitenkin täynnä Henkeä ja valmiina tulemaan minkä tahansa maallisten 

viranomaisten eteen, tietäen, että vastaukset annettaisiin hänelle, kun niitä tarvittaisiin.”  
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Markuksen Evankeliumi 13:11… ”Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin 

huolehtiko siitä, mitä puhuisitte; vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te 

ole puhumassa, vaan Pyhä Henki.”  

” Hän oli paljon valmistautuneempi hengelliseen taisteluun kuin roomalainen sadanpäämies oli 

fyysiseen taisteluun. Houkuttelut, joita hän sai hengessä ja pimeän puolen hyökkäykset hengessä 

olivat paljon vakavampia kuin mikään ruumiillinen, mitä hän kärsi.” 

” Siispä, menkää Minun rakkaat. Eläkää niiden mukaan ja te, myös, tulette löytämään itsenne 

puolustamasta jokaista vihollista vastaan ja seisomaan suorassa siihen päivään asti, jolloin Minä 

tulen. Täysin varustettuina, täysin elävinä, täysin varustautuneina valehtelevien demonien 

hyökkäyksiä vastaan, heidät tullaan teidän käsienne kautta saattamaan huonomaineisiksi, jonka he 

täysin ansaitsevat.” 

” Minä olen teidän kanssanne. Jatkakaa luottavaisina, käyttäen tätä haarniskaa, puolustaen 

totuutta, jonka mukaan te elätte.” 

 

 

390. Jeesus selittää:  

Kuinka vastaanottaa Minun Voiteluni Elämäänne varten joka Päivä 

 
KUINKA VASTAANOTTAA MINUN VOITELUNI JOKA PÄIVÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Syyskuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon kanssamme Herran läsnäolon suloinen siunaus elämissämme joka päivä, 
Sydänasukkaat.  

No niin, aloitin tuolla siunauksella, perheen paineiden vuoksi, haastattelun tekeminen Ezekeilin 
kanssa ja muut asiat vain ovat kasaantuneet minulle – en saanut mahdollisuutta todella kuunnella 
Herraa tämänhetkistä viestiä varten joka päivä, viimeiseen kolmeen päivään. Vau, olenpa tuntenut 
tyhjön sydämessäni! Todellista tyhjyyttä ja epävarmuutta, tavallaan kuin… leijuisin jossakin, ei 
lieassa Herraan, sen minä tavallisesti tunnen voimakkaasti.  

Siispä, tänä aamuna, kun nousin ylös, kerroin Herralle… ’Tämä on minun tärkeysjärjestyksessäni 
ensimmäinen – olla Sinun kanssasi, Jeesus.’  

Tulin rukoilemaan välittömästi ja pyysin, että Hän puhuisi minun kanssani, koska minun tarvitsi 
asettua sydämeeni.  

Ja ensimmäinen asia, mitä Jeesus sanoi… ”No niin, sinä halusit pienen tauon.”  

( Clare ) No niin, se on totta. Minulla on nippu asioita, joita minun piti tehdä. Niistä vähäisimpänä 
ei ollut perhe, joka ilmaantui. Minä todella tunsin tyhjiön, kun en ollut puhunut Hänelle joka päivä.  

Siispä, vastasin Hänelle… ’Se oli KAUHEAA, Herra!’  

Hän vastasi minulle… ”Sinun täytyi saada se selville itse. Clare, sinä et tule koskaan löytämään 
rauhaa mistään tai kenestäkään paitsi Minusta, et edes Minun järjestämistäni asioista.”  
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 ”Minä olen totinen Viinipuu ja Minun Isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan Minussa, joka ei kanna 
hedelmää, Hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, Hän puhdistaa, että se kantaisi 
runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka Minä olen teille puhunut. 
Pysykää Minussa, niin Minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se 
pysy Viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy Minussa. Minä olen Viinipuu, te olette oksat. Joka 
pysyy Minussa ja jossa Minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman Minua te ette voi 
mitään tehdä.” Johanneksen Evankeliumi 15:1-5.  

( Clare ) Herra, haluatko Sinä käyttää tätä Sinun aiheenasi tänään?  

( Jeesus ) ”Sinä tiedät, että Minä saan parasta aikaan jokaisesta tilanteesta, miksi tämä olisi yhtään 
sen erilaisempaa? Katsokaahan, Minun rakkaat, on olemassa taipumusta lykätä aikaa Minun 
kanssani, että saataisiin jotakin muuta saavutettua… enemmän aikaa muihin asioihin, joita olette 
halunneet tehdä. Ja kun te keskeytätte Minun kanssani, te itse asiassa irrottaudutte elämän 
lähteen yhteydestä.”  

”Minä olen elämä, joka tuo hedelmää elämäänne. Sen ajatteleminen, että te voitte käydä eilisen 
inspiraatioilla – vanhalla mannalla – ja silti tuntea toiveenne täytetyiksi, on illuusiota. Joka päivä 
Minun täytyy täyttää teidät tuoreella inspiraatiolla, koska joka päivä te tulette kohtaamaan uusia 
koettelemuksia ja isoja valintoja edessänne. Kun voitelu on elävänä voimana teissä, tuoreena joka 
päivä, silloin te kohtaatte nämä haasteet ja ilon – Minun Hengessäni, ei lihassa.”  

”Maapallo on tullut hyvin vanhaksi, todella. Synti on käärinyt se kuin saastainen höyry ja aivan 
kuten ilmanpaine vaikuttaa fyysiseen elämään, niin myös hengellinen saastaisuus tuo painetta 
henkenne kannettavaksi. Siksi niin monet uudesta sukupolvesta näyttävät olevan paremmin 
varusteltuja hengellisesti, heidän täytyy olla kykeneviä luovimaan moninkertaisen synnin 
myrskyisinä aikoina.”  

”Te, Minun Rakkaat, olette suunnattoman likaisuuden pilven alla, joka saa aikaan, ei vain, että 
erottelunne ja ajattelu-henki-sielu yhteys murtuu ja ohentuu, mutta se vaikuttaa myös 
ruumiiseenne ja ikääntymiseen myöskin. Aivan kuten Minun olemuksessani, Minulla on kolme 
osaa… Isä, Poika ja Pyhä Henki – teillä myös on kolme osaa… henki, sielu ja ruumis. Nämä täytyy 
olla sovussa, linjassa, ykseydessä. Hengellisen ilmapiirinne paineet ovat niin paksuja ja saastuneita, 
että nämä helposti menevät pois linjasta toisiinsa nähden.”  

”Taivaassa ei ole puutetta linjassa olemisesta tai paineita. Siksi Minun Lapseni Taivaassa ovat niin 
loistavia ja täynnä tuoretta elämää. He ovat uponneita pyhään ilmapiiriin, missä mikään paha ei 
voi lähestyä tai vaikuttaa elämään siellä. Mikään ei tule rappeuttavien voimien vaikutuksen 
alaiseksi ja kaikki elävät ikuisesti täydellisessä terveydessä, sekä hengellisesti että fyysisesti, 
ylösnousseissa ruumiissaan.”  

”Jos te tajuatte tämän käsitteen syvällisesti, tulette ymmärtämään, kuinka oleellista aikamme 
yhdessä on ja että te vastaanotatte ohjeita Minulta päivittäin. Jos te tunnette, että te ette kuule 
Minua selvästi, käyttäkää Pyhiä Kirjoituksia yhtymäkohtana, kunnes tunnette itsenne 
varmemmaksi yhteydessämme.”  

”Minä en ole kaukainen Jumala! Minä elän aivan sisällänne, missä omatuntonne asuu. Minä elän ja 
hengitän ja välitän viisautta, tietoa ja uutta elämää juuri siellä sisällänne. Kyllä, te voitte matkustaa 
Taivaaseen ja kokea Minun Taivaallisen Asuinsijani. Mutta muistakaa, että koko Taivas ja 
Luomakunta asuu sydämessänne, niin kuin toisessa ulottuvuudessa, koska Minä elän siellä ja 
Minun rakkaudellani Taivasta ja koko luomakuntaa pidetään yhdessä. Tämän vuoksi te saatatte 
saapua Taivaaseen sydämenne kautta, tulemalla Valtaistuin huoneeseen, missä Minä asun. Kun te 



 
271 

 

tulette lähemmäs ja lähemmäs Minua ja jopa tulette sisään Minun Sydämeni ulottuvuuteen, missä 
Taivas on olemassa, portaali Taivaaseen on avoin teille.”  

”Sillä Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme.” Apostolien Teot 17:28.  

Hän jatkoi… ”Se, minne Minä olen viemässä teitä, Minun Rakkaat, on juomaan elävien vesien 
lähteeltä, joka päivä, poikkeuksetta. Monet teistä ovat yhä hämmentyneitä siitä, miten Minä 
puhun teille. Todella, se on yhä pieni ääni, joka tulee sydämistänne. Virittäytyminen on oleellista 
vastaanottaaksenne, aivan kuin radion taajuus.”  

”Kuitenkin, jos teillä ei vielä ole mukava sen kanssa, te voitte saapua Minun viisauteeni ja 
ohjaukseeni Pyhien Kirjoitusten kautta. Minä tulen todella valaisemaan neuvon ja ymmärryksen 
sanat, kun luette Elävää Sanaa. Kuinka, Te kysytte? Lukemalla rivien väleistä. Toisin sanoen, kun 
luette, te huomaatte sanoja ja laitatte niiden merkitykset yhteen, muodostaaksenne lauseita. 
Samaan aikaan te huomaatte niiden lauseiden merkityksen, niin kuin ne on kirjoitettu.”  

”Kuitenkin on toinen ulottuvuus – aikomuksen lukeminen, hienovaraisempi viesti – rivien välinen 
merkitys. Tässä prosessissa, te sovellatte sitä, mikä on kirjoitettu, nykyisen ajan elämäänne ja 
olosuhteisiinne. Ja nämä ovat vastauksia teille, suoraan Minulta.”  

”Kun Minä voitelen teille jotakin, kun te rukoilette ohjausta Minun Pyhältä Hengeltäni ja alatte 
lukea, joku saa teidän huomionne, ollen erittäin oleellinen nykyiseen tilanteeseenne.”  

”Te tulette tuntemaan sen sydämessänne. Se on valaistu Sana teille, sovellettavaksi tämänhetkisiin 
elämän tilanteisiin. Kun te kerran alatte hahmottamaan sen, te tulette lähemmäs virittäytymistä, 
joka on tarpeellista kuullaksenne Minun Ääntäni suoraan sydämestänne.”  

”Kun te istutte ja kirjoitatte tai näppäilette kirjettä Minulle, Minä kuuntelen ja ymmärrän hyvin 
selvästi, mitä te olette sanomassa. Tämä on saapumista Minun Valtaistuin huoneeni eteiseen. Kun 
te viimeistelette lauseenne ja odotatte Minun vastaavan, jopa kysyen uskossa… ”Herra, mitä 
Sinulla on sanottavaa tästä?” Minä vastaan sitten ja te saatatte alkaa näppäilemään, kun Minä 
puhun.”  

”Älkää salliko pelon ja tarkastelun tulla tiellenne. Vain kirjoittakaa, mitä tunnette Minun sanovan 
teille. Jos te olette katkeria, vihan tai koston vallassa ja sanat, joita te kirjoitatte, joita te luulette, 
että Minä olen sanomassa – jos ne myös ovat vihaisia tai kostonhimoisia, te kuulette itseänne tai 
demonia. Mutta jos sanat tuovat rauhaa ja päättäväisyyttä… silloin te mitä todennäköisemmin 
kuulette Minulta.”  

”Kun olette lopettaneet näppäilemisen, menkää takaisin ja lukekaa, mitä olette kirjoittaneet ja 
soveltakaa erottelun sääntöjä, joita olette oppineet tällä kanavalla. Minä en ole koskaan 
ylimielinen tai halventava ketään kohtaan. Minä olen aina hellä, nöyrä ja lempeä, ellei Minun 
tarvitse antaa vakavaa varoitusta jollekin kääntyä pois synnistä. Mutta jopa silloin, Minä en ole 
koskaan ylimielinen ja halventava, vaan vain peräänantamaton ja luja, jättäen tien vapaaksi niille, 
joille se on kohdistettu.”  

”Nämä ovat eläviä vesiä, joista teidän TÄYTYY ravita itsenne joka päivä. Jopa vaikka se olisi 
yksinkertainen ’Olen Tässä.’ Silti se saa sielunne asettumaan aloilleen ja tuo teille rauhaa.”   

”Jotkut Minun palvelijoistani ja Morsiamistani ovat tarjonneet Minulle Minun ääneni kuulemisen 
lahjan päivittäin, jonkun toisen ylennykseksi, joka ei tavallisesti kuulisi Minun ääntäni – vain 
saadakseen heidät alkuun ja vakiintumaan Minulta kuulemisessa.”  
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”Mutta teille, jotka olette vasta alkamassa tätä matkaa, Minä olen tässä teitä varten ja Minä 
kaipaan vaihtaa sanoja Minun sydämestäni teille päivittäin, jos te vain otatte ajan suunnata Minun 
taajuudelleni ja säilyttää sen. Loppujen lopuksi, minkä kallisarvoisemman lahjan te voisitte saada, 
kuin Minun sydämeni rakkauden, jota seuraavat rakastavat sanat ja neuvot.”  

”Mutta antakaa tämän ohikiitävän ajan, jolloin ette saa tuoretta mannaa, olla oppitunti kaikille, 
että te ette elä yksin leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka tulee Minun suustani.”  

( Clare ) Sitten kaksi Pyhää Kirjoitusta, jotka tulivat mieleen:  

”Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää ja Hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen 
tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä 
ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee.” Viides 
Mooseksen Kirja 8:3.  

”Kirjoitettu on: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä’.” Luukkaan Evankeliumi 4:4 

Jeesus jatkoi… ”Etsikää Minua päivittäin, ilman epäonnistumista ja te tulette elämään runsasta 
elämää, jota Minä lupasin kaikille niille, jotka rakastavat Minua. Hengellistä elämää, täynnä 
viisautta ja iloa. Seuratkaa Minua. Kuunnelkaa Minua päivittäin ja ottakaa Minun sanani 
sydämeen. Eläkää tottelevaisena niille sanoille. Ja todella elämänne tulee kantamaan paljon 
hedelmää. Minä rakastan teitä, Minun suloiset Morsiameni. Minä olen tulossa hakemaan teitä. 
Älkää antako sen näyn lipua pois. Peitelkää se sydämiinne ja mietiskelkää sitä usein. Te olette 
todella Minun Morsiamiani ja Minun Rakkaitani ja Minä tulen hakemaan teitä. Sillä aikaa, etsikää 
Minua päivittäin ja johdattakaa elämänne Minun voiteluuni.” 

 

 

391. JEESUS SELITTÄÄ EHTOOLLISEN YLILUONNOLLISTA VOIMAA 

 
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Syyskuuta, 2016. 

Herra siunatkoon teidät ja pitäköön teidät, Sydänasukkaat, erityisesti Hänen rauhassaan, Hänen 

yliluonnollisella voimallaan. 

Jeesus aloitti puhumaan minulle ehtoollisesta, jota vietetään suurella aikomuksella, vilpittömästi ja 

keskittyen ehtoollisen osa-alueisiin, erityisesti Hänen kuolemaansa ja Hänen vuodatettuun 

vereensä ja ylösnousemukseensa.  

Hän aloitti… ” Tehkää se Minun muistokseni. ”  

Ja Hän otti leivän, kiitti ja mursi ja antoi heille ja sanoi: ”Tämä on Minun ruumiini, joka teidän 

edestänne annetaan. Tehkää se Minun muistokseni.” Luukkaan Evankeliumi 22:19.  

Ja myös Paavali toistaa tämän… 

” Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä 

yönä, jona Hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi: ”Tämä on Minun ruumiini, joka 

teidän edestänne annetaan; tehkää tämä Minun muistokseni. ” 1 Korinttolaiskirje 11: 23-24.   

Jeesus jatkoi… ” Jos te vain tietäisitte arvollisesti vietetyn ehtoollisen voiman ja lahjan, joka teille 

siinä on annettu. Katso kuinka kahleet revähtävät rikki, Clare. Katso kuinka Minä muutan tragedian 
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hyväksi, katso kuinka Minä liikun tämän ehtoollisen kautta. Runsaasti, runsaasti armoja virtaa 

hyvin vietetystä ehtoollisesta. Te ette vain tiedä, mikä voimaa te pitelette teidän käsissänne. ” 

” Mutta vihollinen varmasti tietää ja kääntää sen leikiksi, vähätelläkseen, kuinka voimakkaasti se 

toimii häntä vastaan. Se näyttää niin mitäänsanomattomalta ja kätketyltä – kuitenkin se on niin 

voimakas. Pimeyden voimat kuitenkin tietävät mitä se edustaa ja he tekevät siitä pilkkaa omissa 

seremonioissaan. ”  

” Maapallolla ei ole voimaa, joka voi päihittää hartaalla uskolla ja Minun Kärsimykseni muistoksi 

vietetyn ehtoollisen. Se mitä Minä olen antanut sinulle, Clare, on hyvin paljon voimakkaampaa 

kuin suustasi tulevat sanat. Sydämesi aikomus, Minun kuolemani ja ylösnousemukseni surujen 

veren peittämänä, sisältää kaiken tarvittavan vihollisen kukistamiseksi. ”  

” Se on niin yksinkertaista, niin ei-monimutkaista, kuitenkin niin hyvin suunnattoman voimakasta. 

Sinun, Minun rakkaani, täytyy päästä eroon tästä epävarmuudesta sen tehokkuudesta. Taivaassa 

käy huuma, kun ehtoollista vietetään suurella kunnioituksella ja keskittymisellä Minun 

Kärsimykseeni. Se on kuin väristys, joka kulkee jokaisen läpi valtaistuimelle saakka, koskettaen 

jokaista kuin pieni salamanisku. Se on muistelemisen virtaus ja armot sukkelasti virtaavat ulos 

Valtaistuin Huoneesta. Kuin shokkiaalto, kääntäen katkaisijaa, joka aukaisee armon ovet. ”  

” Clare, sitä mitä Minä tein Ristillä, ei tulla koskaan, ei koskaan unohtamaan, koska Itse Jumala salli 

ihmisen ristiinnaulita Itsensä sinä päivänä. Ja puhui sanoja, ” Tehkää se Minun muistokseni. ” Tämä 

todellakin oli loppuunsaatettu Ristin työ. Minun kärsimykseni muistiin palauttaminen lähettää 

tämän väristyksen koko Taivaan halki. Älä koskaan aliarvioi se väristyksen voimaa, sillä kaikki 

Taivaassa ymmärtävät, mistä siinä oli kyse, jopa paremmin kuin te, jotka vielä ovat Maapallolla. Se 

tunkeutuu armon porttien läpi ja ne avautuvat suihkuttamaan armoja tarvitsevien ja apua 

huutavien päälle. ”  

” Muista tämä, Tyttäreni. Rukoile näitä rukouksia suurella aikomuksella ja suurella arvostuksella, ja 

katso muutoksia, mitä tulee sen seurauksena. Ei vain sinussa, vaan myös heissä, jota nostat 

ehtoollisessa. ” 

” Mene nyt ja ylennä tämä käytäntö suuren arvokkuuden ja voiman asemaan. Varmasti Minä tulen 

siunaamaan kaikki, jotka viettävät sitä arvon mukaisesti ja kuulostelen heidän vetoomuksiaan.” 

 

 

392. Jeesus puhuu Pimeistä Sieluista & Vihasta, Hyökkäyksistä & Ongelmista, 

Ratkaisemisesta & Parantamisesta 

 
PIMEÄT SIELUT & VIHA… HENGELLISET HYÖKKÄYKSET & ONGELMAT… RATKAISEMINEN & 
PARANTAMINEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 20. Syyskuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon Jeesuksen Rauha ja Kestävyys meidän kaikkien kanssamme.  

Herra aloitti puhumaan minulle menneistä päivistä ja minulla oli kysymyksiä siitä, miksi uusia 
ongelmia tulee juuri muiden ongelmien ratkaisemisen ja parantamisen kantapäillä. Se voi ajoittain 
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olla lannistavaa – tunnen itseni melkein ankaksi ampumaradalla. Mutta periksi antaminen ei ole 
vaihtoehto. Koskaan.  

Minun aikani Hänen kanssaan alkoi… Herra, Sinä tunnet minun kamppailuni uskon kanssa ja 
monien asioiden kanssa, mitkä pomppaavat kuin tyhjästä. Välittömästi, kun saamme yhden 
ongelman ratkaistua, jokin muu ottaa sen paikan. Pyydän, auta minua.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, mitä sinä ajattelet. Minä voin kuulla sinun mietiskelevän. Minä kuulen 
myös vihollisen kuiskailevan ja vihjailevan.  

”On monia, jotka haluavat paljon pahaa ja kuolemaa teille molemmille, mutta he jäävät 
tyydyttymättömiksi. Itse asiassa, Minä olen järjestelemässä heille koettelemuksia, jotka vievät 
heidän huomionsa pois teistä. Mutta tiedäthän Clare, aina on lisää vihaajia ja pessimistejä. Minä 
arvostan sinun rukouksiasi heidän puolestaan; todella he ovat pimeitä sieluja, jotka tarvitsevat 
Minua.”  

”Minä haluan antaa heille Minun rakkauttani, mutta he torjuvat sen, kääntyvät pois ja pitävät 
parempina vihaa, katkeruutta ja kaikkia pimeitä asioita. Niistä he saavat ”hyvän olonsa”. 
Paholaisista, saatanan palvonnasta ja toisille aiheutetuista kivuista. He ovat vääristyneitä, 
kieroutuneita sieluja, Clare. Minun sydäntäni särkee heidän puolestaan.”  

( Clare ) Jos he vain tuntisivat Sinut, Jeesus.  

( Jeesus ) ”He tuntevat Minua tarpeeksi tietääkseen, että eivät halua Minua.”  

( Clare ) Mutta kuinka he EIVÄT voi haluta Sinua ystäväkseen?  

( Jeesus ) ”Se on monimutkaista ja sen lähde on haavoittamisissa, sekoittuneena valheisiin, joilla 
Minua syytetään uudelleen ja uudelleen. Niin paljon on kasautunut alkuperäisten tapahtumien 
päälle ja hautautunut, että he eivät edes tiedä, mikä saa heidät onnellisiksi. Sinä olit oikeassa, kun 
sanoit, että ei ole olemassa sellaista asiaa kuin ”onnellinen” satanisti. Vaikka he ajattelisivat, että 
he ovat onnellisia nyt, he tulevat huomaamaan, että se oli vai illuusiota ja että Saatana vihaa heitä 
erittäin paljon – aivan kuten he vihasivat kaikkia muita.”  

”On totta, että johtajan luonne suodattuu alaspäin koko matkan pienimpään jäseneen. Yksin 
tämän pitäisi kertoa heille. Saatana on täynnä vihaa ja heitä käytetään hyväksi. Kun he eivät enää 
ole hyödyllisiä, silloin he tulevat huomaamaan, millaisina tämä arkkidemoni todella heitä pitää. 
Mitä tapahtui, kun John Ramirez pyysi Saatanalta lepoaikaa, koska hän oli niin väsynyt? Hänet 
sokaistiin kokonaiseksi vuodeksi. Se kertoo, kuinka Saatana todella ajattelee sätkynukeistaan.”  

( Clare ) Herra, se koskee minuun syvästi. Mikä kauhea petos!  

( Jeesus ) ”Se on oikeudenmukaista, Clare. He tietävät paremmin alussa, he tietävät, että toisia ei 
saa vahingoittaa – mutta he jättävät huomiotta sen, mitä on heidän omatuntonsa kertonut heille. 
Uudelleen ja uudelleen ja uudelleen he tekevät näitä asioita vahingoittaakseen muita, kunnes ei 
enää ole tietoisuutta oikeasta tai väärästä; vain siitä mikä tuntuu hyvältä. Ja toisten 
vahingoittaminen tuntuu hyvältä, todella hyvältä.”  

”Heidän kanssaan ei voi järkeillä. Tämä ei ole ajatustoiminto, se menee paljon syvemmälle. Se on 
syvää, syvää loukkaantumista ja torjuntaa, joka on muuttunut kostoksi koko ihmiskuntaa vastaan. 
Viha. Silkka, puhdas viha, muuntelematon viha, kunnes Saatana ottaa sielun ohjat ja he elävät vain 
tyydyttääkseen hänen halujaan kivun ja kuoleman aiheuttamisessa. Minä vihaan puhua tästä.”  



 
275 

 

( Clare ) Minä myös! Pyydän, voimmeko me vaihtaa puheenaihetta? Minä haluan todella 
ymmärtää enemmän parantamisesta ja uskosta. Minä herään hyökkäyksiin uskoa vastaan, 
valheisiin, että parantaminen ei toimi, vaikka minä olen NÄHNYT sen toimivan.   

( Jeesus ) ”Minä tiedän, Rakkaani. Minä tiedän. Sinun täytyy työskennellä Minun kanssani. Sinun 
täytyy julistaa se ja uskoa siihen, että se juurtuisi. Tämä ei ole ponnistus vain Minua varten, Minun 
täytyy olla täysin yhteistyössä kanssasi.”  

”Minä haluan sinun uskovan, mitä Henki kertoo sinulle, että Minä teen sinun ruumiissasi. Minä 
haluan sinun uudelleen vahvistavan sen joka päivä, koska joka päivä sinua kohtaan hyökätään. 
Minä olen asettanut ruumiisi parantamaan tiettyjä tauteja, joista olet tietoinen. Ei kaikkia, mutta 
tiettyjä – todella Minä olen. Nyt sinun täytyy asettaa mielesi uskomaan siihen paranemisprosessiin 
ja sanoutua irti kaikista vastakkaisista ehdotuksista.”  

”Parantaminen on hyvin monimutkainen ja herkkä aihe. Mutta sielulle, jolla on täysi usko, mikä on 
liian harvinaista edes mainittavaksi, parantaminen voidaan saavuttaa helpommin, kun se on 
Minun tahtoni.”   

”Muille sieluille, jotka kamppailevat uskon kanssa, se on taistelu ja voi uuvuttaa heidät. Mutta 
heidän tarvitsee vain tunnustaa… ”Tämä nimenomainen ongelma minun ruumiissani on asetettu 
parantumaan ja minä tulen näkemään sen loppuun saatettuna.” Sitten ei saa antaa periksi 
epäuskolle tai epäilylle.”    

”Epäilyjä tulee Viholliselta joskus kuin tulva. Mutta sinun, Minun rakas Tyttäreni, täytyy torjua ne 
juuri sillä hetkellä, kun ne tulevat mieleesi. Älä salli niiden tarttua sinne. Kumoa ne ja moiti 
demonit.”  

”Muut kärsimykset, mitä Minä olen sallinut Armon vuoksi maailmalle ja ihmiskunnalle. Minä annan 
sinulle armon jatkaa eteenpäin menoa, niistä huolimatta.” 

 ”Kaikella, mitä Minä teen sinun kanssasi Clare, kaikella on lähteensä Rakkaudessa. On niin monia 
asioita, joista sinä voisit kärsiä ja Minä olen suojellut sinua niiltä. Ja nämä asiat ovat vain pieni 
osoitus sinun rakkaudestasi Minua kohtaan, uhraten ne kadotettujen sielujen puolesta. Ja 
erityisesti vääryyden tekijöiden. Minä arvostan syvästi sinun rukouksiasi vääryyden tekijöiden 
puolesta. Sinä tulet todella näkemään hedelmän näistä rukouksista.”  

”Minä siunaan nyt sinut, Minun Tyttäreni. Minä siunaan teidät kaikki. Ymmärtäkää, että usko 
tekee työt käsi kädessä Minun Armoni kanssa ja te olette ankkuri jatkamaan parantamisen työtä. 
Me teemme tämän yhdessä.” 

 

 

393. Jeesus sanoo… Te kunnioitatte Minua Huulillanne, mutta missä on 

Sydämenne? Tämän vuoksi Läpimurtonne ovat kateissa 

 
LÄPIMURROT KATEISSA… TE KUNNIOITATTE MINUA HUULILLANNE, MUTTA MISSÄ ON 
SYDÄMENNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Syyskuuta, 2016.  

Clare aloitti… No niin rakkain perhe, minä oivallan nyt, että minulta ovat puuttuneet suurimmat 
mahdollisuudet saada läpimurtoja korkeimpaan kutsumukseeni. Hyvät uutiset ovat, että Herra on 
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selkeyttämässä tätä meille ja jos me tottelemme ja olemme johdonmukaisia ja ahkeria, me 
tulemme näkemään ihmeellisiä muutoksia tuottavuudessamme Taivaan Valtakuntaa varten joka 
päivä. Se pitää sisällään meidän perheemme myöskin.  

Kaikki alkoi, kun Ezekieliä vastaan hyökättiin jälleen, vielä uudella oudolla vaivalla, jota me emme 
pystyneet diagnosoimaan. Meillä ei ollut aavistustakaan mikä se oli! Me tiesimme vain, että Herra 
salli sen korjauksena, koska me saimme Jumalan Korjaus-viestin Raamatun Lupaukset-kirjasta. Ja 
Hän on aina uskollinen näyttämään meille sen. Joka tapauksessa, aihe Ylpeys nousi esiin.  

’Luo minuun puhdas sydän, oi Herra. Anna minun olla kuin Sinä kaikilla tavoillani.’ Jatkoin sen 
laulamista uudelleen ja uudelleen, todella tuntien tuomitsemista, mutta en kyennyt tunnistamaan 
sen lähdettä. Kun kuuntelin Hänen ääntään, en voinut uskoa sanoja, joita tuli Hänen suustaan…  

( Jeesus ) ”Sinä kunnioitat Minua huulillasi, mutta missä on sinun sydämesi? Sinä laitat muut asiat 
Minun edelleni, Clare. Joka aamu Minä odotan sinua, kuitenkin on aina jotakin tärkeämpää, joka 
tulee ensin.”  

”Tämän Minä haluan loppuvan. Sinä sanoit itse… Katso, mitä henkilö tekee ajallaan ja tulet 
näkemään, missä heidän sydämensä on.”  

( Clare ) Tämä oli niin ihmeellistä minulle, koska olin huomannut, että kun olin siivoamassa taloa ja 
yrittämässä saada kaiken siistiksi, niin että voisin mennä rukoilemaan – aivan se nuhde tuli takaisin 
minulle. Ja se oli minun mielessäni. Ajattelin aikaa… ’Oi voi. Minä en elä, niin kuin opetan. Tämä EI 
ole hyvä.’  

Sen jälkeen, kun Hän sanoi sen, muistin näyn, jonka Hän antoi minulle siitä, kuinka laitoin Hänet 
odottamaan. Hän näytti minulle laivaa, joka oli tulossa satamaan ja suuri Kuningas tuli katsomaan 
Morsiantaan – jonka, tietenkin, oli määrä tavata Hänet siellä. Mutta Morsian tuli rauhattomaksi ja 
meni shoppailemaan, katsellen uutta pukua. Sillä aikaa, Kuningas tuli, eikä Morsian ollut paikalla. 

Minä olin se Morsian. En voinut uskoa, että voisin olla niin epäkunnioittava, mutta oivalsin nyt, 
että olin laittanut muita asioita ensimmäiseksi – järkeillen, että jos saan kaiken pois tieltä, voin 
todella viettää aikaa Herran kanssa. Mutta se on petosta, koska koskaan ei saa kaikkea pois tieltä; 
aina on jotakin muuta, joka vaatii aikaa. Ja joka tapauksessa, siihen mennessä, on hyvin väsynyt ja 
ei ole parhaimmillaan. Oivalsin, että viestit olivat kärsineet, rukouselämäni oli kärsinyt, maalaus oli 
kärsinyt, musiikkini oli erityisesti kärsinyt, koska olin niin ajautunut Martta-Martta touhuilemaan 
ympäriinsä. Minä olin todella laittamassa maailman ensimmäiseksi. 

( Jeesus ) ”Minä haluan olla ensimmäinen, ensimmäinen, ensimmäinen sinun elämässäsi. Ruumiin 
toimintojen jälkeen, kuten kylpyhuoneessa käynnin, tulenteon ja jonkin yksinkertaisen syötävän. 
Sitten Minä. Ei koirat, ei tämä tai tuo tai sähköpostien tarkistaminen.”  

( Clare ) Herra, entä aviomieheni palveleminen? Sinä olet aina opettanut minulle kunnioittaa 
hänen tarpeitaan, jopa kun se on hankalaa.  

( Jeesus ) ”Hän myös voi odottaa. Minä haluan olla ensimmäinen, ennen aviomiestäsi, ennen 
koiraasi, ennen kaikkea muuta paitsi sitä, mikä on äärimmäisen välttämätöntä.”  

( Clare ) Ja olin vienyt koiranpentuni ulos aamulla, koska hän oli levoton. Mutta näen nyt, että hän 
voi odottaa. Hänellä on vapaa pääsy mennä ulos, joten se ei ole ongelma. Ongelma on 
enemmänkin, että hän haluaa leikkiä.  

( Jeesus ) ”Minä lupaan sinulle, jos laitat Minut ensimmäiseksi, tulet näkemään todellisen 
käännöksen musiikissa ja viesteissä ja taiteessa. Silloin kaikki tulee loksahtamaan järjestykseen, 
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etkä tule jahtaamaan häntääsi koko päivää, yrittäen saada kaikki tehdyksi, ennen kuin voit tehdä 
sitä, mitä Minä pidän kaikkein tärkeimpänä asiana.”  

”Talosi tulee VIIMEISENÄ. Lattiat, tiskit, mitä vain – se tulee ehdottomasti viimeisenä. Ei 
ensimmäisenä, Clare, ei ensimmäisenä. Jos kunnioitat Minua tällä tavalla, Minä lupaan sinulle, 
kaikki muu tulee loksahtamaan paikalleen. Palvelutoimi, maalaus, musiikki… oi, voi mikä käännös 
sinulle! Tässä sinun jääräpäinen ylpeytesi tulee kaikkein ilmeisimmäksi. Hankkiudu eroon tästä ja 
Minä tulen todella olemaan erittäin onnellinen Jeesus.”  

( Clare ) Herra, pitääkö minun opettaa tätä ihmisille, joilla on pieniä lapsia ja velvollisuuksia?  

( Jeesus ) ”Kyllä, tietenkin. Ja sinä tiedät, kuinka suoriutua siitä. Sinä teit niin Minun avullani kaikki 
ne vuodet, kun olit yksinhuoltajana.”  

”Sinut on estetty ja sokaistu – mutta jälleen, se on sinun materialistinen puolesi, joka haluaa 
kaiken järjestykseen. Siksi Minä annoin sinulle Rahanvaihtajat Temppelissä- viestin Pyhistä 
Kirjoituksista. Sinä olet elänyt ulkoisten asioiden vuoksi ja siksi olet pääasiassa turhautunut ja 
pettynyt kaikkein tärkeimpiin tehtäviin.”  

( Clare ) Herra, entä huilun soittaminen?  

( Jeesus ) ”Minä haluan sinun harjoittelevan huilulla, se on hyväksi sinun sielullesi ja 
hengityksellesi. Mutta ei varmasti enempää kuin tunti päivässä. 45 minuuttia on paras. Se todella 
tulee parantamaan hengitystäsi ja laulamistasi.”  

”Ja tämä OLEN Minä, Clare.”  

( Clare ) Ja olin tavallaan ajatellut, että minun pitäisi tehdä täysi ehtoollispalvelus ja lukea Pyhin 
Kirjoituksia Psalmeista, Uudesta Testamentista ja Vanhasta Testamentista. Siispä kysyin Häneltä… 
Entä täysi ehtoollispalvelus ja Pyhien Kirjoitusten lukeminen ja rukoukset?  

( Jeesus ) ”Joka päivä. Sinä olet johtaja, äiti. Sinulla on lapsia, jotka sinun täytyy kattaa rukouksella. 
Kun nostat heitä Minun luokseni ehtoollispalveluksessa, Minä katan heidät Minun verelläni, Minun 
suukoillani, Minun suojeluksellani, Minun huolellani heidän päivittäisistä tarpeistaan. Ei ole 
mitään, mitä voisit tehdä, mikä olisi tärkeämpää, kuin ehtoollispalvelus.”  

”Tämä olen Minä! Ei ole mitään, mitä voit tehdä. Minä en välitä, kuinka sinä tunnet, sinun 
tottelevaisuutesi Minä tulen siunaamaan. Muista: jopa huonosti puhuttu ehtoollispalvelus tulee 
tuomaan hedelmää. Minä tarkoitin sitä. Kuitenkaan yhdenkään sinun palveluistasi ei tarvitse olla 
huonosti tehty.”  

Hän nosti minun leukaani… ”Clare, tämä olen Minä, kaikki tässä on Minua. Minä tarkoitan sitä. 
Minä ensin, ehtoollispalvelus ja lukemiset ja rukoukset, sitten maailma ja sen tekemiset. Pyydän… 
tämän täytyy olla.”  

( Clare ) Kyllä, Herra, Sinun avullasi, kyllä! Olen pahoillani ei korvaa sitä, kuitenkin, olen hyvin 
pahoillani.  

( Jeesus ) ”Minä annan sinulle anteeksi, Minun Sydämeni puoliso. Minä annan sinulle anteeksi. Nyt 
sinä tulet näkemään asioiden kääntyvän. Tämä on ollut iso ongelma, joka on ollut poissa 
paikaltaan. Nyt, kun olet katunut, me voimme mennä eteenpäin.”  

( Clare ) Haluatko Sinä minun opettavan tätä, Herra?  
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( Jeesus ) ”Kyllä, tietenkin! Mitä sinä luulet? Sinä olet opettanut sivuaineen opiskelijoita. Nyt sinä 
tulet opettamaan pääaineen opiskelijoita. Sinä et ole ainoa. Luuletko, että tämä on jotakin 
merkittävää välitettäväksi eteenpäin?”  

( Clare ) Luulen, Herra. Sumu alkoi hälvenemään päästäni ja kaikki selkeni ja kävi järkeen jälleen.  

( Jeesus ) ”Näetkö, sinä alat jo voimaan paremmin. Se oli myös pahaksi sinun terveydellesi, koska 
olit jatkuvan paineen alaisena, saada ’kaikki’ nämä asiat tehtyä, saadaksesi aikaa Minun kanssani.”  

( Clare ) Herra, vain merkkinä minulle, että tämä todella olet Sinä, eikä demoni, pyydän, voisitko 
Sinä ottaa tämän fibro kivun alas kolmoseen?  

( Jeesus ) ”Katsotaanpas. Kuinka kipeästi sinä haluat aviomiehesi olevan ylhäällä ja ympärillä?”  

( Clare ) Oi Herra, Sinä tiedät vastauksen tuohon.  

( Jeesus ) ”Sitten ole tyytyväinen neloseen. Juuri nyt, olet viitosessa, matkalla kuutoseen. Jos Minä 
vähennän sen neloseen, silloin myös hänellä tulee olemaan se, mitä hän tarvitsee, kyetäkseen 
nousemaan ylös ja työskentelemään.”  

( Clare ) OK. Hän piteli minua tiukasti Hänen sydäntään vasten.  

( Jeesus ) ”Oi Clare, tiedä, että Minä rakastan sinua niin kovin syvästi ja Minä tarvitsen sinun 
yhteistyötäsi näissä asioissa. Siksi Minä otan ne esille sinun päätettäväksesi. Meillä ei ole aikaa 
tähän… sinulta on puuttunut merkittäviä läpimurtoja, sinun tärkeysjärjestyksesi vuoksi. Ja sinä 
tiesit paremmin. Siispä, mitä tapahtui? Sinä laitat maailman ensimmäiseksi, hyvin yksinkertaisesti. 
Ja nyt sinä aiot työntää sen takaisin sinne, minne se kuuluukin, päivän viimeisen viimeiseksi ja vielä 
sen viimeisemmäksi asiaksi.” 

 

 

394. Jeesus selittää…  

Huhuja & Tuhon Ennakkoaavistuksia… Pysykää poissa Uutismediasta 

 
HUHUJA & TUHON ENNAKKOAAVISTUKSIA… PYSYKÄÄ POISSA UUTISMEDIASSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 21. Syyskuuta, 2016.  

( Clare ) Kallisarvoiset Sydänasukkaat, antakaa Jeesuksen Rauhan, joka ylittää kaiken ymmärryksen, 
pitää sydämenne Hänessä ja uskolliset toimeksiantonne Häneltä. Muistaen, että ellei Herra vartioi 
taloa… ne, jotka vartioivat, tekevät sen turhaan.  

Jeesus aloitti… ”Minä haluan puhua kuiskauksista. Asioista, jotka eivät ennusta hyvää – vaan 
pahaa. Yksi syistä, miksi teitä on ohjeistettu olemaan tavoittelematta internet uutisia ja 
vaihtoehtoisia uutissivuja, on, koska niitä käytetään häiritsemään ihmisten rauhaa. Se luo kiireen 
kattaa itsensä, pysyäkseen hengissä siinä, mikä oletettavasti on tulossa.”  

”On monia ihmisiä, jotka hyötyvät tästä taloudellisesti. Se on pahimman laatuista petosta 
kristillisen profeetallisen yhteisön sisällä. Aidot profeetat eivät innoita teitä menemään ja 
ostamaan, ne innoittavat teitä etsimään Minua ja tulemaan Minun rauhaani, Minun ohjeisiini.”  
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”Yli puolet asioista, joita on kerrottu teille internetissä, ei koskaan tule tapahtumaan. Ja kun loput 
puolet tapahtuvat, te ette tule olemaan täällä. On pieni osuus ihmiskunnasta, jäännös, jota Minä 
valmistelen näitä aikoja varten.”  

”Mutta suurelta osalta, valmistelut tulevia tuhoja varten, erityisesti poliittisia, joita yleinen väestö 
tekee, eivät tule tekemään heille yhtään hyvää. Tulee olemaan mellakointia ja ryöstelyä ja jos teillä 
on jotakin – sen tulevat ottamaan teiltä joko hallinto tai epätoivoiset ihmiset.”  

 ”Minä en sano tätä säikäyttääkseni, vaan että saisitte tärkeysjärjestyksenne oikein… ’Jos Herra ei 
huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät. Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin 
turhaan vartija valvoo’.” Psalmi 127:1.  

”Minun tyttäreni, teidän kuuntelijoiden joukossa on monia, jotka yhä tutkivat päivittäistä 
julkisuuskohua, mitä on tulossa ja milloin. He ovat sivuuttamassa asian. Heidän huomionsa on 
itsesäilytyksessä ja pelossa. Minä mieluummin soisin heidän tavoittavan muita palvelutoimessa, ei 
pelon lietsonnassa. Minä olen hyvin tyytymätön tähän käytökseen. Minä olen kertonut teille 
kaikille lukuisia kertoja, Minä tulen katsomaan teitä ja suojelemaan teitä, jos te olette Minun 
töissäni.”  

”Minä melkein haluaisin sanoa, ’Mutta jos te olette kiireisinä omissa suojeluksissanne, Minä en 
tule sekaantumaan.’ Mutta sitten on olemassa Minun armoni. Minä olen nähnyt erittäin paljon 
vaivaa, pitääkseni tämän ryhmän raiteilla. Se, mitä Minä annan teille tässä, on jyvä suoraan Minun 
kädestäni, ei jyväkauppiaiden – niiden, jotka ovat levittämässä kauhua ja pelkoa.”  

”Minä kammoan tällaista käytäntöä. Voinko Minä sanoa sen voimakkaammin? Minä vihaan, 
vihaan, vihaan vääriä raportteja, jotka levittävät pelkoa. Minä rakastan, rakastan, rakastan niitä, 
jotka sivuuttavat kaiken tuon ja pysyvät kiireisinä Minun missiossani heidän elämiään varten. Minä 
tulen siunaamaan heitä uudelleen ja uudelleen ja jos he sattuisivat jäämään suurpaloon, Minä 
tulen Itse olemaan heidän pelastuksensa. Minä tulen olemaan uskollinen heille, koska he olivat 
uskollisia Minulle.”  

”Ymmärrätkö sinä tämän, Clare? Minä olen sinun ainoa suojeluksesi. Ne, jotka ovat valinneet 
puolustaa itseään… No niin, Minä en tule sekaantumaan. Antaa heidän tehdä, niin kuin he 
mielivät. Sillä aikaa, kun kaikkialla heidän ympärillään on sieluja, jotka tarvitsivat tulla palvelluiksi, 
he olivat kiireisiä keräämässä viimeisintä julkisuuskohua ja välittämässä sitä muille.”  

”Katso, kuinka monta väärää hälytystä on kuulunut, sen jälkeen, kun olet ollut internetissä. 
Tuhansia, Minä kerron sinulle, tuhansia. Ja mitkä niistä ovat tapahtuneet? Ei edes yksikään. 
Näetkö? Te, jotka olette niin lumoutuneita näistä ’oletetuista profetioista’ – paholaiset vedättävät 
teitä. Te ette totelleet Minua ja pysyneet poissa näistä vääristä raporteista ja nyt te olette 
kuolemassa tuhansia pelkureitten kuolemia, sillä aikaa, kun Minun uskolliseni ovat riemuitsemassa 
sieluista, joita he ovat tuomassa pelastukseen.”  

”Minä kysyn teiltä Minun lapseni, ketä Minun pitäisi suojella? Niitä, jotka ovat pelonlietsojia? Vai 
niitä, jotka ovat välinpitämättömiä ja kiireisiä palvelutoimessa?”  

”Siispä siinä teillä on se. Jos te voisitte nähdä, kuka on todella tämän takana ja heidän todellisen 
motiivinsa, te järkyttyisitte – olisitte täysin shokissa. Eivät he, jotka levittävät tätä tavaraa, ole 
kokoon keittelemässä sitä, pikemminkin he toistavat sitä, mitä muut ovat kokoon keitelleet, 
ohjatakseen hyväuskoisia lampaita ympäri maailman.”  

”Kyllä, me olemme lopun ajoissa. Kyllä, asioita on tulossa. Kyllä, Minä tulen antamaan teille 
rukoilutaakkoja muuttaakseni historian kurssia.”  
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”MUTTA. MINÄ EN VÄLITÄ MITÄ KUKA TAHANSA IHMINEN NÄKEE TELESKOOPISSAAN… MINÄ 
OLEN YHÄ JUMALA. MINÄ OLEN YHÄ JUMALA. MINÄ OLEN YHÄ JUMALA. Siispä, jopa kaikkein 
neuvokkaimmat ennustajat ja tiedemiehet saattavat nähdä, mitä on, mutta he eivät näe, Kuka 
MINÄ OLEN. He eivät näe, MITÄ MINÄ TEEN. He näkevät vain kunnon todisteet… Eivät Häntä, joka 
loi sen ja mitä Hän tulee sallimaan, ja mitä Hän ei tule sallimaan.”  

”Herätkää, Minun ihmiseni, tuottakaa katumuksen hedelmää, pelastuksen arvoisia sinä päivänä. 
Te olette jahtaamassa häntiänne, ihmiset. Te olette tuhlaamassa kallisarvoisia ajan hetkiä, jotka on 
myönnetty teille muita sieluja varten. Te tulette katsomaan taaksepäin siihen, mitä teitte 
elämässänne ja olemaan suunniltanne, kun te näette mahdollisuudet, jotka ohititte 
palvelutoimeen, haavoittuneisiin ja kaotettuihin sieluihin kaikkialla ympärillänne, koska te etsitte 
niin kiireisinä viimeisimpiä uutisia viimeisimmästä komeetasta.”  

”Mitä muuta Minä voin sanoa teille, Minun Lapseni? Pyydän, lopettakaa tämä käytös ja ryhtykää 
kiireisiksi kadotettujen kanssa. Minä en ole jymäyttämässä teitä. Minä olen kuolemanvakava. Te 
olette asettamassa itsenne vaaraan sivuuttamalla Minun Valtakuntani todelliset tarpeet. Heidät, 
joita Minä lähetän luoksenne päivittäin. Kun tulee aika pahimmalle, mitä ihmiskunta koskaan on 
nähnyt, silloin Minä Itse tulen päästämään teidät pahasta, jos te itse luotatte Minuun ja yksin 
Minuun ja olette laittaneet huomionne sieluihin, joita Minä lähetän teille. Silloin Minä Itse tulen 
vartioimaan teitä.” 

( Clare ) Oi, Herra, tämä on niin vahva viesti.  

( Jeesus ) ”Hyvä. Minä halusin onnistua saamaan asiani ymmärretyksi. Toivon, että se uppoaa. 
Minä voitelen sen, tuottaakseni katumusta itsekkäästä tavasta, jolla Minun ihmiseni ovat 
käyttäytymässä. Ei niin kauan aikaa sitten sinä olit tässä ryhmässä, mutta sinä kaduit ja muutit 
tapasi. Sinä saatat pysyä välinpitämättömänä sille kaikelle: vaikka sinä elät savitiilisessä talossa, 
vaikka sinulla on uhkaavia tilanteita.”  

”MINÄ OLEN sinun Jumalasi ja sinä olet elämässä Minua varten nyt ja Minun enkelini on nimitetty. 
Sinä voit olla varma, Clare, sinulla ei ole mitään pelättävää. Ja niille teistä, jotka seuraavat tätä 
esimerkkiä, teillä myöskään ei ole mitään pelättävää.” 

 

 

395. Jeesus sanoo… Minä olen teidän Opettajanne &  

Tämä on Minun Luokkahuoneeni 

 
MINÄ OLEN OPETTAJANNE & TÄMÄ ON MINUN LUOKKAHUONEENI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Syyskuuta, 2016.  

( Clare ) Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat… Hänellä on mielenkiintoinen oppitunti 

tänään. Hän aloitti välittömästi, kun minä tulin istumaan alas kuuntelemaan viestiä.  

Jeesus aloitti… ” Minä haluan puhua teille tottelevaisuudesta. Minun Lapseni, Minun Morsiameni, 

mitä hyötyä on kuunnella Minun sanojani, tietää Minun aikomukseni teitä varten ja sitten jättää 

tottelematta? Siitä ei ole mitään hyötyä, vaan mitä varmimmin haittaa. On tuhoisaa tietää Jumalan 

tahto, mikä itsessään on SUURI armo ja sitten olla seuraamatta sitä läpi. ” 



 
281 

 

” Tämä kanava on kuin luokkahuone. Suuri luokkahuone. Joka päivä Minä tuon teille uuden 

oppitunnin, sillä te olette pyhyyden koulussa. Koko opetussuunnitelma on räätälöity 

valmistaakseen teitä sitä päivää varten, jolloin Minä otan teidät itselleni. Kaikki enkelit 

elämässänne työskentelevät yhteistyössä Minun Henkeni kanssa ja järjestävät teidän päivän 

oppituntinne. Siksi te niin usein huomaatte saavanne vastauksen kysymykseenne, jonka te olette 

kysyneet Minulta tällä kanavalla. Te olette suuressa luokkahuoneessa ja Minä olen teidän 

opettajanne. Clare on vain sihteeri, joka välittää Minun viestini. Kuitenkin hän on sydämessään 

yhtä Minun kanssani monessa asiassa, ei vain päivän viestin suhteen. ” 

” Siispä luokkahuoneessa, te tulette opetettaviksi ja teette tehtävänne ja voitte läpäistä sen ja 

saada parhaimman arvosanan, kuten myös valmistua kunniamaininnoin. Kyllä, tämä on kunnia 

luokka heille, jotka ovat valinneet antavansa Minulle kaikkensa. Jos teette kotiläksynne, te tulette 

valmistumaan menestyksekkäästi ja kunniakkaasti. Siispä, Minä pyydän teitä, Minun Lapseni, 

kiinnittämään tarkkaa huomiota siihen, mitä Minä kerron teille näillä oppitunneilla ja tekemään 

kotiläksynne. Noudattakaa näitä ohjeita. ” 

” Muuten, kun Minä puhun tottelevaisuudesta, teitä ei koskaan vaadita tekemään mitään 

omaatuntoanne tai uskoanne vastaan, ollaksenne tottelevainen. On aikoja, kun te ette voi totella 

niitä elämässänne, joita te normaalisti tottelisitte. Esimerkiksi, normaalisti te tottelisitte tullin 

sääntöjä, kun saavutte maahan, mutta jos Raamatut ovat laittomia, teitä ei vaadita tottelemaan 

ihmisten lakeja. Teillä on täysi oikeus salakuljettaa niitä maahan, sillä tämä on tottelevaisuutta 

Minua kohtaan. ” 

” Jos teidän puolisonne yrittää sekaantua teidän uskoonne ja te olette tehneet kaiken voitavanne 

lepytelläksenne heidät, mutta he silti iskevät uskonne sydämeen, teitä ei vaadita tottelemaan. 

Jopa kuten Pyhät Kirjoitukset sanovat… ”Vaimot olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin 

Herralle.” Ja toisessa tilanteessa, teidän joukossanne on heitä, jotka on kutsuttu valmistelemaan 

turvapaikkaa tulevia aikoja varten, siis teille nämä oppitunnit, että ei tarvitse valmistautua, eivät 

päde. ” 

” Mutta palatkaamme käsillä olevaan näkökohtaan. Minä pyydän teitä tekemään tai olemaan 

tekemättä jotakin, koska se johtaa hyvään hedelmään elämässänne. Te asutte viinipuussa, mutta 

jos te heitätte pois viinipuun löytääksenne toisen asuinpaikan, te ette tule tuomaan hyvää 

hedelmää. ”  

” Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy Minussa ja jossa Minä pysyn, se kantaa paljon 

hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. ” Johanneksen Evankeliumi 15:5.  

” Siispä, kun Minä tuon näitä toimintaohjeita, se on siksi koska Minä tiedän, että ne tulevat 

johtamaan hyvään hedelmään elämässänne. ”   

( Clare ) Tässä vaiheessa, minun oli pakkoa sanoa jotakin. Minä sanoin… Herra, saanko sanoa 

jotakin? Hän vastasi… 

( Jeesus ) ” Ole hyvä vain. ”  

( Clare ) Sydänasukkaat, Minun täytyy kertoa teille, että minä vain teen oman pienen osani 

tuodakseni teille sen, mitä Herra laittaa sydämeeni. Jos Hän ei kerro minulle jostakin 

tapahtumasta, minä en tiedä siitä mitään. Saattaa olla varoitus leviämässä laajalle internetissä siitä 

tai tästä… asteroidista, komeetasta, maanjäristyksistä, tsunameista. Mutta jos Hän ei tuo sitä 
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minulle, minulla ei ole siitä mitään muuta tietoa kuin mitä Hän on antanut minulle ja minä olen 

oppinut luottamaan Hänen arvosteluunsa, että mitä antaa ja mitä pidättää. ”  

Hän työskentelee Sydänasukkaiden kanssa tietyllä tavalla. Hänellä on mielessään asioita meitä 

varten, maaleja, joita Hän toivoo meidän saavuttavan. Se on Hänen toiveensa tälle kanavalle. Hän 

on voidellut muita kanavia muita asioita varten ja jokaisella on oma osansa näissä lopun ajoissa, 

valmistella Morsianta ja Hänen ihmisiään. Jotkut sielut ovat täällä, koska Jumala on lähettänyt 

heidät; toiset ovat muissa paikoissa, minne Jumala on heidät asettanut. Tämä kanava on hyvin 

keskittynyt merkillisellä tavalla heihin, joita Hän on lähettänyt tänne.  

Siispä, minun pitää pysyä Hänen teille asettamassaan agendassa. Minä en voi seurata tätä tai sitä 

ja yrittää käyttää erottelukykyä, että puhuvatko he totta vai ei. Minulla ei ole mitään 

mahdollisuuksia tehdä sitä eikä se ole minun valtuutukseni. Siispä, jos asioita tapahtuu, joita Hän 

EI ole kertonut minulle, se on hyvästä syystä, jota minulle ei oltu kerrottu. Tai jos joku tuo minulle 

sanan, että he uskovat, että se pitäisi jakaa tällä kanavalla ja se ei läpäise minun erotteluani, minä 

en tule jakamaan sitä. Minä voin olla erehtyväinen, tietenkin!!! Mutta minun täytyy olla 

tottelevainen Jumalan tiedetylle tahdolle ja Hän on tehnyt oppituntinsa niin selviksi minulle, että 

minä en tule poikkeamaan niistä. Jeesus jatkoi…  

( Jeesus ) ” Clare, ei ole mitään syytä sinun pyytää anteeksi, sinä teet niin kuin sinua on pyydetty 

tekemään. Kaikissa asioissa, Minä johdan sinua Minun tietäni. Ja mitä Minä en kerro teille, mistä 

teillä ei ole mitään tietoa, on niin kuin asian kuuluukin olla. ” 

” Ja kaikille teille, Minun Rakkaat, testatkaa henkiä, nähdäksenne ovatko ne Jumalasta. Kun te 

jahtaatte kanavalta viimeisimpiä uutisia, katsokaa, kuinka kauan aikaa te annoitte toiminnalle. 

Huomioikaa, mitä te tunnette lopussa… oletteko tyytyväisiä, turhautuneita vai pettyneitä? 

Ymmällänne? Ovatko toimet, joita te aiotte seuraavaksi tehdä, motivoitu pelolla vai rakkaudella ja 

rauhalla? ”  

” Kaikkia näitä asioita tulisi tutkia hyvin tarkasti, nähdäksenne, mikä niiden lähde on, mitä te 

kuuntelette, ettei teitä johdettaisi harhaan. Onko se ristiriidassa nykyisen elämänsuuntanne 

kanssa? Vai tukeeko se sitä? Tunnetteko te, että te olette kadottaneet Minut jonnekin matkan 

varrella ja teidän oletetaan kulkevan täysin eri suuntaan? Vai onko teillä rauha? Koska vihollinen 

tulee käyttämään näitä asioita aiheuttaakseen vakavaa hämmennystä ja pysäyttääkseen teidät 

tekemästä sitä, mitä olitte tekemässä, jos se oli voideltua. ”  

 

 

” Nämä kaikki ovat asioita, joita teidän tulisi tutkia hyvin tarkasti ja tietäkää, että paholainen tulee 

jatkuvasti yrittämään kääntää huomionne pois voitelustanne ja kutsumuksestanne. Joten olkaa 

hälytysvalmiudessa sen varalta. Ja mitatkaa kaikki mitä teette sen varalta, että se on 

johdonmukaista sen kanssa mitä te TIEDÄTTE sydämessänne, että Minä olen kertonut teille, että 

tehkää. ”  

 ” Arvostelkaa hedelmää ja tehkää päätöksenne sen perusteella. Näin Minä olen opettanut teitä ja 

se pätee tässä myös yhtä hyvin. Minä rakastan teitä, Minun rakkaat. Minä en panttaa teiltä mitään 

hyvää asiaa. Minulla on päämäärä teidän elämällenne ja se miellyttää Minua suuresti, kun te 
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seuraatte kurssia, jonka Minä olen asettanut teille. Kuinka te tulette tuntemaan tämän? 

Hedelmästä, tietenkin. ” 

 

 

396. Jeesus selittää jälleen hyvin vastaanotetun  Ehtoollisen Voimaa 

 
HYVIN VASTAANOTETUN EHTOOLLISEN VOIMA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Syyskuuta, 2016. 

Annettakoon meille kaikille siunaus ja ehtoollisen todellinen merkitys. 

Herra aloitti… ” Minun Ihmiseni, teidän täytyy tulla ehtoolliselle edellyttäen vastaanottavanne 

Minut kokonaan. Minä olen antanut Itseni teille leivän ja viinin muodossa, mutta hengellisesti 

teidän täytyy riisua pois kaikki mahdollisuudet, mitä sakramentti sisältää. ”  

” Minä en antanut teille vain pientä osasta. Minä en vain antanut teille Minun Mieltäni, mutten 

Minun Kehoani ja elämänvoimaani. Minä kärsin kaikki ne asiat, koska Minä annoin teille Minun 

kaikkeni. Sen takia, te voitte olettaa saavanne Minun kaikkeni, kun vastaanotatte Minut 

ehtoollisella. Jos tulette odottaen vähän, vain vähän tullaan ottamaan vastaan. Jos tulette 

odottaen kaikkea, mitä Minä olen ja Minulla on, Minä tulen antamaan kaiken, mikä on tarpeellista 

teidän elämällenne juuri nyt. Teissä ei tule olemaan ylirunsaus, vaan täydellinen tasapaino, jos 

tulette odottaen Minua kokonaan. ”  

” Katsokaahan, sellaista kuin vähän Minua, ei ole olemassakaan. Pikkuriikkisin osa sisältää 

kokonaisen Kolminaisuuden ja kaikki se tulee Jumalan voiman kanssa. Te ette vastaanota kaikkea, 

mitä Minä voin välittää teille, koska te ette oleta sitä, ettekä te pyydä sitä, joten Minua rajoittaa 

teidän uskon puutteenne siihen, mitä Minä voin välittää teille, mikä tulee olemaan aktiivisena 

teidän sielussanne. ” 

” Se tosiasia, että te otatte vastaan pikkuriikkisimmän osan Minua, tarkoittaa, että kaikki on 

annettu, mutta vain vähän tullaan käyttämään. Loppuosa häviää teidän rajoittuneen 

havaintokykynne vuoksi, kuitenkin paljon juurtuu teihin kuin siemen, joka kasvaa kypsyyteen, kun 

sitä tarvitaan. Siksi minä opetan teille tämän. Minulla on niin paljon enemmän annettavaa teille 

ehtoollisessa. Niin paljon enemmän. Mutta teidän täytyy valmistella itsenne sen arvoisiksi 

vastaanottamaan se. ”  

” Minä hyvin paljon hyväksyn ehtoollisen, Jaakob kirjoitti Jerusalemissa. Ei väliä, mitkä luopio 

kirkot käyttävät samaa kaavaa, pyydän, jättäkää huomiotta pesuvesi ja pitäkää lapsi. ” 

” Kun hän kirjoitti tämän, se tapahtui Minun Henkeni antamassa inspiraatiossa, ja koko ehtoollisen 

etenemisen tarkoitus oli valmistella teidän sydämenne vastaanottamaan Minut. ” 

” Minä en sano, että teidän täytyy tehdä tämä uskonnollisesti, en ollenkaan. Mutta Minä pyydän 

teitä tallentamaan sen etenemisen, jonka hän valmisteli, koska sen avulla te valmistelette itsenne 

ottamaan vastaan Minut ja kaiken sen mitä Minulla on teitä varten ehtoollisessa. ”  
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” Tämä on juhlallinen ehtoollinen, rakkaat. Se on Minun Kärsimykseni muistotilaisuus, mitä niin 

harvat haluavat muistella. Mikä harmi, että te välttelette näitä muisteluita. ”  

” Kuitenkin se muistuttaa sinua siitä, mitä Minä kärsin sinun syntiesi tähden, Clare, ja se 

valmistelee sinua olemaan rohkea kohtaamaan päiväsi koettelemukset. Sen surun verhon takana 

on rajaton ilo. Sinun täytyy tunkeutua sen verhon läpi Jumalasi sydämeen ja nähdä se suuri ihme ja 

ilo, joka vapautettiin, kun Minä lunastin sinut synnin ja kuoleman orjuudesta. ”  

” Kun sinä kerran vilkaiset minun Isäni sydämen iloa ja Minun myöskin, kun sinä kerran näet – 

todella näet ja kosket sitä – se tulee valaisemaan sinun olemuksesi jumalallisella rakkaudella ja 

tekemään sinulle niin paljon helpommaksi olla armelias muiden vioille ja puutteille. Itse asiassa, 

sinun oma luonteesi valaistuu sinulle niin hyvin, että sinä ette tohdi nostaa päätäsi muiden 

yläpuolelle, koskaan. ”  

” Minä en sano tätä häpäistäkseni sinua, vain pitääkseni sinut viimeisellä sijalla, missä sinä olet 

pyytänyt Minua pitämään sinut. Kun näet, kuinka Minä kärsin, on vakavaa sinulle ja toimii myös 

nuhteluna olla koskaan valittamatta. Koskaan. Ja meillähän on ongelma sen kanssa, eikö vain? ” 

Kyllä, Herra, anna anteeksi. Minä olen niin pahoillani. Minulla on niin paljon mistä olla kiitollinen. 

Tämä kipu tekee minut kärsimättömäksi ja kärttyiseksi. Toivottavasti minulla on armoa olla 

läikyttämättä muiden päälle sitä asennetta, mutta on muutama esine, joka provosoi minua… 

pieniä asioita… ja pahat tavat menneiltä ajoiltani versosivat turhautumisteni läpi.  

Jeesus jatkoi… ” Mikään ei ole pientä, kun otat huomioon, kuinka paljon minä kärsin antaakseni 

sinulle rauhan ja turvatun paikan Taivaassa. Kaikki nämä pienet asiat, joille sinä tulet niin 

kärsimättömäksi, kipu mukaan lukien, kaikkia niitä käytetään muiden hyväksi. Jopa Simonin 

työpanos toi paljon hedelmää. Vaikka hän ei ollut Jumala, hän auttoi Minua tarpeen hetkellä, kun 

Minä vapautin vangittuja. Ja sellaisenaan, hän ottaa osaa ristin työhön myös. ”  

” Voi, Taivaallinen talous ei anna yhdenkään kivun tipahtaa maahan, ilman että se juurtuu ja 

tuottaa omaa hedelmää, eikä sulje pois ketään osallistumasta työhön. Ja tämä oli tien valmistelua 

teitä varten, Minun Rakkaat Morsiamet. Niin, että te, myös, voisitte ottaa osaa Minun 

Kärsimyksiini, jopa kun ne juuri nyt voimistuvat koko Maapallolla. ”  

” Te kaikki tulette kohtaamaan monia koettelemuksia, mutta jos te tukeudutte Minuun, teillä ei 

tule olemaan mitään pelättävää. ” 

” Ja jälleen palaamme ehtoolliseen, jonka Jaakob kirjoitti. Ja hän todellakin kirjoitti sen. Ei ollut 

toista kirjoittajaa, paitsi Minun Henkeni. Te voitte nähdä hänen kirjoitustensa sävystä, että hänelle 

annettiin vakavaa tutkiskeltavaa, asioita, jotka ovat mitä loukkaavimpia ja tekevät ihmisen 

epäpuhtaaksi. Hän oli kovin tietoinen siitä, että ihmisen käsitys pyhyydestä erosi Minun 

käsityksestäni pyhyydestä ja siitä syystä jätti monia Armon ilmaisuja ehtoolliseen. ” 

” Mutta jatketaan eteenpäin, on eroa kuka pitää ehtoollisen, siinä mielessä, että jotkut ovat 

pyhempiä, puhtaampia ja kunnioittavampia kuin toiset. He, jotka elävät elämänsä täysin Minun 

palveluksessani, eivätkä välitä ollenkaan maailman kunnianosoituksista ja laakeriseppeleistä. He, 

jotka viettävät merkittävän ajan rukouksessa muiden puolesta ja ylistyksessä. He, jotka lukevat 

Minun Sanaani ja opiskelevat näyttääkseen olevansa hyväksyttyjä. Ne, jotka antavat palvelua 

kaikesta sydämestään ilman paheksuntaa ja tuomitsemista köyhille. He, jotka tekevät näitä asioita 

elämäntapanaan, tuovat enemmän siunauksia ja suosionosoituksia Minun Isältäni ehtoolliseen. ”  
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” Kuitenkin ehtoollinen sisältää suuria siunauksia, ja on Minun tahtoni, että te saatte irti 

mahdollisimman paljon. Kuten Minä olen jakanut teidän kanssanne aikaisemminkin, synnin 

tunnustus, ja Minä en tarkoita pikaista sivuuttamista, vaan kunnollista katselmusta ja katumista 

Minun loukkaamisestani, päivittäisenä käytäntönä. Vanhan Testamentin, Uuden Testamentin, 

Psalmien ja Evankeliumien lukeminen valmistelee sydämiänne työntekoon ja antaa teille 

jatkuvuutta vanhan ja uuden liiton välille. Täysipainoista, ja paljon ajattelemisen aihetta. ” 

” Ja Minä hyväksyn, jos luovutatte Minun Hengelleni kontrollin valita lukemiset, vaikka te tulette 

huomaamaan, että Minä myös löydän keinoja korostaa asioita, jos te seuraatte lukemisia 

aikajärjestyksessä. Tehkää niin kuin Minun Henkeni teitä johdattaa. ”  

” Mutta pyydän, tulkaa Minun luokseni tunnustamaan syntinne ja odottakaa, että Minä annan 

teille anteeksi ja ravitsen teitä tällä elämän leivällä. Minä tulen antamaan teille kaiken, mitä Minä 

olen, Minun Morsiameni. Vastaanottakaa Minut suurella arvostuksella, odottakaa armon ihmeitä 

annettavan teille. ” 

 

 

397. Jeesus selittää…  

Päivittäinen katumus ja Anteeksianto, Kärsimättömyys & Säästötili Taivaassa 

 
PÄIVITTÄINEN KATUMUS JA ANTEEKSIANTO, KÄRSIMÄTTÖMYYS & SÄÄSTÖTILI TAIVAASSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Syyskuuta, 2016. 

Clare aloitti… Herra, pyydän, kertoisitko Sinä meille, että mitä on meneillään? Sota, sotahuhuja, 

komeettoja ja kaikkea muuta. Ja minä ajattelin, ” Olenko minä jäänyt veneestä?” Ja niinpä minä 

kysyin Häneltä, Herra, pyydän, kerro minulle mitä on meneillään? 

Jeesus vastasi… ” Ei mitään. Suunnitelmia, mutta ei toimintaa. Paljon puhetta, paljon hajottavia 

asioita, mutta ei mitään, mitä Minä en pystyisi käsittelemään. ”  

( Clare ) Ja minä ajattelin, ” No niin, sepä hienoa. Tämä on juuri linjassa sen kanssa, mitä Sinä olet 

kertonut minulle aikaisemmin.” Siispä, jokainen päivä on uusi seikkailu Hänen laittamiseksi 

ensimmäiseksi.  

( Jeesus ) ” Minä en koskaan, en koskaan päästä sinua menemään, Clare. ” 

( Clare ) Hän aukaisi sydämensä kuin vaatteitten laskokset ja viittoi minua käymään sisään. 

” Ja tänne sinä kuulut ikuisesti, aina ja aina. Minä en koskaan tule hylkäämään sinua. Minä voin 

todeta sinut syylliseksi, vaikka sinä olet pyytänyt kyyneleet silmissä tekemään niin. Mutta että 

Minä jättäisin sinut ulos kylmään ja unohtaisin sinut? EI IKINÄ! Siispä voit laittaa pelkosi pois… 

Minä en koskaan luovu sinun rakkaudestasi. Sinä olet turvassa täällä Minun sydämessäni, ikuisesti. 

Vaikka mitä tulisi. Siispä, lakkaa itkemästä ja menkäämme eteenpäin. ”  

” Sinä olet turvassa täällä, sinä olet Minun rakkaimpani, ainiaan. Älä välitä siitä, että tunnet itsesi 

niin arvottomaksi. Minä iloitsen köyhtyneistä pikkuisistani, että heillä on niin vähän tarjota 

Minulle. He tuottavat Minulle mielihyvää. He ovat niin tyhjiä, ettei Minulla ole muuta 
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mahdollisuutta kuin täyttää heidät Itselläni ja tuhlata heihin armoja, joita he niin epätoivoisesti 

tarvitsevat. ”  

” Ja kyllä, Kehossa on suuri katumusliike meneillään. Katumuksessa on sellainen voima. Niin paljon 

armoa vapautetaan. Te olette menettäneet tuntuman siihen, että kuinka synnillisiä te todella 

olette, Minun Ihmiseni. Te kuljette päivästä päivään huomaamatta, kuinka te olette loukanneet ja 

haavoittaneet Minua. Minä haluan tuoda tämän teidän tietoisuuteenne nyt, koska teille ei käy 

hyvin viimeisinä päivinä, jos te ette ole tulleet Minun luokseni päivittäin, todella katuen ja nähden 

itsenne kuten Minä näen. ”  

” Nöyryys. Minä työskentelen kaikkien Minun lasteni kanssa edellyttääkseni todellista nöyryyttä. 

Todella nöyrän sielun kanssa voin tehdä niin paljon, mitä Minä en voi tehdä ylpeän kanssa. On niin 

monia kokeita ja vahvistamista menossa juuri nyt, kun tuon uuden sadon pappeja heidän 

seurakuntiinsa. Kun Minä avaan ovat Minun voiteluuni, Minun täytyy ensin tuoda heidät 

nöyryyden ja vaatimattomuuden koettelemusten kautta. Yksikään koettelematon astia ei voi 

kantaa voitelua. Ja mitä voimakkaampi voitelu, sen voimakkaampi nöyrtymisen täytyy olla. ”  

” Sillä Minä sanon teille; ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja 

Fariseusten, niin te ette pääse Taivasten Valtakuntaan. ” Matteuksen Evankeliumi 5:20  

” Ei ole mitään mikä vetäisi Minua sielun luo, kuin sydämessä tuntuva tulikuuma katumus. 

Vahvemmin kuin rauta-magneetti, Minä ryntään avuksenne Minun anteeksiantoni ja armoni 

kanssa. Te ette koskaan, ette koskaan voi kuluttaa loppuun Minun armoani. ” 

” Kuten on kirjoitettu Pyhissä Kirjoituksissa… ” Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä 

ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää. ” Psalmi 51:17. 

” Minä en koskaan kyllästy kuulemaan teidän synnin tunnustuksianne ja heikkouksianne, että Minä 

voisin pestä teidät valkeiksi kuin lumi. ”  

” Mikään tässä maailmassa ei saa kristittyä seisomaa lujemmin kuin katumus. Kyllä, rakkaus on 

kaikista korkein, mutta katumus perustuu rakkauteen, kaikkein parhaimman laatuiseen 

rakkauteen… Jumalan rakkauteen. Veljen Rakkaus tulee helposti seuraavana jonossa, kun 

sydämenne ovat oikein suunnattu Minuun. Te ette koskaan voi mennä vikaan päivittäisellä 

katumuksella, mikä on aitoa eikä pinnallista. Miksi? Koska tämä päivä saattaa olla aivan 

viimeisenne ja te olette hyvin valmistautuneet. Muistakaa myös palauttaa mieliin toisten 

loukkaukset teitä vastaan ja antaa heille anteeksi. Tämä on avain saadaksenne hyödyn Minun 

anteeksiannostani. ”  

” Aivan liian usein, juuri ne asiat, joista syytätte veljeänne, eivät ole paikkansa pitäviä. 

Pikemminkin teidän kärsimättömyytenne on todellinen synti. ” 

( Clare ) Kun Herra sanoi sen, se todella iski minuun. Minun täytyi mennä etsimään oikeita 

silmälaseja lukemista varten, kun olin näppäilemässä Hänen viestiään. Menin etsimään 

takahuoneesta ja päädyin silittämään eläimiäni, kun ne katsoivat ylös minuun. Siinä meni 

muutama minuutti. Sitten menin aurinkohuoneeseen etsimään niitä. Kun palasin, minä viimein 

huomasin, että minun silmälasini olivat täällä tietokoneeni vasemmalla puolellani koko ajan. 

( Jeesus ) ” Miksi sinä nousit ylös? ”  

( Clare ) Etsimään silmälasejani. Jotka, nyt huomaan, olivat täällä koko ajan.  
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( Jeesus ) ” Ja nyt, kun Minulla on ollut sinun kanssasi kärsivällisyyttä, luuletko, että sinulla voisi 

olla enemmän kärsivällisyyttä Veljesi kanssa? ” 

( Clare ) Kyllä, Herra. Huomaan sinun näkökulmasi. Minä olen hyvin kärsimätön. 

( Jeesus ) ” Se tulee siitä, kun on nopea, mutta kaikki eivät ole nopeita. Heille, jotka ovat, Minun 

täytyy opettaa nöyryyttä ja kärsivällisyyttä, jos he ottavat opin vastaan. ” 

( Clare ) Minä huomaan nyt, Herra, minä tulen kärsimättömäksi useita kertoja päivän aikana! 

( Jeesus ) ” Niin tulet. Ja se on paljon pahempi synti kuin yksinkertainen puute olla hidas, jolle 

monet eivät voi mitään. ”  

( Clare ) Minä ymmärrän sen, Herra. Minä todella ymmärrän.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän, että sinä ymmärrät, Clare. Pidä se mielesi eturintamassa niin, että voit 

kesyttää kriittisen ja tuomitsevan hengen, joka on kukistumisesi. ” 

( Clare ) Todella, onko se niin iso asia? 

( Jeesus ) ” Se on. Minä haluan sinun kukistavan ylpeytesi; tämä on hyvä paikka aloittaa. Toiset 

eivät ole hitaita, Clare. Sinä olet kärsimätön. Ja Minä sanon tämän kaikille teille, Minun 

Morsiameni. Useammin se, mitä sinä pidät hitaana, on normaalia ja sinä olet vain kärsimätön. 

Kärsivällisyys on niin taivaallinen hyve. Jos Minulla ei olisi kärsivällisyyttä teidän kanssanne, Taivas 

olisi suurin piirtein tyhjä. ”  

( Clare ) Minä tiedän, että minä en olisi siellä!  

( Jeesus ) ” Minä en koskaan sano näitä asioita häpäistäkseni sinua, vaan todetakseni sinut 

syylliseksi ja rohkaistakseni suurempaan hyvyyteen. Ja nyt on aika katua myös maasi puolesta 

myös. Minä yhä kannan merkkejä hänen synneistään Minun Kehossani. Tämän kansakunnan 

synnit ovat hyvin paljon samanlaisia kuin hänen kansalaistensa synnit ovat. Itse asiassa, koko 

maailma on synnin vaivaama ja tarvitsee teidän rukouksianne ja vetoomuksianne katumukseen. ”  

” Ihmiset tekevät sotasuunnitelmia; Minä teen rauhan suunnitelmia. Minä seison kuilussa heitä 

vastaan, jotka haluavat tuhota koko maailman ja Minä seison siellä aseistettuna teidän 

rukouksillanne ja uhrauksillanne. Ja katumuksella. Minä tarvitsen ENEMMÄN, Minun Ihmiseni, 

Minä tarvitsen enemmän. Teidän päätöksenne käyvät heikommiksi ja ilmapiiri käy pimeämmäksi ja 

pimeämmäksi. Tuhon marssin, kuoleman ja sanomattomien kauhujen pidättelemiseksi, Minä 

tarvitsen ENEMMÄN. ” 

” Teille kerrottiin kolme vuotta kesästä 2016, olisi toinen katselmus, JOS rukouksia ja uhrauksia 

tehtäisiin maanne ja maailman vuoksi. Ja te jatkoitte elämiänne ja teillä oli uusia töitä 

aloitettavana, ja te kysytte itseltänne… ”Miksi niin monia koettelemuksia? Miksi niitä on sallittu?” 

Nämä ovat uhrauksia Minulle, että pidättelen vääjäämätöntä. Minä yhä tarvitsen näitä, se oli osa 

sopimusta. Oletteko te unohtaneet? ”  

” Siispä, nyt Minä haluan teidän ymmärtävän, että sairaudet, onnettomuudet, menetykset, 

selkkaukset – kaikki nämä asiat, joita te normaalisti kärsitte, ne on pantu tälle tilille pitämään se 

auki kolme vuotta. Siispä, Minä pyydän teitä antamaan nämä Minulle sydämen anteliaisuudella, ei 

valittaen eikä kyseenalaistaen, että miksi asiat ovat tulleet paljon vaikeammiksi. Ne ovat tällä 

tavalla, koska te kannatte maailmaa selässänne. ”    
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” Te uhrasitte itsenne Minulle, ja Minä vastaanotan nämä kiitollisuudella. Mutta se olisi niin paljon 

helpompaa teille, jos te voisitte tarjota uhrauksenne ilman valittamista. Kun te valitatte, te 

kutsutte katkeruuden hengen sieluihinne. Ja kun se juurtuu – siinä ei mene kauan – se leviää 

elämänne joka alueelle. Teidän täytyy luopua tästä katkeruudesta ja pyytää Minua poistamaan se 

sydämistänne. ”  

( Clare ) Herra, anna minulle anteeksi. Minä luovun tästä katkeruudesta. Pyydän, poista se 

sydämestäni. Ja anna meille kärsivällisyyden armo. Ja kiitollisuuden. 

( Jeesus ) ” Joka päivä te avaatte lisää ja lisää ovia ja se tulee yhä vaikeammaksi teille. Kun 

pystyisitte pehmittämään vesiä vain omistamalla sen maailman vakaudelle. Antakaa sen mennä. 

Pyhittäkää murheenne tarjoamalla ne maailmalle. ”  

” Ja niin tekemällä, Minä nostan sen ruman asenteen teistä ja tarjoan kärsimyksenne Isälle 

kääntymisistä. ”  

” Jos noudatatte näitä ohjeita, teidän elämänne tulevat paljon helpommiksi ja miellyttävimmiksi, 

koska te laitatte nämä koettelemukset ja epämukavuudet töihin – aivan yhtä varmasti, kuin jos 

olisitte avanneet säästötilin Taivaassa maailmaa varten. Ei rahan säästämistä varten, vaan sielujen 

säästämistä varten. ” 

” Siispä pyydän, menkää eteenpäin, ottaen haltuun ristinne, tietäen, että Minä sallin ne 

pidätelläkseni pimeyden voimia, jotka melkein pursuvat saumoista haluten ottaa vallan tuhota 

kaiken. Olkaa anteliaita Minulle, Minun Lapseni. Olkaa, voi, niin anteliaita, että Minä olisin 

armollinen teille ja koko maailmalle. ” 

 

 

398. Jeesus opettaa Sitomisrukouksesta - Hengellistä Sodankäyntiä 11 

 
JEESUS OPETTAA SITOMISRUKOUKSESTA 

Jeesuksen Sanoja Sisar Clarelle, 27. Syyskuuta, 2016.  

Clare aloitti… Olkoon meidän Kuningas Jeesuksemme voima ja kestävyys meidän kaikkien kanssa. 

Kukistakaamme lihamme ja vihollisemme… rukoillen heidän kääntymisensä puolesta ja odottaen, 

että Kaikkivaltias pelastaa heidät. Amen. 

Jeesus aloitti… ” Minä haluan, että Sitomisrukousta rukoillaan kahdesti tai jopa kolmesti päivässä, 

kun demonit tulevat vuoroissa. Kerran päivässä ei ole tarpeeksi. Minä tiedän, että se on pitkä ja voi 

olla pitkäveteinen, mutta kärsiminen, minkä te vältätte sillä, enemmän kuin korvaa ajan, jonka 

siihen käytitte.”  

” Kaikki eivät tule saavuttamaan samoja tuloksia tästä rukouksesta. Minun Lapseni, se riippuu 

hyvin paljon teidän pyhästä menettelytavastanne ja sitoutumisestanne Minuun. Oletteko puoleksi 

Minun ja puoleksi maailman? Vai oletteko hylänneet maailman ollaksenne kokonaan Minun? 

Maailman hylkääminen ei tarkoita linnoittautumista erakon mökkiin. Se tarkoittaa Minun 

laittamistani ensimmäiseksi ja etummaiseksi elämissänne – ajallisesti, sitoumuksessa, toimissa ja 
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voimavaroissa. Jos laitatte Minut ensimmäiseksi, tämä rukous tulee todella olemaan voimallinen 

vihollistenne voittamisessa.”  

” Mutta muistakaa, Minun täytyy sallia tietty määrä kärsimystä. Pyydän, älkää uupuko loppuun. 

Tulkaa Minun luokseni, kun te olette ehtyneitä ja pyytäkää Minua nuorentamaan teitä. Odottakaa 

tuntevanne paremmalta, kun Minä teen niin. Odottakaa olevanne kykeneviä tekemään, mitä Minä 

olen pyytänyt teitä tekemään. Odottakaa kaikkea Minulta ja Minä tulen antamaan kaiken.”  

” Tulee aikoja, jolloin toisten täytyy rukoilla tätä teidän puolestanne; se myös on hyvin tehokasta. 

Minä kaksin verroin kunnioitan rukouksia toisten puolesta. Minä en vain kunnioita niitä rukouksia, 

Minä liikautan toisten sydämiä rukoilemaan teidän puolestanne. Minun sydämeni kuuntelee 

keskittyneesti Minun lasteni epäitsekkäitä rukouksia. Ne kirjoitetaan Taivaassa todistuksena teidän 

armeliaisuudestanne.” 

” Minä olen teidän kanssanne, Minun Ihmiseni. Ja mitä enemmän te palvelette, sitä enemmän 

Minä suojelen. Koskaan ei ole päivässä hetkeä, kun te ette voi saada riemuvoittoa vihollisistanne. 

Teidän rukouksenne heidän puolestaan liikuttavat Minun sydäntäni sääliin ja myötätuntoon. Minä 

en vain vastaa niihin, vaan Minä tulen suojelemaan ja siunaamaan teitä kaikkia heidän puolestaan 

rukoilemisesta sydämestänne.”  

” Nämä köyhät, harhaanjohdetut epätoivoisesti tarvitsevat teidän rukouksianne, he ovat 

uppoutuneet silkkaan pahuuteen ja heitä on petetty enemmän kuin voitte kuvitella. Kuinka Minä 

toivoisin, että he ottaisivat sydämiinsä kuolemanrajakokemukset. Minä olen erityisesti kutsunut 

niitä tapahtumaan, koska niin monella ei ole aavistustakaan, mikä odottaa heitä heidän elämänsä 

hedelmien mukaan.” 

” Tietäkää, että Minä olen saanut riemuvoiton kuolemasta ja haudasta ja kaikesta vihollisen 

voimasta. Ja teille myös, on annettu tämä voitelu päästää vangittuja vapaaksi ja päästää muita 

pahasta.” 

” Menkää nyt täysin aseistettuina ja tehkää urhoollisesti! Minä olen teidän kanssanne ja mikään ei 

voi voittaa teitä, jos te täysin luotatte Minun voimaani.” 

 

 

399. Jeesus sanoo…  

Laittakaa yllenne Jumalan Haarniska & Heittäkää Synti kauas Elämästänne 

 
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.  
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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.”  
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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 
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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. 

 

 

400. Jeesus sanoo… Tottelemattomuudella on seurauksia,  

mutta Minä olen uskollinen päästämään teidät pahasta 

 
TOTTELEMATTOMUUDELLA ON SEURAUKSIA, MUTTA MINÄ OLEN USKOLLINEN PÄÄSTÄMÄÄN 
TEIDÄT PAHASTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Syyskuuta, 2016.   

( Clare ) Vartioikoon Jumalan armo elämiämme, rakkaat Sydänasukkaat.  
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Eilen minut heitti raiteiltani viesti, joka ehdotti, että Jumala ei enää tulisi minun avukseni, jos minä 
en kukistaisi ylpeyttäni ja olisi tottelevainen. Toisin sanoen, Hän antaisi minut minun vihollisteni 
tahdolle ja antaisi minun kuolla.  

Koko käsite iski minua sydämeen. Kuinka minä tiedän, milloin toimin ylpeydessä, jos Herra ei näytä 
minulle? Kuinka minä voin tietää, että olen tottelevainen? Ja tämän vuoksi Hän hylkäisi minut 
vihollisteni käsiin tapettavaksi?  

Ja minulle kerrottiin tämä aikana, jolloin käytin paljon aikaa polvillani rukouksessa, kaivaten päästä 
eroon ylpeydestäni, jota minä harvoin tunnistan. Se oli kuin kertoisi miehelle… ’Minä tiedän, että 
yrität parhaasi, mutta se ei ole tarpeeksi hyvä, olet erotettu.’ Ei ole muuta paikkaa, mihin mennä 
sellaisen kanssa, kuin suoraan epätoivoon. Ja täsmälleen se pysäytti minut niille sijoilleni.  

Olin katumassa mitä tahansa tottelemattomuutta ja ylpeyttä omalta osaltani. Ja löysin tilaa 
parannukselle ja löysin syyllisyyttä, mutta minun täytyy sanoa, että minä tiedän, että olen 
keskeneräinen ja sydämeni asento on olla nöyrä ja totella, kuitenkin minä joskus painiskelen sen 
kanssa, mitä totella. Ei ole olemassa mitään niin turhauttavaa, kuin se, että ei tiedä Jumalan 
tahtoa, kuitenkin vielä pahempi silti on, että tietää Hänen tahtonsa, eikä tottele.  

Tämä viesti ehdotti, että jos kuolisin, Herra antaisi minun kuolla. Ja se ei vain tuntunut olevan 
Hänen sydämensä mukaista ollenkaan. Tarkoitan, se oli todella ei-luonteenomaista Hänelle.  

Minä tiedän, että en voi täyttää julistusta, että olisin täydellisesti tottelevainen. Minä voin yrittää. 
Minä voin työstää siihen suuntaan, mutta kuka tietää, mitkä pienet asiat loukkaavat Jumalaa. Me 
emme tiedä kaikkea, mitä me teemme. Ja kuitenkin, en tunne, että olemme vastuullisia niin paljon 
asioista, joiden me emme tiedä olevan väärin. Herra katsoo sydämemme aikomusta. Siispä, vietin 
illan ja tämän päivän katuen ja anoen armoa. Herra teki Itsensä näkyväksi minulle Hengessä ja 
alkoi puhumaan…  

( Jeesus ) ”Minä en IKINÄ, KOSKAAN anna sinua sinun vihollistesi tahdolle. Piste.”  

”Tottelemattomuudesta on seurauksia, siksi Minä harjoitan sinua tottelevaisuudessa. Jos pysyt 
tottelevaisena Minulle ja seuraat sitä yhä pientä ääntä sisälläsi, sinä tulet välttämään PALJON 
sydänsuruja. Minä en voi säästää sinua niiltä, Clare, kun sinä et kuuntele Minua.”  

”Mutta Minä en ikinä, koskaan tule antamaan sinua sinun vihollistesi tahdolle. Ikinä. He ovat 
Minusta inhottavia ja se, mitä he edustavat, on inhottavaa. Kuitenkin, jos Minä voisin lunastaa 
heidän sielunsa, Minä olisin niin kovin onnellinen. Siksi Minä pyydän sinua rukoilemaan heidän 
puolestaan.”  

”Tulkaa, Minun lapseni, järkeilkäämme yhdessä. Joitakin teistä Minä olen kutsunut ylemmäs, 
erittäin paljon ylemmäs ja sillä on hintansa. Jos sielunne kaipuu on sellainen ja te olette tehneet 
sen sisäisen sitoumuksen, olla perääntymättä tai antamatta periksi, täysin luottaen Minuun, että 
Minä tulen varustamaan teidät joka tilannetta varten. Jos teillä on tämä sydämen ja mielen 
asenne, Minun täytyy kertoa teille, että sillä on hintansa. Se on kivuliasta lihalle, mutta 
ihastuttavaa hengelle.”  

( Clare ) Ja kun Hän sanoi sen, ajattelin itsekseni… ’Okei. Kivulias osa on tuttu minulle. Hmmm… 
mikä on ilahduttava osa?’ Ja en halunnut keskeyttää Häntä, siispä en sanonut mitään. Mutta Hän 
sanoi…   

( Jeesus ) ”Anna mennä, Clare, sano, mitä on sydämelläsi.”  

( Clare ) Herra, missä on ilahduttava osa?  
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( Jeesus ) ”Se on tietämisessä, että Minä olen äärimmäisen kiitollinen sinun lahjastasi Minulle, 
Clare, kun näit elämän valuvan aviomiehestäsi, missä oli sydämesi?”  

( Clare ) En ole varma, Herra, voitko Sinä auttaa minua siinä?  

( Jeesus ) ”Sinä halusit lopettaa, mutta sydämessäsi on jopa syvempi päättäväisyys, ’Jos tämä on 
se, mitä sinä vaadit minulta, niin olkoon, olen Sinun käsissäsi, Herra.’ Todella, se oli sinun sisäinen 
vakaumuksesi.”  

( Clare ) Herra, minulle oli vaikeaa pohtia sitä, niiden lupausten vuoksi, mitä Sinä olet antanut 
minulle ja tuhansia kertoja Sinä olet kertonut minulle, ”Se, minkä Minä olen sanonut, sen Minä 
tulen saattamaan loppuun.” Ja minun ymmärrykseni oli, että se oli oleva yhteisponnistus Ezekielin 
kanssa.  

( Jeesus ) ”Kun Minä sanoin… ’Se on tietämisessä, että Minä olen äärimmäisen kiitollinen sinun 
lahjastasi Minulle.’ Minä olin tuomassa sinua sinun kulkusi sydämeen, sinun kulkusi Minun 
kanssani, meidän rakkaus suhteemme.’  Ja siksi sinua kohtaan on niin kiivaasti hyökätty. Tämä 
suhde, kun se on aito ja syvä, saa aikaan sen, että henkilö tekee mitä tahansa Rakkaan puolesta – 
aivan kuten maineen, rahan, vallan, mustasukkaisuuden ja vihan rakkaus tulee motivoimaan 
tekemään pahaa saadakseen sen.”  

”Takaisin sinun motiiveihisi. Sinä olet seurannut Minua kaikkialle, minne Minä olen johdattanut 
sinua, Minua kohtaan tuntemasi rakkauden vuoksi ja Minun sinua kohtaan tuntemani rakkauden 
vuoksi. Enkö Minä ole aina pitänyt puolta haasteita vastaan ja päästänyt sinut pahasta?”  

( Clare ) Kyllä, Herra. Sinä olet.  

( Jeesus ) ”Sitten, mikä voisi olla erilaista tulevaisuudessa? Eikö Minun luonteeni ole olla 
uskollinen? Sinä saatat joutua kärsimään. Todella, aitoon rakkauteen liittyy aina kärsimistä, aina. 
Minun ihmiseni, milloin ikinä olette rakastaneet ketään, ettekä ole kärsineet heidän puolestaan? 
Rakkaus ja kärsiminen ovat synonyymejä; ei voi olla toista ilman toista. Elämä esittelee 
mahdollisuuksia päivittäin, haasteita, jotka vaativat ponnistusta ja uhrausta.”  

”Mikään, mikä on vähäkään tärkeää, ei koskaan tapahdu ilman uhrausta ja vaikeutta. Itseasiassa, 
mitä enemmän se tulee vaikuttamaan ihmisiin, sen enemmän vastustusta te tulette saamaan. Siksi 
niin harvat ihmiset milloinkaan tekevät merkittäviä avustuksia, jotka ovat kestäviä. Vastustus voi 
olla kauhistuttavaa.”  

”Jos katsot ihmisten prosenttiosuutta, jotka ovat tehneet jotakin erityislaatuista elämillään, te 
tulette havaitsemaan, että se on vähemmän kuin puoli prosenttia maailman väestöstä. Se on hyvin 
pieni osuus. Ehkä 10 % on tehnyt jotakin tavallisuudesta poikkeavaa elämissään, 30 % on jättänyt 
jonkinlaisen vaikutuksen. Loppu ihmiskunnasta on vain varjo historiassa.”   

”Tämä on maailman katsantokanta, ei se, kuinka Minä näen ihmiset – mutta käsite soveltuu myös 
hengellisesti. Clare, vastustus jonkin hyvän tai suuren tekemisessä, jopa Minun 
voimaannuttamisellani, on silti suunnatonta. Mutta ei mitään, mitä Minä en voisi kukistaa, jos te 
olette halukkaita olemaan Minun mukanani. Olkaa vain tiedotettuja; uhraus ja kärsimys ovat 
itsestään selviä. Vain vilkaisu Ristille, sen pitäisi kertoa teille, kuinka kallista on tehdä se, mikä on 
oikein ja hyvää.”  

”Te ette koskaan tule kärsimään, mitä Minä kärsin Ristillä. Se, mitä te näitte, oli vain osa siitä, mitä 
Minä kärsin. Kuitenkaan te ette koskaan tule kärsimään samalla tavalla. Mutta rakkautenne ja 
Minulle omistautumisenne mukaan, uhrauksia tullaan vaatimaan teiltä. Teidän paras asemanne on 
päättäväisyys, että mikään tässä maailmassa ei merkitse teille niin paljon kuin Minä merkitsen ja 
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mikään ei ole niin tyydyttävää kuin Minun tahtoni teille. Jos voitte löytää leponne tässä paikassa, 
teidät tullaan säästämään paljolta tuskalta.”  

”Suurin osa siitä, mitä Minun lapseni kärsivät, kun he tulevat palvelemaan Minua, on jonkin heille 
rakkaan menettäminen. Siispä, jos olette vakuuttuneita siitä, että vain Minä olen rakas teille, vain 
Minun miellyttämiseni on rakasta teille, te tulette kärsimään paljon vähemmän, kuin monien 
asioiden saaminen elämässä, ihmiset mukaan lukien, jotka ovat rakkaita teille.”   

Ja sitten tämä Pyhä Kirjoitus tuli mieleen… ”Silloin Pietari sanoi: ’Katso, me olemme luopuneet 
siitä, mitä meillä oli ja seuranneet Sinua.’ Niin Hän sanoi heille: ’Totisesti, Minä sanon teille: ei ole 
ketään, joka Jumalan Valtakunnan tähden on luopunut talosta tai vaimosta tai veljestä tai 
vanhemmista tai lapsista ja joka ei saisi monin verroin takaisin tässä ajassa ja tulevassa maailmassa 
iankaikkisista elämää.” Luukkaan Evankeliumi 18:28-30.  

Jeesus jatkoi… ”Kuitenkaan minä en sano eristääkseni teitä rakkaudesta. Päin vastoin, Minä kutsun 
teitä elämään rakkautta ja tuomaan Minun rakkauttani kaikille. Jos te olette irrottautuneet 
ponnistustenne tuloksista, te tulette löytämään jopa enemmän vapautta kärsimisestä. Minä 
kärsin, kun Minun lapseni kärsivät, siispä koskaan Minä en ole eristetty muista. Pikemminkin Minä 
olen täysin uppoutunut heidän asioihinsa ja kärsimyksiinsä. Minä tunnen heidän pettymyksensä ja 
menetyksensä syvästi. Enkö Minä itkenyt, kun Lasarus kuoli? Kyllä, todella, Minun sydämeni oli 
repeytynyt kahtia tämän kallisarvoisen sielun puolesta, Minä rakastin häntä syvästi ja koko 
perhettä, jotka olivat Minun sydämeni sydäntä.”  

”Siispä, ei ole mitään keinoa välttää kärsimystä. Jopa, kun te tulette Taivaasta ja voisitte palata 
sinne milloin tahansa, vaikka teillä olisi kirkastettu ruumis, teidän yhteytenne ihmiskuntaan on niin 
sisäänrakennettu, että te ette voi olla tuntematta heidän ilojaan ja surujaan mitä syvimmin. Siksi 
Minä myös lupasin teille, että minä pyyhkisin pois jokaisen kyyneleen silmistänne. Joka ikinen 
kyynel olisi poissa jonakin päivänä. Oi, Minä toivon, että te pidätte kiinni tästä, Minun Rakkaani. 
Ottakaa tästä kiinni lujasti, älkääkä koskaan päästäkö sitä menemään, se on toivonne.”  

”Siispä nyt, Minun Kallisarvoiset Sydänasukkaani, nyt on tullut totuuden hetki. Tämä on elämienne 
taitekohta. Jos te haluatte ottaa kiinni Minun kädestäni kiinni ja astua uskomattomaan kunniaan, 
teidän täytyy myös olla valmiita tulla riisutuiksi kaikesta teille rakkaasta.”  

”Minä en pyydä teitä luopumaan teidän elämistänne, Minä pyydän teitä olemaan valmiina 
kärsimään mitä tahansa rakkaudesta Minuun. Ei mitä tahansa, mitä te valitsette, vaan mitä Minä 
valitsen teille. Jos teidän pitäisi tehdä teidän omat valintanne, ne olisivat vääriä. Odottakaa Minua. 
Odottakaa Minun näyttävän teille, mikä ei enää ole tarpeellista elämissänne. Älkää arvuutelko 
Minua. Mieluummin, odottakaa Minua ja Minä tulen paljastamaan sen teille.”  

”… Kärsi vaivaa niin kuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Ei kukaan, joka sodassa 
palvele, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut.” 
Paavalin Toinen Kirje Timoteukselle 2:3-4.   

”Ja muistakaa Aabrahamin uhrausta, Minä koettelin hänen rakkauttaan Minuun, kuitenkaan Minä 
en ottanut hänen vapaan tahdon uhraustaan. Minä tarjosin sen sijaan Minun omani. Muistakaa se, 
kun kohtaatte haasteita luovuttaa. Minä olen jalostamassa teidän rakkauttanne Minuun. Se, mitä 
Minä etsin, on teidän 100% sitoutuminen Minulle, ei välttämättä sitä, mitä te ajattelette Minun 
pyytävän teiltä.”  

”Kuten on kirjoitettu Mooseksen Ensimmäisessä Kirjassa 22:12-13… Niin Hän sanoi… ’Älä satuta 
kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt Minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et 
kieltänyt Minulta ainokaista poikaasi. Niin Aabraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, 
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joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Aabraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen 
polttouhriksi poikansa sijasta.”  

( Clare ) Siispä, tässä tapauksessa, Herra ei ottanut hänen poikaansa. Aabraham toimi 
tottelevaisuudessa ja Herra tarjosi uhrin. Tämä on sydämen asento, joka Aabrahamilla oli. Ja tämä 
oli tarpeellista meille, seurataksemme Herraa ilman varauksia tai asioita, jotka pidättelisivät meitä. 
Olkoon Hänen armonsa meidän toivomme. 


