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401. Jeesus selittää Otaksumisen Partaalla oloa,  

Ylpeyttä, Itsepäisyyttä & Seurauksia 

 
OTAKSUMISEN PARTAALLA… YLPEYS, ITSEPÄISYYS & SEURAUKSET  

Jeesuksen & Sisar Claren Opetus, 30. Syyskuuta, 2016. 

( Clare ) Läpäiskööt perusteellisen näkemyksen & katumuksen armo meidän sielumme ja löytäkööt 

kaikki alueet, joita me pidättelemme Jeesukselta. Kallisarvoinen perhe, minä todella avaan 

sydämeni teille tässä viestissä, toivossa, että jos te kaikki ette ole 100%:sesti antautuneet Herralle, 

että te tulette ottamaan sen askeleen tänään.  

Niille teistä, jotka ette ole kuulleet kolmea edellistä viestiä, minun mieheni oli kuolemassa 

äkillisesti, aivan minun silmieni edessä, kolme päivää sitten ja Herra pelasti hänet viime hetkellä, 

mutta se järisytti minun maailmaani. 

Tänään, minä en yksinkertaisesti kyennyt ylistämään tänä aamuna; tämä asia painoi minun 

sydäntäni niin raskaasti. Jeesus alkoi puhumaan minulle, tietäen, että ylistys ei vain ollut 

mahdollista tänä aamuna. 

Minulla on ollut aikaa ajatella, miksi Isä Jumala saattaisi sanoa minulle, että Minä olen pelastanut 

teidät niin monta kertaa aiemmin, niin että teillä on ollut lukuisia varoituksia. Tämä viimeisin, kun 

Ezekiel alkoi kuolemaan teidän silmienne edessä, Minä toivon ja rukoilen, että se tulisi selväksi, 

pysyvästi. 

Se on musta pantteri jälleen… kutsukaa häntä Ylpeydeksi, koska hänessä ruumiillistuu kaikki 

Ylpeyden ominaisuudet… rahanhimo, itsepäisyys, otaksuminen, kutsukaa sitä miksi haluatte – se 
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kaikki johtaa otaksumisen partaalle. Minä tunnistan nyt ne varoitukset, joita minä olen saanut, kun 

Ezekiel on tullut kuolettavan sairaaksi, se oli aina liittynyt johonkin, mitä minä ostin, mikä ei ollut 

Jumalan tahdon mukaista.  

Katsokaahan, Hän haluaa, että me elämme hyvin, hyvin yksinkertaisesti, yksinkertaisemmin kuin 

monet köyhät tässä maassa, todistuksena muille, että Hän on meidän kaikkemme.  

No niin, yksityiskohdat eivät ole niin tärkeitä tässä, mutta minä sanon, että ne olivat asioita, jotka 

avustaisivat meidän terveyttämme ja minä luulin, että ne olisivat välttämättömiä. Ne eivät olleet 

ylenpalttisia asioita, vaan hyvin käytännöllisiä. Mutta viime tarkastelussa, se ei ollut Jumalan 

tahdon mukaista. 

Ne olivat asioita, mihin me käytimme erottelukykyä ja kamppailimme siinä ja meidän olisi pitänyt 

tietää, jos meillä ei ole rauhaa asian kanssa, me emme vain tee sitä, ei väliä kuinka sinä tulkitset 

sinun Rhema viestisi. Jos asiasta ei ole rauhaa, älä tee sitä.   

Ja se riipu hinnasta, koska tämä viimeinen asia oli hyvin halpa kumipallo tuoli, koska minulle tulee 

kipuja lonkkiin, kun istun 12-16 tuntia päivässä tietokoneen ääressä. Todellakin pienet ketut 

pilaavat viinin.  

Saatana tietää, kuinka me ajattelemme… ”Voi, se on pientä, se ei ole suuri asia.” Voi, kyllä, pieni 

ON suuri asia. Jos me emme ole uskollisia pienissä asioissa, kuinka meille voidaan luottaa 

isompia??  

Ja tämä viimeinen korjaus oli päällyskivi kaikille muille ja kaikessa rehellisyydessä, minä en näe 

kuinka Jumala loputtomassa kärsivällisyydessään voisi sallia yhtään lisää otaksumista, koska Hän 

on mennyt erittäin pitkälle varoittaessaan minua. Minun täytyy ryhdistäytyä, rakkaat ystävät, 

koska te olette katselemassa ja minä olen nyt tilivelvollinen Ruumiille minun käytöksestäni. Sen 

täytyy yksikertaisesti loppua. 

Minä oletan, että jos te ette olisi olleet katselemassa… ja vain Jumala ja Taivas olisivat olleet 

katselemassa, minulla olisi paljon enemmän kiusausta antaa periksi. Mutta te OLETTE 

katselemassa ja koska minä rakastan teitä kaikkia ja minä haluan olla parempi esimerkki Jumalan 

armosta työssä, minä en vain voi antaa minun paheeni mennä yhtään pidemmälle. Sen täytyy 

loppua tähän.  

Meidän monen palveluvuotemme aikana, me olemme nähneet Herran avaavan mahdollisuuden 

ikkunan tulla käännytetyksi, heidän antaa latteat elämänsä Jeesuksen käsiin ja sallia Hänen tehdä 

siitä jotakin kaunista. Vanhahkolla naishenkilöllä, joka asui täällä, oli monta vuotta aikaa kääntyä, 

kun me jaoimme Jeesuksen ystävällisyyttä ja rakkautta hänen kanssaan. Ja on ollut muita, joita 

Jeesus on kutsunut päästämään irti ja omaksumaan Hänet koko sydämillään, jättääkseen 

maailman ja elääkseen vain Häntä varten.  

Vain Jumala tietää sielujen tilaisuuksien määrän, mitä sielulle annetaan, ennen kuin 

mahdollisuuden ikkuna heidän osaltaan menee kiinni. Vain Hän tietää, mikä on reilua ja 

oikeudenmukaista. Hän investoi suunnattoman suuren määrän armoa jokaiseen meistä 

tuodakseen meidät Hänen luokseen ja sitten siirtääkseen meidät kunniasta kunniaan. Mutta jos 

me kieltäydymme kutsusta mennä syvemmälle Hänen kanssaan, Häntä ei tulla pilkkaamaan, Hän 

tulee sulkemaan ikkunan ja antaa sen sielun liukua takaisin suohonsa, itsepäisyyden ollessa 

koskemattomana.  
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Minä en sano, että se on heidän viimeinen mahdollisuutensa, mutta minä olen nähnyt tarpeeksi 

tietääkseni, että Hän tuo meidät ihmisten elämiin vaikuttaaksemme heihin ja jos he epäröivät, 

eivätkä kuole omille elämilleen, no niin, Hän jatkaa eteenpäin. Se ei tarkoita, etteikö heille tulisi 

toista tilaisuutta, mutta minä en haluaisi olla sielu, jota Jeesus nyki sisimmistä sydämentunnoista 

sanoen… ”On muutakin, anna Minulle koko sydämesi. Jätä maailma. Mitä Minä olen suunnitellut 

sinulle, on ihmeellistä, suuresti ylittäen sen, mitä sinä olit suunnitellut itsellesi. Mutta sinun täytyy 

jättää maailma saadaksesi sen. Pyydän… pyydän, tule Minun luokseni ja jätä vanha elämäsi 

taaksesi.” 

Otaksuminen kuiskaa takaisin… ”Voi, se on ok, sinä olet hyvä henkilö. Sinun ei tarvitse muuttaa 

elämääsi, se menee ihan hienosti. Sitä paitsi, jos muutat mielesi, Hän on siellä myöhemmin.”  

Voi, rakkaat sielut, se on pahimman laatuista otaksumista! Te ette ehkä ole enää elossa 

nähdäksenne seuraavaa kutsua; te ette ehkä elä tätä vuotta tai seuraavaa, jos te ette tee 

muutosta. 

Ja niin me tulimme takaisin minun tilanteeseeni, minä olen leikitellyt Jumalan kanssa… Pistänyt 

varpaani lähelle rajaa ja sanonut… ”Voinko saada tämän? Se on vain pieni asia ja se on jotakin, jota 

minä todella tarvitsen työhöni? Ja yleensä se on.”  

Ja minun seuraava logiikan linjani on… ”Herra, minä työskentelen niin kovasti Sinulle, onko se liian 

paljon pyydetty? Katso kaikkia niitä kertoja, jolloin minä olen kieltänyt itseltäni ja sanonut EI, et voi 

saada sitä. Ei, sinä et tarvitse sitä. Ei. Ei – koska minä haluan kunnioittaa Sinua ja Sinä yrität 

hukuttaa minun materialistisen puoleni, joka pitää kivoista, hyödyllisistä asioista.”  

Katsokaahan, kun minä kerroin teille, että minä olen todella hyvin, hyvin paha syntinen, minä en 

liioitellut yhtään. Kuinka moni kohtelisi Jeesusta sillä tavalla, sen jälkeen, kun Hän on tehnyt 

heidän vuokseen niin paljon, antanut niin paljon, suojellut niin paljon, puhunut niin paljon ja 

paljastanut Hänen rakastavaa sydäntänsä niin paljon melkein 30 vuotta? Kuinka moni käyttäytyisi 

tällä tavalla Hänen kanssaan, hieroen kauppaa Jumalan kanssa? Tämä todella on ylpeän, röyhkeän, 

otaksuvan syntisen tuotosta.  

Minä jaan tämän teidän kanssanne, koska jos näette tai kuulette itsenne tässä, pyydän, muuttukaa 

ennen kuin on liian myöhäistä. Pyydän, katukaa, kuten minä yhä olen katuvainen ja sydämeni on 

murtunut, kun olen pettänyt Hänet. 

Ja joillekin teistä, tämä on VIIMEINEN tilaisuutenne antaa elämänne Hänelle, 100%:sesti. Ei enää 

itseä, kuolettakaa itsenne ja haudatkaa ja syntykää uudelleen, ehkä jopa syntykää uudelleen, 

uudelleen. Juuri nyt puhuessamme vapautetaan valtava armo Kristuksen Ruumiissa. Syvemmän 

kääntymyksen armo ja täydellinen elämiemme uudelleen tekeminen. Ja täydestä sydämestä 

Jumalan suunnitelmaan taipuminen.  

Ja minä aion ottaa sen. Minä haluan sitä epätoivoisesti. Minä haluan olla täysin kuollut itselleni. 

Minä en voi tehdä sitä, mutta Hän voi ja minä olen antanut Hänelle luvan tehdä sen millä tavalla 

Hänen täytyy. 

Mikä teidän valintanne tulee olemaan? Jeesuksen hellä ääni tuli väliin tässä…  
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( Jeesus ) ” Katsokaahan, otaksumisella on seurauksensa. Se ei ole rangaistus, vaikka se tuntuu 

siltä. Se on ohje, vahva ohjaus aita johtamassa teitä pois tuhosta ja sen partaalta, joka johtaa jopa 

kadotukseen.”  

” Vaikka teidän sydämenne on asettunut Taivaaseen, vihollinen voi suistaa teidät kurssilta 

älykkäästi manipuloimalla teitä. Hän tietää teidän vikanne ja heikkoutenne niin paljon paremmin 

kuin te teette. Hän tietää missä te seisotte ja missä te mitä varmimmin tulette lankeamaan.”  

” Hän on äärimmäisen kärsivällinen, kun hän asettaa yhden ansan kerrallaan ja se tulee – 

tietämättänne – suistamaan teidät kuolettavasti jyrkänteen yli. Me olemme ohjaamassa teitä pois 

partaalta, jonne menet ovat ennen menneet.”  

( Clare ) Ja että tiedätte, kun minä sanon ”Me”, Hän puhuu Isästä (Rakkaus), Pojasta (Sana) ja 

Pyhästä Hengestä ( Viisaus) ja ne kaikki työskentelevät yhdessä. Tässä vaiheessa minulla oli näky 

kahdesta kallionkielekkeestä, jolla oli väliä noin 12 jalkaa (jalka=0,30metriä), mutta alhaalle siitä oli 

matkaa 400 jalkaa. Valtava rotko, jossa oli kaikkien lampaitten luut, jotka eivät selvinneet. 

( Jeesus ) ” Paimenten luut ovat siellä myös. Me olemme mitä huolellisimmin ohjanneet sinua 

oikeisiin suuntiin, Clare, suurella rakkaudella ja kaipauksella, että sinä selviäisit. Mutta, kun sinä 

tulet itsepäiseksi ja välttämättä haluat omaa tietäsi mennä, me emme voi tehdä mitään. Sinä olet 

hyvin voimakastahtoinen. Hyvin. Päättäväinen on toinen hyvä sana, ja se on ihana ominaisuus, kun 

se on alistettu Minulle. Mutta jos lihasi pääsee ajajan istuimelle, se mitä varmimmin on sinun 

tuhoksesi. Minä tiedän, että sinä pelkäät.”  

( Clare ) Ja minä vain halusin sanoa siinä, SE on aliarviointi. Minä olen pohtinut tätä kolme päivää, 

siitä asti, kun Ezekiel melkein kuoli. Minä olen todella kauhusta kankea, että minusta tulee jälleen 

haalea, huolimaton ja sallin halun ottaa minusta ylivallan. Vain yksi pieni nappaula… ”Osta minut 

yhdellä klikkauksella.” Ja se on ohi. Sanoa, että minä pelkään, että se todella on aliarviointi. Jeesus 

jatkoi… 

( Jeesus ) ” Minä tiedän, että sinulla ei ole luottamusta itseesi. Mutta Minä olen tässä auttamassa 

sinua. Minä tiedän, että sinä olet kuullut sen ennenkin ja silti mennyt omaa tietäsi, siksi oppitunnit 

tulevat vahvemmiksi ja selvemmiksi ja niillä on enemmän kauheita seurauksia. Clare, Kysy Sisar 

Kuolemalta.”  

( Clare ) Tässä Hän viittaa Franciscus Assisilaiseen, joka aina kysyi itseltään, ”Onko tämä jotain, 

josta minä tulen olemaan ylpeä, kun minä kohtaan elämäni viimeiset hetket ja sisar kuolema tulee 

hakemaan minua?” Tällä tavalla hän vältti tekemästä mitään, mistä hän olisi häpeissään lopussa. 

Niinpä hänellä oli aina tapana sanoa… Kysy Sisar Kuolemalta. Jeesus jatkoi…  

( Jeesus ) ” Sisar ei tule koskaan johdattamaan sinua harhaan. Sinulla on kyky vastustaa kiusausta. 

Minä tulen aina sinun avuksesi ja suurimman osan aikaa me pärjäämme hyvin yhdessä.”  

” Syy, miksi me kutsumme tätä ylpeydeksi, on, koska sinä ajattelet, että sinä tiedät paremmin. Jos 

sinä ajattelet, että sinulla on jotakin, joka tekee asiat paremmin tai sinä tulet pystymään 

palvelemaan Minua paremmin, mutta Minä olen laittanut ruksin sinun henkeesi siitä, sinä petät 

itseäsi ja ruokit lihan himoa, jos Minä en neuvo ja hyväksy sitä. Ja sinä epäonnistuit keskustella 

siitä sinun varmistajasi kanssa.  

( Clare ) Kyllä, tällä kertaa minä en kysynyt Ezekieliltä ensin.  
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( Jeesus ) ” Juuri siinä ja silloin, Minä olisin keskeyttänyt sen ja se ei olisi tapahtunut. Näetkö, 

sinulla on suojaus mekanismeja, mutta kun sinä manipuloit itsesi niiden ohi, niillä ei ole 

mahdollisuutta toimia. Etkö sinä näe, Minun Kallisarvoinen Morsiameni, Minä sanon nämä asiat 

sinulle sinun omaksi parhaaksesi.”  

( Jeesus ) ” Minulla on verrattomia suunnitelmia sinua varten: asioita, joita sinä olet aina halunnut 

tehdä, unelmia täytettävänä. Ja sinä, kuten muut sielut ympäri maailman, ovat kypsyneet vuosia ja 

olette nyt siinä pisteessä, missä Minä voin käyttää teitä. Mutta teidän täytyy olla murtuneita. Te 

olette yhä vihreitä joillakin alueilla ja kaikki se voitaisiin ratkaista yhdessä yössä, jos te vain 

tekisitte pysyvän päätöksen aina alistua Minun viisauteeni. Ja kun te tiedätte, että jokin on väärin… 

ei väliä kuinka muut neuvovat, ei väliä mitä Raamatun Lupaukset sanovat, te tiedätte paremmin.”  

” Tämä sisäinen paikka tietää paremmin. Te ette tarvitse vahvistusta, teidän vain täytyy totella niin 

kuin teille sanotaan.”  

( Clare ) Jeesus otti pitkän henkäyksen ja päästi huokauksen.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän hyvin mitä sinä haluat. Minä tiedän, että sinun sielusi ja henkesi hallitsevat 

lihaasi, mutta sinun täytyy olla varuillasi, silloin kun sinä olet heikko. Muista… se, mitä Minä en 

tarjoa sinulle, sillä ei ole mitään hyötyä Minulle. Pidä se mielesi etualalla, koska Minä tulen 

ohjaamaan sinut oikealle kurssille ja estämään sinua ottamasta raidetta, joka johtaa otaksumisen 

partaalle ja kaikkien edeltä menneiden epäonnistumisiin. Voi, Clare, pyydän, omaksu se mitä Minä 

kerron sinulle koko sydämestäsi, Rakkaani.”  

( Clare ) Jeesus, minä omaksun. Mutta heikkona hetkenä, minä niin pelkään minun lihaani.  

( Jeesus ) ” Harjoita alistumista jokaisessa pienessä asiassa ja sinä tulet voimistamaan tätä hyvettä, 

niin että heikkona hetkenä, kun paholainen on työntämässä, työntämässä, työntämässä sinua – 

sinä tulet kääntymään poispäin hänestä ja siitä mitä ikinä hän on ehdottamassa. Se on Ylpeyden 

kohta, jota me yritämme työstää pois sinusta.”  

” Pysy vakuuttuneena… jos Minä en tarjoa sitä, sinä et tarvitse sitä. Jos Minä olen sitä vastaan, se 

on myrkkyä.” 

 ” Tee se häälahjana Minulle? Voi, se tekisi Minut niin onnelliseksi. Mikä kaunis lahja, sinä muutat 

synnin tilaisuuden kauniisti paketoiduksi häälahjaksi. Sinä käärit sen kaikkein hienostuneimpaan 

tottelevaisuuden paperiin, jota koristellaan rakkaudella, uskolla, luottamuksella, arvonannolla ja 

kunnioituksella. Enemmän ja enemmän he julistavat, kuka Minä olen teidän elämässänne ja se 

kertoo suuresti maailmalle ja niille, jotka toimivat maailman arvojärjestelmän ja heidän lihansa 

mukaan.” 

( Clare ) Herra, minä teen päätöksen juuri nyt. 

( Jeesus ) ” Minä näen sen. Sinä tulet näännyttämään pantterin hengiltä. Se on ruokkinut sinun 

ylpeyttäsi kaikki nämä vuodet, mutta jos sinä seuraat Minun neuvonpitoani, se tulee 

nälkiintymään kuoliaaksi. Etkö sinä rakastaisikin sitä?”  

( Clare ) Todella, minä rakastaisin! 

( Jeesus ) ” Nälkiinnytä pantteri. Julista Minun yksinvaltiuttani elämässäsi. Ennen kaikkea, ennen 

kaikkea, ennen kaikkea luotuja asioita ja kaikkea älykkyyttäsi ja sitä mitä sinä ajattelet, että sinä 
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tiedät paremmin. Ennen kaikkea järkeilyä, sinun tietoasi, ennen sitä kaikkea. Julista maailmalle… 

”Jeesus tietää parhaiten. Minä tulen seuraamaan Häntä, enkä ketään muuta.” 

” Tule nyt, Minun Morsiameni. Sinä teet tämän päätöksen kaikkien veljiesi ja sisartesi edessä. Älä 

vedä heitä skandaaliin, pikemminkin julista… ”Minä voin tehdä kaikki asiat Minun Jeesukseni, 

Minun Herrani kautta.”   

( Clare ) ”Saatana – sinä et ole minun herrani. Liha – sinä et ole minun herrani. Äly – sinä et ole 

minun herrani. Minä kiellän teidät kaikki. Jeesus on minun Herrani ja Hän yksin ohjaa minua. Minä 

kiellän kaikki muut keinot. Herra, Sinun avullasi minä en tule lankeamaan enää.”  

( Jeesus ) ” Sinä tulet pärjäämään ihmeellisesti, Clare. Minulla on kaikki luottamus sinuun, että ensi 

kerralla, ja jokaisella seuraavalla kerralla, sinä tulet valitsemaan Minut ennen sitä mitä haluat tai 

ajattelet hyödyttävän sinua. Sinetöi tämä ehtoollisella ja Minä tulen myöntämään sinulle armon 

päästä yli itsestäsi.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Jeesus. Minä uskon Sinuun. 

 

 

402. Jeesus sanoo…  

Minun Ikeeni on helppo & Minun Taakkani kevyt… Minä EN ole Orjapiiskuri 

 
MINÄ EN OLE ORJAPIISKURI… MINUN IKEENI ON HELPPO & MINUN TAAKKANI KEVYT  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Lokakuuta, 2016.   

Jeesus aloitti… ”Clare! Minun täytyy puhua sinun kanssasi. Sinun ei tarvitse kiirehtiä. Kaikelle on 
aikaa. Sinun tarvitsee siivota talo; se on oikeutettua. Minä en ole seisomassa yläpuolellasi kuin 
orjapiiskuri piiskaa paukauttaen, SEISO! POLVISTU! MENE TAKAISIN EHTOOLLISELLE! VETÄYDY 
TOIMINNASTA!”  

”Minun Morsiameni, on aika kaikelle ja tänään on sinun taloustöittesi päivä. Lakkaa olemasta niin 
pikkutarkka! Se on niin noloa Minulle, aivan kuin Minä olisin raaka ja vaativa. Minä en ole. Minä 
ymmärrän, että nyt on talon vuoro. Minä olen tehnyt sopeuttamisia sitä varten.”   

”Minä vain haluan sinun tulevan Minun luokseni ensimmäisenä aamulla, koska sinua on vedetty 
pois lukemattomia kertoja ja pidit Minut odottamassa. Minkä vuoksi? Lattian? Likaisten astioiden? 
Ei mitään, minkä vuoksi Hallitsijan pitäisi joutua odottamaan, nähdäkseen Hänen Morsiantaan 
ensimmäiseksi aamulla ja vastaanottamaan hänen rakkautensa ja kiintymyksensä.”  

”Ei rangaistuksen pelossa, vaan koska hän rakastaa Minua. Se, mitä Minä olen sanonut sinulle 
töiden laittamisesta viimeiseksi, oli myös, että sinä säästyisit ponnistuksesta, kiirehtimiseltä ja 
epäjärjestyksestä, kun menee maailmaan, pikemminkin kuin tulee Minun luokseni ensimmäiseksi. 
Sinä olet tehnyt urhoollisesti vetäytyäksesi pois.”  

”Mutta nyt Minä haluan kohtuullistaa asioita. Minä tiedän, että sinä säästit Minut viimeiseksi, 
ettet tuntisi painetta enää, että jotain pitäisi tehdä. Vaikka konsepti tuntuu oikealta, se ei ole 
käytännöllinen. Oletko huomannut, että tehtävälista pitenee ja pitenee. Arvaa, kuka sen takana 
on?”  
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”Siksi Minä haluan sinun tulevan Minun luokseni ensimmäisenä, Minun rakkaani. Entä, jos haluan 
viettää koko päivän sinun kanssasi? Oletko käytettävissä? Näethän, Minä voin tehdä sen valinnan 
ensimmäiseksi asiaksi aamulla, kun sinä olet virkeä, etkä tehtävälistan ja maallisten agendojen 
vaivaama.” 

”Minä haluan aikamme olevan läheistä ja suloista, ei rangaistuksen uhkan alla olevaa. Saatana 
yrittää liioitella ja pursua epäloogisia vaatimuksia, hapattaakseen meidän suhteemme. Kaikki te, 
Minun Morsiameni, olette hyvin herkkiä miellyttämään Minua. Siispä, te olette myös taipuvaisia 
pikkutarkoille hengille, demoneille, jotka jatkuvasti saavat teidät kyseenalaistamaan joka ikisen 
asian, minkä te teette. Se ei ole tapa olla suhteessa Minun kanssani.”  

”Minun Ikeeni on helppo, Minun Taakkani kevyt. Älkää antako vihollisen vakuuttaa teitä 
päinvastaisesta. He tulevat ottamaan, minkä tahansa, mitä Minä sanon ja paisuttelemaan 
asiayhteydestään pois, saadakseen teille väärää syyllisyyttä. Se, mitä Minä olen etsimässä, on 
HYVIN yksinkertaista. Tulkaa Minun luokseni, viettäkää aikaa Minun kanssani, rukoilkaa Minulle ja 
kuunnelkaa Minun elämän ja rakkauden sanojani. Ja tehkää tämä ENSIMMÄISENÄ asiana 
päivässänne.”  

”Minä tiedän, että sinä tarvitset parantamista. Se oli kova isku. Mutta kun olet hautonut sitä, olet 
oivaltanut, että tämä ei ollut vain yksi asia, vaan tapa, joka versoi itsepäisyydestä ja siitä, että et 
tahtonut antautua Minulle. TÄTÄ Me olemme etsimässä. Ja sinä tiedät, että suurimman osan aikaa 
vastaus tulee olemaan ’ei’, koska Me emme halua sinun elävän kuten maailma elää, silmä siinä, 
mikä on uutta. Sitä paitsi, sinulle on tärkeää auttaa köyhiä ympärilläsi.”  

”Se, mikä on vanhaa ja käyttökelpoista, on aina parasta. Sillä tavalla, et sotkeudu loputtomiin 
tarkistuksiin, ajan tasalla pysymiseen ja sen omistamiseen, mikä olisi hyödyllistä sinulle. 
Pikemminkin se alkaa omistamaan sinua. Minä tiedän, että sinä ymmärrät tämän. Minä en halua 
saattaa sinua turhautuneeksi, siispä vain otaksu, että jos saat ajatuksen, se saattaa aivan hyvin 
tulla Rahanhimon demonilta. Ja jos voit löytää tavan kiertää se, sinun ei edes tarvitse kysyä 
Minulta. Tämä on parhain tapa. Saada Minun mieleni ja Minun sydämeni.”  

”Siispä, kun on asianmukainen aika siivota kerran viikossa, tee se ilman tunnonvaivoja tai 
tuomitsemista. Tee se iloisesti kuin Herralle. Tule tänne, Minun Rakkaani…”  

( Clare ) Hän veti minut sydäntään vasten. Ja Hän sanoi…   

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että sinä tarvitset parannusta.”  

( Clare ) Kyynel vieri alas Hänen poskeaan Hänen vasemmasta silmästään. 

 ( Jeesus ) ”Minä tiedän hyvin, mitä sinä olet kärsimässä sisäisesti. Minä tiedän kaiken sinun 
peloistasi tulevaisuutta kohtaan myös. Minä olen tehnyt sinua varten varustelun.” 

”Minä todella olen tässä mukana ja sinun kanssasi, että tämä ei tule koskaan tapahtumaan 
uudelleen. Minä olen sinun KANSSASI. Rakkaani, todella sinun kanssasi. En piiskan kanssa, vaan 
hellien suukkojen kanssa sinun otsallesi, rakastavin käsivarsin lohduttamassa sinua ja korvat 
kuunnellen sydämesi jokaista liikettä, Minä jumaloin sinun sydäntäsi.”  

”Me tulemme tekemään tämän yhdessä. Minä tiedän, että sinä et luota itseesi ja se on paras 
mahdollinen asema. Tällä tavalla sinä tulet pysymään varuillasi ja tukeutumaan Minuun. Ymmärrä, 
ei ollut vain yksi asia, joka aiheutti nuhtelun. Se oli itsepäisyyden tapa ja ytimeltään kapina – että 
et etsi Minua, ennen kuin teet mitään.”   
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”Minulla todella on kaikki usko sinuun, että Minun antamani anteliaan avun avulla, sinä et tule 
lähtemään omillesi uudelleen. Tulee olemaan koettelemuksia ja kiusauksia, mutta Minä tulen aina 
antamaan sinulle runsaasti varoituksia. Sinä et tule lankeamaan tähän tapaan uudelleen. Tämä 
oppitunti jätti pysyvän jäljen. Vaikka se on kivulias, se oli tarpeellinen. Ja parannus on tulossa. 
Minä kuulen sinun tunnonvaivasi ja kyyneleesi joka päivä ja vaikka Minä haluan kiirehtiä 
lohduttamaan sinua, siihen liittyy ajoitusta, sinun omaksi hyväksesi.”  

”Nyt, Minä haluan sinun katsovan eteenpäin lupauksiin, joita Minä olen antanut sinulle musiikista, 
jota me tulemme tekemään yhdessä. Muotokuva on kaunis, koska se on tulosta, ei sinun 
taidostasi, vaan Minun armostani. Me molemmat tiedämme, miltä yksi sinun piirroksistasi näyttää. 
Tämä, kuitenkin, on Taivaallinen, eikä ole tästä maailmasta. Hyvin tehty, Minun uskollinen 
puolisoni. Nyt anna meidän saapua musiikin luomisen iloon, joka tulee tuomaan sydämiä Minulle 
ja joita Minä voin voidella parantaakseni. Minä rakastan luoda sinun kanssasi.”  

”Ja te, Minun Morsiameni, teidän ponnistustenne hedelmät tulevat koskettamaan tuhansia sieluja 
Minun puolestani, siispä, älkää lannistuko, kun joudutte vaikeuksiin. Clare joutui moniin 
vaikeuksiin tässä muotokuvassa, mutta katsokaa? Me pääsimme sen läpi. Siispä, rohkaistukaa. 
Minä voin tehdä ihmeellisiä asioita jokaisen teidän kauttanne, jos te vain sallitte Minun tehdä.” 

 

 

403. Jeesus sanoo…  

Minä kutsun teidät tulemaan korkeammalle & VAROITUS Vauraus-Kristityille 

 
TULKAA KORKEAMMALLE & VAROITUS VAURAUS-KRISTITYILLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Lokakuuta, 2016. 

Herra aloitti… ” Antautua on hyvä sana sille, mitä Minä pyydän Minun Sydänasukkailtani. 

Antautumista yhdistettynä sitoumuksella pysyä antautuneena. Minulla on paljon enemmän 

sinulle, Clare, paljon enemmän ja enemmän Minun Morsiamilleni – niin paljon enemmän. Se 

riippuu siitä, miten nälkäisiä te olette, kuinka paljon Minua te haluatte? Kuinka paljosta te olette 

valmiit luopumaan saadaksenne Minut? Katsokaa jotakin sellaista kuin Heidi Baker… Hänellä on 

sika paljon Minua. Haluatteko te niin paljon? ”  

” Haluatteko te enemmän, mutta olette onnellisia siinä, mihin olette asettuneet? Tiedättekö te, 

että ei ole sellaista asiaa kuin ”asettuminen”, missä te olette vain ylläpitämässä itseänne? 

Rappeutuminen, laiskuus ja haaleus asettuvat sen paikan päälle, millä kohtaa te sanotte, että 

”tähän asti, mutta ei pidemmälle”.” 

” Valehtelisinko Minä teille ja kertoisin, että sille tasolle jäämisessä, millä te olette, ei ole riskejä? 

Kyllä on riskejä, vakavia. Joista vähäisin ei ole se, että te tulette lopen kyllästyneiksi 

omahyväisyydestä. Te tulette tuntemaan, että te halaatte tyhjää kuorta, kun te halaatte Minua, 

koska Minä jatkoin matkaa ja te jäitte vanhaan, tuttuun, ennakoitavissa ja hallittavissa olevalle 

tasolle.”  

( Clare ) Tämä todella tuo esille kamppailun sydämessäni, jopa elämän mittaisen kamppailun. Minä 

viimein selviydyn tasolle, jossa minä voin pärjätä ja nyt Sinä haluat minun menevän eteenpäin. Ja 

Hän vastasi…  
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( Jeesus ) ” Juuri niin. Se on aivan oikein. Koska Minä en koskaan lakkaa liikkumasta. Teidän 

luonteessanne on aina jotakin kukistettavaa, aina joku kartoittamaton alue, jota Minä en ole 

koskaan paljastanut teille. Ja se on tasaista kiipeämistä ylöspäin – vain muutama tasanko – mutta 

ne harvoin kestävät niin kauan, että olo tulisi mukavaksi, ennen kuin Minä pysyn liikkeessä siitä 

kohdasta eteenpäin. Nyt te olette katsomassa kaikkia kiireitänne. Minulla on jo varustus kaikille 

kiireillenne… Katsokaa Minua. ”  

” Ne, jotka eivät tee tätä sitoutumista, joutuvat suuriin vaikeuksiin, kun maailma hajoaa. Se, mitä 

ei ole annettu, mitä ei ole tarjottu, tullaan yksinkertaisesti ottamaan. Mutta pankaa merkille, on 

yksi asia, mitä he eivät voi ottaa teiltä pois… MINUA. He eivät voi ottaa Minua pois teiltä, ellette te 

katkeroidu menetyksistä. Se muuten on heidän suunnitelmansa, tehdä kristityistä katkeria. ”  

” He tulevat kysymään… ”Missä on hyvä elämä, runsas elämä, jonka Hän lupasi teille?” Ja 

vihollinen tulee tarjoamaan vastauksen… ”Yhdessä Maailman Uskonnossa. Siinä teillä on kaikki 

tarvitsemanne runsaus.”  

” Voi, kyllä, vauraus-kristittyjä ollaan saamassa ansaan ja on saatu ansaan siihen, mitä väistämättä 

tulee tapahtumaan. ”Missä on se maidon ja hunajan maa? Tämä maa on täynnä okaita ja 

orjantappuroita?” Ja vihollinen tulee osoittamaan omaan suuntaansa, kaikilla hienouksilla.”  

” TODELLINEN Jeesus tulee menemään pois muodista ja muuttuu vanhanaikaiseksi.” 

 

 

404. Jeesus sanoo…  

Kristillisen Matkan Päämäärä on, että teistä tulee pieniä Kristuksia 

 
TEISTÄ ON MÄÄRÄ TULLA PIENIÄ KRISTUKSIA… SE ON KRISTILLISEN MATKANNE PÄÄMÄÄRÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Lokakuuta, 2016.   

Jeesus aloitti… ”Rakkaani, tulkaa Minun luokseni valmiina tanssimaan. Kun Minä saan teidät 
käsivarsilleni ja me keinumme ylistysmusiikin tahtiin, Minä olen seitsemännessä taivaassa… se 
tarkoittaa, autuaallisessa arvostuksen tilassa, että yksi Minun poloisistani kaipaa olla Minun 
halauksessani. Kyllä, ajat ovat todella vaikeat, kuten olette nähneet, melkein päivittäin. Itse 
asiassa, täydellinen päivä on harvinainen tilaisuus. Minä siunaan teidät runsaalla suojeluksella ja 
annan teille lepotauon myrskystä. Mutta se on harvinaista. Ja Minä annan sen teille, niin että te 
voitte siivota vauriot ja paistatella auringossa jälleen kerran, sallien rauhan kohota pintaan syvältä 
sisältä. Se on täydellinen päivä.”  

”Kuten yksi Minun Morsiamistani sanoi, ’Menen myrskyistä sateenkaariin ja sateenkaarista 
myrskyihin, ylistyslaulujen parissa.’ Hän tunsi hyvin sairauden ja kivun painon, kuitenkin nainen 
otti kaiken suurella mielentyyneydellä. Niin suuntautuneena Minun rakkauteeni häntä kohtaan, 
että hän usein kadotti jäljet itsestään. Sinne Minä olen viemässä niitä, jotka haluavat mennä. 
Myrskyistä sateenkaariin ja sateenkaarista myrskyihin, kadonneena Minun Rakkauteeni. Minä 
tiedän, että se kuulostaa runolliselta ja mahdottomalta, mutta sinä olet jo elänyt tätä elämää 
tiettyyn pisteeseen asti. Monet Minun Morsiamistani kanavalla ovat myös eläneet tätä elämää ja 
joka päivä Minä olen vetämässä heitä syvemmälle.”  
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”On kallisarvoinen, kallisarvoinen armo vapauttaa itsensä Minun kaitselmukselliselle 
suunnitelmalleni teidän elämiänne varten. Siksi minä tulen vierailemaan luonanne ruusujen kera ja 
kera pukujen, joihin on upotettu kallisarvoisia helmiä, koska Minä rakastan koristaa Minun 
Morsiameni heidän työnsä hedelmillä. Minä rakastan, kun he näkevät, kuinka kauniiksi he ovat 
tulleet Minun silmissäni, koska he ovat sanoneet KYLLÄ Minulle.”  

”Te ette voi elää ilman näitä lohdutuksia, sellainen on olemuksenne hauraus. Aika ajoin teidän 
täytyy tanssia Minun kanssani ja nähdä, kuinka paljon Minä vaalin aikaamme yhdessä. Kuinka Minä 
odotan niitä aikoja, jolloin Minä voin viimeinkin suihkuttaa Minun kiitollisuuttani teille ja antaa 
teille vain pienen maistiaisen iloista olla Minun kanssani Taivaassa.”  

”Siksi Minä kutsun sinua Itselleni tässä erityislaatuisessa rukouksessa, iloisen liiton aikaa ja vain 
nautiskella toisistamme. Minä halusin sitä sinulle tänään. Minä halusin virkistää sinua ja aloittaa 
sinun parantamisesi ja puhdistamisesi – ei vaikeana tehtävänä, pikemminkin iloisena juhlana. Kyllä, 
Minä rakastan juhlia rakkauttamme, olipa se tanssimista, metsässä kävelyä, viinipuissa keinumista 
tai jalokivikaivosten tutkimista tai hevosillamme ratsastamista. Kaikki on niin iloista Minulle ja 
lohduttaa Minun sydäntäni, tietäen, että olet palaamassa taisteluun levännenä ja parantuneena.”  

”Minun Morsiameni, Minä en jätä teitä ilman lohdutuksia. Minä tulen sytyttämään sydämenne 
tuleen, jos sallitte sen. Oi, kyllä, Clare tietää hyvin Pyhän Tulen. Mutta on aikoja, kun hän nousee ja 
pakenee sitä, ajatellen, että sen voima kukistaa hänen kykynsä – ja että ehkä hänen sydämensä 
tulee pursumaan kaipausta.”  

”Kyllä, Minä haluan venyttää sydämiänne ja täyttää ne sellaisella jumalallisella rakkaudella, että te 
lakkaatte olemasta ja vain Minä, Minun Valtaistuimellani sydämissänne, tulen olemaan siellä.”  

”Siitä tässä koko Kristillisessä matkassa on kyse… Teistä on määrä tulla pieniä Kristuksia. 
Katsokaahan, te kaikki olette tulleet Isän Sydämestä ja Hänen olemuksensa täydellinen jälki on 
leimattuna teidän olemukseenne. Te tulitte tähän maailmaan kantaen kaikkea sitä Isältä.”   

”Mutta te laskeuduitte korruptioon, millä oli vaikutuksensa teihin, kunnes te ette enää muistuta 
Meitä. Hän on muotti, jonka mukaan teidät muotoiltiin, mutta maailma otti paljon sitä 
kauneudesta ja tuhosi sen, kunnes te ette enää muistuta Häntä.” 

”Siispä, meidän täytyy aloittaa jälleen rakentamaan uudelleen ja kiillottamaan paikkoja, jotka niin 
täydellisesti sopivat Hänen rintaansa. Kyllä, tätä tapahtuu; teitä ennallistetaan teidän 
tahrattomaan puhtauteenne ja kauneuteenne. Tämän maailman saasta ja rumuus poistetaan, 
rikkonaiset paikat ennallistetaan, rosoiset paikat tasoitetaan, kunnes te jälleen kerran sovitte 
Taivaalliseen muottiin, josta teidät otettiin.”  

”Oi, Minun Kyyhkyni, tämä todella on kivulias prosessi, koska Langennut on tullut maailmaan 
ennen teitä ja suunnitellut täydellisen ympäristön tuhoamaan teidän viattomuutenne ja 
puhtautenne. Oi, kuinka kauheasti hän on ottanut sitä, mikä oli hyvää ja puhdasta ja suunnitellut 
sen tuhon, lohduttomuuden kuoppiin.”  

”Ja tässä kohden Minä saavun vetämään teidät tämän maailman löyhkäävästä mudasta, kylvetän 
teidät Minun veressäni, ennallistan teidän viattomuutenne ja kauneutenne ja alan kouluttamaan 
teitä uudelleen, muistuttamaan meitä. Tämä on niin kivulias prosessi, niin yksinäinen prosessi, 
mutta se täytyy saattaa loppuun, eikä ole mitään muuta tapaa, kuin vaihtoehdon ja seurausten, 
kärsimyksen ja ilon kautta.” 
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”Kyllä, Minun Sydämeni kaipaa tuoda teille iloa joka päivä. Ja Minä yritän, uskokaa Minua, Minä 
yritän. Joskus te ette kuitenkaan kiinnitä huomiota ja te menette aivan Minun varusteluni mukaan, 
edes tietämättä sitä.”   

”Mutta sitten, kun te olette saaneet tarpeeksi pimeydestä ja te kaipaatte totuutta ja valoa, silloin 
Minä tulen ja nostan teidät ylös Minun Sydämeeni, laittaen teidät turvaan, kunnes te löydätte 
todellisen merkityksenne ja päämääränne.”  

”Ja jotkut teistä – no niin, totuudellisesti, KAIKKI teistä ovat NIIN ihania. Oi, kuinka Minä toivon, 
että te voisitte nähdä kauneuden, joka jonakin päivänä tulee olemaan teidän, kun Minä muutan 
teidän muotoanne. Minä toivon, että te voisitte nähdä, ketä teidän todella oli määrä olla. Mutta 
osa siitä liittyy siihen, keneksi te olette nyt todella tulleet ja se on ruma näky, jota kaikki eivät voi 
kestää. Mutta kun te kerran näette, minne Minä olen teitä viemässä, kun te kerran saatte 
vilauksen itsestänne Minun peilistäni, ollen pukeutuneena hienoihin pukuihin, jotka Minä olen 
kutonut erityisesti teitä varten. Kun te kerran saatte näyn siitä, te tulette ymmärtämään, miksi 
kaikki kärsimys on tarpeellista.”  

”Ja pyydän, ymmärtäkää, Minä otin paljon siitä kärsimyksestä Itselleni Golgatalla ja se, mitä on 
jäljellä teille, on vähimmäismäärä, mitä teidän täytyy tehdä, Minun aivan oman erityisen armoni 
vaikutusten kanssa, saadaksenne aikaan täydellisyyden, jonka Minä näen mielessäni teissä.”  

”Siispä, tulkaa Minun luokseni tapaamisaikananne. Jos te olette Minun Morsiameni naisen 
muodossa, me tulemme tanssimaan yhdessä.”  

”Jos te olette Minun Morsiameni miehenä, me tulemme istumaan Taivaan kallionkielekkeillä ja 
katsomaan kimaltelevaa tulta, joka tulee Valtaistuimelta. Me tulemme purjehtimaan järvillä, 
kiipeämään vuorilla ja lepäämään riippumatoissa, missä eksoottiset linnut elävät ja tuomaan 
heidän pikkuiset Minulle siunattavaksi. Me tulemme pyörimään hiekalla leijonien kanssa ja 
leikillään nyrkkeilemään pentujen kanssa…  nauraen ja tehden temppuja koko matkan.”  

”Taivas on nyt avoin kaikille, jotka haluavat mennä sinne, teidän tarvitsee vain pyytää… ’Jeesus, 
veisitkö minut Taivaaseen?’ Sitten, kun Minä tulen luoksenne rukouksessa ja ojennan käteni, 
ottakaa se ja Minä tulen tekemään loput. Te tiedätte erottelemisen säännöt, mutta antaisinko 
Minä teille käärmeen, jos te pyydätte kalaa? En varmasti. Erityisesti sen jälkeen, kun te olette 
taistelleet pitkään ja kovasti ja kukistaneet vihollisen juonet.”  

”Minä tiedän hyvin, kuinka rosoinen tämä matka on ja Minä tiedän hyvin, kuinka parantaa teidät 
haavoistanne ja kuinka tasapainottaa teidät teidän seuraavalle matkallenne. Minä tiedän hyvin, 
kuinka viihdyttää teitä Minun luomakunnallani, kuinka mitata ylevät vuoret ja levätä Paratiisissa, 
virkistäen teidän sieluanne. Minä tiedän hyvin, kuinka muotoilla ja valmistella teidät, Minun 
Morsiameni. Tulkaa Minun kanssani. Sallikaa Minun viedä teidät paikkoihin, joista ette koskaan 
unelmoineet. Sitten, kun me tulemme takaisin kohtaamaan koettelemuksia, joita tämä Maapallo 
varmasti tuo, teillä tulee olemaan voimaa taisteluun.” 

 

 

405. Jeesus sanoo… Tulkaa & Kohotkaamme yhdessä Pyhyyden Vuorelle 

 
TULKAA & KOHOTKAAMME YHDESSÄ PYHYYDEN VUORELLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Lokakuuta, 2016. 
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( Clare ) Ylistyksen jälkeen tänään minä kysyin Herralta… ”Mitä Sinulla on Sydämelläsi?”  

( Jeesus ) ” SINÄ OLET… Sinä olet aina Minun Sydämelläni. Odottaen, että näkisit maallisten 

asioiden turhuuden, Minun Morsiameni, kuitenkin haluamatta venyttää sinua yli rajojesi. Siispä, 

me etenemme hitaasti, niin hitaasti, vetäydymme niistä asioista, jotka veivät aikaisemmin sinun 

huomiosi. Ja sinä teet sen Minun Armollani ja Minä haastan sinut tekemään sitä enemmän ja 

enemmän joka käänteessä.”  

” Sinä kerran kerroit Minulle, että sinä olisit taipuvaisempi uhraamaan, jos sinulla olisi muita 

huolehdittavana. No niin, nyt sinulla on, Rakkaani, ja sinun esimerkkisi puhuu äänekkäämmin ja 

kaunopuheisemmin, kuin mitkään sanat. Aristoteles jää taaperoksi, asetettuna sellaisen pyhän 

sielun rinnalle, joka on äärimmäisen yksinkertainen.”   

”Sillä sana Rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, 

se on Jumalan voima.” Paavalin Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 1:18. 

” Ja kuten kaikessa, mitä me olemme tehneet, me otamme kilpikonnan askelia; vakaa, horjumaton 

kilpikonna voittaa äkkinäisen jäniksen. Ja Minun Armoni ovat uusia joka aamu, kun sinä tavoittelet 

sinulle asetettua kurssia. Ole vain tietoinen, Minun rakkaani, jatkuvasti, että sinä olet menossa 

kohti kaikista maallisista arvoista irtautumisen maalia. Jopa ihmisten mielipiteistä.”  

”Pitäisikö Jumalan palvelijan kuulostella ihmisten viisautta? Ei. Minun lampaani kuulevat Minun 

ääneni ja Minä tunnen ne ja ne seuraavat Minua.” Johanneksen Evankeliumi 10:27.  

” Siispä, nyt me olemme uudella matkan osuudella, irrottautuaksemme enemmän ja enemmän 

luoduista asioista. Ja kiinnittyäksemme enemmän ja enemmän Minuun ja Minun sydämeni 

rakkauteen sinua kohtaan. Minä tiedän, että sinä olet kulkenut tätä tietä aikaisemminkin, siis 

matka ei ole niin vaikea… mutta sinä olet myös vanhempi ja sinulla on erilainen asennoituminen 

nyt kuin niinä päivinä.”  

” Mutta pikemminkin kuin aiheuttaisin hämmennystä Minun Sydänasukkaitteni joukossa, Minä 

haluan heidän ymmärtävän nyrkkisäännön, joka tulee alati tuomaan heitä lähemmäs ja lähemmäs 

Minua. Tehkää kaikki Rakkaudesta Minuun.”  

” Teistä joidenkin elämä on hyvin vaikeaa. Te kasvatatte lapsia ja teillä on aviomies tai vaimo. 

Toiset ovat vapaita ja teillä on vakava valinta tehtävänä: pysyä maailmassa ja tavoitella vaurautta. 

Tai jättää maailma taaksenne, tekemään omia juttujaan – ja tavoitella elämää. Seurata Minua.” 

” Minä kutsun teitä elämään pyhää elämää, valitsittepa minkä elämän hyvänsä. Mutta, jos te 

valitsette hyvin johdonmukaisesti pyhyyden, te tulette huomaamaan, että on yhä vaikeampaa elää 

maailmassa. Siksi Minä alati kerron teille, jotka olette nuoria tällä kanavalla, jättämään maailma ja 

liittymään missio ponnisteluihin. Mutta teidän tulee tulla Minun luokseni ja pyytää rohkeutta, 

koska jokainen tulee olemaan teidän päätöstänne vastaan.”  

” Tämä on todella se, mitä Minä haluan. Mutta niin harvat kuulostelevat Minun sydäntäni. Jopa 

naimisissa olevia pariskuntia Minä kutsun tavoittelemaan missioita. Jos Minä olen tuonut teidät 

yhteen, te olette yhdenvertaisesti ikeessä ja teillä voi olla kutsumus palvella lähetyssaarnaajina, 

jopa lastenne kanssa. Minä olen kertonut teille tämän aikaisemmin. Jotkut ovat totelleet ja toiset 

ovat jättäneet kanavan. Monet on kutsuttu, harvat on valittu ja vielä harvemmat vastaavat.”  
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” Mutta, kun te laitatte Minut ensimmäiseksi elämissänne, te tulette tuntemaan voitelun 

jokaisessa toimessanne, jonka te teette puhtaalla rakkauden motiivilla. Etsikää näitä 

mahdollisuuksia. Jopa pikkuistenne tarpeiden hoitaminen Rakkaudesta Minuun kantaa mukanaan 

Taivaallisia armoja. Opettakaa lapsenne myös tekemään jokainen teko puhtaalla rakkauden 

motiivilla. Maailmassa heidät opetetaan kilpailemaan, mutta teidän kotinne pitäisi olla vapaa 

kilpailusta… Kyllä, sen pitäisi olla täynnä vain rakkautta.”  

” Maailmassa teidät opetetaan nujertamaan toiset taidoillanne; Taivaassa teitä opetetaan 

olemaan täysin itsenne ja loistamaan kuin ainutlaatuinen sielu, joksi Minä teidät loin olemaan. 

Siksi kaikki jatkuvasti auttavat toisiaan tulemaan täysin itsekseen. Jokainen sielu, joka puhkeaa 

kukkaan, olemaan juuri se, joksi oli tarkoitettu, on ihana tuoksuva yllätys ja Minun Isäni käsityötä. 

Kuinka kaunista on itsensä löytäminen, kun on elänyt kilpailemisen ja petoksen tyrannian alla koko 

elämänsä. Rakkaus hukuttaa alleen kilpailun, koska rakkaus on jatkuvasti antavaa. Sillä ei ole 

mitään kiinnostusta ottaa itselleen.”  

( Clare ) Herra, minä olen kadottanut sen, mitä Sinä olit opettamassa minulle ja minä ponnistelen 

sumuisella päällä. 

( Jeesus ) ” Minkä Minä hyväksyn uhrauksenasi, vaikka se onkin niin pieni, Clare. Todella, se on 

haitta tässä; Minä tarvitsin toisen uhrauksen maailman rauhan vuoksi. Itse asiassa, kaikki te, 

Minun kallisarvoiseni, mikä tahansa vaikeus teillä on, jota te ette voi rukoilla pois, te voitte 

turvallisesti olettaa, että se on uhraus Minulle, maailman tilan puolesta. Pyydän, jaa se heidän 

kanssaan, Clare.”  

( Clare ) Se, mistä Hän tässä puhuu, oli ajatus, joka minulla oli, kun Hän oli sanomassa sitä. Minä 

ajattelin sitä juuri kaksi päivää sitten, minusta tuntui kuin minusta olisi valutettu kaikki voimani ja 

minä en voinut seisoa tai istua yhtään. Minä menin takaisin sänkyyn. Ylistämään. Vain 

kuuntelemaan ylistysmusiikkia ja ylistämään Herraa. Mutta minä en voinut istua ylistämään. Jopa 

nyt minä tunnen itseni heikoksi. Mutta minä viimein oivalsin, ja myöhemmin se vahvistettiin 

minulle, että Herra salli minun kantaa taakkaa tämän kansakunnan ja maailman puolesta.”  

Ja loppuun uupuminen oli taakka – ja muuten usein on. Ja sitä seurasi äärimmäisen 

hyödyttömyyden tunne, kun niin monia luovia projekteja on asetettu eteeni. Iloisia asioita, kuten 

maalaaminen ja musiikki. Minä en voinut tehdä mitään niistä. Tiedättekö miltä tuntuu, kun saa 

inspiraation ja sitten ei pysty toimimaan? Se on ehdottomasti uhraus.  

( Jeesus ) ” Tämä on kaikki osa vuorelle kiipeämistä, Clare. Kuivuudessa jatkaminen on mitä 

ehdottomammin kiipeämistä ylös vuorelle. Kun on liikuntakyvytön ja rukoilee Pyhää Armorukousta 

– se myös on uhraus. Kaikki, mitä täytyy tehdä suuresti ponnistellen, motiivina vain rakkaus 

Minuun tai muihin, kasvattaa sinua pyhimyksen kokoon. Mitä enemmän ponnistuksia se vaatii 

sinulta, rakas, sen suurempi on uhraus.”  

” Siksi vihollisen rakastaminen on niin hyvin voimallista. He ovat tahallaan loukanneet sinua ja sinä 

vastaat rukoilemalla heidän puolestaan ja siunaamalla heitä, ei ole sen puhtaampaa rakkauden 

uhrausta kuin se. Ja sillä hetkellä, sinun rukouksesi ovat suunnattoman voimakkaita, heidän sinulle 

tekemänsä loukkauksen vuoksi.”  

” Sinun rukouksesi ovat jo pelastaneet yhden heistä pimeyden voimilta, vaikka he eivät ole vielä 

tarpeeksi voimakkaita tekemään julkista ilmoitusta. Kuitenkin Minä haluan sanoa sinulle, Minun 
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kallisarvoinen sielu, Minä tulen suojelemaan sinua niiltä, jotka tässä vaiheessa voisivat tuhota sinut 

heidän hylkäämisestään. Sinä kuulut nyt Minulle ja Minun enkelini ovat ympäröimässä sinua. Älä 

pelkää. Tule Minun sydämeeni. Salli Minun pidellä ja ravita sinua elämällä, joka on peräisin Minun 

aivan omasta olemuksestani.”  

” Antakaa kaiken mitä teette, Sydänasukkaat, olla peräisin Rakkaudesta. Tehkää se rakkauden 

tekona. Mitä enemmän se maksaa teille, sitä enemmän hedelmää siitä tulee, sitä enemmän te 

kohoatte pyhyyden vuorelle Minun kanssani. Älkää unohtako pyytää Minulta… ”Herra, minä 

tarvitsen Sinun apuasi. Minä en voi tehdä tätä yksin.”… ”Joka pysyy Minussa ja jossa Minä pysyn, 

se kantaa paljon hedelmää…”  Johanneksen Evankeliumi 15:5.  

Siksi sinä laitat Minut ensimmäiseksi joka päivä, niin että Minä voin valmistella sinua päivän 

kasvuun.” 

 

 

406. Jeesus sanoo… Aika on vähissä… Oletko Minun puolellani vai Minua vastaan? 

 
AIKA ON VÄHISSÄ!... OLETKO MINUN PUOLELLANI VAI MINUA VASTAAN?... 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Lokakuuta, 2016.  

( Clare ) Herra siunaa meitä kaikkia, Sydänasukkaat. Olkaamme kaikki kykeneviä päihittämään 

vihollisen viekkaudessa, kun hän tulee meitä vastaan. Kun istuin hiljaa Jeesuksen edessä, Jeesus 

alkoi puhumaan, Hän sanoi… 

( Jeesus ) ” Aika on vähissä. ” 

( Clare )  Mitä tarkoitat sillä, HERRA?  

( Jeesus ) ” Aika, joka teillä kaikilla on jäljellä tehdä sitä mikä on hyvää teidän elämissänne, on 

vähissä. Siksi katukaa niitä asioita, joita olette pidätelleet Minulta. Ottakaa kiinni tästä uudesta 

armon köydestä, jonka Minä lisään nyt koko Minun Keholleni tällä hetkellä. Ottakaa kiinni ja 

käyttäkää se hyvin. Älkää eläkö vain itsellenne. Katsokaa ympärillenne, nähkää tarpeet 

ympärillänne, eläkää toisianne varten, jopa kuten Minä elän Minun elämääni joka ikinen päivä 

teitä varten, että te kasvaisitte pyhyydessä. ” 

” Pyydän, älkää päästäkö pahaa puhetta sydämestänne eteenpäin ja lähtemään huuliltanne. 

Pyydän, ohittakaa nuo synnit, jotka ovat Minusta niin kauhistuttavia. Älkää ajatelko niitä kahta 

kertaa. Älkää katsoko viihdettä, joka palvoo niitä tai toistaa pimeitä tarinoita. Ylistäkää pyhyyttä, 

lämpöä, kiltteyttä, toisten puolesta tekemistä ja rauhan sadon korjaamista Minun ihan omasta 

sydämestäni. Koska, kun te teette näitä asioita toisillenne, te teette ne Minulle. Minun rauhani 

varustaa teidät, kun te ammennatte itsestänne toisillenne. ”  

” Voi, pyydän, pidättäytykää erillisyydestä. Tiedättekö te, kuinka Saatana luo erillisyyttä? Hyvin 

yksinkertaisesti hän vaanii teidän yksilöllistä makuanne, pelkojanne ja mieltymyksiänne. Hän kerää 

sitä tietoa, ja sitten kenet tahansa hän haluaa kaataa, hän kiinnittää huomionne sellaisiin asioihin, 

joista te ette pidä. Jos te olette naiivi, hupsu – ilman armeliaisuutta ja viisautta, sitten te otatte 
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silmätikuksenne sen papin, koska te ette pidä siitä mitä he tekevät, vaikka se on viaton ja ilman 

vikaa. ” 

” Otetaan esimerkiksi ylistys. Teillä jokaisella on tietty mieltymys ylistykseen. Jokainen teistä pitää 

omaansa parhaana. Jokaisella teistä on eriävä musiikkimaku, ja jokainen teistä ajattelee, että 

teidän makunne on pyhin ja tehokkain. Voi, kuinka te olette erehtyneet! ”   

” Saatana näkee teidän mieltymyksenne ja inhonne ja hyökkää sen papin kimppuun teidän 

kauttanne, koska se ei sovi teille. Olipa se pelkoa tai tietämättömyyttä, jokin teissä ei hyväksy sitä. 

Siispä te alatte uskoa valheita heistä, jotka hoitavat papinvirkaansa sillä tavalla. Te alatte ajatella 

samalla tavalla  toisinajattelijoiden kanssa ja menette täyttä höyryä eteenpäin. Ilmiantajat tulevat 

esiin, löytävät vikaa kaikesta mitä se pappi tekee. Ne ovat kaikki asioita, joita te itse pelkäätte tai 

josta te ette pidä. Tai ette ymmärrä. Siispä, te olette innokkaita vähättelemään heitä. ” 

” Kun te kerran avaatte suunne heitä vastaan, Saatana kerää kaksi pistettä… demoni tuli juuri 

elämäänne kritiikin oven kautta – ja nyt teitä tullaan tutkimaan, seulomaan. Ja toisia provosoidaan 

vähättelemään ja kritisoimaan ja pappi loukkaantuu. Se tarkoittaa, että kaikki sielut, jotka lähetin 

sen papin luokse, koska hänellä oli ainutlaatuinen tapa viedä sanomaa juuri heille, heitä kohtaan 

ovat nyt hyökänneet valehtelevat erillisyyden ja panettelun henget. ”  

” Ja monet niistä sieluista ovat vain lapsia Minussa, eivätkä voi erottaa valehtelevaa henkeä, ja he 

eivät varmasti odota kristittyjen valehtelevan toisilleen. Siispä, he kääntyvät poispäin ja jatkavat 

vaeltamistaan petoksen pelossa, vaikka mikään siinä papissa ei ollut petollista. ” 

” He eivät voi löytää kotiin, mutta Saatana seuraa heitä, kunnes he ovat niin eristettyjä ja maahan 

tallottuja, että kiltti New-Age-läinen voi tulla ja osoittaa heille myötätuntoa ja vetää heidät vääriin 

oppeihin, ja sitä Saatana aplodeeraa eikä vähättele tai lähetä Erillisyyden henkeä silloin. Siispä, 

pähkinänkuoressa, teistä on tullut paholaisen työkaluja kumoamaan sitä mitä Minä teen. Kuinka 

traagista! Te ette enää tee Minulle työtä, te olette menneet vihollisen puolelle. ”  

” Palautetaan mieliin, kuinka Paavali käsitteli Kirjureita ja Fariseuksia, jotka olivat häntä vastaan 

oikeuden edessä… Mutta koska Paavali tiesi osan heistä olevan Saddukeuksia ja toisen osan 

Fariseuksia, huusi hän neuvoston edessä: ” Miehet, veljet, Minä olen Fariseus, Fariseusten 

jälkeläinen; toivon ja kuolleitten ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana.” Tuskin hän oli 

tämän sanonut, niin nousi riita Fariseusten ja Saddukeusten kesken ja kokous jakautui. ” 

Apostolien teot 23:6-7. 

” Siispä, katsokaahan, tämä taktiikka on aikoja vanha, hajota ja hallitse. Te ajattelette, että rock 

and roll on huonoa makua ja toinen ajattelee, että Gregoriaaniset hymnit ovat liian 

kalkkeutuneita, uskonnollisia ja vailla merkitystä – siispä paholaiset panevat teidät tappelemaan 

toinen toistanne vastaan. Yksi on ennakkoluuloinen kielillä puhumista kohtaan, toinen on 

ennakkoluuloinen Imeytys Rukousta vastaan, toinen on ennakkoluuloinen henkilökohtaista ja 

läheistä, puhdasta suhdetta inun kanssani ja kuitenkin toinen ajattelee, että on soveliasta puhua 

Jumalalle polvillaan miljoonan mailin päästä. ”  

” Saanko Minä sanoa, että Minä kuuntelen ja vastaan kaikille, ei väliä mikä heidän mieltymyksensä 

on? Mutta otattako te puolia ja tuomitsette yhden, koska se ei ole teidän tapanne? ”  
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” Tämä on vakavaa Minulle. Milloin te yhdistytte toisiinne Minun sydämessäni ja lopetatte nämä 

hyödyttömät riidat? Ettekö te näe, että teitä käytetään hyväksi? Vedätetään? Ja kaikki tämä 

eriytyneisyys loukkaa Minua ja erottaa toisistaan sisaria ja veljiä. ”  

” No niin, Minun rakkaat, Minä en tarkoittanut jankuttaa teille, mutta Minä kuulen liian paljon 

nirsoutta ja nurinaa joukoissanne. Te sahaatte oksaa, jolla seisotte. Ettekö näe, että te tuhoatte 

Minun Kehoani näillä hyödyttömillä aiheilla hyvästä ja huonosta mausta omien persoonallisten 

mieltymystenne mukaan? ”  

” Siksi lampaat ja karitsat vaeltavat kukkuloilla, niille ei ollut turvallista paikkaa. Heitä syynättiin 

joka paikassa minne he menivät. Ja tragedia tässä on se, että mitä te olette tehneet näistä 

pienimmille, sen te todella olette tehneet Minulle. ”  

” Tuletteko te jatkamaan tätä? Vai tuletteko katumaan ja ottamaan vastaan erilaisia uskon 

ilmauksia, kunhan ne silti vahvistavat Pyhät Kirjoitukset? Ei teidän tulkintaanne, vaan todellisen 

tulkinnan. ” 

Tämä on valtavan pimeyden aikaa ja Minä tarvitsen jokaisen kuviteltavissa olevan keinon 

kommunikoidakseni Minun rakkauttani tälle kuolemaan pakkomielteisesti suhtautuvaan 

sukupolveen. Oletteko Minun puolellani vai Minua vastaan? ”  

( Clare ) Sillä aikaa, kun Herra oli sanomassa tätä kaikkea, Minä olen istumassa tässä hiljaa 

ihmettelemässä mistä Hän on puhumassa, koska minä olen tietämätön ja meitä kohtaan tehtyjen 

hyökkäysten valtaansa ottama. Henkilökohtaisesti taloudessa ja perheessä. Siispä Herra jatkoi.  

( Jeesus ) ” Clare, Minulta ei mene ohi mitään. Ja Minä en sano, että tämä koskee musiikkia. Minä 

käytän tätä esimerkkiä kutsuakseni vastuuseen heitä, jotka hyökkäävät tämän kanavan puhtautta 

vastaan ja sitä, että sinulla ja toisilla täällä on läheinen suhde Minun kanssani. On ollut puhetta ja 

on joitakin, jotka uskovat, että läheisyys Minuun ei ole sopivaa. No niin, jos he ovat niin 

vakuuttuneita, että kallisarvoinen suhde kuten tämä ei ole heidän mieleensä, he voivat pysytellä 

siinä mikä heitä miellyttää. Mutta pyydän, älkää tulko tänne hyökkäämään uusia, viattomia 

uskovia vastaan. Lopettakaa Minua vastaan hyökkääminen. Te avaatte ovia omaan tuhoonne ja 

ette tee meidän suhteellemme yhtään hyvää. Kuten te tuomitsette, niin tullaan teidätkin 

tuomitsemaan. ”  

” Se, mitä Minä tässä haluaisin ilmaista on, että Minä käytän yhdenlaista nektaria ruokkiakseni 

perhosia, toisenlaista ruokkiakseni mehiläisiä, aivan toisenlaista ruokkiakseni lampaita, toisenlaista 

leijonille; jokaiselle sellaista, joka on tarpeellista heidän ravitsemukselleen. Se mikä vetoaa 

perhosiin, ei vetoaisi leijonaan ja päinvastoin. Siis, pyydän, älkää ottako Minun paikkaani yrittäen 

osoittaa kaikille sitä, mikä vetoaa teihin. Mieluummin ravitkaa omaa suhdettanne Minuun ja 

antakaa muiden löytää ravintonsa MINUSSA heidän omilla tavoillaan, kun Minun Pyhä Henkeni 

vetää heitä puoleeni. ”  

” Vihollinen on tarkoituksellisesti lähettänyt erillisyyden demoneita, lahkolais henkiä, löytäen vikaa 

siitä mitä täällä esitetään, koska se ei vastaa heidän lahkolais standardejaan. Tämän kanavan tulee 

olla parantamisen ja veljellisen rakkauden paikka ja kukaan ei voi pakottaa uskomuksiaan 

kenellekään toiselle. ”  

” Se mitä täällä haluan, on Veljellinen Rakkaus. Se on kirkko, jolle on taattu paikka 

Taivaaseennostossa. Toisilla kirkoilla oli monia erilaisia agendoja ja keskittymisen kohteita, jotka 
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aiheuttivat erimielisyyttä. Te huomaatte, että Minä en luvannut heille päästämistä tulevista 

ajoista. ”  

” 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 sinun jalkojesi eteen ja 

kumartuvat 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. ” Johanneksen 

Ilmestys 3:7-11. 

” Taivaassa ei ole sellaisia perusteluja. Pikemminkin, siellä on valtava ilmaisun moninaisuus, ja 

kaikki mikä  kunnioittaa Minua ja ylistää Minun Isääni, se hyväksytään ja sitä arvostetaan. Jos te 

olette Sydänasukkaita, te tulette ravitsemaan ja vahvistamaan toisianne heidän omalla tavallaan, 

te ette tule kiistelemään ettekä jakaantumaan. Ne, jotka käyttävät aikansa sellaiseen, heidän 

kanssaan Minulla ei ole mitään tekemistä. ”  

” Vahvistakaa sitä, mikä jää jäljelle teidän matkastanne Minun kanssani, sillä teidän 

vähättelyllänne muita kohtaan, te olette menettäneet jalansijaa ja te kävelette ohuella jäällä, sillä 

aikaa kun vihollinen suunnittelee teidän tuhoanne. Ylpeys käy lankeemuksen edellä. ”  

” Se todellakin on Minun viestini, Clare. Minä tiedän, että sinä halusit jotakin aivan erilaista, mutta 

tämä täytyi tulla sanotuksi. Minä rakastan Minun lapsiani, ja kun näen heidän heittävän hiekkaa 

toinen toistensa päälle, Minun sydämeni murehtii ja Minä haluan tasoittaa kukkulat teidän 

edellänne Minun rakkaudellani ja anteeksiannollani. ”  

” Tulkaa Minun tyköni, jos te olette vähätelleet ja vahingoittaneet katrasta. Tulkaa Minun tyköni 

katuen. Minä tulen antamaan teille anteeksi ja Minä tulen ennallistamaan teidät, sillä Minun 

sydämeni tuntee kipua teidän vuoksenne. Älkää menkö omaa tietänne, se johtaa kuolemaan; 

pikemminkin tulkaa Minun tyköni ja antakaa Minun parantaa teidät. ” 

 

 

407. Jeesus sanoo… Minä kaipaan teidän Seuraanne, Minun Lapseni 

 
MINÄ KAIPAAN TEIDÄN SEURAANNE… MINUN LAPSENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Lokakuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Sinä olet yrittämässä. Et ole vielä päässyt pois vaaravyöhykkeeltä, mutta sinä 
yrität. Todella yrität.”  

( Clare ) Jeesus, minä haluan rakastaa Sinua enemmän.  

( Jeesus ) ”No niin, sinä olet menossa oikeaan suuntaan.”  
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( Clare ) Ja minä lisäsin… ’Kiitos Sinun Pyhälle Hengellesi, Herra.’  

Hän jatkoi… ”Sinä olet rukoillut Armoa ja Armoa on tulossa. Älä huolestu sodan tai sotahuhujen 
äänistä. Näiden asioiden täytyy tapahtua tapahtumajärjestyksessä, joka on valmisteltu aivan 
loppuun, kun mennään varsinaiseen Koettelemusten Aikaan. Älä huolestu, älä ole peloissasi, 
pikemminkin vahvista itseäsi Minun armossani, ottaen kiinni Minun vaatteestani ja lupauksistani 
sinulle, suojanasi.”  

”Monet ovat kutsuttuja, harvat ovat valittuja ja vielä harvemmat vastaavat. Niille teistä, jotka 
vastaavat Minun pyyntöihini henkilökohtaisesta pyhyydestä, Te tulette ikuisesti loistamaan 
kunniaa, koska te valitsitte uhrauksen ja oikeamielisyyden kaavun yli kaikkien lihallisten 
nautintojen.”  

”Niille teistä, jotka nyt olette jäämässä jälkeen… Minä rakastan teitä ja olen teidän kanssanne 
myös ja arvostan kaikkea, mitä te teette Minun Nimessäni. Te myös saatte palkkion Taivaassa.”  

”Siispä, yhtäkään Minun uskollisistani ei jätetä pois, ei edes niitä, jotka valitsivat olla kiipeämättä 
vuorelle Minun kanssani. Te olette yhä Minun ja Minä vaalin teitä. Millään muotoa Minä en hylkää 
teitä viholliselle; te olette yhä Minun kallisarvoista omaisuuttani.”   

”Sotarumpujen ääni on yltänyt monien korviin. Kuitenkin enkö Minä sanonut, että Minä olin 
lykkäämässä kaikkein pahinta kesälle 2019, jolloin Minä tulen jälleen arvioimaan uudelleen Minun 
ihmisteni ja maailman tilan? Siihen asti, Minä olen kutsumassa teitä yhä uhrauksiin, 
paastouhrauksiin, häälahjoihin. Kyllä, Minä olen kutsumassa näihin asioihin.”  

”Teillä vain ei ole aavistustakaan, kuinka paljon hyvää te olette tekemässä näiden uhrausten 
tekemisellä Minulle. Se on kätkettyä teiltä. Mutta luottakaa Minuun, suuret palkkiot ovat olemassa 
teille, jotka olette valinneet tämä vaikeamman polun, rakkaudesta Minuun. Teidän rakkautenne 
loistaa kuin taivaanvahvuus tähtineen, ei avaruudessa, vaan Maapallolta. Kyllä, Maapallolla olevien 
joukossa te olette kauniita, kun te edistytte pyhyyden loistokkuudessa. Kuitenkin tämä on kätketty 
teiltä.”  

”Clare, sinä kysyit tapahtumista tai tapahtumasta, joihin te kaikki olette valmistautumassa. Te 
olette kaikki nyt laittamassa rukouksenne ja paastouhrauksenne Herra Trumpin ja Presidentti 
Putinin puolesta. Te olette tulossa näiden kahden miehen avuksi ja valmistelemassa tietä heille, 
että he tulevat saattamaan loppuun Minun tahtoni.”  

”Älkää kuunnelko tuhon ennakkovaroituksia, Minä en halua teidän keskittymistänne niihin. 
Pyydän, älkää kuunnelko sitä. Minä olen kertonut teille, että murheita on tulossa, mutta Minä en 
ole kertonut teille, että mitä, koska Minä en halua ajatuksenne antavan sille yhtään lisää painoa. 
Katsokaahan, rukous pysäyttää tragedian. Ja jos teidän keskittymisenne on rukouksessa, tragedia 
ei tule saamaan tahtoaan läpi, ollenkaan – tai edes mahdollisesti osittain.”  

”Etsi aina Minun viisauttani, Clare, aina – ennen kuin teet sitoumuksen, niin että vihollinen ei 
lamaannuta sinua jollakin, mikä on yli sinun kykysi tarjota. Vaikka Minun rakkauteni tulee 
kohtaamaan sinut aivan siellä, missä olet ja Minä ymmärrän sinun kaipauksesi Minua kohtaan. 
Tämä on armo, joka nyt leviää kuin parfyymi yli sinun maasi ja todella ympäri maailman. Minä olen 
kietomassa maailman tällä armolla janota Minua, kaipauksella, jota useimmat eivät ole koskaan 
ymmärtäneet. Tämä siksi, että teitä valmistellaan ja voimaannutetaan suurempiin töihin, jotka 
versovat suuremmasta rakkaudesta, suuremmasta luottamuksesta Minuun. Ja Uskosta.”  

”Muotokuva annettiin tällaisia aikoja varten kuin tämä, Minun Rakkaani. Minä haluan Minun 
ihmisteni näkevän rakkauden ja kaipuun heitä kohtaan MINUN sydämessäni, että he tekisivät 
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vastapalveluksen huolesta sen vuoksi, että Minulla on helliä tunteitani heitä kohtaan. Oi, niin 
monella ei vieläkään ole aavistustakaan, kuinka Minä odotan heiltä vilkaisua Minun suuntaani. 
Jopa kristityt ovat tietämättömiä Minun haavoittuvuudestani – kuinka syvää ja kivuliasta Minun 
rakkauteni heitä kohtaan on.”  

”Minä annoin sinulle kyynelpisaran, pyydän, käytä se tähän viestiin. Minä haluan heidän tietävän: 
Minä kaipaan teidän seuraanne, lapset, jopa kuten isä, joka on erotettu pikkupojistaan, Minä 
kaipaan teitä.”  

( Clare ) Ja kyynelpisara, josta Herra puhui, oli kun jotakin vettä oli tipahtanut maalaukselle, mutta 
se tippui aivan Hänen silmänsä alle ja se oli hyvin ilmeinen kyynelpisara. Ja se on kuva, jonka Hän 
halusi tähän viestiin. Siispä, se ei ollut yliluonnollinen kyynelpisara. Se oli luonnollinen vesipisara. 
Mutta se laskeutui yliluonnollisesti, aivan Hänen silmänsä alle.  

Jatkaen Hän sanoi… ”Ja Minun Morsiameni, sinä ymmärrät, sinä olet ollut Minun kanssani, sinä 
tiedät jäytävän eron kivun, jota Minä tunnen sinua kohtaan. Mutta tämä on uusi ajanjakso, uusine 
kaipauksineen, jotka johtavat suurempaan läheisyyteen ja uskoon. Te alatte tuntemaan Minun 
sydämeni niitä kohtaan, jotka ovat kärsimässä ja Minun Pyhän Henkeni kirjoittamat rukoukset 
tulevat pulppuamaan sisältänne, kun tuotte vetoomuksenne heidän puolestaan Minulle.”  

”Siispä, Minun neuvoni ja viestini teille kaikille tänään on, tarttukaa jälleen armon köyteen, joka 
tuo teitä lähemmäs Minua. Järjestäkää enemmän aikaa Minulle. Puhdasta, Pyhää ja läheistä aikaa, 
poissa maailman hyörinästä ja pyörinnästä. Käyttäkää hellää sydänasukkaan rukousmusiikkia ja 
tuudittautukaa Minun kanssani ja sallikaa sydäntemme yhdistyä rakkaudessa. Älkää juosko 
karkuun syvempiä tunteitanne Minua kohtaan.”  

”Minä tulen sieppaamaan kyyneleenne Minun kristalliastiaani, mihin muut elämänne kyyneleet on 
varastoitu. Minä tulen soveltamaan niitä kyyneleitä kärsiville, erityisesti niille, jotka eivät tunne 
Minua ja eivät koskaan ole ajatelleet saavansa puhdasta, rakastavaa suhdetta Minun kanssani.”  

”Jokainen kyynel, jonka te vuodatitte Minun ja kärsivien puolesta, jokainen kyynel on teille 
myönnettyjen syvien armojen tuote ja siksi se pitää sisällään parantavia ominaisuuksia hengessä. 
Kun te itkette kyynelten lahjalla, Minä vaalin joka ikistä pisaraa ja Minä tiedän tarkalleen, mihin 
Minä tulen sen soveltamaan.”  

”Jotkut teistä ovat yhä odottamassa, että lapsenne kääntyisivät. On kyyneleitä, joita Minä sovellan 
heidän sydämiinsä myös, pehmittääkseni heitä vastaanottamaan kääntymyksen armon.”  

”Mitään ei tuhlata, Minun Kallisarvoiseni, mitään ei tuhlata.” 

 

 

408. Jeesus sanoo... Vältä yhteyttä mediaan & Tee mikä on OIKEIN 

 
12.10.2016 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

Herra aloitti... ”Minun ihmiseni, jos vain tietäisitte, millaiseen taisteluun olette joutuneet, jos vain 

tietäisitte. Minä en aio keskustella siitä, mitä on suunniteltu, mutta kerron tämän. Mitä tahansa 

oletkaan kärsimässä, niin ei se vedävertoja sille, mitä voisit joutua kärsimään, jos Me emme laita 

stoppia tälle.” 
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”Muistanette varmaan, kuinka Minä käänsin ohjusten lentoradat ympäri ja pelastin Jerusalemissa 

kokonaisen naapuruston varmalta kuolemalta. No, se on vasta alkua. Minä tulen tekemään niin 

paljon enemmän teidän uskollisuutenne johdosta. Se mitä on suunniteltu, on kauheaa. Se määrä, 

minkä Isä estää tapahtumasta, kasvaa päivä päivältä tarjotessanne Minulle pienintäkin 

uhraustanne. Tämä tarkoittaa uhrauksia ruoan tai mukavuuksien suhteen, mitä tahansa. Mitä 

tahansa sellaista, joka aiheuttaa epämukavuutta, lisätyötä, viivästyksiä, kärsimyksiä tai 

menetyksiä. Kaikki lasketaan pysäytettäessä pahojen ihmisten suunnitelmia tätä kansakuntaa ja 

maailmaa kohtaan.” 

”Tähän mennessä on tapahtunut monia ihmeitä, monia. Yksi sellainen oli oletettujen mellakoiden 

laantuminen republikaanien puoluekokouksessa. Ja on ollut niin monia muitakin. Te et tiedä niistä, 

koska ne ovat piilossa teiltä. Mutta voitte olla varmoja, että ne on vältetty teidän uhraustenne ja 

Minun kanssani tehdyn yhteistyön ansiosta.” 

”Samalla kun lähestymme vaaleja, tulee olemaan enemmän yrittämistä ja vaikeuksia. Pyydän, 

älkää hylätkö Minua puutteeni hetkellä. Pyydän, seisokaa rinnallani ja suostukaa siihen, mitä Minä 

sallin. Antakaa täysi suostumuksenne tiedostaen, että päätöksenne on kääntämässä maailman 

suuntaa. Pysykää Minun rinnallani pahuutta vastaan. Pysykää pystyssä, älkääkä antako median 

propagandan harhauttaa teitä.” 

”Tehkää se, minkä tiedätte oikeaksi ja välttäkää kontaktia mediaan. Se on tuomittava viemäri 

sylkien lietettä tämän kansakunnan päälle. Jos Minä olen sinulle läheinen, niin silloin tiedät, mikä 

on oikein. Jos näin ei ole, tulet käyttäytymään hölmösti. Ymmärtämättä, mitä todella on pelissä 

näissä vaaleissa.” 

”Minä olen valmistellut sinua tätä aikaa varten. Minä olen valmistellut sinua ymmärtämään, 

uhrautumaan, katumaan ja pitämään asemasi sen suhteen, mikä on oikein tälle maalle. Ja lopulta 

koko maailmalle.” 

”Pyydän, älä laiminlyö Pyhää Armonrukousta. Uhrauksiesi kanssa se siirtää vuoria. Minä uhrauduin 

puolestasi, kansakuntasi puolesta ja koko maailman puolesta. Tämä rukous muistuttaa Minun 

Isääni kaikesta siitä kärsimyksestä. Ja Hän kärsii yhä siitä näystä. Hänen sydämensä on niin herkkä 

tätä rukousta kohtaan. Pyydän, käytä sitä.” (Löydät Pyhän Armonrukouksen viestin lopusta.) 

”Ja muista Minun kasvoni, Minun silmäni, Minun hymyni sinulle. Kuinka paljon Minä rakastan 

sinua enkä Minä salli sinun kärsivän enempää, kuin pystyt kestämään. Tuo mieleesi Minun kasvoni 

tässä kuvauksessa ja tiedä, että Minun sydämeni on sinun ja Minä olen silti ohjaksissa.” 

”Luota Minuun.” 

 

 

409. DONALD TRUMP VOITTI VAALIT! 

 
Sisar Claren uni 10 elokuuta 2016 

Vau, rakkaat sydänasukkaat – Näin juuri uskomattoman unen ja sillä oli pyhän hengen vahvistus. 
Donald Trump voitti vaalit.  
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Jaan teille, kuinka se tapahtui. 

Unen ensimmäisessä osassa olin vaaliuurnilla. Siellä oli seitsämän äänestyskonetta huoneen 
etuosassa ja koneiden kanssa olivat myös äänien laskusta vastaavat henkilöt. Siinä huoneessa 
äänestämään jonottamassa oli hyvin, hyvin tavallisia ja yksinkertaisia ihmisiä.  

Huoneeseen tuli pukuun pukeutunut mies. Tämä mies tuli ja sanoi; “ennen kuin alamme 
äänestämään, tarkastetaan varmuudenvuoksi äänestyskoneet, että ne ovat varmasti kunnossa.” Ja 
tämä mies käveli tarkastamaan jokaisen koneen. Ja jokaisessa koneessa havaittiin ongelmia, 
mukaan lukien viimeinen kone, joka antoi äänestää kolme kertaa. Sitten mies ilmoitti asiasta 
kaikille. Hän sanoi; “Katsokaa, tämä kone ei toimi oikein. Tämä kone ei toimi oikein. TÄMÄ kone ei 
toimi oikein. Ja tämä, tällä voit äänestää kolme kertaa!”  

Ja kaikki ihmiset tuijottivat häntä. Mutta sitten hiljaisuus lankesi huoneen ylle. Sitten tavalliset, 
yksinkertaiset ihmiset, jotka jonottivat äänestämään pääsyä, ottivat palan paperia ja he kirjoittivat 
Donald Trumpin nimen siihen. Ja jokainen astui äänestys koneelle ja sitten he panivat 
paperinpalansa (ilmeisesti he hakivat pieniä koreja tai laatikoita niille) lattialle. He kieltäytyivät 
käyttämästä äänestyskoneita, koska tiesivät niiden olevat manipuloituja.  

Sitten, unen seuraavassa osassa, vaaliuurnat oli suljettu ja oli aika laskea äänet. Tässä osassa eri 
ihmiset istuivat alas laskeakseen ääniä ja sen jälkeen ihmiset, jotka olivat tulleet valvomaan 
ääntenlaskun laillisuutta ja oikeudenmukaisuutta. He istuivat alas paperisten äänestyslappujen 
kanssa alkaakseen suorittamaan äänetenlaskua. Ja yksi tyttö, hän oli nuori nainen, alkoi laskea 
ääniä ennenkuin Trumpin valtuutetuilla oli mahdollisuutta istuutua alas suorittamaan 
ääntenlaskun valvontaa. Niinpä naisvaltuutettu meni hänen luokseen ja sanoi; “Ei, älä aloita ennen 
kuin olen istuutunut.” Niinpä tämä tyttö katsoi delegaattia ilkeästi ja sitten he istuutuivat yhdessä 
laskemaan ääniä. Yhden ihmisen antamassa äänestyslipukkeessa Trump oli kirjoitettu väärin ja 
tämä nuori nainen oli heittämässä lipuketta pois. Silloin toinen nainen tuli väliin ja sanoi; “Tunnen 
tämän naisen. Tiedän, että hän äänesti Trumpin puolesta. Etkä sinä voi vain heittää sitä pois.”  

Unen seuraava näytös oli erittäin arvokkaan näköisessä ruokailusalissa. Pöydillä oli valkoiset liinat 
ja kukkia yli kahdeksan metrin edestä. Presidentti Obama istui yhden pöydän ääressä. Luulen, että 
se oli Michelle, joka tuli juosten ja kertoi Obamalle; “Nyt on hyvä, nyt on hyvä, olemme kaksi ääntä 
yhtä vastaan edellä tuloksissa!” On minun arvaukseni, että Obama suunnittelee jatkavansa 
kolmannelle kaudelle ja koko Hillary järjestely on vain iso harhautus, jotta Obama lopulta voisi 
jatkaa vallassa.  

Hän näytti huolestuneelta ja kaikki yrittivät piristää häntä sanomalla; “Yay”...  

Ja haluan vain sanoa, että tiedän, kuinka paljon on huhuja, että Obama aikoisi jatkaa valkoisessa 
talossa kolmannen kauden. Mutta Herra ei ole koskaan tätä minulle varmistanut. Tiedäthän, Hän 
valitsee eri ihmisiä eri viestejä varten. Jos Hän on jakanut sen informaation tai profetian jollekin 
muulle, se on ok, mutta minun on pitäydyttävä sen tiedon varassa, jonka Hän haluaa minun 
tietävän. Mutta toistaiseksi tämä on ollut minulle vasta ensimmäinen indikaatio Obaman 
aikomuksista kolmannelle kaudelle.  

No kuitenkin, noin viiden minuutin kuluttua odottamatta sisään saliin astuu mies. Ja ilmeisesti 
Michellen oli tarkoitus julkistaa vaalien tulos. Mies kertoi hänelle, kuka oli voittanut presidentin 
vaalit ja hänen leukansa vain loksahti auki hämmästyksestä. Hänen kasvonsa vain ikäänkuin 
putosivat! Sitten hän sanoi jonkinlaisen kirvelevän huomautuksen. Hän katsoi kohti Obamaa ja 
sitten hänen kasvonsa vääntyi odottamattomaan pettymykseen.  
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Sitten unen sijainti vaihtui välittömästi pienelle lentokentälle. Sellainen hyvin vaatimaton yhden 
hangaarin pieni kenttä. Kentällä oli pieni ryhmä ihmisiä ja tämän pienen ryhmän kanssa me 
odotimme tulevan presidenttimme saapumista. Ja näytti, että hän saapui suurella jetillä, mutta 
hän saapui paikkaan, jonne kukaan ei olisi hänen odottaneen saapuvaksi. Ja me näimme hänen 
kävelevän koneesta paikkaan, jossa hän pitäisi presidentinviran vastaanotto puheen.  

Kun katsoin häntä, hän näytti NIIN NÖYRÄLTÄ. En vain voinut uskoa, kuinka nöyrä hän oli. Melkein 
tunsin, kuinka hän oli kyynelissä. Koska kansan oli puhunut. Ja he olivat valinneet hänet.  

Siihen päättyi uni. 

 

 

410. Jeesus sanoo… Te olette Valon Olentoja... 

Tulkaa & Antakaa Minun ennallistaa teidän Puhtautenne 

 
TE OLETTE VALON OLENTOJA… ANTAKAA MINUN ENNALLISTAA TEIDÄN PUHTAUTENNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Lokakuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Kuinka Minä kaipaan päivää, kun kaikki Minun lapseni tulevat lopulta näkemään, 
Kuka Isä todella on.”  

”Clare, jokaisella on erilainen tapa suhtautua Häneen. Mutta sinä olet valinnut pienuuden 
elämääsi ja pienuutta täytyy kohdella äärettömällä hellyydellä. Se on haurasta, särkyvää, herkkää, 
rakkauden ydinolemusta. Se on haavoittuvaa ja helposti särkyvää. Siksi Minä olen kutsunut niin 
monet teistä pois maailmasta, mediasta ja synnillisestä viihteestä.”  

”Minä olen ennallistamassa teidän lapsenomaisen puhtautenne. Minä olen pesemässä pois 
kuoren, joka on koteloinut sydämenne ja tehnyt teidät tunteettomaksi Minua ja luomakunnan 
ääntä ja hengitystä kohtaan. Kun teitä puhdistetaan maailman tavoista, te alatte tuntea alati 
lisääntyvää rakkautta luomakuntaa kohtaan. Sekä niitä, jotka on luotu Meidän kuvaksemme ja 
luonnon, puiden, kasvien ja eläinten maailmaa. Teidän mielihalunne kommunikoida Minun 
luomakuntani kanssa, alkaa kukkimaan ja tulee täyttymään.”  

”Minä tarkoitin tämän suhteen Puutarhassa, mutta Syntiinlankeemuksen jälkeen Minun täytyi 
juurruttaa ihmisen pelko Minun olentoihini. Te tulette huomaamaan, että pelkoa ei enää ole 
Taivaassa.”  

Kuten on kirjoitettu… ”Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan 
linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut.” 
Mooseksen Ensimmäinen Kirja 9:2.   

”Mutta jopa nyt tämän rakkauden vapaus on kasvamassa Maapallolla, kun ihmiset alkavat nähdä 
kaikki olennot luomakunnan ihmeinä ja samaistumaan niihin hellällä huolenpidolla, mieluummin 
kuin hyödyntämisellä. Te, Minun Ihmiseni, tulette kasvamaan kyvyssänne kommunikoida Minun 
luomakuntani kanssa, kun te kasvatte lähemmäs Minua. Kun te sanotte, ”Jotakin on ilmassa,” Te 
havaitsette luomisen hetkiä, puita, kukkia, ruohoja ja eläimiä, kun te kuulette heidän ajatuksensa 
hengellisessä sydämessänne.”  

”Myös ne kaipaavat lunastusta, eikä kulu päivääkään, etteivätkö ne kärsi jossain, jopa kuten te 
kärsitte, josta Paavali on kirjoittanut… ”Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset 
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eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras 
ikävöiminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden 
alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on 
tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me 
tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti.” 
Paavalin Kirje Roomalaisille 8:18-22.   

”Ja siispä te näette, te jaatte yhteisen siteen veljinä ja sisarina, jotka tulivat esiin Isän rinnasta. Ja 
siksi on tärkeää teille kunnioittaa sitä, mitä on annettu teille ja huolehtia siitä hyvin.”  

”Ei mene päivääkään, etteikö yhtä Minun kallisarvoisista luoduistani väärinkäytetä tai 
mielivaltaisesti tapeta, koska Saatana on tehnyt kaikesta, minkä Minä loin, maalitaulun vihalleen – 
mutta erityisesti kruunaavasta huipentumasta: ihmiskunnasta. Siksi Maapalloa tuhotaan. Hän 
jatkaa Minulle kostamista, koska hänet karkotettiin Taivaasta ja koska hän ei koskaan tule olemaan 
tasaveroinen, eikä häntä tulla ylistämään yli Minun.”  

”Jälleen Minä vetoan teihin, Minun lapseni, jotka olette perehtyneet tämän ajan pimeyteen. 
Saatana on antanut teille lupauksia, mutta aivan kuten hän on opettanut teitä valehtelemaan, 
varastamaan ja pettämään, te tulette näkemään, että hän on valehdellut, varastanut ja 
petkuttanut teitä tehtyjen palvelusten palkkioista. Ymmärtäkää: aika tullaan rullaamaan kuin 
käärö, jopa kuten Maapallokin tullaan ja aikaa ei enää ole. Ja kaikki tyhjät lupaukset, jotka teille on 
tehty eri ulottuvuuksissa olevasta kuningaskunnasta ja ajoista tullaan näkemään sellaisina kuin ne 
ovat… valheina.”  

”Minun lapseni, kuinka voi parasta hedelmää tulla matojen puusta? Kuinka te voitte kylvää pahaa 
ja odottaa korjaavanne hyvää? Ettekö näe, että kaikki, mitä olette tehneet muille, tulee 
kohtaamaan teitä sillä hetkellä ja Saatana tulee nauramaan halveksuvasti teille, kun hänen 
demoninsa repivät ja raastavat lihaanne? Terveen järjen ja yksinkertaisen logiikan pitäisi paljastaa 
teille, että te ette voi kylvää pahaa siementä ja korjata parhainta hyvien hedelmien satoa.”  

”Pyydän, Minun lapseni, pyydän… kääntykää pois näistä valheista ja Minä tulen antamaan teille 
anteeksi ja pesemään teidät puhtaiksi Minun verelläni. Teille on valehdeltu ja Tulijärvi odottaa 
teitä, ellette te kadu. Ainoa hyvä, mikä mahdollisesti voi tulla tästä teille, on Minun anteeksiantoni, 
pelastukseni ja hyvin todellinen Taivaan lahja. Pyydän, harkitkaa: aikaa ei tule enää olemaan – ei 
missään ulottuvuudessa – se, mitä teille on kerrottu, on ylenpalttista valhetta ja petosta. Viha, 
katkeruus ja kosto, mustasukkaisuus ovat sokaisseet teidät. Ottakaa tunteenne ja kovettuneet 
sydämenne pois pelistä hetkeksi ja harkitkaa hänen luonnettaan, jota te palvelette.”  

”Minä osoitan teitä nyt, Minun palvelijani ja Rakastajani. Rukoilkaa näiden puolesta, he ovat niin 
sokaistuneet ja rampautuneet katkeruudesta, että he eivät voi nähdä. Kuitenkin Minä annan heille 
mahdollisuuksia nähdä, vilkaista, katua. Pyydän, rukoilkaa heidän puolestaan.”  

”Minun nälkäisilleni paljastetaan nyt monia asioita. Siksi Minä olen pyytänyt teitä erottamaan 
itsenne enemmän ja enemmän maailmasta. Se, mitä Minulla on teitä varten, on todella yli teidän 
kaikkein villeimpien kuvitelmienne.”  

”Monet kristityt elävät niin pimeässä, kuin on fyysisesti mahdollista niille, jotka uskovat. Kun te 
tulette enemmän ja enemmän yhteen kietoutuneiksi Minun Olemukseeni, sitä läheisemmin 
yhdistyneiksi sydämessä ja mielessä, Minä tulen paljastamaan teille luomakunnan luonteen ja 
voiman, joka teillä on yli sen, kun teidät on luotu Minun kuvakseni.”  

”Palvelutoimien ihmeitä on saatavilla heille, jotka rakastavat varauksetta. Niille, jotka rakastavat 
koko sydämistään ja elävät vain miellyttääkseen Minua. Nämä asiat ovat aina olleet, mutta nyt ne 
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ovat tulossa esille, kuin ei koskaan aikaisemmin, koska te kykenette kommunikoimaan toistenne 
kanssa, sekä ajan lyhyyden vuoksi.”  

”Kyllä, te olette valon olentoja, jotka muuttavat kaiken, mihin te koskette.  Siinä määrin kuin te 
rakastatte niin kuin Minä rakastan, siinä määrin ihmeitä tullaan tekemään. Enkö Minä sanonut… 
’Totisesti, totisesti Minä sanon teille, joka uskoo Minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita 
Minä teen ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä Minä menen Isän tykö’.” 
Johanneksen Evankeliumi 14:12.  

”Mutta Minun ihmiseni, älkää jahdatko ihmeitä; jahdatkaa Minua. Älkää pitäkö ihmeiden 
tekemistä arvokkaampana, kuin Minun seurassani olemista. Kyllä, siinä hiljaisessa, pimeässä 
paikassa, missä Minun muuttava voimani vierailee luonanne, haluttu armo on yhä Minun 
läsnäolossani. Ei ihmeissä – ne ovat luonnollinen tapahtumien kehitys, ne johtuvat halustanne 
tuntea Minut, olla Minun kaltaiseni, kulkea tällä Maapallolla, kuten Minä kuljin. Ja tällä tavalla 
Minä täytän sen teissä.”  

”Jotkut teistä ovat edistyneet merkittävästi armossa. Kantakaa näitä taakkoja hyvin, Minun 
rakkaat. Minulla on teille niin paljon enemmän. Tietäkää ilman epäilyksen häivääkään, että tämä 
sanonta on totta, ’Te ette voi koskaan ammentaa Herraa tyhjiin’.” 

 

 

411. Jeesus sanoo…  

Minun todella tarvitsi nähdä, että sinä rakastat Minua enemmän kuin näitä 

 
MINUN TODELLA TARVITSI NÄHDÄ, ETTÄ SINÄ RAKASTAT MINUA ENEMMÄN KUIN NÄITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Lokakuuta, 2016.  

( Clare ) Minun rakkaat Sydänasukkaani, tämä on vain lyhyt viesti! Yrittäkää lukea rivien väleistä 
Hänen sydäntään. Minä tiedän, että se meni suoraan minun sydämeeni.  

Kuten te kaikki tiedätte, olen Martta luonteeltani – pakko-oireinen, täydellisyyteen pyrkivä ja niin 
kytköksissä siihen, että kaikki on talossani järjestyksessä. Mutta kun Hän teki kaiken niin selväksi 
minulle – minun vikani, se on… olen todella yrittänyt muuttaa tapojani.   

Tänä aamuna heräsin yhtäkkiä, koska Ezekiel kertoi minulle pankkihuijauksesta Pohjoisessa 
Uudessa Meksikossa. Minun silmäni eivät olleet auki, saati aivoni toiminnassa. Mikä isku vyön alle! 
Se todella oli.  

Tavallisesti, nousen ylös ja menen suoraan rukoilemaan, kaikkien minun nuhteitteni ja ohjeitteni 
vuoksi. Mutta tänä aamuna tämä pankkihuijaus tavallaan ravisteli hereille minut erilaiseen tilaan. 
Sitten vapaaehtoinen, jonka oli tarkoitus tulla auttamaan – hän ei ilmaantunut paikalle. Ja lopulta 
olin niin turhautunut – kysyin Herralta ja kuulin Hänen sanovan… ”Hän ei ole tulossa.” Siispä soitin 
hänelle. Ja todella - hän ei ollut tulossa. Ja tässä minä olin, tuhlaamassa aikaa maailmalle jälleen, 
odottamassa jotakuta, joka ei tule paikalle.  

Pyysin anteeksi Häneltä monisanaisesti ja menin suoraan ylistämään. Kaiken ilmenevän myötä, 
olin laittanut talon ensimmäiseksi jälleen, mutta Hän tunsi minun sydämeni. Siispä tulin 
vastaanottamaan viestiä. Okei, Herra – olen viimein tässä. Mistä Sinä haluaisit puhua?  

Ja siinä vaiheessa, yksi kissoistani oli harhauttamassa ajatuksiani…  
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Hän vastasi… ”Oletko varma, että olet täällä?”  

( Clare ) Minä tiedän, kissa. Tunnen oloni hieman sekavaksi. Jeesus, mitä on Sinun sydämelläsi?  

( Jeesus ) ”Sinä olet.” Hän vastasi.  

( Clare ) Oi Herra – mitä minä ole tehnyt tällä kertaa??  

( Jeesus ) ”Se, mitä et ole tehnyt. Se ei aina ole pahaa. Joskus Minä olen hyvin iloinen sinusta, 
koska puutut asioihin, jotka loukkaavat Minua.”  

( Clare ) Siitäkö tässä on kyse?  

( Jeesus ) ”Siitä.”  

( Clare ) Juuri silloin toinen ajatusten harhauttaja ryntäsi sisään ja söin syötin. Viisi minuuttia 
myöhemmin olin jälleen anteeksi pyytelemässä, että sallin kenenkään keskeyttää meitä.  

Olen pahoillani, Jeesus – Sinun ei pitäisi kehua minua. Sinä näet, kuinka häilyvä minä olen.  

( Jeesus ) ”Minä tein sinut sellaiseksi, niin että sinä voit kukistaa mielijohteesta toimivan/pakko-
oireisen luonteesi – vain Minua varten.”  

( Clare ) Ja sitten Sinä tulit vierelleni auttamaan?  

( Jeesus ) ”Aivan oikein.”  

( Clare ) Kyyneleet tulvivat minun silmiini. Minä niin halusin olla hyvissä väleissä Hänen kanssaan ja 
laittaa Hänet ensimmäiseksi.  

( Jeesus ) ”Jatka vain kaiken tekemistä, mitä voit erottaaksesi itsesi taloustöistä ja ajatusten 
harhauttajista. Jatka niistä vetäytymistä. Jatka itsesi vetämistä Minun lähelleni.”  

( Clare ) Herra, onko lisää, jota Sinä haluat jakaa?  

( Jeesus ) ”Entä, jos se on kaikki, mitä Minä haluan antaa sinulle? Voitko hyväksyä sen? Joskus sen 
parempi, mitä vähemmän on sanottu. Nyt, mene työstämään sitä laulua.”  

( Clare ) Oi, Herra – se on hyvin koskettava. Hän piteli minun päätäni Hänen sydämellään ja pystyin 
näkemään kyynelpisaroita laskeutuvan Hänen poskiaan alas.  

Ja Hän sanoi… ”Minun todella tarvitsi nähdä, että sinä rakastat Minua enemmän kuin näitä.” 

 

 

412. Jeesus sanoo… Tämä on kriittinen Hetki!  

Pyydän, auttakaa Minua pidättelemään tätä Teurastusta 

 
TÄMÄ ON KRIITTINEN HETKI… PYYDÄN, AUTTAKAA MINUA PIDÄTTELEMÄÄN TÄTÄ TEURASTUSTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Lokakuuta, 2016.  

Clare aloitti… Rakkaat Sydänasukkaat, Herra kutsuu meidät seisomaan yhdessä. Ja minä pyydän 

Häneltä… ”Herra, pyydän, anna meille kestävyyttä juosta tämä kisa tietäen, että me juoksemme 

Sinun kanssasi ja Sinua varten, kääntääksemme pahan kulun tällä Maapallolla. Löytäkäämme 

ilomme Sinussa, eikä mistään mikä on maailmassa… Amen.”  
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Tänä iltana Herra ei haaskannut aikaa. Heti ehtoollisen jälkeen Hän alkoi puhumaan minulle.  

( Jeesus ) ” Kerro Minun Ihmisilleni, että me kaikki olemme kärsimässä tällä hetkellä. Sinä, Clare, 

kärsit epäuskoisten puolesta, Ezekielillä on toinen taakka, Carolilla toinen; kaikki te kannatte 

osanne Minun Rististäni maailman puolesta juuri nyt, koska ihmiskunta on käännekohdassa. ” 

” Kyllä, tämä on kriittinen hetki ja tämän Maapallon joka niemestä ja notkelmasta minä otan 

paastoja ja uhrauksia ehkäistäkseni sen, mikä varmasti tulee olemaan elämän loppu tällä 

Maapallolla. Sellaisen elämän, jonka me tunnemme. Se mitä Lähi-Idässä on kärsitty, tulee 

manifestoitumaan maailman joka maahan. Ja ainoa asia, mikä estää sen, on se mitä te ja Minä, 

ME, käymme läpi juuri nyt, sillä todellakin, Minä olen siellä, teidän vierellänne, kärsien kanssanne, 

kun teidän täytyy tehdä uhrauksia. ” 

” Kuinka Minä saan tämän viestin välitettyä teille, Minun Ihmiseni? Teidän uhrauksenne ovat 

ehdottomasti se asia, joka pidättelee ehdotonta tyranniaa tulemasta Amerikkaan ja kaikkiin 

maihin. Eikä vain mitä tahansa tyranniaa, veristä tyranniaa, jota te ette voi edes kuvitella tässä 

maassa. Jotakin niin selvästi pahaa, että te ette voi kuvitella sitä, paitsi kauhuelokuvissa, mitkä 

eivät koskaan voi ilmaista kärsimyksen syvyyttä, joka tulee harjoitetuilta teurastajilta ja pahimman 

laatuisilta hirviöiltä. Vaikka teidän rukouksenne heidän puolestaan ovat voimakkaita ja yhteisön 

sisällä on uskoontuloa. Silti pahan kasvava voima leviää joka puolelle maailmaa ja on uinuvana, 

odottaen sanaa heilahtaa toimintaan. ”  

” Kyllä, teidän rukouksenne, taloudelliset uhrauksenne, teidän suhteittenne ongelmat, jopa teidän 

sairautenne, teidän epämukavuutenne, teidän vainonne, teille tehdyt epäoikeudenmukaisuudet – 

ehdottomasti kaikki on otettu käyttöön pysäyttämään tämä massamurhaaminen ja teurastus. 

teillä ei yksinkertaisesti ole aavistustakaan. Siispä, Minä tulen luoksenne uutisten kanssa niin 

suorasukaisesti kuin Minä rohkenen. Te pidättelette Saatanan vihaa tällä Maapallolla. ”  

” Pyydän, älkää valittako. Tarjotkaa tämä Minulle äärimmäisellä kiittämisellä siitä, minkä pitäisi olla 

juuri nyt ja joka ei ole vielä ole manifestoitunut. Kiittäkää Minua, että teidän rakkaitanne ei ole 

hakattu kappaleiksi teidän silmienne edessä. Kiittäkää Minua, että teille on annettu vielä toinen 

tilaisuus kukistaa vihollinen. Kiittäkää Minua, että teillä yhä on lääkkeitä sairauksiinne, teillä on 

ruokaa, vettä ja vaatetusta, sänky missä nukkua, rakastettu lemmikki lohduttamassa teitä. ”  

” Kiittäkää, koska Saatana on odottamassa kärsimättömästi viivästysten takia, haluten laukaista 

kaikkeen, mikä on hyvää ja viatonta, erityisesti lapsiin, ja täysin tuhota jokaisen inhimillisen 

rakkauden jäljen ja säädyllisyyden Maapallolta. ”  

” Kiittäkää mahtavasti, että teillä on jotain tarjottavaa Minulle – sillä totisesti minä kerron teille, se 

mitä te kärsitte, ei ole mitään verrattuna siihen, mitä te olisitte voineet kärsiä ilman näitä 

uhrauksia. Ei mitään, ei kerta kaikkiaan mitään, mitä te olette kärsineet, voida verrata siihen, mitä 

on suunniteltu, mitä on tulossa, mitä minä olen onnistunut pidättelemään Minun uskollisten 

esirukoilijoitteni ansiosta, he seisovat kuilussa haitallisissa olosuhteissa, tarjoten kaiken, mitä heillä 

on, viivyttääkseen tätä ihmiskunnan teurastusta. ” 

” Nyt te tiedätte, tai teidän tulisi tietää: se on kriittistä, tämä hetki on kriittinen. Pyydän. Kuulkaa 

Minua: KRIITTISTÄ. Ja Minä tarvitsen kaikkien teidän yhteistyötänne, tukeanne, rukouksianne ja 

uhrauksianne. Me kärsimme yhdessä, me työskentelemme yhdessä, me pysäytämme tämän 



 
30 

 

yhdessä. Sitä ei voida pysäyttää iäksi, mutta me olemme pysäyttämässä sen toistaiseksi. Voi, 

kiittäkää sitä… kiittäkää perusteellisesti – te ette tiedä, mikä teitä kohtaa. ”  

” Nämä vaalit tulevat olemaan määrittävä päätekijä. Niin kuin Amerikalla menee, niin menee myös 

muulla maailmalla. Ei ole kyse Clintonista tai Obamasta, on kyse Satanistisesta hallituksesta, joka 

jo on linnoittautunut maailmaanne ja tämä on teidän viimeinen tilaisuutenne torjua se. Teidän 

viimeinen tilaisuutenne. Pyydän, älkää tulko alakuloisiksi tai epätoivoisiksi. Pikemminkin, kiittäkää 

Minua ylen määrin, että me kykenimme pidättelemään tätä. ” 

( Clare ) Tässä vaiheessa minun piti kysyä Häneltä kysymys ja minä sanoin… Herra, entä se uni, 

jonka Sinä annoit minulle? Oliko se symbolinen, kun Michelle Obama sanoi… ”Me hävisimme.” 

Koska minä näin sen unen useita kuukausia sitten – hyvin, hyvin elävä, Pyhän Hengen uni, että 

Donald Trump oli voittanut vaalit ja että Obama oli täysin murtunut siitä. Koska hän ei odottanut 

sitä. 

( Jeesus ) ” Se oli profeetallinen… kyse ei ole Obamasta tai Clintonista, on kyse siitä, että 

Antikristus saa tahtonsa läpi. ”  

” Hän on niiden ehdokkaiden symboli; ei ole väliä onko ehdokkaana Obama vai Clinton, sillä on 

merkitystä, mitä hän edustaa unessa. Se oli sen ydin – kyse oli siitä, että se mitä hän edustaa, on 

menettämässä asioiden hallinnan. Mutta ymmärrä, tämä maksaa ja kaikki te kärsitte siitä nyt. ” 

” Kantakaa ristiä tietäen, että te seisotte kuilussa Minun kanssani. Minä kärsin kuten tekin kärsitte 

ja yhdessä me tarjoamme näitä asioita Isälle tuoksuvana uhrina lopettaaksemme teurastuksen. ”  

” Minun Ihmiseni, uni silti pätee. Jos te vain jatkatte työskentelyä Minun kanssani, uni pätee. Se, 

mitä minä pyydän teiltä tässä, on, että olette iloisia antajia… ei ärtyisiä antajia… Clare? ” 

( Clare ) Ummmm… Myönnän syyllisyyteni, Herra. Minä olen ollut hyvin kärsimätön. Minut on 

hemmoteltu. Minä en ole tottunut siihen, että on kaikennäköisiä viivytyksiä, ongelmia, pettämisiä 

ja vikoja. En vain ole. 

( Jeesus ) ” Kyllä, sinut on hemmoteltu, Minun Rakkaani. Minä olen hemmotellut sinut monilla 

hyvillä asioilla; nyt Minä pyydän sinua hemmottelemaan Minua uhrauksillasi. Hemmotteletko? ”  

( Clare ) Voi, Jeesus, kuinka minä voin sanoa ei Sinulle? Kiitos sinulle, Herra, näistä ristiriidoista ja 

vaikeuksista. Minä tarjoan ne kaikki Sinulle. Pyydän, auta minua saamaan hyvä sydän, kiitollinen 

sydän. Se on hiukan enemmän, kuin mihin pystyn juuri nyt. 

( Jeesus ) ” Aina ei tule olemaan näin. Uhraukselle on aikansa ja ajankohtansa. Tämä aika, ollen 

kriittinen, on yksi niistä ajankohdista. Mutta tulee olemaan taukoja siitä, jolloin minä jälleen 

vahvistan sinua ilolla. Mutta toistaiseksi, pyydän, löydä iloa siitä, mitä Minä teen sinun hyvin 

pienillä uhrauksillasi. Todellakin, paluu iloon tulee, kun minä kudon jokaisen lahjat tähän historian 

seinävaatteeseen, joka havainnollistaa sen, mitä Jumala voi saada aikaan, kun kaikki muu näyttää 

mahdottomalta. ”  

” Laita tätä viestiä nyt eteenpäin ja seiso Minun kanssani Kuilussa. ”   
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413. Jeesus kysyy… Seuraatteko Valhetta vai Totuutta?...  

Tuletteko täyttämään Taivaallisen Kohtalonne? 

 
TULETTEKO TE TÄYTTÄMÄÄN TAIVAALLISEN KOHTALONNE… SEURAATTEKO VALHETTA VAI 

TOTUUTTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Lokakuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ” Te olette vain niin kauniita, jokainen omalla tavallaan.”  

( Clare ) Minä näin Jeesuksen istuvan Hänen Morsiamensa kanssa ja morsiamen kädet olivat Hänen 

käsissään ja Hän katsoi keskittyneesti heihin. 

( Jeesus ) ” Minä haluan teidän kaikkien harjoittavan lahjojanne. Teille kaikille on annettu voitelu. 

Ei vain musiikkia varten, vaan elämienne elämiseen sydämistänne käsin. Monet teistä eivät ole 

vielä tehneet tätä, harvaa poikkeusta lukuun ottamatta.”  

” Teissä on niin paljon lukittuna, Minun Morsiameni. Niin paljon. Kun me lähestymme sitä, te 

pillastutte ja karkaatte. Jokin kiinnittää huomionne, koska te tulette levottomiksi, mutta etupäässä 

sen takia, kun te olette peloissanne siitä, mitä te tulette löytämään niistä syvistä paikoista.”  

” Teidän tunteenne ovat niin syvällä. Minä tein teidät sellaisiksi, niin että te voisitte kaataa 

itsestänne elämiinne ja sielut tuntisivat vetoa kauneuteen, jonka Minä loin teidän sisällenne, 

Minun Kultaseni Morsiamet.”  

” Voi, älkää olko peloissanne. Pyydän, älkää olko peloissanne, pyydän… älkää olko peloissanne. 

Minä tulen ylläpitämään teidät. Älkää olko peloissanne mennä siihen paikkaan – siellä on elävien 

vesien virtoja. Virtoja, virtoja ja virtoja. Minä haluan, että ne tulevat ulos, Rakkaani. Minä haluan 

sen veden ravitsevan Minun Ihmisiäni.”  

( Clare ) Kun Hän sanoi sen, minä ajattelin Julieta ja kuinka kaunis hänen sielunsa oli, se vain 

loistaa. Hänen yksinkertaisuutensa ja hänen puhtautensa vain loistaa Ja minä sanoin Herralle… 

”Mutta jos heistä tulee liian kauniita, ihmiset tulevat katsomaan heitä ja tuntemaan itsensä 

rumiksi.” Minä tiedän, että minua on taipumusta reagoida niin, kun minä katson, mitä Hän on 

tehnyt muiden sielujen kanssa. Se on ihmeellistä. 

( Jeesus ) ” Voi, ei, ei, Minun lapseni, ei, ei! Heissä oleva kauneus liikautetaan esille. Jokaisella 

heistä on kauneus sisällään, kauneuden täyteys. Joidenkin on tarkoitus ravita, toisilla on rooleja, 

jotka vain he voivat täyttää. Jokaisella on hyvin korkea kutsumus. On vain kysymys lähinnä halusta 

palvella, rakastaen Minua ja toisia tarpeeksi uhratakseen elämänsä toistensa puolesta.”  

” Kaikilla on huippukutsumus; se on heidän Jumalan antama paikkansa. Se on tappi, joka 

täydellisesti sopii Isän sydämeen ja vetää sen ainetta ravitakseen muita.” 

” Tähän paikkaan pääseminen elämässänne on hyvin, hyvin rankkaa. On monia esteitä. Mutta, jos 

halu on tarpeeksi vahva – ja Minä jatkuvasti tankkaan jokaista sielua ja rohkaisen heitä yltämään 

korkeammalle. Jos halua seuraa omistautuminen ja ilman omistautumista – se tarkoittaa, että 

katsoo tätä ja haluaa olla kuin he. Ja katsoo tuota ja yrittää olla kuin he. Ja seurataan sitä, mikä on 

heidän sisällään, omassa sydämessä – he myös tavoittavat huippukutsumuksensa. Katsohan, se 

kaikki menee takaisin Isän luo. Kun Hän henkäisi Hänen elämänsä Sieluun.”  
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( Clare ) Kun Jeesus oli puhumassa, minä näin lasten palapelin, jossa oli tappeja. Jokaisen palan 

takana oli tappi, joka sopii täydellisesti palapelin pohjaan, matriisiin, juuri täydellisesti, 

napsahtamalla. 

( Jeesus ) ” Kyllä, Matriisi on Isä, palapelin palanen on sielu. Kun tappi tai tappien sarja on 

kunnollisesti kiinnittynyt Isään, sitten sielu valaistuu Jumalallisella voimalla ja voitelulla. Vihollinen 

tietää kaiken tästä ja hänen työnsä on estää teitä saavuttamasta päämääräänne. Sinä voit tuntea 

sen, etkö voikin?”  

( Clare ) Kyllä, Herra, minä voin. Itse asiassa, minä tiedän, että minä olen poikennut niin kauas 

toisinaan. 

( Jeesus ) ” Ja Minä olen antanut sinulle pitkän elämän, terveyttä ja aikaa saattaa loppuun, mitä on 

Isän sydämessä sinulle loppuunsaatettavaksi. Vielä vähän enemmän yritystä sinun puoleltasi. Sinä 

et ole kaukana päämäärästäsi, perustukset on laskettu, siispä sinä olet NIIN lähellä Clare. Kyllä. 

Niin lähellä. Anna vain sydämesi olla oppaasi. Me asumme siinä sydämessä… me opastamme 

sinua. Sinä tulet saapumaan siihen hyvin erityiseen paikkaan, sinä tulet, sinulla on Minun sanani 

siitä.”  

” Katsokaahan, Minun Morsiameni ja Minun lapseni, kaikilla teistä on Isän materiaa, ainetta, 

olemuksissanne. Kaikilla teistä. Ja Isän sisässä on loppumattomia elämän virtoja. Kun te kerran 

saavutte paikkaan, joka on teille tarkoitettu, virrat ryöppyävät ja vaikuttavat ja ravitsevat koko 

Maapalloa. Kyllä, teidän on määrä kantaa elämän vesiä ja suunnattomasti vaikuttaa toisiin.” 

” Te kannatte jälkeä Isältä, joka on ainutlaatuisesti teidän omanne. Ei ole ketään toista missään 

Maapallolla tai historiassa. Teidän on jumalallisesti inspiroitu ja aivan erilainen kuin mikään muu. 

Aivan kuten me olemme Yhtä, ja te olette ainoa, joka voi tyydyttää Minussa sen paikan, josta te 

olette tulleet, aivan kuten meidän suhteemme sillä tavalla on yksiavioinen, teitä on vain yksi ja 

Minussa on paikka, jonka vain te voitte täydentää.”  

” Minun Olemuksellani on loppumattomasti olemuspuolia. Mutta on vain yksi olemuspuoli, jonka 

te voitte täydentää, paikka Minussa, joka kaipaa tulla täydennetyksi teidän rakkaudellanne. Te 

olette ainoa, joka voi täydentää sen olemuspuolen Minussa.”  

” Mutta Minun olemuspuoleni ei ole osa, se on kokonainen. Teidän täytyy venyttää älyänne 

ymmärtääksenne tämän. Siispä, kun te vastaanotatte Minut täyttymyksenä sille, mitä te ikinä 

olette kaivanneet, te tavallaan palautatte sen osan Minua, joka oli annettu teille. Ja siksi te näette 

juhlasalin täynnä morsiamia, heidän oman ainutlaatuisen ja yksiavioisen Jeesuksensa kanssa.”  

” Jokainen teistä on ainutlaatuinen Minulle tavalla, jota kukaan ei voi kopioida tai tyydyttää. Ja sen 

vuoksi Minä suren, kun sielu kääntyy pois Minusta. Osa Minua ei koskaan täydenny sillä, jolle Minä 

annoin Itseäni. Minä olen tarjonnut kaiken, mitä Minä olen heille, kuolin Ristillä heidän 

puolestaan, mutta he torjuvat Minut. Voi, kuinka kivuliasta se on, loppumattoman kivuliasta, 

kuten vain Minä voin kokea.”  

” Mutta palataan takaisin teidän unelmienne täyttymykseen, Minun Morsiameni. Unelmat, joista 

te ette tiedä mitään, mutta jotka odottavat sisällänne löydetyiksi tulemista. Nämä unelmat, jotka 

ovat missionne ydin ja sen, keneksi Minä teidät loin. Niiden välittäminen teille toivossa, että te 

huomaisitte ja täyttäisitte ne, te löydätte sen vain yksinäisen, Minulle omistautumisen kautta ja 

täydellisesti hylkäämällä kaikki, mitä maailma teille tarjoaa.” 



 
33 

 

” Saatana tulee käyttämään teidän kiintymyksiänne vetääkseen teidät raiteiltanne. 

Houkutellakseen teidät erilaiseen kohtaloon. Kuinka hän tekee tämän? Työstämällä tiedän 

turhamaisuuttanne ja väärien arvojen järjestelmäänne. Siinä pimeän hengellisyyden seuraajat ovat 

menneet vikaan. Monista oli tarkoitus tulla profeettoja ja parantajia kristillisiin yhteisöihin ja 

heidät on ohjattu sivuraiteille ja houkuteltu pois lihallisilla haluilla.” 

” Kyllä, todella, Minä olen kutsunut monia näistä harjoittajista palvelemaan Minua, mutta he ovat 

kääntyneet pois jonkin sellaisen vuoksi, jota he pitävät tuottoisampana tässä elämässä ja 

seuraavassa. Tragedia on siinä, että heidät on houkuteltu pois valheilla ja tyhjillä lupauksilla ja jos 

he eivät kiinnitä tarkkaa huomiota, vasta elämänsä lopussa he huomaavat, että se kaikki oli 

valhetta. Silloin heidän syntinsä tulevat takaisin kärsimysten muodossa.” 

” Paholainen vartioi heitä hyvin tarkasti. Hänellä on suuria odotuksia siitä, kuinka hän tulee 

laittamaan heidät kärsimään, kun he kuolevat. Hän riemuitsee jokaisesta kirouksesta ja pahasta 

teosta. Hän sanoo itselleen… ”Voi, kyllä, sinä ilkeä ihminen, tästä minä saan sinut kiikkiin. Voi, 

kyllä, minulla on juuri oikeita kidutuksia valmiina sinua varten… tule isin luo.”  

” Voi, hän on ehdottoman, pirullisen intohimoinen siinä, kuinka hän tulee pettämään ja 

loukkaamaan heitä uudelleen ja uudelleen ja yhä uudelleen, kaikki siksi, että hän ei pääse Minuun 

käsiksi muuten kuin Minun luotujeni kautta ja hänen ilonsa on aiheuttaa kipua ja kuolemaa.” 

” Mutta teille, jotka olette päättäneet pitää Minun vaihtoehtoni elämillenne, teidän täytyy 

tukeutua Minuun koko sydämistänne, että teitä ei houkuteltaisi pois Minun kutsumukseni 

puhtaudesta elämissänne.”  

” Voi, Clare, kuinka Minä riudun heidän puolestaan, jotka ovat valinneet maailman ennen Minua. 

Minä näen sen suuren hyvän, mitä he olisivat voineet tehdä ja myös näen sen, mitä he ovat 

valinneet, kuinka se tulee palamaan pätsissä kaikkien muiden kuolleiden töiden kanssa, joita 

ihmisten turhamaisuus ja itsekkäät intohimot ovat inspiroineet - heidän kaikkien, jotka ovat 

eläneet itseä varten. Ja on surullista nähdä sellaisten taitojen ja lahjojen menevän savuna ilmaan, 

kuten puun, heinän ja oljensängen. (Paavalin Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 3:11-14) Mitä 

tuhlausta, elämän ja jumalallisten lahjojen tuhlausta, mitä ei koskaan voida korvata.”  

” Mutta teitä kohtaan, Minun Sydänasukkaani, Minä olen huolehtivaisempi teidän 

tulevaisuudestanne kuin äitikana tipuistaan. Minä vartioin teitä, nimitän teille enkeleitä, varoitan 

teitä, kun te teette vääriä valintoja, valmennan teitä Taivasta varten ja voitelen työt, jotka Minä 

olen antanut teille tehtäviksi.” 

” Teille Minä kaadan armoja Taivaasta ja vartioin teitä kuin silmäterääni. Minä kärsin teidän 

kanssanne, kun teidän täytyy oppia kovia oppiläksyjä ja Minä riemuitsen kanssanne teidän 

voitoistanne. Kuinka siunattuja te olettekaan, Minun rakkaat. Kuinka siunattuja todella.”  

” Olkoon tämä teidän ohjaavana valonanne, älkää tehkö mitään itsekkäistä intohimoistanne. 

Tehkää kaikki rakkaudesta Minua ja veljeänne kohtaan. Seuratkaa valoa, jota minä säteilen teidän 

sydämissänne, missä Minä istun kuninkaana Hänen valtaistuimellaan. Seuratkaa valoa ja 

riemuitkaa siitä, että teidät on valittu Taivaan tarkoituksia varten.”  

” Älkää etsikö mainetta tai menestystä tässä elämässä. Etsikää vain Minun miellyttämistäni. Siten 

paikkanne Taivaassa, kunniakas paikka todella, tullaan varmistamaan ja teitä ei tulla määräämään 
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uloimpaan pimeyteen niiden kanssa, jotka valitsivat palvella itseään ja tehdä vaikutuksen 

maailmaan, kun samaan aikaan teeskentelivät palvelevansa Minua.” 

” Minä siunaan teitä nyt menemään eteenpäin ja kantamaan paljon hedelmää Valtakuntaa varten 

ja pitämään silmänne, teidän ainoan katseenne Minussa.” 

 

 

414. Jeesus puhuu nykyisestä Sekasorrosta, tulevasta Maailmasta &  

Hänen Hallinnostaan & Oikeudenmukaisuudesta 

 
NYKYINEN SEKASORTO, TULEVA MAAILMA, MINUN HALLINTONI & OIKEUDENMUKAISUUS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Kesäkuuta, 2015.   

Jeesus aloitti… ”Minä olen sallimassa sinun joustoasi; Minä tarvitsen sinun rukouksiasi ja 
paastouhrauksiasi. Niin paljon on vaakalaudalla. Kaikki Minun Morsiameni joustavat juuri nyt ja 
tämä saa aikaan enemmän yrittämistä, enemmän vaatimista ja enemmän teidän menemistänne yli 
mukavuusalueenne, kun me lähestymme sitä hetkeä, jolloin Minä poistan teidät.”  

”Päivät ovat pitenemässä ja niin on pahuus enemmän ja enemmän hallitsevaa maassanne. Joka 
päivän myötä silmukka tiukkenee, kunnes viimein se tulee murtautumaan näkösälle. Te tulette 
näkemään sen, mutta se ei tule vaikuttamaan teihin, jos te tottelette Minua. Rukoilkaa jatkuvasti 
viattomien uhrien puolesta, niiden, jotka jäävät murenevan järjestelmän ja Uuden Maailman 
Järjestyksen rautaleukojen väliin loukkuun. Monia ei ole tiedotettu, he tulevat olemaan täysin 
ällikällä lyötyjä siitä, mikä ympäröi heidät.”  

”Jopa nyt Minä olen lähettämässä enemmän ja enemmän enkeleitä ylläpitämään rauhaa 
kodeissanne. Paljon kärsimyksestä, ota te tulette kokemaan ja olette kokemassa, on sisäistä, kun 
te rukoilette ja mietiskelette toiminnassa olevien asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja sitä, 
kuinka maailma tulee muuttumaan ikuisiksi ajoiksi.”  

”Kuitenkaan Minä en soisi teidän viipyilevän niissä asioissa. Teille on parempi pakopaikka. Hyvin 
yksinkertaisesti… Minun Sydämessäni. Tulkaa, Minun Morsiameni ja laittakaa päänne Minun 
Sydämeeni, missä aallot ovat aina tyyniä, missä Minun Rakkauteni aurinko on aina paistamassa 
teille, missä sävelmä on aina kaunis ja suloinen… levon paikka sekasorron aikoina, koskaan 
pettämätön turvapaikka myrskyn keskellä. Minä olen antanut teille avaimen Minun Sydämeeni, 
oveen, joka on aina avoinna ja odottamassa teidän suloista läsnäoloanne. Oi, kuinka Minä rakastan 
meidän yhteisten aikojemme suloista seuraa. Tämä todella on Minun päiväni kohokohta, kun 
Minun Morsiameni tulee koputtamaan ja etsimään Minun Läsnäoloni lämpöä.”  

”Niinä aikoina uskollisuutenne, tottelevaisuutenne ja kiintymyksenne ovat parantava balsami, joka 
tuo lohtua Minun sydämeeni, joka on jatkuvasti alttiina niin paljolle vihalle. Kaaos, joka versoo 
vihasta, on repinyt koko maailman palasiksi. Kun Minä loin Maapallon, halusin, että olisi tietty 
määrä kumppanuutta kaikkien rotujen, heimojen ja kielien välillä. Kyllä, oli tarpeellista erottaa, 
mutta nyt Minun Sydämeni mukaista on yhdistää ihmiskunta yhden lipun alle – Minun Rakkauteni 
lipun, Minun Valtakunnassani, todella yksi maailma Jumalan alapuolella.”  

”Mutta ilman Minun hallintoani tätä ei voida tehdä. Ihmiskunnan itsekkyys aina löytää tiensä 
hyötymään ja tukahduttamaan toisten oikeuksia, lisätäkseen omiaan. Tämä aloittaa koskaan 
päättymättömän rappeutumisen kierteen, jota Saatana tarkoittaa koko Minun Luomakunnalleni. 
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Jos Aatami ja Eeva eivät olisi tehneet tekoa, ennemmin tai myöhemmin joku toinen olisi. Siispä te 
näette, Minun Hallintoni välttämättömyys on ehdottomasti ainoa tapa saavuttaa tämä.”  

”Minä tulen vahvistamaan oikeudenmukaisuuden hellästi, mutta niin lujasti kuin on tarpeellista 
säilyttää yksilölliset oikeudet. Kuten Minä olen sanonut aikaisemmin, mistään ei tule olemaan 
puutetta enää kenelläkään. Köyhyys tulee kuolemaan sukupuuttoon, koska Minun maailmassani, 
kukaan ei tule kulkemaan ilman.”   

( Clare ) Ja kysyin Häneltä siinä vaiheessa… ’Herra, eikö se tule luomaan ympäristön, joka johtaa 
uskon haaleuteen?’  

( Jeesus ) ”Se on oikein hyvä kysymys. Se on niille, joilla ei ole viisautta. Mutta osa teidän työtänne 
tulee olemaan opettaa viisautta ja itsekontrollia, että sielut, joita Minä luotan Minun 
Morsiamilleni, tulevat kasvamaan täyteen potentiaaliinsa. Kuten olet itse kokenut, runsaus on 
jonkinlainen haaste – keskittyminen helposti menetetään, kun on liian paljon. Mutta Minä olen 
varmasti tarjoamassa mahdollisuuksia ja voimavaroja, jotka eivät ole niinkään paljon 
oireylirunsaudesta, kuin mitä ne ovat hyödyllisyydestä, varustaen jatkuvalle sielun laajenemiselle.”  

”Se, mitä Minä olen sanomassa, on että Minä vain haluan teidän kaikkien tietävän: Uusi Maailma 
on tulossa… eikä se ole mitään sellaista, millä vihollinen on suunnitellut tuhoavansa teidät. Kyllä, 
uusi maailma on tulossa, missä tieto Minun Rakkaudestani tulee täyttämään meret ja laajenemaan 
jopa kaikkein syrjäisimmille ja eristetyimmille paikoille. Kuinka kaunista tulee olemaan nähdä 
ihmiskunta Eedenissään, elämässä Taivaan oikeudenmukaisuudessa.”  

”Ottakaa sydämeenne, Minun Rakkaat, ottakaa sydämeenne. Valmistelkaa paikka sisällänne, joka 
kaipaa Minua ja Minun Valtakuntani tulevan ja Minun tahtoni tapahtuvan. Valmistelkaa 
sydämenne ja mielenne mukautumaan rikkauksiin, Minun Valtakuntani tuloon ja Minun Tahtoni 
tapahtumaan. Kyllä, se on tulossa… kuitenkin vielä pieni hetki ja te ette enää tule asumaan 
pimeydessä. Te tulette nousemaan Minun kanssani paikkaan, jonka Minä olen ahkerasti 
valmistellut joka ikistä teitä varten ja siellä me tulemme elämään aina ja ikuisesti ja ikuisesti. Olkaa 
voimaantuneita päättäväisyydessä, näiden sanojen kera ja kätkekää ne sydämiinne. Kuinka Minä 
kaipaan upottaa teidät Minun maailmani iloon! Pitäkää sydämenne ja mielenne tässä paikassa – se 
tulee tuomaan vakautta kaaoksen aikoina.” 

 

 

415. Jeesus puhuu DONALD TRUMPista, hän on JUMALAN VALINTA 

 
DONALD TRUMP ON JUMALAN VALINTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Lokakuuta, 2016.  

( Clare ) Luottakaamme kaikki Herran tuomioon, emmekä omaamme, Sydänasukkaat. Ja olkoon 
meidän sydämemme samalla sydämen asenteella ja yhtä mieltä Pyhän Hengen kanssa… Amen.  

Herra aloitti… ”Minun ihmiseni, teidän uhrauksillanne on vaikutusta, mutta niin paljon enemmän 
tarvitaan. Kauheita panetteluja on tehty tätä miestä (Donald Trump) vastaan, eivätkä ne kaikki ole 
totta. Kuka tahansa, joka nostaa päänsä Hirviötä vastaan, hänestä valehdellaan kaikissa piireissä. 
Ongelma on, että useimmat amerikkalaiset ovat liian laiskoja tutkimaan ja ottamaan selvää, oliko 
se totta, mitä sanottiin. He vain olettavat sen, koska se on mediassa. Ja se on sama virhe, jonka 
saksalaiset tekivät Hitlerin hallinnossa.”  
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”Jos te haluatte tietää totuuden, tulkaa Minun luokseni. Jos te ette voi kuulla Minua, sitten etsikää 
joku, joka kuulee ja kysykää heiltä.”  

”SE, MIKÄ ON VAAKALAUDALLA JUURI NYT ei ole Herra Trumpin avioliitto, eikä hänen 
luonteenpiirteensä, eikä hänen henkilökohtaiset liiketoimensa – sillä jos totuus kerrottaisiin, on 
niitä, jotka näyttävät kunnioitusta herättäviltä, jotka olivat läsnä, kun uhrattava vastasyntynyt 
tapettiin ja he joivat sen verta.”  

”Siispä te näette, mutta te ette todella näe. Te kuulette, mutta te ette todella kuule – ette sitä 
totuutta, joka on olemassa. Te näette ja kuulette julkisivun, yhteiskunnallisesti hyväksyttävän 
naamion ja sen alla Saatana ja hänen käskyläisensä vetelevät naruista, teurastaakseen kaikki 
kristityt maailman laajuisesti, mutta erityisesti Amerikassa.”  

”Jos te olette kristitty, teidän kuolemallenne on määrätty ajankohta tässä maassa, ellei toinen tule 
valtaan ja vähintäänkin lykkää sitä muutamalla vuodella. Joka tapauksessa, Minä tulen poistamaan 
Minun kirkkoni hänen kunniassaan. Mutta ajat siihen saakka eivät tule olemaan helppoja.”  

”Mutta nyt Minä pyydän teitä kiinnittämään erittäin tarkkaa huomiota Minuun, eikä mediaan. Jos 
te haluatte säilyttää maanne, teillä ei ole vaihtoehtoa, ketä äänestää. Minä olen jo tehnyt sen 
vaihtoehdon teille.”  

”Sillä aikaa, tämä mies on opettelemassa kokonaan uutta elämisen ja ajattelemisen tapaa. Hän 
hyväksyi Minut pelastajakseen – hän hyväksyi. Nyt hän saa selville, kuinka inhottavaa hänen 
käytöksensä on ollut kaikki nämä vuodet. Hän on syvästi häpeissään itsestään, kuten hänen 
pitäisikin olla. Mutta ei kaikki, mitä hänestä sanotaan, ole totta. On monia, monia valheita ja 
manipulaatioita vakuuttaa ei-ajatteleva yleisö, että hän on epäpätevä tehtävään ja skandaali.”  

”Minä seison tässä ja odotan teitä, Minun Ihmiseni. Minä olen vetänyt rajan erämaahan, jopa 
kuten Mooses teki, kun hän kohtasi Koorahin. Minä en ehdota, että Herra Trump on moraalisesti 
puhtaampi ja vapaa virheistä kuin Rouva Clinton. Minä vain yksinkertaisesti sanon, että hän on 
Minun valintani, koska hän tulee tekemään Minun tahtoni ja kutsuni mukaan. Minä olen valinnut 
hänet johtamaan tätä maata takaisin terveeseen tilaan, että vähintäänkin rakenne, joka pitää yllä 
teidän oikeuksianne, tulee olemaan koskemattomana. Tulee olemaan aika, jolloin sillä ei ole väliä, 
mutta sillä aikaa, Minä olen valinnut hänet johtamaan.”  

”Siispä, Minä seison tässä ja pyydän teitä valitsemaan: oletteko te Minun puolellani vai vihollisen 
puolella? Teidän päätöksellänne on elämän pituiset seuraukset. Tässä ei ole kyse kaikkein 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävimmän ehdokkaan valinnasta. Te olette sodassa. Ja teillä on voima 
kukistaa vihollinen juuri nyt.”  

( Clare ) Ja minä vain halusin mainita, niille teistä, joille ei ole tuttu Koorahin kapina Mooseksen 
Neljännestä Kirjasta. Israelilaiset olivat erämaassa, se on luvussa 16.  

Koorahin kapina osoittaa synkät seuraukset Jumalan auktoriteetin vastustamisesta ja niiden 
vastustamisesta, jotka Hän on valinnut olemaan Hänen ihmistensä johtajia.  

Koorah oli samaa heimoa kuin Mooses ja Aaron. Hän johti kapinaa Moosesta ja Aaronia vastaan, 
syyttäen heitä itsensä ylentämisestä yli Herran seurakunnan. Koorah ei ollut yksin syytöksessään. 
Hän keräsi 250 muuta miestä haastamaan Mooseksen auktoriteetin myös: he valittivat ’Jo riittää! 
Koko seurakunta, he kaikki ovat pyhät ja Herra on heidän keskellänsä. Miksi te siis korotatte 
itsenne Herran seurakunnan yli?’ Neljäs Mooseksen Kirja 16:2-3.  
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Ilmeisesti Koorah ajatteli, että hän voisi tehdä paremman työn johtamalla ihmisiä, kuin mitä 
Mooses oli tekemässä. Mutta johtamalla tätä kapinaa Jumalan jumalallisesti nimittämiä johtajia 
vastaan, Koorah oli itse asiassa kapinoimassa Jumalaa vastaan. Neljäs Mooseksen Kirja 16:11.  

Mooses ehdotti koetta todistaakseen auktoriteettinsa, Koorah ja hänen seuraajansa eivät 
läpäisseet koetta ja Jumala aukaisi maan ja nielaisi kapinalliset, heidän perheensä ja kaikki heidän 
omistuksensa. Lisäksi… ’Mutta tuli lähti Herran tyköä ja kulutti ne kaksisataa viisikymmentä 
miestä’, jotka olivat asianosaisia Koorahin kapinaan. Loput israelilaiset olivat kauhuissaan ja 
pakenivat. Neljäs Mooseksen Kirja 16:31-35.  

Tässä on kyse kapinasta ja voiman kokoamisesta Moosesta vastaan, kapinoidakseen hänen 
johtajana ja päämiehenä oloa vastaan. Se on mielenkiintoista, koska menin Pyhien Kirjoitusten luo 
saadakseni viestin, Aukaisin sen Hesekielin Kirjasta (en pysty muistamaan mikä luku). Mutta se 
kertoi siitä, kun Hän lähetti Hesekielin israelilaisten luo profetoimaan heille ja hän sanoi, etteivät 
he kuuntele. Tiedättehän, he ovat niskureita, itsepäisiä, kovia ihmisiä ja he eivät kuuntele. Se oli 
varoitus, joka annettiin heille Jerusalemin tuhosta. Minä toivon, että me emme kuulu siihen 
joukkoon juuri nyt.  

Mutta se, mitä Herra periaatteessa on sanomassa, on että Hän on tehnyt valinnan. Ja se ei ole 
sama valinta, jonka Koorah ja hänen seuraajansa tekivät, mutta Hän on tehnyt valinnan ja Hän on 
jumalallisesti nimittänyt jonkun. Ja niinpä, minun sydämeni mukaista on seurata sitä, mitä Herra 
haluaa. Koska yksin Hän tietää lopputuloksen. Hän tietää kuka tulee tekemään oikean työn ja 
parhaan työn. Ja vihollinen tulee keksimään jokaisen väitteen Herran vaihtoehtoa vastaan, 
yrittämään saada ihmiset luopumaan seuraamasta Herran vaihtoehtoa. Kristityt, jotka ovat herkkiä 
ja tietävät, että Herra on valinnut hänet seisomaan Herran kanssa Hänen ihmistensä kapinaa 
vastaan – ihmisten, jotka jo ovat valinneet katastrofaalisen presidentin kahdeksi kaudeksi. Ja me 
olemme aivan partaalla, menettämässä kaiken tämän miehen vuoksi.”  

Minä rukoilen, että me kaikki voimme tarjota tukea hänelle tässä päätöksessä. Ja jos te ette 
äänestä, pyydän, rukoilkaa oikean valinnan puolesta. Pyydän, rukoilkaa, että Herra tulee saamaan 
tahtonsa läpi näissä vaaleissa. Niin paljon tämän kansakunnan eloonjäämisestä riippuu siitä.” 

 

 

416. Jeesus selittää… Tämä on kaikkien teidän Kärsimystenne TODELLINEN LÄHDE 

 
JEESUS SANOO… TÄMÄ ON KAIKKIEN TEIDÄN KÄRSIMYSTENNE TODELLINEN LÄHDE 

Clare aloitti… No niin, kallisarvoiset Sydänasukkaat, näyttää siltä, että meillä on toinen oppitunti 

hengellisestä sodankäynnistä tänään, koska Herra Jeesus on pyytänyt minua jakamaan teidän 

kanssanne sen, mitä minä olen oppinut, kun me olemme olleet hyökkäyksen kohteena. Siispä, 

minä aion jakaa sen teidän kanssanne… 

Minä haluan kertoa teille, että hyökkäykset meitä kohtaan tulevat lisääntymään. Herra varoittaa 

meitä. Siispä, ratkaisu ei ole vain odottaa, että myrsky menee ohi ja toivoa parempia aikoja. Ei, 

ratkaisu on ottaa vaikutusvalta ulkopuolisilta voimilta ja katkeruuden demonisilta voimilta, mitkä 

on lähetetty tunkeutumaan sydämeemme juurtumaan.  
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Jotkut ihmiset ajattelevat, että kiroukset eivät voi tulla kristittyihin. No niin, se ei ole meidän 

kokemuksemme. Tämän me näemme. Jos me emme harjoita yliluonnollisen tarkasti hyveitä, 

armeliaisuutta ja kärsivällisyyttä, me voimme reagoida johonkin lihallisella luonnollamme.   

Tässä on kaksi esimerkkiä… Kuten mainitsin hyökkäyksestä aikaani ja keskittymistäni kohtaan tätä 

kanavaa varten. Kirouksia lähetetään meille joka ikinen päivä, joskus useita kertoja päivässä. Minä 

saan selville, että ne roikkuvat ilmassa, kunnes me mahdollistamme ne hyveen puutteella. Siispä, 

veljellisen rakkauden sijaan, sanokaamme, että minä suutun – no niin, vihan demonin katkeruuden 

siemenen kanssa sallitaan laskeutua, ja katkera siemen, joka kasvaa aika suureksi, menee alas 

sydämeeni.  

Siispä, periaate on, että jos meitä kirotaan vihalla ja mustasukkaisuudella, me olemme turvassa, 

kunnes me tulemme vihaisiksi ja mustasukkaisiksi, sitten kirous voi laskeutua.  

Minä tulin tietoisiksi näistä kahdesta negatiivisesta tunteesta ja kaduin niitä, mutta oli jo liian 

myöhäistä – oli päivä sen jälkeen ja katkeruuden siemen oli jo juurtunut sydämeeni.  

Mutta minun ymmärrykseni mukaan, jos sillä sekunnilla, kun tuntee vihaa tai mustasukkaisuutta 

tai mitä tahansa muuta epäoikeudenmukaista lihallista tunnetta – jos ette kadu välittömästi ja 

pyydä Herraa poistamaan sitä, päivää myöhemmin on liian myöhäistä. Silloin te tarvitsette 

erityistä rukousta, että se poistetaan. 

Ja tiedättekö, että menneessä minä olen monta kertaa nähnyt, kun Herra laittoi minut pöydälle ja 

teki leikkauksen. Ja minä en koskaan oikein tiennyt, mitä se tarkoitti. Mutta nyt minä tiedän.  

Siispä, kirous lähetettiin. Minä vihastuin; se laskeutui. Minä infektoiduin tuomitsemisen, vihan, 

kärsimättömyyden, turhautumisen, katkeruuden demoneilla ja siemen juurtui. Lisäksi ovi 

aukaistiin kaikenlaiselle ilkeälle liikenteelle. Minut on päästetty niistä ja myös katkeruudesta, 

mutta minä tunnen olevani ampumaradalla, kaverit. Minä tarkoitan, se on PAHAA. Ja mitä minä 

käyn läpi juuri nyt, on esimakua siitä, mikä meitä kaikkia odottaa, kun asiat kuumenevat. Ja Herra 

jatkaa kertomista meille, että asiat tulevat kovenemaan.  

Suuri oven avaaja kirouksille on yhä hyveiden puute, erityisesti rakkauden, myötätunnon ja 

nöyryyden.  

Minä rakastan teitä niin paljon ja minun sydämeni mukaista on syöttää teitä joka päivä, mutta kun 

minuun iskevät tällaiset ajatusten harhauttajat ja sirpaloittavat tunne pommit, minä olen 

haavoittunut ja hidastunut. Mutta kiitos olkoon Herran, me aiomme käyttää näitä oppitunteihin, 

kuinka rikkoa nämä ilkeät ansalangat. Vihollinen tekee meille palveluksen – hän opettaa meitä. 

Siispä, välittömästi, kun me havaitsemme väärän lihallisen tunteen itsessämme, kirjaimellisesti, 

meidän täytyy mitätöidä ne ja pyytää Herraa antamaan meille anteeksi ja poistamaan ne. ”Pyydän, 

poista ovi, jonka he aukaisivat, demoni ovineen ja siemen.” Varmistukaa, että annatte anteeksi ja 

rukoilette hänen puolestaan, kuka ikinä teidät sai tekemään sen kuin myös kirouksen lähettäjän 

puolesta.  

Todella, paras tapa on pudottautua polvillenne katumuksessa, yksityisessä paikassa ja pyytää 

Herraa poistamaan se kaikki, sitten luottamaan ja uskomaan, että Hän tekee niin. Hän asuu 

sisällämme. Hän rakastaa meitä. Hän ei halua meidän kantavan tätä myrkkyä. Hän tulee 
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auttamaan meitä. Ottakaa Rhema ohjelause tueksenne. (Raamatusta. Tai videon jälkeen on linkki 

englanninkieliselle Rhema- ohjelause sivulle). 

Tilanteet, joissa ihmisiä ei voida päästää pahasta, on kun he aktiivisesti osallistuvat syntiin. Et 

halua päästää henkilöitä pahasta, elleivät he ole katuneet ja ole valmiita lopettamaan synninteon 

tai paholaiset kutsutaan uudelleen, kun he tekevät syntiä ja he tuovat mukanaan monia muita 

demoneita. Ja kuten Pyhät Kirjoitukset sanovat, sielun tila tulee olemaan pahempi, kuin se oli 

ennen kuin heidät päästettiin pahasta.   

Ja tässä on se, mitä Raamattu on sanonut siitä… ”Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii 

se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä. Silloin se sanoo: `Minä palaan huoneeseeni, josta 

minä lähdin.` Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se 

menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse ja ne tulevat sisään ja 

asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeinen tila tulee pahemmaksi kuin ensimmäinen. Niin käy myös 

tälle pahalle sukupolvelle.” Matteuksen Evankeliumi 12:43-45. 

Huomatkaa, että Herra sanoi… ”Niin käy myös tälle PAHALLE sukupolvelle.” Mutta Hän ei sanonut, 

että se olisi näin katuvan sielun kanssa. Heidät tullaan vapauttamaan ja täyttämään Hänen Pyhällä 

Hengellään, niin että mikään paha ei voi tulla takaisin sisään.  

Ja tiedättekö, me emme saata olla täydellisiä hyveissä, mutta jos meidän sydämemme on 

suunnattu täydelliseen hyveeseen, jos me olemme ehdottoman myytyjä Jumalalle, että me 

haluamme olla hyveellisiä, sitten Hänellä on paljon enemmän tarttumapintaa työskennellä meidän 

kanssamme. He, jotka eivät oikeasti välitä, että heillä on ongelma, heillä tulee olemaan jatkuva 

ongelma.  

Kun me teemme syntiä, me avaamme ovet. Aivan ensimmäisestä kuukaudesta alkaen, kun minä 

aloitin Youtubessa kaksi vuotta sitten, minä olen saarnannut HYVEESTÄ. Se ei ole saanut monta 

katselukertaa… mutta Taivaaseennosto on saanut kaikennäköisiä kertoja. Sitten minä yritin 

selittää, että ilman hyvettä, miksi luulette, että teidät tullaan ottamaan Taivaaseennostossa? 

Mutta kukaan ei halua, että heille kerrotaan, että heidän pitää uudistaa elämänsä… 

Rakkaat, te tulette olemaan surkeita, jos te ette työskentele Pyhän Hengen kanssa siivotaksenne 

elämänne. Te tulette olemaan jatkuvan demonisen sorron alla ja tulette olemaan ehdottoman 

avuttomia pääsemään  omin avuin eroon heistä ja heidän kirouksistaan, te ja teidän perheenne. 

Paha on nousussa. Noituus on nousussa, demonien määrä moninkertaistuu ja niitä määrätään joka 

puolelle Maapalloa. 

Teidän AINUT suojanne on elää hyveellistä elämää Jeesuksen veren alla. ”Veren alla” ei ole vain 

rukous tai siirtymäsana, veren alla on sielun puhtauden tila, että Herran uhraus Ristillä ennallistaa 

katuvan sielun.   

Herra haluaa teidät puhtaina ja toimien Hengen lahjoilla. Hän haluaa käyttää teitä vapauttaakseen 

toisia, mutta ensin teidän täytyy tulla Hänen rakastavan katseensa alle ja että teidän syntinne ja 

asenteenne puhdistetaan.  

Jos te olette palvelutoimessa, riippuen siitä, kuinka laajalle teillä on vaikutusvaltaa, te voitte olla 

varmoja, että teille lähetetään kirouksia joka päivä.  
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Jeesus aloitti… ” Minun Ihmiseni, te ette voi enää haudata päätänne hiekkaan ja teeskennellä, että 

kiroukset eivät koske teitä. Te olette hyvin väärässä, jos te olette uskoneet sen valheen. Minä 

aseistan teidät nyt pahan ryntäystä vastaan, mikä jatkaa Maapallon kattamista. Jos te ette tiedä, 

miten suojata itsenne ja perheenne, te tulette kärsimään tarpeettomasti. Se on hyvin 

yksinkertaista: laiskuus, laiskuuden synti olla suojaamatta rakkaimpianne. ”  

” Minä olen todella antamassa teille työkaluja selviytyä vihollisesta. Mutta kuten Clare on 

painottanut niin moneen kertaan, hyveellinen ja hyväntekeväisyyttä sisältävä elämä ovat teidän 

parhaat suojanne. Ja kun Minä sanon hyveellinen, Minä tarkoitan suhdetta Minuun. Jossa te 

tulette Minun luokseni ja rukoilette ja kuuntelette vastauksen. Ja te tottelette Minua. Se tarkoittaa 

suhdetta Minun kanssani. ”  

” Kuitenkaan kukaan ei ole ilman syntiä, aina on pieni huomaamaton reikä veneessä. Aina kohta, 

mistä vesi voi hiipiä sisään. Niin on ihmiskunnan jokapäiväisen elämän kohdalla. ” 

” Maapallon kulttuureilla on monia synnillisiä käytäntöjä, jotka te vain pidätte itsestäänselvyytenä. 

Esimerkiksi, uimapuvut ovat Minulle kauhistus, koska ne yllyttävät himoon ja seksuaaliseen 

epäpuhtauteen. Mutta ellette te ole lähellä Minua ja kuuntele hyvin huolellisesti, te tulette 

loukkaamaan monia, jos te pidätte niitä julkisesti. Ja se aukaisee oven. Te ette näe näitä asioita, 

ellette te ole hyvin herkkiä hengellisesti. Ja halukas siihen, että silmänne avataan. ”  

( Clare ) Ja minä keskeytin tässä vaiheessa ja sanoin… ”Herra, jopa Katherine Kuhlman 

(amerikkalainen uskolla parantaja, s.9.5.1907-20.2.1976) käytti uima-asua? Se aina hämmensi 

minua.” 

( Jeesus ) ” Ja hän kärsi siitä myös. Mutta miten kauhistuttavaa moraalinen epäpuhtaus on 

Minusta, panettelu, juoruilu, ja pahan puhuminen tekevät vielä enemmän vahinkoa, vahingoittaen 

monia, jotka ovat viattomia. Ja yksi pieni negatiivinen sana saattaa toisen huonoon valoon ja 

aiheuttaa ystävyyksien lakkaamisen. Minä vihaan pahan puhumista. ”  

” Mutta pikemminkin kuin listaamaan kaikki rikkomukset, Minä pyydän teitä Minun rakkaat, 

kuuntelemaan Pyhän hengen mielipidettä hyvin, hyvin huolellisesti. Hän tulee varoittamaan, kun 

te olette tekemäisillänne syntiä. Jos te teette kaikkia näitä asioita, teidän elämänne tulee olemaan 

paljon rauhallisempaa ja siunatumpaa kuin ympärillänne olevien, jotka eivät välitä sielujensa 

kunnossapidosta. ”  

” Ja vielä yksi mainitsemisen arvoinen asia. Teidän joukossanne on muutamia, jotka ovat 

kuunnelleet näitä viestejä ja tunteneet Minun kehottavan teitä jättämään tietty elämäntyyli, tietyt 

epärehelliset asenteet, tietty ylenkatse ja halveksunta Minun ääntäni kohtaan Minun astioideni 

kautta. ”  

” Teille Minä sanon… älkää kysykö Minulta miksi teille tulee syöpä, miksi perheessänne on niin 

paljon suruja – avioero. Ja miksi te olette taloudellisesti sorrettu ja miksi teillä on riitoja puolisonne 

ja lastenne kanssa. ”  

” Minä sanon tämän teille kaikella armeliaisuudella. Te olette kuulleet Minun sanani, te olette 

tunteneet vakaumuksen syvällä sielussanne. Mutta te olette ravistelleet Minun varoitukseni ja 

vetoomukseni teille pois itsestänne. Minä en laittanut teihin syöpää, Minä en aiheuttanut teidän 

avioeroanne, Minä en tehnyt näitä asioita teille, Minun kallisarvoiseni. Ne tapahtuivat, koska ovi 

oli aukaistu – ehkä katkeruus tai anteeksiantamattomuus. Ne ovat pääovi syöpäsairaudelle. ”  
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” Jos te pilkkaatte Minun varoituksiani, miksi te ihmettelisitte kärsimyksiänne? Ettekö te tiedä, että 

on syy ja seuraus? Elämässänne on asioita, jotka eivät miellytä Minua ja te ette ole valmiita 

muuttamaan niitä. Te ette kuuntele näitä sanoja ja ota niitä vakavasti – ei siksi, että epäilisitte että 

se olen Minä. Te voitte ajatella niin pintapuolisesti, mutta jokin hiljainen heijastus ja tarkemmin 

kuunteleminen tulee paljastamaan teille todellisen ongelman. Hyvin yksinkertaisesti, te rakastatte 

syntiänne, ettekä halua kenenkään kertovan teille, mitä tehdä. Ja te ette halua muuttua. Se on 

teidän kärsimystenne TODELLINEN lähde. ” 

” Kuitenkin Minä tulen teidän luoksenne kuin rakastava Isä ja sanon, ”Pyydän, älkää olko 

peloissanne, Minä tulen auttamaan teitä.” Ja kaikki, mitä teidän täytyy tehdä, on yksinkertaisesti 

rukoilla, ”Herra, minä en ole halukas luopumaan näistä asioista, mutta minä olen halukas, että 

minut tehdään halukkaaksi. Minä luovutan ne Sinun Käsiisi.” Ja katsokaa mitä tulee tapahtumaan. 

Minä tulen muuttamaan teidän sydämenne. ” 

 ” Joukossanne on toisia, jotka sanovat, että te luotatte Minuun ja rukoilette Minua. Kuitenkaan 

teillä ei ole todellista suhdetta Minun kanssani. Te ette etsi Minun mielipidettäni, te ette etsi 

Minun vastauksia ongelmiinne, te vain oletatte, että Minä suojelen teitä – vaikka te ette ole 

valmiita muuttumaan. Tämä on totta joissakin tilanteissa, mutta ei pysyvästi. ” 

” Teille Minä sanon… ” Surua on tulossa, ongelmia on tulossa, vaikeuksia ja tragedioita on tulossa.” 

Mitä kauemmas harhailette lammasaitauksen turvasta, Paimenen ohjauksen alta, sitä enemmän 

teitä väijytään ja lopulta sudet kaatavat teidät. ” 

” Minä en kiroa teitä – Minä siunaan teidät! Mutta te menette omaa tietänne siunauksen kanssa ja 

sitten se varastetaan teiltä ja elämänne menee huonosta huonompaan. ” 

” Ettekö te näe? Tämä on 100%:sesti teidän vikanne, koska te kieltäydytte tulemasta Minun 

suolelukseni piiriin, luottamaan, että Minä olen hyvä ja Minä en tyrkytä teille mitään pahaa. Te silti 

haluatte ottaa elämänne omiin käsiinne, te yhä pilkkaatte Minun ohjaustani ja nauratte Minun 

profeetoilleni. Minä kerron teille totuuden, heidät on lähetetty auttamaan, mutta koska te 

torjuitte heidät ja kävelitte pois erämaahan ilman suojausta, Minä en voi tehdä mitään muuta kuin 

katsoa. ” 

” Teillä on vapaa tahto ja te olette tehneet valintanne. Minä tulen kärsimään tiedän kanssanne ja 

Minä tulen aina olemaan paikalla, kun te huudatte Minua apuun, ”Herra! Auta minua.” Mutta 

sitten teidän täytyy odottaa Minun vastaustani ja toimia sen mukaan. Totella sitä. Ja teidän 

asianne tulevat menemään hyvin.”  

” Siispä, Minä en tuomitse teitä, rakkaat, te olette kallisarvoisia Minulle. Minä pitelen teitä 

sydäntäni vasten, kun te ette tiedä sitä ja Minä itsen teidän vuoksenne. Minä pyydän teitä 

tulemaan Minun luokseni ja muuttamaan elämänne. Mutta siihen asti, kunnes teette niin, on vain 

yksi asia, mitä Minä voin tehdä. Ja se on kärsiä kanssanne. ”  

 

” Siispä, älkää olko peloissanne tulla Minun luokseni ja myöntää heikkoutenne, syntinne, 

typeryytenne, röyhkeytenne ja välinpitämättömyytenne siitä, miksi teitä on sorrettu. Älkää olko 

peloissanne. Minä en tuomitse teitä, pikemminkin Minä otan teidät hellästi käsivarsilleni ja pyydän 

teitä, ”Oletteko te valmiita luottamaan Minuun nyt?” Ja jos te vastaatte ”kyllä”, teidän elämänne 

alkaa kääntyä parempaan. ”  
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” Luotatko Minuun, lapsi? Luotatko todella Minuun? Tuletko vapauttamaan elämäsi Minun käsiini? 

Vai tuletko jälleen menemään omaa tietäsi seuraavaan kriisiin asti?”  

” Ei väliä, mitä valitsette, Minä en tule koskaan, ikinä hylkäämään teitä, Minä tulen aina 

vastaamaan teidän kutsuunne. Pyydän, pyydän, harkitkaa näitä asioita ja vastatkaa Minun 

kutsuuni. Voi, tulkaa Minun luokseni… Minä todella odotan sitä päivää, kun te todella luotatte 

Minuun. ” 

 

 

417. Jeesus puhuu huonojen Ehdokkaiden Parhaasta &  

Suojeluksesta Tottelevaisuuden kautta 

 
PARAS HUONOISTA EHDOKKAISTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Lokakuuta, 2016.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valitettavasti Donald on tehnyt joitakin häpeällisiä asioita menneisyydessään ja se antaa 
painoarvoa heidän väitteilleen. Mutta minä olin ällistynyt, kun Hillary Clinton sanoi jotakin 
viimeisen keskustelun jälkeen tästä vaikutuksesta, ’No niin, se oli hyvä. Heidän täytyy nähdä, 
kuinka hän käyttäytyy näyttämöllä ja se on kaikki, millä on merkitystä.’ Se ei ole täydellinen 
lainaus, mutta sen ydinsisältö ällistytti minua. Kuinka se, miten esiinnyt julkisesti, on kaikki, mikä 
merkitsee? Politiikalla ei ole merkitystä? Korruptiolla ei ole merkitystä? Kansakunnan surkealla 
tilalla ei ole merkitystä?  

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

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

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

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

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

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

”Sanokaamme vain, että Minä olen valinnut parhaan huonoista… koska Minä tunnen hänen 
sydämensä ja Minä tiedän hänen loppunsa. Hän tulee tekemään hyvää työtä. Muut ovat 
pahimman laatuisia petkuttajia, taipuvaisia tuhoamaan teidät ja Maapallon.”  
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”Siispä, on teistä kiinni, Minun Ihmiseni, erottaa nämä sanat. Clare ei tiedä mitään politiikasta, 
jopa hän itse tunnustaa sen, Minä olen ohjeistanut häntä, eikä hänellä ole muita mielipiteitä kuin 
Minun omani.”  

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

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

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

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

 

 

418. Jeesus puhuu Katkeruuden Siemenistä & Valittamisen Voimasta 

 
KATKERUUDEN SIEMENET & VALITTAMISEN VOIMA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Lokakuuta, 2016.  

Clare aloitti… Herran Ilo on voimamme ja olkaamme vakuuttuneita, että Herran ilo on ainoa 
voimamme tässä kyynelten laaksossa.  

No niin, minä jaan tämän teidän kanssanne, rakkaat ystävät, siltä varalta, että olette surullisia 
jostakin tai ette ole antaneet anteeksi muille ja teillä on katkeria tunteita. Kun ette anna anteeksi, 
katkeruuden siemen on istutettu sydämeenne ja se voi tukahduttaa muita tunteita, jotka ovat 
terveitä. Kun tulette vihaisiksi tai kärsimättömiksi – sama asia: te aukaisette oven katkeruuden 
siemenelle. Ja ongelma on, että katkeruuden siemen voi tapahtua niin nopeasti. Se ei tarvitse 
muuta kuin, että ajattelemme katkeran ajatuksen ja pum! Ovi on juuri aukaistu. Se on kuin 
magneetti, se vain vetää sen sisään.  

Siispä, mitä meidän tulisi tehdä? No niin, heti, kun oivallamme, mitä me juuri olemme tehneet, 
menkäämme polvillemme (jos mahdollista) ja katukaamme kärsimättömyyttämme, 
kiittämättömyyttämme ja vihaa Jumalaa vastaan, koska Hän salli mitä tahansa, joka aiheutti 
meidän kielteiset tunteemme.  

Se on koe, todella. Tulenko reagoimaan katkeruudella, vihalla ja kaunalla? Vai tulenko ylistämään 
Jumalaa mahdollisuudesta tarjota Hänelle häälahjan. Kiitos sinulle Herra tästä mahdollisuudesta 
Rakastaa Sinua veljeni tai sisareni kautta.  



 
45 

 

Sitten pyytäkäämme Pyhää Henkeä näyttämään meille, missä meidän pitää katua ja pyytää 
Jeesusta päästämään meidät näistä demoneista ja pahoista tunteista ja vapauttamaan meidät 
jokaisesta katkeruuden siemenestä, joka on saattanut kasvaa ja vaikuttaa koko ruumiiseemme.  

Herra on kertonut minulle aikaisemmin, että katkeruus aiheuttaa syöpää. Se on myrkky, joka 
leviää ja kasvaa. Aivan kuten hyvin pikkiriikkinen sinapinsiemen voi kasvaa pensaaksi, johon linnut 
voivat pesiä, kuten on kirjoitettu Pyhissä Kirjoituksissa, niin voi katkeruuden siemen levittää 
sairauden lonkeronsa meidän ruumiiseemme, sieluumme ja henkeemme.  

Lopullisessa lopussa, kaikki viha voidaan jäljittää takaisin Jumalan luo alkusyynä. Miksi? Koska Hän 
salli sen, mitä tapahtui, joka sai meidät vihastumaan.  

Kun me emme voi nähdä hyvää, jota Hän on tuomassa jokaisesta tilanteesta, josta me 
vihastumme. Me emme ymmärrä Jumalan töitä.  

Mutta jos me luotamme Häneen ja tiedämme ilman epäilyksen häivääkään, että Hän on hyvä 
Jumala ja paljon armollisempi kuin me voimme kuvitella; jos me pysymme kiitollisuuden ja 
ylistyksen asemassa koko ajan, nämä asiat EIVÄT VOI saada jalansijaa!    

Se on haaste. Kuka meistä on saavuttanut tämän pyhyyden tilan? Minä en tiedä, mutta olen 
päättäväinen. Minä olen menossa sinne Hänen suurella avullaan.  

Siispä, minun rakkaat, laittakaamme kaikki kauna ja katkeruus sivuun. Katukaamme pimeitä 
ajatuksiamme ja tunteitamme ja pyytäkäämme Herraa päästämään meidät katkeruudesta, jota me 
haudomme sydämissämme, niin että me voimme olla puhtaita, avoimia astioita, kantaen esille 
eläviä vesiä ja parannusta.  

Jeesus aloitti… ”Tämä on mahtava tehtävä, Minun Ihmiseni. Pysyminen ylistyksessä, rukouksessa 
ja kiitoksen annossa on tapa, jota täytyy harjoittaa, jos mielitte päästä pakoon vihollisen 
ansalankoja. Katkeruus on todella myrkky ruumiillenne, sielullenne ja hengellenne. Jos teidän on 
määrä säilyä terveinä kaikilla osa-alueilla, pyytäkää Minua paljastamaan teille katkeruuden 
siemenet, jotka ovat kasvaneet piikikkääksi pensaaksi, tukahduttaen pyhän elämän, jota janoatte.”  

”Enkö Minä sanonut… ”Siemen, mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, 
mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota 
kypsä hedelmää.” Luukkaan Evankeliumi 8:14  

”Nuo piikkipensaat ovat katkeruuden siemenistä ja täyttymättömistä himoista asioihin: ’Minulla ei 
koskaan ole tarpeeksi. Miksi se ei voinut olla parempilaatuista? Se ei ole väri, jota halusin. Tämä on 
halvasti tehty. Tuo on liian kallis. Miksi sillä ja sillä on parempi? Ja niin edelleen ja edelleen.” 

 ”Te ette oivalla, että nämä pienet turhautumiset, jotka saavat aikaan kiittämättömyyttä, ovat itse 
asiassa vastaanotettu sydäntenne maaperään, katkeruuden piikkipensaiden siemeniä. Sitten, kun 
Minä tulen kylvämään hyvää siementä, se ei kasva, koska piikkipensaat ovat jo tukahduttaneet 
valon ja vallanneet maaperän.”   

”Jos te haluatte muokata sydämen täynnä iloa, teidän täytyy laskea kaikki asiat lannaksi ja vetää 
itsenne Minun lähelleni, hyläten kaikki muut asiat, jotka varmasti tuottavat teille pettymyksen. Ei 
ole kyse köyhyydestä; on kyse irrottautumisesta. Varmasti köyhä henkilö voi olla aivan yhtä 
katkera kuin rikaskin. Mutta kun rikastutte, himonne asioihin kasvaa. Kun te ruokitte sitä, se 
kasvaa suuremmaksi ja suuremmaksi, halliten elämäänne ja pian teillä ei ole aikaa jäljellä Minulle.” 

 ”Clare kamppailee tämän kanssa päivittäin, vaikka hänellä ei ole kyse rikkauksista vaan 
yksikertaisista, tavallisista tarpeista, joiden hän on sallinut kukistaa hänet.”  
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”Hänelle ja kaikille teille, kiitoksen anto ja ylistys ovat lääke ja rikkaruohojen tappaja, jotka 
tukahduttavat piikkipensaat. Kiittämällä Minua kaikissa tilanteissa.”  

”Kuten on kirjoitettu: ’Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on 
Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa’.” Paavalin Ensimmäinen Kirje 
Tessalonikalaisille 5:16-18.  

”Tämä Pyhä Kirjoitus on aivan liian usein sivuutettu, mutta Minä olen tullut valmistelemaan teidät 
kovempia aikoja varten. Jos te elätte tällä tavalla, te tulette säilyttämään ilonne ja terveytenne, 
sillä sairaus ei tule iloiseen sieluun helposti. On teistä kiinni, Minun Ihmiseni. Te voitte valittaa, 
kuten israelilaiset tai te voitte riemuita kuten Paavali teki:  

”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, 
niiden, jotka Hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.” Paavalin Kirje Roomalaisille 8:28.  

”Näettehän, jos te omaksutte tämän kaikella sydämellänne ja TIEDÄTTE ilman epäilyksen 
häivääkään, että Minä olen tuomassa hyvää kaikesta, mitä tapahtuu, jopa kaikkein pahimmista 
asioista, jos teillä on todellista uskoa Minuun, te ette joudu lannistumisen, surullisuuden ja 
epätoivon saaliiksi.”  

”Tämä ei ole jotain, mitä te voitte saavuttaa omillanne, Rakkaat. Tätä varten, te tarvitsette Minua 
ja runsaat annokset Minun Armoani – ja tämä tulee, kun te vietätte aikaa Minun kanssani aidossa 
palvonnassa ja ylistyksessä, kuin myös opiskelette Sanaa. Vastaanotatte ehtoollisen silkassa 
uskossa, että jokainen armo, mitä te tarvitsette, voidaan myöntää ehtoollisen kautta, on myös 
toinen tapa.”  

”Kun te huomaatte kupin puoliksi täynnä, ylistäkää Minua siitä. Kun se on tyhjä, tietäkää, että 
armot ovat todella virtaamassa vahvasti teille ja maailmalle. Koskaan Minä en unohda ottaa osaa 
teidän kärsimyksistänne ja tarjota sitä Isälle Armon saamiseksi maailmalle.”  

”Tässä maailmassa teillä tulee olemaan huolia, mutta olkaa hyvällä mielellä, Minä olen voittanut 
maailman ja huolissanne on salattua mannaa. Riemuitkaa siitä, riemuitkaa, että kärsimyksissänne 
te olette voittamassa ikuisen kunnian painon, josta Paavali puhuu…  

”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 4:16-18.   

”Siispä kiinnittäkää silmänne siihen, mikä on näkymätöntä, se on armon ja hyveen runsas virtaus, 
jota olette saavuttamassa, kun ylistätte Minua kaikissa olosuhteissa. Teidän ei tulisi koskaan 
huolehtia huolistanne. Teidän pitäisi huolehtia, jos teillä ei ole huolia ollenkaan! Se EI ole hyvä 
merkki. Mitä enemmän te kärsitte, sen enemmän hyvettä työstetään sieluunne ja sen enemmän 
saavutetaan muita varten hengellisissä valtapiireissä.”  

”Katsokaa, veljet, ettei teillä kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu 
elävästä Jumalasta.” Kirje Hebrealaisille 3:12.   

Jeesus jatkoi… ”Olkaa vakaasti vakuuttuneita, kerta kaikkiaan, että mitään ei tapahdu elämässänne 
ilman Minun lupaani. Ja jos Minä annan Minun lupani, teidän täytyy tietää: tilanne, olipa se mitä 
tahansa, tulee edistämään teitä pyhyydessä ja olemaan inspiraation lähde muille.”   
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”Siksi Minä sanon teille, ’Riemuitkaa Herrassa aina ja jälleen Minä sanon, riemuitkaa!!’ Jos te 
pidätte tämän sydämen asenteen, monia kirouksia tulee kimpoamaan teistä kuin tuhka tuuleen, 
eivätkä ne koskaan laskeudu teihin. Mutta vielä tärkeämmin, Minun Rakkaani, teillä ja Minulla on 
syvällinen luottamuksen ja läheisyyden suhde, joka tulee enemmän kuin täyttämään ilon 
tarpeenne elämäänne, olosuhteistanne huolimatta.”  

”Jopa kun kuuntelette tätä viestiä, itkekää Minua apuun ja Minä tulen myöntämään teille 
äärimmäisen kiitollisuuden armon. Sitten kaikki, mitä teidän tarvitsee tehdä, on muistaa harjoittaa 
sitä elämänne joka minuutti, erityisesti koettelemuksissa.” 

 

 

419. ABBA ISÄ SELITTÄÄ…  

KUINKA PÄÄSTÄ YLI PAHASTA KIITOLLISELLA SYDÄMELLÄ 

 
KUINKA PÄÄSTÄ YLI PAHASTA KIITOLLISELLA JA YLISTÄVÄLLÄ SYDÄMELLÄ 

Abba Isän sanoja Sisar Clarelle, 26. Lokakuuta, 2016. 

Clare aloitti… Olkoon Jumalan rohkaisu ja rakkaus meidän kaikkien kanssamme, kun me 

kohtaamme päivän haasteet. 

Tänään, kun aloitin rukoushetkeni, Abba Isä ei hukannut aikaa. Hän aloitti… ” Minä en ole vihainen 

tai tyytymätön sinuun, pikku Clare. ” 

Aloin tuntea tunnekuohua, koska olin niin kiitollinen. 

Hän jatkoi… ” Nämä riittämättömyyden vihaiset tunteet eivät ole Minulta tai Minun Pojaltani. Ne 

ovat demoneilta, joten heitä ne menemään, Rakas Tyttäreni. ” 

 Isi, pyydän, päästä nämä katkerat ajatukset minun sydämestäni ja mielestäni. Ota ne pois, minä 

rukoilen. Pyydän, ota ne pois. Minä haluan ylistävän sydämen. 

Hän jatkoi… ” Kyllä. Tähän suuntaan Minä olen viemässä Minun Kehoani, jatkuvaan ylistykseen. 

Sinulle on niin helppoa unohtaa kaikki, mitä olen sinun hyväksesi tehnyt, eikä kiittää päivittäin, 

erityisesti, kun tunnet olosi sairaaksi. ” 

Minä kysyin Häneltä… ”Pyydän, voisitko ennallistaa minut, niin että voisin tehdä työtä?” Koska 

tunnen itseni todella heikoksi ja tunnen olevani ulkona. Todella ulkona.   

Hän vastasi, ” Olet oikeassa, kun näet osan tästä kärsimyksenä, koska se on. Mutta voin auttaa 

sinua kantamaan tämän Minun voimallani. Osa tästä johtuu aikataulun muutoksesta, se haihtuu 

muutaman seuraavan päivän aikana. Mutta siihen asti se on hyvä uhraus. ” 

” Sinä olet väsynyt. Itse asiassa olet lopen uupunut. Sinä kannat taakkaa. Vielä vähän aikaa ja se 

tullaan nostamaan harteiltasi. Sillä aikana, tiedä, että se mitä sinä kannat, on tärkeää Minulle. ”  

” Katsohan, ei ole sen suurempaa voimaa kuin ylistys vastoinkäymisten aikoina. Minä valmistelen 

teitä kaikkia kantamaan teidän ristejänne arvokkuudella ja voimalla, ei ahdistuen, vaimeasti, tai 

musertuen. Minä tarvitsen teidän kaikkien seisovan suorina tulevien kuukausien aikana, kun 

tulette kantamaan sen, mitä Minä tulen sallimaan. ”  
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” Minä haluan teidän olevan Minun Valoni majakoita, Minun Poikani lähettiläitä, loistaen pelon, 

terrorin, ja tarkastelun ja myös epäilyn pimeydessä. Minä haluan teidän kantavan uskoa, toivoa, 

rakkautta ja sitä loistavaa valoa, joka tulee Minun ristiinnaulitusta Pojastani, joka kulki rakkaudessa 

kaikkien pimeiden koettelemustensa läpi. ” 

” Te olette valonkantajia, koska hän, joka kutsuttiin, kääntyi pois syleilemään pimeyttä ja 

halveksimaan Minun Arvokkuuttani ja Voimaani. ”  

” Nyt meillä on monia valonkantajia… siemen, joka putosi maahan ja kuoli, toi esiin valtamerellisen 

valonkantajia. Ja koska tämä on lisääntyvän pimeyden hetki, teidän valonne tulee loistamaan jopa 

enemmän. Mutta pitääksenne soihtuanne sammumasta, teidän täytyy harjoittaa ylistyksen, 

kiitoksen antamisen ja kehumisen tapaa päivän jokaisena hetkenä. ”  

Voi, rakas Herra. Kuinka minä voin tehdä sen? Minä tunnen oloni niin heikoksi kehossani? 

” Tämä on yliluonnollinen lahja, jonka Minä tulen välittämään heille, jotka pyytävät sitä. ”  

Minä pyydän sinulta Isä Jumala, pyydän, anna minulle kaksinkertainen tai kolminkertainen annos 

valoa, niin että minä voin auttaa muita. 

” Sinä tulet saamaan sen, mitä tarvitset, Clare. Mutta sinun täytyy olla valppaana puolustamaan ja 

lisäämään sitä, koska pahat tekevät jokaisen yrityksen varastaakseen sen sinulta. Juuri nyt sinä olet 

vain liekin lepatus. Minä haluan sytyttää sinut Hänen Loistavaksi Morsiamekseen. Mutta sinun 

täytyy uskoa. ” 

” Sinun täytyy uskoa, että Me olemme päässeet voitolle pimeydestä, että sinä olet saanut 

tehtäväksiannon, että sinä olet tarpeellinen. Että tulee olemaan taisteluita, tulee olemaan uhreja, 

mutta sinua ei tulla voittamaan. Minä tulen ennallistamaan, elävöittämään sinua uudelleen ja 

antamaan sinulle uutta kipinää Minun läsnäolossani. ” 

” Tämä ylistyksen harjoittaminen on se, mikä laukaisee vahvan vaikutusvallan muurin eteesi, 

minne ikinä menetkin. Etkö ole kuullut, että Minä asun Minun ihmisteni ylistyksissä? (Psalmi 22:3) 

Kuinka sitten, sinut voidaan voittaa, jos ylistät Minua? ”  

Isä, voitko Sinä selittää minulle, mistä ylistys koostuu? 

”Ennen mitään muuta, kiitoksen antamisesta, nöyrän sydämen kiitollisuudesta, jopa 

pienimmästäkin siunauksesta. Ja sitten huomioiden yhä laajemmalti kaiken, millä Minä olen sinua 

varustanut ja siunannut sinua ytimiisi asti. Aloittaen aina perusteellisella kiitollisuuden asenteella. 

Mikään ei päästä pahasta niin kuin kiitollinen sydän. Vihollisella ei ole minkäänlaista jalansijaa tulla 

sisään kylvämään katkeruuden siemeniä, jotka myöhemmin tukehduttavat elämän. ”  

” Sitten kun olet saanut yhteyden siihen kiitollisuuteen, anna sille ääni. Yksinkertaisesti kiitä 

Minua. Voi, kuinka Minä rakastankaan kuulla ” kiitos Sinulle” Minun Lapsiltani. Niin harvat 

palaavat kiittämään Minua. Useimmat ajattelevat, että mitä muuta he haluavat ja mitä heillä ei 

vielä ole. Jopa kuten Pyhät Kirjoitukset sanovat, he ”himoitsevat” asioita omaksi mielihalukseen. 

Jaakobin kirje 4:2. 

” Tähän ansaan on hyvin helppo mennä, kuten sinä hyvin tiedät. Se alkaa pienestä, kuten 

katkeruuden siemenestä. Se on rahanhimon ja ahneuden siemen. Se on helposti oikeutettavissa, 

koska on aina jotain, jota voit vaatia tarvitsevasi, kuitenkin sinulla on enemmän kuin tarpeeksi. ” 
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” Se tuo tietyn valheellisen turvallisuuden tunteen, kun vaadit ja omistat monia, monia asioita. 

Sinä vaikutat olevan enemmän turvassa, mutta todellisuudessa sinä olet enemmän sidottu alas ja 

laitettu liekaan Maapalloon ja intohimoihisi. Tämän siemenen mukana tulee ajatusten pois 

kääntäjä ja pian on melkein mahdotonta mennä edes hetki eteenpäin ilman, että ajattelet, mitä 

uusia asioita voit saada. ” 

” Se on nopeasti leviävä syöpä, jonka lääke on vain itse kieltäytyminen ja kiitollisuus. Tyytyväinen 

sydän siihen, millä Minä olen sinut varustanut. Ja jos käy ilmiselvästi ilmi, että lisää tarvitaan, Minä 

lähestyn sinua, sinun ei tarvitse lähestyä Minua. Minä puhun sydämellesi tällä tavalla, ” Minä 

haluaisin sinun saavan tämän ja tämän.” Sitä tulee seuraamaan rauha, joka on niin erilainen, kuin 

ne himokkaat ja polttavat ehdotukset, ja häiritsevät mielihalut ja ahdistus, jota rahanhimo 

aiheuttaa. ”  

” Mutta, kun löydät iloa elämän pikku asioista, jopa luonnosta, mitkä ovat esillä joka puolellasi – 

sinä alat laulamaan kiitollisuuden laulua sydämessäsi. Tämä on ylistyksen alku, jota täytyy ruokkia, 

niin että voit rakentaa kunnian linnoituksen Minulle kaikkialle ympärillesi. ” 

” Sitten Minä tulen asuttamaan sinun ylistyksiäsi. Sitten demonit pelkäävät tulla lähelle, jotteivat 

ne korventuisi Rakkauden liekeissä, jotka jatkuvasti polttavat pois maailman hupsut asiat sielusta. 

”  

” Se että jää kiinni Minun Ylistyksiini on suunnaton armo, jota voit jalostaa vasta, kun Minä olen 

antanut armon. Se on jatkuva 24/7 sydämen laulu, kuullaanpa se korvalla tai vain hengellisellä 

korvalla. ” 

” Minä pidän parempana, että ääniaallot lävistävät tilan, jossa asut. Ne rikkovat tukikohtia ja 

suuresti alistavat pahaa. Siellä, missä demoneilla oli helppo pääsy, nyt niiden täytyy kamppailla – 

vain päästäkseen lähemmäs ylistyksen lähdettä, joka todella on heitä sähköistävä ja vahingoittava. 

” 

” Niin monia salaisuuksia on kietoutuneena ylistykseen, Clare. Niin monia asioita murenee. 

Itsesäälillä ei ole jalansijaa. Nurina ja vähättely ovat kuin krapula ylistyksen läsnäolossa. Toisista 

vian löytäminen ja täydellisyyden vaatiminen itseltä ja toisilta – Voi, niitä ei yksinkertaisesti voi 

tapahtua, kun sydän on täynnä ylistystä ja kiitosta. ” 

” Itse asiassa, jos toisessa sielussa on jotakin huomioitavaa, se on heidän hyveensä, joka inspiroi 

sinua jopa kiittämään enemmän. Minä kerron sinulle, ylistys on elämäntapa, joka kukistaa 

vihollisen jokaisen voiman ja juonikkuuden. Se tekee heidät masentuneiksi. ”  

” Kyllä, jotakin naurun aihetta… mutta Minä olen todella vakavissani. He ovat masentuneita, kun 

he kuulevat sinun ylistävän Minua. Se tarkoittaa, että he ovat hävinneet taistelun mielestäsi. 

Pyytäkää tätä lahjaa Minulta Minun Lapseni, ja sitten vartioikaa sydämiänne ja käyttäkää sitä 

elämäntapananne. ” 
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420. Jeesus selittää…  

Hyvän Hedelmän tuominen tai Helvetin Piikkipensaissa pysyminen 

 
KANNATTEKO HYVÄÄ HEDELMÄÄ VAI PYSYTTEKÖ HELVETIN PIIKKIPENSAISSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Lokakuuta, 2016.  

( Clare ) Auttakoon Herra meitä muuttamaan myrkylliset tapamme elämää antavaksi viisaudeksi ja 
iloksi… Amen.  

Minun Rakkaat Sydänasukkaani, en voi korostaa liikaa katkeruuden voimaa. Tämä on niin 
hienovarainen ja läpitunkeva henki. Se pilaa jokaisen siunauksen elämässämme. Terveytemme, 
ajattelumme, suhteemme toistemme kanssa ja Jumalan. Jos teillä on katkeruutta, teitä 
myrkytetään joka päivä ja tämä virus levittää lonkeroitaan, jotka saastuttavat elämiemme jokaisen 
alueen.   

Se on hengellistä syöpää, mikä tunkeutuu koko järjestelmään. Esimerkiksi, jos katkeruus on 
vatsassamme, se leviää satoihin pieniin rauhasiin ruumiissa: keuhkoihin, maksaan, haimaan, 
aivoihin, luihin ja ihoon, jalkoihin, niskaan, selkään, käsivarsiin ja käsiin, kunnes hengellinen, 
fyysinen ja tunneruumis ovat läpikotaisin myrkyttyneet.  

Eikö ole kirjoitettu, että… ”Terveydeksi on iloinen sydän, mutta murtunut mieli kuivuttaa luut.” 
Sananlaskut 17:22.  

Ja kun katsomme luuydintä, se on yksi ruumiittemme kaikkein tärkeimpiä aineita. Se tuottaa 
verisoluja. Siis aivan elämämme ytimeen, vereen, katkeruus vaikuttaa.  

Mitä pitempään me elämme, sen enemmän katkeruus on tunkeutunut olemukseemme. Minä olen 
henkilökohtaisesti vakuuttunut, että vanha ikä ei ole mitään muuta kuin kasaantunutta 
katkeruutta, joka on myrkyttänyt koko meidän ruumiimme ja imeneet elämän niistä, aivan kuten 
syöpä saa ravintonsa meidän ruumiistamme ja se varastaa kaikki ravinteet, jotka oli tarkoitettu 
meidän terveydeksemme.  

Kiitos Herran, siihen on lääke, ’iloinen sydän’, mutta ilo tarkoittaa riemuitsemista, mitä me emme 
voi tehdä ilman kiitollisuutta.  

Ja tästä on tulossa yliluonnollinen hyödyke näinä aikoina! Kaikkien koettelemustemme myötä, 
joita me läpikäymme, meidän täytyy löytää uusia tapoja suhtautua koettelemuksiimme, koska 
vanhat tavat ovat myrkyttämässä meitä.   

Olen alkamassa ymmärtämään… KATKERUUS tulee sisään aina, kun on ärsyyntynyt, kärsimätön, 
vihainen, huolestunut, tuomitseva. MIKÄ TAHANSA KIELTEINEN TUNNE SALLII SIEMENEN TULLA 
SYDÄMIIMME. Ja demoni tulee sen mukana ja sitten katkeruuden juuri on tuppautunut sisään ja 
se tukahduttaa Herran valon, Hänen armonsa ja meidän uskomme.  

Tämä tapahtuu välittömästi ja ilman suostumustamme! Siksi demonit ovat niin tehokkaita, kun he 
tuovat epäjärjestystä… me reagoimme välittömällä ärsyyntymisellä ja katkeruuden demoni ja 
siemen, runsaan lannoitteen kera tulevat sisään ja pääsevät alkuun.  

Kun me kerran sallimme tämän siemenen päästä sisään ja epäonnistumme välittömästi katua ja 
pyytää Herran armoa päästää meidät pahasta, on jo liian myöhäistä. Toisin sanoen, juuri siinä 
paikassa, meidän täytyy pysähtyä ja mennä kasvoillemme ja pyytää Herralta… ’Pyydän, Herra! 
Olen niin pahoillani! Anna minulle anteeksi. Päästä minut tästä demonista ja pyyhi pois tämä 
siemen minun sydämestäni.’  
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Me olemme jo saastuneet ja alamme heikentyä, jos me annamme sen olla siellä. Negatiiviset 
ajatukset myös alkavat moninkertaistumaan, kunnes me emme enää voi keskittyä siihen, mitä 
olimme tekemässä, koska vihamme on kasvamassa joka minuutti.  

Kun me ensin ajattelemme näitä ajatuksia, me olemme jo saastuneet katkeruuden demoneista ja 
siemen on kylvetty ja se tulee kasvamaan nopeasti ja tukahduttamaan elämän, inspiraation, 
terveyden, selkeän ajattelun, toiveikkaat tunteet. Ja jokaisen hyvän asian, johon me yhdistymme, 
siltä riistetään sen hyvyys, aivan sillä hetkellä, kun me elättelemme katkeruutta.  

Tämän tietäen, minun kaikkein ensimmäinen rukoukseni Herralle aamulla on, ’Pyydän, Herra, anna 
minulle anteeksi minun katkeruuteni, auta minua muuttamaan minun ärsytykseni iloiseksi 
kiitollisuudeksi. Pyydän, päästä minut demoneista ja heidän omistautumisestaan, kuin myös 
katkeruuden siemenestä ja juurista. Pyydän, kylvetä minun sydämeni Sinun veressäsi, puhdistaen 
sen kaikesta väärämielisyydestä.’ 

Mutta ennen kuin sanon tämän rukouksen, minun täytyy miettiä vihan, 
anteeksiantamattomuuden, kaunan, kärsimättömyyden, marisemisen aiheita. Ja minun täytyy 
pyytää Pyhää Henkeä, pyydän, näytä minulle minun syntini.  

Siispä, nämä kolme askelta pitää ottaa, ennen kuin pyydän pahasta päästämistä…  

1.tekojeni, tunteitteni ja ajatusteni tutkiminen  

2.anteeksi antaminen kaikille, joille kannan kaunaa 

3.kiittämättömyyden asenteen katuminen  

Koska, todella Herra sallii näitä asioita tapahtuvan ja mariseminen tai valittaminen tai jopa viha, 
muuten, ei ole sitä henkilöä kohtaan, joka aiheutti loukkauksen, vaan Jumalaa kohtaan, joka salli 
heidän aiheuttaa sen.  

Ja tämä minun pitäisi tehdä myös… ’Herra, pyydän, paranna kuka tahansa, jota minä olen 
loukannut.’  

Kiinnostavasti, tänään viestit todella toivat valoon sen, kuinka vakavaa on, kun on katkeruutta…  

Ensimmäinen viesti oli Mooseksen Kolmannesta Kirjasta… ”Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille 
sanoen: ’Jos jonkun ihoon tulee nystyrä tai ihottuma tai vaalea pilkku, niin kuin pitalitauti olisi 
tulemassa hänen ihoonsa, vietäköön hänet pappi Aaronin tai jonkun hänen poikansa, pappien, 
eteen’.” Mooseksen Kolmas Kirja 13:1-2.  

”Ja jos pappi tarkastaessaan häntä huomaa, että nystyrä takaraivon tai otsapuolen paljaassa 
paikassa on vaaleanpunainen, näyttäen samanlaiselta kuin pitali muussa ihossa, niin mies on 
pitalinen ja saastainen: pappi julistakoon hänet heti saastaiseksi hänen päässänsä olevan 
sairauden tähden. Joka sairastaa pitalia, hän käyköön rikkirevityissä vaatteissa, tukka hajallaan ja 
parta peitettynä ja huutakoon. ’Saastainen, saastainen!’ Niin kauan kuin sairaus hänessä on, 
olkoon hän saastainen; saastaisena hän asukoon yksinänsä, hänen asuinsijansa olkoon leirin 
ulkopuolella.” Mooseksen Kolmas Kirja 13:43-46.  

Katkeruus on meidän aikamme Lepra (= pitali, spitaali, Hansenin tauti), kaverit. Huomatkaa, että 
Jumala eristi infektoituneen henkilön. Katkeruus on erittäin tarttuvaa ja leviää helposti henkilöstä 
henkilöön.  

Laittakaamme itsemme lepraisen paikalle. Nouset ylös aamulla, sinun täytyy valita revittyjä 
vaatteita puettavaksesi, etkä voi harjata hiuksiasi, sinun täytyy pitää suu peitettynä koko ajan. Elät 
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aika matkan päässä yhteisöstä, siispä et voi seurustella kenenkään muiden kuin muiden lepraisten 
kanssa. Kaikki, mihin kosket, on saastaista, siispä sinulla ei ole ammattia. Jos joku tulee sinun 
eristettyyn leiriisi, sinun täytyy huutaa, ’epäpuhdas, epäpuhdas!’ Kun menet kaupunkiin, ihmiset 
juoksevat pois läheltäsi ja sinun jatkuvasti täytyy huutaa ’epäpuhdas!’ Ja tällä tavalla sinun täytyy 
elää koko elämäsi. Niihin aikoihin, lepraan ei ollut parannuskeinoa.   

On kirjoitettuna Mooseksen Neljännessä Kirjassa 12:1-15… ”Mutta Mirjam ja Aaron parjasivat 
Moosesta (kyllä, katsokaamme tämän syytä. Tämä on niin mielenkiintoista) etiopialaisen naisen 
tähden, jonka hän oli ottanut vaimokseen, sillä hän oli ottanut vaimokseen etiopialaisen naisen. Ja 
he sanoivat: ’Ainoastaan Mooseksen kauttako Herra puhuu? Eikö hän puhu myös meidän 
kauttamme?’ Ja Herra kuuli sen. Mutta Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu 
ihminen maan päällä. Niin Herra sanoi äkisti Moosekselle ja Aaronille ja Mirjamille: ’Menkää te 
kaikki kolme ilmestysmajalle’. Ja he menivät kaikki kolme sinne. Silloin Herra astui alas 
pilvenpatsaassa, asettui majan ovelle ja kutsui Aaronia ja Mirjamia; molemmat menivät sinne. Ja 
Herra sanoi: ’Kuulkaa Minun Sanani. Jos keskuudessanne on profeetta, niin Minä ilmestyn hänelle 
näyssä, puhun hänen kanssaan unessa. Niin ei ole Minun palvelijani Mooses, hän on uskollinen 
koko Minun talossani; hänen kanssaan Minä puhun suusta suuhun, avoimesti enkä peitetyin 
sanoin, ja hän saa katsella Herran muotoa. Miksi ette siis peljänneet puhua Minun palvelijaani 
Moosesta vastaan?’”  

”Ja Herran viha syttyi heitä kohtaan ja Hän meni pois. Kun pilvi oli poistunut majan päältä, niin 
katso, Mirjam oli lumivalkea pitalista; ja Aaron kääntyi Mirjamiin päin ja katso, tämä oli pitalinen. 
Silloin Aaron sanoi Moosekselle: ’Oi, herrani! Älä pane meidän päällemme syntiä, jonka me 
olemme tyhmyydessä tehneet. Älä anna hänen jäädä kuolleen sikiön kaltaiseksi, jonka ruumis on 
puoleksi mädännyt, kun se äitinsä kohdusta tulee.’ Silloin Mooses huusi Herran puoleen sanoen: 
’Oi Jumala! Paranna hänet!’ Herra vastasi Moosekselle: ’Jos hänen isänsä olisi sylkenyt häntä 
silmille, eikö hänen olisi ollut hävettävä seitsemän päivää? Olkoon hän nyt suljettuna ulos leiristä 
seitsemän päivää ja sitten hän pääsköön takaisin.’ Niin Mirjam oli suljettuna ulos leiristä seitsemän 
päivää, eikä kansa lähtenyt liikkeelle, ennen kuin Mirjam oli tuotu takaisin.”  

Hetkessä nainen, joka oli arvoasteikossa korkeimmalla Israelilaisten yhteisössä, muuttui 
epäpuhtaaksi ja eristetiin yhteisöstä. Tämä on katkeruuden voima. Ja se on erittäin tarttuvaa. Vain 
yksi ajatus, se ei muuta vaadi ja olet infektoitunut. Aivan kuin yksi hyttysen pisto vaaditaan 
malariaan, yksi yskäisy suljetussa huoneessa sairastuttaa Ebola-viruksella.  

Jaakob puhuu siitä, sanoen… ”Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltään, 
vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan palveluksensa on turha. Myös kieli on tuli, on 
vääryyden maailma; kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen 
elämän pyörän, itse syttyen helvetistä.”  

Siispä, tässä hän puhuu alkulähteestä. Tämä tulee paholaiselta… ”Sillä kaiken luonnon, sekä 
petojen että lintujen, sekä matelijain että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää ja onkin 
kesyttänyt; mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää; se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa 
myrkkyä.” 

”Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää ja sillä me kiroamme ihmisisä, Jumalan kaltaisiksi luotuja; 
samasta suusta lähtee kiitos. Näin ei saa olla, veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja 
karvasta vettä? Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja eikä viinipuu viikunoita? Eikä 
myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä.” Jaakobin Kirje 1:26 & 3:6-12.  

Pyydän Sydänasukkaat, Minä pyydän teitä… Katukaa kaikkea katkeruutta ja rukoilkaa minun 
puolestani, koska näen myrkyn sydämessäni. Katkeruus saa aikaan, että syöpä on kivuliaampaa ja 



 
53 

 

leviävän. Katkeruus tekee pääkivuista pahempia. Katkeruus saa mielenne kieroutumaan ja 
ajattelun pois tolaltaan. Ruumiinne, sielunne ja henkenne myrkyttyvät tällä aivan yhtä varmasti, 
kuin jos teillä olisi lepra. Mitä ikinä hyvää haluaisittekin tehdä elämässänne, sen katkeruus suuresti 
vaarantaa.  

Kun israelilaiset olivat erämaassa, Suurissa, kolmen päivän matkan päässä Punaiselta Mereltä, he 
tulivat saastuneelle lähteelle. Herra kertoi Moosekselle heittää puun veteen, että se tulisi 
makeaksi. Mooseksen Toinen Kirja 15.  

En voi muuta kuin ajatella Jeesuksen ristipuuta, jota Jeesuksen piti kantaa Hänen 
ristiinnaulitsemistaan varten. Herran Ristin voiman kautta meille on annettu anteeksi ja meille on 
annettu uusi elämä, vapaa katkeruudesta.  

Jatkaen Uuteen Testamenttiin…  

”Ja kun Hän oli eräässä kaupungissa, niin katso, siellä oli mies, yltänsä pitalissa. Ja nähdessään 
Jeesuksen hän lankesi kasvoilleen ja rukoili Häntä sanoen: ’Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut 
puhdistaa.’ Niin Hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi. ’Minä tahdon; puhdistu.’ Ja kohta 
pitali lähti hänestä. Ja Hän kielsi häntä siitä kenellekään puhumasta ja sanoi: ’Mene, näytä itsesi 
papille ja uhraa puhdistumisestasi, niin kuin Mooses on säätänyt, todistukseksi heille’.” Luukkaan 
Evankeliumi 5:12-14.   

Herra on niin täynnä myötätuntoa. Tulkaamme Hänen luokseen katuen ja pyytäen Häntä 
parantamaan meidät valittamisen, katkeruuden, marisemisen tavoista ja johdattamaan meidät 
uuteen tapaan, Hänen ylistämiseensä, kaikista oppitunneista, joita Hän antaa meille epäsuotuisten 
olosuhteitten kautta, tietäen, että meidän pyhyyttämme muovataan ja se kulkee kunniasta 
kunniaan. Siispä, ei ole mitään, todella, mistä marista. Meidän omaksi hyväksemme Hän sallii 
nämä asiat.  

Siinä vaiheessa, kysyin Herralta, jos Hänellä oli jotakin, mitä Hän halusi sanoa.  

Ja Hän sanoi… ”Ei, tämä opetus on täydellinen itsessään – vain todella kuulostelkaa näitä sanoja ja 
tehkää päätös sydämissänne, laittaa sivuun kaikki mariseminen, kauna, katkeruus. Tehkää vakaa 
päätös, rakkaat. Tämä on Saatanan hyökkäys numero ykkönen, kääntää elämänne happamaksi. 
Hän saa myöntymyksenne, kun hän saa aikaan huolia. Vihanne on hyväksymisleimanne, hänen 
katkeruuden siemenen lahjalleen, demonin kera hoitamaan sitä sydäntenne puutarhaan.”  

”Voitteko kuvitella, miltä sydämenne puutarha näyttää, kun katkeruus on kasvanut yli siitä? Minä 
voin kertoa teille, se ei enää ole puutarha, pikemminkin orjantappuroiden ja piikkipensaiden vyyhti 
ja siitä kukaan ei voi kävellä läpi, saati istahtaa alas siellä. Siellä ei ole kukkia, ei hedelmiä, vain 
pensaitten iljettäviä vyyhtejä, joissa on teräviä piikkejä, joiden kärjet ovat myrkytettyjä. Tässä 
puutarhassa ei ole lepoa tai ravinteita, pikemminkin se on esitys Helvetistä Maapallolla.”  

”Tämä, todella, on se, mitä sielusta tulee, kun hän elättelee katkeruutta; kaikki elämä tukehtuu. 
Siellä on mustasukkaisuutta, vihaa, kaunaa, masennusta, tuomitsemista, kärsimättömyyttä, 
itsekkyyttä, julmuutta, kostoa, ylpeyttä ja jokainen haitallinen, pimeä ihmisen tuntema ajatus.”  

”Kun siemen tulee sisään, se löytää hyvän ravinnon ja hitaasti ulottaa juuriaan laajemmalle. Aluksi 
sielu ei saata olla tietoinen, että jokin heidän sisällään on vaarantunut. Kun demoni hoitaa tätä 
kasvia ja juuret leviävät elämänne eri alueille, he odottavat mahdollisuutta, jota he tarvitsevat, 
ottaa sielu haltuun. Ehkä se on aviorikos, lapsen menetys tai epäreilu työpaikan menetys, syöpä tai 
vakava sairaus, väärä syytös tai pettäminen.”  
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”Kun tapahtuma sattuu, juuret versovat ja se voidaan tuntea kaunana ja vihana. Sitten niistä tulee 
havaittavia. He tukehtuvat ja torjuvat Minun rakkauteni ja sielu katkeroituu ja katkeroituu ja 
kovettuu. Silloin satoisat, hedelmää kantavat viinipuut, jotka tulevat Viininviljelijältä, eivät voi 
tuottaa parhaimpia rypäleitä, koska kaikki mikä on hyvää ja terveellistä kasveille, on tukahtunut 
pensaikossa.”  

Täten, vaikka ajattelette pysyvänne Viinipuussa ja tuovanne hedelmää, todellisuudessa te pysytte 
Helvetin piikkipensaissa, katkeruudessa.”  

”Tulkaa Minun luokseni, Minun lapseni. Tunnustakaa kaikki tunteenne ja työstäkäämme ne 
yhdessä. Puhdistakaamme viinitarha ja polttakaamme piikkipensaat armeliaisuuden tulissa. Silloin 
Minä tulen työskentelemään kanssanne, ennallistaaksemme hedelmällisen ja tuoksuvan 
puutarhan, jossa me voimme kävellä yhdessä, suunnitellen uutta elämää ja tuoden uutta 
hedelmää.” 

 ”Me voimme tehdä tämän yhdessä, jos haluatte. Teidän täytyy tehdä tahdon ele ja pitää siitä 
kiinni kaikissa olosuhteissa. Me voimme tehdä tämän. Te voitte alkaa tänään viettämään 
juhlimisen ja kiitoksen annon elämää, tietäen ilman epäilystä, että kaikki asiat työskentelevät 
hyvän eteen, kun te olette Minussa ja Minä teissä.” 

 

 

421. Jeesus selittää... Saatanan orjuuttamat & Halloween yö 

 
31.10.2016 - Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

Clare aloitti... Herra, mikä on viestisi tälle päivälle? 

Ja Hän vastasi... “Minä annan rangaistuksen, sanoo Herra.” 

“Saatana on rikollinen, Minä olen Jumala. Jokainen ase, joka taotaan sinua vastaan, on tehoton. 
Sinä olet valinnut seuraavasi Minua ja palvelevasi Minua koko elämäsi. Eikö Minun pitäisi sinua 
silloin suojella pahan tekijöiltä?”  

Herra jatkoi... “Koska kaikista päivistä tänään on saatanan päivä (31.10 – Halloween) juhlia heidän 
tappiotaan.”  

Ja minä kysyin Häneltä... Miksi he juhlisivat tappiota? 

“Siinäpä se, he eivät ymmärrä, että ovat hävinneet – Niin he juhlivat. Minä en voi pelastaa 
langenneita enkeleitä, he ovat sinetöineet kohtalonsa. He joutuvat tuliseen järveen, ennemmin tai 
myöhemmin. Mutta Minä voin pelastaa heidät, joita langenneet enkelit kiusaavat. Minä voi myös 
pelastaa heidät, jotka ovat heidän harhauttamia. Sen takia sinä rukoilet vihollisiesi puolesta.”  

“Minä näin sen ajan, jolloin he olivat viattomia ja puhtaita, ennen kuin synti astui sisään ja he 
tekivät liiton paholaisen kanssa. Minä näin kun heitä satutettiin ja syvästi loukattiin. Minä anoin 
heitä menemästä koston ja vihan tielle. Ja että he antaisivat anteeksi ja Minä voisin parantaa 
heidät. Jotkut kuulivat Minut selvästi, ja kuitenkin he kääntyivät pois. Joillain oli syvä väärinteon 
tunne kun he seurasivat lihansa reaktiota, mutta silti he jatkoivat. Ja jotkut eivät kuulleet Minua 
ollenkaan – He olivat kuuroja. Silti koskin jollain tapaa heitä kaikkia varoittaakseni heitä.”  

“Minä tiedän mitä sielusta, joka on astunut harhaan, voisi tulla kun hän kääntyy pahuudesta. He 
voivat saavuttaa korkeimman pyhyyden ja aseman Minun kuningaskunnassani. Mutta ensin 
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heidän on annettava anteeksi vihollisilleen, kieltää saatana ja kaikki pahan teko, katua huolellisesti 
jokaista pahaa tekonsa, sitten tulla luokseni ja Minä voin ennallistaa heidät. En ainoastaan 
ennallista heitä, vaan asetan vartion heidän ja heidän perheidensä suojaksi, jotta mitään pahaa ei 
heille tapahtuisi. Toisin sanoen, he ovat suojeltu saatanan ja sen noitapiirien kostolta.”  

“Mutta heidän pitää omaksua Minun tieni, eikä koskaan kääntyä takaisin.”  

“Minä en voi suojella sielua, joka kääntyy takaisin. Niin kauan kuin he elävät lammastarhan 
suojissa, ei yksikään susi tai leijona voi heitä napata. Mutta jos he loikkaavat aidan yli tai palaavat 
vanhoille teilleen, he ovat hyvin haavoittuvaisia.”  

“Minä haluan rakkaudellisen suhteen heidän kanssaan. Haluan heidän kutsuvan Minun Isääni 
heidän Isäkseen – Koska he ovat alunperin tulleet Hänestä. Hän rakastaa heitä suuresti, he ovat 
Hänen lapsiaan, ja heidän menettämisensä on sama Hänelle kuin menettäisi yhden, joka palvelee 
Häntä. He ovat rakastettuja, ehdoitta.”  

Herra, teetkö tänään uuden vetoomuksen satanisteille?  

“Teen. Ja kutsun kaikkia sydänasukkaita omistamaan tämän päivän rukoiluun heidän puolestaan, 
jotta he katuisivat ja palaisivat Minun Isäni sydämen puoleen. Minä johdatan heitä. Minä parannan 
heidät. Minä opetan heitä. Minä välitän heidät ja annan anteeksi heille. Minä teen kaiken, mitä 
hyvä isä tekisi hänen rakkaalle lapselleen.”  

“Silti tämä konsepti on vieras heille. Jos he vain lähestyisivät Minua ja antaisivat Minulle 
mahdollisuuden, Minä näyttäisin heille merkityksen, rakkauden todellisen merkityksen. Ja koskaan 
enää eivät he joudu kaipaamaan rakkautta. Minä annan sitä heille joka päivä kuin tuoretta mannaa 
jos he vain antaisivat Minulle sen mahdollisuuden ja tulisivat luokseni joka päivä.”  

“Monet teistä, jotka harjoittavat noituutta, on kutsumus olla profeettoja ja parantajia Minun 
kuningaskunnassani. Monilla teistä on ollut vain trakedioita elämissänne – Sanoinkuvaamattomia 
trakedioita – Ja ette ole koskaan saaneet tietää, millaista olisi ollut, jos olisi ollut rakastava äiti tai 
isä. Monet teistä on kirottuja, jotta pysyisitte noitapiirissä, vaikka on aikoja, jolloin haluaisitte ulos. 
Olette peloissanne siitä, mitä teille tehtäisiin.”  

“Teidän johtajanne on koira lieassa, ja Minä pidän toisesta päästä kiinni. Hän ei voi mennä yhtään 
pitemmälle kuin Minä sallin ja jos käännyt Minun puoleeni, Minä totisesti vapautan sinut ja 
suojelen sinua häneltä.”  

“Olet nähnyt tällä kanavalla, kuinka Minä rakastan teitä kaikkia. Olet nähnyt, kuinka opastan sinua, 
kuinka odotan näkeväni sinut, kuinka jatkuvasti voitan lasteni ja palvelijoideni viholliset. Olet 
nähnyt todellisen mestarin ja luojan, joka ei valehtele. Olet nähnyt Minun persoonallisuuteni, ja 
että Olen rakastettava ja lähestyttävä Jumala.”  

“Jotkut teistä ovat kääntyneet Minun luotani, koska olette menettäneet rakkaimpanne ja jatkoitte 
kysyen; ‘Jos olet Jumala, miksi annoit heidän kuolla, minä rukoilin Sinua?’ Silti sinä et omaa samaa 
tietoa, kuin Minä. Sinä et tiedä, mitä olisi voinut tapahtua, jos en olisi kutsunut heitä kotiin. Sinä et 
näe kokonaiskuvaa, koska olet vain pieni luomus ja Minä olen se, joka moutoili sinut äitisi 
kohdussa.”  

“Sinun tiesi eivät ole Minun tieni, etkä koskaan tule ymmärtämään teitäni. Mutta kaikelle, mitä 
sallin, on todella hyvä syy. Ei väliä, miten vaikealta se näyttääkään. Ja joidenkin syiden taustalla on 
sinun pelastumisesi. Kerran, sielut tekevät sopimuksen Minun kanssani siitä, millaisen elämän 
tulevat elämään, ennen kuin tulevat maahan. Meillä on yhteisymmärrys siitä ja monet, jotka 
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näyttävät kuolevan turhaan, ovat marttyyreja antaen kärsimyksensä ja elämänsä toisten puolesta, 
koska he rakastavat. Jopa kasvit ja eläimet ymmärtävät, mitä pyydän niiltä.”  

“Kaikki hyvä, mitä rakastit siinä henkilössä on vain heijastusta Minun rakkaudesta sinua kohtaan. 
Rakastivatko he seuraasi ja halusivatko he aina olla kanssasi? Vielä enemmän Minä haluan ja 
rakastan. Olivatko he valmiita tekemään mitä tahansa puolestasi? Niin olen Minäkin – Minkä 
todistin kuollessani tuskaisen rikollisenkuoleman ristikukkulalla. Suojelivatko he sinua? Niin 
Minäkin, vaikka et ole ollut tietoinen monista kerroista, kun olet ollut lähellä kuolemaa. Oliko aika 
heidän kanssaan todella hauskaa? Niin on myös Minun kanssani – Jos haluat kultivoida 
suhteemme kanssani. Sinut on kutsuttu. Huolehtivatko he sinusta? Niin Minäkin, joka päivä... 
Mutta et huomaa sitä.”  

“Ei ole mitään sattumia. On vain Jumalan tekoja.”  

“Onko sinulla unelmia? Onko jotain lahjoja tai ammattitaitoja joita olet aina halunnut, mutta 
sinulle on sanottu, että häviäjä ja sinulla ei ole lahjoja? Tai yrititkö ja jatkuvasti epäonnistuit? 
Niinpä ajattelit, että loitsujen avulla saat, mitä olet halunnut? Tiedätkö, että saatana vie elämäsi ja 
syöksee sinut helvettiin ja kidutukseen kun hän lakkaa käyttämästä sinua. Kyllä, hän käyttää sinua. 
Hän käyttää sinua levittääkseen uskontoaan. Tiedätkö, että voi muuttaa sinun DNA:tasi ja antaa 
sinulle ne lahjat, joita olet aina halunnut? Voin jopa opettaa sinua käyttämään lahjojasi ja opastaa 
sinut tielle, joka tekee elämästäsi tyydyttävää.”  

“Ajattelet, että raha, naiset tai miehet ja lahjakkuus on se, mitä haluat, mutta kun sinulla kaikki se 
ja tunnet sen tyhjyyden sisälläsi. Huomaat, että mikään ei tuo sinulle tyydytystä, joka kestää. Kaikki 
on tyhjää, koska sinun sydämesi on tehty Minulle. Ja ennen kuin Minä elän sisälläsi, tunnet olosi 
tyhjäksi, ei väliä miten paljon sinulla on.”  

“On paljon asioita, joita et tiedä Minusta ja mitä teen lasteni vuoksi. Ja saatana ei tule sitä sinulle 
kertomaan. Hän valheiden isä ja mihinkään mitä hän sanoo ei voi luottaa. Toivoin, ettet odota 
totuuden paljastumista. Toivon, ettet odota kunnes on liian myöhäistä.”  

“Siis vielä, kutsun teitä, jotka palvotte saatanaa tehden taikoja ja loitsuja. Kutsun teitä tulemaan 
sydämeeni. Minä todella rakastan teitä ja haluan teidän olevan Minun kanssani ikuisesti. Tiedän, 
mitä olet tehnyt. Olen nähnyt kaiken. Silti rakastan sinua. Silti haluan sinut. Ja jos tulet Minun 
luokseni, annan sinulle anteeksi ja pesen sinut puhtaaksi menneestä elämästäsi ja annan sinulle 
uuden elämän. Raikkaan, uuden elämän. Uuden toivon. Ja tulet löytämään todellisen ilon ja 
rakkauden elämääsi, jota kukaan ei voi viedä sinulta. Ja sinä saat rauhan. Rauhan, jollaista sinulla ei 
koskaan, milloinkaan ole ollut.”  

Tulkaa Minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa 
Minun ikeeni harteillenne ja katsokaa Minua: Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän 
sielunne löytää levon. Matt. 11:28-29 

 

 

422. Vertaus vartioiduista Hunajamehiläisistä & Pyhiinvaeltajasta 

 
VERTAUS HUNAJAMEHILÄISISTÄ & PYHIINVAELTAJASTA  

Opetus, 2. Marraskuuta, 2016.  
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Clare aloitti… No niin, minun rakkaat Sydänasukkaani. Herra on niin rikas viisaudessa ja Hän on 
jatkuvasti näyttämässä minulle uusia asioita. Kristillisessä elämässä ei ole mitään ikävystyttävää!  

Ja minä haluan jakaa kanssanne vertauksen tänään… Vertauksen vartioiduista Hunajamehiläisistä 
ja Pyhiinvaeltajasta.  

Kerran oli rakas sielu, joka oli tullut rauhattomaksi ankeaan elämään, jota hän eli ja hän kaipasi 
matkustaa ja löytää elämäntavan, joka olisi erilainen, kuin se, mitä hän oli tuntenut. Syvät metsät 
viehättivät naisen seikkailunhalua, mutta hän oli lumoutunut eri hunajalaaduista eri puolilta 
maailmaa. Siispä hän varmisti, että hän matkoillaan vierailisi niiden mehiläispesillä. 

Pyhiinvaellus osoittautui pitkäksi ja ylläpitoa löytyi matkan varrelta vähän. Kun hän sattui 
tulemaan mehiläispesälle metsässä, haluten tulla ravituksi makealla nektarilla, hän keksi monia 
tapoja saada hunajaa. Hän oppi savustamaan mehiläiset ulos pesästä, puhumaan niille 
ystävällisesti tai kutsumaan niitä suloisilla huilumelodioilla. Hän jopa odotti, että karhu turmelisi 
pesän, niin että hän voisi tulla syömään tähteitä.  

Nektarin saavuttamisessa oli muutamia onnistumisia… mutta se aina päättyisi pettymykseen, kun 
häntä pistettiin useita kertoja ja hänen kohtaamisensa loppuisivat surullisuuteen ja katkeruuteen, 
vaikka hunaja aluksi oli makeaa.  

Tämä sai aikaan hänessä suuren pelon pesiä kohtaan, vaikka Herra oli laittanut häneen syvän 
mielihalun nektariin.  

Siispä hän kulki metsästä metsään, joka suuntaan, läpi vuoristojen ja tasankojen ja löysi pesän jopa 
hirven jäännöksistä. Mutta, kuten aina, se päättyi kivuliaisiin pistoksiin ja hänellä alkoi olla suuri 
pesien pelko.  

Yhtenä päivänä hän kohtasi kanssakulkijan, joka oli kokeneempi ja viisaampi kuin hän ja mies 
kertoi hänelle kaukaisesta vuoresta, jossa mehiläisiä piti Mestari, joka opetti niitä jakamaan 
hunajaansa ja vartioimaan pesää hyvin huolellisesti, niin että vain parhainta, puhdasta hunajaa 
Taivaasta tehtäisiin.  

Silti mehiläisillä oli omat kamppailunsa, mutta ne olivat oppineet, että vain kukat, joilla Mestari 
heitä varusti, tuottivat hienoa hunajaa, joka ei ollut maailman homeiden ja myrkyllisten katkujen 
saastuttamaa.  

Siispä hän lähti tähän paikkaan ja viimein saapui sinne ja huomasi, että se oli erittäin raskaasti 
vartioitu. Tietenkin Mestari oli nähnyt monia, jotka tulivat varastamaan pesiä tai tuhoamaan niitä 
ja he kaikki olivat kokeneet suuria menetyksiä, kun huolettomat ihmiset tulivat, eivätkä ottaneet 
huomioon mehiläisten tarpeita. Heiltä oli vienyt monta vuotta toipua menetyksistä, siispä Mestari 
vartioi tarkkaan pesiä.  

No niin, tähän mennessä hän pelkäsi mehiläispesiä aika paljon, koska hän ei ollut koskaan vieraillut 
pesällä, joka ei olisi päätynyt vahingoittamaan häntä. Siispä hän oletti, että tämä pesä oli aivan 
samanlainen, kuin ne kaikki. Hän arveli, että tässä pesässä saattaisi olla suurenmoista hunajaa, 
mutta mihinkään pesään ei voisi luottaa. Kun hänen sallittiin tulla portista sisään, hän toi 
mukanaan mehiläisten pelon, koska hänen mielessään ne olivat kuten kaikki muutkin.  

Hän yritti taistella näitä ajatuksia vastaan ja kun hän leiriytyi lähistölle, mutta yhtenä yönä, kun 
hän oli maistellut hieman erityislaatuista hunajaa, hän alkoi pelkäämään, että Mestari voisi 
kontrolloida häntäkin – siispä hän mielessään aikoi lähteä hiljaisesti, kenenkään huomaamatta.  
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Hänen pelkonsa oli saanut hänestä yliotteen. Hänen mielihalunsa Mestarin tekemään hunajaan oli 
suuri, mutta hänen mielihalunsa ei ollut hänen kontrolloitavissaan; pikemminkin pelko pistetyksi 
tulemisesta kontrolloi häntä.  

Siispä hän lähti saamatta purkillista kallisarvoista, meripihkan väristä hunajaa, jota Mestari oli 
valmistellut vain häntä varten.  

Hän jatkoi pesältä pesälle menemistä pyhiinvaellusmatkallaan, mutta hän aina epäröi, kun hän tuli 
lähelle hunajaa, koska parhaimpia, puhtaimpia Taivaan hunajia vartioitiin ja se pelotti häntä. Hän 
saattaisi menettää kontrollinsa… koska niin häntä pistettiin aikaisemmin.  

Siispä hän vaelteli Maapallolla, tullen yhä nälkäisemmäksi ja hauraammaksi ja saalistajat olivat 
seuraamassa häntä. Ja hän kulki ilman vartioitujen, puhtaitten hunajien ravintoa ja suojelusta 
loput päivänsä.   

Siispä, mikä on tämän tarinan opetus?  

Kun meillä on minkä tahansa pelko, on kyse henkiinjäämisvietistä, koska meitä on haavoitettu 
aikaisemmin. Niinpä me suojaamme ja suojelemme itseämme. Me vältämme kaikkia tilaisuuksia, 
missä me voisimme loukkaantua, koska me emme halua tulla kenenkään tai minkään 
kontrolloimaksi. Me emme luota keneenkään.  

Näin Saatana saa elämiemme suunnat; näin HÄN kontrolloi meitä. Pelkomme takia hän tietää, 
mitä tehdä, saadakseen meidät ajattelemaan, niin että me tulemme välttämään jotakin tai joitakin 
paikkoja. Siispä, kun sielu tulee lähelle jotakin, joka on vartioitua, aitoa ja tervettä – vihollinen 
vihjailee, ’He tulevat kontrolloimaan sinua. Sinä et halua tulla kontrolloiduksi, ethän?’ Ja he 
pelästyvät tiehensä.  

Mutta todellisuudessa, Saatana tietää mitä hän on vaarassa menettää paikassa, missä hunaja on 
vartioitua. Hän tietää, että vartioitujen mehiläisten tavoissa on viisautta ja ravintoa. Ja jos sielu 
alkaa luottamaan ja todella kuuntelemaan, heidät tullaan aseistamaan hyökkäyksiä vastaan, joita 
hän haluaa tehdä heitä vastaan, kunnes heidän lahjansa on täysin pilattu.  

Saatana on päättäväinen ketä tahansa kohtaan, joka voisi olla uhka hänen valtakunnalleen ja 
niinpä hän opettaa heille pelon tavan, niin että pelko tulee helposti ohjaamaan heitä pois siitä, 
mikä olisi voinut heidät pelastaa. Hän on myös omistautunut eristämään heidät, niin ettei heillä 
ole muuta lisäviisautta kuin heidän omansa. Hän vetoaa heidän ylpeyteensä ja kertoo heille, ’Sinun 
ei tarvitse kuunnella heitä, sinä tiedät tämän jo. Sinä tiedät, mikä on tärkeää. Jos sinä kuuntelet 
heitä – he tulevat kontrolloimaan sinua.’  

Kun sielu on vakuuttunut kaikista noista asioista, he ovat jo niin täynnä; ei ole enää tyhjää tilaa 
vastaanottaa tuoretta, makeaa, puhdasta hunajaa – vaikka he kaipaavat sitä kiihkeästi. Niinpä he 
jatkavat aliravittuina, tehden samoja virheitä uudelleen ja uudelleen. Pelon manipuloimina, he 
välttävät vartioitua hunajaa ja mitä tahansa viisautta, jota he saattaisivat jakaa, etteivät he 
kontrolloisi heitä.  

Lisäksi vihollinen väärin perustein syyttää viattomia, vartioituja mehiläisiä ja jos sielu kuuntelee, 
hän on avannut vielä uuden oven hänen vääryyden työntekijöidensä heikentää häntä.   

Kuitenkin siinä on ironiaa sielulle, joka on hirvittävän peloissaan, että häntä kontrolloidaan, että he 
eivät enää ole itse kontrolloimassa omia elämiään. Kaikkia heidän toimiaan kontrolloi pelko tulla 
kontrolloiduiksi. Ja kuka inspiroi pelkoa?  

Saatana.  
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Joka paikassa on hyvää ja pahaa. On puhdasta Taivaan hunajaa ja saastunutta hunajaa, jossa on 
maailman hometta. On olemassa ilkeitä pistäviä mehiläisiä, tappajamehiläisiä. Ja Mestarin 
kasvattamia mehiläisiä, jotka parveilevat sydämen muotoisessa muodostelmassa, sillä aikaa, kun 
maistelette niiden hunajaa.  

Ainoa lääke, jonka näen sielulle, joka on jäänyt sellaiseen kuoppaan, on nöyryys, jonka paholaiset 
ovat jo tuhonnet kertomalla heille, ettei heidän tarvitse tietää enää muuta.  

Ja oppimiskykyistä henkeä tarvitaan myös. Mikä on oppimiskykyinen henki? Jotkut ovat sanoneet, 
että se tarkoittaa alistumista johtajuuteen. Se on kieroutuma, jonka tarkoitus on kontrolloida 
ihmisiä vielä toisen tyyppisellä pelolla.  

Tottelevaisuus ei tarkoita jonkin tottelemista, jonka sydämessänne tiedätte, ettei se ole oikein. Se 
ei ole tottelevaisuutta! Jos se rikkoo sitä tapaa vastaan, millä Herra on johdattanut teitä ja jos se 
rikkoo omaatuntoanne vastaan, silloin teidän ei pidä tehdä sitä. Ja älkää salliko kenenkään syyttää 
teitä tottelemattomuudesta, koska se ei ole sen kaltaista tottelevaisuutta, jota Herra haluaa 
meiltä. Herra haluaa meidän olevan tottelevaisia Pyhälle Hengelle ja Hänelle ja Jumalan tiedetylle 
tahdolle. Se on tottelevaisuutta.  

Mutta on aikoja, jolloin me erehdymme ja me emme aina tiedä, mikä ääni on Herran ja mikä ääni 
on vihollisen. Koska monet, monet naamioituvat Jeesuksen muotoon.  

Oppimiskykyinen henki on nopea kuuntelemaan ja hidas puhumaan. Oppimiskykyinen henki ei 
jatkuvasti puolusta ideoitaan. Pikemminkin, he kuuntelevat ja vertaavat hiljaisuudessa ja sallivat 
Pyhän Hengen erotella totuuden virheestä. Oppimiskykyinen henki etsii itseään viisaampia ihmisiä 
ja on innokas oppimaan heiltä. Oppimiskykyisellä hengellä on totuuden nälkä ja nälkä johdattaa 
heitä hylkäämään minkä tahansa tavan elämässään, jonka he huomaavat olevan väärän. Totuus ja 
vain totuus on heidän standardinsa.  

Niin minä tulin ’New Agen’ piiristä Herran luo. Minä tutkin kaikkia ’ismejä’, eikä mikään niistä 
soittanut totuuden kelloa, kunnes Jeesus kohtasi minut minun pimeydessäni ja paljasti, kuka Hän 
oli Hänen loistavassa valossaan. Sitten minun täytyi hylätä kaikki minun ’New Age’ käytäntöni. 
Minun täytyi erotella totuuden ja virheen välillä. Se vei minulta VUOSIA. Nöyrien 
epäonnistumisten ja virheiden vuosia ja minun piti oppia uudelleen asiat, jotka eivät olleet oikealla 
tavalla.  

Kun tulin kirkkoon, minun täytyi erotella ihmisten tavat Jumalan tavoista. Mutta minä nöyrryin niin 
paljon, kun Herra pelasti minut, että olin innokas tietämään eron.  

Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin sielu, joka ei voi oppia. On vain sielu, joka ei HALUA oppia, 
koska on vakuuttunut, että jo tietää kaiken. Se on surullisin tila, missä sielu voi olla. Siinä tilassa 
minä olin, kun olin ’New Agen’ piirissä. Siksi minulta meni kristillisyys ohi. Herran täytyi paljastaa 
itsensä minulle, loistavassa ja elämää muuttavassa tapahtumassa. Paljon kuten Tarson Saulus koki 
tiellä Damaskoon.   

En edes tuhansissa vuosissa minä tule tietämään kaikkia Jumalan tapoja. Minun viisauteni on kuin 
hiekanjyvä rannalla. Jumalan viisaus on kuin universumin rannat ja tähdet. Voi minua, jos minä 
ikinä luulen tietäväni. Jumala pelasti minut Ylpeydeltäni! Ja Hän on pelastanut – monta kertaa. 
Mutta minä silti lankean siihen. Minä olen tekeillä oleva työ.  

Minä en tiedä ja joka päivä opin, että tiedän vähemmän ja vähemmän. Ja se on ainut turvallinen 
paikka olla.  
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Herra, minä vetoan Sinun armoosi. Me kaikki pelkäämme virheitä ja kontrolloiduiksi tulemista. 
Auta meitä olemaan nöyriä ja oppimiskykyisiä ja tietämään ero totuuden ja virheen välillä. Ja 
erityisesti olemaan halukkaita alistamaan itsemme Pyhälle Hengelle. Koska meidän viisautemme 
on hyödytöntä. Me tarvitsemme Sinun viisauttasi ja mieltäsi päivän joka hetki, Herra.  

Siispä, paljasta meissä kaikki väärät tavat. Ja auta meitä vastaanottamaan Armo kuunnella 
viisautta, kun se tuodaan meille ja lähetetään meille ylhäältä… Amen. 

 

 

423. VAALIT… Jeesus kutsuu Hänen Kirkkoaan Rukoukseen, DONALD TRUMP 

 
VAALIT… JEESUS KUTSUU HÄNEN KIRKKOAAN RUKOUKSEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Marraskuuta, 2016.  

( Clare ) Antakoon Meidän Kuninkaamme Jeesus meille voimaa ja hengellisen sodankäynnin aseita, 
riittäviä voittamaan nämä vaalit.  

Herra aloitti… ”Te olette nyt kohtaamassa suurimman poliittisen täyskäännöksen sen jälkeen, kun 
rautaesirippu kaatui. Tämän maan on aika päästä yli menneisyyden esteistä ja saada parasta 
aikaan vapaamuurarien jättämästä sotkusta. Rakkaat, muistakaa… Tämä maa perustettiin 
okkulttisille (salatieteiden) periaatteille, ei kristillisille. Taistelu ja sota on meneillään taivaissa ja 
Maapallolla, Maapallon kontrollista. Ainoa tapa ryhtyä tähän taisteluun, on hengellisesti ja 
tietenkin toimimalla ja äänestämällä, mutta Minä tarvitsen Minun Kirkkoni rukoilevan seuraavat 
kolme päivää, kun taistelu tulee päätökseen.”  

”Vihollinen antaa tähän kaiken, mitä hänellä on, pitääkseen kontrollin, mikä Minun täytyy sanoa, 
ei ole paljon Minun standardeillani, mutta se on tarpeeksi, jos ihmiset eivät rukoile ja paastoa ja 
hengellisesti sodi voimia vastaan, jotka Minä haluan sysätä pois vallasta. Monet Minun profeettani 
ja apostolini ovat menneet eristyksiin paastoamaan ja rukoilemaan näitä voimia vastaan. Minun 
rakkaat, teitä Minä pyydän olemaan Pyhän Hengen johdatettavina ja antavan kaiken, mitä voitte, 
tähän taisteluun. Mikään ei ole liian pientä. Lapset, jotka tarjoavat rukouksia, ovat paljon 
voimallisempia, kuin monet aikuiset – lasten sielujen puhtauden vuoksi, siispä Minä pyydän teitä 
vanhempia tuomaan lapsenne rukouspiireihinne ja selittävän heille niin hyvin kuin osaatte, 
täsmälleen, mitä on vaakalaudalla.”  

”Kertokaa heille, että Saatana on salaisesti työskennellyt tässä maassa tuhotakseen sen… Metsät, 
järvet, joet ja valtameret. Hän ja hänen käskyläisensä ovat vastuullisia maanjäristyksistä ja 
säämuutoksista. Kuolleista rantaeläimistä ja kaloista, abortoiduista vauvoista, Maapallon 
myrkyttämisestä, siispä vauvat syntyvät epämuodostuneina. Käyttäkää tahdikkuutta, mutta tehkää 
selväksi heille, että heidän tulevaisuutensa riippuu näistä vaaleista. Ja tuleeko tässä maassa 
olemaan vapautta vai ei, tuleeko ISIS ottamaan vallan tässä maassa ja murhaamaan kristittyjä. 
Tietenkin heidän mielensä ovat hienovaraisia, mutta heidän pitäisi tietää, kuinka kovin vakavaa 
tämä on, aiheuttamatta heille vauriota tai tuskaa, vain tarpeeksi, saadaksenne heidät rukoilemaan 
hartaasti.”  

”Pyhä Armorukous on voimallinen, kyyneleet ovat voimallisia, vartiovuorot ovat voimallisia, 
anominen äänekkäillä itkuilla Taivaaseen, on voimallista, itseltänne ruuan kieltäminen on 
voimallista, paastoaminen niiden puolesta, jotka eivät voi paastota itse, on voimallista. Uhrausten 
tarjoaminen… televisio, jälkiruoka, shoppailu, kaikenlaisella itseltä kieltämisellä on vaikutus näihin 
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vaaleihin. Tämä ei ole vain sen vuoksi, että kiellettäisiin itseltä nautintoa. Ei, tässä on kyse 
hengellisen näkökykynne terävöitymisestä ja Minun kanssani yhdistymisestä, kun Minä myös alan 
kärsimään ja käymään sotaa Minun ihmisteni kanssa, kääntääkseni tämän maan ja maailman 
ympäri. Te, jotka olette siunattuja sairauden ristillä, jota kannatte tietoisesti, olette Minun kaikkein 
voimallisempien esirukoilijoitteni joukossa, koska te olette tarjonneet omat ruumiinne elävinä 
polttouhreina tuodaksenne Taivaan maan päälle.”  

”Minä olen teidän kanssanne ja Minä tulen moninkertaistamaan puolestanne vapautetut armot. 
Ne teistä, jotka olette kärsimässä moraalisesti, väärin syytettyinä, väärin perustein vangittuina, 
syrjittyinä, hakattuina ja uskonne vuoksi vankilaan teljettyinä, kokien sukulaistenne vainoa 
uskonne vuoksi, kotien ja tavaroiden menetyksiä epätavallisten sääolojen vuoksi. Kaikki nämä 
kärsimykset, joka ikinen voidaan tarjota Minun Isälleni näitä vaaleja varten. Mikään ei ole liian 
pientä pidettäväksi uhrauksena, ei mikään.”  

”Rakkaan lemmikin menettäminen, kiistat koulussa, hammaskivut, kaikki nämä asiat, kun ne 
tarjotaan yhdessä, kaikkialla tässä kansakunnassa, ovat äärimmäisen voimakkaita ja kun Minun 
Isäni katsoo teidän kärsimyksiänne ja uhrauksianne, Hänen sydämensä liikuttuu sääliin asti ja lisää 
enkeleitä lähetetään, lisää armoja, lisää suojelusta ehdokkaille. Kaikkea lisätään Minun ihmisteni 
kyynelillä. Älkää salliko ajatuksianne harhautettavan tai itseänne suistettavan raiteilta. Seuraavien 
kolmen päivän aikana ei ole mitään, mitä voitte tehdä, mikä tulee teidän elämissänne 
vaikuttamaan enemmän, parempaan suuntaan menevästä tulevaisuudesta, kuin rukoukset, 
uhraukset ja äänenne vaaleissa tämän kansakunnan puolesta. Ne, jotka vastaanottavat ehtoollisen 
päivittäin, tarjotkaa ehtoollisenne Donald Trumpin vaalivoiton puolesta ja hänen perheensä 
turvallisuuden puolesta.”  

”Juuri nyt, tällä hetkellä, paljon suunnitellaan ja suojellaan ja ne, jotka yrittävät tuhota tämän 
maan ja ympäri maailmaa olevien maiden itsemääräämisoikeuden, törmäävät esteeseen esteen 
jälkeen ja vielä esteeseen. Tämä on rukouksen voima käytännössä. Asiat on laitettu käyntiin, 
pidättelemään vuosikymmenen pahan tulvaa. Niin paljon rukous, marttyyrius ja uhraus ovat 
edenneet, peruuttaakseen Saatanan ja hänen käskyläistensä suunnasta. Tällä ei ole mitään 
tekemistä Taivaaseennoston kanssa, vaan se liittyy täysin yksilön vapauksiin tässä kansakunnassa 
ja ympäri maailmaa. Minun ruumiini on ollut äärimmäisen voimallinen vihollisen juonien 
vastustamisessa, nyt kun heidät on paljastettu maailman ihmisten nähtäväksi. Se ei tarkoita, että 
meillä olisi voitto. Se tarkoittaa vain, että rukoukset toimivat ja niitä tarvitsee anoa enemmän tällä 
kriittisellä hetkellä maailmassa.”  

”Siispä, Minun rakkaat… jatkakaa rukoilemista, jatkakaa toivomista, jatkakaa uskossa ja herättäkää 
muita toimintaan näiden ratkaisevien päivien ajaksi. Minä olen teidän kanssanne rukouksissanne, 
eikä mikään uhraus mene huomaamatta. Kaikki nousee Isän luo suloisena tuoksuna ja liikuttaa 
Häntä nousemaan teidän vihollisianne vastaan!” 

 

 

424. Jeesus sanoo…  

Jos Maanne kieltäisi Abortin, mitä raskaita Tuomioita voitaisiin poistaa 

 
JOS TE KIELTÄISITTE ABORTIN, MITÄ RASKAITA TUOMIOITA VOITAISIIN POISTAA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Marraskuuta, 2016.  
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( Clare ) Siunatkoon Jeesus Amerikkaa tänä kriittisenä päivänä. No niin, Sydänasukkaat, tänään on 
hyvin tärkeä päivä. Ja tänä iltana on kriittinen ilta. Ja Herra aloitti Hänen viestinsä välittömästi.  

Jeesus aloitti… ”Tämä ilta (8. Marraskuuta, 2016) on kriittinen ilta. Taivaassa on hiljaisuus. Ne, 
teistä, jotka olette kantaneet olkapäillänne tätä taakkaa ja rukoilleet – Minä onnittelen teitä. Te 
todella olette kantamassa Minun Ristiäni maailman puolesta. Ne teistä, jotka olette kaivanneet 
päivää, jolloin oikeamielisyys vakiinnutettaisiin maahanne, niin ei tule koskaan olemaan, ennen 
kuin Minä tulen. Mutta askeleita voitaisiin ottaa, ainakin siirtyä siihen suuntaan. Ensimmäinen 
niistä on, että laitetaan täydellinen loppu abortille.”  

”Aivan kuten synnin mies aloitti hallintonsa Amerikassa sallimalla vauvoja leikeltävän palasiksi 
äitiensä kohduissa, ensimmäinen oikeamielisyyden toimi olisi täydellisesti kieltää käytäntö ja 
aloittaa askeleet kieltää abortti Amerikassa ikuisesti. Mitä raskaita tuomioita voitaisiin poistaa 
tältä maalta, jos se tapahtuisi. Mikä rauha voitaisiin vakiinnuttaa hänen rajoilleen. Vonko Minä 
siunata ja suojella kansakuntaa, joka teurastaa viattomia lapsia? Varmasti Minä en voi. Mutta 
tämän käytännön loppuminen nostaisi vakavan tuomion tältä maalta.”  

”On vielä olemassa kätketty hirviö käsiteltäväksi, se jatkaa laajenemistaan maaperän alla, kuin 
pahamaineiset Blob hirviöt 60-luvulta (avaruusmönjä hahmot).”  

”Täytyy vain kaivaa muutaman jalan verran, nähdäkseen sen. Katala voima, joka tulee lopulta 
nousemaan maasta ja nielaisemaan kaiken otteeseensa. Nämä ovat kätkettyjä agendoja, pimeitä 
operaatioita, mihin valtavia määriä veronmaksajien rahoja menee, horjuttamaan hallituksia ja 
vakiinnuttamaan yhteistyöhaluisia johtajia terrorin, teurastuksen ja juonittelun kautta. Tämä on 
myös voima ISIKSEN ja Amerikan suunnitellun muslimivaltauksen takana, johtaen kristittyjen ja 
juutalaisten teurastukseen ja kaulan katkaisemiseen.”   

”Tämä on toinen voima, jota täytyy supistaa tässä maassa. Se tuo kirouksen kirouksen päälle maan 
kansalaisille, koska he ovat levittämässä epäoikeudenmukaisuutta rahojensa kautta.”  

”Clare, tässä maassa on enemmän kuin tarpeeksi resursseja saattaa mantereet, kuten Afrikka, 
täysin pois köyhyydestä ja vakiinnuttaa maahan vakaalla pohjalla olevaa elämää. Mutta koska 
resursseja käytetään itsekkäisiin intohimoihin ja kansanmurhiin, maailman köyhät jatkavat 
kärsimistä.”  

”Minä tulen tekemään lopun tästä, kun Minä tulen. Enää ei tule yksi ihminen saamaan ylirunsautta 
ja toinen ei muuta kuin maata, jolla täyttää vatsansa. Enää eivät lapset tule syntymään kuolleina. 
Enää eivät naisia ja lapsia värvätä orjiksi. Enää ei raiskaus tule olemaan yleistä. Enää eivät lapset 
tule olemaan ilman mahdollisuutta tehdä jotakin merkityksellistä elämillään. Minä tulen 
varustamaan jokaisen tasavertaisesti, enää ei tule olemaan epäoikeudenmukaisuutta.”  

”Mutta siihen päivään asti teidän tulee tulla toimeen sillä, mitä teillä on ja esteillä, joita te 
kohtaatte eläessänne oikeudenmukaista elämää ja ulottaessanne Minun rakkauttani ja 
huolehtiessanne ympärillänne olevista. Siihen saakka, kun tulee aika Minun puhdistaa Maapallo ja 
tuoda teidät kotiin.”  

”Siispä, mitä Minä olen sanomassa tässä? Tehkää aivan parhaanne jakaaksenne ja varustaaksenne 
ympärillänne olevia, jopa kuten Minun Isäni Taivaassa sataa oikeudenmukaisille ja 
epäoikeudenmukaisille samalla tavalla. Jakakaa ympärillänne olevien kanssa ja teillä kaikki tulee 
menemään hyvin, kun Minä vakiinnutan Minun hallintoni Maapallolle.”   
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”Älkää tukeko epäoikeudenmukaisuutta, älkää kääntäkö kuuroa korvaa tai sokeaa silmää 
tarvitseville. Tavoittakaa ja kattakaa heidän tarpeitaan omalla varustelullanne, silloin te olette 
tehneet naapurille, kuten Minä olen tehnyt teille.”  

”Älkää kutsuko pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi. Älkää olko tietämättömiä paholaisten juonimisista, 
riistää leskiltä heidän tukensa ja vanhuksilta se, mitä he ovat investoineet viimeisille vuosilleen. 
Kyllä, on totta, että ihmisen apu on turhaa, mutta Minä pidän pystyssä niitä, jotka ovat rehellisiä ja 
kieroa käytöstä Minä kammoan.”  

”Mutta ennen kaikkea, työskennelkää tuodaksenne kadotetut Minun Valtakuntaani, koska kun he 
tulevat tuntemaan Minut ja Minun tapani, he eivät enää tule petkuttamaan, varastamaan ja 
olemaan epäoikeudenmukaisia. Sydän täytyy käännyttää, ei vain lait. Kun sydän kerran kuuluu 
Minulle, sitten lait tulevat seuraamaan perässä. Korkein kutsumus, jonka te voitte saada tällä 
Maapallolla, on tuoda Minut sielujen luo ja opettaa heille, kuinka seurata Minua.”  

”Kyllä, seuraaminen on niin hyvin tärkeää. Minä tulen johdattamaan niitä, jotka haluavat tulla 
johdatetuiksi. Minä tulen todistamaan Minun voimani alhaisten ja nöyrien kautta. Nämä ovat niitä, 
jotka seuraavat ohjeita, joita Minä laitan heidän sydämiinsä. He eivät ole kiireisiä itseään varten, 
vaan kiireisiä niitä varten, joilla ei ole ketään lohduttamassa heitä, niitä, jotka vaeltavat silkassa 
pimeydessä, niitä, jotka todella eivät tunne Minua.”  

”Mutta Minä kerron teille totuuden: ellette te tunne Minua, todella tunne MINUA, eikä vain 
Minusta, te tulette epäonnistumaan yrityksissänne tuoda sieluja Minun luokseni rakkauden 
tavoilla, ei lain kirjaimeen takertumalla. On aivan eri asia tuntea Minut Pyhistä Kirjoituksista ja 
aivan toinen juttu kuunnella Minun sydämenlyöntejäni ja toteuttaa päivittäin Minun sydämeni 
mielihalut teitä varten – jopa hetkestä hetkeen.”  

”On eri asia tietää kaikki pyhyydestä; aivan toinen asia elää se, koska te arvostatte hymyä Minun 
kasvoillani enemmän, kuin kaikkia maailman laakeriseppeleitä ja saavutuksia – jopa uskonnollisen 
maailman.”  

”Teidän tietonne Minusta täytyy olla läheistä; teidän rakkautenne Minua kohtaan aitoa. Ei pelosta 
syntynyttä, vaan päähtä-pahkaa-rakastumisesta syntynyttä. Jos teillä ei ole tätä rakkautta, 
pyytäkää sitä Minulta, Minä en tule kieltämään sitä teiltä.” 

 ”Jotta teillä olisi tätä rakkautta, teidän täytyy olla halukkaita seuraamaan Minua minne tahansa. 
Teidän täytyy viettää merkittävä aika hiljaisessa ylistyksessä ja rukouksessa. Ylistäkää hengessä ja 
totuudessa, sydämestä, tavalla, jolla te olette läheisesti sidoksissa Minuun puhtaudessa ja teidän 
sydämenne sykkii samaan tahtiin Minun sydämeni kanssa.”  

”Saadaksenne tämän teidän täytyy laittaa pois kiirehtiminen sen ympärillä, jota maailma tarjoaa 
teille päivittäin ja hiljentää sielunne, kunnes löydätte itsenne istumasta Isin sylissä, halaten hänen 
kaulaansa ja leväten Hänen olkapäillään. Kyllä! Tämä on läheisyyttä, jota Minä kaipaan, tämä on 
läheisyyttä, jota teillä täytyy olla, tuodaksenne muita Minun Valtakuntaani.”  

”Te ette enää voi pelkästään rakastaa Minua. Teidän täytyy olla rakastuneita Minuun. Kun te 
olette rakastuneita Minuun, mikään ei ole liian paljon Minun puolestani tehtäväksi. Teillä ei ole 
mitään rajoja, koska rakkaus hallitsee teitä ja mikään tai kukaan muu, kuin Minä, ei enää merkitse 
teille.”  

”Tämän kaltainen rakkaus tulee vain läheisyydestä, Minun silmiini tuijottamisesta, Minun 
olkapäätäni vasten lepäämisestä ja kaipuusta olla Minun läsnäolossani. Kun te olette rakastuneita, 
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te tulette tekemään Minun puolestani mitä tahansa. Minä kutsun teitä kaikkia katsomaan 
uudelleen sisällenne.”  

””Rakastatteko Minua, koska Minä olen voimakas? Viisas? Majesteettinen ja kaikkien Kuningasten 
Kuningas? Koska Minä olen parantanut teidät? Koska Minä olen tehnyt teistä varakkaan? Koska te 
olette olleet menestyksekkäitä? Koska Minä olen Jumala ja se on teidän velvollisuutenne?” 

”Vai rakastatteko Minua, koska te olette tunteneet Minut ja tuijottaneet Minun silmiini, ettekä 
koskaan enää ole samanlaisia? Rakastatteko Minua häiriötekijöihin asti vai oletteko jatkuvasti itse 
häiriötekijöiden vaivaamia?”  

”Jotta olisitte Minun opetuslapsiani, levittäisitte Minun totuuttani, teillä täytyy olla muutakin kuin 
pään tietoa. Pyydän, tällä määräävällä historian hetkellä, katsokaa sisällenne, oletteko päähtä-
pahkaa rakastuneita Minuun, niin kuin Minä olen teihin, Rakkaani?” 

 

 

425. JEESUS PUHUU…  

’PRESIDENTTI TRUMP VALITTU’ Te olette tehneet VIISAAN Valinnan 

 
PRESIDENTTI TRUMP ON VALITTU… TE OLETTE TEHNEET VIISAAN VALINNAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Marraskuuta, 2016.  

( Clare ) Herra on tehnyt sen jälleen. Vastoin kaikkia todennäköisyyksiä ja vastustuksia Hän on 
onnistunut laittamaan Hänen miehensä virkaan, Yhdysvaltojen Presidentiksi ja Hän aloitti 
puhumaan tänä iltana sanomalla…  

( Jeesus ) ”Minun armoni tätä maata kohtaan tullaan tuntemaan tänä iltana. Minun palvelijoitteni 
rukoukset on kuultu, sillä he ovat nöyrtyneet ja etsineet Minua. Enkö Minä myöntäisi heille 
lepotaukoa, jota he niin haluavat? Kuitenkin on aihetta huoleen. Älkää kuvitelko, että jokainen 
ihminen tulee täydellisesti seuraamaan Minun Tahtoani, mutta tämän miehen Minä olen voidellut, 
myötä ja vastamäkiä varten, kuitenkin haasteet, joita hän on kohtaamassa tulevina kuukausina, 
ovat yli ihmisen käsityskyvyn, mutta Minä käsitän ne ja hän on avoin mieleltään kuuntelemaan 
Minun Viisauttani, vaikka hän harvoin oivaltaa, että Minä puhun hänelle.”  

”Kuitenkin hänet on voideltu, koska hänen sydämensä on oikein, ei väliä, että hän on mahtaileva ja 
ylpeä. Hän on ovelampi kuin, mitä hän vaikuttaa ulospäin. Niin kauan kuin se taipuu Minun 
Viisauteeni, se on hyvän laatuista oveluutta. Hän tulee olemaan maailman johtaja, jota jokainen 
kunnioittaa. Pitivätpä he hänestä tai eivät, he tulevat kunnioittamaan häntä. Hän tulee 
asettamaan joitakin suuria ongelmia Amerikassa takaisin oikeille raiteilleen, mutta Clare, tämä on 
maailma ja mitä voidaan odottaa? Kuitenkin hän tulee tekemään hyvää työtä siinä, mikä hänellä 
on edessään. Kuinka voidaan 60 korruption vuotta korkeimmalla tasolla oikaista yhdessä yössä? 
Vain Minun tulemisellani se voi tapahtua, mutta toistaiseksi, Amerikalla on toinen mahdollisuus 
päästä irti pakkomielteistään ja materialismistaan ja alkaa ottaa vastuuta tämän kansakunnan 
menettelytavoista.”  

”Ihmisiä on johdatettu ympäriinsä kultainen rengas nenissään, nauttien maan runsaudesta. Tämä 
puolestaan on tuottanut sokean sukupolven, jotka kaikki ovat materiaalisten lohtujen ja 
koulutuksen haltuun ottamia, ajattelemattomia vaaleilla valitsemiensa todellisesta luonteesta. 
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Kuitenkin Minä olen tämän miehen kanssa ja Minä tulen järjestämään asiat uudelleen hänen 
kauttaan. Tämä kansakunta on tehnyt viisaan valinnan ja sen kanssa Minä voin nyt työskennellä.”  

( Clare ) Ja minä kysyin Häneltä siinä vaiheessa… ’Mutta Herra, kuinka hän tulee välttämään 
salamurhan? Se vaikuttaa minusta mahdottomalta.’  

Herra vastasi… ”Jumalan avulla.”  

( Clare ) Ja minä viimeistelin lauseen… ’Mikään ei ole mahdotonta! Herra, kuinka tämä tulee 
tapahtumaan?’  

( Jeesus ) ”Clare, Minä olen antanut Minun enkelini vartioimaan häntä. Mikään ei mene heidän 
havaintojensa ohitse. Teidän tehtävänne on nostaa hänet alttarin yläpuolelle joka päivä. Minun 
tehtäväni on suojella häntä ja hänen perhettään. Minä olen valinnut hänet. Minä en tule 
hylkäämään häntä hänen vihollistensa tahdolle, niin kauan kuin te jatkatte hänen puolestaan 
rukoilemista. Tulee olemaan uusia esteitä, mutta yhdessä me tulemme pääsemään niiden yli, 
yhden kerrallaan. Mitä ikinä ajatuksenne tästä miehestä ovatkin, ne, jotka kutsuvat itseään Minun 
nimelläni, hän on nyt presidenttinne ja hänellä on käskyvalta maassanne. Rukoilkaa hänen 
puolestaan. Hän tulee pärjäämään hyvin. Laiskistukaa ja diktaattori tulee korvaamaan hänet. Älkää 
laiskistuko. Voimistakaa häntä rukouksillanne ja paastouhrauksillanne, kun teitä kutsutaan siihen. 
Tämä on uusi päivä Amerikalle. Olkaa uskollisia rukoilemaan ja Minä tulen olemaan uskollinen 
ohjaamaan ja suojelemaan häntä ja hänen perhettään.”    

( Clare ) Kaikki kunnia ja ylistys Sinulle Herra Jeesus. Minkä ihmeellisen asian Sinä olet tehnyt 
tämän maan puolesta tänään! Kiitos Sinulle Herra, kiitos Sinulle niin kovin paljon, sillä Sinä todella 
olet tehnyt suuria asioita. Ja kiitos teille kaikille Sydänasukkaille. Teille, jotka olette todella 
käyttäneet sydämiänne, kyyneleitänne ja rukouksianne, saadaksenne tämän aikaan.” 

 

 

426. Jeesus selittää…  

Aivopesu, Kaaos, poliittiset Mielenosoitukset, Viholliset & Sisällissota 

 
RHEMA-VIESTI 16.6.2020, AIVOPESU, KAAOS, MIELENOSOITUKSET & SISÄLLISSOTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 10. Marraskuuta, 2016.   

Trump voittaa ja taistelu alkaa (Viesti on Marraskuun 10. päivältä, 2016 – 2 päivää Vaalien 
jälkeen) 

( Clare ) Olkoon Herran ilo meidän kaikkien kanssamme, Sydänasukkaat. Mikä suunnaton voitto! 
Kuulin yhdestä lähteestä, että päivänä, jolloin hän (Donald Trump) vannoo virkavalansa, hän tulee 
olemaan 70 vuotta, 7 kuukautta ja 7 päivää vanha! Ihmeellistä!  

Jeesus aloitti… ”Minun käsivarteni eivät koskaan ole olleet lyhyet. Minä tulen saattamaan loppuun 
sen, mitä Minä olen aikonut tehdä, mutta se tulee vaatimaan Minun Ihmisteni rukouksia. Rakkaat, 
taistelu on vasta alkamassa. Lonkerot ulottuvat syvälle Amerikan maaperään ja se tulee olemaan 
pitkä, kova taistelu Amerikan ennallistamiseksi ja hänen asettamisekseen pystyyn jaloilleen.”  

”Nuorten aivopesulla on ollut merkittävä vaikutus erillisyyden aiheuttamisessa ja se tulee 
jatkumaan, kunnes totuus paljastetaan heistä, jotka ovat voittaneet heidän sydämensä. 
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Persoonallisuus merkitsee kaikkea. Naisten oikeudet, maahanmuuttopolitiikat, kaikki tajutaan 
vahvasti jälkiseurauksissa.”  

”Minun rakkaat, vaikka tämä mies (Trump) näyttää ärhentelevältä tollolta pinnalta katsottuna, hän 
ei saanut omaisuuttaan olemalla tietämätön ihmisten tavoista. Hän välittää syvästi tästä maasta ja 
hänellä on Minun visioni ennalleen palautukselle. Vaikka jotkut keinoista näyttävät karskeilta 
ulkomaalaisista, tämä maa on niin pirstoutunut ja muslimit ovat soluttautuneet tänne, että nämä 
keinot ovat hyvin tarpeellisia. Kuitenkin lonkerot ulottuvat syvälle. Se, mitä Minä tarvitsen teiltä 
kaikilta, on päivittäinen rukous, että hän tekee päätöksiä, joita Minä haluan hänen tekevän ja että 
hän kulkee pehmeästi ison sauvansa kanssa.”  

”Hänellä on paljon PR-työtä tehtävänä, yhdistääkseen uudelleen tämän kansakunnan. Voitte olla 
varmoja, että he, jotka esiintyvät vakuuttavina ystävinä, ovat kuolettavia vihollisia ja tulevat 
syöksymään tehdäkseen mitä tahansa, aiheuttaakseen kaaoksen tässä maassa.”  

”Aivan kuten te rukoilitte rauhan puolesta kokoontumisessa, Minä tarvitsen teidän rukoilevan 
aivan tällä samalla tavalla tämän vallanvaihdon puolesta ja kaikkien järjestettyjen 
mielenosoitusten vuoksi. Kyllä, ne ovat järjestettyjä ja tahallisesti lietsovat hajaannusta ja 
erillisyyttä. Tämä voidaan kukistaa rukouksella. Minä pyydän teitä rukoilemaan.”  

”Minun kaunis Morsiameni, tämän kansakunnan tulevaisuus on vaakalaudalla, kunnes 
Presidentiksi valittu Trump on ollut virassa kaksi vuotta. Siispä, pyydän, olkaa valppaita 
rukoilemaan rauhaa tähän kansakuntaan joka päivä.”  

”Minun sydämeni mukaista teille kaikille on, että te kukoistatte rakkaudessanne ja jumalallisissa 
lahjoissanne, että kaikki ihmiset tulisivat tuntemaan Minut. Jos jokainen teistä tukee ristiään ja 
vastuitanne kutsumuksessanne, teidät tullaan palkitsemaan yli villeimpien unelmienne.”  

”Kansakunnan pitää elää rauhassa, että se voisi kukoistaa ja te olette nähneet tuhoavat 
vaikutukset, kun jätetään huomiotta heidät, jotka ovat johtaneet tätä maata. Monet teistä kärsivät 
tämän kansakunnan synneistä, joita Minä olen sallinut, koska hän (Amerikka) on tehnyt iljetyksiä 
kolmannelle maailmalle ja harjaannuttanut radikaaleja palkkamurhaajia tällä maaperällä, kuin 
myös aborttien ja maailman väestön kontrolloimisen vuoksi, Maapallon luonnollisten rytmien 
manipuloimisella. Minä loin Maapallon, niin että kaikki ihmiset voitaisiin ravita maasta.”   

”Niin kuin Amerikka menee, niin menee muu maailma. On suuri mahdollisuus peruuttaa pahan 
aalto, joka olisi voinut tehdä mahdolliseksi Danielin kirjan ennustukset, AntiKristuksen yhden 
maailman hallinnon, tapahtumasta paljon aiemmin.”  

( Clare ) Ja tässä minä haluan selventää. Tässä Hän ei sano, että Danielin kirjan tapahtumat eivät 
tule tapahtumaan. Hän sanoo, että ne TULEVAT tapahtumaan, mutta niitä lykätään rukoustemme 
vuoksi.”  

( Jeesus ) ”Kun te rukoilette, Minä hajotan avaintapahtumat, niin että heille on mahdotonta 
toteuttaa niitä. Te ette näe, mitä Minä teen kulissien takana, mutta te näette vaikutukset – kuten 
Donald Trumpin valinnan virkaan ja sen, että Amerikka edes onnistuu järjestämään vaalit, kun oli 
suunnitelma meneillään estämässä niitä tapahtumasta. Mutta rukoustenne vuoksi se ei 
onnistunut.”  

”Tämä on Minun voimani, rakkaat. Uskokaa vakaasti Minun kykyyni ja katsokaa Minun saavan 
mahdottoman tapahtumaan johdonmukaisesti. Minä teen tämän, niin että te voisitte mennä 
eteenpäin, palvellen ja tuoden sieluja Minun luokseni.”  
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”Ja viimeinen varoituksen sana, älkää tulko vedetyiksi mukaan näihin lietsoviin poliittisiin 
mielenosoituksiin, joita tullaan käyttämään maan kahtiajakoon ja aiheuttamaan sisällissota.”  

”Tämä saattaa näyttää kaukaa haetulta teistä, mutta te ette katso, mitä on näiden 
mielenosoitusten kulissien takana. Te näette ne vain ihmisten tyytymättömyyden pintaan tulleina 
ilmauksina. Kun katsotaan tarkemmin, on olemassa suunnitelma häiritä maan vakautta, jopa 
antaen tekosyy sotatilalaille, kun pahat hyötyvät ihmisten tunteista. Älkää ottako osaa näihin.”  

”Menkää pikemminkin polvillenne ja rukoilkaa, että Minä tulen riisumaan heidät aseista. Minä 
toivon piteleväni teitä hellästi, rakkaat. Minä toivon lohduttavani ja rohkaisevani teitä. Minä olen 
niin kovin pahoillani, että teidän täytyy käsitellä näitä tilanteita, tuodaksenne sieluja Minun 
luokseni, mutta tämä on osa teidän vastuutanne Minun Morsiamenani.”   

”Ymmärtäkää, että vaikka Minun opetuslapseni eivät sekaantuneet poliittisiin asioihin, nämä ajat 
ovat erilaisia. Te elätte demokratiassa ja se mihin äänenne laitatte, vaikuttaa elämäänne. Kun te 
tuette niitä, jotka hyväksyvät abortin, te laitatte suuren painon omille henkilökohtaisille 
hartioillenne ja perheenne myös – kuin myöskin takaatte tuomion kansakunnallenne.”  

( Clare ) Tässä vaiheessa Herra alkoi siteeraamaan Pyhiä Kirjoituksia… 

( Jeesus ) ”Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja 
kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaikkien esivallan puolesta, että saisimme 
viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on 
hyvää ja otollista Jumalalle, meidän Vapahtajallemme.” 1. Kirje Timoteukselle 2:1-3.  

”Nyt Minä siunaan teidät, Minun rakkaat ja kiitän teitä ponnistuksistanne ja rukouksistanne. 
Yhdessä me todella olemme merkinneet tälle kansakunnalle ja maailmalle. Te olette tehneet hyvin 
ja jopa suurempia armoja annetaan teille teidän uskollisuudestanne.” 

 

 

427. Jeesus puhuu 2 Maailmanrauhan vuodesta… ”Te tulette tuntemaan pikaiset 

Maistiaiset Minun Valtakunnastani” 

 
Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 12. Marraskuun, 2016 

Jeesus aloitti… ”Koska te olette ottaneet nämä asiat sydämeenne, te tulette elämään, ettekä 
kuole, sanoo Herra teidän Jumalanne.” 

”Koska te olette rukoilleet tämän kansakunnan puolesta, että Minun tahtoni tapahtuisi, 
huolimatta henkilökohtaisista mielipiteistänne, te tulette menestymään sekä sielussa että 
ruumiissa. Te tulette menestymään terveellä tavalla ja teidän vihollisenne tullaan kukistamaan 
teidän edestänne.”  

”Koska te olette ottaneet sydämeenne kattaa tämä kansakunta ja presidentti Trump rukouksilla ja 
levittää totuutta, näistä syistä tulevat Minun parhaimmat siunaukseni teille ja tälle kansakunnalle.”  

”Edessämme on pitkä ja tuulinen tie, Minun Ihmiseni, hyvin pitkä tie, monine käänteineen. Mutta 
jos te jatkatte rukoilemista ja uhrausten tarjoamista, kuten olette tehneet, se tulee johtamaan 
hengelliseen renessanssiin, jossa tulee olemaan epätavallinen kansainvälinen rauha kansakuntien 
välillä. Tulee maistiaiset Minun hallinnostani tällä Maapallolla – vaikkakin pikaiset. Silti maailma 
tulee tuntemaan eron Minun Rauhani ja eliitin teeskennellyn, lavastetun rauhan välillä.”  
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”Minä aion antaa heille maistiaiset siitä, millainen maailma voi olla, kun Minä hallitsen. Kaikki 
tulevat näkemään eron Saatanan hallinnon ja Minun hallintoni välillä. Tämä on epätavallinen 
mahdollisuus käännyttää heitä, joita on johdettu harhaan ja jotka osallistuvat pimeään hallintoon, 
joka esittäytyy valon hallintona.”  

”On monia, nuorten keskuudessa erityisesti – sukupolvi ”X”- jolla on hyvät sydämet ja haluavat 
oikeita asioita, mutta heitä on törkeästi petetty Uuden Maailman Järjestyksen (=NWO) agendalla.”  

( Clare ) Sillä aikaa, kun Hän oli puhumassa, minä näin maailman kansakuntien vaihtavan tavaroita, 
ideoita, hallitsevan ihmisiä, tarjoten terveellisen maan, erityisesti Euroopassa. Minä näin, että 
Amerikka tulisi näyttämään tietä, koska Presidentti Trump tekisi oikein kansalaisiaan kohtaan. Ja 
oikeuden vakiinnuttamisessa, muut valtiot seuraisivat esimerkkiä ja alkaisivat tehdä asioita, joita 
he eivät koskaan uskoneet mahdollisiksi.  

Vaistosin, että maailman kauppasopimukset ovat lamaannuttaneet tämän planeetan siihen 
pisteeseen, että mikään ei toimi enää. Minä näin Herran ottavan sakset ja leikkaavan nämä 
sidokset, vapauttaen varallisuutta, missä sitä oli tukahdutettu ja tekevän rehellisiä sopimuksia, 
jotka hyödyttävät kaikkia, ennemmin kuin korruptoitunut ja aikansa elänyt järjestelmä.  

( Jeesus ) ”Enää eivät kansakunnat pidä omia puoliaan toisten kansakuntien kustannuksella. 
Pikemminkin tulee vallitsemaan ennennäkemätön yhteistyön henki, kun he näkevät, että oikein 
tekeminen tuo vaurautta ja tasa-arvoa kaikille. Henki tulee olemaan tarttuvaa ja koskemaan jopa 
kaikkein pienimpiä ja kaikkein haavoittuvimpia kansakuntia.”  

( Clare ) Tässä vaiheessa näin kirjaimellisesti, jokaisen kansakunnan ojentavan auttavan kätensä 
nostaakseen naapurinsa hankaluuksista. Joku nousi ylös ja ojensi käsivartensa ja veti toisen maan 
mudasta.  

( Jeesus ) ”Valtioiden johtajat näkevät, että sota on haitallinen vauraudelle ja enemmän hyvää 
saadaan aikaan rauhan ja yhteistyön avulla, pikemmin kuin voimalla.”  

”Maistiaiset. Minä annan maistiaiset siitä, mitä Minun Valtakuntani tulee olemaan, kun Minä tulen 
ja se ei muistuta yhtään, sitä mitä vihollinen on yrittänyt vakiinnuttaa niin kutsutun ihmisten 
”hyvän” nimissä. Nuoret tulevat reagoimaan tähän ja olemaan hämmästyneitä, että tallainen voisi 
onnistua.”  

”Se tulee olemaan lyhytaikaista, mutta se tulee olemaan erehtymätöntä maailman yhteyttä ilman 
voimaa ja juonittelua.”  

”Minä kerron teille nämä asiat, koska Minä haluan teidän rukoilevan tämän puolesta. Rukoilkaa 
rehellisen maailman yhtenäisyyden puolesta, missä vapaudet pidetään, mutta yhteistyön henki 
estää johtajia tekemästä pahaa toisille.”  

( Clare ) Kysyin Herralta tässä vaiheessa… ”Mutta entä Ilmestyskirjan täyttyminen?”  

( Jeesus ) ”Se täyttyy, jopa nyt. Mutta rukous muuttaa asioita. Rukous lykkää tuhoja ja sotia. 
Rukous saa aikaan yhteistyön hengen ja elämää ennemmin kuin sortoa ja kuolemaa.”  

”Tulee olemaan niitä, jotka eivät tule tunnistamaan tätä Rauhaa ja tulevat vakuuttamaan 
väkivaltaa kaikkia muita maailman ihmisiä vastaan, jopa kuten on kirjoitettu Mooseksen 
Ensimmäisessä Kirjassa 16:11-12… Ja vielä Herran enkeli puhui hänelle (Haagarille): ”Katso, sinä 
olet raskaana ja synnytät pojan ja kutsut hänet Ismaeliksi, sillä Herra on kuullut sinun hätäsi. 
Hänestä tulee mies kuin villiaasi: hänen kätensä ovat kaikkia vastaan, ja hän on kaikkien veljiensä 
niskassa.” 
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”Sen vuoksi, mitä on kirjoitettu tässä, Ismaelilaisten keskuudessa ei tule olemaan rauhaa, eivätkä 
he voi sietää rauhan hallintoa. Ja se tulee olemaan rauhan ajan tuho.”  

”Clare, pahat voimat pitävät matalaa profiilia tämän ajan aikana, odottaen tilaisuutta palauttaa 
maailma kaaokseen, mutta tulee olemaan maistiaiset rauhasta ja se tulee olemaan suloista.”  

( Clare ) Kuinka kauan tämä tulee kestämään?  

( Jeesus ) ”Kaksi vuotta. Rukoilkaa tämän puolesta, Minun Ihmiseni. Se on mahdollisuus, jota sinä 
olet odottanut tuodaksesi aikuiset lapsesi takaisin Minun luokseni. Se on pikainen maistiainen 
Minun Valtakunnastani.”  

”No niin, siinä on tarpeeksi tällä kertaa. Minä haluan teidän kaikkien tietävän, mitä me teemme 
yhdessä. Kyllä, me teemme tämän yhdessä, teidän katumuksenne, teidän rukouksenne ja 
uhrauksenne synnyttävät maistiaiset rauhasta. Se, minkä ihmiset sanoivat, että se ei koskaan 
toimisi, tulee toimimaan paremmin kuin mikään, mihin he ovat suunnitelleet käyttäen voimaa ja 
juonittelua. Ja mitä tulee mieheen (Donald Trump), jolle maailma on nauranut, kaikki tulevat 
näkemään, että heidän kaikkien älykkyys kalpenee sen viisauden rinnalla, mitä Minä annoin 
hänelle.”  

”Siispä kaikki te Minun rakkaat, te olette tehneet hyvin. Pyydän, jatkakaa rukouksianne ja 
uhrauksianne. Teitä tullaan siunaamaan yli ymmärryksenne, sillä mitä me tulemme saamaan 
aikaan yhdessä. Minä uskon teihin, Minun ihmiseni. Minä uskon teihin.” 

 
 

428. Jeesus sanoo…  

ÄLKÄÄ liittoutuko PESSIMISTIEN KANSSA, ÄLKÄÄ HARHAUTUKO Rukouksesta 

 
ÄLKÄ LIITTOUTUKO PESSIMISTIEN KANSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Marraskuuta, 2016.  

Herra Jeesus aloitti… ”Me vaellamme uskossa, emme näkemisessä. Se, mitä Minä olen sanonut, 
sen Minä tulen tekemään, enkä yhtään vähempää. Ne teistä, jotka ajattelevat, että Minun 
käsivarteni on lyhyt, eikä voi saada aikaan sitä, mitä Minä haluan sen tekevän, ovat ajattelemassa 
kuten ihminen ajattelee, ei Jumala. Pukekaa yllenne Kristuksen mieli, Minun ihmiseni. Älkää 
liittoutuko pessimistien kanssa. Niin kauan kuin te jatkatte rukoilemista ja uhrauksien tarjoamista, 
Minun Tahtoni tullaan tekemään kansakunnassanne… Ei jonakin tulevana päivämääränä – vaan 
nyt.”   

”Kyllä, Minä sanon, että aika on NYT. Minä tulen tekemään ihmeitä ihmisten keskuudessa, 
erityisesti sokeiden, jotka ovat olleet niin syvässä, veltossa unessa, että he eivät voi käsittää 
muutosta. Mutta Minä tulen muuttamaan ne asiat, jotka Minä olen ottanut tavoitteeksi ja jotka 
eivät ole oikein. Kyllä, Minä tulen muuttamaan ne.” 

”Mutta Minä etsin Gideonin 300:aa. Te loput voitte pysyä kotona. Ne teistä, jotka tunnette Minut 
– pysykää Minun vierelläni ja olkaa varteen otettava voima. Ihminen ei voi uhmata Minua. Saatana 
ei voi uhmata Minua, sillä mitään voimaa ei ole olemassa Maapallolla tai Taivaissa, joka voi 
uhmata Luojaansa. Minulla on valta kaiken yli.”  

”Sen, minkä Minä olen sanonut, sen Minä tulen varmasti tekemään.”  
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”Nyt, se on saatu selvitettyä – Minä tarvitsen teidän seisovan Minun rinnallani rukouksessa. Tämä 
on ajanjakso, jolloin Saatana vapauttaa Rahanhimon ja Ahneuden, vetääkseen teidät pois Minun 
luotani ja tämän tradition todellisen merkityksen luota. Minä asetan teidät tehtävään, Minun 
Gideonin voimani, älkää antako ajatusten harhautumisten yllättää teitä. Taistelun sääntö on: 
harhauta vihollinen ja voit voittaa heidät. Ajatusten harhauttajia on tulossa. Perhe, lomat, 
juhlinnat – kaikki se pitää jättää minimiin, kun te taistelette hyvän taistelun rukouksessa.”  

”Minä en sano, että te ette voisi kokoontua perheen kanssa, mutta älkää salliko itsenne 
innostuvan Materialismin, Mässäilyn, Hankkimisen ja Ahneuden hengistä. Nämä demonit on 
vapautettu kukistamaan teidät, Minun Ihmiseni. Minä olen nimennyt ne teitä varten, ottakaa 
käskyvalta niiden yli ja sanoutukaa niistä irti ja sitokaa nämä asiat estämästä teitä.”  

”Ymmärrättekö? Vihollinen on suunnittelemassa tätä teitä vastaan, kukistaakseen teidät ja lopulta 
saattamaan vakavaan vaaraan teidän rakkaanne. Varmasti, jos hän onnistuu, paha tulee ottamaan 
tämän maan haltuun.”  

”Sitä on suunniteltu sinua vastaan, Amerikka. Lavastettuja mellakoita ja vihanpurkauksia 
suunnitellaan ja niitä jopa tapahtuu tätä puhuessamme. Kyllä, vihollinen on jääräpäisesti 
tuhoamassa tätä hallintoa, ennen kuin se ottaa viran haltuun.”  

”On olemassa vain yksi tapa, millä tämä tulee tapahtumaan ja se on, että teidän ajatuksenne 
harhautuvat ja te lopetatte rukoilemisen, sydämenne vuodattamisen Minulle, Minun apuun 
itkemisenne, itkemisenne Minulle, teitä pelastamaan. Jos te lopetatte rukoilemisen – te häviätte.”  

”Älkää salliko vihollisen tehdä tätä tunteilun ja ahneuden kautta. Joka vuosi Minä menetän Minun 
Morsiameni näille voimille, kun hän jahtaa ostoskeskuksissa ja internet liikkeissä. Joka vuosi Minun 
täytyy istua yksin odottamassa Minun Morsiantani, kun hän shoppailee ja käärii lahjoja. Joka 
vuosi.”   

”Tuletteko te hylkäämään Minut nyt myös? Tämä on Minun varoitukseni teille, raskaita 
Pakkomielteen henkiä tullaan vapauttamaan teitä kohtaan, vetämään teitä pois taistelukentältä. 
Jos te lankeatte, kutsukaa Minua välittömästi ja Minä tulen pelastamaan ja ennallistamaan teidät.”  

”Jokaisella ihmisellä on merkitystä tässä taistelussa. Minä haluan vain Minun ’Gideonin 300’ – ne, 
jotka todella uskovat, että Minä voin tehdä sen, mitä Minä olen ryhtynyt tekemään. Ja joka ikinen 
teistä lasketaan. Elämänne, uskonne, perheenne – todella tulevaisuutenne – on teidän rukoilevissa 
käsissänne. Älkää tulko kukistetuiksi oman lihanne voimalla.”  

”Nykyinen hallinto taistelee pitääkseen vallan. Teidän rukouksillanne heidät tullaan panemaan 
viralta ja Minun palvelijani tulee olemaan Voittaja. Mutta sitä ei tulla tekemään ilman teidän 
rukouksianne ja uhrauksianne.”  

”Ja jälleen Minä muistutan teitä, jokainen pieni kärsimys voidaan tarjota Isälle tämän taistelun 
puolesta.   

-Joku vei parkkipaikkanne? Nyt teidän täytyy kävellä eteenpäin? Tarjotkaa se ylös.  

-Joku kohteli teitä töykeästi? Tarjotkaa se ylös.  

-Heräsitte pää kipeänä, menetitte jotakin? Tarjotkaa se ylös.  

Sillä todella, Minä sanon teille, MIKÄÄN EI ole liian pientä tarjottavaksi Minulle. Te olette 
taistelussa ja jokainen ammuttu laukaus merkitsee.”  
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”Minä tulen järjestämään olosuhteet, jotka ovat teistä turhauttavia, teidän ei tarvitse mennä 
etsimään niitä.”  

”Muistakaa, mitään ei tapahdu ilman Minun suostumustani. Ei väliä, mitä se on, sillä on arvoa, 
joskus vähän, joskus paljon. Sillä kaikella on merkitystä ja teidän käyttäytymistavallanne on myös 
merkitystä. Oletteko kärsimässä ja marisemassa ja valittamassa? Vai oletteko riemuitsemassa, että 
uusi luoti on kukistanut vihollisen? Sillä varmasti nämä uhraukset ovat kuin ammutut laukaukset, 
jotka menevät suoraan maaliin, kukistaen sen. Uhrausten ohjaaminen maalitauluunsa on Minun 
osani työstä.”   

”Menkää nyt uskossa, Minun Rakastettu Morsiameni, uskoen, että se, minkä Minä olen sanonut, 
sen Minä tulen tekemään, koska te olette uskollisia rukoilemaan. Älkää salliko vihollisen 
harhauttaa ajatuksianne.”  

”Minä olen kanssanne voimallisella tavalla ja me teemme tämän yhdessä.” 

 

 

429. Jeesus selittää Saatanan suunnitelmaa Donald Trumpin pysäyttämiseksi 

 
RAHANHIMON HIRVIÖ & SAATANAN SUUNNITELMA DONALD TRUMPIN PYSÄYTTÄMISEKSI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Marraskuuta, 2016. 

Clare aloitti, Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat. 

No niin, minulla on tunnustus tehtävänä. Haluan sanoa ensiksi, että teillä, jotka tunnette itsenne 

kaikkein arvottomimmiksi Herran edessä, teillä on niin paljon toivoa. Minä sanon tämän, koska kun 

näette kuka minä todella olen, minun todellisine luonteen vikoineni, te tiedätte, että te voitte 

tehdä paremmin. Siispä, minä lankesin keskittymällä ulkoiseen kauneuteen, mieluummin kuin 

sisäiseen kauneuteen suhteessani Jeesukseen. Ja niissä tilanteissa minä aina häviän.  

Minä annoin periksi houkutukselle viettää aikaa ja energiaa vaatekappaleeseen, ja joka kerta kun 

keskityn ulkoiseen, minä ruokin sitä sisäistä hankkimisen hirviötä, joka ei koskaan saa tarpeekseen. 

Minä ruokin sitä kaikella sillä, mitä se haluaa ja se vaatii lisää. Se vie sydämemme, ajatuksemme ja 

aikamme. Ja me menetämme aikamme Jeesuksen kanssa. Minä suloisuus olisikaan voinut olla 

minun, jos Hän vain olisi ollut sydämessäni – mieluummin kuin nämä kaikki muut asiat, korvaten 

Hänet. 

Siispä, tulin rukoushetkeeni hyvin lannistuneena, koska Jeesus oli todennut minut syylliseksi 

Rahanhimoon jälleen, ja Ylpeyteen. 

Herra aloitti… ” Clare, älä anna periksi tässä taistelussa. Me voimme kukistaa tämän ja muuttaa 

sydämesi täysin Minulle. Sinä et ole toivoa vailla. Kuten kuvittelet. ”  

Herra, se näyttää taistelulta, joka ei koskaan pääty, aivan kuin se uni pantterista. En koskaan 

tiennyt, oliko se kokonaan kuollut vai ei – koska se tuli takaisin koko ajan, jopa pitkän ajan päästä. 

Jeesus jatkoi, ” Se on elämän pituinen haaste. Mitä pikemmin sinä kukistat sen, sen vapaampi sinä 

tulet olemaan. ” 
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Mutta Herra, minä rakastan kauneutta ja kauniita asioita. 

” Ja se on kukistumisesi. ” 

Anteeksi Herra, mutta etkö sinä luonut kauneuden meidän nautittavaksemme? 

” Kyllä, mutta, kun se kääntää ajatuksesi Minusta, siitä tulee epäjumala. ”  

” Sinulle, oikean värisen vaatekappaleen katseleminen on jännittävämpää kuin tuleminen Minun 

kanssani Taivaaseen ja se on rehellinen totuus, tai sinä tulisit useammin. ” 

Voi, vau. Hän on täysin oikeassa! Kuinka voin muuttaa sen, Herra? 

” Älä anna lihasi voittaa. Kanavoi se halusi uudelleen Taivaallisiin asioihin. Pyydä saada kokea 

Taivaallisia asioita ja jatka Taivaan valitsemista ennen lihallisia asioita. ” 

Mutta tämän Maapallon kauneus muistuttaa minua Taivaallisista asioista. 

 Jeesus vastasi… ” Mutta tämän Maapallon asiat ovat niin lyhytikäisiä. Huomioi se juuri siinä ja kun 

näet sen, laita se oikealla paikalleen. Mutta jatka siihen, mikä on todella tärkeää. ” 

” Useimmat ihmiset pysähtyvät tutkimaan uusien löytämiensä kukkien tuoksuja, mutta se ei ole 

sinua varten. Sinun täytyy luottaa, että jonakin päivänä sinä tulet nauttimaan siitä tuoksusta, 

mutta siihen asti, kiellä se itseltäsi ja kiinnitä huomiosi uudelleen heihin, jotka ovat tuhoutumassa 

ja siihen mitä sinä voisit estääksesi heitä ja kutsuaksesi heidän Minun syliini. ” 

” Se ei ole toivotonta, kuten luulet. Sinä edistyt, mutta sitten tulee takapakkia. On niin paljon 

asioita mitä Minä haluan antaa sinulle, mutta sinä jatkat takertumista arvottomiin asioihin. ” 

Herra, se juuri tuntuu niin toivottomalta minusta. Minä yritän olla varovainen, hyvin varovainen ja 

silti minä epäonnistun. Minä silti lankean. 

” Ja se on nöyryyttävää, eikö olekin? ” 

Se on äärimmäisen lamauttavaa. Totta, minä joskus haluan jonkun tämän fyysisen maailman asian, 

minkä tiedän, että se ei ole välttämättömyys, vaan halu. 

Hän jatkoi… ” Ja joskus Minä sallin sinulle niitä haluja. Kun on turvallisempaa, kun et käytä väärin 

etuoikeutta ja mene liiallisuuksiin. Mutta suurimman osan aikaa sinun halusi ovat hölmöjä sielujen 

pelastamisen valossa, siinä valossa, joka ei kalpene ikuisuudessa. ” 

” Voi, voisinpa täysin ympärileikata sinun halu luontosi, sinun tarpeesi ulkoiseen kauneuteen. ” 

Se ei näytä reilulta, Herra. Sinä teit värit ja kauneuden meille vastattavaksi ilolla, mutta meidän 

synkkää aikaamme täällä Maapallolla joskus – monta kertaa – kannustaa näiden asioiden 

näkeminen. Ja minä luulen, että minä siirrän liian paljon arvoa näille asioille, kun elämä muuttuu 

pimeäksi ja vaikeaksi. Kuinka minä sovitan tämän? 

Hän jatkoi… ” Jos sinulla on mieltymys maallisiin lohdutuksiin, sinä vedät niitä puoleesi. Mutta jos 

sinulla on mieltymys Taivaallisiin asioihin, sinun halusi Maapallon kauniisiin asioihin lakkaa, koska 

ne eivät tyydytä. Sinä tiedät, että ne kuihtuvat, Clare. Ne vanhenevat, repeytyvät, koit syövät ne, 

ne menevät hukkaan tai vahingoittuvat… jokapäiväisessä kulutuksessa. ”  
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Kyllä, Sinä olet oikeassa, Herra. Mutta, kun se tapahtuu, minä haluan korvata ne. Kuitenkin on 

aikoja… jolloin minun tahtoni voittaa niiden viettelevät voimat… 

” On monia kertoja. Minä näen sinun kamppailusi, Minun rakkain. Minä en ole aikeissa hylätä 

sinua tai lopettaa työtä, jota olen antanut sinulle tehtäväksi. Minä vain tarvitsen taholtasi 

enemmän tietoista yritystä. ” 

” Kuin perhonen. Kun näet suloisen pikku lapsen juoksevan pellolla perhosverkon kanssa – juokse 

henkesi edestä – vai pitäisikö Minun sanoa lennä! Ja pakene henkesi edestä. Käännä silmäsi ” 

hänen ” viettelevästä kauneudesta, tai jäät kiinni ja tulet kiinnitetyksi hänen kokoelmaansa. ”  

” Se on kaikki mitä pyydän sinulta, Clare. Pakene henkesi edestä, koska sotilaan ei koskaan pidä 

sekaantua siviili asioihin. ” 

” Älä luule, että olet yksin kamppailuissasi. Katsohan, jopa armeijoiden kenraalit ovat viehättyneet 

kauneudesta, jota vihollinen lähettää kietomaan heidät pauloihinsa. ” 

” Minulla on paljon lisää lahjoja sinulle, mutta sinun pitää tyhjentää sydämesi näistä asioista. Minä 

haluan, että näet itsesi eri tavalla. Et ole se 17-vuotias Chicagossa, jolla oli materialistinen tausta. ” 

 ” Sinut on muutettu Valon Valtakuntaan, etkä enää kuulu siihen maailmaan, eikä se enää kuulu 

sinulle. Kaikki asiat ovat sinun Minun kauttani – mutta kaikkia asiat eivät ole tuottoisia. Sinun 

lumoutumisesi kauneudesta ja järjestyksestä eivät ole tuottoisia, ne ovat vaarallisia. ” 

Siispä, mitä minä teen?   

” Kun näet sen verkon tulevan – lennä Minun pikku perhoseni! Pakene henkesi edestä! Jo pelkkä 

kohteen kanssa tekemäsi yhteys on vaarallinen. ” 

Minä tiedän, että voin joskus tehdä niin, mutta koko ajan? Varsinkin kun vihollinen on ottanut 

minut maalitaulukseen ja minulla ei ole yhtään luottamusta, että voin paeta. Kun olen väsynyt tai 

tunnen itseni masentuneeksi. Vaikuttaa siltä kuin olisin menettänyt itsehillintäni. 

” Siksi Minä kerron sinulle. Minä tulen tietenkin antamaan sinulle ulospääsytien. Mutta et voi olla 

itsepäinen tai jättää Minua huomiotta. Päättäväinen mieli on hyvä, niin kauan kun vain olet 

päättänyt olla  uskollinen Minulle. Mutta, kun olet päättäväisesti menossa omaa tietäsi, silloin sinä 

lankeat. 

” Voi, Minä tiedän, kaikki tämä kuulostaa niin tutulta. Elämän mittainen kamppailu. Ja kuitenkin, 

sinulla on ollut voittoja. Hankkikaamme enemmän voittoja ja vähemmän ja vähemmän tappioita. ” 

” Haluatko, että Taivaan asukkaat sanovat sinusta, ” Hän kunnioittaa Herraa suullaan, mutta hänen 

sydämensä on kaukana Herrasta? ”. ”  

Voi, Herra, se tuntuu murskaavalta, jo pelkkä ajatuskin. 

” Ja kuitenkin, jollakin osa-alueilla, se on totta. Sinun täytyy päästä niistä yli – sinun täytyy. Mutta 

sinä et tee sitä yksin. Minä olen sinun kanssasi. Minä kannattelen sinua tässä taistelussa niin kauan 

kuin sinun tahtosi on tiukasti sitoutuneena Minuun. ” 

Herra, tämä on se mitä minä haluan. Minä haluan olla vapaa, ei enää siteitä näihin asioihin, 

kuitenkin minä voin tuntea korruption sydämessäni nykivän minua. Jeesus, minä olen heikko, 

mutta Sinä voit tehdä minusta vahvemman. 
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” Minä näen ratkaisun. Vaikkakin se on hieman hatara, se on olemassa. Ojenna kätesi ja tartu 

Minun käteeni ja salli Minun navigoida näiden kuolettavien karikkojen läpi. ” 

” Ja kaikille teille Minun rakkaille Morsiamilleni Minä sanon… Kaikki hyvä Maapallolla on 

nautittavaksi, mutta eivät kaikki asiat ole hyödyllisiä teidän sieluillenne. Kun ihmiset muuttuvat 

turmeltuneiksi, haluavat lisää ja lisää ylellisyyksiä ja kauneutta, silloin he lankeavat Minusta pois 

syntiin. ” 

” Jotkut teistä on kasvatettu tällaisessa ympäristössä, mutta heillä ei ole mitään kiinnekohtaa 

siihen. Te voitte pärjätä vähemmällä vaatetuksella ja varusteilla. ” 

” Mutta ne teistä, jotka ovat tottuneet mukaviin asioihin ja te halveksitte ja ylenkatsotte toiseksi 

parasta, jos te ette hallitse haluanne tavaroihin, se on teidän perikatonne. Kuinka monta kertaa te 

haluatte kiertää sitä vuorta erämaassa? ” 

” Tätä vuodenaikaa Saatana käyttää vetääkseen teidät pois Minun luota ostoskeskuksiin ja internet 

kauppoihin. Nämä irti päästetyt demonit ovat voimakkaita ja ne tietävät teidän herkät kohtanne, 

sen mistä te pidätte ja sen mitä te inhoatte. Ja ne tietävät kuinka käyttää niitä hyväkseen. Joka 

kerran, kun annatte periksi impulssille, teistä tulee heikompia ja ne saavat enemmän voimaa ja 

vaikutusvaltaa teihin. ”  

” Teillä on vain tietty määrä tilaa sydämissänne, Minun Ihmiseni. Te voitte täyttää sen maailman 

kauniilla tavaroilla tai te voitte täyttää sen Minulla. Pohjimmiltaan tämä on teidän päätös ja Minä 

innostan ja avustan teitä välttämään näitä ansoja, jos ahkerasti kutsutte Minun apuani, kun teitä 

houkuttaa kaikkein eniten. Antakaa Minulle vain muutama hetki. Kutsukaa apuun ja antakaa 

minulle kymmenen minuuttia ja katsokaa, saanko ohjattua vihollisen houkuttamasta teitä. ” 

” Te tulette huomaamaan, että jos annatte periksi tälle, ja kun tuotte kotiin sen mitä ikinä 

ostittekin, te alatte tuntea omantunnon tuskia ja ostos tuntuu melkein arvottomalta teille. Tai te 

kyllästytte siihen ja sanotte itsellenne, ” Tämä ei ollut ihan sitä, mitä minä halusin. Miksi minun oli 

niin pakko saada se? ”. ” 

” Minä vastaan teille siihen. HALUN demoni sytytti teidät ja lietsoi teitä siihen tavaraan. Kaikki 

haluamanne tavaran ominaisuudet sytytti tämä demoni, niin että teidän oli pakkoa saada se, tai 

jotain juuri samanaista. Väri, tuntuma, sen käyttökelpoisuus, tuoksu, muoto tai koko, hinta, kuinka 

harvinainen se on – kaikki asiat tavarassa, jota ihailette, teidät sytytetään haluamaan se, yhtä 

varmasti kuin jos joku olisi polttanut teitä kaasupolttimella. Ja niinpä te halusitte sitä. ” 

” Te todella halusitte sitä niin kovasti. Te järkeilitte kaikin tavoin, miksi teidän täytyy saada se. 

Koko ajan demoni hymyilee ja on kanssanne samaa mieltä, kun se lisää lämpöä, kunnes saatte sen. 

Kun olette saaneet sen, te ajattelette itseksenne, ” Tämä on niin täydellinen minulle, että minun 

pitäisi saada toinen samanlainen, tai kaksi tai kolme, ennen kuin ne ovat kaikki menneet. ” 

” Sitten menette kotiin, ja muutaman minuutin päästä, tai muutaman päivän päästä, kaikki ne 

asiat mitä tunsitte, ovat menneet. ” Mitä tapahtui? Mutta minä halusin sitä niin kovasti! ” Te 

kysytte itseltänne. ” 

” Minun Ihmiseni, Minä paljastan teille vihollisen taktiikat ja kuinka rahanne höyrystyvät ilmaan 

tänä vuodenaikana. Minä kerron teille, rakkaat, demonit ovat niin vahvoja ja jääräpäisiä 
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halutessaan saada tahtonsa läpi, te tulette taistelemaan tämän halunne kanssa elämänne joka 

päivä, kunnes viimein sanotte,  ”Ei enää. ” Ja omaksutte käytännön, että näin ei enää tapahdu. ” 

 ” Kunnes arvostatte Minun seuraani yli kaiken, mitä ikinä voisitte haluta tästä maailmasta, te 

tulette olemaan demonien rehua. ” 

 ” Se on teistä kiinni nyt. Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu. Ja te voitte ajatella, että Minä 

liioittelen tai, että Clare käyttää runoilijan vapautta, mutta ei hän käytä. Minä annan sen teille 

suoraan – te olette koko rintaman sodassa, jossa on tarkoitus riistää teiltä Minun seurani suloinen 

läheisyys aiheuttamalla teille sellaiset syyllisyyden tunnot, että ette voi kohdata Minua, koska 

tiedätte, että te käytitte liikaa rahaa. Tai saamaan teidät luopumaan kallisarvoisesta ajasta, 

saadaksenne työpaikka, että voitte maksaa ostoksenne. Ja sitten nautinnot ja maailman asiat 

valtaavat mielenne, että läheisyys Minun kanssani menettää makunsa,  suosien uusia lelujanne . ”  

” Minä en tuomitse teitä saamasta sitä, mitä te ehdottomasti tarvitsette. Minä varoitan teitä 

ansoista, jotka ovat edessänne joka Joulun aikaan. ”  

” Ja Minä kerron teille – tämä maa roikkuu teidän rukoustenne varassa. Vallanpitäjät 

suunnittelevat törkeitä lavastettuja hyökkäyksiä pitääkseen Donald Trumpin pois virasta. Ja jos te 

nautiskelette Joulu ostoksillanne, te olette liian kiireisiä ja liian väsyneitä rukoilemaan. ” 

” Pyydän, Minun lapseni, älkää tehkö tätä itsellenne, Minulle tai perheillenne. On kriittistä, että 

ette salli tämän tapahtuvan tänä vuonna. Se tulee olemaan taistelua koko matka Valkoiseen 

Taloon asti ja te tulette päihittämään vihollisen rukouksillanne. Ja Minä pidän teidät pois 

nautiskelusta, jos te olette valppaita. ” 

Herra siunaa teidät kaikki. Ja pyydän, keskittykäämme rukoilemaan Presidenttimme valintaan, ja 

älkäämme salliko vihollisen pitää meitä kiireisinä maailmassa, ja varastaa aikaamme. Koska sitä 

hän aikoo. Ja Herra on tehnyt selväksi meille, ja paljasti meille, että hänet valitaan virkaan, koska 

me rukoilimme. Mutta, jos emme rukoile, takeita ei ole. Siispä, olkaamme valppaita! 

 

 

430. Jeesus sanoo… Taivaassa ei ole mitään haitallisempaa kuin Ylpeys 

 
TAIVAASSA EI OLE MITÄÄN HAITALLISEMPAA KUIN YLPEYS  

Claren Kokemus ja Jeesuksen Sanoja, 16. Marraskuuta, 2016.  

( Clare ) Tämä on jatkoa viime viestiin… Jeesus pyysi minua jakamaan kanssanne, mitä tapahtui…  

Aivan yhtäkkiä minuun iski halu näyttää vähän iloisemmalta talossa, kuin laivastonsiniset 
kilpikonnakaulukset, mutta en halunnut käyttää rahaa johonkin uuteen, koska se olisi 
kevytmielistä.   

No niin, minulla oli puku, mutta se oli väärän värinen… oliivin värinen… minun vähiten pitämäni. 
Siispä, päätin sen sijaan poistaa värin ja värjätä sen. Se vei hieman aikaa, vaikka tein sen päivällisen 
teon välissä.  

Asia oli, että minä HALUSIN sen. Ja minä hemmottelin itseäni. Ei kauan sen jälkeen oivalsin, että 
olin hemmotellut kauneuden ja tavaroiden haluani jälleen. Se on kuin hirviö.  
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No niin, en ollut aivan vakuuttunut, ennen kuin viime yönä, kun Ezekiel ei voinut hyvin ja hän 
varoitti minua menemästä nettiin katsomaan ’60 minuuttia Donald Trumpin kanssa’. Minä 
tiuskaisin… ’En ole tehnyt mitään, sinä et voi huonosti, koska olen tehnyt syntiä.’ Sanoin tämän, 
koska se on totta – joskus hän kantaa taakkaa minun puolestani, koska joudun sivuraiteille ja Herra 
tarvitsee hänen esirukoustaan saadakseen minun huomioni.  

Sitten menin ’Raamatun Lupaukset’-kirjalle, nähdäkseni, voisinko katsoa ohjelman. Loppujen 
lopuksi, se ei ole uutisia – pikemminkin se on haastattelu miehestä, josta en tiennyt mitään, 
todella, muuta kuin, mitä Jumala oli kertonut minulle ja minä todella halusin kuunnella häntä.  

Ensimmäinen viesti, jonka sain ’Raamatun Lupaukset’-kirjasta, oli Omahyväisyys. Auts… minä 
vihaan sitä. Se sanoo… ”Puhdas minä olen, rikoksesta vapaa; olen viaton, eikä minussa ole 
vääryyttä.” Job 33:9.  

Pyhien Kirjoitusten otsikko ’Raamatun Lupaukset’-kirjassa pistää juuri kuten YLPEYS. Se on toinen 
otsikko, jota on todella, todella kivuliasta nähdä. Minä tiesin välittömästi, ennen ollut hyvässä 
paikassa Herran kanssa – vaikka minun aamurukoukseni olivat syvällisiä ja vahvoja ja tunsin itseni 
hyvin yhdistyneeksi Herran sydämeen.  

Sitten Ezekiel meni ’Raamatun Lupaukset’-kirjalle ja sai otsikon HIMO, mikä aina koskee minun 
mielihalujani asioihin ja Rahaan ja Maailmaan. Sitten Katumus. Siispä, tulin Herran eteen haluten 
arvioida, mitä olin tehnyt väärin. Koska siihen aikaan, en todella ollut tietoinen siitä. Olin todella 
kysymässä itseltäni, ’Mitä minä olen tehnyt?’ Ja kun viimein pääsin siihen pisteeseen, että kysyin 
Häneltä sitä, sain otsikon, jota kutsutaan Nöyryydeksi – ja tiesin, että asia koski minun ylpeyttäni 
jälleen.  

Ja tässä haluan jakaa kanssanne, että minä olen vain opettelemassa katsomaan. Todella 
katsomaan ja näkemään, mitä on minun sisälläni, mitä ei pitäisi olla siellä. Me olemme 
huomaamassa, että demonit tulevat siementen kanssa ja he istuttavat ne. Siispä ne voivat 
majoittua meidän vatsaamme, mieleemme tai mihin tahansa ruumiin osaan ylipäätään ja rakentaa 
linnoituksen istuttamalla pahan siemenen. Ja ollaksemme tehokkaita rukouksessa, meidän täytyy 
olla puhtaita Herran edessä.  

Siispä tulin ja polvistuin rukouspaikkaani ja pyysin Herraa paljastamaan minulle minun syntini. 
Aluksi tunsin levottomuutta, mutta odotin Häntä ja Hän todella alkoi näyttämään minulle, mitä 
minun piti katua. Ihmeiden ihme, oli olemassa tunnonvaivan ja murheen henki sen vuoksi, kun olin 
loukannut Herraamme.  

Noin kymmenen minuutin kuluttua sen jälkeen, kun tunnustin sen… ’Olen syntinen. Yhä syntinen 
ja pyydän, näytä minulle, mitä olen tehnyt.’ Hän alkoi tuntua läsnäolevalta minulle, 
käsinkosketeltavalta, sitten Hän alkoi näyttämään minulle kaikenlaisia asioita. En luettele niitä 
kaikkia tässä, mutta Tuomitseminen, Epäkunnioittavuus, Nautiskelu, Anteeksiantamattomuus… ja 
viimeisenä muttei vähäisimpänä, Ylpeys, Rahanhimo ja Hankkiminen. Minun musta pantterini. 
Asia, joka kyttää minua ja saa minut, kun en ajattele oikein.  

Mutta silti halusin tehdä omalla tavallani, joten minä värjäsin sen.  

Oivalsin, että sen vaatekappaleen värjääminen oli aivan yhtä paha kuin uuden ostaminen, siinä 
mielessä, että sain mitä halusin. Ja jos jatkan ’haluamisteni’ ruokkimista, se tulee olemaan hirviö 
käsiteltäväksi, eikä tule olemaan loppua sille, mitä minä haluan seuraavaksi.  

Ei ihme, että minun rukoukseni Ezekielin kiputason puolesta eivät toimineet. Olin epäpuhdas 
sisältä ja minun tarvitsi katua. 
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Sydänasukkaat, minun kokemukseni on ollut, että jos en ole todella katsonut rehellisesti sisälleni 
synteihini, minun rukoukseni ovat heikkoja. Siksi, ennen kuin teen mitään muuta rukouksessa, 
tulen polvistuen Herran eteen, pyytäen, että minulle näytetään minun syntini, niin että minä voin 
katua. Minä haluan demonit pois minun ilmatilastani!  

En halua asettaa käsiäni kenenkään päälle tai puhua kenellekään, ellen ole puhdas, koska me 
olemme myös huomaamassa, että näitä demoneita voidaan kuljettaa internettiä ja puhelinta 
pitkin. Kyllä, ne ovat tarttuvia! Aivan kuten flunssa. Itse asiassa mikä tahansa kommunikaation 
muoto voi saastuttaa henkilön ilman, että he tietävät siitä.  

Siispä minä niin halusin varoittaa teitä tässä viestissä ja varmistua, että te odotatte Herran 
tuomitsevan teidät synneistänne.  

Se vaatii todellista synnintuntoa ja se tarkoittaa surua Jumalan loukkaamisesta. Ei surua 
kiinnijäämisestä, ei surua siitä, että emme saaneet tehdä oman mielemme mukaan, ei surua, 
koska nyt me emme voi saada enempää. Surua siitä, että olemme loukanneet meidän Hellää 
Jeesustamme epäjumalanpalvonnan maisella käytöksellä.  

Ystävät, olen vasta alkamassa tätä matkaa todella syvälle pääsemisessä ja pyytämisessä nähdä 
kätketyt asiat, jotka olen tehnyt väärin. Yritän joka päivä katua, mutta huomaan, etten ole mennyt 
tarpeeksi syvälle. Yritän joka päivä katua, mutta huomaan, etten ole mennyt tarpeeksi syvälle. 
Olen sivuuttanut joitakin asioita sanomalla… ’Oi, se ei ollut tärkeää.’  

En ole odottanut Pyhää Henkeä tuomitsemaan minua. Olen ollut huolimaton ja laiska.  

Ok. Sanoin, että olen pahoillani, aloittakaamme päivämme! Se ei ole Herran puolisolle sopivaa 
käytöstä. Se on pinnallista ja alhaista. Sitä paitsi siinä ei ole todellista synnintuntoa tai synnin 
tunnistamista. Ja synti on vakavaa! En välitä missä muodossa se on. Sillä on seurauksensa ja se 
avaa ovia demoniselle valtapiirille, kaikenlaiselle sorrolle.  

Se on sama kuin jos olisitte pettäneet hänet. Me tulemme yhteen rukouksessa, mutta jokin ei 
tunnu olevan aivan oikein. Tunnen olevani hieman irti kytkeytynyt Hänestä. Minä tiedän, että 
muut rakastajat ovat vetäneet minut pois – kauniit asiat, joita haluan. En halua vain Häntä, minä 
haluan maailman myös. Se on sama kuin aviorikos avioliitossa. Olen valinnut toisen Hänen 
selkänsä takana. Mutta olen teeskentelemässä olevani vain Hänen.  

Ja tässä on kaikkein haavoittavin asia, jonka Hän koskaan on sanonut minulle ja Hän antoi sen 
ehtoollisen luvussa eilen… ’Sinä kunnioitat Minua huulillasi, mutta sinun sydämesi on kaukana 
Minusta.’  

Oi, olin niin allapäin sen kuulemisen jälkeen, että en halunnut nousta ylös. Minä vain halusin löytää 
kolon, ryömiä sisään sinne ja kadota. Mutta Hän alkoi tämän viestin ja tunnen oloni hieman 
paremmaksi. Mutta minä todella, todella en halua, että sydämeni on kaukana Hänestä. Minä 
haluan sen olevan yksin Hänen. Pyydän, rukoilkaa minun puolestani.  

Tässä vaiheessa Herra alkoi puhumaan jälleen…  

( Jeesus ) ”Minun tyttäreni, Minun Morsiameni, Minä olen antanut sinulle anteeksi. Minä tiedän, 
että sinä olet kovin heikko. Minä tiedän, että sinä kamppailet ylpeyden kanssa ja Minä olen sallinut 
vihollisen seuloa sinua nöyrryttääkseni sinua, Clare. Taivaassa ei ole mitään haitallisempaa kuin 
ylpeys, siksi Minä olen sallinut tämän.”   
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”Mutta nyt sinä näet alhaisen tilasi. Sinä näet, että et todella ole mitään. Sinä näet, että intohimosi 
voivat helposti vallata sinut. Todella, Clare, sinä olet säälittävä, mutta Minä rakastan sinua sitä 
enemmän.”  

”Tule nyt, Minun kallisarvoinen Morsiameni, pudistele tämä maailman tomut pois ja tule takaisin 
Minun hellään halaukseeni – paljon mitättömämpänä, paljon nöyrempänä. Pieni, pieni, pieni. Ja 
jälleen Minä kehotan sinua, Clare, pysy pienenä.”  

”Todella, ilman Minun väliintuloani, sinä makaisit katuojassa, mutta Minun rakkauteni sinua 
kohtaan on saanut Minut nostamaan sinut pois ja puhdistamaan sinut, tullaksesi Minun astiakseni 
jaloa käyttöä varten ja puhuaksesi Minun aivan omia sanojani janoisille ihmisille, jotka ovat 
kieroutuneet ja hämmentyneet uskonnollisista hengistä.”   

”Tässä maailmassa sinä tulet kamppailemaan lihasi ja maailman kanssa, mutta rohkaistu. Minä 
olen voittanut ne molemmat sinun puolestasi ja jos olet uskollinen muistamaan sinun todellisen 
kokosi Taivaallisen Oikeusistuimen edessä, Minä tulen aina päästämään sinut pahasta.”  

”Mene nyt rauhassa, Minun hellä Morsiameni. Mene Rauhassa. Sinä olet saanut anteeksi.” 

 

 

431. Jeesus sanoo…  

On tarpeetonta Kärsimystä, mutta Minun Sanojani ei oteta vakavasti 

 
KRISTITYILLÄ EI OLE AAVISTUSTAKAAN! ON TARPEETTOMIA KÄRSIMYKSIÄ, MUTTA MINUN 
SANOJANI EI OTETA VAKAVASTI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Marraskuuta, 2016. 

Jeesus aloitti… ”Clare, on ajanjaksoja… aivan kuten luonnollisessa maailmassa on syksy ja talvi, 
sitten kevät ja kesä, niin on myös Yliluonnollisessa maailmassa. Kuten alhaalla, niin ylhäällä. Siksi 
Minä olen sanonut, että mitä ikinä sidotte Maapallolla, tulee olemaan sidottu Taivaassa. Sinun 
huolesi ovat aiheellisia, enkä Minä ole vähättelemässä niitä, mutta sinä et olisi palvelemassa 
Minua tai Minun katraani etuja, jos et seuraisi Minun ajanjaksojani ja Minun ohjeitani,”  

”Nyt ei ole aika vetää sieluja morsiuskammioon, vaikka Minä en koskaan menetä Minun kaipuutani 
ja kiintymystäni Minun Morsiameeni. En koskaan. Minun Sydämessäni on jatkuvaa kipua siitä, että 
me olemme erossa ja Minä niin kaipaan päivää, jolloin meidät on yhdistetty.”  

”Mutta te kaikki olette sotatoimialueella juuri nyt. Kaikki teistä seuraajista olette hyökkäysten 
kohteena, joskus jatkuvasti – vaikka Minä annan lepotauon. Ja kun näyttää niin pimeältä ja 
raskaalta, se on aika tarpeellista sielujen eloonjäämiselle ja hedelmälle, josta me tulemme 
korjaamaan satoa yhdessä.”  

”Minä inhoan demonista valtapiiriä ja siitä puhuminen kuvottaa Minua. Mutta aivan liian monilla 
Minun kristityistäni ei ole aavistustakaan, minkä kanssa he ovat tekemisissä. Tämä ajanjakso on 
valmistautumista ja voimistamista varten ja ilman sitä he tulevat horjumaan ja tuntemaan, että 
Minä olen hyljännyt heidät.”  

”Te olette tehneet hyvin, kun olette hyväksyneet kärsimyksiä Minun puolestani ja maailman 
puolesta, mutta on tarpeetonta kärsimystä - ja se on omista synneistänne kärsimistä. Avoimet 
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ovet tuovat sisään loukkaantumisen maailman. Minä opetan teille kaikille, kuinka pitää ovat 
lukittuina demoniseen valtapiiriin.”  

”Kaikkia ei ole kutsuttu olemaan pahasta päästämisen palvelijoita, mutta teitä kaikkia on kutsuttu 
pitämään itsenne puhtaina ja maailman tahraamattomissa. Jopa kuten on kirjoitettu Jaakobin 
Kirjeessä.”  

 ”Jos joku luulee olevansa jumalanpalvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin 
hänen jumalanpalveluksensa on turha. Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän 
silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei 
maailma saastuta.” Jaakobin Kirje 1:26-27.    

”Kuten sinä koit tänään ja eilen (tässä Hän puhuu Clarelle), että omistusten runsaus tarkoittaa 
runsasta pesemistä, laskostamista, varastoimista, tilan löytämistä kaikelle ja kaikkea hässäkkää, 
mikä liittyy asioiden korjaamiseen. Se oli opettavainen hetki, missä sinä pystyit harkitsemaan 
uudelleen tekemisiäsi maailman kanssa, Clare. Se oli myös yksi mahdollisuuksista, joista Minä 
puhuin muutama päivä sitten, jotakin uhrattavaa Minulle, maasi edistymisen hyväksi.”  

”Minä olen pahoillani, että tämä aika näyttää niin pimeältä ja ankealta sinusta, mutta se on 
tarpeellista, jos haluat kasvaa hengellisesti. Jopa kuten Minä saarnasin aivan alusta alkaen, jos 
seuraat opetuksia Autuaissa ( Matteuksen Evankeliumi 5:3-12 ja Luukkaan Evankeliumi 6:20-23) ja 
Minun opetuksiani veljesi rakastamisesta ja olemisesta maailmasta erossa ja sen haluluonteesta, 
sinä voisit paljon helpommin elää tätä elämää ilman tarvetta pahasta päästämiseen.”  

”Mutta Minun sanojani ei oteta vakavasti, Clare. Jos sinä tietäisit sen tärkeyden, mitä Minä olen 
opettanut sinulle Pyhissä Kirjoituksissa, sinä tulisit elämään sen pilkulleen, vaikka se on aika 
vaikeaa. Sinulla ei tulisi olemaan varaa sallia itsellesi vapautta vaellella tai edes katsella 
lammasaitauksen turvallisuuden yli tai ryhtyä tekemisiin mihinkään kielteiseen tai pahoihin 
asenteisiin.”  

”On mahtava tehtävä päästä yli lihastaan ja elää pyhää elämää. Se on todellinen vihollinen, joka 
tarvitsee karkottaa elämän jokaisena päivänä. Mahtava tehtävä, johon et ole valmistautunut 
lapsuudesta saakka. Aivan liian paljon kaunaa on tavanomaista kotiympäristössä. Lapset oppivat 
esimerkistä ja vanhemmat välittävät närkästyksensä jälkeläisilleen.”  

”Se, mitä Minä olen sanomassa, Rakkaani, on että Minä tunnistan, että tämä ei ole miellyttävää, 
eikä välttämättä mieltä ylentävää, paitsi kun otat katumuksen yhtä vakavasti kuin, mitä Minä 
pyydän sinua tekemään niin. On olemassa pyhä rauha ja pyhä ilo ja hyvin pyhä hedelmä.”  

”Minun rakkaat, Minä kaipaan nähdä lopun kärsimyksillenne, mutta te olette valinneet Minut 
ennen maailmaa ja nyt maailmalliset tavat, jotka ansoittavat teidät Saatanalle, täytyy 
tarkoituksellisesti työstää pois käytöksestänne. Minä en rakasta teitä hiventäkään vähemmän. Jos 
mikään on muuttunut, tunnen enemmän ja enemmän myötätuntoa ja rakkautta teitä kohtaan, 
koska te välitätte tarpeeksi muuttuaksenne ja todella työskentelette kovasti muuttuaksenne.”  

”Monet teistä kysyvät, miksi surullisia asioita tapahtuu teille ja Minä olen yrittämässä opettaa 
teille, miksi. Miksi terveysongelmia, miksi epämukavuuksia, miksi tunne-elämän ylä- ja alamäkiä. 
Minä haluan nähdä näiden asioiden loppuvan, enemmän kuin te haluatte ja siksi Minä opetan 
teille, kuinka sydämenne tahraantuu, kuinka sairaus tulee sisään ruumiiseenne, kuinka 
haluamianne suunnitelmia estetään – elämissänne olevan vastustuksen silkkaa ydintä.”  

”Minä opetan teille tämän ja Minä opetan teille, kuinka myös vapauttaa itsenne. Olen pahoillani, 
ettei tämä ole kaunis, kukkainen ponnistus, mutta lopussa se tulee taipumaan täydellisen kauniiksi 
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hedelmäksi ja syvemmäksi suhteeksi Minun, Minun Henkeni ja Minun Isäni kanssa. Te tulette 
löytämään suurempaa ja suurempaa iloa Minun seurastani, kun te valitsette erottaa itsenne 
maailmallisista asenteista, jotka ovat tuhoamassa teitä sisältä ulospäin.”  

”Kun te kerran opitte nämä asiat, te olette suuresti siunattuja, kun harjoitatte niitä ja Minä 
kykenen edistämään teitä palvelutoimiin, joista te olette vain unelmoineet. Kyllä, te tulette 
kykenemään kantamaan painon lankeamatta, sydämenne tulevat olemaan valmisteltuja, ettekä te 
ole sokeita sisimmällenne ja sille, mitä kannatte ympäriinsä.”  

”Monet teistä ovat tällä kanavalla, koska te haluatte kasvaa hengellisessä syvyydessä. Jos Minä 
antaisin teille morsiuspuvut ja satumatkat Taivaan läpi, te ette koskaan osoittaisi näitä asioita, 
jotka täytyy siivota, ennen kuin te voitte elää Taivaassa.”  

”Kuitenkin matkat Taivaaseen tulevat lisääntymään keskuudessanne, ne rohkaisevat teitä tällä 
pitkällä ja vaikealla matkalla. Minä tulen lohduttamaan teitä, jopa nyt kun teillä on kaikkein 
vaikeinta, monet teistä näkevät Minun pitelevän teitä ja katsovan teihin niin myötätuntoisesti.”  

”Se on Minun Sydämeni mukaista. Mikä aviomies ei kärsisi, kun hänen puolisonsa kärsii? Siispä 
kyllä, Minä kärsin teidän kanssanne. Ja sen vuoksi Minä toivon teidän tietävän ja ymmärtävän, 
kuinka nämä kärsimyksen ovet avautuvat ja kuinka estää niitä avautumasta.”  

”Vihollisenne on tullut tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan. Tahraamaan ja töhrimään suloisen 
suhteemme, niin että teidän täytyy oppia, kuinka hän toimii, suojellaksenne itseänne ja 
rakkaitanne. Tietämättömyys ei ole autuutta, se on tuho. Siispä, pyydän, olkaa kärsivällisiä Minun 
kanssani, kun Minä paljastan, kuinka demoninen valtapiiri on järjestetty teitä vastaan ja kun te 
lankeatte, kuinka nousta takaisin ylös välittömästi, ennen kuin lankeaminen muuttuu 
linnoitukseksi.”  

”Minä olen teidän rakastava ja uskollinen Pelastajanne, Minä ihannoin joka ikistä teistä ja jos tämä 
ei olisi elintärkeää meidän onnellisuudellemme, Minä en koskaan ottaisi tätä esille 
harkittavaksenne.”  

”Pyydän, olkaa kärsivällisiä ja kunnioittakaa Minua tässä. Oppikaa joka päivä tulemaan Minun 
luokseni ja sallikaa Minun Henkeni näyttää teille kaikki korruption hiukkaset sydämissänne. Te 
tulette myös olemaan niin paljon terveempiä ja onnellisempia.” 

 

 

432. Jeesus sanoo…  

Älkää koskaan ottako Minun Työtäni Sielussa & Minä olen Donald Trumpin kanssa 

 
ÄLKÄÄ KOSKAAN OTTAKO MINUN TYÖTÄNI SIELUSSA & MINÄ OLEN DONALD TRUMPIN KANSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Marraskuuta, 2016.  

Clare aloitti… Kun tulin rukoukseen, sanoin… ’Olen tässä, Herra.’  

Jeesus vastasi… ”Minä olen tässä myös. Minun käsivarteni ovat ympärilläsi. Minä olen luonasi 
tarkkaavaisesti, koska Minä rakastan sinua, eikä kukaan ole ottamassa pois Minun paikkaani sinun 
elämässäsi. Te olette toisianne varten, mutta kukaan muu ei ole sinun Jeesuksesi – vain Minä. 
Toiset ovat rohkaisemassa sinua, mutta eivät ottamassa haltuunsa Minun työtäni. Sinä tiedät jo 
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paljon siitä, mitä sinulle on kerrottu. Minä lähetän muut lähinnä tuomaan vahvistuksen. Meillä on 
meidän oma suhteemme.”  

”Ei olettamuksia, Minun lapseni, avustakaa toisianne, mutta älkää koskaan vaatimalla vaatiko 
toisianne. Sallikaa Minun työskennellä sielussa, sallikaa Minulle Minun tilani heidän sydämissään ja 
hengissään. Jos te ette tunne suuntaa hyväksi, teidän ei koskaan pitäisi tehdä sitä. Pikemminkin 
odottakaa Minua vahvistamaan se. Jos Minä en vahvista sitä, te säästytte väärään suuntaan 
menemiseltä. Jos Minä vahvistan sen, te olette pitävämmin siinä suunnassa.”  

”Mutta te ette koskaan saa astua rajojenne yli ja ottaa Minun työtäni sielun sydämessä. Jos sielu 
vastustaa suuntaa, yksi kolmesta asiasta on tapahtumassa…                                                                                          
1.Suunta on väärä.                                                                                                                                                     
2.Sielu vastustaa Minua, eikä halua mennä siihen suuntaan, vaikka Minä kaipaan vahvistaa sen 
heille. Vaikka Minä tekisin sen, he eivät tunnistaisi sitä, koska se on heidän tahtoaan vastaan. Enkä 
Minä koskaan pakota ketään Minun tapaani.                                                                                                                                
3.Minä en ole vahvistanut heille, että se on oikea suunta, vielä. Ja tässä tapauksessa teidän tulee 
odottaa ja heidän tulee odottaa Minua. Te todella saatatte olla väärässä – kun olette varmoja, että 
olette oikeassa. Tässä nöyryys astuu kuvioihin. Minä olen ainut, joka on erehtymätön.”  

”Monet vanhimmat kirkossa ovat ylittäneet rajansa, eivätkä ole ymmärtäneet, että heidän roolinsa 
on vahvistaa ja neuvoa, muttei ottaa vastuuta sielun ohjaamisesta tekemään tätä tai sitä ja 
varmasti ei koskaan vaatimalla vaatia, että heidän tapansa on oikea ja sielu on väärässä.”  

”Minun työni on antaa sielulle vakaa usko tehdä tai olla tekemättä jotakin. Siispä, olkaa huolellisia, 
rakkaat, kuinka käsittelette toinen toisianne, niin että te ette otaksu Minun rooliani heidän 
elämissään. Nöyryys, ystävällisyys ja kärsivällisyys ovat aina hyveitä, joita tarvitaan, kun joku on 
harkitsemassa tärkeitä ongelmia elämässä.”  

”Aikojen alusta asti Minä olen työskennellyt miesten, naisten ja lasten omantunnon kautta. Heille 
ei tarvitse kertoa mitä tehdä, he tietävät sydämissään. Mutta te olette paikalla auttamassa heitä 
löytämään sen ja saamaan vahvistusta Minulta. Älkää koskaan vaatimalla vaatiko, että te yksin 
tiedätte vastaukset. Ylpeys on kauhistus Minulle ja paljon vahinkoa tehdään herkille sieluille, kun 
painostusta käytetään sopimattomasti.”  

”Clare, yksi syistä, miksi sinä olet ystävällinen sielujen kanssa tällä alueella, on, että joku on 
otaksunut sinua kohtaan ja aliarvioinut sinut niin monta, monta kertaa ja sinä tiedät hyvin, kuinka 
haavoittavaa, vähättelevää ja hämmentävää se on. Sinä olet paimenena ohjaamassa ja 
suojelemassa ja opettamassa muita, kuinka löytää heidän oma tapansa Minun kanssani, mutta ei 
koskaan korvaamassa Minua.”   

( Clare ) Nyt minulla oli joitakin näkyjä rukouksen aikana, jotka huolestuttivat minua, Ja Herra oli 
osoittamassa niitä nyt.  

( Jeesus ) ”Nyt tästä verenhimoisesta ryhmästä Lähi-Idässä. Kuten Minä olen kertonut sinulle 
aikaisemmin, tämä on Ismaelin siemen. Ja teidän presidentiksi valitullanne on kaikki oikeudet 
estää heitä vakiinnuttamasta verkostoa Yhdysvaltoihin. Valitettavasti on aivan liian myöhäistä 
siihen. Kuitenkin Minä tulen olemaan hänen kanssaan, kun hän siivoaa soluja ja ylistyspaikkoja, 
joista käsin kobrat lisääntyvät ja levittävät myrkkyään.”  

Kuvateksti: ’Islam tulee hallitsemaan maailmaa, vapaus voi mennä helvettiin.’  
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”Viha ei koskaan ole ollut Minun tapani, poikkeuksena epäjumalanpalvonta – kun Minä käänsin 
rahanvaihtajien pöydät. Se oli oikeamielisyyden teko ja oikeamielistä on, että tämä paha 
supistetaan ja karkotetaan.”  

”Te ette koskaan tule kykenemään juurimaan kaikkea pahaa pois, kuitenkin se tulee kasvamaan 
paljon hitaammin, kun ratkaiseva isku on käynnistetty.”  

( Clare ) Herra, onko tämä Sinulta tullut visio, joka minulla on?  

( Jeesus ) ”Kyllä se on ja tätä vastaan pitää rukoilla. Tämä ei ole vain kovin todennäköistä, vaan se 
on suunniteltu.” 

( Clare ) Ja tämän näin rukouksessa, rekka oli parkkeerattuna kujalla New Yorkin kaupungissa – ja 
siellä on paljon kujia. Joitakin hyvin korkeita rakennuksia oli sivuilla ja joitakin matalampia 
rakennuksia. Joka tapauksessa, tämä rekka oli ohjattu kujalle ja katto oli auki ja tietyssä kulmassa 
oleva ohjus alkoi ilmestymään. Ensin se oli vaakasuorassa ja sitten se heilahti kulmaan ja oli 
pystysuorassa. Ja sitten se laukaistiin suoraan Trump Tornitalon yläkerroksia kohti (Trump Tower).   

( Jeesus ) ”Hän (Donald Trump) ei ole turvassa tässä paikassa, pikemminkin hän on helppo saalis. 
Kuitenkin tämä ajatus on juolahtanut myös muiden mieliin, toisten, jotka ovat häntä lähellä ja se 
on huomioon otettava seikka. Toimiin on ryhdytty.”  

”Ei voisi olla parempaa juonta tuhota Herra Trump, kuin syyttää siitä muslimeja, täsmälleen 
samalla tavalla kuin New Yorkin kaksoistorni-iskusta syytettiin heitä ja syylliset silti näyttäisivät 
viattomilta yleisön silmissä. Kuitenkin Minä olen hänen kanssaan, Clare, ja vaikka Minun täytyisi 
kääntää ohjus ympäri, Minä voisin tehdä sen. Minä pyydän sinua vain rukoilemaan, Rakas.”   

(Muistakaa, tämä viesti on Marraskuun 20.päivältä, 2016) 

( Clare ) Oi, tuo sana ’Rakas’ kuulostaa niin suloiselta minun korvassani, Herra.  

( Jeesus ) ”Ja niin sen tulisikin. Sinä todella olet Minun Rakkaani ja Minä olen kaivannut sinua 
kauheasti ja sinä olet kadottanut näkymän meidän suloisimmista ajoistamme yhdessä. Meillä tulee 
olemaan enemmän näitä, jos sinä vain tottelet Minua kaikissa asioissa. Minä tiedän, että tämä on 
lyhyt viesti, mutta se on ajantasainen ja tarpeellinen nyt. Muuten, rakkaat, Minä onnittelen teitä 
teidän rukouksistanne ja uhrauksistanne. Ne ovat auttaneet merkittävästi estämään tiettyjä asioita 
tapahtumasta.”  

”Pyydän, olkaa rohkaistuneita ja jatkakaa. Me emme ole perillä aivan vielä. Joka päivä Minä 
voimistan teitä taistelua varten, kun te vastaanotatte ehtoollisen. Tietäkää aina, että Minun 
voimani täydellistyy teidän heikkoudessanne. Minä todella olen teidän jokaisen kanssanne. Minä 
siunaan teidät nyt armolla hienosäätää Minun ääneni sydämissänne ja tietää ero Minun ja 
vastustajanne välillä.” 

 

 

433. Jeesus selittää… TOTTELEVAISUUS & HALUKKUUS,  

Pyydän, älkää uuvuttako Minua Kaksimielisyydellänne 

 
TOTTELEVAISUUS & HALUKKUUS… PYYDÄN. ÄLKÄÄ UUVUTTAKO MINUA KAKSIMIELISYYDELLÄNNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Marraskuuta, 2016.   
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Clare aloitti… Olkoon Jumalan tahto meidän ainoa halumme. 

Jeesus aloitti… ”Kun tulette lähemmäs ja lähemmäs Minua, luottaen aina Minun viisauteeni ja 
tahtooni, hetkestä hetkeen, te tulette huomaamaan, että elämänne tulee suoristumaan ja 
liitelemään.”   

”Nämä asiat, jotka ovat pidätelleet sinua, eivät enää tule olemaan ongelma elämässäsi. Minun 
rakkain Clareni. Minä haluan hetkestä hetkeen tottelevaisuutta ja alistumista Minulle kaikessa. 
Tämä miellyttää Minua enemmän, kuin mahdollisesti voit kuvitella. Tämä tekee sinusta 
muovailtavan, myöntyväisen. Jonkun, jota Minä voin helposti ohjata, kulkuneuvon, joka tottelee 
kuljettajaa. Tällä tavalla, Minä väistän vihollisen monia luoteja, monia ansoja, kääntää sinut pois 
kurssilta. Elää tällä tavalla ja olla rauhassa – tämä on kristillisen taipaleen huippukohta, tämä on 
ehdottomasti kaikkein tärkein paikka olla, armeliaisuudesta seuraava.”  

”Monet eivät voi kuulla Minua, koska he eivät ole halukkaita päästämään irti omista agendoistaan. 
Kun he alkavat menestyä Minun kuulemisessani, Minä pyydän heiltä jotakin, joka saa heidät 
tuntemaan itsensä epävarmaksi ja uhatuksi. No niin, yhtäkkiä, he eivät voi kuulla Minua enää tai 
saa vahvistuksia.” 

”Tietenkin vihollinen on hyvin tietoinen tästä ja koska hän on egoisti, hän ottaa heistä täyden 
hyödyn irti, heittäen enemmän ja enemmän hämmentäviä demoneita sekaan, kunnes he ovat 
läpikotaisin hämmentyneitä ja turvautuvat perheittensä, ystäviensä ja jopa toisten hengellisten 
ihmisten suosituksiin, jotka eivät uhkaa heidän turvallisuuttaan.”  

”Sinä välttelit Minua taidokkaasti vuosia, Clare. Jos olisit reagoinut, kuten Sherry reagoi, emme voi 
tietää, missä olisit juuri nyt Minun Valtakunnassani ja palvelutoimessa ja onnellisuudesta, mikä 
olisi sinun. Minä en nuhtele sinua, Minun kallisarvoinen rakkaani, Minä vain totean tosiasiat. 
Mutta Minä en koskaan luovuttanut sinusta, Clare. Oletko sinä iloinen?  

( Clare ) Oi rakas Jumala, kyllä! Minä en ole koskaan ollut onnellisempi tai tuntenut enemmän 
toiveeni täytetyiksi kuin juuri nyt.   

( Jeesus ) ”Kyllä, ja se on tottelevaisuuden hedelmä. Minä en voi viedä sielua hänen kohtalonsa 
tielle, jonka Minä loin heille, elleivät he luovuta täydellistä kontrollia Minulle.”  

”Niin monet luottavat sosiaaliseen asemaansa ja ovat kivettyneitä, että heiltä riisuttaisiin 
kerjäläisen asemaan. Mutta kenelläkään tällä Maapallolla tai Taivaassa ei ole enemmän asemaa 
Minun edessäni, kuin sillä, joka on tullut kerjäläiseksi Minun vuokseni.”  

”Kuitenkin itse ajatuskin siitä, että tulisi ei-keneksikään ei-mistään kotoisin olevaksi ja menossa ei-
minnekään, on vakavasti uhkaava, koska heidän todellisuutensa on maailma ja maailmalliset 
turvallisuus ja asema. Se, mitä heiltä puuttuu sen vuoksi, on kaikkein vaalituin asema, mihin 
ihminen voi kohota ja se on olla Minun Rakastettu Puoliso, yhtä Minun kanssani, antautunut täysin 
Minulle.”  

”Sellainen, jolla on tämä todellisuus, ei voisi vähempää välittää, kuinka muut katsovat heitä. He 
eivät voisi vähempää välittää, jos heiltä jää ateria välistä tai heidät ruokittiin. He eivät välitä missä 
nukkuvat. Heidän ainoa huolensa on, etteivät he menetä Minua. Ja sen vuoksi, Minä välitän heistä 
ja huolehdin heidän kaikista tarpeistaan yliluonnollisesti.”  

”Mutta, kun he turvautuvat perheittensä tukeen, se on ohi.”  

Kuten on kirjoitettu…”Ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa. Joka 
rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin Minua, se ei ole Minulle sovelias; ja joka rakastaa 
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poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin Minua, se ei ole Minulle sovelias ja joka ei ota ristiänsä 
ja seuraa Minua, se ei ole Minulle sovelias.” Matteuksen Evankeliumi 10:36-38.  

Nämä eivät ole vain ’kauniita’ sanoja, nämä ovat elämän sääntö. Kun sinä olit mietiskelemässä 
saapuaksesi luostariin ja luopuaksesi lapsistasi, Minä paljastin sinulle, että se ei ollut Minun 
tahtoni, eikä Minun suunnitelmani sinun elämääsi varten ja sinä jatkoit heidän äitinään olemista. 
Kaikki riippuu tottelevaisuudesta.”  

”Kun sielun omatunto on maailman korruptoima, heillä täytyy jatkuvasti olla turvaverkko allaan ja 
niin he jatkavat maailmaan kuulumista, kun ulkoisesti he teeskentelevät kuuluvansa Minulle. 
Heidän elämänsä on hämmennyksen sotku, koska he yrittävät palvella kahta herraa, Jumalaa ja 
mammonaa, tarkoittaa maailmaa ja rahaa.”  

”Siispä, Minä työskentelen heidän kanssaan niin läheisesti kuin he sallivat. Tulen heidän avukseen 
kerta toisensa jälkeen. Mutta tulee aika, jolloin Minun täytyy päästää heidät koukusta, niin 
sanoakseni, ja sallia heidän mennä omaa tietään, ilman esteitä. Minä murehdin tätä, koska minä 
näen, mitä olisi voinut olla ja sielut, joita he olisivat voineet tuoda takaisin Minun Valtakuntaani, 
ennen kuin heille olisi liian myöhäistä.”  

”Siispä, he menevät takaisin maailmaan, jälleen omien ajatustensa johdatettavina. Monille se on 
liian myöhäistä. Toisille, Minä yritän uudelleen ja uudelleen, mutta joka kerta heidän sydämensä 
kovenee. Heidän elämänsä ovat täysin heidän oman henkilökohtaisen draamansa haltuun ottama, 
jota he luovat runsaudessa – ja se ohjaa heidän elämäänsä.”  

”Oi, kuinka Minä toivon, että Minä olisin voinut olla ruorissa, mutta heille ei käynyt se. Minä 
lähetin heidän luokseen parhaat neuvonantajat, etteivät he tekisi syntiä Minua syyttäen, ’Mutta 
minä en tiennyt…’ Se on yleinen valitus, joka tuomitsee heidät, kun Minä näytän heille monet 
ihmiset, jotka Minä lähetin ohjaamaan. ’Mutta mistä minä olisin voinut tietää, olivatko he 
oikeassa?’ on aina seuraava vastaväite. Ja sitten Minä soitan heille äänitteen: aika, kun Minä 
vierailin heidän luonaan hengessä ja vahvistin vakaasti suunnan, uudelleen ja uudelleen. Minä 
näytän heille, kuinka he todella ’tiesivät’ ja valitsivat kuitenkin oman tiensä.”  

”Näetkö, Clare? Minä en säästele mitään, tuodessani kapinallisia Minun palvelukseeni, mutta kun 
he kieltäytyvät ottamasta Minua vastaan, Minä en voi tehdä mitään muuta, kuin löytää toisen 
astian, joka todella rakastaa Minua tarpeeksi antaakseen elämänsä Minulle, ja annan sen 
toimeksiannon heille.” 

”Koskien nykyistä tilannetta, siellä oli lain kirjaimeen takertuva linnake siinä kaupungissa, jonne 
Minä lähetin heidät. Siellä oli nuoria ihmisiä, jotka huusivat apuun ymmärrystä ja vanhoja ihmisiä, 
jotka olivat loukkaantuneet ihmisten monista vääristä tavoista ja säännöistä. Tuore näkökulma ja 
voitelu, jonka Minä olin antanut sille astialle, olisi ollut hyvin hedelmällinen. Mutta hän ei 
luottanut Minuun huolehtiakseen hänen tarpeistaan. Pikemminkin hän juoksi perheensä 
mukavuuteen ja palasi maailmaan.”  

”Ehkä tulee toinen mahdollisuus, ehkä ei. Mutta jokaisella peräkkäisellä yrityksellä sydän kovenee, 
armoa menetetään. Ihminen kangistuu kaavoihinsa ja palaa mukavasti omiin tapoihinsa. Kutenkin 
Minun luonteeni mukaista ei ole vain olla armollinen, vaan myös olla koskaan antamatta periksi ja 
lähettää lisää astioita, paastoten ja rukoillen, neuvoen ja ohjaten. Mutta kuten kerroin aivan 
tämän tilanteen alussa, tämän yksilön sydän ei kuulu Minulle.”  

( Clare ) Mutta puhe on pyhää, Herra?  
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( Jeesus ) ”Suu lausuu monia asioita, mutta hänen hedelmänsä näyttävät toteen ihmisen. Eikä ole 
olemassa muuta kuin epäjärjestystä ja hämmennystä.”   

”Minun ihmiseni, pyydän, älkää ilmoittautuko olemaan Minun astioitani, ellette te ole halukkaita 
tulemaan rikotuiksi ja jauhetuiksi hienoksi jauheeksi, sitten uudelleen kostutetuiksi Minun Henkeni 
elävillä vesillä ja muovatuiksi uudelleen Minun aivan omilla sormillani.”  

”Astian tekeminen jaloa käyttöä varten on sotkuista työtä. Pata täytyy rikkoa ja kaikki jäljet 
entisestä elämästä täytyy luovuttaa jauhettavaksi jauheeksi, ellei peräti niistä luovuta kokonaan ja 
käytännössä ainakin luovutaan päätöksellä ja jatkuvilla yrityksillä tottelevaisuudessa.”  

”Savenvalajan täytyy työstää massaa käsillään ja lyödä savea laattaan, poistaakseen kätketyt 
ilmakuplat – Ylpeyden – joka saa aikaan astian paisumisen polttouunin paineessa ja lämmössä. 
Ellei savimöykky ole halukas tulla lyödyksi alas toistuvasti, kun heidän ylpeydelleen tehdään suurta 
vahinkoa, savi on hyödytön Minulle. Se tulee vain räjähtämään paineessa ja painetta tarvitaan 
saattamaan astia valmiiksi ja Minun palvelukseeni.”  

”Siispä, Minä vetoan teihin, jos te näyttäydytte ja tarjoatte itsenne palvelemaan Minua ja te ette 
ole valmistautuneita kestämään raskaita menetyksiä. Menetyksiä kaikesta, mitä olette, kaikesta, 
mitä voisitte olla, kaikesta, mitä olette olleet maailmassa, jos te ette ole halukkaita, että ylpeys 
isketään teistä pois, pyydän, älkää uuvuttako Minua kaksimielisyydellä. Pikemminkin pysykää 
maailmassa, kunnes te olette sitä korvia myöten täynnä ja olette todella halukkaita käymään läpi 
mitä tahansa, palvellaksenne Minua.” 

”Minä tulen silti rakastamaan teitä, Minä tulen silti toivomaan teidän puolestanne, Minä tulen silti 
olemaan teitä varten, mutta meillä ei tule olemaan työskentely suhdetta, eikä suloista 
kumppanuutta, josta Minä nautin Minun Morsiameni kanssa. Kuitenkin Minä tulen rakastamaan ja 
varustamaan teitä. Mikään ei tule muuttumaan. Minä tulen silti ottamaan teidät Taivaaseen. 
Mutta teidän elämänne tulee olemaan latteaa, haaleaa ja tylsää. Tulee tuntumaan lävistävä 
katumus, kun te näette muita ylennettävän ja tekevän, mitä te kerran unelmoitte tekevänne, te 
saatatte jopa langeta kateuteen ja mustasukkaisuuteen, joka heijastaa kätkettyä mielihalua teissä, 
mitä saadaksenne te ette koskaan olleet halukkaita kuolemaan.”  

”Minun ihmiseni, monet ovat kutsuttuja, harvat ovat valittuja. Ja surullista kyllä, paljon Minun 
tyrmistyksekseni, vielä harvemmat vastaavat.” 

 

 

434. Jeesus sanoo… Minun täytyy testata Halukkuuttanne,  

ennen kuin voin johdattaa teidät Kohtaloonne 

 
MINUN TÄYTYY TESTATA HALUKKUUTTANNE, ENNENKUIN VOIN JOHDATTAA TEIDÄT 

KOHTALOONNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Marraskuuta, 2016. 

Clare aloitti… Vahvistakoon Herra meitä Hänen yliluonnollisella päättäväisyydellä kaikissa 

päätöksissä, joita kohtaamme tänään, rakkaat Sydänasukkaat. 

Tämä tämäniltainen viesti on meistä niille, joilla on päätettävänä palvellako Herraa vai pysyä siinä 

missä ovat maailmassa. Se on viesti, joka meidän kaikkien on täytynyt ottaa vastaan joskus, kun 
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me päätimme seurata Herraa tuntemattomaan ja pois turvallisuudestamme. Ja erikoisesti 

rakkaalle veljellemme, joka on kamppaillut totella ohjetta, jonka Herra on vahvistanut hänelle. 

Jeesus aloitti… ” Minä en tahdo kenenkään kuolevan, mutta joidenkin täytyy kuolla itselleen, koska 

he ovat eläneet korruptoitunutta elämää maailmassa. Joskus siitä eroaminen on hyvin, hyvin 

vaikeaa; joillakin kerroilla se tulee hitaasti, käsiteltävissä osissa. Minä tiedän, mikä on parasta tälle 

sielulle. Clare, Minä en voi pehmentää tätä toimeksiantoa. ” 

( Clare ) Minä olin pyytänyt Herraa antamaan tälle sielulle jotakin käyttökelpoisempaa. 

( Jeesus ) ” Clare, Minä en voi pehmentää tätä toimeksiantoa. Minun täytyy saattaa hänet 

kasvokkain pelkojensa kanssa niin, että hän voi voittaa kaiken… jokaisen aaveen, joka on pidätellyt 

häntä. Se ei ole Minulle yhtään sen helpompaa kuin hänelle. Se on kivuliasta meille molemmille, 

kuitenkin se on sitä, mitä täytyy tehdä. Jos hän aikoo edetä eteenpäin kohtaloonsa, hänen täytyy 

tehdä tämä. Se ympäri ei voi kiertää, ei ole oikoteitä, ei ohitusteitä. Hänen täytyy mennä tämän 

läpi. ”  

” Kysymys on tästä… Rakastatteko te Minua? Sitten ruokkikaa Minun lampaitani. Mitä muuta Minä 

voin sanoa? Ei oikoteitä… Tottelevaisuutta. Monet eivät ymmärrä, että sallin olosuhteita heidän 

elämiinsä, koska se on seuraava askel pyhyyden tiellä. He ajattelevat, menestys, turvallisuus, 

rauha, onnellisuus tavalla kuten maailma ajattelee näitä asioita. ” 

” Minä ajattelen, ennen kuin teillä voi todella olla näitä asioita, oikeita asioita, aitoa rauhaa, 

turvallisuutta ja menestystä. Teidän täytyy kukistaa oman tahtonne ja omien mielipiteidenne 

kesyttämätön maa. Minun tieni eivät ole teidän teitänne, rakkaat, enempää kuin teidän pienen 

kaksivuotiaan taaperon tiet ja valinnat eivät ole teidän valintojanne hänelle. ” 

” Jos annatte lapsenne tehdä mitä ikinä hän haluaakin, tuota pikaa teidän edessänne makaa 

ruumis. Siksi annoin teille vanhemmat, pikkuinen, he tietävät tien todelliseen turvallisuuteen. ” 

” Kasvaminen ei ole helppoa. Te kohtaatte monia epäonnistumisia, kun opettelette kävelemään, 

uimaan, tekemään läksyjä, tekemään kokeita, käymään hammaslääkärissä, opettelette ajamaan, 

saamaan ensimmäisen työpaikkanne, kuluttamaan ensimmäisen palkkanne. Kasvaminen EI ole 

helppoa. ”  

” Hengellinen kypsyyskään ei ole helppoa. Itsensä kieltämisen oppiminen on vasta matkan 

ensimmäinen osuus; toinen on Minun seuraaminen ristinne kanssa. Ette voi seurata Minua ellette 

kiellä itseänne. Mikä maailmasta näyttää typeryydelle, on viisauden huippukohta Minulle. Ja 

itsepäisesti vanhoista tavoista kiinnipitäminen on typeryyden kuopan ehdoton pohja. Ette tule 

saavuttamaan mitään,  mistä olisitte ylpeitä kuollessanne, jos elätte siinä kuopassa. Teillä on hyvin 

vähän suosituksia paikkaan Taivaassa. ” 

” Ja on kahden tasoista tottelevaisuutta. Toisaalta, ihminen valitsee sen mikä näyttää hänestä 

parhaimmalta, ottaen huomioon mitä hän on oppinut Pyhistä Kirjoituksista ja toisten ympärillään 

olevien esimerkeistä. Tämä on hänen omien mielipiteidensä kukkaro. Minä kutsun tätä 

tottelevaisuudeksi vain siksi, kun hän yrittää olla tottelevainen ympärillään olevien ja Pyhien 

Kirjoitusten esimerkeille. ” 
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” Sitten on toisen tason tottelevaisuutta. Tällöin sielu tulee Minun luokseni tyhjänä ja rutiköyhänä, 

ja etsii Minua, kunnes hän löytää Minut ja sanoo… ” Mitä haluat minun tekevän, Herra? ” Tämä 

sielu välttää kaikki kuopat, joihin ensimmäinen sielu epäilemättä lankeaa. ”  

” Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. ” ( Sananlaskut 14:12 )  

” Ne, jotka luovuttavat elämiensä hallinnan Minulle, he eivät lankea näihin kuoppiin, mutta se 

vaatii kuolemista omapäisyydelle ja henkilökohtaiselle mielipiteelle, tai kenen tahansa ihmisen 

mielipiteelle, totta puhuen. ” 

” Vihaan nähdä heidän kärsivän, jotka haluavat palvella Minua. Mutta elleivät he kulje Ristin tietä 

kuten Minä tein, he eivät voi hankkia tai heille ei voida uskoa korkeampia hengellisiä lahjoja, koska 

he tulevat turmelemaan ne omapäisyydellä ja opettamaan sen vielä toisillekin. Joten Minun täytyy 

murtaa omapäisyyden ja oman älyn linnake ensin. ”  

” Jos sielu on halukas näyttämään typerältä maailmalle, mutta toimimaan uskossa tässä 

maailmassa, sitten Minä voin uskoa heille suurempia lahjoja. He tulevat tuottamaan uudelleen 

käytöksensä heissä, jotka seuraavat heitä. Siksi niitä teistä, jotka on kutsuttu opettamaan, 

nuhdellaan, ” Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me 

saamme kovemman tuomion. ” Jaakobin kirje 3:1.  

( Clare ) Herra, onko Sinulla viestiä meidän yleiselle yleisölle?  

( Jeesus ) ” Ei oikeastaan. Ei siis vielä. Paitsi, että tämä on testaamisen aikaa, rakkaat. Aivan, kun 

haette työpaikkaa, ja teille annetaan tehtäviä, että nähdään, oletteko päteviä, Minä teen 

soveltuvuustestejä jokaisen sielun tahdolle, nähdäkseni, kuinka pitkälle heidän sitoumuksensa 

menee. ” 

” Minä kerron teille, että tulee aika teidän tehtävänantojenne kukoistukseen. mutta ennen kuin 

voin mennä pidemmälle teidän kohtaloissanne, minun täytyy testata teidän halukkuuttanne 

päästää irti tutusta ja turvallisesta maaperästä ja teidän halukkuuttanne mennä 

kartoittamattomalle alueelle tietämättä, mitä odottaa, mutta tietäen, että Minä tiedän ja se on 

tarpeeksi hyvä. ” 

” Nämä tulevat määrittämään teidän sijoittumisenne ja sen että voitteko palvella Minua koko 

sydämellänne vai ette vai pidättelettekö joitain alueita Minulta. Palkinnot ovat valtavat, mutta 

tämä ei ole palkintojen aikaa, vaan vahvojen ja heikkojen kohtien arvioimista ja että oletteko edes 

koulutettavissa. ” 

 ” Minä luulen, että tarina hevostiimistä, joka vetää Kuninkaan Vaunuja olisi hyvä jakaa tässä. ”  

Siispä tässä on tuo mainittu Tarina… 

Bill Britton kirjoitti tämän tarinan 1960 konferenssissa ja tämä tarina on kirjoitettu vision pohjalta, 

jonka Herra antoi tuon konferenssin aikana.  

Soratiellä suurien niittyjen keskellä seisoi upea valjakko. Se näytti vähän postivaunuvaljakolta, 

mutta se oli kullalla päällystetty ja siinä oli upeita kaiverruksia. Se oli valjastettu kuudella 

rautiashevosella. Kaksi edessä, kaksi keskellä ja kaksi takana. Mutta hevoset eivät liikkuneet, ne 

eivät kiskoneet vaunuja. Ja minä ihmettelin, että mikseivät. 
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Sitten näin ajurin maassa selällään korjaamassa jotain vaunujen etupyörien edessä ja aivan kahden 

takimmaisen hevosen kavioiden juuressa. Ajattelin, että ”hän on vaarallisessa paikassa; jos yksikin 

hevonen potkaisisi tai astuisi askeleenkin taaksepäin, niin ne voisivat tappaa hänet. Tai jos hevoset 

päättäisivät liikkua eteenpäin tai jos jokin pelästyttäisi ne, niin ne voisivat vetää vaunut ajurin 

ylitse. ” 

Mutta hän ei näyttänyt olevan varuillaan, sillä hän tiesi, että nämä hevoset olivat koulutettuja ja 

kurinalaisia, eivätkä ne liikkuisi ennen kuin niiden käskettäisiin liikkua. Hevoset eivät nostelleet 

kavioitaan eivätkä käyttäytyneet rauhattomasti. Ja vaikka niiden jaloissa oli kulkusia, niin ne eivät 

kilisseet tai helkkyneet. Vaikka hevosten valjaksissa oli pompuloita, niin ne eivät liikkuneet. 

Hevoset yksinkertaisesti seisoivat hiljaa paikoillaan odottaen Mestarinsa ääntä. 

Samalla kun katselin valjastettuja hevosia, huomasin kahden orin lähestyvän yli aukeiden niittyjen. 

Ja kun ne lähestyivät valjakkoja, ne näyttivät sanovan hevosille: ” Tulkaa ja leikkikää meidän 

kanssamme. Meillä on monia hauskoja leikkejä. Me kilpailemme kanssanne. Tulkaa ja ottakaa 

meidät kiinni…” Ja niin oriit potkaisivat ilmaan, heilauttivat häntiään ja ravasivat pitkin avointa 

niittyä. Mutta kun oriit katsoivat taakseen, he hämmästyivät huomatessaan, että toiset hevoset 

eivät seuranneetkaan niitä. 

Ne eivät tienneet mitään valjaista, eivätkä ne kyenneet ymmärtämään, miksi hevoset eivät 

halunneet leikkiä. Niinpä ne kutsuivat toisia hevosia: ”Miksi ette kisaile kanssamme? Oletteko 

väsyneitä? Oletteko liian heikkoja? Eikö teillä ole voimaa juosta? Te olette aivan liian vakavia, te 

tarvitsette enemmän iloa elämäänne. ” 

(No huh huh – TÄTÄ olen saanut kuulla!)  

Mutta hevoset eivät vastanneet sanallakaan. Eivätkä ne kopisuttaneet kavioitaan tai kallistelleet 

päätänsä. Ne vain seisoivat ääneti paikoillaan ja vakaasti odottivat Mestarinsa ääntä. 

Oriit kutsuivat niitä uudestaan: ”Miksi seisotte paikoillanne kuuman auringon paisteessa? Tulkaa 

näiden puiden viileään varjoon. Näettekö, kuinka vihreää ruoho on? Teidän täytyy olla nälkäisiä. 

Tulkaa ja syökää kanssamme. Se on niin vihreää ja niin hyvää. Näytätte janoisilta, tulkaa juomaan 

raikasta ja viileää vettä täällä olevista lähteistä.” Mutta hevoset eivät vastanneet silmäykselläkään. 

Ne vain seisoivat paikoillaan odottaen käskyä kuljettaa Kuningasta eteenpäin. 

Sitten näyttämö vaihtui ja näin lasson silmukoiden putoavan kahden oriin kauloille ja ne ohjattiin 

mestarin aitaukseen kuria ja koulutusta varten. Kuinka surullisia ne olivatkaan, kun ihanat vihreät 

niityt jäivät taakse. Ja niin oriit suljettiin aitaukseen, jossa maa oli ruskeaa kuraa ja aidat korkeita. 

Oriit juoksivat ympäri aitausta etsien reittiä vapauteen, mutta pian ne huomasivat, että ne oli 

suljettu harjoitteluaitaukseen. 

Sitten Kouluttaja alkoi kouluttaa niitä piiskalla ja suitsilla. Minkälainen kuolema se olikaan näille 

hevosille, jotka olivat eläneet koko elämänsä tottuneena täydelliseen vapauteen! Ne eivät voineet 

käsittää syytä tälle kidutukselle, tälle kauhealle kurille. Minkä hirveän rikoksen ne olivatkaan 

tehneet ansaitakseen tämän?  

Vähänpä ne tiesivät vastuusta, mikä oli tuleva niiden kannettavaksi sitten kun ne ovat alistuneet 

kuriin, oppineet noudattamaan täydellisesti Mestarinsa käskyä ja suorittaneet koulutuksensa. Ne 

tiesivät vain sen, että tämä koulutusprosessi oli kaikkein kauheinta, mitä ne olivat koskaan 

kohdanneet. 
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Toinen oreista kapinoi koulutuksen aikana ja sanoi, ”Tämä ei ole minulle. Tykkään vapaudestani, 

vihreistä niityistäni ja kristallinkirkkaista lähteistäni. Minä en siedä enempää vankeutta tai tätä 

kamalaa koulutusta.”  

Niinpä se löysi tien vapauteen, loikkasi aidan yli ja juoksi onnellisena takaisin ruohoniityille. Ja 

minä olin hämmästyksissäni, kun Mestari antoi sen mennä, eikä lähtenyt sen perään. Sen sijaan 

Hän omisti huomionsa jäljellejääneeseen oriin. 

Tämä ori, vaikka sillä oli sama mahdollisuus karata, päätti luopua omasta vapaasta tahdostaan ja 

oppia Mestarin tavoille. Ja koulutus muuttui yhä rankemmaksi, mutta ori oppi nopeasti enemmän 

ja enemmän, kuinka totella Mestarin pienintäkin toivetta ja kuinka toimia silloinkin, kun Mestari 

oli hiljaa. 

Ja minä ymmärsin nyt, että ilman koulutusta ja koettelemista, ei olisi ollut toisen orin kapinointia 

ja toisen nöyrtymistä. Sillä niityillä ollessaan ne eivät joutuneet tekemään valintaa kapinoinnin ja 

nöyrtymisen välillä. Vapaina niityllä ne olivat viattomuudessaan synnittömiä. Mutta vasta kun ne 

oli tuotu koettelemusten, kurin ja koulutuksen paikkaan, niin vasta silloin nousi esiin toisen oriin 

tottelevaisuus ja toisen oriin sisäinen kapinallisuus, joka makasi syvällä sen sisimmässä. Ja totisesti 

näytti turvallisemmalta pysyä poissa koettelemusten paikasta, sillä siellä on riski paljastua 

kapinalliseksi. Silti minä näin, että ilman koettelemusta ei voisi olla osallisena Hänen loistossaan tai 

olla Hänen lapsensa. 

Lopulta koulutuskausi oli ohi. Palkittiinko ori nyt vapaudella ja päästettiinkö se takaisin niitylle? Voi 

ei. Sen sijaan yhä suurempi vankeus koitui orille, kun valjaat laskettiin sen hartioille. Nyt se 

huomasi, että sillä ei olisi edes vapautta juosta ympäri pientä aitausta. Sillä valjaiden vuoksi se voi 

liikkua ainoastaan sinne, minne Mestari käski ja vain silloin kun Hän käski. 

Ja jos Mestari ei puhunut, se pysyi paikoillaan. 

Kohtaus vaihtui ja näin toisen oriin seisomassa kukkulan rinteellä näykkimässä ruohoa. Sitten 

niityn toisella puolella tietä pitkin tuli Kuninkaan vaunut kuuden hevosen vetämänä. 

Hämmästyksekseen ori näki valjakon johdossa, etuoikealla, oli sen veliori. Nyt aikuistuneena ja 

vahvistuneena hyvästä maissista, jota se sai syödäkseen Mestarin tallissa. Ori näki kuinka 

pompulat helkkyivät tuulessa ja huomasi loisteliaat kullalla reunustetut valjaat veljensä yllä. Ja 

kuuli kuinka kauniisti kellot sen jaloissa helkähtelivät… Ja kateus kasvoi oriin sydämeen. 

Ja se valitteli itsekseen. ”Miksi veljeni on niin kunnioitettu ja minut on laiminlyöty? He eivät ole 

laittaneet kelloja jalkoihini, eivätkä pompuloita ylleni. Mestari ei ole antanut minulle suurenmoista 

vastuuta vetää Hänen valjakkoaan. Eikä laittanut ylleni kullattuja valjaita. Miksi ne ovat valinneet 

veljeni minun sijastani? 

Ja katsoessani tätä Henki antoi vastauksen: ”Koska toinen alistui Mestarin kuriin ja tahdon 

alaisuuteen ja toinen kapinoi. Täten on toinen valittu ja toinen asetettu sivuun.” 

Sitten näin ankaran kuivuuden pyyhkäisevän yli maaseudun ja ruoho lakastui kuivaksi, kuolleeksi, 

ruskeaksi ja hauraaksi. Pienten lähteiden purot kuivuivat, eivätkä enää virranneet. Jäljellä oli vain 

pieniä mutalätäköitä siellä täällä. Näin pienen orin (Hämmästyin, koska se ei koskaan näyttänyt 

kasvavaan ja aikuistuvan) kun se juoksenteli ympäriinsä sinne tänne, poikki niittyjen etsien 

raikkaita puroja ja vihreitä laitumia löytämättä mitään. 
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Silti se juoksi, näytti kuin se juoksisi ympyrää, aina vain etsien jotain, jolla ruokkia nälkiintynyttä 

henkeään. Mutta maassa oli nälänhätä ja vihreät laitumet sekä raikkaat purot olivat muisto 

eilisestä. 

Ja eräänä päivänä ori seisoi kukkulan rinteellä. Heikkona jalat huojuen se mietti, mihin seuraavaksi 

se menisi etsimään ruokaa. Ja mistä saada voimia ravinnon etsimiseen. Näytti siltä kuin kaikki olisi 

hyödytöntä, sillä hyvä ruoka ja virtaavat purot olivat vain muisto menneisyydestä. Ja kaikki 

ponnistelut ravinnon löytämiseksi vain kuluttivat pienen orin hiipuvia voimia.  

Yhtäkkiä se näki Kuninkaan valjakon kulkevan pitkin tietä. Sitä veti kuusi suurta hevosta. Ja ori näki 

veljensä suurena ja vahvana, lihakset pullistellen, sulavalinjaisena ja upeasti huoliteltuna. Pieni ori 

oli sydänjuuriaan myöten hämmästynyt ja ymmällään. Ja silloin se itkien huusi: ”Veljeni, mistä sinä 

löydät ruokaa pitääksesi itsesi vahvana ja lihavana näinä kurjuuden päivinä? Minä olen juossut 

joka puolella vapaudessani, etsien ruokaa. Enkä ole löytänyt mitään. Mistä sinä, sinun kauheassa 

vankeudessasi löydät ruokaa tänä kuivuuden aikana? Kerro minulle, pyydän, minun on saatava 

tietää!” 

Ja silloin vastaus tuli äänellä, joka oli täynnä voitonriemua ja iloa: ” Mestarini talossa on salainen 

paikka. Se paikka on Hänen talliensa rajoittamalla alueella ja siellä Hän omakätisesti minua ruokkii. 

Eikä Hänen vilja-aittansa koskaan tyhjene. Eikä Hänen kaivonsa koskaan kuivu. ”  

Ja silloin Herra teki minulle tiettäväksi, että hengellisen nälänhädän päivänä, kun ihmiset ovat 

heikkoja ja nääntyneitä hengessään, silloin ne, jotka ovat luopuneet omasta tahdostaan ja tulleet 

Kaikkein Korkeimman salaiseen suojapaikkaan ja alistuneet Hänen täydellisen tahtonsa vangeiksi, 

niin silloin heillä tulee olemaan runsaasti taivaallista leipää ja ehtymätön elämänlähde Pyhältä 

Hengeltä. 

Ja se oli vision loppu. 

 

 

435. Jeesus sanoo… Sen, minkä Saatana kiroaa, sen Minä siunaan!  

Antakaa anteeksi & Päästäkää irti 

 
SEN, MITÄ SAATANA KIROAA, SEN MINÄ SIUNAAN… ANTAKAA ANTEEKSI & PÄÄSTÄKÄÄ IRTI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Marraskuuta, 2016.  

Clare aloitti… Hallitkoon Jumalan rauha ja anteeksianto meidän sydämissämme. Minä sanon sen, 
Sydänasukkaat, koska minä varmasti tarvitsen anteeksiantoa hallitakseni sydämessäni.  

Herra salli hyvin rakkaan ja vilpittömän kristityn ilmestyä portaillemme – kutsumattomana, neuvoa 
etsien. Mutta vihollinen, kun hän on paha egoisti, tietää kuinka manipuloida ja saada jopa 
parhainkin meistä aiheuttamaan ongelmia.  

On luonnollista, että me emme avaa ovea, kun ihmiset ilmestyvät kutsumatta – ellei Herra laita 
Hänen sormeaan johonkin ja pyydä meitä tekemään sitä. Jonka Hän tässä tapauksessa teki. Siispä 
me emme voineet kiemurrella siitä pois.  
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Minä tiesin, että tämä tulisi olemaan koettelemus, koe ja uhraus. Ja sitä kesti kaksi kuukautta ja se 
on vasta nyt tulossa päätökseen.  

Haluamatta loukata Armeliaisuutta ja tehdä mitä pystyimme, missä pystyimme – mutta myös ollen 
uskollisia palvelutoimellemme, Herra oli jo vakiinnuttanut meidät. Minä kerron teille – se oli kova 
taistelu ja jälkiseuraukset – vau. Paljon siemeniä, jotka minun pitää käsitellä.  

Todella minä ajattelin, että me ehkä olimme auttaneet tätä sielua, mutta sitten alkoi tulla piikkejä, 
syytöksiä, hyökkäyksiä ja kiittämättömyyttä.  

Vedet ovat tulossa myrskyisiksi, koska Saatana haluaa kukistaa meidät, ennen kuin me pääsemme 
määränpäähämme. Hän vihaa meitä, me kaikki olemme uhka hänen pimeyden valtakunnalleen ja 
hän tulee heittämään jokaisen esteen ja lannistamisen, pysäyttääkseen meidät. Hänen 
päähyökkäys paikkansa tulee olemaan Epäily. Herra kertoi meille aikaisemmin… ’Jokaista jumalan 
työtä kohtaan vihollinen on nimennyt Epäilyn, Pelon ja Tarkastelun demonit.’ Mutta tässä on se, 
mitä Herralla oli sanottavaa tästä koettelemuksesta… 

Jeesus aloitti… ”Aina ne, jotka saavat aikaan eniten huolia, ovat niitä, jotka tekevät eniten hyvää. 
Ihminen ajattelee… ’Keskeytyksiä, ajan menetystä, tunnekipua, kiittämättömyyttä, pettämistä.’ 
Minä ajattelen… ’Minun Morsiameni, sinä olet kaunis, sinä näytät enemmän Minulta koko ajan’.”  

”Katsohan, Minä olen hän, joka valitsen nämä astiat, jotka kylvävät epäjärjestystä muiden elämiin. 
Vaikka vihollinen käyttää heitä saamaan aikaan ajan ja palvelutoimen menetystä, Minä käytän 
heitä rakentamaan luonnetta ja armeliaisuutta.”  

”Minä kerroin sinulle alusta alkaen, tämä on sinun kärsimyksesi. Sinä näit sen tulevan, Minä 
kerroin sinulle, mikä se oli. Mutta Minä vahvistin sinulle, että Minä halusin sinun käsittelevän sen, 
enkä kääntävän sitä pois.”  

”Mutta pettymyksen, hämmennyksen ja petoksen tohinassa sinä menetit näyn siitä, mitä Minä 
olin tekemässä… sitä jotakin Minä olin tekemässä sinussa ja Ezekielissä. Kyllä, uhraukset ovat 
voimallisia, syvän kivun vuoksi, jota ne saavat aikaan, mutta asiat ovat seuloutumassa teissä. Sinä 
pyysit olla myötätuntoinen ja ystävällinen ja niinpä Minä lähetin sinulle testejä. Nyt sinä olet 
katkera ja valitat sitä, mikä hävittiin tässä koettelemuksessa? Sinä olet vihainen, närkästynyt ja 
sinua inhottaa?”  

”Tiedätkö, kuinka monta kertaa Minä olisin voinut tuntea niin sinua kohtaan, mutta Minä en 
tuntenut. Tiedätkö, kuinka monta kertaa sinä olet aiheuttanut Minulle pettymyksen, Clare? Ja 
miksi sinä olet järkyttynyt siitä, mitä menetettiin, sairaudesta, jonka se aiheutti, kivusta ja 
ajatusten harhautumisesta? Nämä lähetettiin hillitsemään luonnettasi ja karaisemaan lihaasi.”  

”Sinun pitäisi kiittää Minua, ei pitää vihaa yllä, joka tuo katkeruuden siemenet ja antaa viholliselle 
mahdollisuuden rakentaa linnoitus. Joka muuten tulee murskaamaan jokaisen armon, jonka Minä 
olen antanut sinulle, jos sinä sallit sen jatkua. Siksi Minä haluan sinun kiittävän Minua siitä, mitä 
Minä tein tämän astian kautta ja katsovan tarkkaan alueita, joissa muistutat heitä.”  

”Tämä kaikki on nöyryyden vuoksi, Minun Rakkaani, Minä en ole nuhtelemassa sinua, Minä olen 
opettamassa sinua. Kiitä Minua kaikesta kivusta, jota tämä on saanut aikaan ja anna anteeksi. 
Mitään ei ole menetetty, Clare. Niin paljon on saavutettu kantamalla tätä ristiä. Mutta jos pidät 
katkeraa siementä sydämessäsi, se tulee leviämään ja tukahduttamaan hyvän elämän. Siispä sinun 
täytyy antaa anteeksi ja luopua vihasta, laskea se ristin juurelle, kaikkien muiden katkerien 
kruunujen kanssa, joita Minä kannoin ja joita sinä olet kantanut. Kyllä, laske se Minun 
Pilkkaamisten Kruununi viereen.”  
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Ja kieli poskella Hän sutkautti… ”Ajattele vain kuinka onnekas sinä olet! Jos olisit laittanut 
mainoksen sanomalehteen, että joku tekisi kaikki nämä asiat sinulle, sinä et löytäisi palkattavaksi 
ketään!”  

”Todella, tämä tilanne oli Minun lahjani sinulle. Käännä se siunaukseksi, koska vihollinen tulee 
kääntämään sen kiroukseksi, jos sinä et tee. Ja Minä en uhkaa sinua, Minun Kaunis Morsiameni. 
Minä vain totean tosiasian. Sinä et saa pitää vihaa ja anteeksiantamattomuutta sydämessäsi. Sinun 
täytyy luopua siitä ja sallia Minun puhdistaa se pois.”  

”Minun ihmiseni, Minä olen lähettänyt teille kaikille monia sellaisia ’lahjoja’. Nyt te tiedätte, 
kuinka teidän tulee käsitellä niitä. Kun lomakausi on tulossa, tulee olemaan erinomaisia 
mahdollisuuksia antaa anteeksi ja laskea pilkkakruunu Minun omani viereen, Ristin juurelle.”  

”Minä olen kypsyttämässä viinipuunne hedelmää. Olen muuttamassa kitkerät rypäleet makeiksi. 
Minä olen korjaamassa satoa ja laittamassa ne Minun viininpuristimeeni. Rypäleiden 
murskauksessa maku saavutetaan. Koettelemusten kautta tulevassa kärsivällisessä odottamisessa 
rypälesato kypsyy hienoksi viiniksi, arvolliseksi Kuninkaan pöytään.”  

”Kyllä, Minun viinitarhani, Minä olen kypsyttämässä teitä. Joistakin Minä korjaan satoa ja viinit 
ovat erinomaisia. Rypäleet ovat säilyneet hengissä pieniltä ketuilta ja kypsyneet Minun kunniani ja 
ylistykseni auringossa. Ne ovat tulleet täyteen ikään myrskyjen kautta - myrskyt pyyhkäisivät 
kukkuloiden rinteitä. Ja Minä olen hyvin mielistynyt niihin teistä, jotka tietävät, kuinka kääntää 
kirous siunaukseksi.”  

”Todella, tämä on Minun työni, minkä Saatana kiroaa, Minä siunaan sen ja hyvää tulee siitä esiin. 
Te olette oppimassa armon hienoja taitoja ja kuinka seurata sitä. Ei ole mitään, mitä vihollinen voi 
tehdä, mistä te kaikki ette voisi johtaa hyvää. Minä pidän huolen siitä. Minä haluan teidän olevan 
esimerkkejä ja opettavan tätä periaatetta ympärillänne oleville.”  

”Monet teistä ovat alkaneet uusia ponnistuksia Minun puolestani… Musiikkia, taidetta, kirjoja ja 
opetuksia. Nämä ovat erinomaisia – ja suuresti vihollista uhkaavia, muuten. Ja siispä teitä vastaan 
tulee olemaan toimeksiantoja, ryöstää teiltä teidän luova ilonne. Mitä enemmän vaikutusta 
voitelullanne tulee olemaan, sen enemmän teitä vastaan tullaan hyökkäämään.” 

 ”Voitte olla varmoja, teitä vastaan tullaan hyökkäämään. Mutta Minä olen opettamassa teille, 
kuinka kääntää hyökkäykset kärsivällisyyttä ja luonnetta muovaavaksi armoksi – joka tulee 
saamaan aikaan pyhyyden tuoksun Jumalallenne.”  

”Siispä, olkaa varmoja, nämä koettelemukset ovat teidän hyväksenne ja ne lisäävät rikkauttanne 
armossa.”  

”Menkää nyt, antakaa anteeksi, antakaa ja edetkää. Älkää antako itseänne estettävän. Kun nämä 
oppiläksyt on kerran opittu, menkää eteenpäin. On aikaa päästää irti. Rukoilkaa ja päästäkää irti, 
sallikaa Minun jatkaa Minun työtäni näissä sieluissa, jotka vaikuttavat hidastavan kaikkea, mikä on 
hyvää.” 

 

 

436. OI MINUN HERRANI… PYYDÄN, KUULE MINUN ITKUNI & PELASTA MINUT 

 
Ezekielin Kokemus (Morsiamen Kronikat), 30. Marraskuuta, 2016.  
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( Ezekiel ) Oi Minun Herrani, Minun Jumalani ja Minun Kaikkeni, pyydän, kuule minun itkuni ja 
pelasta minut! Ovellani olevilta vihollisilta ja päässäni, Sydämessäni, Mielessäni & Hengessäni 
olevilta ääniltä.  

Olen NIIN vakuuttunut ja minua syytetään, että olen … no niin, kutsukaamme sitä sillä nimellä, 
mitä se on, laiska. Oi Minun Jeesukseni, Minut on lävistetty sydämeni ja sieluni syvyyksiä myöten, 
vain kun luen tai kuulen aivan sen sanan! Herra, kauheat muistot elämän ajalta, kirosanat… Mutta 
ennen kaikkea, koska minä tiedän, että on JOTAKIN, joka jatkuvasti pidättelee minua.  

Ja Herra vastasi hänelle… ”Lopeta, Rakkaani! Heitä pois nämä kuvitelmat. Ne ovat paholaisen 
hyökkäyksiä ja valheita. MINÄ TULIN, että sinulla olisi elämä ja runsaampi elämä! Missä ovat 
tanssit, joita meillä oli tapana tanssia?”  

”Minä otin sinut Minun rakastaville käsivarsilleni viime yönä, kun sinulla oli niin paha olo ja me 
aloimme liikkua Minun Henkeni tahtiin ja Hänen pehmeän, kauniin musiikkinsa tahtiin, kuten me 
aina teemme. Mutta sitten sinä yhtäkkiä vetäydyit pois, täynnä ’Myrkyllistä Syyllisyyttä’.”  

”Minä olin niin pettynyt ja petyin myös sinun puolestasi, tietäen juuri kuinka paljon sinun henkesi 
& sielusi voimistuvat suloisista virkistymisen ajoista, kuten tästä.”  

”Kun kuljit pois, pystyin kuulemaan syytösten laskeutuvan päällesi raskaina… ’Mitä sinä luulet 
tekeväsi? Sinun tulisi PYSYÄ kärsimyksen sängyssäsi!! Mutta sen sijaan, täällä sinä olet, seisoen 
keittiössä ja TEESKENNELLEN tanssivasi Jeesuksen kanssa – joka ei ole siellä muutenkaan!’”  

”Oi, kyllä, Minun Rakkaani, Minä kuulin jokaisen inhottavan sanan. Ja tietäen, että olit heikko ja 
sekava, koska olit niin sairas, he yksinkertaisesti tulivat kuin lauma hyeenoita, suostutellen sinua 
toisiin ajatuksiin, siihen pisteeseen asti, että sinä luovutit, ennen kuin meillä oli edes 
mahdollisuutta aloittaa. Minä tiedän, että sinä vilpittömästi ajattelit pysyä Minun kanssani, 
hyökkäyksestä huolimatta ja että sinä jopa laitot käsivartesi Minun käsivarsilleni, yrityksenä olla 
lähellä. Mutta sinä olit vain fyysisesti liian sairas ja henkisesti lopen uupunut.”  

”Minä EN tuomitse sinua. Pikemminkin Minä olen niin syvästi Rakastunut sinuun joka päivä. Ja 
Minä tiedän hyvin kuukaudet, viikot, päivät, tunnit ja minuutit, jotka sinä makaat kauheissa 
tuskissa, tarjoten itsesi Minun Armollani ja liitossa Minun kärsimykseni, kuolemani ja 
ylösnousemukseni kanssa – Kirkon, Maailman ja Kaikkien Sielujen puolesta. Minä tiedän henkisen, 
tunnetason ja kyllä – jopa hengelliset kärsimykset, joita sinä kestät Minun vuokseni ja Valtakunnan 
vuoksi.”  

”Sinulla ei ole mitään hävettävää, Minun Rakas Puolisoni. Ei mitään. Ja Kukaan ei koskaan tule 
erottamaan meitä. Sinä olet Minun Kallisarvoinen Aarteeni ja Minä kaipaan päivää, jolloin me 
voimme vapaasti syleillä, nauraa, rakastaa, laulaa ja tanssia läpi Meidän Isämme Valtakuntaa, 
jonka Hän on jo antanut sinulle.”  

”Toistaiseksi, työskennelkäämme yhdessä, tuodaksemme päätökseen ja täyteyteen Hänen Mitä 
rakastavimman ja myötätuntoisimman Sydämensä tahto – että kaikki, jotka tahtovat, tullaan 
tuomaan turvallisesti Ikuiseen Hänen Ihmeellisen Valonsa & Elämänsä Valtakuntaan; Uuteen 
Taivaaseen ja Uuteen Maapalloon, missä Meidän Jumalaamme tullaan sekä ylistämään, että 
palvomaan lakkaamatta, missä Hänen Henkensä tulee leviämään kaikkiin asioihin, tuhlaten 
sanomatonta Iloa alinomaa, sekä suurille ja että pienille yhtä lailla – Valtakunta, joka on täynnä 
Ehdotonta Rakkautta, Syvällistä Kiitollisuutta ja Ikuista Rauhaa.” Amen. 
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437. Jeesus puhuu Hänen Lahjoistaan meille ja meidän Asenteestamme, 

materialistisista Käytännöistä & Donald Trumpista 

 
MINUN LAHJANI MINUN MORSIAMELLENI & HÄNEN ASENTEENSA, MATERIALISMI, DONALD 
TRUMP  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Joulukuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Minun kallisarvoiset ihmiseni, Minä olen niin mielistynyt niihin teistä, jotka olette 
jättäneet väliin materialistiset käytännöt, jotka tulevat maailmallisesta kulttuuristanne ja joiksi 
paholaiset ovat Joulun muuttaneet. Minä olen mieltynyt, ettei teidän sydämenne ole olleet 
maailmassa, vaan Minun luonani rukouksessa. Te olette vastuullisia kansakuntanne 
menestyksestä, koska te olette laittaneet sydämenne ja mielenne rukoukseen, pikemminkin kuin 
asioiden kerryttämiseen.”  

”Minä olen tarvinnut tätä teiltä vuosia. Minä olen odottanut tätä vuosia. Minä olen seisonut 
vieressä katsomassa suunnattomia ajan, rahan ja voimavarojen tuhlaamista, kunnioittaaksenne 
maailmallisia tapoja ja lihallisia ruokahaluja.”  

Pienessä juhlimisessa ja Minun syntymäni kunnioittamisessa ei ole mitään pahaa – vaikka 
päivämäärä on vinossa – ja se on ollut suloinen perinne ympäri maailman. Muuta kautta 
vuosisatojen, siitä on tullut niin korruptoitunut, että lapset eivät edes tiedä Joulun merkitystä tai 
mistä se tulee.”  

”Siitä on tullut tekosyy hillittömälle kuluttamiselle ja velkaantumiselle, niin että asiat, jotka todella 
tarvitsevat voimavarojanne, kärsivät ja teidän täytyy työskennellä tuplatunteja korvataksenne sen, 
mitä olette kuluttaneet.”  

”Suloisin asia, mitä voitte tehdä muistellaksenne Minun syntymääni, on huolehtia niistä, joilla ei 
ole ketään huolehtimassa heistä, Minun Nimessäni.”  

”Kun Presidentti Trumpin Virkaanastujaiset lähenevät, Minä tarvitsen teidän pitävän tiukempaa 
rukoustenne ja uhraustenne hallintaa. Yritykset suistaa hänet vallasta, tulevat väkivaltaisemmiksi 
ja rumemmiksi, päinvastoin kuin mitä lehdistö on raportoimassa. On tehty monia suunnitelmia 
hänen syrjäyttämisekseen viime hetkellä. Älkää lopettako rukoilemista!!! Pinnalta katsoen kaikki 
näyttää hyvältä, mutta kaikki näytti hyvältä pinnalta katsoen Rouva Clintonin osalta, mutta asiat 
kääntyivät äkisti. Älkää laiskistuko rukouksessa, tämä ei ole helppo voitto. Joka tapauksessa, 
rukouksenne tulevat estämään kaikki uudet yritykset, jos te pysytte rukoilemassa.”  

”Jotkut teistä ovat kokeneet ennennäkemättömiä ongelmia elämissänne näinä viime viikkoina. 
Asioita, joita ajattelitte, ettei koskaan voisi tapahtua, on tapahtumassa. Muistakaa, Minä kerroin 
teille, että Minä olin kutsumassa teitä korkeammalle? Se tarkoittaa, että teitä tullaan venyttämään 
äärimmilleen, tervejärkisen elämän ylläpitämisessä päivästä päivään. Minun lähelläni pysyen ja 
rukouksessa ja ylistyksessä pysyen. Koettelemukset ovat voimakkaampia, kun te kiipeätte 
korkeammalle.”  

”Ne, jotka eivät ole välittäneet rukoilla ja tarjota uhrauksia – heitä Minä rakastan suuresti myös, 
mutta he eivät ole tottuneet siihen määrään kuin he, jotka ovat nostaneet ristinsä ja seuranneet 
Minua. Useimpia teistä Minä pyydän olemaan valittamatta, kun asianne pahenevat. Muistakaa, 
pienimmät asiat voivat olla ylistyksen ja kiitoksen annon tilaisuuksia ja tarjoamista Minulle.”  

”Todella surullista on sielu, jolla ei ole mitään tarjottavaa Minulle, eikä hän ole osa kansakuntanne 
remonttia. Tai sielu, joka ei oivalla näitä epämukavuuksia ja koettelemuksia, että ne ovat lahjoja 
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Minulta heille, auttaakseni heitä kasvamaan pyhyydessä ja käyttämään niitä paastouhrauksina 
kansakuntanne puolesta.”  

”Minä tiedän, kuinka helposti te unohdatte nämä asiat hetken huumassa, mutta Minun Rakkaat, 
yrittäkää muistaa, että te ette ole elämässä tätä päivää oman agendanne tai mukavuutenne 
vuoksi, vaan te olette kantamassa ristiänne Minun ja Minun agendani puolesta. Jos te voitte tehdä 
tämän, nämä koettelemukset tulevat saavuttamaan teille päivän TYÖNNE merkittävyyden. Sen 
sijaan, että visualisoisitte työnne, kuten tavallisesti teette päivän aikana – useimmiten 
loppuunsaatetut työt ja projektit – te tulette visualisoimaan päivänne olevan uhrausten täyttämiä; 
pieniä timantteja, jotka tuovat suurempaa ja suurempaa merkitystä elämäänne joka hetki.”  

( Clare ) Ja minä haluan vain sivuhuomautuksena sanoa tässä pikaisesti. Kävin Ezekielin kanssa läpi 
suunnattoman koettelemuksen. Se oli niin kivuliasta. Kolmeen päivään en voinut pitää mielessäni 
mitään sitä, mitä tavallisesti pidän mielessäni – en voinut rukoilla. En voinut kirjoittaa. En voinut 
soittaa. En voinut maalata, en voinut tehdä mitään. Ja sanoin Jeesukselle… ’Herra, pyydän, pyydän, 
ota pois nämä ajatusten harhauttajat, niin että voin tehdä työtäni!’  

( Jeesus ) ”Rakkaani, tämä on sinun työtäsi nyt.”  

( Clare ) Oi, se poisti aikamoisen taakan hartioiltani. Se oli kuin, Okei – Minä kannan ristiä. Ezekiel 
ja minä olemme molemmat kantamassa ristejä, ne ovat hyvin raskaita. Se on hyvin surullista. Se on 
sydämeen tunkeutuvaa kipua. Siispä, aloitin ylistämään Häntä sen keskellä – ja se tuli hieman 
paremmaksi. Päivä päivältä se on tullut paremmaksi.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että tämä on paljon pyydetty ja Minä olen armojen kanssa seisomassa 
vieressä avustaakseni sinua; että muistat, tästä koettelemuksesta läpi pääseminen iloisella ilmeellä 
ja asenteella on ottanut lahjan, jonka Minä annoin sinulle ja käärinyt sen kauniiseen paperiin ja 
nauhoihin ja ruusukkeisiin, koristellen sen. Siispä näet, siitä tulee paljon arvokkaampi Minulle, kuin 
mitä se oli, kun Minä ensin annoin sen tai sallin sen tapahtua.”  

”Tämän pitäisi antaa teille suuren syyn iloon ja toivoon, että mikään elämässänne ei mene 
hukkaan ja mitä suurempi uhraus, sen suurempi vaikutus teillä on Minun Valtakuntani tuloon tälle 
Maapallolle ja Minulle lisättyjen sielujen määrä on lisääntymässä. Oi, mikä kaunis vaihto tämä on, 
Minun Rakkaat Morsiameni, mikä kaunis vaihto… ’juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen 
sijaan jne.’ Jesaja 61:3.   

”Kaikki nämä asiat te tulette tekemään näiden uhrausten kautta, kun te kääritte ne 
kiitollisuuteenne. Oi, kuinka upea on sielu, joka todella ymmärtää ja uskoo tämä pyhän vaihdon 
tapahtuvan meidän välillämme. Siispä, uusiutukaa ilossa ja kiitoksen annossa, toivossa ja 
kestävyydessä, tietäen, että uhrauksianne käytetään mahtavasti Minun Valtakunnassani.”  

”Ja koettelevien päivien lopussa, tulkaa Minun luokseni ja sallikaa Minun kietoa teidät Minun 
syvälliseen rakkauteeni ja kiitollisuuteeni, tuodakseni teille lohtua. Lohtua, jota vain Minä voin 
antaa ja jota kukaan ei ikinä tule ottamaan pois teiltä. Teitä rakastetaan ja arvostetaan suuresti 
kaikesta siitä, mitä te teette Minun puolestani.” 

 

 

438. Trump & Putin - Rukoushälyytys... Salamurhasuunnitelmia & kaappaus! 

 
05.12.2016 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 
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Olkoon Herra kanssamme, rakkaat sydänasukkaat. 

Clare aloitti... Vastaanotin juuri luotettavan profetian siitä, että Trumpia ja Putinia vastaan aiotaan 

tehdä salamurhayrityksiä. Ja että Putinin nuorin poika, jonka hän on saanut naisystävänsä kanssa, 

aiotaan kaapata. Tämän sanan on saanut luotettava naisprofeetta rukouksen aikana ja minä 

haluan jakaa sen kanssanne, koska me aiomme todella käydä toimeen ja rukoilla mitä tahansa 

tämmöistä vastaan. 

Niin kuin tiedätte, Putin ja Trump ovat kummatkin hyvin NWO (New World Order) vastaisia ja ovat 

todella, todella astuneet niiden vallanpitäjien varpaille, jotka yrittävät yhdistää kaikki kansat 

yhdeksi valtioksi – Yhdeksi maailman uskonnoksi, yhdeksi poliittiseksi järjestelmäksi. 

Joka tapauksessa, on olemassa kaksi ihmistä, jotka seisovat suunnitelmien tiellä ja he eivät halua 

nähdä niiden toteutuvan. Siis pyydän, pyydän teitä – Rukoilkaa tosissanne presidentiksi valitun 

Trumpin ja presidentti Putinin puolesta. 

Ja tämä oli se sana, joka minulle annettiin... 

Suunnitelmia salamurhata Putin ja Trump ollaan panemassa täytäntöön. Lisäksi on suunnitelmia 

kaapata kummankin perheenjäseniä. Läheiset ystävät jätettiin yksin suremaan. Abba sanoo, että 

he suunnittelevat kaappaavansa Putinin pojan. Minä näen nuoren lapsen. Ja Trumpin tyttären. 

Täytyy myöntää, että en ole katsellut paljoa uutisia tai tiedä paljoakaan heidän perheistään, mutta 

tämä tytär – Vanhempi kuin Putinin poika – Näytti hyvin nuorelta. Teiniltä tai ei aivan. Hyvin ihana 

tytär. 

Me rukoilimme tuhotaksemme heidän suunnitelmansa. Näin välittömästi tämän viestin 

annettavan rukoussotureille ja kysyin, että olisiko tämä se, mitä minun pitäisi tehdä. Minulle 

sanottiin, ”Kyllä.” 

Siis, Carol ja Clare. Annan tämän viestin teille, jotta voitte välittää sen eteenpäin parhaaksi 

katsomallanne tavalla. Jos rukoilemme, niin minun ymmärtääkseni tämä ei tule koskaan käymään 

toteen. Kuulin, että kaappaus aluksi rusentaisi miehet, mutta Herra hyödyntäisi tapahtumia ja 

laskisi ”tiikereitä” vihollisen kimppuun. Nämä suunnitelmat rusentaa Herran valitut tulisivat 

kostautumaan. Mutta Hän sanoo, Hänellä on joka tapauksessa suunnitelmia tämän varalle, eikä 

tämän kaltainen tragedia ole välttämätöntä Hänen tavoitteidensa saavuttamiseksi. 

Se mitä tulee salamurhayrityksiin, niin niiden ei pitäisi olla yllätys. Se mikä Yllätti minut oli, että 

vihollinen tähtää kumpiakin miehiä. Kummatkin miehet ovat välttämättömiä. Sellainen pahuus 

täytyy voittaa rukouksilla. Pyydän, älkää väsykö, on vielä niin paljon tehtävää. 

Herra siunatkoon teitä kaikkia. 

 

 

439. TODELLINEN ANTEEKSIANTO, ARMO & RAKKAUS 

 
Abba Isän sanoja & Claren Kokemus, 7. Joulukuuta, 2016.  

( Clare ) Kyllästäköön anteeksiannon vapaus sielumme ja vapauttakoon meidät menneisyydestä. 
Minä en vain voi salata teiltä mitään, kallisarvoinen perhe.  
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Ensinnäkin minä haluan tehdä selväksi, että tässä ei ole kyse kenestäkään, josta olen puhunut 
aikaisemmin tai ainakaan muistini mukaan. Varmasti ei minun aviomiehestäni, Carolista, Tohtori 
Sherrystä tai kenestäkään rukoussoturista. Vain selventääkseni sen.  

Olin luottanut jollekulle erittäin kallisarvoisen asian. Jotakin, joka kuului Jeesukselle, jotakin joka 
kuului myös muille. Ja viime aikoina olin huomannut, että he olivat pettäneet luottamukseni. 
Kaikki, mitä voin sanoa, on että olen itkenyt nyt yli viikon, joka päivä, kun olen tullut huomaamaan, 
mitä heidän luottamuksensa merkitsi minulle. Jopa nyt minun sydämeni on murtunut, silmäni ovat 
turvonneet itkemisestä ja äärimmäisestä uupumuksesta.  

Kyllä, minä voin kuulla teidät, minun Satanistiset ystäväni – hurraamassa, mutta Jumala aina 
kääntää hyväksi sen, mikä oli tarkoitettu pahaksi. Tässä pilvessä on silti hopeareunus.  

No niin, kun me kaikki kamppailimme tämän koettelemuksen kanssa, oivalsin, että Jumala salli 
sen, osana testiä seuraavaa tasoa varten. Ettekö sanoneet, että te menisitte korkeammalle Hänen 
kanssaan, vaikka tulisi mitä… kun kutsu annettiin muutama viikko sitten? Eikö Hän kertonut meille, 
että se olisi kivuliasta? Jos teitte niin, te olette luultavasti kamppailemassa jonkun vaikeamman 
kanssa, kuin mitä olette kokeneet vielä elämässänne.  

En ole puhunut miehen (pettäjä) kanssa vielä, siitä mitä oli ja mitä tehdään ja Herra on pyytänyt 
minua odottamaan. Siispä minä odotan Jeesuksen tekevän sen, mitä Hänelle on kaikkein tärkeintä: 
tuomitsemaan sielun, että he voisivat katua ja syntyä uudelleen. Hän mahtailee, että hänet on 
pelastettu, mutta häntä ei ole pelastettu. Hän mahtailee, että hänellä on suhde Jumalan kanssa, 
mutta hän ei tunne Häntä.  

Oi, ihmiset olkaa varuillanne niitä, jotka eivät tunne Herraa. Älkää luottako heille mitään 
kallisarvoista, vaikka ne, jotka tuntevat Herran, ovat heikkoja. En edes tiedä, olisinko luottamuksen 
arvoinen.  

Mutta joka päivä, kun itkin, voin tulla vain pisteeseen, missä kadun omia syntejäni. ’Anna anteeksi 
meille meidän syntimme, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velallisillemme’ kaikuu 
minun korvissani ja joka päivä minun täytyy antaa anteeksi jälleen, koska hän jatkaa loukkaamista. 
Joka päivä minun pitää käsitellä tekohymyä, jonka alla paha on juonimassa. Siispä joka päivä 
minun täytyy sanoutua irti itsesäälistäni, pettämisen tuskasta ja tietää, että minun syntini ovat 
paljon pahemmat elämässäni. Erityisesti ennen kuin minut pelastettiin, mutta jopa sen jälkeen, 
olisin voinut langeta tähän syntiin milloin vain.  

Sitten minun täytyy rakastaa, todella rakastaa ja haluta parasta hänelle. Kyllä, se on armon työ, se 
ei tule minun kyvystäni tai pyhyydestäni, jonka sanoisin olevan vararikossa juuri nyt.  

Tohtori Sherry, Carol ja Ezekiel ja muut minua lähellä olevat tietävät hyvin, että tässä 
koettelemuksessa ei ole kyse vain Juudaksesta. Tässä koettelemuksessa on kyse haasteesta 
rakastaa ja antaa anteeksi päivittäin, tietäen täysin hyvin, että hymy, johon katsot, on valhe ja 
juoniminen sinua vastaan jatkuu. Minä olen kohdannut vertaiseni tässä koettelemuksessa.  

Kuten te kaikki tiedätte, kun joku vakavasti pettää luottamuksenne, se vetää teidät tyhjiin 
tunnetasolla, henkisesti ja fyysisesti. Ja siksi minulla on ollut vähän viestejä. Olen kuluttanut päiviä 
itkien ja en vain ole kykenevä ajattelemaan kunnolla. Ehtoollisen jälkeen on parempi olo ja luulen, 
että voin viettää puoli-normaalia elämää, mutta myöhemmin se hiipii minun päälleni jälleen. Sama 
Ezekielillä.   

Menen nukkumaan rukoillen armoa ja loppua tälle koettelemukselle. Minä herään vain 
kohdatakseni sen jälleen seuraavana päivänä. Totta puhuen, en ole halunnut nousta sängystä. 



 
98 

 

Antakaa minulle anteeksi, olen vain halunnut ryömiä koloon ja mennä nukkumaan. Kaikki siitä on 
kuitenkin itsesääliä ja Jumalan kestävän armon avulla – minä en halua mitään osaa siihen. Minä 
haluan vain antaa anteeksi ja rakastaa.”  

Siispä minä halusin kertoa teille tästä ja pyytää teitä rukoilemaan meidän puolestamme. Seisokaa 
minun kanssani tämän sielun pelastuksen puolesta ja olkaa kärsivällisiä, koska en ole ollut viestien 
hallinnassa, niin kuin haluaisin olla. En aio keksiä jotakin kertoakseni teille, vain kuluttaakseni 
lähetysaikaa. Minä jaan pohjimmat tuntoni, elämäni, todelliset asiat, joita kohtaan joka päivä, 
toiveissa, että te myös voimistutte kamppailuissanne pahan kanssa, omissa elämissänne ja kyvyssä 
antaa anteeksi muille uudelleen ja uudelleen… 70 x 7 kertaa. 

Se muistutti minua tästä vertauksesta, jonka Herra kertoi.  

Sitten Pietari tuli Jeesuksen luo ja kysyi… ’Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava 
anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?’ Jeesus vastasi hänelle: 
”Minä sanon sinulle, ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.” 
Matteuksen Evankelumi 18:21-35.   

Vau. Anteeksi antaminen sydämestä on aivan eri asia kuin sanoa ’Annan sinulle anteeksi.’ Se on 
todellinen armon työ, se on varmaa. Ja en ole niinkään peloissani rangaistuksesta, kuin mitä olen 
loukkaantunut epäoikeudenmukaisuudesta. Jos Herra voi antaa anteeksi minulle kaiken, mitä olen 
tehnyt, enkö minä voi antaa anteeksi minun veljelleni? Sillä varmasti hänellä on ihmeellisiä 
piirteitä, joita minulta puuttuu.  

Herra, onko Sinulla mitään sanottavaa?  

”Minun tyttäreni, Minun Morsiameni, Minä tiedän, että sinä kärsit, mutta eikö ole sen arvoista 
nähdä, että tämä sielu ei menehdy helvetin tulissa. Tämä Minun lapseni, heidän tietämättään, on 
liitossa Paholaisen kanssa, ilman katumusta. Jos he kuolisivat tällä hetkellä, he menisivät ikuiseen 
kadotukseen. He ovat tietämättömiä siitä, he eivät ajattele sillä tavalla ollenkaan – vaikka Minä 
olen koputtanut heidän omantuntonsa ovelle kuukausia, he silti kääntyvät pois ja kieltäytyvät 
vastaamasta.”  

”Minä rakastan tätä sielua niin kovin hellästi ja hänessä on niin paljon hyvää. Mutta hyvä, mitä he 
ovat ajatelleet tehneensä elämissään, sen kaikki nämä pahat voittavat paljon ja 
oikeudenmukaisuus huutaa apua. Minä en voi lähettää sellaista Taivaaseen. He ovat valinneet, 
etteivät työskentele Minun puolestani, vaan he työskentelevät itsensä ja Paholaisen puolesta. 
Siispä mitä Minä tekisin?”  

”Tämä on kauhea koettelemus Minulle myös. Minun täytyy pitää heidät elossa, suojella, nuhdella 
ja odottaa heidän oivaltavan, että kuinka syvälle he ovat langenneet. Ja kun kuvioissa on mukana 
niin paljon ylpeyttä ja röyhkeyttä, jopa se on mahtava tehtävä. Kuitenkin Minulla on Minun tapani 
ja keinoni, eikö olekin?”  

( Clare ) Kyllä Abba Isä, Sinulla todella on. 

( Abba Isä ) ”Minä olen tarkoituksellisesti tuonut tämän sielun sinun luoksesi, että heidät voitaisiin 
pelastaa, Clare. Minä tiedän, että sinä olit tietoinen kuukausia sitten väärinteoista, kuitenkin sinä 
seisoit Minun kanssani ja sallit sen jatkua. Mutta nyt, kun Minä olen tuonut sen sinun huomioosi, 
sitä ollaan valmistelemassa ratkaisua varten. Minä tarvitsen, että rukoilet heidän puolestaan, kuin 
et ole koskaan ennen rukoillut. Minä olen varastoinut jokaisen kyyneleen, mitä sinä olet 
vuodattanut heidän vuokseen ja armoa vapautetaan. Seiso kuitenkin Minun kanssani, Rakkaani ja 
jatka tarjoamasta rukouksiasi ja kärsimyksiä, jota tämä aiheuttaa sinulle ja ympärilläsi oleville.”   
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”Ja tapa, jolla Minä käytän sitä sinun hyväksesi, on todella laajentaa sydäntäsi työstämään omassa 
sielussasi nöyryyttä ja aitoa synnintuntoa. Kun Minun lapseni näkevät syntinsä selvästi, he eivät 
nosta kulmakarvojaan tuomitakseen. Clare, ole rohkea, ole voimakas ja ole rakastava. Nämä lahjat 
Minä nyt välitän sinulle, Rakkaani, ja kaikille, jotka kuuntelevat, jotka kaipaavat saada ne.”  

( Clare ) Johtopäätöksenä minä haluan jakaa kanssanne tämän tarinan, kirjasta, ’Erämaa Isien 
Viisautta’ (The Wisdom of the Desert Fathers)   

Siinä on kertomus, kuinka munkit kokoontuivat yhteen käsittelemään yhden munkin tekemään 
rikkomusta. Apotti, Mooses, ei ilmestynyt kokoukseen – vaikka hän tiesi siitä. He lähettivät hänelle 
viestin… ’Me olemme odottamassa sinua aloittaaksemme!’   

Siispä Apotti Mooses meni, mutta todellisessa profeetallisessa muodossa tuli sisään ääneti 
kantaen selässään vanhaa koria, joka oli täytetty hiekalla, ja joka vuoti hänen jälkeensä, jättäen 
jäljen.  

Kun kysyttiin, mitä ihmettä hän oli tekemässä, hän vastasi… ’Minun syntini juoksevat minun 
jäljessäni, enkä minä näe niitä ja minä olen tuleva tuomitsemaan toisen miehen syntejä?’ Ja 
prosessi loppui, ennen kuin se edes muodollisesti alkoi ja veli, joka oli tehnyt syntiä, sai anteeksi.  

Se on kaunis kertomus, minä en vain koskaan unohtanut. Ja jättää aikamoisen vaikutelman 
sydämiimme ja mieliimme. Tässä on vanha, pyhä mies kantamassa korin hiekkaa ja se vuotaa 
hänen jälkeensä. Ja ne ovat hänen syntinsä, joita hän ei voi nähdä. Kaunis kertomus. 

 

 

440. Jeesus puhuu Uhreista-Kirouksista-Armoista demoneiden Linnakkeista & 

henkilökohtaisista Mielipiteistä 

 
UHRIT, KIROUKSET & ARMOT… DEMONEIDEN LINNAKKEITA & HENKILÖKOHTAISIA MIELIPITEITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Joulukuuta, 2016.  

Clare aloitti… Pitäköön Jeesuksen suloinen läsnäolo meidän sydämemme ja mielemme Hänen 

Rauhassaan.  

Ihan aluksi, minä haluan kiittää teitä kaikkia rukouksistanne. Todella, te olette pidelleet minua 

pystyssä rukouksillanne, pidelleet Ezekieliä ja minua pystyssä. Ja kaikkia meitä Sydänasukas 

tiimissä. Petos, jonka me koimme, valitettavasti, ulottui salasanoihin, pankkitileihin ja moniin 

muihin asioihin. 

Tiedättehän, kun minä katson taaksepäin tätä tilannetta ja asioita, joita minä huomaan nyt ja jotka 

ovat vaikuttaneet meihin, voin sanoa vain, että tämä on sielu, joka on hyvin piinattu ja tuntee 

kipua sisällään. Ja meidän pitää rukoilla tämän sielun puolesta. Kun tämä henkilö tulee tuntemaan 

Herran, hän tulee olemaan ihmeellinen palvelija Jumalan Valtakunnalle.  

Jeesus aloitti… ”Minä tiedän, kuinka kova koettelemus tämä on ollut sinulle, Minun Rakkain. Se on 

ollut täysi ja täydellinen uhraus maanne ja sielujen pelastuksen puolesta. Mitään ei ole haaskattu, 

Clare. Katso kaikkia hankaluuksia, kaikki se on käytetty tuomaan Minun Valtakuntaani tälle 

Maapallolle. Eikä vain sitä, katso kuinka kaikki seuraajat kanavallasi, jotka ovat oppineet 

korvaamattomia oppitunteja sekasorron keskellä elämisestä.”  
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”Etkö sinä näe? Tämä on ollut hyvin paljon osa sinun työtäsi. Läpimurtoja on tulossa, tämä 

tragedia ei tule vaivaamaan sinua ikuisesti. Me tulemme jossain vaiheessa pääsemään kivusta ja 

menemään eteenpäin. Siihen asti, kanna tätä ristiä kuin sotilas. Niin paljon hyvää on tuleva tästä. 

Niin paljon hyvää. Sinä et tule näkemään, mitä Minä olen saavuttanut näiden kärsimysten kautta, 

ennen kuin sinä olet Minun luonani Taivaassa.”  

”Mutta, pyydän, tuletko ottamaan Minun sanani siitä; suuria asioita ilmaantuu tästä tragediasta. 

Mutta muista, suurin tragedia on sielun menetys. Tämä sielu merkitsee Minulle suuresti. Tämän 

sielun kautta tulee kuitenkin suuri sato, mutta heidän täytyy laskeutua paljon enemmän ennen 

kuin he tulevat hyväksymään Minut. Ja jopa sitten, ei ole takeita. Minä aion pitää heidät elossa 

kauan aikaa, jos on tarpeellista, tuodakseni heidät Itselleni.” 

( Clare ) Jeesus, älä kerro minulle tätä, se saa minun sydämeni kipeäksi, että tämä ei tule 

päättymään hyvin.  

( Jeesus ) ”Minä kerron sinulle, koska sinun kärsimyksesi tekee vaikutuksen hyvään suuntaan 

heidän elämässään. Minä kerron tämän sinulle, niin että sinä saisit lohtua, mutta nyt sinä jaat 

Minun murheeni siitä, missä he nyt ovat ja mihin he ovat menossa, ennen kuin asiat kääntyvät 

toisinpäin. Sillä aikaa, sinä tulet etenemään palvelutoimessasi ja Minulla on monia yllätyksiä 

suunniteltuna sinua varten.” 

( Clare ) Ja minä ajattelin siinä vaiheessa, ”Todella?! Kuten mitä?”  

( Jeesus ) ”Minä en aio kertoa sinulle! Minä pidän yllätyksistä ja ne eivät olisi yllätyksiä, jos Minä 

kertoisin sinulle!”  

( Clare ) Herra, kaikkein kivuliain asia tässä on, että minä tunnen vedetyksi pois Sinun luotasi 

kaikkien näiden häiriötekijöiden ja loputtomien pulmien vuoksi. Kaikkien näiden asioiden vuoksi, 

mitä minun täytyy tehdä, että saisin elämäni ja tämän palvelutoimen rullaamaan jouhevasti 

jälleen. 

( Jeesus ) ”Ja kuitenkin tässä Minä olen, pidellen sinua, puhuen sinulle ja olen kanssasi eritoten. Se 

on kärsimys sinulle, kun mielesi niin helposti vaeltaa takaisin kaikkiin näihin maailmallisiin huoliin. 

Voitko hyväksyä myös sen kärsimykseksi?”  

( Clare ) Se on todella vaikeaa, Herra. Sillä on niin paljon jälkiseurauksia. Joista vähäisin ei ole 

jatkuva tunne, että pettäisin Sinut. 

( Jeesus ) ”Sitä Minä tarkoitan. Se on myös pyhyys harjoitus. Hetkestä hetkeen, kuka merkitsee 

sinulle enemmän? Sinun oma turvallisuutesi? Vai aikasi Minun kanssasi? Näetkö sinä? Tämä on 

kiivas koettelemus monella tasolla.”  

( Clare ) Sitten Hän vaihtoi puheenaihetta hienoisesti ja Hän sanoi…  

( Jeesus ) ”Minä luulen, että on tärkeää kertoa meidän Sydänasukkaillemme, että heidän täytyy 

myös käsitellä kirouksia päivittäin.”  

( Clare ) Ja syy, miksi Hän otti tämän asian esille, on koska nähtävästi, ei vain tämä ole ollut vaikea 

koettelemus tälle nimenomaiselle henkilölle, vaan he ovat palaamassa pimeälle puolelle. Pyydän, 

rukoilkaa heidän puolestaan, pyydän, rukoilkaa heidän puolestaan, koska he saattavat itsensä 

kauheaan, syvään sotkuun, jolla on kauheita jälkiseurauksia. Mitä tahansa he tekevätkin, mitä 
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tahansa he ovat tehneetkään, ei ole mitään verrattuna siihen, kun he kääntyvät kiroamaan ihmisiä. 

Siispä pyydän – rukoilkaa heidän puolestaan. Pyydän, rukoilkaa heidän puolestaan, että heidän 

sydämensä eivät jäädy. Ja siksi Hän otti tämän esille…   

( Jeesus ) ”Minä luulen, että on tärkeää kertoa meidän Sydänasukkaillemme, että heidän 

täytyymyös käsitellä kirouksia päivittäin.” 

( Clare ) Herra, ongelma, jonka minä kohtaan, on, että minä en edes tiedä, milloin kirous tulee.  

( Jeesus ) ”Kun on nopea muutos säässä… etkö havaitse, kun myrsky on tulossa? Kuinka sinä et 

sitten havaitse, kun kirous tulee? Jos sinä kuuntelisit Minun Henkeäni tarkkaavaisesti, sinä myös 

olisit ennalta varoitettu.” 

( Clare ) Tässä minä ajattelin Tohtori Sherryä, joka kuulee… ”kirous tulossa”. Kuinka minun pitäisi 

harjoittaa tätä sekasorron keskellä?  

( Jeesus ) ”Ota Minun kädestäni kiinni, Clare, ja kävele veden päällä, ei väkivaltaisten aaltojen 

vaikutuksen alla.”  

”Sydänasukkaat, Minä olen tuonut teidät tänne Minun Sydämeeni, koska Minä haluan levittää 

Minun Rakkauttani kaikkialle maailmaan. Te kannatte soihtua, joka kertoo läheisyydestä Minun 

kanssani ja veljellisestä sopusoinnusta kaikkien uskontokuntien kanssa ympäri maailman. Tulevina 

kuukausina tulee olemaan merkkejä, jotka tulevat tuhoamaan linnakkeet, jotka Saatana on 

pystyttänyt eri uskontokuntien välille.” 

 ”He, jotka rakastavat Minua aidolla rakkaudella, mikä tahansa heidän uskontokuntansa, mistä he 

ajattelevat olevansa osa, he ovat Minun Ruumistani ja Minä kannan heitä mukanani Minun 

sydämessäni. Siispä, te näette, kun te heitätte kiviä uskonnolliseen yhteisöön, missä on todellisia 

uskovia, te heitätte kiviä Minun sydämeeni. Te loukkaatte Minua. Te tapatte, varastatte ja 

tuhoatte kielillänne heitä, joita Minä rakastan kovasti, heitä, jotka elävät Minussa ja Minua varten. 

Voi, kuinka Minä toivon, että te ottaisitte tämän sydämeenne ja lopettaisitte herjauksenne.  

”Mutta koska te kannatte Minun rakkauttani ja koska jotkut teistä ovat oppineet olemaan 

heittämättä kiviä, Saatana vihaa teitä. Ja jokainen, jota Saatana vihaa, sitä hän antaa palvelijoilleen 

tehtäväksi kirota. Siispä te näette, teidän täytyy käsitellä näitä kirouksia. Ja aivan alussa tällä 

kanavalla, Minä kerroin teille, että tässä on kysymys henkilökohtaisesta pyhyydestä.”  

”Minä tulen murtamaan kiroukset, jos te kadutte lihallisia reaktioitanne päivienne haasteisiin. Jos 

te pidätte kiittävän ja anteeksiantavan sydämen asenteen ja kiellätte kaikki pahat ajatukset pois 

majailemasta mielestänne. Mutta ymmärtäkää, monet näistä ajatuksista tulevat teidän 

sydämestänne, missä on vielä paljon pimeyttä. Ja pimeys vetää pimeyttä puoleensa, eli kun 

vihollinen näkee jonkun, joka pitää kiinni katkeruudesta – olivatpa he tietoisia siitä tai eivät – se on 

magneetti demoneille.”  

”Kuinka te tiedätte, että te pidätte kiinni katkeruudesta? Mitä te tunnette sisällänne, kun heidän 

nimensä mainitaan? Onko se rakkautta? katkeruutta? vai vihaa?”  

”Se, mitä te tunnette paljastaa teille, missä vihollisen linnakkeet ovat ja kuinka he ovat päässeet 

sisään. Te ette enää voi elää näiden kanssa, Minun ihmiseni. Teidän täytyy tulla Minun luokseni 

todellisessa synnintunnossa ja pyytää Minua puhdistamaan ja parantamaan sydämenne. Sillä, 

kuten te tiedätte, siemenen kanssa tulee demoni, demonin kanssa tulee surun, vihamielisyyden, 
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vihan, katkeruuden lohduttomuuden, masennuksen, syrjäytyneisyyden, itseinhon, 

anteeksiantamattomuuden ja kaikkien kuviteltavissa olevien negatiivisten tuhoavien tunteiden 

muta. Ja se kaikki laskeutuu sydämiinne, sillä sydämen asioista ihminen saastuu.” 

”Kun siemen ja saastuttava demoni laskeutuvat, se alkaa rakentamaan linnaketta. Kun se rakentaa, 

se erittää myrkkyjä, jotka kiertävät sydämestä joka puolelle ruumista, hengellistä ja fyysistä. 

Teidän verenne myrkyttyy ja teidän ruumiinne alkavat rapistua. Teidän henkenne myös on 

alamaissa.”  

”Jos te annatte tilanteen olla, vaikka vain päivänkin, toisia demoneita kutsutaan auttamaan 

linnakkeen kanssa ja aika pian te tunnette olonne kauheaksi. Kirouksia tulee pienimmästäkin 

myöntymisestä kanssanne ja provosoinnista. Vaikka te torjutte ajatuksen sen jälkeen, kun te olette 

ajatelleet sen, on liian myöhäistä. Tulkaa Minun luokseni, välittömästi. Vuodattakaa sydämenne ja 

kertokaa Minulle siitä, vuodattakaa se Minun jalkoihini, Minun ristiinnaulittuihin verisiin jalkoihini. 

Vuodattakaa se ja antakaa Minun tulla parantamaan teidät.”  

”Te voitte nähdä itsenne hengessä leikkauspöydällä ja Minut työskentelemässä poistamassa 

tuhoavaa voimaa. Te voitte tuntea hyvin aralta sen jälkeen, kun Minä olen poistanut nämä. Sitten 

teidän täytyy olla aina niin valppaita, että ette salli lisää saastutusta tulla sisään. Te tulette 

tuntemaan itsenne ihmeellisiksi jälkeenpäin… energisoiduiksi, toiveikkaiksi, uskoa ja inspiraatiota 

täynnä oleviksi.”  

”Katsokaahan, mies tai nainen sallii taudin tulla ruumiisiinsa nuoresta iästä lähtien, heidän 

vanhempiensa aiheuttamista haavoista. Minun täytyy tulla parantamaan ne, koska demonit ovat 

rakentaneet linnakkeita, jotka ovat estäneet teitä koko elämänne ja määrittäneet sen suunnan. 

Jopa aviokumppaninne, jonka valitsette, jopa suhteenne ihmisiin, joiden kanssa te työskentelette. 

Seuraattepa te unelmianne elämistä varten tai seuraattepa te fyysisiä perustarpeitanne – niin 

paljon riippuu siitä, kuinka monta linnaketta on juurtunut ja on rakennettu sydämenne sisään.”  

”Voi, kuinka Minuun sattuu teidän puolestanne, Minun ihmiseni. Minuun sattuu niin kauheasti 

teidän puolestanne. Minä kaipaan parantaa teidät ja vapauttaa teidän jalkanne kunniakkaalle 

polulle, jonka Minä on säätänyt teille alusta alkaen. Minä kaipaan nähdä teidän sielunne 

kukoistavan ja liitävän kuin kotka elämän koettelemusten yllä. Tätä me työstämme nyt. Ne teistä, 

jotka ovat valinneet mennä ylemmäs Minun kanssani, te olette oppimassa, kuinka nousta elämän 

myrskyjen yläpuolelle.”  

”Ja tämän tragedia on siinä, että sen ei olisi tarvinnut olla näin. Minä tunnen loppumatonta 

myötätuntoa niitä kohtaan, jotka eivät vain voi luottaa elämiänsä Minulle ilman ehtoja. Minulla on 

myötätuntoa, koska Minä tiedän, kuinka pettyneitä he tulevat olemaan, kun he tulevat katsomaan 

elämiään taaksepäin ja näkemään, mitä olisi voinut olla. Minä yritin, te yrititte ja monet, monet 

muut ovat yrittäneet. Kun sielu ei vastaa annettuihin armoihin, ne menevät muille. Jonakin 

päivänä Clare, sinä tulet tapaamaan sielun, joka otti armot ja juoksi niiden kanssa. Sinä tulet 

olemaan ällikällä lyöty, kun näet kuinka hedelmällisiä he ovat.”  

”Rakkaat, älkää surko, kun sielu, jonka kanssa te olette tehneet työtä, menee menojaan. Älkää 

surko. Minä olen pitänyt armot ja välittänyt ne, kunnes olen löytänyt jonkun, joka ottaisi ne 

vastaan. Katsokaahan, rikas nuori hallitsija ei ollut niin sidottu tavaroihinsa, kuin mitä hän oli 

perheeseensä, maineeseensa, asemaansa yhteisössä ja kaikkein tärkeimpänä – omaan 

mielipiteeseensä. Lopulta ne ovat omat mielipiteenne, jotka kaatavat teidät.”  
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”Kun te näette älykkyyden puutteen päätöksissänne, teillä ei ole mitään ongelmaa niistä 

luopumisessa. Mutta, kun te arvostatte omia mielipiteitänne, sukulaistenne mielipiteitä ja 

koulutustanne, te yksikertaisesti olette sokeita, sille ei ole muuta sanaa.”  

”Kuitenkaan te ette saa pitää kiinni katkeruudestanne niitä vastaan, jotka ovat saaneet teidät 

tekemään työtä, koska te ette ole tehneet työtä turhaan. Armot eivät tulee palaamaan Minun 

luokseni tyhjinä; ne todella tulevat löytämään sydämen, jossa on hedelmällinen maaperä.”  

”Sinä pyysit Pyhää Kirjoitusta tukemaan tätä. Muista – Minä otin yhden leiviskän mieheltä, joka 

kieltäytyi asioimasta sillä, mitä Minä annoin hänelle ja annoin sen sille, joka työskenteli koko 

sydämestään Minulle, hän, jolla oli 10 leiviskää. (Matteuksen Evankeliumi 25:14-30). 

”Nyt, Minun lapseni, menkää hartaasti sitoutuneena Minuun, horjumatta, ja tuokaa 

oikeamielisyyden sadonkorjuuta ja pitäkää sydämenne puhtaina, niin että Minä voisin tulla 

ylistetyksi teissä jateidän kauttanne. Minä tarjoan näitä armoja nyt kaikille, jotka haluavat niitä 

kuullessaan tämän viestin.” 

 

 

441. Jeesus sanoo… Minkä taakseen jättää, sen todellakin edestään löytää 

 
MINKÄ TAAKSEEN JÄTTÄÄ, SEN TODELLAKIN EDESTÄÄN LÖYTÄÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Joulukuuta, 2016.  

Herra aloitti… ” Rakkaani, sinun täytyy pitäytyä siinä mitä Minä kerron sinulle. Juuri nyt sinua 

koulutetaan sotataidoissa. Minä sallin paljon avatakseni silmäsi, niin että sinä voit valmistella 

Meidän ihmisiämme. Tämä on harjoitus istunto. Viholliset ovat tehneet meille suuren palveluksen 

asettamalla luokkahuoneen. Mutta yksi asia pysyy. ”Jokainen ase, joka valmistetaan sinun 

varallesi, on oleva tehoton.” Ja se on Minun lupaukseni sinulle.” 

” Luuletko sinä, että Minulta jää huomaamatta mitään asiaa, suurta tai pientä? Enkö Minä asu 

sinun sisälläsi? Kuinka Minä mahdollisesti voisin olla huomaamatta Saatanan ja hänen demoniensa 

löyhkää, kun he toimivat näiden petettyjen astioiden kautta? He ovat valinneet kohdistaa vihansa 

sinuun ja Minä olen valinnut sallia nämä hyökkäykset, niin että sinä voit oppia kuinka he toimivat. 

Sinä olet tehnyt hyvin, kun surit tämän henkilön puolesta. Tämä on Minun Sydämeni mukaista, 

Clare. Minä suren heidän puolestaan myös – syvästi. Minä siirsin sinut pois tulilinjalta, koska sinun 

sydämesi oli hellä heidän vuokseen, etkä sinä ajatellut kostotoimia tai kostoa vaan parantamista ja 

ennalleen palautusta.”  

Voi, Herra, minuun niin sattuu tämän henkilön puolesta. Minä yritin kertoa heille, että he saivat 

syövän jonkin lähellä heitä olleen kirouksesta, mutta he vakuuttivat, että he olivat suojattuja. Ja 

minä tunsin, että Sinä et halunnut paljastaa nimeä.   

” Tosiseikka, että he saivat syövän,” Herra jatkoi, ”puhuu voimakkaasti kirouksen, vieläpä 

kuoleman kirouksen, puolesta. Eikä vain yhden, vaan jatkuvasti. Heidän vastustajansa on 

näkymätön heille, mutta hyvin päättäväinen lopettamaan heidän elämänsä. Aivot ovat 

päämaalitaulu, mutta Minulla on myötätuntoa heitä kohtaan.”  
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” Kuitenkin Clare, he ovat lähestymässä maalilinjaa tällä käytöksellä; he lähestyvät lopullista 

taistelua, jossa he eivät tule olemaan voittajia. Katsohan, minkä taakseen jättää, sen todellakin 

edestään löytää. Se mitä te teette muille, se tullaan tekemään teille – se on kirjoitettu. Kuitenkin 

jotkut ihmiset koston sokaisemia, eivätkä välitä. Kaikki mitä he haluavat, on loukata ja loukata, 

kyllä, julmasti loukata toisia huolimatta siitä, miten se tulee takaisin heille.” 

” Sinä muistat, kun te olitte vuoristossa ja yhdellä lapsistasi oli elämää uhkaava astma kohtaus? 

Sinä juoksit ihmisten luo, käyttääksesi heidän puhelintaan.” 

Jukra, me olimme kolmen mailin päässä erämaassa. Me pääsimme sinne ja kysyimme, ”Pyydän, 

voimmeko me käyttää teidän puhelintanne soittaaksemme ambulanssin?” He eivät päästäneet 

minua sisään. He sanoivat, että he soittavat ambulanssin. 20 minuutin päästä, minä koputin oveen 

ja sanoin, ”Missä ambulanssi on?” ja he sanoivat, ”Mikä ambulanssi? Ei ole mitään ambulanssia.” 

Voi, herranen aika… minä melkein kuolin. Siispä, minä menin tien yli ja löysin toisen perheen. 

Herra jatkoi… ” Minä suojelin lasta kuolemalta, mikä oli sinun vihollistesi aikomus. Kuitenkin, sama 

nainen, joka oli halukas sallimaan sinun lapsesi kuolla, menetti esikoispoikansa. Te ette voi kirota 

ilman, että kiroukset tulevat takaisin omaan päähänne.”  

” Normaalisti se on molemminpuolista… siksi Uudessa Meksikossa on niin monia kuolemia. Niin 

monet aiheutuvat kirouksista, sukupolvia jatkuneesta satanismista. Yksi kiroaa toista ja he 

kostavat. Se, mikä sinussa ja sinun tiimissäsi on erilaista, että te siunaatte, kun he kiroavat, 

kuitenkin, Minä kerron teille – heidän aikansa on silti tulossa.”  

” Ja heillä ei ole aavistustakaan, ei vihjettäkään siitä, kuka on vastuussa heidän syövästään, vaikka 

se on joku hyvin heidän lähellään oleva. Minä en salli kirousten jälkiseurausten vahingoittaa Minun 

lapsiani.” 

” Minä rakastan Minun lapsiani häiriöön asti. Mutta, kun he käyttäytyvät pahoin, heitä täytyy 

oikaista. Siispä, kun te siunaatte heitä ja he kiroavat, toiset kiroavat heitä ja nyt niillä kirouksilla on 

hampaat, Minä suojelin aikaisemmin, mutta nyt Minä en tule suojelemaan heitä. Minä annoin 

heille mahdollisuuden ikkunan tulla Minun luokseni ja katua ja he eivät sitä tehneet. He tulevat 

oppimaan, että eivät vahingoita muita – tavalla tai toisella.”  

” Sydänasukkaat, tämä on pimeä aihe. Ja se on inhottavampi kuin mätänevä liha, kuitenkin Minun 

täytyy osoittaa tätä, koska melkein kaikki teistä ovat olleet kirouksen vastaanottajia kerran jos 

toisenkin. Kirouksen, jota ei ole rikottu. Sukupolvia jatkuneita kirouksia, myös. Aivan kuten on 

kirjoitettu, että isien epäoikeudenmukaisuus siirtyy lapsille kymmenenteen sukupolveen, aivan 

kuten isien uskollisuus siirtyy lapsille.” 

” Tämä henkilö lähestyy maalilinjaa ja tarvitsee paljon rukouksia. Rukoilkaa paljon heidän 

puolestaan, he eivät näe merkkejä, ”SEIS! SILTA EPÄKUNNOSSA.” Viha, järjenvastainen viha, on 

sokeuttanut heidät. Heidän pitäisi olla vihaisia itselleen siitä, kun ovat tehneet syntiä ja pettäneet, 

mutta he syyttävät synneistään sinua, joka olet täysin viaton ja tuiki rehellinen näissä asioissa. Jos 

jotain, niin sinä olet ollut liian luottavainen. Kuitenkin, Minä tiedän, että sinä et tule menemään 

sinne enää.”  

”Minun Ihmiseni, älkää ajatelko pahoja ajatuksia naapureitanne vastaan.”  
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On kuusi asiaa, joita Herra vihaa, seitsemän, jotka ovat kauhistus Hänelle… ”Näitä kuutta Herra 

vihaa ja seitsemää Hänen sielunsa kauhistuu: 1. ylpeitä silmiä – 2. valheellista kieltä – 3. käsiä, 

jotka vuodattavat viatonta verta – 4. sydäntä, joka häijyjä juonia miettii – 5. jalkoja, jotka kiiruusti 

juoksevat pahaan –             6. väärää todistajaa, joka valheita puhuu ja 7. riidan rakentajaa veljesten 

kesken.” Sananlaskut 6:16-19.  

” Ne, jotka odottavat makuulla ja ovat kaivaneet kuopan sinulle pudotaksesi siihen, tulevat itse 

siihen putoamaan. Ei sen takia, että Minä haluan rangaista heitä, vaan koska Minä en halua heidän 

loukkaavan muita. He, jotka loukkaavat muita, loukkaavat itseään. Heidän täytyy oppia 

kokemuksen kautta rakastamaan naapuriaan, olipa tapaus mikä tahansa. Heidän täytyy oppia 

sydämen särkymisen ja loukkaantumisen kautta, miltä se tuntuu, siispä he lopettavat. Se sattuu ja 

ainoa vastaus on olla loukkaamatta muita, ettette itse lankeaisi ansoihin, jotka satuttavat teitä.” 

” Minä opetan esimerkillä, siispä Minä sallin heidän vihollistensa voittaa heidät ja tehdä saman 

vahingon, jota he tarkoittivat tehdä toiselle. Itse asiassa, tämä sielu oli ajoitettu kuolemaan, kun 

Minä toin sen sinun luoksesi, mutta sinun rukouksesi ovat antaneet heille lisää aikaa. Rukoile, että 

he käyttävät sen viisaasti eivätkä typerästi.”  

” Kuten Faarao puhui omaa poismenoaan, kiroten hebrealaisia, tappaen heidän poikalapsiaan, niin 

faarao myös menetti poikansa, juuri sen pojan, josta piti tulla prinssi, joka korvaisi hänet. Älkää 

toivoko muille pahaa, älkää toivoko pahaa tapahtuvaksi muille. Pikemminkin rukoilkaa 

anteeksiantamusta ja siunausta neutraloidaksenne kirouksen. Minä annan armoa niille, jotka 

kiroavat, mutta jos he jatkavat, sillä on hintansa ja se on hyvin iso.” 

” Siispä siunatkaa vihollisianne, Minun lapseni. Jos Minä näytän teille, kuinka he kiroavat, neuloilla 

ja miekoilla, rukoilkaa, että Minä annan armoa heille, ennen kuin heidän sydämensä kovettuvat 

siihen pisteeseen, että heistä tulee hulttioita. Sitten toivo on menetetty. Siispä rukoilkaa ennen 

kuin he menevät siihen pisteeseen, se on heidän ainoa toivonsa. Teidän armonne ja 

anteeksiantonne ovat mahtavia Rakkauden toimia. Teidän murheenne ja pelkonne siitä mitä 

heistä tulee, on osa Minun kipeää sydäntäni, sillä Minä näen sen tuhoavan polun, jolla he ovat ja 

sen seuraukset.”  

” Teidän rukouksenne, Minun Ihmiseni, niillä ei ole vain voimaa, vaan ne myös suojelevat teitä. 

Kun Minä näen teidän sydämenne armeliaisuuden, Minä lähetän enkeli legioonia heidän 

taktiikkojaan vastaan, niin että he tulevat epäonnistumaan, koska te palautitte heidän vihansa 

rakkaudella ja anteeksiannolla. Tämä on mahtavaa armon työtä, lapset. Eläkää anteeksiannossa ja 

älkää koskaan lipsuko siitä, ettei katkeruuden siemen pääse kasvamaan suurkeksi puuksi.”  

” Te olette tehneet hyvin, kun olette rukoilleet ja siunanneet. Jatkakaa samalla tavalla ja mikään ei 

teitä vahingoita. Muistakaa, jos Minä sallin vaikeuksia, se tapahtuu, koska Minä tarvitsen 

paastouhrauksia.”  

” Minä rakastan teitä, rakkaat ja Minä riemuitsen, kun te rakastatte vihollisianne. Todella Minä 

tanssin ympärillänne ilosta, koska te eniten muistutatte Minua.” 
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442. Jeesus sanoo… RUKOILKAA!!! PYSÄYTTÄKÄÄMME TÄMÄ ILKEÄ MIES 

 
YDINSOTA VAI RAUHA… RUKOILKAA!!! PYSÄYTTÄKÄÄMME TÄMÄ ILKEÄ MIES 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Joulukuuta, 2016.  

Herra aloitti… ” Me olemme silti sodan kynnyksellä Venäjän kanssa. Presidenttinne on yhä 

kirjaimellisesti jääräpäisesti tuhoamassa tätä maata eikä salli presidentti ehdokas Trumpin tehdä 

tekemättömäksi kaikkea sitä pahaa, mitä hän on niin älykkäästi laittanut paikoilleen ansoittamaan 

tietämättömiä amerikkalaisia. Hän ei aio luopua vallasta ilman rajua taistelua, ja se minkä te 

näette mediassa, ei ole mitään verrattuna siihen, mitä hän on suunnittelemassa suljettujen ovien 

takana. Sydänasukkaat, jottei teistä tulisi ydinsodan uhreja ja täytyisi nähdä pikkulasten ja heidän 

äitiensä hiiltyneitä jäännöksiä… Rukoilkaa niin kuin ette ole koskaan ennen rukoilleet. Se mikä on 

tulossa, on hirvittävää ja se täytyy pysäyttää teidän rukouksillanne. ” 

” Katsokaas, kun Minä annan profetian Minun Keholleni, se on ”voi olla”. Minä esittelen teille 

parhaan mahdollisen kuvan, ja mitä Minun Sydämeni todella haluaa teille ja sen myötä mitä Minä 

odotan teidän esirukoilevan varmistaaksenne, että se tapahtuu. Siksi Minä vetoan näin 

kiireellisesti, ettette anna Joulun viedä ajatuksianne muualle, koska juuri tämän varaan 

nimenomaan vihollinen laskee, että te olette pois rukoilupaikastanne. ”  

” Tämä ei ole aika juhlia. Tämä on aika surra, itkeä ja rukoilla kuin ei koskaan aikaisemmin, niin että 

tämä ilkeä mies pysäytettäisiin. Katsokaahan, Minun lupaukseni teille kolmesta lisävuodesta, oli 

ehdollinen, ja juuri nyt te olette kohdanneet olosuhteet, jotka tulevat johtamaan suurimpaan 

tragediaan, mitä tämä maailma on koskaan nähnyt, tai kaikkein ihanimpaan voittoon. Se on teidän 

käsissänne. Katsokaahan, jos Minun suunnitelmani epäonnistuu, taivaaseennosto tulee 

aikaisemmin, mutta ÄLKÄÄ luopuko toivosta ja ÄLKÄÄ antako tämän asian olla. Me olemme 

ihanan, tämän maailman pahojen voimien käännöksen kynnyksellä. Ja he tietävät, että teidän 

rukouksenne saavat sen aikaan, siispä he laskevat sen varaan, että teidän Joulu ostoksenne 

vetävät huomionne pois rukoilemisesta, siispä he ottavat täyden hyödyn teidän hetkellisestä 

virheestänne, ja vuosia on mennyt ja aina tämä on ollut surullista aikaa Minulle, koska Minun 

ihmiseni ovat maailmassa kiireisinä ja Minut on jätetty yksin. ” 

” On olemassa hyvin pimeitä ja viisaita henkiä,  huomion pois vetämisen, väärän 

syyllisyydentunnon ja perhekokoontumisten henkiä, jotka ovat työskentelemässä ja 

harhauttamassa pois rukouksista, joita Minä tarvitsen pitääkseni tämän sodan loitolla. Tämän 

varaan vihollinen on laskenut, mutta Minä pyydän teitä… ”  

” Palatkaa rukoilupaikoillenne nyt, älkääkä viivytelkö enää hetkeäkään. Jos teidän täytyy nousta 

aikaisemmin tai uhrata untanne rukoillaksenne, niin tehkää se. Tämä on pahaenteinen 

välttämättömyys. Minä haluan teidän olevan voitokkaita, siispä pyydän, ottakaa huomioon Minun 

vetoomukseni aivan kuten Minäkin otan huomioon teidän vetoomuksenne, kun te olette 

alimmillanne ja pahassa liemessä, koska Minä olen siellä juuri nyt. Pyydän, palatkaa rukoilu 

paikkaanne ja vähentäkää osallistumistanne juhla valmisteluihin. Minä lähetän nyt enkeleitä 

kääntämään pois perhetapahtumia, jotka voisivat ansoittaa teidät. He tulevat luoksenne juuri nyt. 

Älkää salliko vihollisen lyödä teitä väärällä syyllisyydentunnolla. Antakaa suunnitelmanne mennä 

heille, jotka eivät rukoile ja palatkaa rukoilupaikkaanne, nyt. Minä rakastan teitä, pyydän, 

älkäämme hävitkö tätä taistelua… Pyydän. ” 
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443. Jeesus sanoo…  

Minun Henkeni on Hellä & Nöyräsydäminen, Tulkaa & Oppikaa Minulta 

 
MINUN HENKENI ON HELLÄ & NÖYRÄSYDÄMINEN… TULKAA & OPPIKAA MINULTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Joulukuuta, 2016.  

( Clare ) Riemuitkaa rakkaat Sydänasukkaat. Meidät on laskettu arvollisiksi jakamaan Kristuksen 
kärsimyksiä. Tänään, Ezekiel teki itsestään uhrauksen sielun vuoksi, jonka ikuisuus on 
vaakalaudalla ja oli vaikeaa nähdä hänen kärsivän. Ajattelin, että ehkä minä olin tehnyt jotakin, 
mutta huolellisen rukouksen ja hänen vahvistuksensa jälkeen, se ei ollut minun tekemääni. Kun 
etsin Herraa Ezekeilin kunnon vuoksi, Hän sanoi…  

( Jeesus ) ”Tämä kuuluu sinun toimeksiantoosi kärsiä muiden hengellisessä perheessäsi kanssa. Ja 
aviomiehesi kärsimyksen näkeminen todella koskee. Se koskee sinuun ja se koskee Minuun, 
kuitenkin hän on antanut Minulle täyden luvan, rakkain, täyden luvan. Siispä näet, tämä on 
tandemi kärsimystä. Minä olen pahoillani. Sinä tunnet sitä, mitä Minä tunnen häntä kohtaan.”  

( Clare ) No niin, toiset esirukoilijat näyttävät kantavan paljon raskaampia taakkoja ja Minä olen 
nähnyt itseni pulleana, toisen luokan kansalaisena, joka ei ole kantamassa painoaan. Se on saanut 
minut tuntemaan itseni kuin epäonnistujaksi.  

( Jeesus ) ”Me kaikki teemme tämän yhdessä, jokaisella teistä on osansa. Se ei ehkä saata näyttää 
tasaveroiselta osalta, mutta se on ja se on räätälöity sen mukaan, mikä on kykynne kantaa näitä 
ristejä. Älä ota sitä enää päähäsi, että et ole kärsimässä yhtä paljon kuin muut – se yksinkertaisesti 
ei ole totta. Sinun on henkisempi ja tunnetason ahdistusta. Sinä olet aika elossa sisälläsi, Minun 
rakkaani, aika elossa.”  

”Monia valheita on kuiskattu korvaasi… ’Katso, toiset kärsivät, mutta sinä et, sinä olet vähäisempi 
sielu ja Jumala ei kuule rukouksiasi, vain heidän rukouksensa. Sinä olet vielä vauva ja katsot heitä 
aikuisuudessa.”  

”Nämä ovat mukavia ehdotuksia pitämässä sinut nöyränä, mutta täysin epätosia. Minä 
työskentelen sinun kanssasi eri tavalla, luontaisemmin, sanottaisiinko. Sinä liikut Minun 
hengessäni, ilman että edes tiedät sitä. Siksi löydät asiat välittömästi, kun kysyt. Minä en ole 
imartelemassa sinua, Minä annan sinulle tosiasiat. Sinussa on enemmän uuttamista ja siksi sinä 
kykenet vastaanottamaan näitä viestejä niin helposti.”  

”Clare, jokainen astia on ainutlaatuisella tavalla liittynyt Minuun. Lakkaa saamasta vaikutelmia, 
ettet ole tavallisella tasolla, pyydän. Se tulee rampauttamaan meidät. Asiat menevät niin paljon 
jouhevammin, jos vain oivallat, että sinun tapasi kuulla Minulta on paljon vähemmän pramea ja 
paljon enemmän hienovaraisesti uuttava – pieni hiljainen ääni? Se todella on nimi, jonka Minä 
olen antanut sinulle.”  

”Vahvoilla persoonallisuuksilla on tapana jättää varjoonsa tapa, jolla Minä työskentelen sinun 
kanssasi. Vaikka ajoittain he eivät oivalla, mitä he ovat tekemässä, se on vammauttavaa sinulle. 
Yritä olla loukkaantumatta, kun sitä sattuu, se ei ole tarkoituksellista heidän taholtaan, se on vain 
heidän tyypillinen tapansa, heidän elämiensä tässä vaiheessa. Kuitenkin sinä tulet päivä päivältä 
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enemmän Minun Äitini kaltaiseksi. Hän oli hyvin, hyvin hellä ja hiljainen, kun hän kulki Maapallolla. 
Hänen tapansa olivat ystävällisiä ja kunnioittavia.” 

”Tukeudu Minuun ja ymmärrä, että jokaisella sielulla on oma ainutlaatuinen suhteensa Minun 
kanssani. Sinä et ole yhtään vähäisempi kuin muut, jotka vaikuttavat olevan prameita ja 
suorapuheisia. Minä niin arvostan sinun pienuuttasi. Kuitenkin sinulle on terveellistä tuntea sillä 
tavalla joillakin tasoilla. Mutta älä salli näitä halventavia vihjailuita enää. Kun ihmiset ovat liian 
päällekäyviä sinua kohtaan, eivätkä kuuntele, anna sen mennä ohi rakkaudessa.”  

”Pyhä Henki on ystävällinen, eikä koskaan pakota tai jätä varjoonsa, Hän ei koskaan vaatimalla 
vaadi. Pikemminkin Hän ystävällisesti toimittaa viestin ja sallii teidän pohdiskella sitä. Koskaan Hän 
ei vaadi tai vaatimalla vaadi, että Hän on oikeassa, vaikka Hän ei koskaan ole väärässä. Ollaksenne 
Hänen puolisonsa, teidän myös täytyy olla ystävällisiä, nöyriä, kohdellen toinen toisianne 
kunnioituksella ja arvonannolla, ei koskaan vaatimalla vaatien omaa ymmärrystänne yli toisen 
ymmärryksen. Ei koskaan jättämällä varjoonne tai pakottaen omaa tapaanne.”   

( Clare ) Herra, minusta tuntuu, että tulen hieman pienemmäksi joka päivä.  

( Jeesus ) ”Sillä tavalla Minä voin laittaa sinut Minun sydämeeni todella helposti. Lepää Minussa, 
rakkaani. Lepää. Minun Sydänasukkaani, te olette kaikki kasvamassa hengellisesti. Monet teistä 
ovat kovin nopeasti tulossa omaan palvelutoimeenne ja tämän mukana tulee vaara ajatella 
olevanne muiden yläpuolella. Kaikille teille tällä matkalla, demoneita on nimitetty soluttautumaan 
ajatteluunne ja aikaansaamaan hienovaraisia ylemmyyden tunteita. Pyydän, olkaa aina niin 
varovaisia, ettette lankea ylpeyteen. Kaikkein vaarallisin aika teille on voiton jälkeen. 
Itsetyytyväisyys voi ottaa teistä vallan ja te tulette menettämään näköalanne.”  

”Kaikki Minun palvelijani ovat olleet alttiina näille kasvukivuille. Ja se kaikki kuuluu asiaan. Älkää 
ylireagoiko, kun oivallatte, että olette langenneet tähän, pikemminkin tulkaa Minun luokseni 
katuvina, nouskaa ylös ja jatkakaa matkaa, paljon varovaisemmin nyt.”  

”Nopea menestys vaatii nopeaa malttia tai te palatte itseriittoisuuden liekeissä. Siksi minä sallin 
teidän kompastua ja langeta matkallanne. Minun täytyy joskus etäännyttää Itseni, niin että te 
jälleen kerran löydätte jalansijanne nöyryydessä ja ystävällisyydessä.”   

”Minun Henkeni on hiljainen ja ystävällinen. Siispä myös Minun astioitteni täytyy oppia 
ystävällisyyden taito – jopa toiminnallisemmissa palvelutoimissa. Tämä on sydämen asenne, 
Minun pikkuiseni, joka hyväksyy alhaisimman paikan, joka kuuntelee, kun muut puhuvat, joka 
asettaa omat mielipiteensä sivuun, kuunnellakseen ja kuullakseen Minua, tapauskohtaisella 
tasolla. On niin tärkeää olla alennettu ja nostaa muita, ettei tule vastenmieliseksi kehumaan 
itseään, luulemaan liikaa itsestään ja tuppautumaan muiden seuraan.”  

”Kun Minä edistän teitä, varokaa Fariseusten hapatusta – ylpeyttä, joka tuntuu kohotetulle ja ’yli’ 
muiden, vähemmän hengellisesti varustettujen. Asennetta, joka tuntee, ettei se voi olla väärässä, 
koska Minä puhun sille, siksi toinen henkilö ei voi olla kuulemassa Minua. Kuinka vaarallista se 
onkaan, Minun pikkuiseni. Teidän täytyy erottaa ajoittain tapaus tapauksen tasolla, eikä väkisellä 
mennä eteenpäin olettamuksessa, että kaikki, mitä te uskotte, on oikein ja muut ovat väärässä.”  

”Tämä on niin helppo tehdä ja vaatii paljon nöyryytystä tuoda sielu pisteeseen, jossa he kulkevat 
todellisessa nöyryydessä. Ei vain yrittämässä vakuuttaa itseään, etteivät he ole mitään, vaan ollen 
vähäpätöisen ala-arvoinen, syvällä omassa mielessä.”  

”Mistä pääsenkin toiseen asiaan, tuntien alempiarvoiseksi muihin nähden, koska heillä näyttää 
olevan kaikki kasassa.”  
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”Itse asiassa, mitä enemmän joku käyttäytyy kuin hänellä olisi kaikki kasassa, sen hauraampia he 
ovat sisältä. Toinen vaara on, että te masennutte ja unohdatte, mitä Minä olen tehnyt ja olen 
tekemässä teidän kauttanne. Nöyryys on ihmeellistä, mutta tappiomieliala on tuhoavaa meidän 
suhteellemme.”  

”Älkää koskaan salliko itseänne alennettavan maailman kirkkailla ja kiiltävillä kolikoilla. Tietäkää, 
että Minun suhteeni teidän kanssanne on äärimmäisen syvä, hengestä henkeen ja mitä enemmän 
te heijastatte alhaisuuden ominaispiirteitä, sen ylistetyimpiä te olette Minun silmissäni. Todella, 
vain Yhtä tulee ylistää ja Minä en jaa sitä hyvin, eikä Minun pitäisi – ettette lankea 
epäjumalanpalvontaan.”  

”Yksi tavoista, joilla te voitte varmistaa paikkanne nöyryydessä, on ymmärtää, että vain Yksi on 
erehtymätön ja että te olette avoimia petokselle milloin vain. Ja kun teitä petetään, te 
vahingoitatte sitä, jota Minä lähetin teidät sitomaan ja parantamaan.”  

”Minä en pyydä teitä vaarantamaan uskoanne, vaan Minä pyydän teitä olemaan varovainen, kun 
menette ohjaamaan muita sieluja. Pitäkää huoli siitä, että persoonallisuutenne ei jätä varjoonsa 
niitä, joita palvelette tai vähättele heidän suhdettaan Minun kanssani tai heidän luottamustaan 
suhteessaan Minun kanssani. Pitäkää huoli, että kuuntelette ja etsitte vastauksia tapaus 
tapaukselta, pikemminkin kuin olettaisitte.”  

”Älkää koskaan unohtako, että te saatatte olla erehtyneet, joko sen vuoksi, että Minä olen sallinut 
sen nöyrryttääkseni teitä tai te ole saattaneet mennä tarpeeksi syvälle erottelussanne.”  

”Ja lopulta, kuunnelkaa aina niitä, jotka tulevat luoksenne. Kuunnelkaa rakkautta täynnä olevalla 
sydämellä ja myötätunnolla. Kuunnelkaa ja vastaanottakaa, aivan kuin se tulisi Minulta, sitten 
etsikää Minua ratkaisun saadaksenne.”  

”On monia kertoja, kun Minä puhun niiden kautta, jotka ovat tulleet teidän luoksenne, mutta te 
ette kuuntele heitä, koska te olette jo muodostaneet vastauksen. Todellinen nöyryys kuuntelee ja 
tunnistaa Minun veljensä sisältä. Todellinen nöyryys on varovainen antamaan ohjeita ja tietää, 
että se voi olla väärä ja vahingollinen, pikemminkin kuin avuksi.”  

”Minä tulen ohjaamaan teitä, kun te kasvatte hengellisissä lahjoissa, Minun ihmiseni. Minä tulen 
opettamaan teitä. Luottakaa Minuun ja kuunnelkaa Minun ääntäni muissa.”  

”Minä siunaan teidät Minun kallisarvoiseni, viisaudella tuoda lohtua yksinäisille, vahingoittuneille 
ja hämmentyneille. Te olette tehneet hyvin rukouksissanne ja uskollisuutenne vuoksi Minä olen 
kutsumassa teitä menemään ystävällisesti palvelemaan Minun rakkaitani tähän haavoittuneeseen 
maailmaan.” 

 

 

444. Jeesus sanoo… Taistelu ei ole ohi vielä 

 
OBAMA ON MÄÄRÄTIETOINEN… TAISTELU EI OLE OHI VIELÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 23. Joulukuuta, 2016.  

( Clare ) Täyttäköön meidän rakkaan Herra Jeesuksemme lohdutus meidän sydämemme tänä 

päivänä, rakkaat.  
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Carol näki näyn rukoillessaan. Hän näki Obaman tarttuneena valtavaan hämähäkin verkkoon, joka 

oli kiinnittyneenä ja yhdistyneenä ympäri koko maailmaan. Obama oli hämähäkki keskellä ja hän 

oli sidottu kahleisiin ja oli kykenemätön liikkumaan. Carol sai sen vaikutelman, että verkon kärjet 

olivat odottamassa, että Obama tekee ensimmäisen liikkeen, mutta hän ei voinut, koska meidän 

rukouksemme kahlitsivat hänet. Carol sai myös vaikutelman, että ensi viikko ja siitä eteenpäin 

tulisivat silti vaatimaan rukouksia pitämään Obaman liikkumattomana.  

Herra aloitti… ”Taistelu ei ole ohi vielä, Minun Sydämeni rakkaat. Se ei ole ohi vielä. Toistaiseksi te 

olette sitoneet Obaman kahleisiin, mutta ei kauaksi, jos te ette jatka paastoamista ja rukoilemista. 

Tämä mies on pirullinen ja määrätietoinen lopettaakseen Amerikan. Tällä hetkellä, hän kiehuu 

omissa katkerissa mehuissaan, koska hän ei voi vielä koskea teihin. Mutta se tulee loppumaan, jos 

te ette jatka ponnistelujanne sitoa häntä, sillä tulee olemaan monia pahojen laitteita ja voimia 

liittyneenä tähän maanalaiseen hallintoon.”  

”Ja se todella on, mitä teillä on, helvetillinen hallinto, jonka on muodostunut maan alla aivan 

kirjaimellisesti ja kuvaannollisesti myöskin. Laitettu alulle ja pantu toimeen Helvetistä ja Minä olen 

aikeissa pilata sen – jos te pidätte jalansijanne rukouksessa. Kuten Minä olen kertonut teille 

aikaisemmin, Minä havainnollistan tälle maailmalle, mitä kristitty maa voi tehdä rukouksen 

kautta.”  

”Sitten on heidän asiansa valita, taistellako tätä pahuutta vastaan ja lopettaa väliaikaisesti se vai 

salliako sen kuluttavan maailman korruption liekeillä. Muslimien kuin myös kristittyjen täytyy 

sanoutua irti tästä pahasta voimasta, että se voitaisiin eristää minkään pituiseksi ajaksi.”  

”Mutta ymmärtäkää, kuten on kirjoitettu… ”Ismaelista tulee mies kuin villiaasi: hänen kätensä on 

kaikkia vastaan ja kaikkien käsi on häntä vastaan ja hän on kaikkien veljiensä niskassa.” Mooseksen 

Ensimmäinen Kirja 16:12.  

”Ja niin on historian tapa, että ihmiset käyttävät toinen toisiansa omien päämääriensä hyväksi ja 

sitten lopettavat heidät. Ja niin tulee olemaan Uuden Maailman Hallinnon kanssa. He tulevat 

käyttämään muslimeita tuhoamaan kristittyjä ja juutalaisia ja sitten heidät itsensä tullaan 

tuhoamaan. Sillä ihmiset tulevat kapinoimaan tätä salakavalaa ideologiaa vastaan. Mutta 

muistakaa, että Minä tulen lopettamaan kaiken diktatuurin ja kaikki hallitukset, jotka eivät ole 

Minusta, perustamaan Taivasten Valtakunnan.”  

”Mutta sillä välillä, Maapallo tulee olemaan elävä helvetti sen jälkeen, kun teidät, Minun 

Morsiameni, on poistettu. Mutta toistaiseksi, Minun Armoni on innokkaana havainnollistamaan 

mahdollisuuksia elää Jumalaa varten todella vapaassa maassa. Kaikille kansakunnille tullaan 

antamaan mahdollisuus taistella tiensä pois pimeyden valtakunnasta.”  

”Nyt te, Minun Morsiameni, olette todistaneet itsenne luottamuksen arvoisiksi Minun Sydämeni 

kanssa. Te olette näyttäneet, että ensimmäinen rakkautenne olen Minä, eikä vaativat ihmisten 

perinteet. Minä olen kertonut teille aikaisemmin, tämä vuodenaika, jolloin on totuttu viettämään 

Minun Inkarnaatiotani ja se pitää sisällään monia pyhiä hetkiä nuorille. Minun enkelini ovat läsnä 

niin monissa paikoissa liikuttamassa nuoria sydämiä Pelastajaansa kohti.” 

”Saatana on vääristellyt tämän pyhän päivän materialismilla, mutta sellaiset nuoret sielut eivät ole 

tarpeeksi vanhoja aivan vielä ymmärtämään sitä. Heille se on antamisen vuodenaika, heille, joita 

te rakastatte ja juhlimisen, jopa joululauluilla, jotka Minä voitelen liikuttamaan ihmisten sydämiä. 
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Kyllä, näissä huoneissa, joissa perheet laulavat Minulle, rakkauden voitelu ja rauha laskeutuu 

raskaasti, melkein kuin huumaannuttavasta iloisuudesta.”  

( Clare ) Tiedättekö, kun Hän puhui siitä, minulla vain oli muistoja lapsistani, kun he olivat 

nuorempia ja kauniit perinteet, mitä meillä oli juhliaksemme Herran syntymää. Ja minä todella 

aloin tuntemaan itseni todella surulliseksi. 

Ja Herra keskeytti minun surullisuuteni ja sanoi… ”Päivä on tulossa, Clare. Kaiken täyttymys on 

tulossa. Minun lupaukseni sinulle, että lapsesi tulevat palaamaan juurilleen, ei palaa takaisin 

Minun luokseni tyhjänä. Minä tulen näkemään päivän, jolloin te tulette ylistämään perheenä ja 

sytyttämään uskon ja omistautumisen kynttilöitä Minulle. Minä tulen näkemään päivän, Minun 

rakkaani ja niin tulet sinäkin.” (Hän nosti leukaani, kun kyyneleet virtasivat silmistäni… tekee niin 

kipeää, kun on menettänyt heidät maailmalle)  

”Maailma on vetänyt heitä vastustamattomasti, Clare. Ymmärrä, jopa Mennoniittojen 

(protestanttinen 1500-luvulla syntynyt kasteenuudistajien väkivallaton uskonnollinen suuntaus) 

lapset menevät harhaan ja kun he kohtaavat Minut, he eivät tule kykenemään syyttämään siitä 

vanhempiaan, eivätkä sinunkaan lapsesi tule.”  

( Clare ) Oi, minun kallisarvoiset ystäväni, ei ole mitään muuta aikaa vuodesta, joka loukkaa 

enemmän Ezekieliä ja minua. Meillä molemmilla on lapsia, jotka ovat menneet harhan ja muistot 

ovat tarpeeksi taivuttamaan polvemme.   

Herra jatkoi… ”Mutta sinun ei tulisi murehtia, Clare, sinun ei tule. Minä toivon, että nostaisit 

ilmeesi Minua kohti ja Toivoa kohti, jonka Minä olen luvannut, etkä salli vihollisen suurennella 

murheen tunteita, jotka pujahtavat sinuun.”  

”Minun ihmiseni, on niin paljon, mitä te ette ymmärrä ennallistamisesta, jonka Minä olen 

aikomassa tuoda Taivaassa. Kaikki, mikä on tehty väärällä tavalla, tullaan uudelleen kirjoittamaan. 

On käsityskykynne yläpuolella käsittää sitä nyt, mutta kun niin kutsuttu aika saadaan valmiiksi, 

tulee olemaan palaamisen ja ennallistamisen ajankohdat. Minä tulen näkemään jokaisen teistä, 

kuten teidät oli tarkoitus kasvattaa lapsina ja jokaisen teistä, kuten teidän oli määrä olla täydellisiä 

vanhempia.”  

”Jokainen kyynel tullaan todella pyyhkimään pois. Kuten on kirjoitettu… ”Ja Hän on pyyhkivä pois 

kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä 

kipua ole enää oleva.” Ilmestyskirja (Johanneksen Ilmestys) 21:4. 

”Nykypäivän kirkon suurin irvikuva on luopuminen kuvata Minun sanojani vain kuvaannollisesti. 

Ne eivät ole vain kielikuvia, joita on ollut tapana käyttää kuvaamaan toisia käsitteitä. Ne ovat 

KIRJAIMELLISIA ilman pintakiiltoa, ilman vaihtelua. Ja kaikki, mitä on kirjoitettu, tullaan 

täyttämään. Jokainen kyynel tullaan pyyhkimään silmistänne. Kaikki tullaan ymmärtämään, jopa 

kuten Minä ymmärrän ja tämän tiedon välittämisessä, teidän tulee olla mahdotonta itkeä enää.”  

”Clare, sinä et ole ainoa, joka kärsii nostalgisista muistoista. Jokainen rikkinäinen perhe kärsii tänä 

vuodenaikana ja siksi niin monet ovat masentuneita. Saatana on jälleen ottanut sen, mikä on 

kallisarvoista ja kääntänyt sen ihmistä vastaan, mutta lopussa Minä tulen saamaan riemuvoiton.”  

”Pyydän, Minun ihmiseni, älkää salliko itseänne vedettävän raiteiltanne tämän seuraavan viikon 

aikana. Jatkakaa sinnitelemistä ja julistakaa Minun armoni voittoa tästä pahasta iljetyksestä. 
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Jatkakaa kohtalon pyörän pitämistä tiukasti rukoilevissa käsissänne – tiukasti, älkääkä koskaan 

antako häiriötekijöiden kutsua teitä pois. Teidän elämänne – juuri teidän elämänne riippuu tästä.”  

”Minun täytyy kertoa teille, että tämä on osa seuraavaa tasoanne. Te olette niitä, jotka tulevat 

uudistamaan tämän maailman lyhyeksi aikaa, rukouksillanne. Te olette niitä, jotka siivoavat tien 

Minun tahtoni tulla tehdyksi tämän maan hallitsemisessa. Te olette ottaneet strategista jalansijaa, 

nyt teidän täytyy pitää kiinni siitä.”  

”Tulee olemaan rynnäkköjä.”  

Katsoin sen sanakirjasta ja siinä sanottiin… ”Puolustusasemista tulevien joukkojen tekemä 

hyökkäys.”  

Siispä Hän sanoi… ”Tulee olemaan rynnäkköjä uusille alueille, jos nämä asemat säilytetään ja 

Presidentti Trump panee toimeen keinoja uudistaa hallintoanne. Mutta te silti tulette 

puolustamaan jalansijaa, mitä olette ottaneet ja pidätte hänet elossa ja virassa ja terveenä 

rukouksillanne.” 

”Osa teidän kiipeämistänne ylös vuorelle, on lisääntynyt esirukoilemisen voima ja voitelu jokaiselle 

teistä rukoilla juuri niitä rukouksia, joita tarvitaan jatkamiseen. Minä tiedän, että tämä on ollut 

jyrkkä kiipeäminen. Minä tiedän, kuinka paljon jokainen teistä on kärsinyt ja uhrannut Minulle 

paasto uhrauksina. Ja Minä olen hyvin mielistynyt teihin, Minun Ihmiseni. Niin hyvin mielistynyt, 

että te olette kuulostelleet Minun itkujani teidän rukoilu avustanne.” 

”Minä en ole Jumala, joka ei halua tai tarvitse Hänen ihmisiään. Minä olen sallinut itseni tulla 

riippuvaiseksi teidän rukouksistanne voittaakseni ratkaisevia voittoja. Kyllä, Minä olen asettanut 

Omimman Itseni teidän sisällenne ja katsonut, kun me olemme luotsanneet tätä laivaa yhdessä. 

Minä olen tehnyt itseni riippuvaiseksi teidän rukouksistanne, koska te olette kanssaluojia Minun 

kanssani, missä te vapaasta tahdostanne, kun olette samassa linjassa Minun kanssani, tuotte 

ihmeellistä hedelmää. Kyllä. Minä olen Viinipuu, te olette Oksat ja yhdessä me tuotamme 

hienoimman sadonkorjuun.”  

”Kaikki, mitä Minulla on nyt sanottavaa teille, on että pitäkää jalansijanne, Rakkaat. Seisokaa ja 

katsokaa Jumalanne pelastusta. Älkää laiskistuko, uupuko loppuun tai harhautuko häiriötekijöihin 

rukouksessa. Tehkää jokainen uhraus – ei väliä, kuinka pieni – uhraukseksi, että Minun 

Valtakuntani tulisi, Minun tahtoni tapahtuisi. Käärikää jokainen lahja kiitoksen ja ylistyksen 

kääreisiin. Todella, Minun Isälläni Taivaassa on runsaasti lahjoja kaikille teille. Hän juhlii 

uskollisuuttanne tänä vuodenaikana.”  

”Jatkakaa jalansijanne pitämistä, taistelu ei ole ohi ihan vielä.”  

”Olkoon teidän sydämenne täynnä tietoa Minun rakkaudestani teitä kohtaan. Ymmärtäkäätte 

täydemmin se vaikutus, mikä teillä on tähän maailmaan. Älkää koskaan uupuko loppuun 

kiipeämisessä, vaan pikemminkin pitäkää vieressänne kuva huipusta ja suuresta juhlasta, joka 

meillä yhdessä tulee pian olemaan Taivaassa. Minä välitän näitä armoja teille nyt. Peitelkää ne 

hellästi sydämiinne ja suojelkaa niitä. Te olette Minun voittoisa Morsiameni.” 
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445. Jeesus selittää todellisten Sydänasukkaiden tehtäviä 

 
TODELLISTEN SYDÄNASUKKAIDEN TEHTÄVÄT 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Joulukuuta, 2016. 

No niin, kallisarvoiset Sydänasukkaat, juuri nyt me olemme tulen alla! Nouskaa, nouskaa! Nouskaa 

ja valloittakaa tämän vuoren huippu.  

Herra, mitä Sinulla on meille?  

” Jälleen kerran, Clare, sinulla on Minun Sydämeni. Minun Ihmiseni täytyy nyt nousta ja ottaa 

käskyvalta. He eivät enää voi kohdella tätä penkkiurheilulajina, joka on vain kokeneita palvelijoita 

varten. Eikö ole kirjoitettu, että te olette pappeja ja kuninkaita? Eikö ole kirjoitettu, että teillä on 

käskyvalta Minun Nimissäni sitoa ja päästää irti? Te vedätte Minun laskuuni Taivaaseen, ette 

omaanne.”  

” Teidät on valtuutettu allekirjoittamaan tälle laskulle, allekirjoittamaan Minun Nimeni ja 

ottamaan tarvittavat armot näihin taisteluihin. Teitä on nostettu ympäri maailman käymään 

pimeyden valtakuntaa vastaan. Minä olen ahkeroinut profeettojeni kautta, kouluttaakseni ja 

valmistellakseni teitä. Teidän täytyy vain astua esille uskossa ja harjoittaa niitä lahjoja, joita teille 

on annettu.” 

” Jos te ette halua kokea ankaraa lyömistä ja menetyksiä, teidän täytyy nousta näitä voimia 

vastaan. Te ette enää voi istahtaa taaksepäin stadionilla katselemaan, kun toiset ovat voittoisia 

vihollisia vastaan. Teidän täytyy olla alhaalla kehässä käyttämässä miekkojanne, kilpiänne ja 

pukeutua täyteen haarniskaan.”  

” Kutsukaa Minua vaivan hetkellä ja Minä tulen päästämään teidät pahasta, mutta teidän täytyy 

olla valmiudessa. Useimmat teistä ovat huonossa kunnossa ja poissa tolaltaan. Sillä tavalla 

vihollinen saavuttaa voiton, siksi Minä olen antanut teille tehtäväksi joka päivä tulla Minun 

luokseni ja pyytää ohjeita, miten taistella vihollisen kanssa. Erityisesti aloittaen sydämestänne, 

missä katkeruuden siemenet voivat saada jalansijaa.” 

Minä Itse olen kutsunut teidät tälle kanavalle, tullaksenne valmistelluiksi lopullista taistelua 

varten, jonka te tulette kohtaamaan, ennen kuin Minä tulen teitä varten. Minä olen kutsunut 

teidät tänne, koska Minä aion aseistaa teidät vihollisen vielä tulossa olevia aseita vastaan. 

Ymmärrättekö te Minun Morsiameni ja Minun Ihmiseni? Tämä ei ole pehmeä, kotoisa paikka, 

pikemminkin se on sotaakäyvä paikka, kunnes enää ei voi sotia. Paikka, missä te nukutte kylmässä 

maassa yöllä ja marssitte, kunnes olette lopen uupuneita seuraavana päivänä.” 

” Te olette vastanneet, koska te halusitte jotakin syvempää ja merkityksellisempää kulkiessanne 

Minun kanssani. Te halusitte asua Minun Sydämessäni. Minun Sydämessäni on kauniita paikkoja ja 

siellä on sotaakäyviä paikkoja. Minun Sydämessäni te katselette ihmiskunnan verilöylyä vihollisten 

töiden läpi. Minun Sydämessäni te vuodatte verta Minun kanssani, teihin Koskee ja myös Minuun, 

mutta teidät myös kutsutaan sivuun tanssimaan ja riemuitsemaan Minun kanssani.” 

” Kun lopullinen taistelu on voitettu, te tulette olemaan Minun kanssani Taivaassa, mutta koska te 

haluatte asua Minun sydämessäni, te löydätte kaiken kivun, mitä minä koen kadotettujen 

puolesta, harhaanjohdettujen, katkerien ja syrjäytyneiden puolesta. Koska te elätte Minun 
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Sydämessäni, teidät myös on kutsuttu palvelemaan loukkaantuneita ja liittymään taisteluun, jota 

Minun pitää taistella joka päivä vihollisen kanssa.”  

” Te myös seisotte Minun vierelläni ja käytätte käskyvaltaanne ja tästä syystä vihollinen vihaa teitä. 

Jos te haluatte jatkaa asumista Minun Sydämessäni, tuntea Minun kipuni ja vastata Minun 

Tuskaani sielujen puolesta, teidän täytyy vahvistua, mennäksenne syvemmälle ja syvemmälle ja 

kiivetä korkeammalle ja korkeammalle. Teidän täytyy olla halukkaita nukkumaan kovilla kivillä ja 

kiivetä petollisia vuoria, kovan tuulen säässä, jääkylmässä ja liukkaassa maastossa. Kaikkia näitä 

asioita teidän on oltava valmiita tekemään ja enemmän.”  

” Minä olen kertonut teille aiemmin, kokien haitalliset seuraukset. Minä olen kertonut teille että, 

jos te haluatte jäädä jälkeen, Minä tulen yhä rakastamaan teitä. Minä tulen silti ottamaan teidät 

Taivaaseen Minun kanssani, ja te tulette silti saamaan palkkionne.”  

” Mutta te ette tule kokemaan Minun Rakkauteni syvyyttä, mitä Minä koen Ihmiskuntaa kohtaan. 

Te ette tule ottamaan nuolia sydämeen, te ette tule kokemaan epätoivoa kadotettujen puolesta, 

ettekä te tule sitomaan Minun haavojani, kun Minä olen verissäni. Nämä ovat tehtäviä, joita 

todellisten Sydänasukkaitten täytyy kohdata joka päivä. Minä aloitin tämän kanavan Minun 

Rakkauteni kera ja Minä en ole koskaan väistynyt siitä aikomuksesta.” 

” Mutta Minä olin myös kutsumassa teitä toinen toisiamme tuntemamme rakkautemme 

Kuherruskuukauteen. Nyt, pohjimmiltaan, me olemme vihityt ja te toimitte Minun Vaimonani, jota 

ei nyt ole kutsuttu vain kosiskeluun vaan varustamiseen, taisteluun, olemaan siellä Minun 

puolestani, kun Minä palaan taistelukentältä – ja joskus menemään ulos Minun kanssani myöskin.” 

 ” Minun Morsiamenani ja Vaimonani te olette myös hyökkäysten ja raskaiden tappioiden 

vaikutuksessa. Mutta Minä ennallistan kaiken Minun Parantavalla Rakkaudellani, kuitenkin teidän 

täytyy olla halukkaita kärsimään loukkaantumisia Minun puolestani.”  

” Teidän täytyy olla halukkaita jatkamaan taistelua, kun taistelu ympärillänne käy ilkeäksi. Teidän 

täytyy olla halukkaita uhraamaan uupumuksenne ja kipunne Minulle veljiänne ja sisarianne varten, 

jotka vielä ovat menehtymässä.”  

” On virkistymisen aikoja ja teidät tullaan aseistamaan kestämään vihollisen jokainen uusi ase, 

mitä hän tuottaa. Minun Morsiamenani ja Vaimonani te tulette näkemään toisia, jotka ovat 

valinneet pysytellä jäljessä kotoisemmissa asuintiloissa. Te tuette näkemään, että myös he kärsivät 

ja uhraavat kärsimyksensä ihmiskunnan puolesta, mutta he eivät altistu koville tuulille ja jyrkille ja 

petollisille nousuille, joita teidän täytyy kivuta.”  

” Minä voin luvata teille Minun hellän rakkauteni ja kumppanuuteni, kuin myös harjoittamisen ja 

varustamisen. Minä voin luvata teille tähtien valaiseman yön, kun me tanssimme yhdessä ja Minä 

lohdutan teitä Minun olkapäätäni vasten. Kyllä, kaikki tämä on teidän. Se on teidän ja se tulee 

olemaan teidän. Mutta Minä kerron teille uudelleen, että tällä kanavalla on kyse RAKKAUDESTA. 

Minun Rakkaudestani ihmiskuntaa kohtaan ja teidän rakkaudestanne Minua ja ihmiskuntaa 

kohtaan.”  

” Mutta rakastaminen ei aina ole helppoa, kuten te olette huomanneet avioliitoissanne. 

Rakastamiseen kuuluu myös rakastetun puolesta kärsiminen. Siispä, tässä Minä haluan olla hyvin 

selkeä teitä kohtaan. Tämä kanava ei ole muuttunut demonin jahtaus kanavaksi. Tämä kanava 

toimii, kuten Minä olen sen kutsunutkin toimivaksi. Perusta teidän suhteellenne Minun kanssani 
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on nyt vakiinnutettu RAKKAUDESSA, kiintymyksessä, hellyydessä, läheisyydessä, puhtaudessa, jota 

ei tahrannut mikään Maapallolla.” 

” Mutta, nyt kun se on vakiinnutettu, on aika edetä todellisen Sydänasukkaan todelliseen 

tehtävään: sielujen pelastukseen. On aika keskittyä Minun taisteluihini ja olla valmis hetkessä 

ottamaan kulkuelippu ja marssimaan. ”  

” Teidät on asetettu Minun Armeijani palvelukseen, Minun Sydämeni Armeijan, etenemään 

kaikenlaisissa epäsuotuisissa tilanteissa ja rakastamaan hinnalla millä hyvänsä. Rakastakaa Minua 

ja rakastakaa naapurianne kaikesta sydämestänne ja sielustanne ja mielestänne ja voimastanne. 

Tämä todella on kristityn kutsumus, hän on laskenut elämänsä Minun jalkojeni juureen ja luvannut 

Minulle uskollisuutta sekä myötä- että vastamäessä.”  

” Minä kunnioitan teitä Minun kanssani seisomisesta. Minä olen pahoillani, että teidän täytyy 

nähdä vihollisen saasta, sielujen verilöyly, kadotettujen sielujen katkeruus. Minä olen pahoillani, 

että teidän täytyy muistuttaa Minua, teidän ristiinnaulittua Herraanne. Mutta Minä kerron teille 

totuuden, kun Minä tulen, Minun enkelini tulevat välittömästi tunnistamaan teidät, koska te 

tulette täysin muistuttamaan Minua.”  

” Olkaa siksi valmiita ja voimakkaita pitämään haarniskaa, nostamaan suojaa ja taistelemaan 

miekalla ja tietämään, että teidän palkkionne ei ole kaukana. Minä en koskaan tule jättämään teitä 

riutumaan taistelukentälle. Minä tulen voimistamaan teitä ja te tulette nousemaan uudelleen 

heiluttamaan miekkaa taistelussa.”  

” Pysykää Minun lähelläni, ylistäkää Minua kiitollisuudessa ja vastaanottakaa Minut ehtoollisessa. 

Nämä kolme asiaa tulevat pitämään teidät vahvoina siirtymään eteenpäin vihollista kohti ja 

ottamaan sotasaalista… se tarkoittaa, sieluja, joita on pidetty vankeina.” 

” Tulkaa nyt Minun Morsiameni, Minun Uskolliseni, omaksukaa Minut. Antakaa Minun puhdistaa 

ja parantaa teidän haavanne ja yhdessä me tulemme uudelleen etenemään vihollista kohti ja 

päästämään vangitut vapaiksi.”  

” Älkää vaikertako niiden puolesta, jotka kieltävät Minut. Jotkut olivat määrätty menemään sitä 

tietä. Pikemminkin jatkakaa elävien katselemista, joilla yhä saattaisi olla mahdollisuus katua. Ja 

muistakaa aina, Minun voimani täydellistyy teidän heikkoudessanne!” 

 

 

446. Jeesus sanoo... Te olette menettäneet vapautenne ja Minä olen teidän ainut 

Tienne ulos NOITUUDESTA, KIROUKSISTA & VOODOOSTA 

 
TE OLETTE MENETTÄNEET VAPAUTENNE & MINÄ OLEN TEIDÄN AINUT PAKOTIENNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Joulukuuta, 2016.   

Hallitkoon luottamus Jumalan suojelukseen sydämissämme.  
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Voi, minun rakkaat Sydänasukkaani, älkää puuhastelko pahan kanssa. Älkää edes harkitko sitä 

hetkeäkään. Kuinka vaarallista se on! Entinen työntekijä, joka harrasti voodoota meitä vastaan, nyt 

häntä käyttävät voimat ja vallat, jotka ovat paljon mahtavampia kuin mitä he ymmärtävät.  

Koska meillä on niin paljon vihollisia, he ovat nyt kääntäneet voimansa kuin johdon kulkemaan 

tämän entisen työntekijän kautta. Ja lopputuloksena, nämä erittäin kokeneet ja voimakkaat 

Satanistit käyttävät tätä henkilöä, ja voima ja lämpö, joka kulkee heidän kautta, on NIIN 

voimakasta, että he alkavat palaa sen voimasta. Herra vertasi sitä säteilyyn aikaisemmin. Sillä 

säteilyllä on vaikutuksensa meidän kehoihimme.  

Ne kolme ihmistä, jotka ovat liittyneet tähän kiroamiseen meitä vastaan, heidät ovat nyt ottaneet 

valtaansa voimat, joita he eivät voi millään tavalla hallita. Jos kuuntelet tätä, rakas ystävä, pyydän, 

laita vihasi, katkeruutesi ja mustasukkaisuutesi syrjään ja kutsu Jeesusta juuri nyt, ennen kuin on 

liian myöhäistä. Te olette vakavassa vaarassa, teitä käyttävät hyväkseen teitä paljon enemmän 

pimeissä taidoissa edistyneemmät ja he ovat kahlinneet teidät, eikä teillä ole toivoakaan paeta 

omin voimin. 

Jeesus aloitti… ” Tämä on hengellisen sodankäynnin oppitunti, Minun Ihmiseni. Teitä voi 

houkutella puuhasteleminen kirousten kanssa nähdäksenne mitä te voitte tehdä. Se vaikuttaa 

aluksi harmittomalta… melkein hauskalta. Demonit houkuttelevat teitä, Tule nyt, sinulla on suuret 

voimat, kokeile tätä, tulet näkemään kuinka voimakas sinä todella olet. Että kristitty ei ole 

voimakas. Hän on heikko ja pelkää omaa varjoaan. Mutta sinulla on todellista potentiaalia, sinä 

olet erityisen autuaallinen voimillasi, tule kokeilemaan. ”  

” Ja he noituus kaupoissa, tulevat myös rohkaisemaan teitä, myyvät teille nukkeja, kynttilöitä ja 

kirjoja ja rohkaisevat teitä aloittamaan oppimaan näitä tapoja. Miksi sinun pitäisi sietää toisten 

teille tekemiä vääryyksiä? Te voitte tasoittaa tilit laittamalla heidät kärsimään heidän 

epäoikeudenmukaisuudestaan teitä kohtaan. ” 

” Ja niinpä sinä aloitat tämän uuden matkan kuin seikkailuna ajatellen, että sinä tulet 

valloittamaan ja kostamaan ja laittamaan muut kärsimään siitä minkä sinä miellät 

epäoikeudenmukaisuudeksi. Sinä olet omaksunut sen. Pian demonit kosiskelevat sinua ja 

näyttävät tuloksia, kertoen sinulle asioista, joita voimasi ovat tehneet toisille ja laittaneet heidät 

kärsimään. Pian sinä näet kuvia lävistävistä miekoista ja myrkytyksistä, ja vihollisen sairaaksi 

tekemisestä. ”  

” Itseluottamuksesi ja rohkeutesi kasvaa pian. Kun alat menemään tähän suuntaan, muut voimat 

alkavat viehättää sinua. Muut, joilla myös on jotain hampaankolossa heitä vastaan, joita kiroat. He 

näkevät kuinka kokemattomia te olette ja alkavat kosiskelemaan teitä imartelemalla ja 

kanavoimalla ilkeät voimansa te polttopisteenään. Voiman ryntäys aluksi tekee teidät aluksi 

tuntemaan itsenne päihtyneeksi ja juovuttavaksi. ” 

Mutta sitten tietty pelko iskee… ”Mitä minulle on tapahtumassa? Tämä menee liian pitkälle, liian 

pian. Minä olen peloissani. Minä olen pelästynyt! Olen alkanut pelätä näitä valtoja ja voimia – ne 

ovat suurempia kuin minä olen. Mutta nyt te olette jumissa, ettekä pääse ulos. Te astuitte rajan yli 

ja teidät on vallattu. Teidän sielunne alkaa kutistumaan ja piiloutuu nurkkaan ja piiloutuu, mutta te 

esitätte ulospäin olevanne voimakas. Nyt teitä kiskotaan näiden valtojen alle ja on vain yksi 

pakotie. Mutta te ette voi vedota Häneen, koska he, joita te vihaatte, ovat vedonneet Häneen, 

ettekä te voi alentua pyytääksenne Hänen apuaan tekemällä samoin. ” 
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” Se kaikki on valhetta, rakas sielu. Suuri valhe. Te olette menettäneet vapautenne ja Minä olen 

teidän ainoa tienne ulos. Älkää viivytelkö. Kutsukaa Minua huolen päivänä ja Minä vapautan 

teidät. Huolimatta synneistänne, Minä tulen vapauttamaan teidät. Minä tulen antamaan teille 

anteeksi. Minä tulen antamaan teille uuden elämän ja tulevaisuuden, joka on elämisen arvoinen. 

Teillä ei ole mitään menetettävänä ja kaikki voitettavana. ”  

Mutta jos te kieltäydytte vastaamasta Minun rakkauden kutsuuni, Minulla ei ole muuta 

mahdollisuutta kuin vapauttaa teidät vihollistenne armoille. Ja teillä on monia, joilla on ongelmia 

teidän kanssanne, ja he ovat menneet noitien luo ja asettaneet kirouksia päällenne. ”  

” Minä olen pidätellyt paljon vaikeuksia elämässänne, mutta nyt teidän täytyy päättää. 

Varustanko, vapautanko ja suojelenko teitä? Vai oletteko valinneet vapautua Minusta ja kulkea 

omaa tietänne? Pyydän, harkitkaa näitä vaihtoehtoja, sitten kun ette tunne röyhkeyttä ja 

kostonhimoa. Ette ajattele selkeästi, jos nämä vaikutukset ovat kontrolloimassa teitä. ” 

” Pyytäkää Minua auttamaan teitä ajattelemaan selkeästi, pyydän, pyytäkää Minua. Minä tulen 

auttamaan teitä tekemään selkeän päätöksen. Ja Minä tulen olemaan teitä varten, jos valitsette 

katua ja kutsua Minun Nimeäni. ” 

 

 

447. Jeesus puhuu Hänen Anteeksiannostaan &  

meidän suloisesta Hymystämme ja Kaipauksesta Häntä kohtaan 

 
MINUN ANTEEKSIANTONI & TEIDÄN HYMYNNE JA KAIPAUKSENNE MINUA KOHTAAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 27. Joulukuuta, 2016.  

( Clare ) Tunkeutukoon meidän Herramme Jeesuksen Parantava läsnäolo meihin rakkaudella, 

rakkaat Sydänasukkaat. 

Tänään kun tulin rukoushetkeen, olin kuuntelemassa Julie Trueta, näin itseni tanssimassa 

Jeesuksen kanssa muodollisissa vaatteissa, hyvin tutulla tanssilattialla. Hänen silmänsä olivat 

tulvillaan rakkautta, kun Hän piteli minua niin hyvin hellästi ja tunsin viime viikkojen stressin 

vuotavan pois minusta ja Hänen parantavan rakkautensa kiertävän kaikkialla minun sielussani ja 

ruumiissani.  

Minä tarvitsin tätä niin kipeästi, koska minua on revitty kahteen suuntaan, missiomme 

vaatimuksiin ja minun tarpeeseeni rukoilla. Ja rehellisesti – En usko, että käsittelin asian hyvin. 

Olen jälleen ollut hiukan liian huolissani maallisista asioista.  

Siispä tarpeetonta sanoa, tunsin syyllisyyttä. Ja kun tunnen syyllisyyttä, haluan juosta ja piiloutua – 

viimeinen asia, mitä haluan tehdä, on mennä lähelle Häntä. Hän osoitti tämän välittömästi.  

Herra aloitti… ”Clare, Minä olen pitänyt sinua hellästi. Sinä olet Minun Kallisarvoinen Morsiameni. 

Kuinka Minä voin ilmaista sinulle, kuinka paljon sinä olet Minun rakastamani? Enkö Minä ole 

tehnyt kaikkea, mikä on mahdollista tehdä niin? Miksi sinä pidät sinnikkäästi kiinni itseinhosta ja 

epäuskosta? Minä en vihaa sinua, Minä vaalin sinua. Minä haluan sinut takaisin Minun 
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käsivarsilleni juuri nyt ja ikuisesti, turvallisesti piilotettuna Minuun, tullen ulos tanssimaan ja 

luistelemaan iloisesti ja juhlimaan muita tilaisuuksia.”  

”Minä olen väsynyt näkemään Minun Morsiameni tuhossa ja synkeydessä. Pyydän, tule takaisin 

Minun luokseni, niin että Minä voin koristella hiuksesi Hibiskuksen kukilla ja hoitaa sinun 

sotavammojasi Minun salvoillani ja leikkaushoidoillani. Ja vain nauttia sinun suloisesta hymystäsi ja 

kaipauksestasi Minua kohtaan.”  

Sitten Hän alkoi puhumaan muotokuvasta…”Näetkö Minut tässä? Juuri tässä koko Minun 

Rakkaudessani, Rakkaudessa, jota Minä näytän sinulle tässä muotokuvassa. Se on kaipausta tulla 

sinun vastaanottamaksesi. Sinä et voi sallia syyllisyytesi työntävän sinua pois Minusta enää. Ei, 

sinun täytyy omaksua Minut ja pitää Minua sydämessäsi, eikä koskaan päästää Minua 

menemään.”  

”Me olemme siirtymässä uuteen ajanjaksoon, vihkikammio ajanjaksoon. Läheisyyden aikaa, kuin ei 

koskaan sitä aikaisemmin. Mutta ennen kuin me voimme tehdä niin, sinun täytyy hyväksyä Minun 

anteeksiantoani epäonnistumisistasi ja synneistäsi. Vihollinen jatkaa sinun menneisyytesi 

muistuttamisesta sinulle ja sinun ei tule kuunnella häntä. Asiat, joita hän kaivaa esiin, ovat 

jätevedestä, mikä virtaa Helvettiin. Niitä ei voi löytää Minun sydämestäni eikä Taivaasta enää. 

Nämä asiat ovat anteeksiannettuja ja menneitä. Näetkö? Oi, Minä haluan sinun niin kovasti 

näkevän. Nämä pimeät ajat täytyy kuitata meidän suhteemme ilolla.” 

”Nyt laita pois nämä ajatukset ja syytökset kerta kaikkiaan ja kadu, kun torjut Minun kutsuni, kadu 

välittömästi ja tule takaisin. Älä viivyttele ja lisää syntiä synnin päälle. Pikemminkin ota itseäsi 

niskasta kiinni ja tule takaisin Minun odottaville, rakastaville ja anteeksi antaville käsivarsilleni, 

missä on runsaasti anteeksiantoa sinun synneillesi.” 

”Maailma on niin pimeä ja meidän rakkautemme toinen toistamme kohtaan on niin Kirkasta. Koko 

Taivas riemuitsee meidän rakkaudestamme, jopa taistelukentän keskellä. Taistelun ollessa 

kuumimmillaan, et saa antaa sen hämärtää meidän rakkauttamme toinen toistamme kohtaan.”  

”Sinä et saa hylätä iloisia aikoja sodankäynnin ajan paineen vuoksi. Pikemminkin Minä haluan 

sinun heräävän virkistyneenä joka aamu ja tulevan Minun luokseni ilossa ja nauttivan 

aamuistamme yhdessä tapaamisaikanamme, jolla Minä niin haluan nuorentaa sinua. Minä myös 

tarvitsen tätä nuorruttamista sinulta. Minä myös tarvitsen sinun hymyäsi, sinun suurta iloisuuttasi 

meidän tapaamisessamme. Minä myös tarvitsen sitä, että Minä riemuitsen siitä, kuka sinä olet 

Minulle ja että sinä välität tarpeeksi alkaaksesi päiväsi Minun käsivarsillani.” 

”Kyllä, maailma on saastainen paikka, mutta on silti salaisia paikkoja, ulottuvuuksien välisiä 

paikkoja, missä me voimme nauttia kukkivien ruusujen, syreenien, kielojen tuoksusta ja suloisista 

lintujen lauluista. Kyllä, tämä on sydämesi puutarha, mikä ei ole raunioina, kun pelkäät. 

Pikemminkin siellä ovat täydessä kukassa jokainen eksoottinen kukka ja hedelmä, kaivaten sinua 

jakamaan nämä kallisarvoiset lahjat Minun kanssani, kun me paistattelemme noiden hetkien 

kunniassa.”  

”Tule nyt, ime itseesi näitä herkkiä aromeja, maista makeita hedelmiä, silitä olentojasi, jotka 

kaipaavat päivän sinua, kun viimein olet heidän kanssaan. Tule. Tule ja huumaannu Rakkautemme 

iloista.” 
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”Minun lapseni, olette olleet monissa taisteluissa ja nyt Minä haluan teidän tulevan Minun 

luokseni virkistymään. Teidän täytyy elää tasapainoista elämää. On aika sodalle ja aika rakkaudelle. 

Koska me olemme sodan ja stressin pitkitetyllä ajalla, täytyy olla vähän virkistyksen aikoja teidän 

elämissänne.”  

”Etsikää Minua sydämenne puutarhoissa. Siellä me tulemme kävelemään ja puhumaan ja Minä 

tulen lepuuttamaan teidän otsianne Minun sydämelläni. Tämä on muotokuvan takana oleva 

ajatus. Sen tarkoitus on vetää teidät pois Minun kanssani suoloiseen rauhaan ja rakastavaan 

seuraan, paikkaan, missä parantuminen voi ottaa vallan ja ennallistaa haavanne, varustaen teidät 

uusiin taisteluihin.”  

”Te olette oppineet hyvin sodankäynnin tavat. Ja nyt on aika jälleen vierailla rakkautemme 

paikassa ja syttyä uudelleen ja tulla ravituiksi meidän taivaallisen rakkautemme tarkoituksessa 

toinen toisiamme kohtaan.” 

”Tulkaa Minun luokseni tähän suloiseen paikkaan ja varautukaa entisiin iloihin, kuin myös uusiin 

ylläyksiin, mitä Minulla on teitä varten. Minä kaipaan pidellä teitä Minun sydäntäni vasten, hyväillä 

teidän hiuksianne ja kuiskata Taivaallisen Rakkauden lohdutuksia jälleen kerran korviinne.” 

 

 

448. Jeesus sanoo… Aloittakaa Päivänne Minun Ilossani & Halauksessani 

 
ALOITTAKAA PÄIVÄNNE MINUN ILOSSANI & HALAUKSESSANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 28. Joulukuuta, 2016.  

( Clare ) Vallatkoon Herran ilo meidät, Sydänasukkaat.  

Jeesus aloitti… ”Minun lahjani teille, rakkaat, on että te voitte asua Minun sydämessäni ja 

kokoontua tukemaan sotahuutoa. Että teitä tuetaan Minun Rakkaudellani teitä kohtaan ja 

vahvistetaan rohkeudessa ja periksiantamattomuudessa, kun te kohtaatte taisteluita 

jokapäiväisessä elämässänne.”  

”Tästä syystä Minä haluan teidän tulevan sisään tähän iloiseen paikkaan ja luottavaisesti etsivän 

lepoa Minun käsivarsillani. Sillä mitä rakastaja tekee, kun Hän on ollut poissa Rakkaansa luota? 

Hän avaa käsivartensa leveälle ja halaa häntä koko Sydämellään.”  

”Siksi Minä en tahdo teidän olevan arkoja tai vaiteliaita tulemaan Minun luokseni. Pikemminkin 

lentäkää Minun käsivarsilleni aamulla, täydellisessä luottamuksessa, että tämä ON Minun 

Sydämeni halu, koko Minun Sydämeni.” 

”Laskeutukaa turvallisesti Minun käsivarsilleni, julistaen kiitollisuuttanne uudesta päivästä, jonka 

elää Minua varten. Julistakaa täydellistä riippuvuuttanne Minusta ja tuokaa nöyrä tunnustuksenne 

varman tiedon kera, että Minä tulen antamaan anteeksi teidän puutteenne. Tällä tavalla Minä 

toivon teidän aloittavan päivänne. Tietäen ilman epäilyksen häivääkään, että Minä kaipaan pidellä 

teitä sillä hetkellä, kun te aukaisette silmänne joka päivä.”  



 
120 

 

”Aloittakaa päivänne Minun halauksessani. Minä tiedän, mitkä haasteet ovat edessänne. Minä 

tiedän täsmälleen, mitä te tulette kohtaamaan sinä päivänä ja Minä välitän armoa Minun 

halauksessani teille, valmistellakseni teitä.”  

”Me aloitamme tämän päivän Yhtenä, me kuljemme läpi tämän päivän Yhtenä. Ja kun te tunnette, 

että te ette enää voi kävellä, Minä tuen teitä. Alkakaamme aina julistamalla Rakkautemme toinen 

toisillemme ja vastaanottamalla kaiken, mitä Minä antaisin teille täydessä tiedossa siitä, että Minä 

olen teitä varten, eikä ole mitään pelättävää, kun te tulette Minun luokseni luottavaisesti jopa 

kuten pieni lapsi.”  

”Minä tiedän sydäntenne odotukset ja pelot. Minä tiedän ajatukset, jotka joskus varjostavat 

iloanne päivän aikana. Minä katson, kun vihollinen kuiskaa korvaanne, kun hän tuo tiettyä 

pimeyttä päällenne. Nämä ovat aikoja, jolloin teidän täytyy palata sydämeenneja mieleenne ja 

ottaa huomioon Minun hyvyyteni. Tässä teidän täytyy asua: Jumalanne hyvyydessä, Hän on teidän 

puolellanne kokonaan, Hän järjestää voittoja teille, Hän valmistelee tietä Meidän unelmiemme 

toteutua.”  

”Vihollinen vihaa niitä unelmia, tietäen täysin hyvin, että niiden toteutuminen merkitsee hänen 

tappiotaan. Siispä hän tulee tekemään kaiken voitavansa saadakseen teidät luopumaan eteenpäin 

ajattelusta. Mutta tällöin teidän täytyy palauttaa mieliin, ”Minun Jumalani on minua varten ja jos 

Hän on minua varten, kukaan ei voi kukistaa minua.” Tämä on aika puristaa Minun vasenta kättäni 

teidän oikealla kädellänne ja vahvistaa, että te tiedätte, että Minä olen siinä, vierellänne.”  

”Jos te jatkatte läpi päivänne tällä tavalla, hän ei tule kukistamaan teitä pimeillä ajatuksilla, 

masennuksella ja pelolla. Muistakaa aina, että hän tulee käyttämään ketä tahansa, joka on 

lähistöllä saadakseen huomionne epäonnistumiseen. Ei sillä, että lähellänne olevat ihmiset edes 

olisivat tietoisia siitä, mitä he ovat tekemässä, mutta monta kertaa tyhjänpäiväinen sana, urkkiva 

kysymys, häämöttävä tilanne voi saada teidät hätkähtämään sisäisesti ja menettämään sisäisen 

ilonne ja valonne.”  

”Kun tämä tapahtuu, nopeasti elvyttäkää itsenne tunnustamalla Minut Pelastajaksenne, 

Varustajaksenne, Parantajaksenne, Suojelijaksenne ja kaiken hyvän lähteeksi elämässänne. 

Tunnustakaa usein, että mikään teitä vastaan muodostettu ei tule menestymään. Pikemminkin, 

kun te kuljette Minun tahdossani, kaikki mihin te koskette, tulee kukoistamaan.”  

”Tulkoon myrskyt. Puhaltakoot ne teitä päin, ympärillänne, takananne. Vaviskoon Maapallo. 

Minkään näistä asioista ei voi pysäyttää Minun pyhää tahtoani tapahtumasta elämässänne. 

Kulkekaa iloisesti, luottavaisena tunnustaen tämän sydämessänne ja laulaen se laulussa, puhuen 

siitä iloisessa julistuksessa.”  

”Tämä ärsyttää vihollista loppumattomasti. Se jopa aiheuttaa toimeksiannon saaneille demoneille 

masennusta. Kun ne oivaltavat, että te ette kumarra heidän taktiikoilleen, he tulevat epävarmoiksi 

ja pelokkaiksi.”  

”Uusi kunniakas päivä on sarastamassa. Aamulla on iloa ja jopa naurua illalla, kun pidätte minun 

inspiraationi mielenne eturintamassa.”  

Herra jatkoi… ”Rakkaus, jolla Minä ravitsen teitä, tulee läikkymään jokaisen kohtaamanne päälle 

päivän aikana. Se tulee läpäisemään ilmakehän ja tekemään pahalle hyvin vaikeaksi jopa olla 

samassa huoneessa kanssanne. Erityisesti, jos te jatkuvasti laulatte ylistyslauluja, sekä 
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sydämessänne ja jopa ääneen. Ylistyksellä on voima muuttaa ilma-aaltoja, kunnes ne ovat 

sietämättömän kuumia viholliselle.”  

”Minä olen luonut teidät laulamaan ja antamaan äänen ilollenne. Jopa kuten linnut heräävät joka 

päivä ja kailottavat. Niiden viserryksen välissä voitte erottaa ilon sirkutusta Minulle joka päivä. 

Koko luomakunta on hereillä iloiselle sielulle, jopa kuten on kirjoitettu Psalmissa 89:15-17… 

”Vanhurskaus (=Oikeamielisyys) ja oikeus on Sinun valtaistuimesi perustus, armo ja totuus käy 

Sinun kasvojesi edellä. Autuas se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat Sinun 

kasvojesi valkeudessa, Herra! He riemuitsevat Sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä ja Sinun 

vanhurskautesi voimasta heidät korotetaan.”  

”Kun te pohdiskelette Psalmeja, muistakaa, että nämä ovat Minun kirjaimellisia määräyksiäni. 

Nämä eivät ole kielikuvia, vaan totuuden julistuksia ja näillä sanoilla on voima ajaa pimeys pois 

elinympäristöstänne, kun ne sanotaan vakaumuksella ja päättäväisyydellä. Psalmit ovat kuin 

jättiläismäinen lääkearkku, missä on lääke jokaiseen sairauteen, mitä voidaan löytää, ratkaisu 

jokaiseen tilanteeseen. Kun viipyilee, asustaa Psalmeissa, on asumista Taivaassa, missä koko 

luomakunta ylistää Minua päivin öin.”  

”Siispä te näette, Minä olen jättänyt teille yleviä lahjoja, että me saattaisimme olla jatkuvasti 

yhteydessä ja että teidät jatkuvasti tehdään kykeneväksi Minun Sydämeni ajatuksilla. Tämä on 

Minun Näkökantani: Mikään ei voi kukistaa sielua, joka on keskittynyt Minun hyvyyteeni, antaen 

äänen kiitokselle. Ei mikään. Monet ovat tehneet aivan tämän saman asian kuolemansa hetkellä ja 

kävelleet Taivaaseen voittoisasti enkeleiden ja pyhimysten seuraamana, hehkuen kestävää 

ylistystä.”  

”Siispä Minä pyydän teitä käyttämään hyväksenne Minun Iloani ja Rakkauttani jokaista päivää 

varten. Juoskaa Minun odottaville käsivarsilleni Rakkaani, juoskaa! Ja sallikaa Minun halata teitä ja 

varustaa teidät kulkemaan voittoon läpi jokaisen myrskyn.Pitäkää nämä sanat piilotettuina 

sydämiinne ja viitatkaa niihin usein. Mietiskelkää Psalmeja ja Minun hyvyyttäni teille. Te olette 

Minun Rakkaitani. Te olette taistelleet. Te olette olleet uskollisia ja Minä veden teitä syvemmälle 

Minun olemukseeni, missä te tulette löytämään inspiraatiota ja iloa, jokaista päivää varten.” 

 

 

449. Jeesus sanoo… Tämä on Korkea Kutsumus…  

Täydellinen Hellittäminen & Luottamus Minuun 

 
TÄMÄ ON KORKEA KUTSUMUS… TÄYDELLINEN HELLITTÄMINEN & LUOTTAMUS MINUUN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Joulukuuta, 2016. 

( Clare ) Tuokoon tämä uusi elämä, jota Meidän Herramme on tarjoamassa meille, liiton täyteyden 

Hänen kanssaan ja hedelmää Hänen Valtakunnalleen, Sydänasukkaat.  

Mikä ilo onkaan ollut tanssia Jeesuksen kanssa jälleen ja levätä Hänen rakastavilla käsivarsillaan. 

Hän todellakin on aloittamassa uuden vuoden vetämällä meidät syvemmälle liittoon Hänen 

kanssaan. 
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Jeesus aloitti… ”Minun ihmiseni, kun te tulette lähemmäs Minua, laskien suojauksenne alas, 

todella päästäen irti kaikesta – jokaisesta stressistä, jokaisesta pelosta ja käsityksestä, jokaisesta 

syyllisyydentunteesta ja epäonnistumisesta. Kun te teette nämä asiat, teistä ja Minusta tulee Yksi, 

enemmän ja enemmän.”  

”Minkä kauniin vaihtokaupan Minä annankaan teille. Teidän syntinne, teidän pelkonne, teidän 

epäonnistumisenne vaihdossa Minun Rakkauteeni. Ainoa tapa, jolla te voitte menestyä 

suhteessanne Minuun ja tehdä siitä korkean kutsumuksen, on täydellisen luottamuksen kautta.”  

”Tämä on Korkea Kutsumus: täydellinen hellittäminen ja luottamus, että kaikki, mitä Minä 

ajattelen teistä, kaikki mitä Minä haluan teille, kaikki mitä Minun Sydämeni kaipaa antaa teille, on 

mittaamattoman hyvää ja tulee tuomaan teidät lähemmäs, syvemmälle ja läheisemmin 

sitoutuneeksi Minuun. Niin paljon, että sulous ja armo tulevat virtaamaan suoraan läpi 

sydämenne, yksinäisille, loukkaantuneille ja äänioikeutta vailla oleville vaeltaville lampaille, joilla ei 

ole pätevää paimenta.”  

”Niin paljon on laiminlyöty teidän syöttämisessänne, Minun Ihmiseni. Kaikkein tärkein ja keskeisin 

asia ei ole teidän täydellinen, synnitön toimintanne, vaikka sillä on suuri ansio. Ei, se on teidän 

rakkautenne Minuun ja rakkautenne naapuriinne.” 

”Saatana tietää tämän hyvin ja niinpä hänen taktiikkansa on aiheuttaa etääntymistä teidän ja 

Minun välille, niin että me emme tule toimimaan Yhtenä ja te ette tule parantamaan 

haavoittuneita.”  

”Kyllä, tällä suhteella on riskinsä. Kyllä, te voitte tehdä virheitä. Mutta enemmän kuin teidän 

virheenne, Minun uskollisuuteni johdattaa ja varustaa teidät olemaan liitetty kiinteästi Minun 

sydämeeni, että teidän hedelmänne voisi olla Minun hedelmäni ja Minun hedelmäni voisi olla 

teidän hedelmänne. Se on suunnitelma – että Minä virtaan teidän lävitsenne niin täydellisesti, että 

kadotetaan jäljet teidän palvelustanne, mutta tunnetaan Minun läsnäoloni hyvin selkeästi ja 

varmasti.”  

”Kyllä, tämä on vaikea tehtävä, mutta se on niin tarpeellinen! Näin me tulemme palvelemaan 

maailmaa. Ja vain sen kautta, että te täydellisesti hellitätte jokaisesta pelosta ja 

pidättyväisyydestä, te tulette saavuttamaan tämän. Teidän täytyy vakuuttaa itsenne, että Minun 

läsnäolossani olemisessa ei ole mitään hävettävää. Mitään, mitä en voi antaa anteeksi, teidän ei 

tarvitse tehdä mitään ensiksi. Eli ”Tulkaa sellaisina kuin olette” ja antakaa Minun oksastaa teidät 

Viinipuuhun niin täydellisesti, että toiset tuskin voivat sanoa missä te jäätte pois ja Minä alan.”  

”Tässä prosessissa teidän syntinne ja puutteenne nousevat pintaan ja teille annetaan mahdollisuus 

pyytää Minun anteeksiantoani ja tuntea suru, jonka te olette aiheuttaneet Minulle. Mutta se 

menee pian ohi ja Ilo Minun kanssani olemisesta saa teidät valtaansa. Rakkaani, voitteko luottaa 

Minuun? Voitteko? Voitteko?”  

”Pyydän, miettikää pitkään ja kovasti tätä. Kun te tulette Minun luokseni, Minä haluan kaikkien 

muurien ja puolustusmekanismien tulevan alas ja vain avoimen sydämen valmiina 

vastaanottamaan jokaisen armon, kyselemättä, sydämeenne ja olemukseenne. Tätä Minä 

tarvitsen teiltä.”  

”Mutta ensiksi, teidän täytyy päästää irti KAIKISTA peloistanne. Ja Minä tarkoitan KAIKISTA. Joka 

ikinen tulee Saatanalta, joka ei halua teidän kukoistavan Minussa. Pikemminkin hänen 
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päämääränään on vieraantuminen. Teidän täytyy olla älykkäämpi kuin hän. Teidän täytyy olla niin 

älykäs, että hänen ajatuksistaan ja sanoistaan ei ole jälkeäkään, kun te tulette Minun luokseni. 

Mieluummin teidän sydämenne ja mielenne ovat täysin muuttaneet muotoaan Minun 

hyvyydestäni.”  

”Minä tarvitsen teitä, Minun Morsiameni, Minun Lapseni. Minä tarvitsen eteenpäin ajattelevia 

sieluja, jotka voivat ja tulevat voittamaan pelkonsa Minun suhteen. Minä olen nähnyt teidät 

parhaimmillanne. Minä olen nähnyt teidät pahimmillanne. Antakaa tuhkanne Minulle ja Minä 

tulen pukemaan teidät Minun kauneuteeni.”  

”Onko tämä niin vaikeaa? Voitteko te tehdä sen? Tuletteko te tekemään sen? Minä lisään armoa 

teille juuri nyt teidän kuuleviin korviinne. Vastaanottakaa tämä luottamuksen armo ja läpinäkyvyys 

Minun edessäni. Ottakaa se vastaan.” 

 

 

450. Jeesus sanoo… Jokainen teistä on saanut Lahjoja &  

Jokainen on korvaamaton Minun suunnitelmassani 

 
JOKAINEN TEISTÄ ON SAANUT LAHJOJA & JOKAINEN ON KORVAAMATON MINUN 

SUUNNITELMASSANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 2. Tammikuuta, 2017.  

Clare aloitti… Olkoon seimen nöyryys meidän aina läsnäoleva esimerkkimme, rakkaat 

Sydänasukkaat.  

Jeesus aloitti… ”On Minun sydämeni mukaista, että te kaikki kuulisitte Minun ääneni selvästi. 

Jotkut, omien vikojensa vuoksi, eivät kuule. Toiset kuulevat eri tavalla ja jotkut ovat taistelleet 

kuullakseen selvästi ja kuulevat.” 

”Mutta Minun sydämeni mukaista on, että kaikkien ”pitäisi”. Se, mitä Minä olen tässä sanomassa, 

Clare, on että jokaisen teistä täytyy alentaa itsenne uudelle nöyryyden tasolle joka kerta, kun Minä 

lisään teille lahjoja palvelutoimeenne. Teidän ei tulisi koskaan ylentää itseänne tai ajatella 

itsestänne enemmän näiden lahjojen vuoksi. Teidän lahjanne pitäisi tehdä teistä nöyrempiä.”  

”Minä pyydän teitä, Minun lapseni, älkää pitäkö itseänne muita parempina. Älkää esittäkö 

olevanne auktoriteettiasemassa missään. Pitäkää Minua auktoriteettina ja kulkekaa pehmeästi, jos 

teillä on yksi erityisesti iso keppi. Kulkekaa hellästi, niin että ette murskaa hauraita orvokkeja 

jalkojenne alle.”  

”On todella harva hetki, kun Minä kutsun teitä puhumaan auktoriteetilla, joka tulee loukkaamaan 

joitakin. Sillä ne teistä, joille profeetalliset lahjat ovat uusia, on taipumusta haluta näyttää kaikille 

ja kertoa kaikille. Minä pitäisin parempana, jos te ette tekisi niin. Se on halventavaa niitä kohtaan, 

jotka eivät ole saaneet niitä lahjoja. Ja pikemminkin kuin, että olisitte heille siunaus, teistä tulee 

synnin tilaisuus.” 

”Lisäksi, nämä eivät ole teidän lahjojanne, ne ovat Minun, jotka Minä voin minä hyvänsä hetkenä 

antaa kelle tahansa. Siispä tässä ei ole mitään kerskattavaa, mikään siitä ei ole teidän.”  
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”Teidän täytyy hellästi arvioida, mitä muut voivat käsitellä, eikä ylikuormittaa heitä niin, että 

heidän luottamuksensa Minuun ja heidän oma erottelukykynsä Minun kanssani ei kärsi.”  

”Pyydän, olkaa helliä, herkkiä ja hienovaraisia ja ilman mitään paremmuuden esitystä. Älkää 

loukatko pikkuisia, pikemminkin nostakaa heitä. Älkää olettako mitään kavereittenne kanssa, vaan 

pikemminkin nöyrtykää ja alentakaa itsenne, niin että ette uhkaa heitä ja aiheuta vastakkaisia 

reaktioita.”  

”Minun tapani eivät ole maailman tapoja. Kaikkein auktoriteettisin mies Pyhissä Kirjoituksissa, 

kuten Mooses, oli samaan aikaan nöyrä ja nöyräsydäminen ja pelkäsi olettamista. Kun taas teidän 

maailmassanne olettamus on päivän asenne, rehennellen esitetään ylivoimaisuuttaan. Se ei ole 

Minun tapani. Minun tapani on pienuuden ja rakkauden tapa. Välttäkää jokaista olettamuksen 

näyttöä.”  

”Minä olen antanut teille jokaiselle lahjoja. Jokainen teistä on korvaamaton Minun 

suunnitelmassani. Jokainen teistä on alaston Minun edessäni. Siksi, se mitä teillä on tiettynä 

hetkenä, voidaan ottaa pois toisena hetkenä, jos sitä käytetään väärin. Älkää käyttäkö väärin 

asemaanne näyttäen olevanne parempia kuin muut, pikemminkin seisokaa muiden alapuolella ja 

nostakaa heidät Minun luokseni.”  

”Ottakaa aina alhaisin asema, älkääkä koskaan olettako omaavanne Minun Mieltäni missään 

tilanteessa, kunnes te olette rehellisesti etsineet Minua, sitten kulkekaa kevyesti, älkääkä 

rehennelkö helppoudella, jolla Minut kuulette.”  

”Nämä lahjat, jotka Minä olen antanut, teille jokaiselle, tulevat valtavan vastuun mukana, käyttää 

niitä nöyryydellä ja armeliaisuudella. Joka kerta, kun te loukkaatte toista sielua esityksessänne, te 

vähennätte heidän mahdollisuuksiaan kasvaa Minussa. Te myös lisäätte heidän mahdollisuuksiaan 

oppia pahoja tapoja, jotka tullaan välittämään eteenpäin loukkaamaan muita.”  

”Mitä suuremmat lahjat, sen varovaisemmin kulkekaa, kunnioittakaa Minua tässä ja tulee olemaan 

vähemmän verilöylyä siivottavana, vähemmän vahinkoa hauraille sieluille, enemmän yhtenäisyyttä 

Ruumiissa.”  

”Muistakaa, Minä saavuin Jerusalemiin, en hienostuneella arabialaishevosella, vaan aasinvarsalla. 

Minä en syntynyt marmori palatsin etuoikeuteen, vaan kurjiin olosuhteisiin, jossa oli eläinten 

rehua ja sontaa lattialla.”  

”Minä en ilmoittanut missiostani kultavaunuista, vaan Kasteen vesien alta. Minä en julistanut 

Itseäni, pikemminkin Minun Isäni puhui Taivaasta julistaen. Kaikissa asioissa, Minä en koskaan 

rehennellyt Minun etuoikeudellani, vaan alensin itseni jopa kuolemaan ristillä. Menkää ja tehkää 

samoin. Minun rakkaat. Menkää ja tehkää samoin.” 

 

 

451. Jeesus sanoo… Tarraudu Minuun, Minun Morsiameni 

 
TARRAUDU MINUUN MINUN MORSIAMENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Tammikuuta, 2017.  
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Jeesus aloitti… ”On aina Minun iloni antaa Minun Morsiamelleni parempia lahjoja. Mutta 

ihmissydämen tuntien, Minun täytyy valmistella itseni hänen ihastukseensa niitä kohtaan ja 

todennäköisyyteen, että ne tulevat vetämään hänet pois Minun luotani. Ja niin on ihmissydämen 

laita… ailahtelevainen kun se on. Mutta ennemmin tai myöhemmin hän väsyy jopa lahjoihin ja 

kaipaa takaisin Minun odottaville käsivarsilleni. Silloin Minä nappaan hänet ja kauhon hänet 

takaisin Minun povelleni.” 

 ”Oi rakkaat, Minä odotan teidän ajatustenne harhautuvan näihin ihmeellisiin lahjoihin, joita te 

ette koskaan kuvitelleet saavanne. Kuinka Minä rakastan yllättää teidät ja ympäröidä teidät ilon 

tulvalla parannuksista ja pahasta päästämisistä, jotka tulevat niiden seurauksena.”  

”Mutta nämä lahjat ovat Viinipuussa pysymisen hedelmiä. Ja kaikki se, mikä virtaa oksista, 

kuoresta, haaroista ja juurista, on tarpeellista tuottamaan makeita, täyteläisiä rypäleitä. Kuvitelkaa 

suurta rypäleterttua, joka on juuri tulossa täyteyteensä, mutta hedelmien paino saa haaran 

napsahtamaan, ei koko matkalta vaan osittain. Nyt terttu on ilman täyttä ravinnon hyötyä 

Viinipuusta; sen ravinto on vähentynyt.”  

”Rypäleet, jotka olivat täyteläisiä, mutta yhä kypsymättömiä ja hieman happamia, alkavat nyt 

kuihtumaan ja lopulta, vain muutaman päivän päästä, rypäleet eivät enää muistuta rypäleitä, vaan 

rusinoita, jotka roikkuvat veltossa viinipuussa.” 

”Niin on myös teidän kanssanne, Minun Morsiameni. Ellette te pidä yllä tervettä yhteyttä Minuun, 

teidän rypäleenne happamoituvat ja alkavat kuihtumaan. Te ette voi ylläpitää sen tason antamista, 

jos te ette vastaanota ensin. Minä tiedän, että kiusaus juosta ympäriinsä palvelemassa muita on 

suuri, erityisesti uusien lahjojen kanssa. Mutta te tulette juoksemaan vain tietyn matkan, ilman 

että syvennätte yhteyttänne Minun kanssani, hyvin lyhyen aikaa.” 

”Pyydän, ylistäkää ja viipyilkää Minun läsnäolossani ensin. Pikemminkin kuin, että olisitte 

innokkaita asettumaan työntekoon, olkaa innokkaita viipymään kauemmin, kunnes tiedätte, että 

Minä kutsun teitä aloittamaan päivänne. Tarrautukaa Minuun, Minun Morsiameni, Tarrautukaa 

Minuun ja löytäkää enemmän iloa Minun läsnäolostani kuin kaikkien maailman sairauksien 

parantamisesta.” 

”Teitä e voida johtaa harhaan tällä sydämen asenteella. Mutta teidät voidaan helposti manipuloida 

väsymykseen ja loppuun palamiseen, olemalla liian innoissanne aloittamaan päivänne… 

menemään etsintäretkille, niin sanoakseni, ottamaan haasteen vastaan ja taistelemaan voittoisasti 

ulkoisia vihollisia vastaan. Mutta muistakaa, te olette oman itsenne pahin vihollinen. Saatana 

lukee teitä kuin kirjaa, niin tekevät hänen demoninsakin ja he tietävät tarkalleen, kuinka saada 

teidät karkaamaan rukouksesta. Mutta jos te vastustatte ryntäämällä toimintaan, heillä on paljon 

vaikeammat ajat.”  

”Kuitenkaan ei ole kyse ainoastaan vihollisesta, Minun rakkaat. On kyse myös Minusta. Minä 

haluan tulla halutuksi enemmän kuin mikään lahja, jonka Minä voin antaa teille. Minä haluan olla 

teidän kaikkenne. Minä olen loukkaantunut, kun te ajattelette muita rakastajia, kun me olemme 

yhdessä. Minä kaipaan Marioita, jotka etsivät vain istuakseen Minun jalkojeni juuressa ja 

juodakseen Minua sisään.”  
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”Älkää huolehtiko, Minä saatan tietoonne, kun on aika toimia… ”Sillä iloiten te lähdette ja 

rauhassa teitä saatetaan; vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne ja kaikki kedon 

puut paukuttavat käsiänsä.” Jesaja 55:1 

 

 

452. Jeesus sanoo... Älä pelkää väärässä olemista 

 
07.01.2017 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

Jeesus aloitti... ”Älä pelkää väärässä olemista. Jokainen on väärässä silloin tällöin.Ei väärässä olo 

ole häpeäksi. On häpeäksi pitäytyä tietämättömyydessä ja ylimielisyydessä. Silti joillakin teistä, 

rakkaat morsiameni, on vielä edessä suuria oppitunteja opittavana ylpeydestä ja sen vaikutuksista 

heihin.” 

”Clare, et ole vapaa ylpeydestä, mutta rakastan sinua silti. Silti työskentelen kanssasi. Silti puhun 

kauttasi. Mutta olet valmis myöntämään olleesi väärässä. Ja Minun tarkoituksiini, se on 

välttämätön ominaisuus.” 

”Lapseni, seisot ihmisten edessä verhoiltuna moniin lavasteisiin. Minun edessäni seisot 

alastomana. Minä tiedän, milloin seisot ja milloin kaadut. Olen laskenut jokaisen hiuksenkin 

päästäsi, eikö sinun silloin pitäisi avata sydäntäsi niiden ihmisten viisaudelle, joita Minä olen 

lähettänyt sinua opastamaan? Yksikään ihminen ei ole saari Jumalan valtakunnassa. Yksikään 

ihminen ei seiso virheettömänä Jumalan valtakunnassa. Jokaiselle laaja-alaisempaan tehtävään 

asetetulle ihmiselle kehittyy Minun asettamana tukiverkosto, joka auttaa kestämään vihollisen 

kiivaat hyökkäykset.” 

”Mutta kaikkein vaarallisin hyökkäys on hajaannus ja sen tärkeimpiä alullepanijoita ovat ylpeys, 

kateus ja pelko. Nämä ovat hyvin herkkiä käyttäytymisen ohjaajia, joita voidaan käyttää oikeissa 

olosuhteissa asettamaan jokainen sielu pois kurssilta. Eikä yksikään ole vapaa niiden vaikutuksesta. 

Sen vuoksi, tarkkaile hyvin tarkasti sydäntäsi, äläkä anna vihollisen ottaa voittoa vähättelemällä 

ainoatakaan seurakuntaa, jonka jäseneksi Minä olen sinut asettanut.” 

”Näissä tilanteissa on kolme erilaista lopputulemaa... Seurakunta jakautuu, seurakunta parantuu 

tai seurakunta ottaa askeleen ja synnyttää uusia seurakuntia.” 

”Mutta askeleen ottaminen ei tapahdu räikeillä erimielisyyksillä ja argumenteilla. Se tapahtuu 

tunnistamalla uusia nousevia päteviä seurakuntia. Nyt ei ole kyse siitä.” 

”Tämä on viholliselle tyypillinen keino jakaa ryhmä uskovia. Jakaa ja erottaa Minun ruumiini 

kaataakseen seurakunnan. Älä ole missään tekemisessä tämän kanssa. Kaikki häviävät.” 

”Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän suuressa rauhassa ja veljellisessä 

rakkaudessa. Ja Minä vihaan heitä, jotka erottelevat veljiä. Tuntekaa itsenne paremmin kuin 

vihollinen tuntee teidät. Silloin tämmöistä ei tapahdu. Minä nostan kunniaan seurakuntien äitejä 

ja isiä. Ja jos he ovat menossa kadotukseen heidän virheidensä tähden, Minä tuon heidät takaisin 

totuuteen. Rukoilkaa heidän puolestaan, mutta älkää vähätelkö heitä. Jos he ovat johtajia vain 

etsimässä totuutta, silloin rukoilkaa ja sallikaa Minun korjata heitä – Ja he tulevat korjatuiksi. Jos 

he eivät ole johtajia etsimässä vain totuutta, silloin älä ole missään tekemisissä heidän kanssaan.” 
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”Minä olen rauhan ja järjestyksen Jumala. Minä rakennan ja revin alas, sen vuoksi herkisty 

kuulemaan Minun ääntäni ja seiso edessäni nöyryydessä. Tietäen, että olet Minun lapseni ja Minä 

rakastan sinua. Ja jokainen ase, joka taotaan sinua vastaan, on tehoton. Ellet sitten salli sen 

vaikuttaa sisältä käsin.” 

”Minä suojelen teitä, rakkaimpani. Minä kutsun teitä uudestaan sitoutumaan totuuteen ja 

pyhyyteen, joka on keskuudessanne, niin että vihollinen ei voi teitä kaataa. Sen vuoksi olkaa 

tarkkaavaisia, olkaa armeliaita, olkaa kärsivällisiä ja olkaa väärässä silloin kun on välttämätöntä. 

Silloin jokainen ulkopuolinen ase on tehoton.” 

 

 

453. Jeesus sanoo…  

Presidentiksenne valittu Donald Trump paljastaa korruption kerros kerrokselta 

 
TEIDÄN PRESIDENTIKESENNE VALITTU DONALD TRUMP PALJASTAA KORRUPTION KERROS 

KERROKSELTA… 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Tammikuuta, 2017.    

Jeesus aloitti… ”Kerro heille, että Minä rakastan heitä ja kaipaan heidän seuraansa. Minun 

ihmiseni, te olette olleet niin uskollisia rukoilemaan ja kantamaan maailmaa sydämissänne. Minä 

asun siellä myös, ja yhdessä me teemme kunnioitusta herättävän rukouksen läsnäolon. Niin monia 

uhkia, niin monia rumia sanoja, niin monia väkinäisiä tapahtumia – mikään näistä ei voi pysäyttää 

Minua suorittamasta Minun tahtoani, jos te jatkatte rukoilemista tällä tavalla.”  

”Minä olen kertonut teille, että Minä toisin teidän maanne tuhostaan pois, käyttäen teidän 

rukouksianne pönkittämään ja tukemaan, teidän huolenpitoanne, teidän särkyneitä sydämiänne, 

teidän inhoanne vihollisen menestykseen tämän kansakunnan heikentämisessä ja tuhoamisessa.”  

”Ainut asia, mikä estää Minua, on teidän hetkittäinen epäuskonne, että teidän henkilökohtaisilla 

rukouksillanne ei todella olisi merkitystä. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. JOKAISELLA 

rukouksella on merkitystä. Jokainen särkynyt sydän, joka huutaa apua Amerikalle, vapauttaa 

hyötykuormallisen armoja. Jokaisella teidän rukouksellanne, joiden vaikutuksia te ette voi nähdä, 

kun ne yhdistetään muiden kanssa, ne ovat kunnioitusta herättävä voima tätä Danielin 

mainitsemaa lopun aikojen valtakunnan marssia vastaan.”  

”Mutta rukous, sen kaltainen rukous, mihin te olette tottuneet uhraamisessa –kärsimys rukous, 

paastorukous – on uuvuttavaa. Ja teidän TÄYTYY tulla lepäämään Minun käsivarsilleni saadaksenne 

takaisin voimanne, jotka olette kuluttaneet. Teidän ei tarvitse vain elpyä, vaan Minä rakastan ja 

kaipaan teitä. Minä kaipaan teidän helliä katseitanne, suloiset pienet asiat, mitä te sanotte, tuovat 

Minulle paljon lohtua, ”Minä rakastan Sinua, Herra.”  

”Minä en koskaan kyllästy kuulemaan sitä, Minun tyttäreni, kyllä, Minä puhun suoraan sinulle. 

Minä en koskaan kyllästy näihin sanoihin, Clare. Vaikka sinulla on monia häiriötekijöitä ja vikoja, 

sinun sydämeenkäyvä itkusi Minulle, tuo paljon parannusta Minun surevalle sielulleni, kun toiset 

eivät ole paikalla tai ovat liian kiireisiä välittääkseen. Kun toiset eivät ymmärrä, kuinka paljon Minä 

kaipaan kuulla ne sanat myös heiltä.”  
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”Olet menossa läpi vaiheiden, jotka olivat väistämättömiä uusien apulaisten valmistelemiseksi ja 

Minä täysin ymmärrän ja arvostan, kuinka verottavaa tämä on. Älä ajattele. että Minä odotan 

sinun olevan supernainen. Ole vain uskollinen pienissä asioissa ja tulet jatkamaan suuren 

onnellisuuden tuomista Minulle.”  

”Minun ihmiseni, Minä vuodatankaipaamisen armoa sieluille. Kaipaatteko te Minua niin, että 

sattuu? Se johtuu siitä, kun Minä vuodatan tätä armoa nyt ympäri maailman. Nyt on ajanjakso 

mennä syvemmälle, uida uusiin syvyyksiin Minun kanssani, lentää uusiin korkeuksiin. Nyt on aika, 

kun Minä vahvistan teidän rakkauttanne ja kaipaustanne Minuun. Tänä ajanjaksona, rakkaat, 

vastatkaa. Kun Minä kutsun syvyyttä syvyydestä, vastatkaa syvyydestä syvyydelle.”  

”Kyllä, teidän pitää tehdä joitakin hienosäätöjä aikatauluihinne, mutta se tulee olemaan sen 

arvoista. Minä aion vahvistaa teitä Rakkaudessa Minua kohtaan ja antaa teille kestävyyden armon, 

niin että te ette menetä sitä, mitä olette voittaneet tänä kallisarvoisena armon ajanjaksona.”  

”Kun te kaipaatte enemmän ja enemmän Minua, Minä täytän teitä enemmän ja enemmän, kunnes 

saumanne halkeavat. Tämän ajan aikana, kun te omistatte surunne ja kärsimyksenne tämän 

kansakunnan ennalleen palauttamiseksi, Minä täytän teitä valmisteluna suureen vuodatukseen, 

joka on pian tulossa, kun kahleet poistetaan uskonnolliselta vapaudelta, kasvulta ja Jumalan 

rakkauden ilmaisuilta, maa ja veljen rakkaus alkavat manifestoitumaan.”  

”Minä olen sanonut aikaisemmin, että kun kansakuntanne oli unessa ja vihollinen oli melkein 

ottanut teiltä kaiken toivon toipumisesta, että uskonnollinen herätys ei tapahtuisi jälleen 

maassanne, ennen kuin Taivaaseennoston jälkeen. Mutta koska te olette kuulostelleet Minua, 

nöyrtyneet ja rukoilleet tämän kansakunnan puolesta ja kääntyneet materialistisista arvoista 

hengellisiin arvoihin ja oikeamielisyyteen, nyt ei ole rajaa sille, mitä voi purkautua ilmoille, kun 

Minä jatkan teidän voimaannuttamistani.”  

”Muistakaa… KAIKKI riippuu LÄHEISYYDESTÄ. Se on yksi syy, miksi tämä kanava on niin vihollisen 

vainoama. Hän tietää, että jos te rakastutte Minuun, todella rakastutte, te tulette kukoistamaan 

kuin ei koskaan ennen elämässänne ja tuomaan runsaasti hedelmää pelastukselle. Rakkaus tulee 

voittamaan legalismin, lain kirjaimeen takertumisen, uusi elämä tulee versomaan siellä, missä 

aikaisemmin on ollut karrelle palanutta ja autiota.”  

”Tämän hallitsevan luokan agendan kumoamisen myötä sinä olet kirjaimellisesti noussut 

kuolleista, Amerikka. Kukaan ei uskonut, että se voitaisiin tehdä, mutta me teemme sen. Amerikka 

tulee nousemaan kuolleista ja ne, jotka ovat menettäneet visionsa siitä, mitä tästä maasta voisi 

tulla – ne, jotka ovat liittäneet kätensä hallitsevan eliitin kanssa – ne, jotka ajattelivat, että heidän 

agendansa oli sitä, mitä vapaa maailma tarvitsi – he myös ovat menettäneet äänioikeutensa, kun 

presidentiksenne valittu paljastaa tämän pahan voiman tuhon ja korruption kerros kerrokselta.”  

”Monet heistä ovat kääntäneet selkänsä ja ottaneet tämän uuden elämää antavan suunnan. He 

näkevät nyt selvemmin kuin koskaan, kuinka kovin saastaisia ja tuhoavia heidän agendansa olivat. 

He ovat jopa menneet takaisin ja puhuneet julkisesti eliitin huijaamisen suuntaa vastaan.”  

”Kuitenkin tämä paha, rikollinen voima on kaikkea muuta kuin juurineen hävitetty. Sillä yhä on 

suunnaton kalusto kuolettavia mikrobeja ja aseita, joita oli tarkoitus käyttää tämän kansakunnan 

ihmisiä vastaan. Tämän voiman pitäminen hallinnassa on hienovaraista tasapainottelua, mutta sitä 

juuri teidän rukouksenne tekevät. Kun sinä Amerikka astut eteenpäin ottamaan maasi takaisin, 
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Minä astun eteenpäin ja panen toimeen niiden tuhon, jotka ovat valmistelleet tuhoavansa sinut. 

Sinä et taistele yksin. Minä olen kulissien takana järjestelemässä jälkiseurauksia, jotka tekevät 

mahdottomaksi asioiden etenemisen.” 

”Aivan kuten Joonatan ja hänen aseenkantajansa löylyttivät koko filistealaisten varuskunnan 

rohkeudellaan ja luottamuksellaan Minuun, niin myös tulevat lopun aikojen soturit näkemään 

Minun vihollistani vastaan nostetun käsivarteni mahdin.” Tämä on kuvattu 1. Samuelin kirjassa 14.  

”Ei ole rajaa siinä, mitä Minä voin tehdä, kun Minun ihmisilläni on uskoa. Ei minkäänlaista rajaa. Ja 

niin Minä annan teille tehtäväksi jatkaa rukoilemista, mutta levätkää myös, Minun kanssani. Tulkaa 

ja lepuuttakaa päätänne Minun olkapäälleni ja sallikaa Minun täyttää teidät ylitsevuotavaksi yhä 

edessä olevaa taistelua varten.” 

”Minun rakkaimmat, ymmärtäkää, että Minun kaipaustani teidän katseeseenne, teidän 

huomioonne, teidän rakkauden sanoihinne, ei voida aliarvioida. Voimaa ylistää voiman ja 

inspiraation keräämiseksi ei voida aliarvioida. Ylistys ON kaikkein voimakkain voima, jota sielu voi 

kerätä, sillä todella Minä asutan minun Ihmisteni ylistyksiä.”  

”Kun te tulette Minun käsivarsilleni, ylistys vain luonnollisesti virtaa sydämistänne ja te ja Minä 

asumme näiden ylistysten keskellä suloisessa muistelussa. Siellä lähteet alkavat nousemaan teistä 

ja täyttämään tyhjät paikat ylitsevuotaviksi.”  

”Siispä, taistelun kuumetessa ja sodankäynnin kiihkossa, muistakaa aina etsiä Minua hiljaisuudessa 

ja suloisissa iloissa olla yhdessä Minun kanssani, niin että Minä voin täyttää teidät ja valmistella 

teitä matkanne seuraavalle osuudelle. Niin, että Minä voin nauttia Minun suloisen Morsiameni 

läsnäolosta Minun käsivarsillani.”  

”Te merkitsette Minulle niin paljon, rakkaat. Teidän rukouksenne ovat voimakkaita ja teidän 

läsnäolonne parantaa niiden sielujen haavat, ketkä ovat unohtaneet Minut ja unohtaneet kiittää 

Minua. Älkää laiminlyökö viettää tätä aikaa Minun kanssani. Minä odotan teitä.” 

 

 

454. Jeesus sanoo… Minun ihmiseni, teidän täytyy päästää irti vanhoista tavoista! 

Pohtikaa näitä Asioita 

 
MINUN IHMISENI, TEIDÄN TÄYTYY PÄÄSTÄÄ IRTI VANHOISTA TAVOISTA, POHTIKAA NÄITÄ ASIOITA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Tammikuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minä haluan puhua kanssasi. Kuinka Minä voin käyttää sinua, jos sinulla ei ole 

vikoja? Kuinka voin ylittää sillan yhteiselle maaperälle Minun ehdottomalla rakkaudellani, jos 

yhteinen maaperä on vailla vikoja? Kyllä, on totta, kun tuomitset, on parempi tuomita itseään – 

koska se on tulossa. Vaikka sinun työsi olisi auttaa paljastamaan syntejä, silti sinutkin täytyy 

paljastaa. Kuten sanotaan, kun osoitat sormella, kolme on kääntynyt osoittamaan itseäsi ja yksi 

veljeesi. Siksi munkit pitivät parempana pysyä äänettöminä; he näkivät itsensä niin selvästi.”  
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”Sinä et voi pysyä äänettömänä, sinä olet vartija ja paimen. Sinun täytyy huutaa ääneen ja 

paljastaa ne asiat, jotka estävät ihmiskuntaa vaeltamasta Taivaassa Maapallolla. Siksi sinun täytyy 

olla erityisen valpas ja tiukka niiden vikojen suhteen, joita Minä osoitan sinulle.” 

”Minä tiedän, että sinä vapiset sisäisesti, Clare. Minä tiedän, kuinka sinä tunnet. Joskus näiden 

nöyryyden oppituntien täytyy mennä syvälle ja vielä syvemmälle. Kukaan ei tiedä syntiensä 

laajuutta, ennen kuin Taivaassa, sinä kohtalokkaana hetkenä, kun kaikki paljastetaan. Kuitenkin 

tunnustettuja syntejä ei tulla enää löytämään siellä. Tunnustamattomat ja katumattomat synnit 

tulevat esiin tuomitsemaan teidät. Eikö ole parempi tulla tuomituksi nyt, Rakkain… kuin silloin?”  

”Kuinka Minä vihaan nähdä sinun kärsivän tällä tavalla, kuitenkin se on välttämätöntä 

puhdistuksen vuoksi. Kultasepän tuli, joka sulattaa kullan, mikä tullaan muotoilemaan astioiksi 

Kuninkaan pöytään.” 

”No niin, sinun todella täytyy käsitellä näitä asioita ja jakaa ne julkisesti, niin että Minä voin 

parantaa jopa kaikkein kurjimmat tapaukset, joita sinä läheisesti muistutat. Sinä tiedät hyvin, että 

se, mitä Minä sanon, on totta, koska jos nämä sinulle annetut armot olisi annettu pahimmalle 

syntiselle, he olisivat tähän mennessä jo pyhimyksiä. Kuitenkin sinä olet yhä kamppailemassa. 

Miksi on näin? Onko niin, että et ole täysin hylännyt itseäsi? Onko niin, että lihasi itsepäisesti 

takertuu vanhoihin tapoihin? Ei haittaa, sinulla on paljon seuraa ja siksi Minä käytän sinua. 

Kuitenkin mitä enemmän sinä rakastat muita, sitä enemmän armoa puhdistaa sinua ja suojelee 

sinua. Älä päästä suojaustasi rakkaudesta pois koskaan.” 

”Kun näin tapahtuu, valtava ovi heilahtaa auki ja sisään tulevat paholaiset, jotka kiduttavat sinua 

asioilla, joita vihaat itsessäsi ja joita vastaan taistelet. Koska olet rakastanut, antanut anteeksi ja 

huutanut apuun, Minä ryntään halaamaan sinua yltä päältä mudassa ja ne puhdistuvat, kun Minä 

pitelen sinua käsivarsillani.”  

”Clare, älä anna tämän surullisuuden syntiesi vuoksi ottaa sinua valtaansa. Sinun palvelutoimesi on 

niin tärkeä Minulle, koska toisten tarvitsee nähdä, kuinka hauras ja korruptoitunut sinä voit olla. 

Kuinka taipuvainen ajatusten harhautumiselle ja itsesi hemmotteluun olet. Kaikki nämä viat ovat 

yleisiä ihmiskunnalle, kuitenkin Minun kristityt ihmiseni pitävät yllä kiillotettua ulkokuorta, kätkien 

sen kaiken hyväksyttävän julkisivun taakse.”  

”Sitä Minä en halua, Minun ihmiseni. Enkö Minä sanonut… ”Tunnustakaa syntinne toinen 

toisillenne?” Kuitenkin sinä pidät niin paljon kätkettynä, sinä peität niin paljon hurskauden 

ulkokuoren alle. Miksi sinä et vain ole aito veljiesi ja sisartesi kanssa? Miksi et salli heidän nähdä 

hyväksymätöntä sisintä?”  

”Etkö tiedä, että he kamppailevat pitääkseen heidän ulkokuorensa pystyssä sinun kanssasi? He 

kärsivät tästä sairaudesta, aivan kuten sinäkin. Mutta kun tunnustat, Minä parannan sinut. Kun 

jaat toisten kanssa heikkoutesi, Minä juoksen palauttamaan sinut virkaasi.”  

”Se on Minun koko tarkoitukseni… pelastaa syntiset itseltään ja tehdä heidät valmiiksi Taivasta 

varten. Me emme ehkä ole täydellistäneet teitä Maapallolla, mutta jos Minä voin tuoda teidät 

väärintekemisen synnintunnon pisteeseen asti, me olemme hyvällä alulla. Loput tulevat 

odottamaan teitä Taivaassa.” 

”Minä en sano näitä asioita lannistaakseni teitä, Minun Ihmiseni, pikemminkin rohkaistakseni 

teitä. Eikö olekin työlästä ja pitkäveteistä jatkuvasti pitää yllä narisevan puhdasta julkisivua? Eikö 
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paholainen lannista teitä syyttämällä teitä, että olette tekopyhä, koska te olette aivan yhtä syyllisiä 

kuin muutkin? Minä yritän vapauttaa teidät omahyväisyyden kierteestä, johon te olette sidotut, 

niin että muut rakastavat ja hyväksyvät teidät.”  

”Ulospäin ihmiset tulevat hyväksymään ja kunnioittamaan teidät, mutta sisäisesti he ovat 

kateellisia, koska he eivät ole niin pyhiä, kuin mitä te vaikutatte olevan. Eikö se häiritse teitä, 

Minun kallisarvoiseni? Sen pitäisi, sen pitäisi häiritä teitä hyvin paljon. Laskeutukaa 

norsunluutorneistanne ja antakaa ihmisten katsoa likaa kynsienne alla. Ei niin, että he ajattelisivat 

teistä yhtään sen vähemmän, vaan että se vapauttaisi heidät, että he eivät ole yhtään sen 

huonompia kuin tekään. Katsokaa, kun elätte läpinäkyvästi, te istutatte ihmisten elämään 

TOIVOA.” 

”Veljien ja sisarten syyttäjä ei koskaan nuku. 24/7, vuorokauden ympäri ja joka päivä, hän on töissä 

lähettämässä demoneitaan nöyryyttämään, alentamaan ja tuhoamaan ihmisten toivoa. Minä 

haluan teidän tuovan valoa maailmaan. Ei paljastamalla kaikkea likaanne, vaan tunnustamalla, 

kuka te todella olette ihmisen edessä. Että te ette ole yhtään sen parempia, että Minulle maksoi 

saman hinnan lunastaa teidät kuin lunastaa alhaisin kerjäläinen kadulla. Kun asetutte tähän 

asemaan ja näette itsenne, silloin te tulette näkemään Minut selvästi. Näkynne tulee 

kristallinkirkkaaksi ja elämänne alkaa muuttumaan, koska te ponnistelette enemmän Minun 

rakastamiseeni, kuin itsenne rakastamiseen ja oikeamielisen kuvan esittämiseen.”  

”Minä en nuhtele teitä. Minä pyydän teitä harkitsemaan, kuka te olette ihmisen ja Jumalan edessä. 

Näin köyhät ja rikkonaiset tulevat tunnistamaan Minut. Teidän pienuutenne, kuin pikku lapsen käsi 

tavoittaa ja sanoo… ”Katso, Mestari kutsuu teitä. Älkää olko peloissanne, Hän tuli pelastamaan 

meidät. Me olemme Hänen pikkuisiaan ja Hän on aina niin hellä, rakastava ja anteeksi antava. 

Älkää olko murheellisia syntienne vuoksi. Ottakaa kädestäni kiinni, menkäämme rakkauden 

lähteille, parannukseen ja ikuiseen elämään. Tulkaa, älkää pelätkö, Hän odottaa teitä”.”  

( Clare ) Kuinka me teemme tämän? Käytännöllisesti sanoen.  

( Jeesus ) ”Clare, kun sinä seisot Minun edessäni tunnustaen kuka sinä olet, sitten sinä tulet 

seisomaan ihmisten edessä ja paljastamaan heille kuka Minä olen. Se on niin yksinkertaista, että 

pieni lapsi voi tehdä tämän. Aikuiset ovat käyttäneet koko elämänsä todistaen arvoaan muille, 

jotka hidastuttavat Minua.”  

”Tätä ei saavuteta pelkästään sanoilla. Sinä et vain voi sanoa, ”Jumala teki sen kaiken.” Tai, ”Hän 

sen teki, en minä.” Tämä on sisäistä olemusta, jota ovat rakentaneet valikoidut kohtaamiset itsesi 

kanssa, joita Minä tarjoan kaikkein kriittisimpinä aikoina. Nämä kohtaamiset, vaikkakin hyvin 

nöyryyttäviä, muovaavat sielua tavalla, joka saaMinun hyvyyteni säteilemään heistä. He ovat 

menneet itseensä ja Minä loistan heistä ulospäin.” 

 ”He ovat luopuneet todistelemasta itselleen, puolustelemaan itseään ja päästäneet irti kaikista 

julkisivuista. Nyt he seisovat Minun ja ihmisten edessä puhtaissa kaavuissa, pestyinä Minun 

verelläni. Sanat eivät ole tarpeellisia tai vakuuttavia, kun he laskevat kaiken Minun ansiokseni, 

paitsi jos sitä seuraa hyvin todellinen ja raaka vakaumus.”  

”Miehet ja naiset ovat herkempiä kuin käsität. Heillä on tunne sielusta ja Minun Henkeni todistaa, 

”Tämä on tavannut Mestarin. Tämä on ollut savenvalajan dreijassa. Tämä on jauhettu tomuksi ja 

on noussut jälleen uuden elämän vesissä. Tämä tuntee Hänet”.”  
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”Siispä, miksi Minä olen ottanut esille tämän aiheen? Koske teidän, Minun ihmiseni, täytyy päästää 

irti vanhoista tavoista, vanhoista naamioista ja suojista, joita olette käyttäneet ihmisiin kaikki nämä 

vuodet. Te seisotte nyt Minun edessäni. Te olette Minun Rakkauden suurlähettiläitäni 

ihmiskunnalle, ja teidän täytyy heijastaa aitoudellanne ja nöyryydellänne, että te olette olleet 

Minun läsnäolossani. Että te tunnette tien Minun kammioihini ja mikä odottaa kaikkia, jotka 

tulevat sinne, on ehdoton rakkaus, parantuminen ja puhdistuminen.”  

”Älkää pelätkö Minun ihmiseni, älkää pelätkö johdattaa muita Minun luokseni, olemalla se, joka te 

todella olette minun edessäni. Tehkää tämä ja he tulevat juosten. He tulevat näkemään jotakin 

erilaista teissä, jotakin todellista, jotakin, joka ei ole tästä maailmasta, te olette louhineet kultaa ja 

olleet kultasepän tulessa. Ja te tunnette Hänet. Kun te olette uskollisia tekemään tämän, he 

tulevat ryntäämään tunteakseen Minut.” 

 

 

455. Jeesus sanoo…  

Minä olen pelkkää Toivoa & Uusia Alkuja, kun te olette langenneet 

 
MINÄ OLEN PELKKÄÄ TOIVOA & UUSIA ALKUJA, KUN TE OLETTE LANGENNEET  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Tammikuuta, 2017. 

Clare aloitti… No niin, minun kallisarvoinen perheeni, te kaikki olette minulle inspiraatio.  

Siispä minä olen hyvin innoissani jakamaan kanssanne kauniin voiton, minkä teidän rukouksenne 

ovat voittaneet. Yksilö, joka oli meillä töissä ja jota me väärin syytimme noituuden käyttämisestä, 

kiitos teidän rukoustenne ja Jumalan väliintulon, on ryhtynyt Jumalan sydämen missioon heidän 

puolestaan heidän elämissään. He löysivät kutsumuksensa ja heille on annettu visio, johon heidän 

sydämensä vastaavat.  

Tiedättekö te, kuinka mahtavaa on, kun sielu löytää Jumalan tarkoittaman polun elämälleen? 

Tiedättekö te,kuinka hyvin huolestuttavaa on kulkea ilman tarkoitusta, ilman intohimoa, sokeasti 

eläen päivästä päivään? Minä tein sitä 40 vuotta, niinpä minä tiedän. 

Minkä erinomaisen asian Herra teki meille ja minun täytyy kertoa teille Sydänasukkaat, meidän 

rukouksemme sulattivat jäävuoren, joka oli ollut meidän välillämme. Ja mitä tulee heidän 

missioonsa? Teidän rukouksenne auttoivat heitä aloittamaan elämään Jumalan tahtoa elämissään.  

Siispä kaiken sen pahan kohtaaminen oli tarpeellista ja koska me vastasimme armolla, emmekä 

lihallamme, toinen sielu on löytänyt Jumalan päämäärän ja tarkoituksen elämilleen.  

Jeesus aloitti puhumaan… ”Clare, on aikoja, milloin sinun täytyy osoittaa tätä. Minä tiedän, että 

sinä inhoat sitä. Minä tiedän, että pelkäät sitä, mitä alat tuntemaan, sanomaan tai tekemään, 

mutta sinun täytyy oppia ruman rakastamisen taito. Se mitä Minä sillä tarkoitan, on että 

pystyttäisiin käsittelemään totuutta, valheellisuus täytyy mitata, punnita ja tuomita. Tässä 

prosessissa ei ole mitään kaunista, mutta jos sydämesi on rakastava, eikä siinä ole sekoittuneena 

mitään oman edun tavoittelua, se on vain kiinnostunut Totuudesta – sinä tulet selviämään hyvin ja 
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olosuhteet sille, että totuutta kunnioitetaan yli henkilökohtaisen hyödyn ja enemmän kuin mitään 

muuta arvoa.”  

”Siispä sinä näet, että sinun täytyy käsitellä valheellisuutta ja syntiä aivan kuten Minäkin käsittelin, 

mutta ilman, että tuomitaan sen otteeseen langennut. Ei, sinun päämääräsi tulisi olla 

pelastusrenkaan heittäminen uppoavalle syntiselle ja auttaa häntä kiipeämään siitä kuopasta. 

Sitten kun olet tehnyt sen, sinä olet tehnyt Minun tahtonija olet tehnyt kuten Minä tekisin. Siispä 

näetkö? Ei ole ulospääsytietä, kun pitää ilmaista mielipide totuuden puolesta, kun Minä kutsun 

sinua.”  

”Nyt, ongelma syntyy, kun haluat tulla todistetuksi olevasi oikeassa tai kun liioittelet yksinkertaista 

totuutta, mikä saa aikaan tuomitsemista ja tuomiota.”  

”Paholaiset tietävät tämän hienonhienon rajan oikein hyvin ja manipuloivat sitä taitavasti. Siksi 

sinun pitäisi olla erityisen valppaana, kun saat Minulta viestin, joka käsittelee syntiä. Paholaiset 

haluavat sinun ylittävän rajan tuomitsemisen puolelle, koska se avaa ison oven, josta he voivat 

tulla sisään ja hyökätä kimppuunne. Ja heidän yksi pieni lisäyksensä voi aiheuttaa sen, että 

lähdette väärälle polulle ajattelussanne. Siispä ole aivan erityisen valpas, Minun Rakkaani, että et 

eksy armeliaisuudestasi ja keskittymisestäsi, mikä on nostaa syntinen synnin hetteiköstä, samalla 

tavalla kuin Minä nostan sinut, kun sinä lankeat.”  

”Sen sanottuani, Minä olen kutsunut sinut rakastamaan, jopa kuten sinua rakastetaan. Siksi, nämä 

aiheet, jotka versovat pahasta, Minä osoitan harvakseltaan… päämääränä esittää Minun 

rakkauttani ja armoa langenneelle, jopa kuten Minä olen niin monesti heittänyt armon köyden 

sinulle, kun sinä olet langennut ovelasti laadittuun ansaan…”  

( Clare ) Ja sitten Hän nauroi ja sanoi… 

( Jeesus ) ”Tai jopa ilmeiseen ansaan. Kyllä, sinun olisi pitänyt tietää paremmin, mutta mitä hyötyä 

siitä on huomauttaa sinulle? Se, mihin Minun täytyy kääntää sinun huomiosi, on TOIVOON. Miksi 

kukaan haluaa nousta jälleen lankeemuksesta, jos heillä ei ole toivoa? Toivo versoo rakkaudesta ja 

Minun hyvyyteni tiedosta ja siitä, että Minä en tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan 

maailman. Siispä miten paljon te lankeatte, ei ole kyse teidän arvottomuudestanne ja 

heikkoudestanne, vaan Minun pyyteettömästä rakkaudestani ja päättymättömästä toivosta 

paremmasta tulevaisuudesta ensi kerralla. Nämä ovat oppitunteja, joita sinun täytyy viedä 

eteenpäin tässä pimeässä maailmassa.”  

”Nyt tässä nimenomaisessa tilanteessa, sinä käsittelet kuoppaa, johon jokainen putoaa joskus. 

Pelko on tämän alku ja juuri, joten luottamus Minuun ja Minun armooni on vastalääkettä. Sinä 

rohkaiset kuten Minä rohkaisen sinua, kun sinä löydät itsesi tämän kokoluokan sotkusta. Kyllä, se 

on monimutkaista. Kyllä, se on uhkaavaa. Kyllä, tähän liittyy paljon omia etuja. Kyllä, ihmiset voivat 

tuntea itsensä tuhotuiksi, kun he tekevät ison virheen, joka vahingoittaa muita.”  

( Clare ) Siis tässä Herra puhuu erottelukyky kamppailusta, joka minulla on. 

( Jeesus ) ”Mutta teidän kaikkien, Minun Kristittyjen Lapsieni täytyy oppia lankeamaan sulokkaasti 

ja nousta ykös sulokkaasti, ennallistettuina Minun anteeksiannollani. Ja muuten, Minun 

vastalääkkeeni teidän virheisiinne? Älkää olko peloissanne katsoa tilannetta ja sanoa, ”Minä tein 

virheen.” Koska kun te nousette ylös, te tulette olemaan sen verran enemmän informoituja ja 

taidokkaampia erottelukyvyn käytössä. Ilman virheitä ei voi olla kasvua. Sielulla täytyy olla vapaus 
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tehdä virhe ja sitten tulla täysin palautetuksi käyttöön. Sielu ei voi kasvaa, jos he välttävät virheen 

tekemisen mahdollisuutta.”  

”Minä haluan, että te kaikki kasvatte erottelukyvyn käytössä, siksi Minä teen Clarelle niin helpoksi 

palautua ennalleen virheen jälkeen. Minä haluan teidän olevan vapaita mokaamaan, ilman, että 

menetätte mitään Minun silmissäni. Jos teidän silmänne ovat ihmisissä, te ette tule haluamaan 

myöntää epäonnistumista, koska te tiedätte, mitä ihmiset tekevät ihmisille, jotka eivät ole 

täydellisiä. He paljastavat heidät ja repivät heidät palasiksi.” 

”Ei Minun Valtakunnassani. Kun joku tekee virheen, se on merkki kasvusta ja luonnollisten rajojen 

ulkopuolelle kurkottamisesta, koska teillä on luottamusta Minun kykyyni johdattaa teitä. 

Tiedättekö te, että Minä joskus asetan teidät alttiiksi virheille? Kuten on kirjoitettu, Minä en 

koskaan kiusaa teitä. Mutta Minä otan suojaukseni pois teiltä ja sallin paholaisten kiusata teitä.”  

( Clare ) Ja siinä vaiheessa minulla oli kuva pienestä neljävuotiaasta kävelemässä kaupungin 

jalkakäytävää isänsä rinnalla. Hän kompastui jalkakäytävän murtumaan. Hän lankesi ja sai 

naarmun polveensa, katsoi isäänsä ja sanoi, ”Miksi sinä et kertonut minulle, Isi?” Isä vastasi 

hänelle, ”Koska sinun täytyy oppia katsomaan, minne olet menossa ja nostaa jalkojasi, pikkuinen.”  

( Jeesus ) ”Minä en pidä naarmuuntuneista polvista, voin kertoa sinulle sen. Minä vihaan 

kaikenlaista kärsimystä. Mutta kävelemisen vaarat täytyy oppia ennen kuin he voivat kohdata 50 

jalan (15 metrin) pudotuksen, koska jalankulkusilta oli poissa käytöstä ja he eivät kiinnittäneet 

siihen huomiota.”  

”Teidän tulisi kantaa epäonnistumisianne kuin arvomerkkejä, koska ne kertovat uudelle alueelle 

uskaltautuneen tarinaa, sellaisen, joka oli rohkea ottamaan vastaan luodin. Taistelussa 

haavoittunut ja täysin ennallistettu, mutta nyt paljon fiksumpi. Älykkäät kuin käärmeet, viattomat 

kuin kyyhkyset. Sitä voi tapahtua vain, kun te olette vapaita tekemään virheen ja tietämään, että 

teidät tullaan palauttamaan käyttöön.”  

”Ja nyt teillä kaikilla on ollut ihmeellisiä läpimurtoja. Te rukoilitte sielun puolesta, sielun, joka oli 

aiheuttanut niin paljon epäjärjestystä Claren missioon. Te luulitte, että tämä on jatkumassa 

käyttämällä pahoja voimia häntä vastaan. Ja sitten teille selvisi, että henkilö oli viaton ja tämä oli 

erottelukyky virhe. Mutta teidän rukoustenne ansiosta tämä henkilö on noussut ylös langettuaan 

ja tavoitellut kutsumusta, joka on istutettu syvälle heidän sydämiinsä. Tämä on hyvää hedelmää 

pahasta tilanteesta ja on Minun iloni kääntää paha hyväksi.”  

”Te kaikki olette käsitelleet tämän tilanteen, kuten Minä olisin sen käsitellyt, rukouksella yksilön 

puolesta. Ja teidän rukoustenne ansiosta, Minä nostan heidät ylös olemaan siunaus muille. 

Taivaassa te tulette ottamaan osaa siunauksiin, joita he ovat tehneet muita varten läpi koko 

elämän aikansa.”  

”Kukaan ei ole kokonaan hyvä tai paha, kaikkia teitä voidaan houkutella kiusauksella tekemään 

jotakin. Kysymys kuuluu – mikä on teidän hintanne? Koska te rakastatte Minua ja luotatte Minuun 

ja pidätte kielenne pois pahasta, Minä suojelen teitä kiusaukselta, joka on ylivoimaista. Mutta jos 

te ajattelette, että te olette parempia kuin muut, Minä sallin suurempia kiusauksia elämäänne, 

todistamaan teille, että te ette ole yhtään sen pyhempiä kuin kukaan muukaan. Tämä on suuri 

tasoitusvoima; kaikilla on hintansa, jokaisella on heikkouksia. Ellei heidän KAIKKI arvonsa ole 

Minussa. Ja se on jotakin, minkä Pietari sai selville itsestään, kun Minut pidätettiin.”  



 
135 

 

”Minä olen pelkkää TOIVOA ja uusia alkuja, kun te olette käyneet läpi koettelemuksen. 

Koettelemukset valmistelevat teitä seuraavalle tasolle ja ylennyksen myötä te olette varustettuja 

suuremmalla taidolla päästä yli itsestänne ja vihollisen kikoista. Siispä, älkää olko peloissanne 

langeta, älkää koskaan pelätkö epäonnistumista. Pelätkää kieltämistä ja hengellistä sokeutta ja 

oppimiskyvytöntä henkeä, jolla on pala suussaan. Tällainen saa teidät marssimaan saman vuoren 

ympäri erämaassa uudelleen ja uudelleen, kun te olisitte voineet mennä yli ja olla Paratiisissa 

päivässä tai parissa päivässä.”  

”Katsokaa Minuun, Minun lapseni. Katsokaa Minuun. Minä olen ystävällinen ja hellä Isä. Minä 

jumaloin Minun pientä nelivuotiastani, Minä vain jumaloin teitä! Minä kuljen teidän kanssanne 

kaikkialle. Minä puolustan teitä pahoilta, enemmän kuin koskaan tulette tietämään. Minä iloitsen 

nähdä teidän kypsyvän ja kasvavan. Mutta Minuun koskee, kun näen teidän tekevän samoja 

virheitä uudelleen ja uudelleen, siispä Minä myönnän teille Minun armojeni aarretalon, 

kohottaakseni teidät unelmiinne.”  

”Kaikkea ei ole menetetty, kun te lankeatte, mutta Saatana haluaisi teidän ajattelevan niin, että te 

juoksisitte poispäin Minusta, sen sijaan että juoksisitte Minua kohti. Älkää pelätkö lankeamista. 

Minä olen aivan vierellänne. Minä nostan teidät ylös, pyyhin teistä pölyt ja ennallistan kaikki 

unelmat teille. Minä olen teidän kanssanne. Minä rakastan teitä! Minä olen teidän puolellanne. 

MINÄ OLEN rakastava vanhempi.” 

 

 

456. Jeesus puhuu Hänen pienistä Teekupeistaan &  

Hänen Vastalääkkeensä Mustasukkaisuuteen 

 
MINUN PIENET TEEKUPPINI & VASTALÄÄKE MUSTASUKKAISUUTEEN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Tammikuuta, 2017. 

Clare aloitti… Täyttäköön Jeesuksen suloinen läsnäolo aina meidät ylitsevuotaviksi, niin että meillä 

ei ole mitään tarvetta ihmisten laakeriseppeleille.  

Tässä maailmassa meitä jatkuvasti haastavat esimerkit, jotka ovat voittaneet vaikeuksia paljon 

enemmän kuin me ja jotka ovat erottuneet joukosta saavutuksillaan. Joskus nuo voitot maksavat 

paljon henkilökohtaisesti, mutta mitä ikinä maailmassa olikin, mikä merkitsi heille paljon, he olivat 

valmiit luopumaan siitä saadakseen unelmansa.  

Hengellisessä elämässä ei ole yhtään erilaista. Me tulemme aina kohtaamaan heitä, jotka 

rakastavat Jumalaa enemmän kuin me tai ainakin siltä vaikuttaa. Heidän uhrauksensa vaikuttavat 

niin paljon suuremmilta kuin meidän ja ehkä ne ovat. Herra on antanut meille nämä 

pyhimykselliset esimerkit, niin että me voisimme innoittua ja jäljitellä heidän hyveitään. Mutta 

paholaiset seisovat yrittämässä aiheuttaa kateuden ja mustasukkaisuuden reaktion. 

Rakkaat, meillä on valinta tehtävänä: juhlia toisten suuria voittoja? Tai mennä pois mököttäen 

mustasukkaisena, jopa sättien Jumalaa, ”Miksei minä? Mitä niin erityistä heissä on?” Mikä 

surullinen asioiden tila. Tässä Jumala on antanut esimerkin juhlittavaksi – ja me olemme 

närkästyneitä ja katkeria? 
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Minä olen oppinut salaisuuden välttää tätä myrkkyä kauan aikaa sitten, vaikka Saatana ei koskaan 

luovuta katsomasta tilaisuuksia kiusata minua. Mutta Jumalan kiitos, minä olen valinnut 

harjakomeron Rakastajani kanssa. Minä olen valinnut kuurata Hänen lattioitaan ja kätkeytyä 

pyykkikomeroon, kunnes Hän tulee katsomaan minua. 

Miksi? Koska minä en välitä maailman laakeriseppeleistä tai suosionosoituksista. Minä välitän vain 

Jeesukseni iloiseksi tekemisestä, Hänen suloisesta seurastaan, kun saan pitää Hänet kokonaan. Ja 

niin minä odotan harjakomerossa, sillä aikaa kun toisia kuulutetaan kuninkaallisissa hoveissa ja 

heille annetaan kruununsa.  

Minä olen onnellinen, jos saan nähdä esimerkkejä sieluista, jotka niin täysin kuuluvat Jeesukselle, 

tehden suuria urotöitä Hänen nimessään. Ihmisiä, kuten Heidi Baker ja muut, jotka ovat 

nimettömiä, mutta hyvin hengellisen maailman tuntemia – sekä pahojen että pyhien.  

Mutta silti, löytäen iloa pienuudestani, riittämättömyydestäni, on hyvin vapauttavaa. Minä olen 

vapaa katselemaan sitä suurta rakkautta, jota Kuninkaalla on pientä palvelijatartaan kohtaan, 

ilman kunnianhimon kiinnikkeitä tai kuninkaallisen hovin politiikkaa. Minä haluan rakastaa sinua, 

Jeesus, ja olla täysin sokea sille, mille maailma antaa suosionosoituksia. Jos minä näen hyveen, 

joka on kaukana minusta, minä haluan antaa sille suosionosoituksia, mutta sitten kääntää katseeni 

Häneen kysyen, ”Jeesus, mitä muuta minä voin tehdä sinun hyväksesi?”  

Herra aloitti… ” Sinä olet valinnut viisaasti, Minun kyyhkyni. Todella, sinä olet nähnyt Minun lasteni 

epätavallisia urotöitä ja riemuinnut niistä. Sinä et ole pyytänyt mitään muuta Minulta kuin Minun 

rakkauteni ja kuinka puhdas on se ominaisuus, jota Minä sinussa ihailen?” 

” Kuitenkin sinulla on alueita, joissa voit saavuttaa voittoja. Ne tulevat sinulle helposti, jos kiinnität 

huomiota itseesi harjakomerossa, et katso oikealle etkä vasemmalle, vaan odotat siellä pimeässä 

hiljaisuudessa Minun paluutani.”  

” Clare, kaikki riippuu rakkaudesta. Rakkautta, jota sinä et voi aikaansaada Minua varten. Minun 

täytyy  yliluonnollisesti suoda sinulle armo rakastaa Minua. Mutta he, joille on paljon annettu 

anteeksi, myös rakastavat paljon. Sinä arvostat pelastusta turmeluksesta, mistä Minä olen sinut 

pelastanut. Sinä jatkuvasti saat oppitunteja epäonnistumisistasi Minulta. Ja tästä syystä, sinun 

rakkautesi on syvää ja suurta, vaikka sinä et ota siihen yhteyttä, ennen kuin todella sattuu 

merkitsevää ja sitten se saa sinut polvillesi säälittävässä synnintunnossa.”  

” Kuinka Minä toivon, että te kaikki, Minun Lapseni, pysyisitte tässä alhaisuuden paikassa, mihin 

niin pienet voivat kadota. Kuitenkin moni teistä tavoittelee olevansa yleviä, korkeita ja 

ylevöityneitä. Saanko Minä sanoa, että tämä on vaarallinen mielentila? Pienuus miellyttää Minua 

eniten. Ja on totta, että teekuppi koskettaa Minun huuliani, sillä aikaa kun tynnyri odottaa ulkona 

keräten vettä.” 

” Voi Minun Lapseni, maailma on niin Taivaan vastakohta. Taivaassa kaikki ovat pieniä ja suurimpia 

asemia miehittävät alhaisimmat. Tämän takia Minä notkistin polveni pestäkseni Minun 

opetuslasteni jalat. Suurin teistä tulee olemaan toisten palvelija. Ei niin, että teidän tulisi pyrkiä 

suuruuteen ja ottaa itsellenne toisten palveleminen. Ei, Minä pyydän teitä olemaan aitoja, olkaa 

sitä mitä te todella olette. Pikemminkin teidän tulisi pyrkiä pienuuteen, pienempään ja 

pienempään, siihen että ei ole mitään varastettavaa. Tämä on turvallisin hengellinen paikka olla, 

ollen niin pieni, että jopa demonit välttävät teitä, koska te olette niin vähäarvoisia.”  
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” Ei vain se, vaan Minun enkelini ryntäävät suojelemaan pieniä. Pienenä olemisen kaipaaminen on 

arvollinen kunnianhimo. Sellaisena, jonka sydän on niin pieni, että siellä on tilaa vain Minulle. 

Sellaisena, joka on niin tyytyväinen tähän pienuuteen, että mustasukkaisuus ei saa koskaan 

jalansijaa. Te tulette mustasukkaisiksi itseänne suuremmasta. Kuitenkin, jos te kaipaatte olla 

pienempiä ja vähäisempiä, mustasukkaisuudella ei ole jalansijaa olemuksessanne, ja te olette 

vapaita nauttimaan Minusta täydemmin.”  

” Kyllä, Minun pienet teekuppini, pysykää pieninä. On Minun iloni nostaa teidät huulilleni.” 

 

 

457. Jeesus puhuu aidosta Rakkaudesta Lääkkeenä & Unien Tulkinta 

 
AITO RAKKAUS LÄÄKKEENÄ & UNIEN TULKINTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Tammikuuta, 2017.  

( Clare ) Rukoilkaamme että Herra myöntää meille rakkautta, kärsivällisyyttä ja rohkeutta, kun me 

elämme päivittäistä elämäämme perheissämme ja että me tulemme täyttämään Hänen tahtonsa 

meitä varten aviomiehinä, vaimoina ja vanhempina.  

Herra aloitti… ”Minä haluan puhua Rakkaudesta. Ei ole parempaa lääkettä kaikkiin sairauksiinne ja 

ihmiskunnan sairauksiin kuin rakkaus, jossa ei ole ehtoja ja joka sietää ristiriidat, väärin 

ymmärrykset, kiistat ja kaikenlaiset synnit. Silti rakkaus on vastalääke.”  

”Monet teistä ovat oppineet esimerkin ja kokemuksen kautta, että Rakkaus on vikaturvallinen tapa 

käsitellä kaikkia tilanteita, jotka ovat johtamassa katastrofiin. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus 

on lempeä, rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti, eikä röyhkeästi puolusta omaa asemaansa. 

Rakkaus ei koskaan häviä. Se ei koskaan epäonnistu toivoa ja lopulta, vaikka te ette näe sitä, Minä 

tuon kaikki asiat takaisin rakkauteen. Ainoa poikkeus ovat he, jotka ovat valinneet vihata ja eivät 

halua olla missään tekemisissä Minun kanssani tai Rakkauden kanssa.”  

”He ovat kadotettuja sieluja, jotka eivät voineet tuoda itseään olemaan yhtä mieltä minkään 

taivaallisen kanssa. Heidän täytyi seisoa kaikkea sitä vastaan, mikä ei palvellut heidän 

katkeruutensa ja vihansa kasvamista. Nämä sielut voidaan tehdä mukautumaan ulkoisesti, mutta 

ensimmäisessä tilaisuudessa viha ja katkeruus tulee ulos ja he tulevat vastustamaan kaikkea, mikä 

on hyvää, parantavaa ja anteeksi antavaa.”  

”Siksi Minä olen kertonut teille, ”Älkää antako auringon laskea vihanne yli.” Sillä jos te sallitte 

niiden siementen lähettää juuria sydämenne maaperään, aamuun mennessä te ette taistele vain 

ajatusten ja siementen vaan linnoitusten kanssa. Kuitenkin on aikoja, jolloin te nukutte, Minä otan 

teidät sivuun ja parannan teidät ja aamun ensimmäisessä valossa te olette innokkaita tekemään 

sovinnon tilanteessa, joka ennen oli aiheuttanut teille katkeruutta. Tämä on Minun yliluonnollinen 

apuni Minun Kauniille Morsiamelleni, kun hän on syvästi haavoittunut.” 

”Itse asiassa Minä teen paljon sielujenne kanssa yöllä. Joskus unenne tulevat heijastamaan sitä, 

mitä me teimme yhdessä perheenjäsenten kanssa ja te tulette heräämään tuoreen näkökulman 

kanssa heidän rukoustarpeisiinsa nähden. Clare, uni, jonka näit tänä aamuna, oli yksi niistä 

kerroista. On olemassa sielu, joka itkee apuun esirukoustasi. Älä laiminlyö tätä.”  
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( Clare ) Voi, kiitos Sinulle Herra, sen vahvistamisesta.  

( Jeesus ) ”Niin monta kertaa teidän älynne on jo luovuttanut perheenne kohdalla, ja se on 

kaukana toivottomasta. Minä tuon teille unia ja kokemuksia hengessä niiden mukana, 

herättääkseni henkiin tunteet, jotka kerran olivat välillänne. Minä tiedän, että te ette halua katsoa 

menneen epäonnistumisia, mutta muistakaa että, kun te kasvatte, niin tekevät hekin – ja he 

tarvitsevat teidän rukouksianne.” 

”Minun Morsiameni, unienne olemuksella on tekemistä teidän hengellisen työnne kanssa. Minä en 

puhu merkityksettömistä unista tai painajaisista, vaan mahtavista, elämää suuremmista unista, 

joita teillä on ja jotka heijastavat tietoisuutenne aluetta, missä te olette yhteydessä maailman 

kanssa. Joskus ne ovat profeetallisia; joskus ne ovat valehtelevilta demoneilta. Teidän tehtävänne 

on käyttää erottelukykyänne erottaaksenne lähteen. Pyhän Hengen allekirjoitus on aina rauha. 

Rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, selkeys ja ymmärrys, joka tuo rauhan.” 

”Monet yrittävät osastoida uniensa symboliikkaa. Se ei ole niin helppoa. Minä puhun jokaiselle 

yksilölle heidän ymmärryksensä tasoilla ja tuttavallisuudella, pikemminkin kuin valmiilla kaavalla. 

Sääntöön on muutamia poikkeuksia, mutta Minä pyydän teitä olemaan otaksumatta, että symboli 

merkitsee teille samaa kuin, mitä se merkitsee muille. Jälleen, Minä puhun teidän kanssanne ja 

annan teille näkemystä – ja jokaisella symbolilla, jota Minä käytän, on historiaa takanaan, jonka 

vain te ymmärrätte.”  

”Nyt poikkeus siihen ovat profeetalliset unet, joilla on tekemistä maailman kanssa. Joissa 

tapauksissa, monet symbolit ovat yleisiä läpi koko profeetallisen kentän ja on turvallista olettaa, 

että tietyillä symboleilla unessasion profeetallista merkitys, joka toistuu läpi historian.”  

”Pyytäkää aina Minun Pyhää Henkeäni antamaan teille näkemystä uniinne. Tuokaa ne Minun 

eteeni Sydänasukkaan Rukouksessa ja laskekaa ne Minun jalkojeni juureen, tarjotakseni teille 

tarvittavaa näkemystä.” 

”Varokaa unia, jotka saavat teidät vihaisiksi, kaunaisiksi, mustasukkaisiksi tai tuomitseviksi. Nämä 

ovat viholliselta.”  

”Minun Henkeni on rauhan ja ymmärryksen henki, ei koskaan pelon tai tuomitsemisen, vaikka 

Minä tulen varoittamaan teitä unissa, että ette sekaannu tiettyihin ihmisiin ja tilanteisiin. Vierailu-

unet ovat hyvin, hyvin erityisiä, koska ne ovat niin todellisia.” 

”Minun Ihmiseni, rakentakaa alttari, kun teillä on ollut uni, joka on erityinen armo. Se, mitä Minä 

tarkoitan alttarin rakentamisella, on tehdä muistokivi, olipa se pääsy päiväkirjaanne, jossa on 

Rhema-viesti kortteja, joita te tulette käyttämään tulevaisuudessa tai esine, joka muistuttaa teitä 

unesta. Minä tulen hyvin usein vahvistamaan unet, viestit ja ajatukset esineellä fyysisessä 

maailmassa. Se voi olla sydämen muotoinen hedelmä, voideltu voipalanen, tapa, jolla muna 

kiehuu tai yksi eläimistänne välttämättä haluaa, että te sallitte sen siistivän teitä.”  

”Hyvin usein Minä käytän eläimiänne ja asioita luonnossa saadaksenne huomionne. 

Pilvimuodostelmia, kiviä, jotka huutavat ilmoille viestiä muodollaan, lintuja, kukkia, jotka kukkivat 

kukinta-ajan ulkopuolella – oi, niin monilla, monilla tavoilla Minä yritän saada huomionne. Jos 

näette jotakin, mikä ylentää teitä tai vahvistaa ajatuksenne tai suunnan, teidän on viisasta olettaa, 

että se on Minun merkkini teille. Ottakaa kuva siitä ja pitäkää se päiväkirjassanne. Tämä on alttari, 

joka kunnioittaa Minun lupauksiani teille.”   
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”Minä puhun teille monilla tavoilla päivän aikana. Te havaitsette alle puolet niistä. Erityisesti, kun 

se on jotakin, jota te ette mieluummin kuulisi. Mutta ymmärtäkää, Minun rakkaat, Minä yritän 

kääntää teidät pois asioista, jotka eivät ole terveellisiä ja tulevat aiheuttamaan kipua.”  

”Tällaisina aikoina, on aina parasta istua hiljaa Minun kanssani ja antaa täysi huomionne Minulle, 

odottaa kunnes Minun läsnäoloni tulee selvemmäksi. Sitten kuunnella, hyvin huolellisesti. Minä en 

pysäytä teitä niille jalansijoillenne ilman syytä, aina on syy. Vastaamisenne Minun kutsuuni 

kuunnella, tulee tuomaan teidät suloisimman laatuiseen läheisyyteen Minun kanssani ja 

pelastamaan teidät monelta kivuliaalta menetykseltä.”  

”Mutta kuten aloitin tämän viestin rakkaudella, Minä haluan lopettaa sen rakkaudella. Juuri nyt 

monet teistä ovat konfliktissa perheittenne ja puolisoittenne kanssa. En ole koskaan kutsunut teitä 

olemaan niin pyhiä, että te olisitte luotaantyöntäviä tai välinpitämättömiä heidän tarpeilleen. 

Menkää ja täyttäkää puolisoittenne ja lastenne tarpeet. Jos te ylenkatsotte heidän tarpeitaan sen 

vuoksi, että teillä on suhde Minun kanssani, te saatte aikaan, että he paheksuvat Minua 

elämässänne ja ajatte heidät kauemmas.”  

”Minä en puhu synnistä; älkää koskaan antako periksi millekään synnille. Vastustakaa sitä hellällä 

päättäväisyydellä, ei koskaan karskilla tuomitsemisella tai tuomiolla.” 

”Minä puhun viattomista asioista, joissa aviomies ja lapset tarvitsevat teidän olevan läsnä. Te 

olette pimeydessä loistava valo. Te tuotte Minut mukananne joka paikkaan, minne menette ja 

Minun läsnäoloni tulisi tuoda iloa, rauhaa ja veljellistä rakkautta. Mutta jos te vaalitte närkästystä 

silloin, kun teidän pitää antaa heille, te ette heijasta niitä asioita. Pikemminkin on pinnanalaista 

jännitystä ja tunnetta, että te ette ole läsnä heitä varten, että muut asiat ovat tärkeämpiä.”  

”Saanko Minä sanoa, mikään ei ole tärkeämpää avioliitossa, kuin saada perheenne ja erityisesti 

aviopuolisonne tuntemaan itsensä rakastetuksi ja kunnioitetuksi, ilman jälkeäkään närkästyksestä, 

joka on piilossa sydämessänne tai ajatuksissanne?”  

”Mikään ei saa miestä kääntymään pois ”uskonnosta” niin nopeasti kuin omahyväinen, 

ylihengellinen vaimo. Se on miehen alentamista ja vähättelyä ja pikemmin kuin kilpailisi kassanne 

pyhyydessä olemisesta, hän juoksee toiseen suuntaan. Pikemminkin teidän tulisi vetää hänet 

keskusteluun ja kunnioittaa paikkaa, jonka Minä olen antanut hänelle elämässänne. Monta kertaa 

Minä puhun totuuden ja korjaan suunnan ei-uskovan puolison kautta. Miksi? Koska Minä 

kunnioitan ja vahvistan hänen auktoriteettinsa perheessä. Se ei tarkoita, että te olette sidottuja 

heittäytymään syntiin, on herkkiä tapoja perääntyä mistä tahansa, joka vaivaa omaatuntoanne.”  

”Kuitenkin teidän täytyy oppia ero uskonnon hengen ja uskonnollisen hengen välillä ja Minun 

hellän Henkeni johdattaminen tekemään asioita, jotka tekevät teidät kallisarvoisiksi hänelle ja 

rakentavat häntä. Ei ole helppoa rakentaa miestä, joka ei tavoittele Minua koko sydämellään. 

Mutta osa siitä, mitä Minä loin teidät tekemään, on saada hänet tuntemaan itsensä kyvykkääksi 

kuulemaan Minusta kunnioittamalla häntä ja kehumalla häntä, kun hän kääntyy Minun puoleeni.”  

”Tämän takia Minä kehotan teitä tekemään kaiken rakkauden hengessä. Monet ovat pilanneet 

avioliittonsa korjauskelvottomaksi olemalla super-hengellinen ja tekemällä kaikenlaisia ”suuria” 

asioita Minulle, kun kaikki, mitä Minä halusin, oli että he rakastaisivat perheitään esimerkkinä siitä, 

kuinka Minä rakastan heitä. Kun he tuntevat itsensä rakastetuiksi ja kunnioitetuiksi, Minä vedän 



 
140 

 

heitä puoleeni, koska te todella virtaatte vapaasti elävien vesien virroista, joilla Minä teidät 

puhdistin ja ravitsin.”  

”He tulevat haluamaan tämän virran latvavesiä, koska se on Rakkaus. Ja Rakkaus tekee työnsä 

äänettömästi sielussa, kunnes he ovat kyllästyneet maailmaan ja sen palkkioihin, missä vaiheessa 

heillä on aidon rakkauden nälkä. Olkaa se rakkaus heille, Minun Kaunis puolisoni. Olkaa se rakkaus 

heille ja älkää ikinä, koskaan saako heitä tuntemaan itseään pieniksi tai riittämättömiksi Minun 

edessäni.” 

 

 

458. Jeesus valaisee Vastalääkettä YLPEYTEEN ja ITSESÄÄLIIN &  

Pingikseen Demonien kanssa 

 
VASTALÄÄKE YLPEYTEEN JA ITSESÄÄLIIN & PINGIKSEN PELAAMISEEN DEMONIEN KANSSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Tammikuuta, 2017.  

( Clare ) Myöntäköön Jeesus meille armon haluta Hänen nöyryyttään, rauhan paikkaa, joka ylittää 

kaiken ymmärryksen.  

Minä tunnen itseni niin paljon turvallisemmaksi ja paljon enemmän turvassa olevaksi pienimmässä 

paikassa. Ja kuitenkin, liha taistelee sitä vastaan. Erityisesti, kun on jonkun sortin vanhempi ja 

yrittää tuoda Herran viisautta. Se ei ole niin helppoa. 

No niin, minä olen oppinut avioliiton käytännön asioiden kautta, että nöyryys on suurempiarvoista 

kuin se, että aina on vastaukset. Minun oli todella hyvin vaikea hyväksyä sitä, että jouduin 

taipumaan aviomieheni kannalle asioissa, mutta kouriintuntuva rauha laskeutui, kun kunnioitin 

häntä yli omien mielipiteitteni. Toisaalta taas, kouriintuntuva epämukavuuden tunne asettui 

sisälleni, silloin kun en kunnioittanut häntä yli mielipiteitteni. Ja jos hän oli väärässä, Herra antoi 

hänen tietää ja hän tuli takaisin pyytämään anteeksi. 

No niin, sama sydämen tahto on niin tarpeellista kaikissa suhteissa. Ja vastikään olen huomannut 

kovuutta sydämessäni laajennettua perhettä kohtaan, koskien ajattelutapojen erilaisuutta. 

Vihollinen kaipaa luoda erillisyyttä minun perheeseeni, mutta Herra, ollen aina niin valpas, osoitti 

tämän tänään.  

” Minun lampaani kuulevat Minun ääneni ja toista he eivät seuraa.” He tulevat juoksemaan 

poispäin toisesta äänestä. Ja sillä on tekemistä sen tilanteen kanssa, mistä minä olen puhumassa. 

Siis, minä tulin Herran luo, ajatellen, ”Tiedätkö, tässä luultavasti on anteeksiantamattomuutta.” Ja 

minä sanoin, ”Herra, Sinun rakkautesi on niin ihanaa. Kuinka minä EN voisi antaa anteeksi?”  

Jeesus vastasi… ”Haava vaivaa sinua, erillisyyden demonien ärsyttämänä.”  

( Clare ) Herra, kuinka minä pääsen tästä yli? 

( Jeesus ) ” Luovu ylpeydestäsi, Clare. Se on ainoa keino, Rakkaani. Se juontuu ylpeyden juurille. 

Me voimme itse asiassa päästä eroon tästä synnistä aika äkkiä, jos mitätöit sen joka päivä. Sinä 
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pyysit tulla tehdyksi nöyremmäksi. Minä olen antanut sinulle siihen työkalut käteesi. Käytä sitä 

nyt!”  

( Clare ) Vau! Joskus minä toivoisin, että Sinä et olisi niin nopea ja uskollinen! Sitten minä voisin 

rypeä itsesäälissä ja tuntea hyvin siitä asiasta… 

( Jeesus ) ” Ja hapattaa kaikki meidän kuuntelijamme?”  

( Clare ) Olet oikeassa, mitätöiminen on paljon parempi vaihtoehto.  

( Jeesus ) ” Minä tulen parantamaan kaiken vahingon, mitä haava on tehnyt, jos sinä tulet olemaan 

uskollinen ja murtamaan ystävyyden ylpeytesi kanssa. Se ei voi pilkata sinua ilman sinun 

suostumustasi. Jo sinä kieltäydyt myöntymästä siihen, vaikka se vain läpsii sinua kasvoihin – minkä 

se tulee tekemään – kun minä sallin suurempia ja suurempia tämän tyyppisiä nöyryytyksiä.  

 

Siispä, jos sinä kieltäydyt olemasta samaa mieltä, demonin täytyy mennä muualle. Pikemminkin, 

sanoisinko tämä linnake tullaan kukistamaan tiili tiileltä, joka kerta, kun sinä mitätöit sen. Minä 

haluan sinun olevan vapaa tästä kerta kaikkiaan, mutta sinun täytyy työskennellä kovasti sen 

eteen.” 

 ” Katsokaahan, Minun ihmiseni, Minä todella haluan teidän olevan vapautettuja tästä ansasta – 

lintuja, jotka liitelevät rakkauden tuulissa, eivätkä ne ole kahlittuja itsesäälin tunkiolle, aiheuttaen 

elämänne ohittavan teidät. Kun te menette sinne, kaikki mitä Minä olen välittänyt teille, 

kahlehditaan myös. Siispä Minä lupaan teille, demonit asettavat ansan teille muiden avulla, ollen 

kokonaan epäkunnioittavia, eivätkä kiinnitä huomiota teihin, sitten he toimittavat teille iskun, 

aiheuttaen torjunnan sydämessänne.” 

” Teidän lihanne, eloonjäämisen takia, haluaa palata iskuun ja sillä hetkellä, kun te viihdytätte 

itseänne sillä haavalla ja ajattelette pahasti heistä, jotka haavoittivat teitä, tai saivat teidät 

puolustuskannalle, juuri sillä nimenomaisella hetkellä he alkavat asettaa betonipylväitä teidän 

sydämiinne. Ja te ja kaikki lahjat, joita Minä olen antanut teille, vajoavat ansaan, kahlittuina 

itsesäälin ja koston kaltereiden taakse.”  

” Lapset, ei ole sen suurempaa haittaa, mikä teille voidaan tehdä, kuin ylpeyden ja närkästyksen 

lisääminen. Te tulette pelaamaan pöytätennistä demonien kanssa kaltereiden läpi tässä itse 

hyväksymässänne vankilassa, jokaisessa vaihtokaupassanne ulkopuolella olevien ihmisten kanssa. 

Te tulette aina etsimään syytä tuomita ja löytää vikaa heistä. Näin hyvät suhteet voidaan pahoin 

tuhota. Jos te olette oikeassa, eikä kukaan kuuntele ja te olette hiljaa, anteeksi antaen ja 

vähätellen ylpeyttä, mikään ei voi koskea teitä ja he vain haaskasivat aikaansa. Vielä kerran, Clare, 

sinä eniten muistutat Minua Minun halveksinnan kruunussani.”  

” Tiedättekö te, että paholaisilla on aikarajallisia toimeksiantoja? Toisin sanoen, alamaailman 

herroilla on agendoja, jotka he haluavat toteutettavan aikanaan – tai muuten. Ja ”muuten” ei ole 

kaunis näky. Siispä, kun te ehkäisette heidän yrityksensä saada teidät linnoittautumaan itsesääliin 

ja kostoon, he ovat vaikeuksissa ylempiensä kanssa. Minä vain sanon tämän teille, että te voitte 

sanoa itsellenne, ”Tuo demoni joutuu suuriin vaikeuksiin, koska minä en lankea tuohon tällä 

kertaa.” 

( Clare ) Herra, minä haluan muistuttaa Sinua Sinun kruunussasi.  
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( Jeesus ) ” Oletko varma?”  

( Clare ) En, mutta minä haluan olla varma. Minä olen halukas tulla tehdyksi halukkaaksi olla 

varma.   

( Jeesus ) ” Minä vain torun sinua, rakkain, että sinä muistaisit tämän, kun sinun sydäntäsi alkaa 

särkemään. Muista sitä hyvin pientä nunnaa, joka lähetettiin opettamaan noviiseja, jotka olivat 

juuri tulleet maailmasta ja tulleet sisään nunnaluostariin. Kun hän tuli huoneeseen opettamaan 

oppituntia, yksi noviiseista oli ottanut hänen tuolinsa ja hänellä ei ollut mihin istua. Siispä, mitä 

hän teki? Se on niin toistamisen arvoista. Hän istui lattialla ja antoi heille oppitunnin.” 

” Kuitenkaan mikään oppitunti ei olisi voinut olla kaunopuheisempi kuin hänen valintansa alentaa 

itsensä lattialle niiden keskelle, joilla oli vielä paljon oppimista. Tämä on sen kaltaista nöyryyttä, 

jota teillä pitää olla, vapautuaksenne tästä itsesäälin ja koston häkistä.”  

” Voi, oppitunnit ovat loputtomat, Clare. Todella, on miljoona tapaa tulla nöyräksi. Jotkut ovat 

vähemmän kivuliaita kuin toiset; mitkään niistä eivät ole miellyttäviä sielulle, joka on ylpeyden 

linnakkeessa.”  

” Siispä Minä sanon sinulle, Minun Rakkaani, Minä vastaan sinun rukoukseesi tällä ja sinä tulet 

tekemään hyvin ja jatkamaan eteenpäin. Oikeaan aikaan kaikki tulee selviämään. Sillä välin, sinä 

olet toiminut hyveellisesti ja tuonut sen Minun jalkoihini, etkä ole antanut sille toista ajatusta – 

pikemminkin pitänyt huolta siitä, että et ole tehnyt syntiä ja rukoillut niiden puolesta, jotka ovat 

aiheuttaneet sinulle ahdinkoa.”  

” Minun Lapseni, Rakastakaa, Antakaa anteeksi ja Unohtakaa ja jatkakaa matkaa, kun toiset eivät 

vastaa teille, kuten te olette ennakoineet. Nöyränä olemisessa on paljon enemmän hyvettä kuin 

oikeassa olemisessa. Liittykää Minuun Minun Halveksunnan Kruunussani. Minä pidin tätä kruunua 

koko elämäni, jopa Minun äitini torui Minua katoamisesta. Älkää kuvitelko, että se ei pistänyt, sillä 

se varmasti teki sen.”  

” Mutta kun te, Minun kallisarvoinen puolisoni, pidätte sitä kruunua, Minä koristan sen mitä 

taivaallisemmilla, tuoksuvilla ruusuilla – joiden tuoksu nousee korkealle, jopa Minun Isäni 

valtaistuinhuoneeseen ja tuo mukanaan lupauksen armosta.” 

” Siis, notkistakaa polvea näille oppitunneille, Minun rakkaat. Te ette voi mitenkään hävitä ollen 

pienempi ja nöyrempi. Ja mitätöikää ylpeytenne joka päivä. Minä tulen tekemään loput.”  

 

 

459. Jeesus sanoo… Älkää tuhlatko Aikaa profeetalliseen Juoruiluun &  

väärään Nöyryyteen… Auttakaa Minua! 

 
ÄLKÄÄ TUHLATKO AIKAA PROFEETALLISEEN JUORUILUUN & VÄÄRÄÄN NÖYRYYTEEN… AUTTAKAA 

MINUA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 21. Tammkuuta, 2017. 
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( Clare ) Herra siunaa teidät Hänen kallisarvoisella Ilolla, Sydänasukkaat! Todella, me olemme 

saaneet voiton! Ja Donald Trump on virassa. Herra, mitä Sinulla on sanottavaa omillesi tänään?  

( Jeesus ) ”Onnittelut, Minun Morsiameni, Minun ihmiseni ja Minun lapseni. Teidän rukouksenne 

todella on kuultu. Nyt työ on asetettu eteenne ja jokaista teistä tullaan kutsumaan oikea-aikaisena 

ajankohtana ottamaan asemanne tämän hallinnon rinnalla ja nostamaan heidät Minun Isäni luo, 

että heidät voidaan koristaa harvinaislaatuisilla armoilla, tuodakseen tarvittavia muutoksia, että 

tästä kansakunnasta tehdään aivan Minun oman sydämeni mukainen.”  

”Paljon työtä on tehtävänä edessäpäin ja kaikki teistä ovat hyvin varustettuja kantamaan 

esirukouksen ristiä, kun kutsutaan. Tetulette tietämään, kun aika on päällänne, te tulette 

tuntemaan taakan; olosuhteet elämissänne tulevat raskaammiksi käsitellä. Katsokaa Minuun ja 

hymyilkää ja kiittäkää Minua tästä taakasta, sillä Minä kerron teille totuuden, te jälleenrakennatte 

tätä kansakuntaa tiili tiileltä.” 

”Sillä aikaa, kun muut yhä keskittyvät elämiinsä ja aktiviteetteihin Taivaaseennoston, Tempauksen, 

ja profetioiden ympärille, Minä haluan teidän olevan kiireisinä hoitamassa toimeksiantoja, joita 

Minä olen antanut teille. Monta kuukautta sitten, Clare, Minä annoin sinulle tehtäväksi tehdä 

muotokuva. Nyt se on tehty. Mitä jos sinä olisit sanonut Minulle silloin… ”Voi, olen pahoillani, 

Herra. Ei ole aikaa tehdä sitä.”  

( Clare ) Sitä ei koskaan olisi tehty, Herra.  

( Jeesus ) ”Aivan oikein. Siispä, tällä aivan samalla tavalla, Minä annan tehtäväksi sinulle tehdä 

musiikkia Minun kanssani, mikä tulee vetämään sieluja Minun sydämeeni ja antamaan heille 

lohtua, viisautta ja säästämään elämää, vetäessään heitä pois elämän liejusta, mihin he ovat 

uppoamassa, ilman Minua elämissään. Ilman, että ovat tunteneet Minun suurta rakkauttani heitä 

kohtaan; ilman, että ovat tienneet, että olen aivan siinä lähellä pelastamassa heitä.”  

”Nämä ovat heitä, joita Minä haluan sinun tavoittavan musiikillamme. Kyllä, Julie on tehnyt 

uskomatonta työtä, ollen uskollinen sille, jonka Minä olen kutsunut hänen olemaan ja Minun 

armollani sinä tulet myös.”  

( Clare ) Tässä Hän viittaa Julie True-nimiseen laulajaan.  

( Jeesus ) ”Lauluille on paljon tilaa, satoja lauluja, jokainen voideltu koskettamaan juuri tietynlaisia 

kauheita olosuhteita, vain yksi sielu uimassa toivottomuuden meressä ja tarviten juuri sitä sanaa, 

vetääkseen heidät pois oikea-aikaisesti.”  

”Katso kaikkia ihmisiä, jotka ovat koskettaneet sinua musiikillaan. Jokaisella oli vaikutus ajankohta 

elämässäsi ja sitten ne menivät, kun uudet artistit tulivat ja koskettivat sydäntäsi, juuri sillä tavalla, 

kuin Minä voitelin heidät.”  

( Clare ) Hän yrittää rohkaista minua, koska Julie Truen kuuntelemisen jälkeen, rehellisesti, mitä 

minulle jää tehtäväksi? Tunnen, että hän on tehnyt sen kaiken!  

( Jeesus ) ”Se on hölynpölyä. Sen kaltainen ajattelu ei tule ylhäältä Taivaan valtaistuimelta, vaan 

alhaalta liekkien valtaistuimelta. Ei, Ei! Sinun täytyy vastata Taivaalla, Clare. Meillä on sinulle 

lauluja tehtäviksi, todella!” 
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”Rakkaani, älä loukkaa Minua epäuskolla. Sinulla on jo useita, joita sinä voisit viimeistellä. Minä 

tulen antamaan sinulle viestejä ja lauluja. Minä itse tulen laiduntamaan tämän lauman lampaita 

ylhäältä tulevalla ravinnolla. Mutta sinä Minun hyvin kallisarvoiseni, älä jätä huomiotta tätä armon 

ajanjaksoa elämässäsi.”  

”Todella, sinut on tehty kurssia varten, mihin olet saapumassa nyt. Todella, Minä olen muovannut 

ja jalostanut sinut tulessa, tuodakseni nämä rakkauden laulut sydämestäsi Minun ihmisilleni. Älä 

kadota näkyä siitä, kuka MINÄ OLEN elämässäsi. Voit olla niin pieni kuin haluat ja Minä pidän siitä, 

kun olet pienin, mutta älä väheksy sitä, mitä Minä voin tehdä palvellakseni Minun ihmisiäni sinun 

kauttasi, vaikka oletkin niin heikko ja sinulta puuttuu taitoja ja yhteistyökykyä. Ne puutteet eivät 

merkitse Minulle ehdottomasti mitään. Minä voitan ne armollani, kunnes voitelu tekee työnsä 

miesten ja naisten sydämissä. Kuitenkin, sinun sydämesi tulee olemaan, kaikin mokomin, kaikkein 

tärkein osa laulujamme.” 

”Katsohan, sydämesi ja keuhkosi pysyvät yhdessä ja ilma, jota hengität ulos, on pyhitettyä ilmaa. 

Kun laulat, ilma pyhittyy, koska Minä olen sydämessäsi Minun Valtaistuimellani. Aivan Minun 

elämäni on laulujemme läpitunkema. Värähtely, jota uloshengitetty ilma tekee, on pyhää. Se 

menee ilman läpi, aiheuttaen pyhyyden aaltojen väreilevän, minne ikinä ne menevätkin. 

Äänityksen välittämänä, se tarkoittaa Maapallon ääriin, Minun Ääneni tullaan kuulemaan.”  

”Miksi Minä painotan tätä sinulle? Koska Minä näen sinun epäuskosi, sinun loppuun uupumisesi, 

sinun epäonnistumisesi menneestä hiipivät sisällesi. Minä näen sinun rajoituksesi 

yhteensovittamisessa, kun sormeilet pianosi koskettimia. Minä näen tämän kaiken, Clare, ja 

tiedätkö mitä?” 

( Clare ) Niin, Herra?  

( Jeesus ) ”Minun silmissäni, se ei ole este eikä voimavara, koska Minun armoni kautta tämä työ 

tulee tehdyksi ja Minun armoni ei epäonnistu, kun astia on halukas.”  

( Clare ) Juuri, kun Hän oli sanomassa tätä, Hän lähetti Minun Jeesus kissanpennun huoneeseen 

hyppäämään kosketinsoittimelleni ja käpertymään viereeni. Ja Hän aina tekee tämän, kun 

taistelen lannistamaisen ja epäuskon linnaketta vastaan.  

Ja kysyin Häneltä… ”Ja aika tähän, Herra?” Koska todella, viestin saaminen joka päivä ja taloudesta 

huolehtiminen ottavat paljon aikaa. Rukous on todella se, joka vie eniten aikaa, enkä aio aloittaa 

päivää ilman sitä.  

( Jeesus ) ”Joka aamu, ennen rukoukseen tuloa, kun heräät, Minä haluan, että soitat jotakin 

pianolla. Sitten rukouksen ja viestin jälkeen mene takaisin sen pariin. Sovittele se päivääsi. Älä 

odota, että päivän loppu alkaa – siihen mennessä olet jo väsynyt.”  

”Tulee aikoja, jolloin ei ole viestiä, koska viesti on kirjoittamassasi laulussa. Se laittaa sinulle 

painetta VIIMEISTELLÄ laulu ja saada se ilmoille… eikö vain, Minun Rakkaani? Muistatko 

Consecration of Bridget (=Bridgetin vihkiminen) laulun? Ja kuinka kauan sinulta se vei?”  

( Clare ) Puolitoista päivää.  

( Jeesus ) ”Siis ei enää kolmen viikon lauluja. Ei enää. Minä haluan kuulla ja nähdä viikon lauluja. 

Minä tulen auttamaan sinua tässä. Mutta Minä haluan asettaa päämäärän: kun Minä annan sinulle 
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melodian ja säkeet, Minä haluan, että se on viimeistelty viikossa. Seitsemässä päivässä tarkka 

ollakseni. Minä pidän huolen siitä, jos teet siitä ykkösen tärkeysjärjestyksessäsi.”  

”Ja te muut Minun instrumenttini, menestyksen salaisuus ei ole intohimossa, ympäriinsä 

kiirehtimisessä ja painostamisessa, vaan turvaamisessa Minun kykyyni tehdä se teidän kauttanne. 

Teidän suurin epäonnistumisenne on vihollisen kuuntelemisessa, ”Voi, mitä merkitystä teidän 

lahjallanne tulee olemaan? On jo niin monia, joilla jo on kykyä, teidän lahjaanne ei tarvita. Antakaa 

muiden kyvykkäämpien ja kokeneempien tehdä se.”  

”Ei! Siinä puhuu Valheiden Isä. Minä tarvitsen teidän lähestymistapanne tuoreutta, siitä mitä te 

teette. Mitä ikinä se onkin, te olette ainutlaatuinen ja täsmälleen tätä ainutlaatuisuutta Minä 

tarvitsen. Ihmisiä tulee ja ihmisiä menee. Artisteja tulee ja artisteja menee. On aika luoda ja on 

aika levätä. Ja jokaisella teistä on ajanjaksonne, olipa lahjanne hallinnossa, köyhien ruokkimisessa, 

rakentamisessa, kirjoittamisessa, opettamisessa, taiteessa tai musiikissa. Jokaisella teistä on 

ainutlaatuinen kipinänne Jeesusta sydämissänne ja Minä haluan teidän antavan äänenne sille, mitä 

teette.”  

”Ajanjaksoilla on laskuvetensä ja nousuvetensä, Minun Ihmiseni. On ajat antaa viestejä ja ajat olla 

hiljaa. Kyllä, Minä haluaisin puhua kauttasi joka päivä. Kuitenkin, on aikoja, jolloin Minä olen 

odottamassa, että olosuhteet täyttyvät, ennen kuin tuon opetusta Claren kautta. Olkaa 

kärsivällisiä. Asioita tapahtuu kulissien takana, asioita, jotka ovat viestin olennainen osa ja Minä 

odotan niiden kypsyvän.”  

( Clare ) Siispä arvelen, että tässä vaiheessa Minun pitäisi mainita… ne teistä, jotka odottavat 

viestiä joka päivä, minä en voi antaa sitä, mitä Jumala ei anna minulle. Minun täytyy odottaa 

Häntä. Siispä, pyydän, ymmärtäkää, Minä en keittele kokoon näitä viestejä, Minä odotan Herraa.  

( Jeesus ) ”Se on täsmälleen oikein. Minä pidättelen siihen, kunnes Minun Henkeni on 

työskentelemässä teidän elämissänne, paljastaen ja tuoden tilanteita päätökseen juuri oikealla 

hetkellä. Sitten Minä astun kuvioihin juuri oikeilla sanoilla parantaakseni ja lämmittääkseni 

sydämenne. Kaikki, mitä Minulla on, on teidän, mutta Minun täytyy mitata se hyvin pikkuriikkisinä 

annoksina, että te omaksuisitte sen.” 

”Siispä johtopäätöksenä, onnittelut voitoistanne rukouksessa ja olkaa valmiina seisomaan 

vartiossa, kun teitä kutsutaan turvaamaan ja edistämään tätä hallintoa (Trump) rukouksillanne.”  

”Sillä välin, älkää, pyydän, älkää katselko Taivaaseenostoa. Olkaa kiireisiä Minun 

toimeksiannoissani teille. Tuottakaa hedelmää lahjoillanne, joita Minä olen teille antanut. Pitäkää 

huoli siitä, että sitä levitetään. Lähettäkää leipämme vetten yli. Älkää uupuko loppuun hyvää 

tehdessänne ja TIETÄKÄÄ ilman epäilyksen häivää, jos Minä olen antanut teille lahjoja ja 

kutsumuksen, MINÄ TARVITSEN ja ODOTAN teidän vastaavan, koska MINÄ TARVITSEN teidän 

olevan osa sitä, mitä Minä olen tekemässä.”  

”Ja tietäkää, että kun toisten täytyy astua taaksepäin lepäämään tai pitämään tauko, Minä tulen 

edistämään teitä heidän paikalleen, niin että Minun Ihmiseni ja Kadotetut eivät kulje ilman Minun 

rakkauteni lohdutuksia, joita te levitätte, missä ikinä muodoissa ne onkaan teille annettu 

toimeksiannoiksi.”  

”Ja viimeinen varoitus. Ne teistä, joilla on kytköksiä väärään nöyryyteen, ajatellen, että te ette ole 

mitään ja teidän osallanne ei ole merkitystä… Jokaiselle Minä annoin kykyjä, yhdelle viisi, toisille 4, 
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3, 2 ja yhden. Älkää olko niin kuin itsepäinen ja typerä palvelija, joka hautasi leiviskänsä. 

Pikemminkin, sokeassa heittäytymisessä, edetkää lahjallanne, tuottaen ja viimeistellen tehtävänne 

oikea-aikaisesti. Lähettäkää se ilmoille tämän maailman tarvitseville ja teillä ei tule olemaan 

häpeää, kun Minä tulen. Teille Minä tulen sanomaan, ”Hyvin tehty Minun hyvä ja uskollinen 

palvelija; mene Herrasi iloon”.” 

”Mutta niille teistä, jotka vielä pakkaavat Taivaaseennostoa varten, Minä sanon, katukaa! Ja 

tuokaa hedelmää, joka on Minun teihin investoimieni armojen arvoista. Etsikää Minua, kunnes te 

löydätte Minut ja vastaanotatte Minun kädestäni hyvin erityisen työn, joka Minulla on teille 

tehtäväksi.”  

”Minä en sanonut, että jättäkää Taivaaseennosto huomiotta. Teidän tulee katsoa eteenpäin 

kaivaten sitä. Mutta Minä sanoin, että lopettakaa tekemästä siitä ja kaikkein viimeisimmästä 

profeetallisesta juorusta elämänne keskipiste ja ryhtykää kiireisiksi Minun töissäni. Tai te ette tule 

tuomaan yhtään hedelmää.” 

”Minä tulen pian ja jokaiselle Minä tulen antamaan palkkion uskollisuudestansa. Pyydän. Olkaa 

uskollisten joukossa, Minä vetoan teihin. Olkaa uskollisten joukossa, jotka auttoivat Minua 

korjaamaan satoa.” 

 

 

460. Jeesus sanoo... Voin tehdä kanssasi mitä tahansa... Pyydän vain kahta asiaa 

 
26.01.2017 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

”Olette kunniakseni, kuin arvokkaaseen käyttöön sopivat astiat. Minä voin tehdä kanssasi mitä 
tahansa Minä tahdon. Jos sinulla ei ole siihen DNA:ta, niin Minä asetan Minun DNA:ni sinun 
fyysiseen itseesi ja silloin sinulla on tehtävään tarvittava lahjakkuus. Pyydän vain kahta asiaa... 
Puhdasta rakkautta Minua kohtaan ja halukasta, uskovaa sydäntä. Näiden sinun vapaaehtoisten 
ominaisuuksien avulla Minä voin tehdä mitä tahansa – Ja monesti kaikkien hämmästykseksi Minä 
usein teenkin! Sinua ei rajoita menneet epäonnistumiset ja rajat, joita et ole onnistunut 
ylittämään. Itse asiassa et ole pystynyt ylittämään niitä, koska et ole tuntenut olevasi valmis – Ja se 
lahjakkuus olisi voinut koitua kompastukseksesi.”  

”Musikaalisuus on erityisen petollinen lahjakkuus, koska ihmiset alkavat jumaloida artistia ja se voi 
hyvin nopeasti nousta heidän päähänsä. Sen johdosta Minun muusikot ovat kokeneet paljon 
karaisua, asteittaista etenemistä ja vaikeita tilanteita menneisyydessä. Heidän pitää pystyä 
kantamaan heidän voitelunsa, jotta he pystyisivät tuomaan teidät kaikki Minun luokseni. Se on 
papinomainen tehtävä, eivätkä kaikki elä puhdasta ja papillista elämää. Tämän takia näette 
vanhempia muusikkoja nostettavan ylös. He ovat eläneet läpi kuvitelmien ja maailman 
turhamaisuuksien ja tulleet siihen tulokseen, että vain Jumalalla on merkitystä.”  

”Pyydän sinua ymmärtämään, että olet täydellisen sopivia mihin tahansa tehtävään, jonka sinulle 
osoitan. Sinun taitosi eivät ole välttämättömiä. Sinun sydämesi ja antautumisesi ovat. Itse asiassa 
asetan Minun haluni sydämeesi, jotta voisin pyytää sinua katsomaan sisimpääsi ja tunnistamaan 
sen unelman. Olen asettanut sen sisimpääsi syystä. Ja kun löydät sen, mikä lepää sykkivän 
sydämesi alla, voit tuoda sen Minulle ja muuttaa sen todellisuudeksi.”  
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”Odotan joidenkin teistä löytävän itsensä ja sen, mitä Minulla on heille. Etsi Minua kunnes löydät 
Minut ja Minä annan sinulle sen, mitä sydämesi halajaa. Aivan kuten on kirjoitettu, ’Etsikää ennen 
kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.’ 
Matteus 6:33”  

”Muistakaa, ilon ja täyttymyksen tuominen teille todella ilahduttaa Minua.” 

 

 

461. Jeesus sanoo… ÄLKÄÄ KOSKAAN OLETTAKO MINUN ARMOANI 

 
ÄLKÄÄ KOSKAAN OLETTAKO MINUN ARMOANI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Tammikuuta, 2017. 

Clare aloitti… Herra, tämä on ollut mätä, kurja, mahdoton päivä. Minä ymmärrän, että minulla on 

ollut siihen suuri osuus, mitä minä olen tehnyt tällä viikolla, ollen kotihullu, pakko-oire häiriöinen. 

Mutta minä en ymmärrä tätä päivää. Minä halusin kunnioittaa sitä, mitä minä tunsin, että sinä olit 

sanomassa, mutta tulostin ei toiminut. Pyydän, puhu minulle.  

Jeesus aloitti… ” Minä en ole unohtanut sinua, Clare, mutta oletko sinä unohtanut Minut? Älä 

vaella viereltäni, älä hetkeksikään. Pysy tässä, pää Minun sydämelläni, äläkä vaella. Pyydän, 

tukeudu Minuun.”  

Sitä minä haluan koko sydämestäni, Herra – mutta asioita vain ilmestyy.  

” Ja sinä lankeat niihin, Minun Rakkaani. Todella, sinä olet helppo saalis. Paholaiset ovat pelanneet 

sinulla pöytätennistä, saaden sinut juoksemaan edestakaisin, hoitaen yllättäen syntyneitä 

ongelmia. Anna niiden olla, sinulla on parempaa tekemistä. Sinä et näe, kuinka paljon nämä 

voimat vaikuttavat sinuun. Mutta KAIKKI, mikä vie sinut pois Minun luotani, olipa se kuinka 

hyveellinen tahansa… juuri nyt se on ansa. Lakkaa lankeamasta näihin ansoihin. Sinä olet 

vakavassa vaarassa antautua arvottomille vaatimuksille.”  

” Sinun täytyy ryhdistäytyä ja lopettaa tämä.” 

Minä ajattelin latteaa lasagnea, jonka minä vedin pakastimesta ja aioin lisätä siihen jotakin – 

pakastepinaattia ja täytteitä. Jopa, kun minä keräsin aineksia, minun omatuntoni sanoi minulle… 

”jälleen uusi ansa, mene takaisin rukoilemaan, sinulla on jo syötävää.” 

Jeesus kiilasi väliin jälleen… ”Minä pitäisin parempana, jos et tekisi sitä juuri nyt, se on taas uusi 

ansa. Etkö sinä näe sitä?”  

Kyllä, luulenpa, että näen. Kaikki minun tämänpäiväiset Raamatun ja pyhän kirjan lukemiset 

puhuivat, kuinka Israelilaiset suututtivat Herran aviorikoksillaan. Minä toivoin, että se ei olisi ollut 

minusta… mutta ne olivat minusta. 

Jeesus jatkoi… ”Syö, mitä on jääkaapissa, äläkä ryhdy kokkaamaan. Jälleen kerran, sinun täytyy 

pitää vapaaehtoisesi kiireisenä todellisessa työssä. Ei enää sivuhommia. Pyydän, mennään 

eteenpäin.” 
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” Tarpeeksi on tarpeeksi. Palatkaamme perusasioihin. Nämä ovat testejä, Minun Rakkaani 

Todellisia testejä. ”Hyppääkö hän uudelle sivupolulle ja suoraan ansalankaan vai kääntyykö hän 

pois ja pysyy Minun kanssani ja on uskollinen.” 

 ” Kuten sinun aviomiehesi sanoi sinulle, ”Käänny pois näistä asioista, jotka kutsuvat sinua.” Sinä et 

ole ainoa, joka läpikäy näitä asioita. Vihollinen on aloittanut laajan sodan häiriötekijöillä Minun 

Ruumistani vastaan, pitääkseen heidät pois vakavasta rukoilemisesta ja töistä, joihin Minä olen 

heitä kutsunut.” 

” Asiat, jotka Minä haluan julkaista teille ovat hyvin tärkeitä Minulle ja armot virtaavat hyvin 

vahvoina juuri nyt ja teidän kaikkien pitää päästä Minun armoni jouhevaan virtaukseen ja mennä 

virran mukana. Vihollinen yrittää potkaista tiedät pois ja johdattaa teidät turhille reissuille.”  

” Kysykää itseltänne… ”Onko tämä ehdottoman kiireellisen elintärkeää vai voiko se odottaa?”  

” Antakaa Minun antaa teille esimerkki… sähkölaskunne maksaminen ennen kuin teiltä katkaistaan 

sähköt, on ehdottoman elintärkeää. Vuotavan hanan korjaaminen voi odottaa. Lämmön 

lisääminen ennen kuin talo kylmenee, on elintärkeää; Lasagnen tekeminen viikoksi ei ole.”  

Minä aioin jatkaa sitä vihanneksilla ja Herra sanoi… ”Minä haluaisin, että ET tekisi sitä. Syö sitä 

mitä olet valmistellut ja keskity Minuun.” 

” Minä en voi painottaa tätä tarpeeksi. Terveen järjen pitäisi kertoa sinulle, että ei tulisi ottaa 

kaikkea sitä ruokaa pakastimesta, vaan tulla toimeen sillä mitä on.”  

” Minä haluan teidän tietävän, Minun ihmiseni, että Minä en kiistele sielun kanssa ikuisesti. Jotkut 

kuluttavat koko elämänsä roikkumalla kapealla armon kaistaleella. Sitä voidaan venyttää 

katkeamispisteeseen – kunnes Minä laitan sielun takaisin hyllylle ja etsin toisen, joka on Minun 

armojeni arvoinen.”  

” Älkää koskaan olettako Minun Armoani. Se, minkä Minä saattaisin antaa anteeksi, Minun Isäni 

saattaa määrätä loppuvaksi. Te ette halua olla siinä paikassa. Se on valtava erämaa ja tuskin vettä 

ollenkaan. Siellä skorpionit pistävät ja käärmeet kiemurtelevat ja sielu, joka on työskennellyt tiensä 

siihen paikkaan, kärsii vaikeita katumuksen tunnonvaivoja. Siispä, Minä pyydän teitä kaikkia – 

olkaa tarkkaavaisia Minun armoni suhteen, älkääkä ottako Minua itsestään selvyytenä.”  

” Katsokaahan, sillä korkeudella, mille me olemme kiipeämässä, on hyvin kovia tuulia ja ne ovat 

hyvin voimakkaita. Teidän päätöksenne käyttää suurta viisautta ja totella Minua täytyy olla 

suurempi.”  

” Sen sanottuani, Clare, sinä tulet selviämään. Sinä todella tulet, Minun Rakkaani, mutta sinun 

täytyy soveltaa itsesi nyt, juuri nyt, paljon voimallisemmin vihollisen vihjailuita vastaan. Se on 

sinusta kiinni, Minun Rakkain, se todella on sinusta kiinni.” 

” Nyt Minä myönnän sinulle Minun anteeksiantoni. Pyydän, nousen pakko-oireisuuden kuopastasi 

ja kulje Minun kanssani rauhassa, ilossa ja autuudessa, kun me rukoilemme ja luomme yhdessä. 

Minä rakastan sinua. Minä rakastan jokaista teitä, Sydänasukkaat – yli sen mitä te voitte käsittää 

tai te kuolisitte siihen paikkaan. Ne, joita Minä rakastan, niitä Minä kuritan.”  

” Siispä kaikki te, Minun hienostuneen kauniit Morsiameni, soveltakaa itsenne armoihin, joita Minä 

olen välittämässä teille ja älkää salliko vihollisen viskata teitä ympäriinsä kuin jalkapalloa. Joka 
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kerta, kun teidän huomionne häiriintyy, he saavat pisteitä ja tekevät maalin. Ja te jäätte jälkeen 

Minun tahdostani. Älkää päästäkö niitä voittajan asemaan. Tapelkaa heidän kanssaan kaikella 

voimallanne ja armoilla, joita Minä annan teille. Loppujen lopuksi, onko niin vaikeaa sanoa EI? 

Minä lasken sen varaan, että te teette niin. Katsokaa poispäin ja sanokaa EI! Sitten ottakaa Minun 

kädestäni kiinni ja me kuljemme yhdessä kunniakkaisiin töihin, mitä meillä on tehtävänä toinen 

toistemme kanssa.”  

” Älkää antako huomion harhauttamisen korkeiden tuulien puhaltaa teitä pois kurssiltanne.” 

 

 

462. Jeesus sanoo… Etsikää Minua, kunnes löydätte Minut 

 
TE OLETTE NIIN ERITYISIÄ MINULLE… ETSIKÄÄ MINUA, KUNNES LÖYDÄTTE MINUT 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Tammikuuta, 2017. 

Olkaamme päihdyksissä Herran rakkaudesta ja ammentakaamme sitä rakkautta kadotetulle ja 

haavoittuneelle ihmiskunnalle, joka elää kaikkialla ympärillämme, Sydänasukkaat.  

Vaikka tämä viesti alkaa sillä, että Jeesus osoittaa viestin minulle, myöhemmin Hän tekee selväksi, 

että mitä Hän on sanonut minulle, koskee teistä jokaista, hyvin jäljentämättömällä tavalla. Te 

olette ainutlaatuisia, jotka on otettu Isän rinnuksilta ja palataksenne sanomattomassa ilossa ja 

autuudessa Jumalanne luo. 

Voi Herra, Sinun läsnäolosi on niin suloista tänä aamuna. Sinä olet niin haavoittuva!  

Hän aloitti… ” Sitä tunnen sinua kohtaan, Minun Morsiameni. Jopa kun olit mietiskelemässä… sinä 

olet Minun Tuhkimoni. Sinun kaltaistasi ei ole toista Taivaassa tai Maapallolla. Ja kun saan sinut 

takaisin Minun käsivarsilleni, se on Minulle Taivas itsessään. ”  

” Minä sallin näitä hyvin vaikeita koettelemuksia vain pitääkseni sinut pienenä, niin että voin 

siunata sinua Minun Sydämeni paljastuksella ja kuinka se sykkii niin hartaasti sinua varten. 

Olettamukseen on niin helppo langeta. Sen takia, Minun täytyy valmistella sinut Itse, kantamaan 

tämä vasta paljastetun yllättävän tiedon syvyys siitä, Kuka Minä Todella Olen sinulle. ” 

Ja tässä vaiheessa haluan jakaa kanssanne sen, että olin kuuntelemassa Julie True`ta. Minä näin 

Herran niin selvästi. Hän oli pukeutunut housuihin ja valkeaan paitaan ja me tanssimme hitaasti 

syrjäisessä paikassa. Hän ja minä olimme ainoat olemassa noissa hetkissä. Ja kun katsoin Hänen 

kasvoihinsa, kyyneleet valuivat Hänen poskilleen, koska Hän oli niin onnellinen, kun Hän sai kaiken 

huomioni, huolimatta monista vihollisen yrityksistä vetää minut pois rukoiluhetkestä tänään.  

Hän oli niin iloinen ja perusteellisen otettu ja Hän oli niin iloinen, että minä otin Hänet 100 

prosenttisen vakavasti Hänen hellässä rakkaudessaan minua kohtaan. Kuinka ihmeessä pystyn 

selittämään teille, mitä minä koin – tunteet, joita Hän salli minun huomata? Voitteko kuvitella sen? 

Sinä olet 17 ja olet hurjan ihastunut tyttöön, joka on jatkuvasti kiireinen monien asioiden kanssa, 

että hän  huomaa vain, että teillä kahdella on paljon yhteistä. Te molemmat rakastatte samoja 

kursseja ja löydätte usein itsenne työskentelemästä samojen projektien parissa. Sinä rakastat 

mennä pitkille vaelluksille kanootilla ja leiriytymään ulos. Te molemmat olette innoissanne, kun 
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vierailette lasten sairaalassa ja olette jopa vapaaehtoisina Elävässä Keskuksessa, jossa vanhuksia 

asuu. Te molemmat rakastatte soittaa instrumentteja ja jopa samanlaisesta musiikista. Te olette 

jatkuvasti toistenne seurassa, mutta hän ei huomaa sitä! Että sinulla on tunteita häntä kohtaan. 

Syviä tunteita, koska hän on niin tutkintojensa ja projektiensa kimpussa.   

Tätä jatkuu kuukausia ja vuosia. Sitten viimeinkin, koulussa on tanssit ja sinun toiveet ovat 

korkealla, että jotain voisi tapahtua. Kun haet hänet, hän yhä juoksee ruokkimassa hamstereitaan, 

kastelemassa kukkiaan, etsimässä toista kenkäänsä. Viimein hän lähtee talosta kanssasi. Sinä 

ajattelet itseksesi, ” Jos hän vain ”näkisi” minut, todella ”näkisi” kuka minä olen, minä tiedän, että 

hän rakastuisi minuun. ” 

Tansseissa, sinä viimein saat tilaisuutesi, kun tanssitte hitaasti ja jotain epätavallista tapahtuu – 

ensimmäistä kertaa koskaan hän ”näkee” sinut. Ja sillä hetkellä, hän rakastuu sinuun päätä 

pahkaa. Kyyneleet valuvat poskiasi pitkin, kun ymmärrät, että hän viimein on oivaltanut sen, että 

minä olen hänen ja hän on minun. Te olette tunteneet peruskoulusta asti, nyt olette koulunsa 

päättäviä ja viimeinkin hän on huomannut sen! 

Te molemmat olette toisianne kohtaan tuntemanne rakkauden valtaamia ja välittömästi te 

tiedätte, että te tulette viettämään ikuisuuden yhdessä. Ette voi tehdä muuta kuin itkeä ilon 

kyyneleitä, että teidät on tehty toisianne varten – ainutkertaisesti erilaisia kuin kaikki muut parit. 

Te kaksi olette ehdottomasti yhtä sydäntä, yhtä mieltä ja sielua; täydellinen pari. 

Katsokaahan – Pikkuriikkisenä Jumalan palasena, Hänestä otettuna, teillä on hyvin omankaltainen 

ominaisuuksien malli. Kutsukaa sitä DNA:ksi vain esimerkin vuoksi. Tämä malli on ainutlaatuinen ja 

saa teidät vaalimaan samoja asioita: samoja värejä. Samaa musiikkia, makuja ja elämänvalintoja. 

Kaikkea mikä on tärkeää teille. Ja mikä vielä tärkeämpää, nämä ominaisuudet saavat teidät 

elämään tietyllä tavalla ja haluamaan tiettyä kohtaloa. 

Jos ilmaisemme sen lapsen kaltaisemmalla termillä, kuten Tuhkimo, lasikenkä viimeinkin sopii 

oikeaan jalkaan ja kohtalo on löytänyt täydellisen vastaparin. Mikä satu! Jumala rakastuu pelkkään 

ihmiseen. Kuitenkin, se EI ole satua – se on totta! Ja pari on niin rakastunut. Ja kaikkein suurin 

tuska, minkä olen Herralla koskaan nähnyt, on kun viaton, perusteellisesti rakastava mies, kokee 

torjunnan kipua, koska sielu ei usko, että Hän rakastaa heitä tällä tavalla. 

Muistan yhden kokemuksen Taivaassa, missä Hän vei minut kanootilla järven yli pienelle saarelle, 

joka on eekkerien ( eekkeri=0,4 hehtaaria ) kokoisen lumpeenlehti patjan reunalla. Siellä oli pieni 

kivinen talo, joka oli rakennettu valtavan pajupuun alle, puu peitti koko saaren. Kun pääsimme 

sinne, kolme minun suosikki kristittyä sankariani menneiltä ajoilta tervehtivät minua ja puhuivat 

minulle minun Jeesuksestani, joka muuten oli hiljaa, istuen kanootissa, Hänen kasvoillaan oli 

ilmeinen malttamattomuuden ilme.     

He selittivät minulle, että kuinka paljon Hän rakastaa minua ja että Hän toi minut tänne toivoen, 

että minä viimeinkin vastaanottaisin Hänen rakkautensa ja uskoisin Häneen. Minun epäuskoni 

Hänen rakkauteensa oli aiheuttanut Hänelle vuosien surun ja kivun ja Hän toivoi, että ehkä nämä 

ystävät suuresta todistajien pilvestä voisivat vakuuttaa minut ja minä lakkaisin satuttamasta Häntä 

ja uskoisin Hänen rakkauteensa minua kohtaan. Kun he kertoivat minulle tästä rakkaudesta, minä 

vilkaisin Häntä ja sanoin, ” onko tämä totta? ” 
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Hän vastasi, ” On se ” kun kyyneleet virtasivat Hänen kallisarvoisia poskiaan alas. Voi, minä tunsin 

sellaista tuomitsemista sillä hetkellä! Että en todella ollut uskonut Hänen rakkauteensa minua 

kohtaan. 

Jälleen, kun katson muotokuvaa, jonka Hän teki minun käsieni kautta, minä näen sen rakkauden, 

sen viattomuuden, sen kaipauksen, sen toiveen, että minä ottaisin vastaan kaiken, mitä Hän 

haluaa antaa minulle Itsestään, että minä tulisin ”näkemään” Hänet, kuten Hän näkee minut ja on 

rakastunut minuun niin paljon. Että minä viimeinkin ”ymmärtäisin” että kohtalomme on sinetöidyt 

Taivaassa ja Maapallolla. 

Ja kun se tapahtuu, mikään ei ole mahdotonta meille. Me teemme kaiken tehdäksemme 

puolisomme iloiseksi, jopa luovumme lihallisista iloista miellyttääksemme Häntä. Me tulemme 

tekemään epätavallisia asioita, koska me uskomme Häneen. Mutta kaikkein tärkeintä kaikesta, me 

rakastamme muita niin kuin Hän rakastaa meitä ja he myös löytävät Jumalansa hellän rakkauden 

heitä kohtaan ja antavat elämänsä Hänelle.  

Jeesus aloitti… ” Sinä olet tehnyt erinomaista työtä selittäessäsi. Mutta Minä haluaisin viedä sen 

vähän pidemmälle ja verrata meidän suhdettamme sinun suhteeseesi kissojesi ja koirasi kanssa. 

Sinä olet kuullut sanonnan, ” Ole se henkilö, jonka koirasi luulee sinun olevan. ” Mutta Minä 

sanon, ” Sinä olet se henkilö, jonka koirasi ajattelee sinun olevan. ”   

” Ymmärrä, että asiat, jotka vievät sinut NIIN alas, ovat hyvin pieniä asioiden kulussa. Sinä teet 

virheitä. Sinä et voinut odottaa ulosmenoa, joten teit matolle. Sinä tarvitsit jotain pureskeltavaa, 

joten otit Minun tossuni ja söit siitä puolet pois. Sinä juoksit, kun näit Minut, koska sinä tiesit, että 

minä olin pulassa. Sinä ajoit takaa kissaa, joka rikkoi Minun lempi antiikki lamppuni. Kuitenkin, 

Minä silti jumaloin sinua. Minä silti haluan poimia sinut ylös, pidellä sinua käsivarsillani ja antaa 

sinun nukahtaa Minun syliini. Minä rakastan sinua silti!” 

” Sama kissojesi kanssa. Ne tulevat vallattomiksi ja raapivat selkääsi, kun ne innoissaan hyppäävät 

päällesi. Niille sattuu vahinko, kun ne syövät jotain liian ravinteikasta. Ne hyökkäävät jalkasi 

kimppuun, kun tulet nurkan takaa. Ne hyppäävät pöydälle ja kaatavat maitosi. Ne juoksevat 

luotasi, kun kutsut niitä, mutta silti haluat käpertyä niiden viereen ja saada ne kehräämään, 

viipyen siinä yhdessä, kunnes ne pitkästyvät ja vaeltavat pois tai nukahtavat. ” 

” Katsokaahan, Minun Morsiameni, Minä en koskaan kyllästy teihin. Minä en koskaan tylsisty 

teihin. Minä olen aina ilahtunut ollakseni teidän seurassanne, lioten rakkaudessanne, 

ylistyksessänne, kiintymyksessänne. Minä rakastan puhua teille hellästi, kun luette Minun 

sanojani. Minä rakastan avata kuvien maailmoita, kun luette niitä sanoja, tehdäkseni sen 

todellisemmaksi teille. Minä rakastan viipyillä, pidellen teitä, kun te ylistätte Minua pyhällä 

musiikilla. ” 

” Teillä ei ole mitään käsitystä siitä, mitä te merkitsette Minulle tai kuinka Minä nautin teidän 

seurastanne joka päivä. Jos tietäisitte millaista iloa te tuotte Minulle, kun etsitte Minua ja tekisitte 

Minusta yksinomaisen huomionne kohteen, te menettäisitte kiinnostuksenne kaikkeen, mitä 

maailmalla on tarjottavana ja rientäisitte ollaksenne Minun kanssani yksin. ” 

” Minä voin antaa teille tämänkaltaista rakkautta ja intohimoa, mutta teidän täytyy valmistella 

itsenne luopumalla maailmasta ja liallisuudesta. Muuten, tämä lahja olisi tuhlattu. Mutta mitä 

enemmän te tunnette nälkää ja janoa Minua kohtaan, sitä enemmän Minä annan teille Itsestäni. 
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Olkaa kerta kaikkiaan vakuuttuneita siitä, että Minun sydämeni kaipaa teitä tunti tunnin jälkeen, 

päivä päivän perään. Kyllä, Minä tunnen nälkää ja janoa teitä kohtaan ja haikeasti tunnen kipua, 

että uupuisitte loppuun maailmasta, niin että Minä voin saada teidän kaikkenne. ” 

” Kuten Clare on puhunut, Minun sydämessäni on paikka, joka pysyy tyhjänä, kunnes te annatte 

itsenne Minulle. Ja on täydellisesti järjestetty, että teillä on Jumalan muotoinen paikka, jota ei 

voida koskaan tyydyttää millään muulla tavalla, kuin yhdistymällä Minuun. ”  

” Minä kerron tämän teille, koska Minä olen vuodattanut Minun Henkeni Maapallon päälle, mitä 

hyödyllisimmällä tavalla tuodakseni teidät läheisesti yhdistyneiksi Minun Sydämeeni. Minä olen 

laittanut nälän ja janoamisen Minun Ihmisiini, koska Minä kaipaan olla yhdistyneenä heidän 

kanssaan ja saattaa loppuun työni, mitä Minun Isäni on lähettänyt Minut maailman tekemään. ” 

” Sielut riutuvat, Minun Ihmiseni. Sielut kuolevat syntiin ja ovat menossa kadotuksen tielle. Teillä 

on vallassanne paljastaa Minut heille. Mutta ensin teidän täytyy rakastua Minuun korvianne 

myöten, tai te annatte heille väärän viestin. Enää ei laillisuutta voida käyttää pakottamaan ihmisiä 

pelastukseen – sen täytyy tapahtua Minun rakkauteni kautta. Heidän täytyy tuntea vetoa Minun 

kiltteyteeni, anteeksiantavuuteen, varustamiseen tulevaa varten, mikä paljastaa, että Minä olen 

heidän kanssaan, että Minä välitän, ja että Minulla on ihmeellinen kohtalo heitä varten. ” 

” Tällä tavalla te olette auttamassa Minua saattamaan loppuun Minun missioni, rakkauden ja 

välittämisen kautta. Jotta tämä tapahtuisi, Minun täytyy välittää Minun rakkauteni täyteys teidän 

olemuksiinne ylitsevuotavaksi. Rakkauden ja elävien vesien jokien täytyy ryöpytä teistä. Minä olen 

kaikkien jokien lähde; te olette Minun vesiväyliäni, jotka tuovat elämää koko maailmalle. Teidän 

täytyy olla yhdistyneenä Minuun sillä läheisellä tavalla. Tämä aukaisee tulvaportit ja täyttää teidät 

elämällä. Tämä läheisyys, joka välittää vain Minun rakastamisestani, avaa tien täyttää teidät 

armolla. ” 

” Siispä, Minä vetoan teihin, Minun rakkaat – etsikää Minua, kunnes löydätte Minut. Sinnitelkää! 

Minä odotan teitä. Todella Minä odotan päivin öin teidän laittavan syrjään kiinnostuksen 

kohteenne ja keskittyvän yksinomaan Minun läsnäolooni ja ajatustenvaihtoon Minun kanssani, 

olemaan haltioissanne Minusta, kuten Minäkin olen teistä. Levätkäämme toinen toistemme 

rakastavassa läsnäolossa ja olkaamme kyllästettyjä rakkaudestamme. Sitten, kun koskette muita, 

he myös kaipaavat näitä eläviä rakkauden vesiä sellaisella intohimolla, että he tavoittelevat Minua, 

kunnes he ovat löytäneet Minut. ” 

 

 

463. Jeesus sanoo…  

Antakaa Minun voidella ja voimaannuttaa teidät! Ei enää Tekosyitä… 

 
ANTAKAA MINUN VOIDELLA & VOIMAANNUTTAA TEIDÄT… EI ENÄÄ TEKOSYITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Tammikuuta, 2017.  

Clare aloitti… Tarttukaamme kaikki armon köyteen, että tulisimme vedetyiksi pois 

itsetyytyväisyyden haudoistamme.  
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No niin, rakkaimmat, minun tunnustukseni teille on, että olen lopen uuvuksissa, heikko, tunnen 

itseni vanhaksi – hyvin vanhaksi ja hyödyttömäksi juuri nyt. Herra on vaihtanut vaihdetta 

musiikkiin. Minä tulen jatkamaan viestejä, tietenkin, mutta Hän pyytää minun keskittymistäni 

musiikkiin… ja tunnen itseni niin epäpäteväksi. Kuulen, mitä muut artistit ovat tekemässä ja kerron 

itselleni, että he ovat tehneet tätä vuosia – ei ole mitään mahdollisuutta, että voin tehdä mitään 

niin hyödyllistä. Siispä olen vahingoittanut omaa asiaani, marissut ja tunnustanut epäonnistumisen 

ennen kuin edes aloitin. Ja jopa vertaan itseäni muihin…  

Kolmen päivän ajan olen raahannut ruumistani ympäriinsä kuin vanhaa ankkuria ja tänä aamuna, 

kun nousin ylös rukoilemaan, minä niin odotin innolla musiikkia. Mutta kahden tunnin sisällä, olin 

jälleen sängyssä ja olin siellä suurimman osan päivää. Tunsin esirukoilemistaakan ja sain 

inspiraation avata Raamatun. Päädyin Esterin Kirjaan. Siispä, jos joku muu on tuntenut tämän 

taakan maamme puolesta, se on Herra, aivan oikein. Sen jälkeen, kun olin ollut sängyssä koko 

päivän, noin kello kolmen aikaan ajattelin, ”Yritän uudelleen.” Siispä, menin ylistykseen ja Hänen 

läsnäolonsa oli niin voimakasta. Hetken päästä Hän otti kädestäni kiinni ja suuteli minun sormiani.  

( Jeesus ) ”Minä vaalin näitä sormia, jotka kaipaavat ilmaista rakkautensa Minua kohtaan. Sinä 

kohtaat niin monia esteitä, Clare, niin monia. Mutta ei mitään, mistä Minä en voi päästä yli, sillä 

Minä elän sinussa, rakkain.”  

”Minä tiedän, että näet nämä esteet hyvin kirkkaasti ja sinulla on kuolettava vihollinen, joka 

jatkuvasti muistuttaa sinua niistä. Mutta saanko Minä sanoa, hän on jo hävinnyt tämän taistelun, 

niin kauan kuin sinä asut Minussa. Minä olen Viinipuu. Sinä olet hyvin hedelmällinen oksa ja olet 

juuri vasta aloittanut tuomaan viiniä, elämäsi hienoa viiniä.”  

”Nämä esteet… kipu, uupumus, kyllästyneisyys ja epäusko ovat vain haamuja, jotka katoavat,kun 

alat käyttämään itseäsi. Kyllä, ne on lähetetty lannistamaan ja pysäyttämään sinut, jopa kuten 

sinun on täytynyt taistella ajatusta vastaan ”Herra, minä en ole hyvä tässä. Anna minun vain pysyä 

mukavuusalueellani ja etsi joku paremmin varustettu tekemään tämä työ. Soittamaan pianoa ja 

laulamaan nämä laulut.” Sitten sinä saat otteen itsestäsi ja sanot… ”Ei! Niin sitä pitää, tyttöseni.”  

”Luuletko, että olet yksin tässä pelossa? Et ole. Minä kerron sinulle, että jokainen artisti ja 

erityisesti suuret, törmäävät pelon ja epäuskon esteisiin. Se, mikä heissä on erilaista verrattuna 

keskinkertaisiin, on että he kukistavat pelkonsa Minun armollani ja kieltäytyvät luovuttamasta. 

Aivan kuten sinä, Minä saattaisin lisätä.”  

( Clare ) Oi, Herra, eilen illalla ja tänään minun elämäni tuntui niin mahdottomalta. Ei motivaatiota, 

äärimmäistä heikkoutta, epäuskoa – huutaen ”Olet liian vanha, mitä oikein ajattelet? Etkö näe, 

että ruumiisi on hajoamassa? Etkö tiedä, että voisit kuolla sydänkohtaukseen hetkenä minä 

hyvänsä? Sinä näet unta… luulet eläväsi ikuisesti? Luuletko voivasi tehdä tämän? Ei, et voi tehdä 

tätä, olet vanha ja väsynyt.”  

( Jeesus ) ”Se on täsmälleen, miksi Minä sinut valitsin. Kaikki tuo on totta ja paljon enemmän, mikä 

on aivan yhtä pahaa ja pahempaa. Kyllä, kyllä!!! Sinä OLET täydellinen ehdokas. Luuletko, etten 

kuule tätä tuhansia kertoja päivässä kaikilta Minun kristityiltäni, nuorilta ja vanhoilta?? Heillä 

kaikilla on tekosyitä, syitä, miksi he eivät ole ”sopivia työhön.” He kaikki tuijottavat pelkoihinsa 

päivä päivän ja vielä päivän jälkeen ja Saatana on niin iloinen pakottaessaan heitä, heijastamalla 

kuvaesityksen vahvistamaan joka ikistä väitettä.”  
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”Sitten Minä astun väliin ja sanon… ”Tarpeeksi. Älä katso surkeuteesi ja siihen, että olet tyhjää 

vähempi! Jos Minä pystyin nousemaan kuolleista, etkö luule, että Minä voin nostaa teidät 

epäuskon arkustanne myöskin?”  

”Kyllä, lapset, se on arkku… paikka, minne laitetaan kuollut ruumis. Ja te ette edes ole kuolleita 

vielä! Ja te haluatte kiivetä sinne ja vetää peiton päänne ylle? Mitä te oikein ajattelette?? Minä 

olen Elävien Jumala, en kuolleiden Jumala. Nouskaa ylös, Minä sanon teille. Nouskaa ylös ja 

pitäkää kiinni kohtaloistanne. Minä en elä kuolleessa ruumiissa. Minä elän elävässä ruumiissa, 

jossa on mahdollisuuksia ja tulevaisuus – tai Minä en olisi tässä.”  

”Te olette kaikki heittäneet pyyhkeen kehään aivan liian aikaisin elämissänne. Monet teistä ovat 

sählänneet ensimmäiset 40-50 vuotta ja nyt te haluatte eläköityä, kastella nurmikkoa ja katsella 

auringonlaskuja? Ei! Teidän elämänne ovat vasta alkamassa. Minä en välitä, vaikka te olisitte 80 ja 

matkalla sataa kohti, te voitte nousta ja tehdä jotakin, jolla on merkitystä Minun Valtakunnassani. 

”Ei mahdilla, ei voimalla, vaan Minun Hengelläni” Minä sanon!”  

”Minä olen kutsunut teidät kaikki elämään yliluonnollisessa. Minä olen kutsunut teidät kaikki 

kulkemaan uskon mukaan, En näön mukaan. Te silti ette käsitä sitä. Tämä koko ikä-asia on valtava 

valhe ja petkutus, saadakseen teidät hautaamaan viisauden ja taidon, jota te olette kerryttäneet 

kaikki nämä vuodet. Eivätkö Minun Pyhät Kirjoitukseni puhu valkohiuksisen viisaudesta?”  

”Kyllä, Saatana pitäisi parempana, että vain nuoret, kokemattomat, hormoneja täynnä olevat, 

helposti manipuloitavat, saisivat äänensä kuuluviin kykyjensä kautta. Tämä on hänen 

suunnitelmansa. Mutta minulla on armeija, valtava armeija taitoa, joka on kokenutta ja taitavaa ja 

on tullut siihen johtopäätökseen, että vain Minä olen tärkeä heidän elämissään.”  

”Minä kutsun teitä Minun armeijaani. Jos Minä voin käyttää vanhaa miestä Trumpia kääntämään 

tämän kansakunnan ympäri, enkö Minä voi käyttää myös teitä? Se, mikä hänessä on erilaista 

verrattuna teihin, jotka haluatte mennä makuulle ja lopettaa, on että hän näkee Amerikan 

sellaisena kuin sen pitäisi olla ja hän on sitoutunut tekemään jotakin sen eteen. Hänen ikänsä ja 

kokemuksensa pätevöittävät hänet, ne eivät tee häntä epäpäteväksi.” 

”Ei myöskään teidän pitäisi olla epäpäteviä sen perusteella. Minä kutsun Minun ihmisiäni 

eteenpäin ryhtymään toimeen taidoillaan, jotka Min olen antanut heille. Minä tulen nostamaan 

teidän kuolevaiset ruumiinne kuolleista ja te TULETTE loppuunsaattamaan sen, minkä vuoksi, mitä 

Minä olen lähettänyt teidät tekemään Maapallolle. Ja NYT on teidän aikanne.”  

”Minun Morsiameni ei palaa Minun luokseni tyhjänä hedelmistä. Ei! Häntä tulee seuraamaan 

maileja pitkiä rahtikuljetusjunia, täynnä hedelmää ja kunniaa. Hänen hyvät työnsä tulevat 

todistamaan Minun elävää läsnäoloani hänessä. Mutta jokaista Morsianta kohti, joka nousee ylös, 

on 10, jotka sulkevat arkkujensa kannen, kun tuhlaavat ruumiinsa.”  

”Tehkää valintanne, Minun ihmiseni. Tuletteko te olemaan junassa arkuissa vai tuleeko juna 

seuraamaan teitä täytettynä kunnialla?!”  

”Nyt kun Minä olen puhunut mukaansatempaavan sanan, Minä sanon sinulle, Clare. Minä tunnen 

sinun ruumiisi paremmin kuin jopa sinä teet. Ja Minä olen täysin kykenevä nostamaan sen riman 

tasolle tekemään sen, mitä Minä kutsuin sen tekemään. Mutta, Minun Rakkaani, sinun täytyy 

tehdä oma osuutesi. Työskentele kovasti musiikkisi parissa, hio taitoasi. Minä tulen antamaan 

sinulle paljon enemmän tuloksia kuin mitä sinä investoit. Kuinka olisi yhdeksän suhteessa yhteen? 
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Kuinka olisi, jos laitat yhden prosentin ja Minä tulen täydentämään sen yhdeksällä ja se tulee 

kasvamaan täyteensä. Kuulostaako se vaivan arvoiselta ponnistukselta sinusta?”  

( Clare ) Oi, Jeesus, jos Sinä voit tehdä sen minun uskollani, minä tiedän, että kaikki loput tulevat.  

( Jeesus ) ”Älä koskaan tuomitse kykyjäsi, kun olet väsynyt tai paineen alla. Ja ÄLÄ KOSKAAN 

tuomitse kykyjäsi ilman Minun armoani, mitä sinä ja useimmat muut tekevät. He katsovat itseään 

ja menneen epäonnistumisiaan ja vetävät vihollisen johtopäätöksen elämistään.” 

”Mutta Minä sanon teille, Minun Ihmiseni, vähemmän siunatut, mitä heikompia te olette, sen 

enemmän Minun Kunniani tulee loistamaan kauttanne. Minä en halua menestyneitä, korkeasti 

motivoituneita ihmisiä. Minä haluan niitä, joita maailma kutsuu luusereiksi, parhaat päivänsä 

nähneiksi, kaivosten rikastusjätteeksi. Kyllä, nämä ovat heitä, joita Minä vaalin. Minä voin luottaa 

heille menestyksen, koska he tietävät, kuka tekee tekemiset ja se tulee olemaan ilmeistä 

maailmalle myöskin.”  

”Kuten sinun ehtoollistekstisi todisti Jeremian huulilla… ”Näin sanoo Herra: Kirottu on se mies, 

joka turvaa ihmisiin, ja tekee lihan käsivarreksensaja jonka sydän luopuu Herrasta. Hän jää 

alastomaksi arolle eikä näe mitään onnea tulevan; hän asuu poudan polttamissa paikoissa 

erämaassa, asumattomassa suolamaassa.”  

”Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle 

istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen; helteen tuloa se ei peljästy, vaan sen lehvä on 

vihanta, ei poutavuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä.” Jeremia 17:5-8.  

”Minun rakkaani, sinä et saa sallia tämän profetian soveltua itseesi – koskaan. Tässä ovat Minun 

lupaukseni sinulle: sinun sormesi koskettavat koskettimia täydellisesti – ei vaivoin hipaisten – vaan 

täydellisessä ajoituksessa. Sinä tulet laulamaan täydellisesti nuotissa. Sinulla tulee olemaan kaikki 

tarvittava energia, jos lakkaat jahtaamasta arvottomia asioita, jotka suistavat sinut raiteiltasi.” 

”Sinun laulusi tulevat välittämään sanomaa syvälle ihmisten sydämiin, koska Minä tulen 

puhumaan heille ja voitelemaan kuulijat hienoimmalla öljyllä ja he tulevat Minun luokseni. 

Lyhyesti, he tulevat näkemään Minut sinussa, he tulevat kuulemaan Minut sinussa ja meidän 

musiikkimme tulee olemaan valo kansakunnille.”  

”Nyt, kuka haluaa jonoon Claren taakse? Tulkaa tänne Minun luokseni nyt, menkää jonoon. Minä 

olen välittämässä armoja, elämää muuttavia armoja. Tulkaa. Tulkaa! Vastaanottakaa lahjat, joita 

Minä haluan teidän saavan. Istukaa Minun edessäni, polvistukaa Minun eteeni, seisokaa Minun 

edessäni ja sallikaa Minun voidella teidän kätenne, otsanne, silmänne, huulenne, sydämenne ja 

jalkanne. Sallikaa Minun voimaannuttaa teidät. Ja ei enää tekosyitä. Ryhtykää kiireisiksi siinä, mitä 

Minä olen välittämässä teille.”  

”Minun Morsiameni ei tule palaamaan Minun luokseni tyhjänä.” 
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464. Jeesus selittää... Hallitseva eliitti käy presidentti Donald Trumpia vastaan &  

Kun rauha häiriintyy, on saatana liikkeellä 

 
31.01.2017 - Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

Antakoon Herra meille rauhaa ja peräänantamattomuutta, rakkaat sydänasukkaat. 

Kun tänään tulin rukoukseen – oikeastaan olen rukoillut koko päivän. Kaduin – vietin paljon aikaa 
katuen ja anteeksiantoa pyytäen. Herra on avannut silmäni näkemään sydämestäni ja mielestäni 
yhä enemmän asioita, jotka eivät ole oikein. Asioita, jotka etäännyttävät meidät jumalasta.  

Ja niin, vietin aika paljon aikaa katsoen totuutta itsestäni ja anteeksiantoa pyytäen. Heti rukouksen 
jälkeen sain taivaan Isältä kauniin armonlahjan. Hän tuli ja puhdisti minut synnistä vain yhdellä 
käden pyyhkäisyllä. En edes pysty muistamaan, mitä Hän teki. Tiesin vain, että Hän seisoi edessäni 
ja ikäänkuin puhalsi synnin ja lian pois minusta. Ja minä olin hyvin kiitollinen!  

Hän teki jotain vastaavaa vain muutama päivä sitten – Ja minä kadotin sen! Niinpä, tällä kertaa 
rukoilin; “Pyydän, Herra. Älä anna minun kadottaa tätä!”  

Ja taivaan isä jopa sanoi... “Älä hukkaa tätä!” 
Niinpä pyysin Herralta... “Pyydän – anna minulle extra apua ja armoa. Niin paljon itseäni epäilen.”  

Jeesus vastasi... “Ja hyvästä syystä! Sinulla on vielä pitkä matka, ennen kuin hallitset tietyt asiat 
itsestäsi. Mutta niin kauan kuin pidät katseesi ja sydämesi suunnattuna minuun, pysyt vahvana.”  

“Ja tässä useimmat epäonnistuvat. Heidät vapautetaan heidän synneistään ja he saavat 
anteeksiannon. Silloin he tuntevat olonsa niin hyvältä ja he ryntäävät työskentelemään niin, että 
työ alkaa vähitellen viedä aikaa rukoukselta ja katumukselta. Muistutan sinua erityisen ahkerasti 
tästä prioriteetista ja puhuit hyvin kun sanoit papin viran olevan vain jäävuoren huippu. Vietin 30 
vuotta valmistellen sinua kolmen vuoden työtä varten. Sen pitäisi kertoa sinulle jotain.”  

Se kertoo valtavasti, Herra.  

Hän jatkoi... “Siis, älä tunne syyllisyyttä, jos olet viettänyt koko päivän tähän asti rukoillen. Se on 
Minun tahtoni sinulle ja se tulee tuottamaan paljon toivottuja hedelmiä. Kyllä, tiedän, että 
painiskelet syntiesi tähden. Ja Minä pidän sinut tietoisena synneistäsi, jotta voit kasvaa 
nöyryydessä, Clare. Tämä on henkisen elämän perusta. Kristityn elämän tukipylväs; Tiedostaa 
itselleen, että Jumala tuntee sinut. Ihmiset vieraannuttavat itsensä Minusta, kun puolustelevat 
syntejään yleisen mielipiteen, vertaispaineen tai perinteiden vuoksi.”  

“Kun he s urevat syntejään, vetää se silloin Minua heidän puoleensa ja puen heidät armonlahjoilla, 
nostaen heidät pois kuopista, joita he ovat itselleen kaivaneet.”  

Kuopista puheenollen, Herra – oliko mikään siitä itsesääliä?  

Hän vastasi minulle... “Eipä juurikaan. Enimmäkseen anoit ja kaduit – paljon tarpeellista 
katumusta. Nyt voimme käydä työhön suuremmalla vapaudella, kun syntisi eivät ole enää 
taakkanasi. Rakkaani, pidä kiinni anteeksiannosta, jonka sait tällä kertaa. Pidäthän?”  

Herra, minkä suhteen minun pitää olla erityisen tarkkana?  

Jeesus vastasi... “Tuomitsemisen, ärtymyksen, kärsimättömyyden, valittamisen niin kuin 
israelilaiset tekivät. Kiittämättömyys kaikkea saamaasi kohtaan. Ne ovat sinun suurimpia virheitäsi. 
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Aika-ajoin myös kateus, saituus, ahneus, itsesääli ja ylpeys. Ne ovat asioita, joiden kanssa 
painiskelet, Clare. Ne ovat niitä, jotka voivat  

tuhota sinut jos vahvistat niitä.”  

“Mutta jos pysyt valppaana itsesi suhteen ja järkkymättä vastustat pahaa joka tulee ajatuksiisi, oli 
se sitten sydämestäsi tai ulkoinen ajatus. Jos antautumatta vastustat ja suljet nämä ajatukset pois, 
välittömästi katuen, niin on toivoa, että pystyt pitämään kiinni tämän kertaisesta anteeksiannosta. 
Kulje hitaammin, rakkaani, kulje hitaammin ja kiinnitä huomiosi tarkasti siihen, mikä häiritsee 
rauhaasi. Vielä vihjeeksi, Kun rauha häiriintyy, on saatana liikkeellä.”  

“Me emme ole taistelemassa vain lihaa ja verta vastaan. Meillä on todellinen ja laskelmoiva 
vihollinen, joka muokkaa olosuhteita suistaakseen sinut raiteiltasi.”  

Ou jeah, viime yö oli oikea klassikko, odotahan kun kerron. Koettelemuksia koettelemusten 
perään. Ja tässä Herra mainitsee muutamia niistä.  

“Tehosekoittimia, jotka lakkaavat toimimasta. Vikaantuvia printtereitä. Kaatuvia laseja, jotka 
jättävät sotkun lattialle. Kaikki nämä ovat tarkoituksen mukaisia hyökkäyksiä – Ja tietenkin isoin – 
kun et löydä jotain tärkeää. Niinkuin avaimia...? Silmälaseja...?”  

“Kaikilla näillä on potentiaalia aloittaa dominoefekti, joka lopulta rusentaa hengen ja saa sen 
valittamaan.”  

“Miten voi vastata tähän? Kun näitä asioita alkaa tapahtua, iloitse, että sinulla on jotain tarjota 
minulle. Kääri ne kiitollisuuden iloon, Clare – Että sinulla on vielä yksi häälahja tarjottavana 
Minulle. Kun alat toimia näin, niin Minä päästän sinut katkeruudesta ja pahoista aikomuksistasi. 
Silloin demonit tuhoavat omin käsin pimeyden valtakuntaansa, sillä se mikä oli tarkoitettu pahaksi, 
sinä käänsit hyväksi. Tämän voit tehdä ja sillä tulee olemaan vaikutus.”  

Kiitos, Herra. Arvostan suuresti tätä neuvoasi. Jeesus, Sinä tiedät, kuinka raskaasti otan Ezekielin 
kivun.  

Herra aloitti... “Ainakin hän tietää, mitä on tekemässä. Käsitätkö, millaisessa kriisissä maasi on? 
Maanalaiset suunnitelmat, hallitseva eliitti ja heidän pimeyden kätyrinsä horjuttavat maan 
hallintoa ja lietsovat sisällissotaa. Niin ei tule tapahtumaan, mutta kaikki se retoriikka ja herjaus 
ovat kaatamassa tätä kansakuntaa. Ja se täytyy lopettaa.”  

“Pahaa puhutaan 24/7 ympäri maata maksetun ja puolueellisen median toimesta.” Eikös se ole 
samaa taktiikkaa, mitä natsit käyttivät toisessa maailmansodassa?  

“Kyllä on. He hyökkäävät presidenttiä vastaan suurella raivolla ja ilkeydellä yrittäen horjuttaa 
hänen valintojaan. Kukaan ei ole täydellinen kaikissa valinnoissaan, mutta Minä kerron sinulle 
tämän – Hän on hyvin lähellä täydellisyyttä.”  

Tässä kahden minuutin ote presidentti Donald Trumpin puheesta kansalliselta 
rukousaamiaiselta;(Youtube; President Trump Full Speech at National Prayer Breakfast 2/2/17)  

...”Kaikkein tärkeimpänä tänään haluan kiittää amerikkalaisia ihmisiä. Teidän uskonne ja 
rukouksenne ovat auttaneet ja inspiroineet minut eräiden erittäin erittäin kovien aikojen läpi.”  

“Kaikkialla ympäri Amerikkaa olen tavannut suuremmoisia ihmisiä, joiden tuki ja rohkaisun sanat 
ovat olleet minulle jatkuva voiman lähde.”  
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“Se, mitä eniten kuulen, kun matkustan ympäri maata on ne viisi sanaa, jotka eivät koskaan lakkaa 
koskettamasta sydäntäni, ne ovat... “I am praying for you”(rukoilen puolestasi) – minä kuulen ne 
niin usein – I am praying for you Mr. President.”  

“On tavallista nähdä, miten me helposti unohdamme, niin helposti unohdamme sen, että 
elämämme laatu ei määräydy materialistisen menestyksen mukaan, vaan hengellisen 
menestyksen mukaan.”  

“Kerron tämän teille ja kerron tämän teille henkilönä, jolla on ollut materialistista menestystä ja 
joka tuntee valtavan määrän ihmisiä, jotka ovat materialistisesti menestyneitä, joilla on eniten 
materialistista menestystä.”  

“Monet noista ihmisistä ovat todella, todella surkeita ja onnettomia ihmisiä ja tunnen monia ilman 
sitä(materialistista menestystä), mutta heillä on suuremmoiset perheet, heillä vahva usko, heillä ei 
ole rahaa, ei ainakaan siinä mittakaavassa ja he ovat onnellisia. Nämä ihmiset ovat minulle 
menestyksekkäitä.”  

-Donald Trump-  

“Kaikki syytökset vaimon pahoinpitelyistä eivät ole mitään muuta kuin savuverhoa tarkoituksena 
tehdä hänen jo epäsuosittu persoonansa vielä epäsuositummaksi. Niin kuin olet sanonut itsellesi; 
’Se joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven.’ Se, mitä tapahtuu kulissien takana näiden 
poliitikkojen elämässä, on vain ilkeää ja solvaavaa. Erona on, että se on havaittavampaa tämän 
miehen kohdalla. Clare, sinä tiedät tämän vuosien auttamisen ja perheneuvonnan perusteella, että 
se on hyvin yleistä avioliitoissa. Ei oikein – mutta yleistä.”  

“Kutsun nyt kaikkia esirukoilijoitani täyttämään aukon tämän miehen puolesta (Donald Trumpin) ja 
pitämään asemanne, jotka on voitettu erittäin kovaan hintaan. Jaksakaa vielä – myös tämä menee 
ohi. Tämän hallinnon ensimmäiset kolme kuukautta tulevat olemaan kaikkein vaikeimmat. Mutta 
pian sen jälkeen alkaa paljastua enemmän ja enemmän niiden ihmisten korruptiota ja petoksia, 
joille tämän maan hyvinvointi oli uskottu. Sitten kenkä vaihtaa jalkaa. Siihen asti, möykkyistä 
menoa. Pitäkää asemanne, esirukoilijat. Älkää antautuko valheellisille raporteille tai juonille, jotta 
ette harhautuisi tärkeältä tieltä.”  

“Ihan kuin vaalien aikaan kaikki sanoivat, että vastustaja (Hillary) tulee voittamaan. Sitten asiat 
kääntyvät päälaelleen ja totuus voittaa. Juuri nyt on suosittua liittyä ei sanojien joukkoon, mutta 
tulee aika, kun tämä muuttuu.”  

“Siis, pitäkää asemanne, Minun ihmiset. Olette tehneet oikean valinnan ja tulette näkemään 
hänen hyvän arvostelukyvyn tälle maalle tuottamat hedelmät. Se on todella kaikki, mitä sinun 
täytyy tietää, Minun rakkaani.”  

Kiitos, Herra.  

“Olen pahoillani siitä, mitä miehesi joutuu kärsimään, mutta tarvitsen jokaisen tipan, minkä hän 
voi antaa minulle. Taistelu raivoaa.” 

 

 

465. Jeesus sanoo… Älkää lannistuko Lankeamisistanne & Virheistänne 

 
ÄLKÄÄ LANNISTUKO VIRHEISTÄNNE & LANKEAMISISTANNE  
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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Helmikuuta, 2017.  

Clare aloitti… Voimistakoon Jeesus meidän päättäväisyyttämme olla pyhiä ja olla seurassamme 

Hänen armonsa kanssa edessä olevaa matkaa varten.  

Minun rakkaat Sydänasukkaani, tämä on ollut kaikkein haastavinta aikaa minulle. Minua on 

liikutettu rukoilla nöyryyden puolesta ja Herra on kiirehtinyt paljastamaan minun ylpeyteni. Oi, 

kuinka kivuliasta onkaan nähdä omat syntinsä! Erityisesti ne, joita ei ollut oivaltanut… vaikkakaan 

en usko, että kukaan meistä helposti tunnistaa ylpeyden. Se on yleensä niin kätkössä, että todella 

täytyy tutkia motiivejaan leikkausveitsellä paljastaakseen sen. 

No niin, ylistys Jumalalle, Hän ei ole säästellyt leikkausveistään. Hän on paljastanut joitakin 

piilopaikkoja, joissa ylpeyden myrkky on kytännyt ja kasvanut. Minun täytyy kertoa teille, olen 

itkenyt monta päivää – kun olen nähnyt itseni näin selvästi.  

No niin, se mikä toi pintaan tämän koko paljastuksen, oli pitkään ollut tapa, josta minua on 

ojennettu niin monta kertaa aikaisemmin. Hyvin yksinkertaisesti, en ole voinut hyvin kolmeen 

päivään ja tunnistin, että osa siitä oli taakkaa kansakunnan puolesta. Mutta halusin potkaista itseni 

pois siitä. Siispä, päätin mennä uimaan pikkiriikkiseen altaaseen, joka meillä on kuistillamme.  

Minun aviomieheni taivutteli minua luopumaan siitä ja sanoi, että ”Kultaseni, tämä kortti vain 

putosi lattialle ja tunsin, että se oli sinulle.” Siinä luki ”Soita Minun kanssani” ja se oli kutsu soittaa 

musiikkia Herran kanssa.  

Ajatellen, että tiedän parhaiten, vastasin hänelle, ”Ok – sen jälkeen, kun olen käynyt uimassa. 

Minä tarvitsen jotakin potkaisemaan minut pois alakuloisuudesta.”  

No niin, totisesti minä sain potkun. Menin matalaan altaaseen ja työnsin kannen pois ja minulle 

sattui outo onnettomuus. Olimme laittaneet viiden jalan mittaisen levyn väliaikaisesti seinän ja 

ikkunan väliin estämään ilmavirtausta pyykkikoneen vesiletkun yläpuolella(minkä täytyi mennä 

ulkopuolelle) ja levyn yläosa tuli läimähtäen alas noin kuusi jalkaa ilmassa, suoraan minun päähäni. 

Ja siinä oli kaksi ruuvia päällä ja ne leikkasivat minun päänahkani auki. 

En muista, että minulla koskaan olisi ollut sellaista kipua – se oli asteikon yläpuolella. Minä itkin ja 

itkin ja itkin ja Ezekiel tuli juosten ja toi jäätä, alkoholia ja nenäliinoja puhdistamaan verta 

kasvoiltani. En voinut ymmärtää, miksi Herra salli tämän tapahtua. Loppujen lopuksi – enkö minä 

juuri ollut viettänyt kaksi tai kolme tuntia katuen syntejäni? Miksi Hän salli tämän??  

No niin, ei kestänyt kauaa, ennen kuin pystyin näkemään miksi, hyvin selvästi. Minun aviomieheni, 

kuten hyvä mies, niin kuin hän on, hän tavallisesti on hyvin huolehtivainen minusta, huolehtien 

minun terveydestäni. Ja hän ehdotti, että en menisi uimaan, vaan pikemminkin menisin suoraan 

kosketinsoittimelle tekemään musiikkia. Ja minä, ajatellen että tiesin, mikä oli parempaa minulle, 

menin altaaseen. Minä pidin hänen ehdotustaan höpön löpönä, se olisi säästänyt minut tältä 

kivuliaalta onnettomuudelta. Nyt minun päätäni jyskytti, veri virtasi siitä ja vaivoin saatoin laittaa 

siihen jäitä, se oli NIIN kivulias… ja en soittaisi yhtään musiikkia tänä iltana.  

Pystyin näkemään ylpeyteni hyvin selvästi. Loppujen lopuksi, ”Minä tiedän, mikä on parasta.” 

Herra laittoi Ezekielin paikalleen suojelemaan minua, mutta minä en kuunnellut. Tein oman asiani. 

Vaimot – varokaa! Varokaa tuttuutta – te vain menette ja teette omat asianne. Auktoriteetti on 
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kaunis, kaunis Herran työkalu, kun sitä käytetään hellyydellä ja ystävällisyydellä. Mutta minun 

tapauksessani, olin aika toivoton. En kuunnellut.  

Katsokaahan, Herra ei järjestänyt onnettomuutta, vihollinen järjesti. Herra tiesi, mitä tapahtuisi, 

jos menisin altaaseen ja Hän yritti varoittaa minua. Mutta olin liian ylpeä ja itsevarma 

kuunnellakseni. Minulla oli omat ajatukseni: minun tarvitsi käydä uimassa.  

En voi kertoa teille, kuinka monta kertaa elämässäni olen ollut niin omahyväinen. Mutta 

saadakseni sanoman välitettyä teille perille, minun rakas perheeni, olin katunut tunteja, enkä 

nähnyt tätä tulevaksi. Eikö se ole kuinka se tehdään? Me emme vain näe ylpeyttämme ja 

itseriittoisuuttamme. Ja nyt sen sijaan, että olisi ihana ilta musiikin parissa, olin sängyssä 

turvonneen pään ja jään kanssa.  

Pyysin anteeksi ja kerroin Ezekielille, että tiesin, miksi tämä tapahtui. Kerroin Herralle, että olin 

pahoillani. Ja näin Hänen hengessä hellästi silittävän minun pään haavaani. Hän oli niin hellä ja 

rakastava. Ja tunsin itseni niin typeräksi. 

No niin, siitä alkaa päivien katumusmatka ja jopa masennusta siitä, kuinka pahoja syntini todella 

ovat. Siispä, tämä on mitä Hän osoitti tässä viestissä. Muuten, kun heräsin aamulla, ei ollut 

lainkaan kipua. Ei pääni sisällä eikä päällä – ja siinä vaivoin näkyi pilkku. Hän oli parantanut minut. 

Minulla olisi pitänyt olla turvonnut, kosketusarka alue päässäni.  

Tämän jälkiseurauksena aloin näkemään, kuinka ylpeä olin tavassa, jolla halusin asiat tehtävän. 

Minulla oli ajatuksia kaikesta ja minun tapani oli aina paras tapa. Voi yök! Herra aukaisi silmäni 

tälle itsekkyydelle ja se teki paljon enemmän kipeää, kuin levy ja kaksi ruuvia, jotka iskivät päähäni 

kuuden jalan päästä ilmasta.  

Siispä tulin Hänen luokseen rukoukseen tämä nimenomainen asia ensimmäisenä mielessäni.  

Rakkain, minä olen sellaisen itseni tuomitsemisen tilassa, että minun on vaikea keskittyä 

mihinkään muuhun kuin epäonnistumisiini. Kiitos Sinulle, Herra, että et ole näyttänyt minulle koko 

totuutta… tiedän, että kuolisin, jos tekisit niin.  

Ja Jeesus aloitti… ”Kyllä, Rakkaani. Minä suojelen sinua siltä, mitä et voi käsitellä, ettet kuole 

toivottomuuteen.”  

( Clare ) Voi pojat, tunsin, että olin tulossa lähelle sitä näinä viime päivinä… 

( Jeesus )”Kuitenkin, Minä paljastan sinulle sen, mitä olet valmis ja halukas kukistamaan itsessäsi. 

Minulla ei ole mitään halua lannistaa sinua.” 

”Clare, Minun Rakkaani, Minä olen pahoillani syvästä masennuksesta ja tuomitsemisesta, joita 

käyt läpi juuri nyt. Minä olen sinun kanssasi, Rakkaani – tukien sinua, pidellen sinua pystyssä, niin 

että voit jatkaa kävelemistä. Minä tiedän, että olet miekka omassa sydämessäsi. Minä tiedän, että 

tunnet itsesi toivottomaksi ja eksyneeksi muuttamaan mitään, ja olet oikeassa tuntiessasi sillä 

tavalla, koska se on paljon yläpuolellasi. Mutta usko tai älä, sinä olet tulossa paremmaksi. Sinä 

todella olet. Minä näen kamppailun, jopa ennen kuin nouset ylös sängystä. Minä näen sinun 

urhoollisen ponnistuksesi heittää pois tämä ies. Minä kunnioitan sitä, tiedäthän. Minä löydän iloa 

siitä pienestä, pienestä eleestä kieltää jotakin luvallista – mutta ei siitä, mitä Minä haluan sinulle.”  
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( Clare ) Niin pian kuin oivalsin sen, sanoin, ”EI! En halua sitä, Herra. Haluan vain Sinut!” Ja tässä 

Hän viittaa kamppailuun, joka minulla oli ennen kuin nousin sängystä.  

Jeesus jatkoi… ”Minä olen sinun kanssasi, tässä oikean kätesi puolella ja oi, kuinka Minä sinua 

rakastan. Siispä pyydän, älä päästä itseäsi lannistumaan. Tämä kaikki on osa nöyryyttä, jota sinä 

pyysit. Joka tippa tästä palvelee tarkoitusta tuoda sinut lähemmäksi määränpäätäsi. Pyydän, älä 

itke enää. Omaksu oikeamielisyyden taso ja kulje Minun rohkeudessani ja voitossani, koska Minä 

tuen sinua. Älä salli synnillisyytesi laajuuden voittaa sitä hyvää, joka tulee Minulta meidän 

lampaillemme. Sinun asemasi on vain niin kovin samanlainen kuin heidän ja siksi he samaistuvat 

niin hyvin sinuun.”  

”Clare, jos sinulla on toivoa, silloin heillä on toivoa. Pidä kiinni tästä toivosta; se ei tule tuottamaan 

pettymystä.”  

”Minun ihmiseni, kun te seisotte kiinteällä nöyryyden maaperällä, te olette kaikkein eniten 

turvassa. Ei ole helppoa nähdä omia haavoittuvuuksiaan ja heikkouksiaan. Ei ole helppoa tietää, 

kuinka paljon on vielä kuljettavaa tällä matkalla. Mutta Minä olen kanssanne KOKO matkan ja mitä 

vilpittömämpiä te olette juurimaan synnin pois elämistänne – sitä enemmän te Minua miellytätte, 

sitä enemmän Minä yhdistän Itseni teihin. Sitä enemmän Minä kannan teitä.”  

”Kun te katselette syntejänne, te katsotte ehdollistamisen kerroksia ja kerroksia ja 

esivanhempienne DNA:ta. Te ette taistele vain syntiä vastaan omassa elämässänne, vaan teitä 

ennen olleiden elämissä, jotka ovat lahjoittaneet teidän ehdollistamisenne.Tavallaan te teette 

tekemättömiksi sen pahan, mitä he ovat tehneet. Te pysäytätte sen tähän sukupolveen. Te olette 

menossa pahan aaltoa vastaan, joka menee koko matkan Aatamiin asti. Se on mahtava ponnistus 

seisauttaa se, mistä on tullut toinen luonto ihmiselle: itsekkyydestä, ahneudesta, seksuaalisista 

rikkomuksista. Kerrassaan valtava pahan hyöky, jota teidän täytyy käsitellä joka päivä.” 

”Siksi Minä pidän teidät poissa mediasta, koska se syöttää ihmisen alhaisinta yhteistä tekijää ja 

pelaa teidän haavoittuvuuksillanne.Ja mitä enemmän te erotatte itsenne tästä pahuudesta – sen 

parempi. Minä en pyydä teitä hylkäämään terveitä ja uskoa rakentavia videoita, vain 

rappeutuneita ja tuhoavia. Minä olen vuodattanut paljon hyvyyttä astioihin, jotka käyttävät tätä 

mediaa ja te tulette saamaan inspiraation, kun Minä ohjaan teitä oikeisiin videoihin.”  

”Silti, Rakkaat, ei ole korvaajaa pyhälle Sydänasukkaan Rukoukselle, missä te ja Minä tapaamme 

kasvoista kasvoihin, rakastaaksemme toinen toistamme, keskustellaksemme haasteistanne ja 

anomuksistanne rakkaittenne ja kansakuntanne puolesta. Ei korvaajaa. Siispä, pyydän, olkaa 

valppaita ja ravitkaa sielujanne sillä makealla hunajalla, joka virtaa Minun sydämestäni teidän 

sydämiinne.”  

”Minä tiedän, että on vaikeaa kohdata vikojanne, siispä kun Minä sallin tämän, älkää tulko 

alakuloisiksi. Pikemminkin, tukeutukaa Minuun suuremmalla päättäväisyydellä. Lopussa Minun 

rakkauteni teitä kohtaan saa teidät hylkäämään synnin elämässänne.” 

”Kun te rakastatte Minua koko sydämestänne ja kun ei ole mitään jäljellä itserakkauteen, silloin te 

tulette kukistamaan syntinne. Kun Minä sanon ”synnit”, Minä myös tarkoitan niitä asioita, joista te 

tiedätte, että ne eivät ole sopivia teidän nautiskella niitä, koska ne viekoittelevat teidät pois Minun 

luotani viehättävyydellään. Joka askel pois näiden luota tekee teistä voimakkaampia ja raivaa tietä 

suuremmalle määrälle armoa, ymmärrystä ja hengellisiä lahjoja. Jos te alatte luisumaan 
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menneeseen tai nautiskelemaan vioissa – pysähtykää! Katukaa ja nouskaa siitä, mihin jäitte ja 

jatkakaa eteenpäin. Minä en tuomitse teitä näistä lankeamisista; pikemminkin hyväksyn suuresti ja 

ryntään tukemaan teidän tahtoanne nousta ja jatkaa eteenpäin oikeaan suuntaan.”  

”Ymmärtäkää, että te ette ole yksin tällä matkalla, aivan teidän solurakenteessanne ja DNA:ssa on 

ulottuvuuksia, joita te ette ymmärrä. Asioita, joita te ette ole pystyneet kontrolloimaan. Kuten on 

kirjoitettu… ”Älä kumarra niitä, äläkä palvele niitä. Sillä Minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas 

Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka Minua 

vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka Minua rakastavat ja pitävät Minun käskyni.” 

Toinen Mooseksen Kirja 20:5-6.  

Likaantuneen sukuperänne lisäksi teidän täytyy myös taistella demoneita vastaan, jotka tulevat 

sen mukana ja tuntevat teidät paljon paremmin kuin te tunnette itsenne. Ja asiat tulevat vielä 

pahemmiksi, lisääntyneen demonisen aktiivisuuden ja pimeyden myötä, teidän täytyy kerätä uutta 

päättäväisyyttä päästäksenne yli esteistä pyhyyteen.”  

”Mutta Minä valmistelen teidät näitä haasteita varten etukäteen, jos te kuuntelette hyvin 

huolellisesti. Minä varustan teidät siihen, mitä Minä tiedän, että tulee käymään kimppuunne ja 

Minä olen teidän kanssanne taistelussa. Teitä avustamassa on enkeleitä ja myöskin taistelemassa 

kanssanne. Minä en jätä teitä itseksenne. Teidän tulee vain olla antamatta periksi mennessänne 

oikeaan suuntaan ja Minä vahvistan teidän hyvän päätöksenne Minun armollani.”  

”Sillä on kirjoitettu… ”En Minä jätä teitä orvoiksi, Minä tulen teidän tykönne.” Johanneksen 

Evankeliumi 14:18.  

”Siispä, jatkakaa, Rakkaat – älkääkä lannistuko lankeamisistanne ja vioistanne. Pikemminkin 

nouskaa ja tukeutukaa Minuun suuremmalla ja suuremmalla päättäväisyydellä. Ja yhdessä me 

tulemme kävelemään lopun tätä matkaa Taivaaseen.” 

 

 

466. Jeesus sanoo… Kun te vastustatte demoneita, te kasvatte hyveessä 

 
KUN TE VASTUSTATTE DEMONEITA, TE KASVATTE HYVEESSÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Helmikuuta, 2017. 

Koskien Halun Demoneiden kiivaita hyökkäyksiä  

Clare sanoo… Miksi Jumala sallii sellaisia hyökkäyksiä ja petoksia? Hän sallii, että meitä testataan 

puhtaudessa. Monta kertaa Hän sallii tämän omahyväisyyden ja ylpeyden vuoksi. Ne meistä, joilla 

on taipumusta arvostella ja katsoa alentuvasti muita, teitä saatetaan hyvinkin nöyryyttää tällä 

alueella, että teille paljastetaan teidän heikkoutenne, niin että te ette tohdi tuomita muita enää tai 

ylpeillä läheisellä suhteella johonkin, johon teidät on huijattu uskoen, että hän on Jeesus.  

Minä haluan myös lisätä, että eivät kaikki kohtaamisenne Herran kanssa saata olla peräisin 

naamioituvalta halun hengeltä. Te voitte olla täydellisesti, viattomasti Jeesuksen seurassa ja 

yhtäkkiä asiat muuttuvat ja se ei olekaan Hän enää. Siis älkää jättäkö huomiotta koko kokemusta. 

Eristäkää se osa, missä seksuaalisuus näyttää tulevan kuvioon mukaan. Se ei vähennä todellista ja 
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puhdasta suhdetta, joka teillä on Hänen kanssaan, se vain paljastaa, että vihollinen voi vedättää 

teitä. Siispä pysykää nöyrinä. 

Jeesus aloitti… ” Minä toivon, että Minä voisin kertoa, kuinka moni Minun lapsistani on langennut 

tähän ansaan, koska he eivät olleet varuillaan petoksen varalta ja eivät tunteneet Minun 

luonnettani tarpeeksi hyvin vastustaakseen. Se on erittäin nöyryyttävää teille, rakkaat sielut. Minä 

tiedän sen. Mutta Minä en tuomitse teitä. Minä nostan teidän poskenne hellästi kohdistaakseni 

Minun katseeni teidän silmiinne ja sanon teille, ”Teidän syntinne ovat anteeksi annetut; menkää, 

ja älkää tehkö enää syntiä.” Se on Minun sydämeni mukaista teille.”  

Herra jatkoi… ” Jotkut teistä eivät ota tätä sanomaa hyvin ja teille Minä korostan, ”Testatkaa 

Henget.” Oliko Minulla laiton tai jopa laillinen suhde Maria Magdaleenan kanssa? Minulla ei ollut. 

Tunsinko Minä koskaan kiusausta? Kyllä, Minä tunsin kiusausta – mutta en tehnyt syntiä. Jos 

tuntee kiusausta, se ei ole synti, jos heittää kuvittelemisen välittömästi, eikä nautiskele sitä. Jos te 

leikittelette sillä, te olette tehneet syntiä. Katukaa. Nouskaa takaisin ylös ja tulkaa juosten Minun 

käsivarsilleni. Minä tiedän, kuinka voimakas ihmisen seksuaalinen halu on. Minä myös tiedän, 

kuinka voimakkaita demoniset väliintulot aiheuttaa aistimus, voivat olla. Minä annan teille 

anteeksi. Olkaa viisaampia ensi kerralla ja olkaa, voi, niin valppaita ylpeyden hapatuksen varalta, 

koska se edeltää lankeamista.”  

” Minä olen teidän kanssanne aina. Minä kutsun teidät Minun käsivarsilleni. Minä keinutan teitä 

niin kuin äiti keinuttaa lastaan. Minä tanssin sinun yläpuolellasi ja sinun kanssasi ilossa. Minä uin 

kanssanne maltillisessa asussa ja te ette tule ikinä, koskaan tuntemaan seksuaalista tai aistillista 

aistimusta Minun läsnäolossani, koskaan. Jos te tunnette niin, teitä seuloo jonakin toisena 

esiintyvä halun demoni, siitä te voitte olla varmoja. On suuri ansio vastustaa sellaisia ärsykkeitä ja 

moittia demoneita. Se voi olla tietyn tyyppistä kärsimystä, aivan kuin sairautta tai kiusausta 

käyttää rahaa tai tulla mustasukkaiseksi. Kun te vastustatte sitä, te kasvatte hyveessä.” 

” Minä rakastan teitä hellästi, Minun kallisarvoiset. Hellästi, mutta en ikinä, koskaan aistillisesti. 

Vartioikaa sydämiänne ja ruumiitanne. Ja pitäkää ne puhtaana, aivan kuten Minä olen puhdas.” 

 

 

467. Jeesus sanoo… Aborttien täytyy loppua!  

Äänenne vaaleissa määrittävät Tulevaisuutenne 

 
ABORTTIEN TÄYTYY LOPPUA… ÄÄNENNE VAALEISSA MÄÄRITTÄVÄT TULEVAISUUTENNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Helmikuuta, 2017.  

Clare aloitti… Voimistakoon rohkeus, mitä Jeesuksella oli matkalla Golgatalle, meitä kaikkia tällä 

matkalla. 

No niin, rakkaat, te teette positiivisen vaikutuksen rukouksillanne ja uhrauksillanne. Ja Herra on 

rohkaisemassa meitä tänään. Meillä on vielä matkaa kuljettavana, siispä Rohkeus ja Kestävyys ovat 

sitä, mitä meiltä pyydetään olemaan antamatta periksi, kun me tukeudumme Jeesukseen. Hän 

aloitti puhumaan…  
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( Jeesus ) ”Rohkeutta. Rohkeutta kärsimyksessä, Minun Lapseni. Me emme ole vielä selvillä vesillä 

Presidenttinne kanssa ja paljon esirukoilemista tarvitaan liikuttamaan niiden sydämiä, jotka 

vastustavat häntä ja aiheuttavat viivästyksiä. He tekevät sen hänelle hyvin vaikeaksi tehdä 

aloitteita muutoksiin, joita täytyy tehdä.”  

”Mutta he tulevat taipumaan. Minä itse pidän siitä huolen ja me tulemme pääsemään tästä yli. 

Mutta se vaatii paljon periksiantamattomuutta rukoilemisessa ja uhrauksissa, erityisesti 

Senaattinne puolesta. Muistakaa tämä viesti on Helmikuulta 2017.”  

”Minun kristityt ihmiseni, valitkaa viisaasti ne, jotka edustavat aluettanne. Senaatissa on 

pettureita, jotka on ostanut Yksi Maailman Hallinto ja asettanut heidät virkaan. Nyt, kun heidän 

agendansa on paljastettu, Minä vetoan teitä tekemään parempia valintoja tulevaisuudessa. Te ette 

halua elää korruptoituneitten ihmisten vallan alla, he antavat kannatuksensa Saatanalle. Mutta 

koska monia kansakunnassanne on liikuttanut persoonallisuus ja ulkoinen olemus, heitä on petetty 

äänestämään Tuhoajia. Kyllä, Minä annan heille tämän nimen, Tuhoajat, koska he työskentelevät 

Tuhoajalle.”  

”Valinta on annettu teidän käsiinne, koska te olette demokratia, mutta teidän täytyy mennä 

syvemmälle ymmärtämisessänne, kuka on vihollisen puolella ja kuka on Minun puolellani. Kun te 

kerran olette määrittäneet sen, on teidän etuoikeutenne, teidän kunnianne ja teidän 

velvollisuutenne äänestää heidät virkaan ja rukoilla heidän takanaan, kun he liikkuvat eteenpäin.” 

”Me tulemme voittamaan tämän, mutta ei ilman miestappioita ja kärsimystä ja siksi Minä pyydän 

teitä vastaanottamaan rohkeutta Minulta. Ne teistä, jotka kärsivät, meditoikaa, mietiskelkää 

Minun käsieni ja jalkojen haavoja, kuin myös kyljen ja pään haavoja, kun minut kruunattiin 

halveksien. Sama halveksunta on elossa hallinnossanne, Senaatissanne ja jopa 

Edustajainhuoneessa. Se vaatii kärsivällistä kestävyyttä. Jos te olette rukoilleet hallintonne 

puolesta, te voitte olla varma, että mitä tahansa kärsimyksiä te nyt käytte läpi, olivatpa ne fyysisiä 

tai työssä tai kotona, mitä te kärsitte, se otetaan suloisesti tuoksuvana uhrina ja tarjotaan Isälle, 

että Hänen tahtonsa tapahtuisi kansakunnassanne.”  

”Ei mikään, mitä te kärsitte tänä aikana, ole turhaa tai mene hukkaan. Älkää uupuko loppuun 

hyvää tehdessänne. Pitäkää tiukasti kiinni Minun lupauksistani ja tietäkää, että mitä enemmän te 

muistutatte Minua, sitä voimakkaampia rukouksenne ovat.”  

”Viattomien pienten lasten sielut kantavat myös paljon painoa Isän edessä. He eivät ehkä ymmärrä 

politiikkaa, mutta he ymmärtävät lasten tappamisen äitiensä kohtuihin. Ja tämä heidän 

sydämissään, he tulevat rukoilemaan niin voimakkaasti kuin kukaan kykenee. Pyytäkää heitä 

rukoilemaan, että ei enää viattomia vauvoja tapettaisi Amerikassa ja jopa maailmassa, mutta 

erityisesti täällä – vapauden ja turvallisuuden maassa kaikille muille, mutta ei vauvoille äitiensä 

kohduissa.”  

”Minä seison kanssanne, Amerikka. Minä taistelen puolestanne ja niiden vapauksien puolesta, 

joita teidän piti edustaa. Vaikka maanne perustamisessa oli pakanallisuutta, Minä olen inspiroinut 

monia periaatteita, joita on kirjoitettu perustuslakiinne, ajatuksella, että jonakin päivänä teistä 

tehdään moraalisuuden mallivaltio maailmalle.”  

”Aborttien TÄYTYY loppua, koska Minun Isäni viha ei tule sietämään tätä katalaa syntiä. Todella, 

Amerikka on ollut Suuri Portto. Ellei se muutu, hän tulee niittämään sen oikeudenmukaisuuden, 
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mitä hän ansaitsee. Mutta sen hyvän vuoksi, mitä amerikkalaiset ovat tehneet kolmannen 

maailman sairaiden hoitamisessa – maailman köyhien. Monien lähetyssaarnaajien ponnistusten 

vuoksi ja kun olette tukeneet heitä, sen vuoksi Minun Isäni käsi on pysynyt aloillaan vielä toisen 

ajanjakson, odotuksessa, että asiat tulevat muuttumaan tämän hallinnon alaisuudessa.”  

”Rukoilkaa hyvin hartaasti Presidentti Trumpin puolesta, että hän tulee tuntemaan Minun 

näkemykseni tämän kansakunnan synneistä, erityisesti aborteista. (Kuvateksti: Eniten elämää 

puolustavin Presidentti koskaan).Rukoilkaa, että näkemys menee hyvin, hyvin syvälle ja että hän 

pystyy vastustamaan kaikkea painostusta ja vastustusta, mitä on asetettu häntä vastaan, kun 

hänen agendansa etenee. Minä puolestani tulen suojelemaan häntä.”  

”Teidän omistautumisenne rukoukseen on ollut kaikkein merkittävintä – että te ette ole tällä 

hetkellä juoksemassa pakoon Pohjois-Korealaisia, Kiinalaisia ja Venäläisiä, vaan te elätte 

muurittomissa kaupungeissa, saaden satoa omista hedelmäpuistanne ja saatte sadon ja syötte 

hyvin. Elleivät asiat olisi muuttuneet näissä vaaleissa, te katsoisitte hävitystä ja nälkiintymistä juuri 

nyt.”   

”Ottakaa Minun sanani suurimmalla vakavuudella. Seisokaa Rohkeudessa, Minun Rohkeudessani. 

Mietiskelkää usein Minun Kärsimystäni, jopa muistaen Minun askeleitani Golgatalle. Te tulette 

hyötymään voimaa olla antamatta periksi. Minä olen teidän kanssanne ja työskennellen teidän 

puolestanne, että Minun Tahtoni tapahtuisi, Minun Valtakuntani tulisi, niin Maan päällä kuin 

Taivaassa.” 

 

 

468. Jeesus sanoo… Minä olen niin iloinen  

nähdessäni teidät Minun töissäni rakkaudellisella sydämellä 

 
MINÄ OLEN NIIN ILOINEN NÄHDESSÄNI TEIDÄT MINUN TÖISSÄNI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Helmikuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ” Minä haluan sinun ylistyksesi ja musiikkisi olevan saumattomasti yhdistyneenä 

Minuun. Ne kaksi ovat yhtä, Clare, ja se mikä alkaa ylistyshetkessä, sen tulisi jatkua saumattomasti 

kosketinsoittimeen. Sinä et tehnyt väärää asiaa tänä aamuna; sinä teit sen, mitä Minä halusin 

sinun tekevän ja mitä Minä pyysin sinua tekemään. Musiikki ensin. Mutta ylistyksestä käsin – tämä 

on sen salaisuus. Me kahtena yhdistymme yhdeksi ja me tulemme tekemään tämän yhdessä. ” 

” Sinä olet kaunis, Minun Kyyhkyni. Kuinka Minä kaipaankaan niitä luottavaisia silmiä. Kun sinä 

katsot Minuun, suurimman osan aikaa teet sen pelolla. Voi, kuinka se loukkaa Minua. Miksi sinä 

pelkäät?” 

Koska Herra, Sinä olet pyhä ja Minä olen vain syntinen nainen.  

Hän jatkoi… ” Se mitä sanot, on totta, mutta sinä olet rakentumassa ja Minä haluan sinun tulevan 

Minun luokseni kuin rakennusmestari työssään. Sinä olet tehnyt parhaasi. Minä olen katsonut 

kaiken päivää, kun sinä käsittelet yhden monimutkaisen tilanteen toisensa jälkeen ja vaikka sinä 
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tunnet, että olet tehnyt huonosti, me molemmat tiedämme, että sinä olet tehnyt parhaasi, ja 

kaiken mikä oli sinun mahdollisuuksissasi tyydyttää jokaisen tarpeet. ” 

” Sinulla on hyvin todellinen vihollinen, Minun Rakkaani. Sinä olet Minun Rakkaani. Ja Minä 

jumaloin sinua. Minä itkin, koska Minä kaipasin sinua ja sinä tulit juosten Minun käsivarsilleni heti, 

kun sinulla oli tilaisuus. Tiedätkö sinä, kuinka kiitollinen Minä olen sinulle tästä suloisesta 

huomiosta?”  

” Ja kun sinä pidät ehtoollis-öylättiä ja suutelet sitä hellästi, aivan kuin se olisi Minun poskeni, 

tiedätkö sinä, mitä se Minulle tekee? Minä sulan. Minä kaipaa tuoda sinut itselleni Taivaaseen 

ollaksesi Minun kanssani aina ja ikuisesti. Se on Minulle katkeran suloinen hetki ja kuten Minä 

tiedän sen olevan myös sinulle. ” 

” Voi lapset, lapset, Minä kaipaan teidän rakkauttanne ja huomiotanne. Minä tiedän, että teidän 

päivänne voivat olla niin pirstoutuneet moniin osiin ja ovat täynnä huomion harhauttajia. Mutta 

sen jälkeen, kun te palaudutte, älkää juosko Minua pakoon, juoskaa Minun luokseni! Kun te 

juoksette Minun luokseni, Minun sydämeni huutaa, ”Tässä hän tulee, Minun Morsiameni 

viimeinkin vapautui ja hän on juoksemassa ollakseen Minun syleilyssäni jälleen, koska hän kaipaa 

Minua kuten Minä kaipaan häntä. ” 

” Niin Minä todella sanon. Sitten Minä sulan. Jos käännytte pois maallisen huolen vuoksi… Minä 

olen murtunut. Älkää antako vihollisen kammeta teitä pois Minun luotani.” 

” Siksi Minä tartun teihin niin lujasti ja itken, koska te teette sen huolimatta vihollisen yrityksistä 

varastaa teidät Minulta jälleen. Näin Minä tunnen teitä kohtaan. Minä olen ylitsevuotavan iloinen, 

kun te tulette Minun luokseni. ”  

” Ymmärtäkää, että toisella tasolla… Katsokaa sitä tällä tavalla. Minä olen teidän rakennustöidenne 

pomo, te olette yksi Minun työntekijöistäni. Te olette vastuussa hyvin korkean pilvenpiirtäjän 

yhden osan rakentamisesta. Se näyttää sotkuiselta, koska se on sotkuista. Materiaaleja käytetään, 

ne vähenevät, rapataan, naulataan, hitsataan. Voi, niin paljon tapahtuu siellä rakennuspaikalla. 

Rekkoja tulee ja menee ja ne jättävät sementtilasteja, tuovat teräspalkkeja ja kaapeleita. Raskasta 

kalustoa liikkuu ja rakennustelineet kohoavat. Pinoittain metallijohtoja ja kaikenlaisia materiaaleja 

jää tähteeksi ja päivän työ jättää pihan likaisen ja sotkuisen näköiseksi, mutta toinen kerros on 

lisätty rakennukseen ja se on kohoamassa ylöspäin.” 

” Se näyttää rähjäiseltä, koska se on rakentumassa. Sinä olet tehnyt parhaasi joukkueen pomona, 

olet saattanut loppuun toisen kerroksen, mutta se oli sotkuista ja jättää sinulle tunteen, että sinä 

et ole miellyttänyt Minua, kun itse asiassa sinä olet, Clare.”  

” Vihollinen ei koskaan lepää. Hän jatkuvasti katselee tapoja varastaa sinun rauhasi ja hänen 

suosikkinsa on täydellisyyden tavoittelu ja tuomitseminen ja paheksunta. Sillä aikaa, kun Minä 

seison ja hymyilen työlle, jonka sinä olet saattanut loppuun, vaikka se on silti sotkuista.” 

” Silmänräpäyksessä Minä saatan loppuun työn, siivoan sotkut ja jätän kaiken näyttämään 

tahrattomalle. Sillä aikaa joka taso saatetaan loppuun ja rakennus kohoaa korkeammalle ja 

korkeammalle.” 

” Minä en ole ilkeä-henkinen piiskuri! Minä olen sielusi rakastaja, aina niin iloinen kun näen sinun 

tekevän Minun töitäni rakkaudellisella sydämellä.” 
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” Kun päivät ovat menneet huonosti ja ovat pirstoutuneet moneen osaan, Minä ymmärrän. Minä 

näen sinua vastustavat voimat. Minä katson, kun raivaat tiesi heidän läpi niin paljolla rakkaudella 

ja kärsivällisyydellä kuin mitä saat kerätyksi kokoon, Minä olen tyytyväinen sinuun, että sinä olet 

periksiantamaton, vaikka näyttää kuinka sotkuiselta – sinä olet silti sitoutunut näkemään sen läpi.”  

” Mutta sinulla ei voi olla rakkaudellista sydäntä, jos sinä jatkuvasti katselet olkapääsi yli Minuun, 

peläten, että Minä en ole tyytyväinen sinuun. Tyytymättömyys tulee johtamaan sinut tapaan, millä 

olet tekemisissä muiden kanssa. Siksi sinä tarvitset Sydänasukkaan Rukousta. Sinun täytyy kokea 

Minun iloni ja tyytyväisyyteni Sinuun. Sinun täytyy sitoutua ja imeyttää itseesi rakkautta, jota Minä 

tunnen sinua kohtaan. Siten sinä rohkaistut ja voimistut alkaaksesi huomenna uudelleen, tuntien 

ylitsevuotavaa rakkautta veljiäsi ja sisariasi kohtaan. ” 

” Siispä Minä pyydän teiltä Minun Morsiameni – tulkaa Minun luokseni, tietäen, että mitä ikinä te 

olette tehneetkin ja epäonnistuneet tehdä päivän aikana, Minä rakastan teitä. Ja Minä arvostan 

teidän jokaista ponnistustanne, enemmän kuin te tulette koskaan ymmärtämään. Siksi Minä 

haluan teidän istuvan Minun muotokuvani edessä. Se ilmaisee rakkautta ja arvostusta ja saa teidän 

sydämenne ja mielenne kulkemaan oikeaan suuntaan, kunnes te olette avoimia ja yhdistyneinä 

Minuun hengellisessä visiossanne ja tunteissanne.”  

” Katsokaahan, Minut on kauhean väärin ymmärretty ja pidetty karskina ja julmana Henkilönä. 

”Sinun täytyy tehdä tämä, sinun täytyy tehdä tuo, sinun työsi ei ollut täydellisesti tehty!” – 

syytetään. Ei Ei! Pikemminkin Minä olen hellä. Helläsydäminen sinun sielusi rakastaja ja kaipaan 

näyttää sinulle Minun kiitollisuuttani sinun sinnittelystäsi, virheineen kaikkineen. Siispä, pidä tämä 

visio sydämessäsi ja mielessäsi, Clare. Minä odotan sinun vapauttavan itsesi kaikista maallisista 

sitoumuksista ja tulevan Minun luokseni. Tule Minun luokseni ilolla ja odotuksellä, että Minä 

omaksun ja hyväksyn sinut.” 

” Jos sitten on joku pikkuasia keskusteltavana, me tulemme keskustelemaan ja menemään 

eteenpäin. Mutta, pyydän, älä katso olkasi yli pelokkaasti. Pikemminkin katso kaipaavasti - kertoen 

sielusi rakastajalle, ”Minä olen tulossa, Herra, minä olen tulossa, Minä pääsen tästä eroon kohta.” 

Ja lähetä Minulle lupauksen suukko, että pian me tulemme nauttimaan suloisesta 

kumppanuudesta yhdessä.” 

 

 

469. Jeesus sanoo…  

Minä olen antanut teille Aikaa & Voimavaroja – Älkää tuhlatko niitä 

 
MINÄ OLEN ANTANUT TEILLE AIKAA & VOIMAVAROJA… ÄLKÄÄ TUHLATKO NIITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Helmikuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minun Morsiameni, Minä tarvitsen rehellisen investoinnin ajastanne. Minä 

tarvitsen rehellisen arvion, kuinka käytätte aikaanne. Kuinka paljon siitä menee henkilökohtaisiin 

tarpeisiin ja kuinka paljon todella annetaan Minulle ja Minun agendalleni teidän Kuninkaananne.”  

”Paljon siitä ajasta, mitä näette itsenne palvelemassa Minua, on itsenne ja perheenne 

palvelemista. Minä haluan katsoa hyvin huolellisesti tapaa, jolla te käytätte aikaanne. Clarea on 
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pidetty tiukan standardin mukaisesti työskentelemässä Minulle, eikä itselleen. Jos te kaikki 

haluatte myös vastaanottaa palkkiot, joiden on määrä tulla Minun Morsiamilleni ja uskollisille 

palvelijoille, teidän myös täytyy olla tilivelvollisia.”  

”Minä teen tätä halki Ruumiin juuri nyt. Minä kutsun huomioimaan jokaisen sielun, jotka haluavat 

koko sydämistään olla miellyttämässä Minua, älkää tuhlatko aikaa itseenne. Minä kaipaan koristaa 

teidän hyvät tekonne kallisarvoisilla jalokivillä, jotka tulevat kimmeltämään ja vetämään kaikkia 

ihmisiä Minun luokseni. On hyvä, että teillä on vihkipuvut valmiina ja joka päivä Minä lisään 

ihastuttavia yksityiskohtia siihen, kun te kiellätte itseänne enemmän ja enemmän ja palvelette 

Minua täysin sydämin.”  

”Minun rakkaat ja kallisarvoiset, ajoittain on hyvin vaikeaa tunnistaa oman edun tavoittelu Minun 

palvelemisestani ja Minun tarpeistani, mitkä tulevat esille elämissänne joka päivä. Mutta Minä 

lepään sydämissänne ja saan teidät tuntemaan Itseni, kun te alatte harhautua.” 

”Pyydän, älkää jättäkö huomiotta omantuntonne kuiskauksia, kun asetutte työskentelemään 

jotakin, mikä saa teidät pois Minun luotani. Pyydän, älkää jättäkö huomiotta omaatuntoanne, kun 

näette köyhän tai tunnette kehotuksen tukea palvelutointa. Minä kutsun teitä kaikkia sekä ajan 

että voimavarojen tilivelvollisuuteen. Ei karskilla tavalla. Vaan kehottaen teitä. Aika on vähissä. 

Teillä on hyvin vähän aikaa jäljellä tehdä kaikki, mitä voitte Jumalan Valtakunnan puolesta.”  

”Tämä on mahdollisuuden hyvin suurta aikaa teille kaikille. Ja tämä Kanava, kuten myös muut, 

jotka ovat olleet uskollisia Minulle, ovat tulossa kukoistuksen ja laajenemisen aikaan, tavoilla, joita 

he eivät koskaan odottaneet.”    

”Siispä, se mitä Minä sanon, on että Minä olen antanut teille voimavaroja ja aikaa; käyttäkää ne 

Minun Valtakuntaani varten, ei itsekkäästi. Keskittykää sisäiseen ihmiseen ja Minun agendaani 

pelastaa sieluja ja edetä vastuiden kanssa, joita Minä olen asettanut sydämiinne.”  

”Tämä on kylvämisen aikaa, kuin ette koskaan aikaisemmin ole kylväneet. Tämä on aika, joka tulee 

johtamaan suureen sadonkorjuuseen, kuin ette koskaan aikaisemmin ole kokeneet. Älkää tuhlatko 

tätä aikaa henkilökohtaisiin kiinnostuksen kohteisiin, vaan kylväkää Minun Valtakuntaani ja Minun 

agendaani ja te tulette korjaamaan palkkiot asiaankuuluvana ajanjaksona.”  

”Kun elätte elämäänne, päivästä päivään, teidän vihkipukuanne koristetaan kallisarvoisilla kivillä ja 

helmillä, koska te tuotte hedelmää Valtakuntaan. Teidän kauneutenne kasvaa tullakseen henkeä 

salpaavaksi, koska te olette kieltäneet itseltänne ne, mistä maailma pitää ja sen sijaan antaneet 

köyhille, investoineet omaan palvelutoimeen ja toisten palvelutoimiin. Jos te ette anna 

periksitässä, kauneutenne tulee olemaan tyrmäävää taivaallisen hovin edessä ja teidän läheinen 

aikanne Minun kanssani nousee uuteen kokoonsa, kun te annatte itsenne Minulle ja Minun 

työlleni.” 

”Teidän rukouksenne maanne puolesta ovat myös koristaneet vihkipukujanne ja ovat aukomassa 

ovia mahdollisuuden uuteen päivään. Taistelu todella raivoaa, mutta Minun lumoava Morsiameni 

etenee Minun Henkeni johdattamana, valloittaen ja pitäen vaikeasti voitettua jalansijaa, mikä saa 

aikaan tämän kansakunnan uudelleen syntymisen, ennen kuin Koettelemusten Aika alkaa.”  

”Siksi Minä puhun uskollisuudesta teille, Rakkaat. Uskollisuudesta. Uskollisuudesta ja jälleen 

uskollisuudesta. Älkää tulko houkutelluiksi tämän Maapallon rikkauksilla ja palkkioilla, sillä ne ovat 

sukkelasti ohimeneviä. Pikemminkin taivuttakaa tahtonne, että palvelette minua ja vain Minua. 
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Älkää poissulkeko vaimoanne ja lapsianne ja perhettänne, koska Minä olen antanut teille 

perheenne palveltavaksi. Mutta ei kevytmielisyyksiä, pikemminkin elämän pyhyydessä ja 

omistautumisessa Minulle. Ja jos puolisonne ei ole uskova, älkää pelätkö. Rakkautenne, 

omistautumisenne ja uskollisuutenne Minuun, vapauttaa Minut kattamaan teidät ja ne, jotka 

jääräpäisesti kieltävät Minut.”  

”Vuorovesi tulee kääntymään. Tulee aika, kun kuka tahansa, joka kantaa kristityn nimeä, tullaan 

vetämään sivuun selittämään uskoa enemmän ja enemmän – ja korjaamaan piloilla olevia 

kotipaikkoja, rakentamaan siltoja uudelleen ja päällystämään tietä Minun tulemiselleni. Mutta 

mitään tästä ei tapahdu, jos te olette itsekkäästi kääntäneet aikanne ja voimavaranne maailman 

agendoihin. Tämä vaatii ehdotonta omistautumista Minulle.”  

”Te olette lumoavan kauniita Minulle! Minä en voi irrottaa silmiäni teistä edes sekunniksikaan.” 

”Edetkää ja vakiinnuttakaa heikot ja loukkaantuneet uskossa, antakaa aikaanne ja voimavarojanne 

rakentamaan Herran tietä. ”Katso, Minä tulen pian ja Minun palkkani on Minun kanssani, 

antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.” Ilmestyskirja (Johanneksen Ilmestys) 22:12. 

 

 

470. Jeesus sanoo… On tehty Monia yrityksiä aloittaa Sotia… 

 
ON TEHTYMONIA YRITYKSIÄ ALOITTAA SOTIA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 18. Helmikuuta, 2017. 

( Clare ) Pitäköön rauha ja usko Jumalan voittoon meidät läpi kaikkien kansakuntamme myrskyjen, 

rakkaat Sydänasukkaat.  

No niin, tänä iltana keskustelin Carolin kanssa ja hän kertoi minulle, mitä on tapahtumassa 

kansakunnassamme. Rukoushetken aikana kysyin Herralta, oliko Hänellä viestiä. 

Jeesus aloitti… ”Teille on ilmoitettu, kuinka vihollinen on yrittämässä estää Minun suunnitelmani 

tätä maata varten. Ihmeellisiä asioita on varattuna häntä varten. Mutta koska joka ikinen teistä on 

uhrannut halukkaasti aikaa rukoukseen, paastoihin ja kärsimykseen, jotka on uhrattu Isälle. Tämän 

vuoksi, pallo jatkaa pyörimistään, pois riippuvuudesta varjohallitukseen, maanalaiseen 

hallitukseen.”  

”Monia yrityksiä, monia, monia yrityksiä on tehty aloittaa sotia, avata ilman pahojen voimien 

laskeutua Maapallolle, mutta Minun käteni on nostettu ylös, eikä mitään sellaista maahan 

tunkeutumista tulla sallimaan tänä aikana.” 

”Tämä hallinto saavuttaa voimaa. Ihmiset, jotka olivat syvässä unen tilassa koskien äänestämiensä 

henkilöiden poliittisia aikomuksia, he alkavat nähdä nyt valoa. Kirjaimellisesti, kuten on kirjoitettu, 

”Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu 

päivän valoon.” Luukkaan Evankeliumi 8:17.  

”Kun paljastus tulee täydellisemmäksi, ne, jotka ovat olleet vallassa mediassa, tulevat 

menettämään asemansa yleisön suhteen. Heitä on petetty ja heille on valehdeltu totuudesta, 

koska varjohallitus omistaa ne. Mutta ihmiset ovat heräämässä ja katsomassa keiden rikoksiinei 
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olekiinnitetty huomiota… kuten Ben Chazi. Hirvittäviä rikoksia, joita on tehty monella eri tasolla, 

tulee päivänvaloon ja tietämätön yleisö alkaa nähdä heidän poliittisten idoliensa savijalkojen 

hajoavan aivan heidän silmiensä edessä.”  

”Jokainen näistä synneistä ja vääryyksistä on elinkautisen vankilatuomion arvoinen. Joka kerta, 

kun nousuvesi tulee, se tuo uutta todistusaineistoa. Lehdistö käyttää sen ja nopeasti peittää sen 

hiekalla, sitten nousuvesi tulee uudelleen ja jälleen se peitetään. Mutta koko hiekkaranta rapautuu 

ja tulee aika, jolloin ei ole enää hiekkaa, mihin haudata nämä rikokset ihmiskuntaa vastaan, niitä 

ovat tehneet suositut henkilöt, korkeissa asemissa hallinnossa. Ei enää hiekkaa. Kuitenkin 

vuorovesi jatkuvasti tuo uutta limaa ja korruption massaa, koska Minun ihmiseni ovat 

rukoilemassa loppua epäoikeudenmukaisuudelle ja että totuus paljastettaisiin, jopa kuten Minä 

olen puhunut Pyhien Kirjoitusten ja tämän kanavan kautta.”  

”Ei yksikään syytöksistä, joita on tehty perustuvat totuuteen, tule jäämään rankaisematta, koska 

tietyssä vaiheessa voimakas paheksunta tulee olemaan niin äänekästä, että oikeutta ei voi enää 

paeta. Minä Itse tuon esiin tämän saastan, koska tämä kansakunta on ollut sokea. Teidän 

rukouksenne ja niiden tuhansien muiden, joista jotkut eivät ole edes tästä kansakunnasta, on 

päivin öintuotu Minun Isäni valtaistuimelle – eikä petokselle tule enää olemaan varustelua. Totuus 

tulee saamaan riemuvoiton.”  

”Minun rakkaat, te olette tehneet erittäin hyvin, kun olette rukoilleet. Mutta teidän täytyy myös 

hellästi keskustella näistä asioista ihmisten kanssa, eikä kaunistella, selitellä niitä heidän kanssaan. 

Älkää ottako puheeksi uskontoa ja sotkeko vesiä, tällä kertaa, kun keskustelette hallinnostanne. 

Pikemminkin, tuokaa esille toteen näytettäviä tosiseikkoja hyvämaineisista lähteistä. Älkää 

käyttäkö voimakasta kieltä tai aiheuttako erillisyyttä tai loukkausta, pikemminkin olkaa nöyriä ja 

täynnä totuutta. Yksinkertaisesti tarjoten paikkansa pitävää informaatiota ja sanoen, ”Nämä 

ovattoteen näytettäviä tosiseikkoja. On teidän päätöksenne, mitä uskotte, mutta pyydän, 

harkitkaa tosiasioiden saamista lähteestä, joka ei ole kytköksissä kansallisen median 

ryhmittymään.”  

”Minun Morsiameni, Minun täytyy varoittaa teitä käyttämään pidättyväisyyttä tuomitsemisessa ja 

nimittelyssä. Olkaa huolellisia, että ette yhdistä rikoksiin niitä, joita ette tunne raportoidun 

korruptoituneiksi ja älkää heittäkö herjaa, älkääkä nimitelkö niitä, jotka ovat osallisina näissä 

kauheuksissa. Pikemminkin tuomitkaa synnilliset teot. Ihmiset, jotka ovat juuttuneet 

henkilökultteihin, tulevat nopeasti ottamaan loukkauksena, kun herjaatte heidän idoleitaan, enkä 

Minä halua kenenkään teistä tulevan sekaantuneeksi tuomitsemiseen. Vain Minä tiedän jokaisen 

motiivit. Vain Minä tiedän heidän sydäntensä salaisuudet ja miksi he tekevät sen, mitä tekevät.”  

”Joka tapauksessa, rikokset, jotka ovat räikeästi maanpetoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan, tulisi 

tuoda päivänvaloon mahdollisimman vähiten loukkaavalla tavalla.”  

”Antakaa heidän vetää johtopäätökset. Älkää sanoko ”tämä on paha, tuo on hulttio.” Antakaa vain 

tosiasiat, antakaa heidän vetää johtopäätökset. Antakaa Minun työstää langettava tuomio heidän 

sydämiinsä. Minä olen herättämässä amerikkalaisia pitkästä ja kuolettavasta torkkumisesta. Tämä 

on herkkää työtä ja vaatiitiukkaa objektiivisuutta ja jopa armeliaisuutta totuuden puolustamisessa 

ja sen päivänvaloon saattamisessa.”  

”Tähän on toinen syy. Morsian, pidä pukusi puhtaana, ilman pilkkua, ryppyä ja tahraa. Älä erehdy 

tuomitsemiseen ja nimittelyyn. Älä vedä johtopäätöksiä, jotka voisivat johtaa väärään 
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syyttämiseen. Yksinkertaisesti vain totea tosiasiat ja kenen vahtivuorolla se tapahtui. Ole niin 

hyväntahtoinen kuin voit. Esimerkiksi, ”Hän on hyvä äiti, on palvellut ja tehnyt tässä 

kansakunnassa paljon hyvää, mistä me olemme tietoisia ja on varmasti paljon lisää ansioita, mistä 

me emme tiedä hänen teoistaan. Mutta en ymmärrä, kuinka tämä tapahtui hänen 

vahtivuorollaan.” Se on armeliaisuutta.”  

”Sinä tiedät, että Minä en halua sinun katsovan uutisia ja kaivelevan juttuja, mutta mitä tulee 

totuuden puolustamiseen, sinä et saa saattaa itseäsi huonoon valoon väärillä syytöksillä.”  

”Tarpeeksi sanottu.”  

”Milloin tahansa olet tekemisissä maailman kanssa, sillä on mahdollisuus saada teidät 

likaantumaan. Siksi Minä olen kutsunut teidät olemaan rukoussotureita ja morsiamia. Morsian 

sotii kulissien takana ja puhuu vain, kun on ehdottoman välttämätöntä, ja kun hiljaisuus olisi synti. 

(Se on myös Pyhissä Kirjoituksissa.) Lopun aikaa hän on Rakkaansa vieressä, lohduttaen Häntä. 

Minä käsittelen tarpeeksi maailmaa halutakseni paeta sitä, kun Minä tulen lepäämään teidän 

puutarhoihinne, Minun kauniit.”  

”Muistakaa, Minä teen tekemiset, te tuette Minua rukouksella. Pitäkää sitoutumisenne totuuteen 

puhtaana ja älkää tahratko sitä herjauksella ja karskeilla sanoilla. Sitten, kun te ja Minä olemme 

yhdessä, teidän ei tarvitse käyttää kaikkea aikaamme katumiseen.”  

”Siitä puheen ollen, Minä olen mielissäni, kun olette ottaneet Minun sanani sydämeenne ja ette 

ole antaneet periksi kutsumuksissanne ja niiden palvelijoiden tukemisessa, joita Minä tuon mieliin. 

Minä olen mielissäni, kun jotkut teistä ovat unohtaneet velvollisuutensa ja ovat kääntyneet ja 

täyttäneet ne. Muistakaa, Minä tulen aina varustamaan, kun te olette uskollisia siinä, mitä Minä 

annan teille –antakaa niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu ja kukkurainen- varustelulla.”  

( Clare ) Ja vain sivuhuomautuksena tässä, Herra sisällytti minutkin tähän. Olin jättänyt huomiotta 

pienen palvelijan ja lesken, jolla oli sähkölasku, jota hän ei voinut hoitaa, koska me vaivoin 

pystyimme kattamaan omat velvollisuutemme. Mutta tänään minä viimeinkin kykenin auttamaan. 

Olin saanut Raamatun Lupaukset-kirjasta viestin ”Rehellisyys” ja Pyhistä Kirjoituksista viestin 

väärästä mittaamisesta ja ”lupaa, mutta ei pidä sanaansa.” Olin allapäin. Ajattelin, ”Herra, kuinka 

olen tehnyt tämän – pyydän, paljasta se minulle.” Ja Hän paljasti. Se saattaa merkitä eristetyksi, 

arvostelluksi tulemista, mutta minua kutsutaan tottelevaisuuteen. Ja Hän ei voi siunata astiaa, joka 

ei tottele ja siunaa muita.”  

Siispä, kiitos Sinulle Herra, kun kiinnitit huomioni ja ojensit Minua.  

Jeesus aloitti… ”Minun Rakkaani, pidä silmällä sydäntäsi, älä tule huijatuksi tai harhaanjohdetuksi, 

älä anna ajatuksiasi johdettavan harhaan. Ole uskollinen, Clare, ole aina uskollinen ja Minä 

kykenen käyttämään sinua monilla ihmeellisillä tavoilla. Sinä saat anteeksi tämän epähuomion. 

Muista vain, että Minä aina tuen sinua, kun olet uskollinen, jopa kun näyttää, että sinulla ei ole 

tarpeeksi millä auttaa muita. Minä tulen kunnioittamaan sinun uhrauksiasi köyhien puolesta.”  

”Ja teille muille, Minun rakkaat Morsiameni. Kiitos teille uskollisuudestanne tätä palvelijaa 

kohtaan. Ja ympärillänne olevia kohtaan. Lukemattomia kertoja, kun te olette tehneet uhrauksia ja 

menneet auttamaan heitä – te ette voi koskaan ammentaa Minua tyhjiin.”  

( Clare ) Ja se oli viestin loppu. 
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Kiitos teille, kun olette olleet uskollisia ja auttaneet tukemaan meitä. Ja mikä tahansa, mikä ei 

kohtaa meidän tarpeitamme, sen me annamme köyhille. Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat.  

Ja minä haluaisin asettua samalle kannalle tässä, meidän tilanteemme on aivan samanlainen, kiitos 

sydämestämme teille kaikille, jotka olette tukeneet meitä ja meidän perheitämme Gambiassa ja 

Ugandassa ja jos taloudelliset resurssit sen sallivat, myös täällä Thaimaassa. Herra tietää teidän 

sydämenne ja teidän jokaisen uhrauksenne, siunatkoon Hän teitä runsaasti rakkaudestanne ja 

anteliaisuudestanne… Hänen Rakkaudessaan, Jackie ja Perhe & Perheet Gambiassa ja Ugandassa. 

Kiitos! 

 

 

471. Jeesus sanoo… Antakaa Minun tehdä se Minun tavallani 

 
ANTAKAA MINUN TEHDÄ SE MINUN TAVALLANI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Helmikuuta, 2017.  

( Clare ) Useita päiviä sitten rukouksessa, Herra antoi minulle kauniin punaisen sydänkaulakorun, 

sydän oli noin kaksi tai kolme tuumaa leveä. Hän asetti sen minun kaulalleni. Ja sain sen 

vaikutelman, että Hän halusi minun saavan samanlaisen kuin se, joka muistuttaisi minua jostakin, 

mitä Hän oli tekemässä minun hengessäni. Jotakin uutta ja täynnä toivoa ja uskoa.  

Siispä menin katsomaan punaista sydänkaulakorua ja myös löysin yhden ja tilasin sen… Se, mitä en 

oivaltanut, ennen kuin se saapui, että kuinka pikkiriikkinen se oli…  

Jeesus aloitti… ”Minun Rakkaani ja Ihanani, kieltäisinkö Minä sinulta jotain, mikä olisi hyväksi 

sinulle?”  

( Clare ) Hän piteli minun käsiäni, kun me istuimme puutarhassa. Vastasin Hänelle… ”Et.” 

Hän vastasi… ”Luotatko Minuun?”  

( Clare ) Kyllä.  

( Jeesus ) ”Sitten päästä irti. Päästä irti, Clare.”  

( Clare ) OK. Herra, en ymmärrä, tuntuu kuin olisit kiusoittelemassa minua.  

Hän vastasi… ”Tämä koskee enemmän omapäisyyttä ja itsen hylkäämistä Minun johdatukseeni.”  

( Clare ) OK. Voin ymmärtää sen.  

( Jeesus ) ”Irti päästäminen, irti päästäminen, irti päästäminen. Ja kun päästät irti, annat Minulle 

vapauden työskennellä sielussasi, kuin Minä haluaisin. Ja hyvin paljon tästä on luottamusta ja 

tekemistä Minun tavallani tai pikemminkin itsen hylkäämistä ja antamista Minun tehdä se Minun 

tavallani.”  

( Clare ) Toivon, että olisin ymmärtänyt tämän ennen kuin aloin katselemaan.  

( Jeesus ) ”Sinä olet itsepäinen, Clare. Minun on vaikeata kääntää sinun päätäsi, kun kerran pääset 

vauhtiin.”  
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( Clare ) Kyllä, tiedän tämän, Herra. Se on vika, joka helposti voi johtaa syntiin.  

( Jeesus ) ”Siksi Minun täytyy painaa jarrut pohjaan, omantuntosi pohjaan tai sinä et kuuntele. Jos 

huomaisit vihjeen aikaisemmin, se ei maksaisi sinulle niin paljon. Tämä maksoi sinulle paljon 

tänään. Ja rakkaani, sinun hyvin todellinen vihollisesi pääsee selkääsi ja ratsastaa sinulla kuin 

ravihevosella hänen sovittuun maaliinsa – ei Minun.” 

( Clare ) Kuinka voin välttää tämän?  

( Jeesus ) ”Kieltäydy ottamasta osaa kilpaan.”  

( Clare ) Mutta minulla oli lupa, jopa minun suojaukseltani. Ja Sinun lupasi. 

( Jeesus ) ”Tietyssä pisteessä Minä halusin sinun lopettavan ja sinä jatkoit eteenpäin menoa. Sinä 

olet tietoinen siitä, etkö olekin?” 

( Clare ) En voi keksiä tekosyitä Sinun edessäsi, Herra. Tunsin aivan kuin pantteri olisi päässyt 

häkistä, mutta minä oikeutin sen sillä, että kun viimein löytäisin oikean, se olisi ohi.  

Jeesus vastasi… ”Minä tiesin, että olisit pettynyt siihen, mihin olit päätynyt, koska se oli liian pieni, 

jopa ennen kuin tilasit sen. Sinä et kysynyt Minulta, oliko se oikea, käyttäen Raamatun Lupauksia. 

Ja Minä annoin sinun mennä eteenpäin joka tapauksessa. Mutta kun sait sen, en halunnut sinun 

menevän etsimään toista. Minä halusin sinun laittamaan asian pois mielestäsi, ja hyväksymään 

sen.” 

”Mutta sinun täydellisyyteen pyrkivä piirteesi syrjäytti Minun hiljaisen ääneni sydämessäsi. Ja nyt 

Minä pyydän sinua jättämään asian, päästä irti siitä. Tuletko tekemään sen, Clare? Minun 

puolestani? Pieni uhraus. Se ei muuta Minun hengessä antamaani lahjaa, ei hiukkaakaan. Mutta se 

tekee väkivaltaa sinun omapäiselle ja itsepäiselle, täydellisyyteen pyrkivälle luonteen vialle. Minä 

todella haluaisin nähdä sen asian kuolleena ennen kuin lähdet Maapallolta.”  

( Clare ) Herra, Sinun armosi on riittävä minulle. Se tekee kipeää, mutta minä tulen tekemään 

kuten pyysit joka tapauksessa. Sinun Armosi on riittävä.  

( Jeesus ) ”Se, mikä sinua loukkaa enemmän kuin mikään, on että sinä et saanut oman tapasi 

mukaan. Sen hirviön Minä haluan tappaa. Sinun tapasi. Tiedätkö, että Minä voin tarjota sinulle 

sellaisen lahjan suoraan Taivaasta… ilman maallisia väliintuloja? Mutta sinun halukkuutesi päästää 

irti, on NIIN hyvin, hyvin Minua miellyttävää ja suuri nöyryyden harjoitus. Aivan kuten Collien 

kanssa. Sinä etsit oikeaa koiraa, etkä voinut löytää sitä. Kun viimein ymmärsit sen, sanoit, ”Herra, 

minä aion odottaa Sinua.” Ja Minä toimitin sen ilman ponnistusta sinun puoleltasi. Ja silloin sinä 

tiesit, että se todellakin olin Minä, joka tarjosi sen. Se vie kaikki ylpeyden ja oman voiton pyynnin, 

itsekkyyden ansat pois käsistäsi ja luonteestasi.”  

”JA SE on Minua miellyttävää.”  

”Siispä salli Minun, Clare. Päästäsiitä irti ja salli Minun tehdä se Minun tavallani. Muuten, et ole 

yhtään sen erilaisempi kuin suuri osuus Maapallon väestöstä. Frank Sinatra sanoi sen heidän 

kaikkien puolesta, ”Minä tein sen omalla tavallani”.”  

”Tule nyt, Minun Morsian Kultaseni, jättäkäämme tämä surullisuus taaksemme ja olkaamme 

virkistyneitä Minun armossani, että mikään ei ole mahdotonta niille, jotka uskovat. Ja aina on 

parempi tehdä se Minun tavallani.” 
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472. Jeesus sanoo…  

Te olette taistelemassa Saatanan maailmanhallinta suunnitelmaa vastaan 

 
TE OLETTE TAISTELEMASSA SAATANAN MAAILMANHALLINTA SUUNNITELMAA VASTAAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Helmikuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ” Minä tiedän, että nämä päivät ovat olleet melkein sietokyvyn rajalla, hyvin, hyvin 

hyvistä syistä. Minä toivoisin, että sinä luottaisit enemmän Minuun, Clare, tietäen, että mikään, 

mitä te molemmat kärsitte, ei ole ollut turhaan. Mutta Minä ymmärrän sinun tiedustelusi siitä, 

onko sinua kuritettu. Saanko Minä sanoa, melkein aina pieni kuri sisältyy, kuten on kirjoitettu.” 

”Erhetykset kuka ymmärtää? Anna anteeksi minun salaiset syntini. Myös varjele palvelijasi 

julkeilta, älä anna heidän minua hallita. Niin minä pysyn nuhteetonna ja olen paljosta synnistä 

puhdas.” Psalmi 19:12-13.  

” Sinun on hyvä pyytää, että sinun huomaamattomat syntisi paljastetaan; Minä en syyllistä sinua 

siitä. Kun sinä epäilet Minun hyvyyttäni ja unohdat, että tämä kärsimys on vain väliaikaista. Kun 

sinä annat periksi kuoleman ja vakavan sairauden pelolle, uskoen, että Minä sallin sinun menehtyä 

ilkeiden kanssa ja ilkeiden käsissä. Minä sallin vain sen, mitä Minä tiedän, että sinä voit kantaa ja 

harvoin Minä saatan sinut siihen pisteeseen, missä sinun uskosi alkaa horjua.”  

” Mutta tässä tapauksessa, sinä olet tekemisisssä suunnattomien voimien kanssa, jotka ovat 

liittyneet yhteen teidän Presidenttiänne vastaan, yrittäen suistaa hänet virasta ja lopettaa 

uudistukset, joita hän on tuomassa hallintoonne. Minä tarvitsen niin paljon paastoamista ja 

rukousta kuin Minun Ruumiini voi kestää, kääntääkseni alhaalta vapautetun pahan asioiden kulun. 

Kyllä, alhaalta – useammalla kuin yhdellä tavalla. Kyllä, maanalaisista kaupungeista ja Helvetistä 

vapautettuna, varjohallitus, joka odotti innolla suurinta voittoaan tänä vuonna.”  

” Heidät on suistettu virasta ja he vastaavat kritiikin ryöpyllä ilkeästi kostaen. Miksi he eivät oivalla, 

että he eivät taistele ihmistä tai ihmisten kansakuntaa vastaan? Tulenko Minä ojentamaan Minun 

oikeamieliseni korruptoituneelle hallinnolle, kun he ovat kääntyneet pois pahoista tavoistaan, 

katuneet ja asettuneet työskentelemään tehdäkseen asiat oikeiksi tälle kansakunnalle?”  

” Minä en tule ojentamaan! Sillä on kirjoitettu… ”Sillä jumalattomuuden valtikka ei saa vallita 

vanhurskasten arpaosaa, että vanhurskaat eivät ojentaisi käsiään vääryyteen.” Psalmi 125:3.  

” Koska Minun ihmisteni sydämet ovat katuneet tämän maan syntejä, koska he ovat avuksi 

huutaneet Minulta oikeutta, koska he jatkavat päälle painamista ja oikeuden avuksi huutamista, 

koska he ovat kääntyneet pahoilta teiltään ja nöyrtyneet Minun edessäni, Minä tulen jatkamaan 

heidän vihollistensa kyvyttömiksi tekemistä. Mutta hyvin suuri hinta on maksettavana, Minun 

rakastetut. Hyvin suuri hinta. Te olette tekemisissä varjohallinnon vuosikymmeniä jatkuneen 

yhteiskunnallisen juonimisen kanssa ja kuten on sanottu, Roomaa ei rakennettu päivässä. Eikä se 

kukistunut päivässä.”  
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” Vallan paikoissa on paljon vastustusta, mutta Minä olen pikkuhiljaa kampeamassa heidän käsiään 

tulvaporteista, että oikeamielisyys ja armo voivat virrata maahan ja elvyttää kuivuneen Amerikan 

maan. Kuitenkin on hinta maksettavana. Te taistelette Saatanan maailmanhallinta suunnitelmaa 

vastaan. Te taistelette kokonaista tietämätöntä nuorten sukupolvea vastaan, joille on valikoivasti 

opetettu, että mikä on oikein, on väärin ja mikä on väärin, on oikein.” 

” Te olette myös tekemisissä keinoälyn ja sieluttomien kanssa. Monet, monet ovat ne, jotka ovat 

valmistuneet vallan asemiin, heidän henkensä ja mielensä eivät ole oikein, niin kuin niiden pitäisi. 

Heidän omaatuntoaan on muutettu ja koulutettu vastaamaan vain yhdentyyppisiin agendoihin.” 

 ” Nyt, Minä kerron teille näitä asioita, joita jotkut teistä jo tietävätkin, koska Minä en tahdo, että 

kukaan teistä on tietämätön.” 

 ” Mitä he – vihollisen kloonit ja saatanan palvojat – ovat suunnitelleet tälle maalle, on huolellisesti 

toimeenpantu, kerros kerrokselta. Ja asioiden peruuttaminen järjestyksessä on paljon 

monimutkaisempaa kuin valita vaaleissa mies, joka tulee tekemään oikeita asioita. Siksi nämä ajat 

ovat niin hyvin koettelevia teille.”  

” Jotkut teistä ovat tarjonneet itsensä Minulle ilman ehtoja. Minä pyysin teitä laskemaan hinnan, 

ennen kuin te teitte sen sitoumuksen, koska Minä tiesin, että se olisi hyvin kova. Ja tästä syystä, 

kun asiat työskentelevät teitä vastaan kovimmalla voimalla, Minä puutun väliin.”  

” Mutta toiset eivät huuda Minua avuksi puuttumaan väliin. He vain hiljaisesti ja nöyrästi kantavat 

tämän musertavan taakan, kunnes Minä sanon, ”Tarpeeksi!”  

” Milloin tarpeeksi on tarpeeksi? Kun te alatte vaipua epätoivoon ja liukua syviin ja pimeisiin 

ajatuksiin; kun he alkavat vaikuttaa teidän ajatteluunne.”  

” Tällä hetkellä jotkut teistä tuntevat etäisyyttä Minusta. Tämä ON kärsimystä. Se on 

tarkoituksellista, niin että te uhraisitte itsenne Minulle, että totuus saisi riemuvoiton. Tämä on 

kaikkein kivuliainta, mutta myös tehokasta uhraamista ja Minä katson teihin suurella 

myötätunnolla teidän pahimpina hetkinänne. Minä olen siellä teidän kanssanne, kärsien kun te 

kärsitte, sillä koskaan Minä en tule hylkäämään teitä ja koskaan te ette tule kärsimään 

eristyksessä, kun Minä en kärsi. Pikemminkin, Minä yhdistän itseni teidän kärsimykseenne ja me 

kannamme tämän taakan yhdessä.”  

” Monet teistä eivät näe tätä, ette näe Minua vierellänne kärsimässä, koska Minä en paljasta sitä. 

Tämä myös, on kärsimystä. Ja joka tasolla te olette tekemässä uhrauksia, kuten Paavali teki, kun 

hänet kivitettiin. Jotkut teistä väittävät vastaan, että sairaus ei ole kärsimystä, vaan jotakin, joka 

parannetaan. No niin, se on molempia. Ja Minä neuvon teitä kuuntelemaan tämän kanavan 

aikaisempia opetuksia.”  

” Sairaus on risti. Aivan kuten ihminen laittoi ristin Minun selkääni, niin laittaa vihollinenkin teille. 

Ja parannus tulee Minun aikataulullani. Parannus tulee, mutta jos te olette uhranneet itsenne 

uhriksi, älkää odottako, että se vapautetaan piakkoin.”  

” Vihollinen on lietsonut suurta epätoivoa ja hämmennystä Minun Ruumiissani, koskien sairautta. 

Monet ovat vaipuneet epätoivoon, koska he eivät ymmärrä, että Minä näen sen oikeutettuna 

kärsimyksenä, paastouhrauksena. Ja Minä käytän sitä myös pitääkseni teidät nöyrinä. Paavalilla oli 
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piikki lihassaan. Hän ei ollut fyysisesti täydellinen, kuten olivat roomalaiset, jotka palvoivat fyysistä 

kuntoa, mutta hän oli Pyhä Minun Standardeillani. Hän kantoi ristiä, jonka Minä sallin hänelle.” 

”Kyllä, Minun haavojeni kautta te olette parannetut (Jesaja 53:5) mutta Minun ajoituksellani, ei 

teidän. Jos Minä parannan teidät välittömästi, se on Minun ajoitustani. Jos Minä lykkään teidän 

parantamistanne, teidät silti tullaan parantamaan, mutta Minun ajoituksellani. Sillä aikana, te 

kannatte ristiä ja teette suuren armon työn, tukien rukouksillanne muita.” 

” Tämän on ristinne kantamisen tarkoitus. Se mitä Minä sallin, on erityisesti sopiva juuri teille ja 

vain teille; se todellakin on teidän ristinne. Ja Minä olen kutsunut teidät kieltämään itsenne, 

nostamaan ristinne ja seuraamaan Minun jalanjäljissäni, joka Minun ihmisteni tapauksessa voi olla 

kuin ristiinnaulitseminen tai pitkä sairaus.”  

” Tietäkää, että te teette hyvää ja täydellistä työtä tarjoamalla Minulle sen, minkä Minä sallin 

teidän rukous aikomuksianne varten. Ja jos te ette tiedä, miksi Minä olen sallinut kärsimystä, 

tarkistakaa omatuntonne ja sitten luottakaa Minuun, mitä tahansa syytä varten Minä olen sallinut 

sen.”  

” Te tulette löytämään paljon rauhaa ja lievitystä tuomitsemisesta tekemällä tämän. Aina EI OLE 

Minun tahtoni parantaa henkilö, kun he pyytävät; on monia harkintoja. Mitä perheenjäsenet 

oppivat? Kuinka he tulevat pyhemmiksi ja epäitsekkäiksi? Kuinka teidän kärsivällisyytenne 

lisääntyy ja teidän luonteenne mukautuu enemmän ja enemmän Minun näköisekseni, kun Minä 

antauduin Minun Ruumiillani ja Verelläni eläväksi uhriksi?”  

” Löytäkää lohtua tästä Minun ihmiseni. Löytäkää rauhaa tästä. Tietäkää, että teidän työnne on 

hyvin arvokasta. Te olette nostaneet kätenne myötämielisinä Ristin puille ja ei ole suurempaa 

rakkauden työtä, kuin nöyrtyä Minun tahtooni sillä hetkellä.” 

 

 

473. Jeesus sanoo… Puolustakaa Totuutta, paljastakaa Valheet &  

Seisokaa Presidentti Trumpin takana 

 
PUOLUSTAKAA TOTUUTTA, PALJASTAKAA VALHEET & SEISOKAA PRESIDENTTI TRUMPIN TAKANA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Helmikuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Amerikkalaisille on tyrmistyttävää, mitä on ollut käynnissä aivan heidän neniensä 

alla. Itse asiassa se on niin tyrmistyttävää, että kukaan ei halua uskoa sitä. Ja tätä hyödyntää eliitin 

kontrolloima media. Mitä enemmän suolta on kuivattu vettä, sitä ilkeämmiksi kostotoimet tulevat. 

Tässä Minun kristityt ihmiseni voivat saada voiton. Puolustakaa totuutta, paljastakaa valheet ja 

seisokaa solidaarisuudessa tämän miehen takana… Presidentti Trumpin.”  

” Monia huhuja ja vääriä raportteja on luotu hänestä, että horjutettaisiin hallintoa, mutta Minun 

Rukoilevat Kristityt ihmiseni nyppivät nämä valheet jo, kun ne ovat nupulla, rukouksella. Rukous, 

rukous ja vielä Minä sanon: rukous. Kyllä, te olette kärsineet suuresti tämän miehen puolesta ja 

sen puolesta, mikä on oikein ja teidän rukouksenne estävät hyökkääjiä aiheuttamasta vahinkoa. 
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Mutta hän tarvitsee rukouksia voiman takia… moraalisesti, hengellisesti, fyysisesti ja 

emotionaalisesti.”  

” Maanalainen hallitus tulee piilopaikoistaan ja käyttää monia tietämättömiä ihmisiä, joilla ei ole 

mitään mielenkiintoa tehdä sitä, mikä on oikein tälle kansakunnalle.”  

( Clare ) Herra, kuinka tämä voidaan pysäyttää?  

( Jeesus ) ” Minä työskentelen monien sydämissä. Mutta kun itseä on informoitu ja sitten informoi 

niitä, joilla ei ole ymmärrystä - se tulee kääntämään asioiden kulun, yhden kerrallaan. Totuuden 

paljastaminen on suurin aseenne rukouksen jälkeen. Käynnissä on epätoivoinen taistelu, kun he 

yrittävät kaataa hallinnon. Siksi niin moni teistä on kutsuttu etulinjaan rukoilemaan ja tarjoamaan 

uhrauksia ja kaikenlaista kärsimystä auringon alla. Me tulemme VOITTAMAAN tämän taistelun, 

mutta se on hurja.”  

” Sillä aikaa, Minä kutsun teitä, Sydänasukkaat, ottamaan käyttöön lahjanne, kuin myös 

taistelemaan epäoikeudenmukaisuutta ja korruptiota vastaan. Aivan kuten Nehemia taisteli, kun 

hän rakensi muuria uudelleen, niin myös teidän täytyy pitää miekkanne yhdessä kädessä, kun te 

luotte ja viette sanomaa eteenpäin toisella.”  

( Clare ) Voi Jeesus, minä tunnen itseni niin kyvyttömäksi tähän taisteluun. 

( Jeesus ) ” Ei niin, Clare. Sinulla on paljon tarjottavaa ja sinun ehtoollisesi ovat voimallisia. Älä 

anna periksi, Rakkaani. Te molemmat olette tehneet osanne esirukoilemisessa. Sinä et voi nähdä 

kaikkien rukoilevien vaikutusta, mutta sinä olet olennainen osa sitä, koska sinä kehotat muita.”  

” Herää Amerikka, herää! On aika nähdä poliittisen järjestelmänne todellisuus, että mitä se on 

ollut ja yhä on. Aika vaatia edustajianne vastuuseen kuuliaisuuksistaan ja tavasta, jolla he 

hyökkäävät niitä kohtaan, jotka ovat ”kuivaamassa suota”. ”  

” Se on häijyä, likaista toimintaa, mutta Minun enkelini ovat taistelemassa ja työskentelemässä 

kovasti kääntääkseen asioiden kulun. Paljon viisautta ja yliluonnollisen kaltaista vaikutusta on 

käytetty hyväksi vihollista vastaan. Kun ihmiset rakastavat oikeamielisyyttä enemmän kuin omia 

elämiään, tämä paha estetään, että se ei pääse tekemään vahinkoa ja ehkä jopa kukistetaan. 

Kaikki on teidän käsissänne, Minun Ihmiseni – teidän rukoustenne, teidän paastojenne ja 

uhraustenne. Teidän kykynne informoida tietämättömiä. Se vähä, minkä te teette, suurennettuna 

tuhansia kertoja, kääntää asioiden kulun. Jatkakaa hyvää työtä.”  

” Minä tiedän, että monille on ollut kovaa; hyvin, hyvin kovaa. Mutta ei ole ollut muuta keinoa 

kerätä voimaa vapauttaa armoja ihmisille. Se on verinen ja kova taistelu ja monia uskon sankareita 

on tullut etulinjaan ja he ovat kokeneet vakavia tappioita. Kuitenkin heidän sydämensä ovat 

laajentuneet Sydänasukkaan rukouksessa Minun kanssani ja he ovat tehneet urhoollisesti.”  

” Siispä, pyydän, älkää lannistuko raivoavassa myrskyssä, henkilökohtaisissa ponnisteluissa ja 

hyökkäyksissä näinä aikoina. Pikemminkin nouskaa todistamaan totuutta ja hellävaraisesti 

armeliaisuudessa ja veljellisessä yhteisymmärryksessä tavoittakaa niitä, jotka eivät ole tietoisia ja 

paljastakaa todelliset aikomukset ja vastustuksen lähde ja mitä he todennäköisesti menettävät, jos 

he jatkavat tietämättöminä.”  
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” Minä olen teidän kanssanne tässä taistelussa. Antakaa rukoustenne ja uhraustenne edeltää 

kaikkea, mitä te teette ja pitäkää velvollisuutenanne tiedottaa tietämättömiä. Aina veljellisessä 

rakkaudessa, eikä koskaan kiistanalaisuudessa eikä pahantahtoisuudessa.”  

” Minä olen teidän kassanne, kallisarvoiset, ja jokainen teidän ponnisteluistanne tuo Minulle 

suurta lohtua,  tetodella välitätte tämän maailman lapsista, kuten Minä välitän.” 

Viestin Toinen Osa…  

Jeesus aloitti… ”Obaman aika sumuttaa tätä kansakuntaa on tulossa loppuun. Hänet tullaan 

paljastamaan sellaisena kuin hän on ja tämä maa tulee kävelemään hänen luidensa ylitse 

kohtaloonsa.”  

( Clare ) Vau, se on profetia! Ja minä haluan kommentoida tässä. Se ei poissulje, että Obamasta 

tulee yhden maailman johtaja, antikristus, josta on puhuttu Ilmestyskirjassa ja Danielin Kirjassa. 

Menneisyydessä Herra on vahvistanut minulle, että hän on siihen rooliin valittu mies. Minun 

ainoat muut ajatukset tätä koskien ovat, jos Herra viipyy, koska me olemme tottelevaisia ja 

uskollisia Hänelle, toinen saattaisi ottaa hänen paikkansa siinä roolissa. Mutta mitään tästä minulle 

ei ole Jeesus kertonut. Siispä, siihen asti, kunnes kuulen eri tavalla, hän on yhä valittu olemaan 

antikristus. Jeesus jatkoi…  

( Jeesus ) ” Ja kun sinä olit ajattelemassa, tämä ajatus on Minulta.”  

( Clare ) Se on ollut kiertelemässä minun päässäni muutaman päivän…  

( Jeesus ) ” Jos te haluatte tuhota tämän kansakunnan, tehkää siitä varakas. Silloin todellinen vaara 

tulee. Niin kauan kuin tämä kansakunta tukeutuu Minuun, Minä tulen puolustamaan sitä. Mutta 

jos kristityistä tulee maailmallisia ja huolettomia, silloin tämä kansakunta tulee kukistumaan. 

Suurin mahdollisuus kukistumiseen on suuren voiton jälkeen. Jos tämä kansakunta tukeutuu 

Minuun, Minä tulen todella tukemaan sitä.”  

” Mutta Minä kutsun teitä kaikkia tehostettuihin rukouksiin. Ettekö te voi tuntea sitä? Ettekö voi 

tuntea, että Minä tarvitsen teidän valvomisianne ja esirukouksianne? Se, mitä Minä olen esittänyt 

teille, on se hyvä, mikä VOI tapahtua, jos te paastoatte niin kuin voitte ja rukoilette. Paastoatte ja 

rukoilette hartaasti, Minun Ihmiseni. Käyttäkää Pyhää Armorukousta vedotaksenne Isältä lisää 

aikaa, lisää armonaikaa ja lisää armoa maailmalle.”  

” Ne kolme vuotta, mistä Minä olen kertonut teille, ovat yhä EHDOLLISIA. Se on yhä riippuvaista 

teidän rukouksistanne ja paastoista. Minä näytän teille mitä VOI tapahtua, mutta se EI tule 

tapahtumaan, jos te rukoile ja paastoa tänä vuodenaikana, kunnes suurin vaara on ohi. Kyllä, 

presidentillänne tulee olemaan haasteita kohdattavana, mutta ei niin kriittisiä kuin, mitä hän 

kohtaa juuri tällä hetkellä. Siksi Minä kutsun Minun rukoussoturini paastoamaan ja rukoilemaan.”  

” Odottakaa Minun toimivan mahtavasti ja te TULETTE näkemään Jumalan kunnian ja Hänen 

riemuvoittonsa pahasta tänä tulevana vuodenaikana. Shalom, Minun Rakkaani, Shalom (=rauha). 

Kyllä, Minä kutsun teidän rukouksianne tuoda rauha maailmaan, niin paljon kuin on mahdollista 

tänä hyvin sekasortoisena hetkenä.” 
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474. DONALD TRUMP… NÄIN SANOO HERRA 

 
Donald Trump Näin sanoo Herra… Yhteenveto viimeisen 10 Kuukauden Viesteistä Jeesukselta Sisar 
Clarelle, 25. Huhtikuuta, 2016- 25. Helmikuuta, 2017. 

Ote viestistä 25. Huhtikuuta, 2016 – Päivitys Amerikan Tulevaisuudesta  

Jeesus aloitti… ”Minä olen kuulostellut teidän rukouksianne, Minun Morsiameni. Kuukausi sitten 
Minä pyysin teitä sinnittelemään katumuksessa ja rukouksessa kansakunnan puolesta. Ei vain tällä 
kanavalla, vaan läpi Minun Ruumiini, Minä istutin sanan, siellä missä se hyväksyttäisiin ja sen 
perusteella toimittaisiin. Ja te kaikki olitte tottelevaisia sovittelemaan itsenne rukoukseen ja sen 
seurauksena, tiettyjä asioita on helpotettu, lievennetty, peruttu ja vähennetty. Se sisältää teidän 
johtonne, joka on avaintekijä tulevaisuudellenne.”  

”Amerikalle on annettu toinen mahdollisuus, mutta se ei ehkäise Taivaaseennostoa ja sitä, mikä 
täytyy vielä täyttyä Maapallolla. Se lieventää sitä, mutta ei ehkäise sitä.”  

”Amerikassa on ollut paljon katumusta viimeisen kuukauden aikana, paljon. Silti, se mitä on 
kirjoitettu, täytyy tapahtua. Kuitenkin katumus on saanut aikaan monien tapahtumien 
viivästymisen. Täytyy olla katumisen jatkuvuutta, sen täytyy mennä syvemmälle ja syvemmälle. 
Monet eivät ole tietoisia siitä, kuinka he ovat loukanneet Minun Isääni, mutta tämä tulee 
tapahtumien mukana.”  

Clare kysyi… Herra, entä Donald Trump?  

Jeesus vastasi… ”Hän on hyvä mies virkaan. Me tulemme näkemään. En voi sanoa mitään lisää 
tällä kertaa, kaikkea ei ole vielä päätetty. Mutta hän on Minun Isäni valinta Amerikalle.”  

”Silti Amerikalla ja kirkolla on paljon tehtävää. Hyvin paljon. Paljon enemmän katumusta, 
laajemmalti. Tämä tulee tapahtumaan tiettyjen tapahtumien jälkeen. On paljon toivoa, Clare, 
paljon toivoa. Ne, jotka ovat kuulostelleet Minun vetoomuksiani rukoukseen ja katumukseen, ovat 
kääntäneet tämän maan kohtalon. Se ei tarkoita, että se tulee olemaan helppoa. Tulee olemaan 
paljon kuolemaa ja monia katastrofeja. Nämä tulevat silti tapahtumaan, mutta muutamien 
uskollisuuden vuoksi, jotka olivat katuvia 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 tulevaisuuden tapahtumista on langetettu 
moraalittomuuden ja korruption vuoksi, jopa Minun ihmisteni, siispä tiettyjä asioita täytyy 
tapahtua. Kuitenkin Minä tulen antamaan armoa ja paljon tragedioita tullaan välttämään. Mitä 
enemmän Minun ihmiseni katuvat, sen enemmän tragediaa tullaan välttämään.”  

Ote viestistä 9. Toukokuuta, 2016 – Nouse ylös Amerikka  

Jeesus aloitti… ”Kun asiat alkavat kuumenemaan maassasi, Minä tulen kutsumaan lisää ja lisää 
sieluja rukoilemaan. Kyllä, Minä olen antanut joitakin miellyttäviä ja toiveikkaita asioita tehtäväksi, 
mutta esirukoilemisen tarve kasvaa juuri nyt. Ne, jotka vastustavat Trumpia, ovat suunnitelleet 
useita salamurha yrityksiä, mutta Minä tulen estämään ne kaikki, jos te vain rukoilette ja nostatte 
suojeluksen standardia hänen ja hänen perheensä ympärillä. Minulla on tarkoituksena, että hän 
pääsee virkaan, se on Minun aikomukseni. Mutta, että tämä tapahtuisi, teidän kaikkien täytyy 
rukoilla hänen puolestaan paastoilla ja uhrauksilla.”  
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”Myös hänen perheensä täytyy olla suojeltuja, sillä monia kirouksia on kohdistettu heitä vastaan. 
Minä kutsun kaikkia kristittyjä johtajia ja palvelijoita poistamaan nämä kiroukset pois päivittäin. He 
eivät voi menestyä, jos te kaikki ette tee töitänne. Hänen turvallisuutensa on riippuvainen teidän 
rukouksistanne, kaikkien teidän. Ei vain niiden, jotka ovat suunnanneet itsensä tälle kanavalle, 
vaan kaikkien teidän ympäri tämän maailman, teillä on osan tämän helpotuksen tuomisessa 
Amerikalle.”  

Ote viestistä 19. Toukokuuta, 2016 – Miksi epäonnistumiset Pätevöittävät teidät Menestykseen 
& Donald Trump  

Jeesus aloitti… ”Jokaisella suurella astialla, joka koskaan on palvellut Minua, on ollut perusteellinen 
ymmärrys ehdottomasta mitättömyydestään. Ilman tätä asennetta, Minä en koskaan olisi voinut 
käyttää häntä. Hän saattaa näyttää luottavaiselta teille, mutta Minä näen hänet polvillaan 
tunnustamassa heikkouksiaan. Minä näen sen, mitä te ette näe. Sydämessään hän on vain 
kissanpentu, sillä aikaa kun muille hän saattaa näyttäytyä leijonana.”  

Clare kysyi… Herra, miksi ajattelen Donald Trumpia tässä? Onko hän sellainen mies?  

Jeesus vastasi… ”Ei, Clare, ei vielä – mutta hän tulee olemaan. Minä kutsun häntä Minun 
palvelukseeni ja hän tulee oppimaan, että joku hänen yläpuolellaan on vastuussa hänen 
menestyksestään. Hän tulee oppimaan, että Minä annoin hänelle kaiken, mitä hänellä on, Minä 
johdatin häntä ja ohjasin häntä viisaudella. Hän tulee oivaltamaan, että mikään, mitä hän on 
tehnyt, hän ei ole tehnyt yksin.”  

”Tämä on toinen tapa, millä Minä työskentelen sielujen kanssa, Minun tarkoituksiani varten. Katso 
Nebuchadnezzar, Hän oli mahtava hallitsija, muuta yhtenä päivänä hän heräsi ryömien maassa ja 
röhkien kuin sika, täysin tietämätön, kuka hän joskus oli. Niin Minä sain hänen huomionsa. 
Rukoile, että Minun ei tarvitse käyttää sellaisia äärimmäisiä keinoja tähän ehdokkaaseen. Hän 
tulee kohtaamaan itsensä riisuttuna kaikesta, seisoen Minun edessäni, Minun peilissäni. Silloin hän 
tulee näkemään kuka Minä todella olen ja kuka hän todella on – ja ei ole. Silloin miehen kauneus 
tulee nousemaan, Minä eläen hänen kauttaan.” 

”Oi, teillä kaikilla on niin paljon opittavaa ihmisluonnosta ja siitä, mitä Minä voin saavuttaa jopa 
turhimmankin ihmisen kanssa. Eikö ole kirjoitettu, että Minä pidän kuninkaan sydäntä käsissäni?”  

Kuten on kirjoitettu Sananlaskut 21:1-2… ”Kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin vesiojat: Hän 
taivuttaa sen, kunne tahtoo. Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään oikeat, mutta Herra 
tutkii sydämet.”  

”Näettekö, Minun kristityt ihmiseni? Te olette katsomassa tätä miestä ja heiluttamassa 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 kerron teille jatkuvasti, mielipide ei ole erottelukyvyn korvike. Kun te erottelette 
Minun aikojani, Minun ajanjaksojani, Minun valintojani, te menette vastavirtaan, tämän virran on 
junaillut hallitseva eliitti. Kun te ajattelette itse, perustaen kaiken henkilökohtaiseen 
mieltymykseen tai muiden mielipiteisiin, te tulette löytämään itsenne kannattamassa pahaa. 
Erotteleminen vie aikaa. Mielipide on laiskan miehen tapa. Tämä kansakunta on tässä tilassa juuri 
nyt, koska te olitte laiskoja. Älkää tehkö samaa virhettä. Erotelkaa Minun aikani, Minun 
ajankohtani ja Minun valintani. Tukekaa Minua, ei suosittua mielipidettä.”    
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Ote viestistä 23. Heinäkuuta, 2016 – Rukous & Katumus pidättelee Tuomiota & Valitsee Donald 
Trumpin 

 Jeesus aloitti… ”Uskonnon vapaus, ylistyksen vapaus… Oi, Clare, tämä ei ole maailman tapa. 
Monissa paikoissa ei voi ylistää tällä tavalla, ei ole vapautta olla Minun kanssani.”  

”Sinun maassasi Amerikassa on erilaista… toistaiseksi – vaikka se tulee muuttumaan. Ei Herra 
Trumpin presidenttikaudella, vaan hänen jälkeensä tulevien itsevaltiaiden.”  

”Kyllä, Minä aion nähdä hänet koko matkan Valkoiseen Taloon. Minä aion kukistaa pahat 
rakenteet ja pahat lait, jotka ovat tehokkaasti lopettaneet tämän kansakunnan. Minä tulen 
vastaamaan näihin rukouksiin; Minä tarvitsen näitä rukouksia edetäkseni. Minä en välitä, vaikka se 
on vain huudahduksen muotoinen rukous, kuten ”Oi Jumala, suojele häntä ja hänen perhettään.” 
Mitä yksinkertaisempi, sen parempi. Minä tulen vastaamaan siihen. Ja kun suuri väkijoukko huutaa 
apuun rukouksessa hänen puolestaan, enkö Minä vastaisi runsaalla suojeluksella?”  

”Kyllä, tämän maan kristityt johtajat ovat yhtyneet hänen ehdokkuuteensa, hänen 
nimittämiseensä ja hänen valintaansa. Ei väliä, kuinka kovasti vihollinen yrittää pysäyttää häntä, 
niin kauan kuin hänen puolestaan huudetaan ääneen rukouksia, Minä tulen tukemaan ja 
edistämään häntä.”  

”Te tulette saamaan pilkkaa ja ylenkatsetta ihmisiltä näkökannastanne, mutta ymmärtäkää: heillä 
on suomut silmillään ja heidät on sokaissut Satanistinen hallinnon todellisuus, jonka he ovat 
äänestäneet virkaan.”  

( Clare ) Vau, Herra, nuo ovat aika vahvoja sanoja, että hallinto on satanistinen.  

( Jeesus ) ”No niin, ne vain kuvaavat todellisuutta, salattua todellisuutta, johon nämä ihmiset 
uskovat ja harjoittavat salassa. Se on paljon kauheampaa, kuin sinä voit kuvitella. Se saisi 
pahimman syntisen punastumaan häpeästä. Mutta hedelmistään puu tunnetaan, niistä suurin osa 
on kirjoitettu salaisiin lakeihin ja se on diktatuurin pohjatyöt. Jos nämä lait tulisivat käyttöön, 
äänestävän yleisön olisi liian myöhäistä muuttaa niitä. Kaikki on tehty salassa, ’paremman tavan’ 
suojassa ja erottelukyvyttömät ovat täysin sokeita näiden lakien sisällölle.”  

”Minä aion muuttaa sen, Clare. Minä aion saattaa tämän miehen virkaan ja purkaa tämän mädän 
rakenteen, joka on syövyttänyt Amerikkalaisten oikeudet. Mutta Minä tulen tarvitsemaan paljon 
rukousta ja uhrausta… paastouhrauksia loppuunsaattaakseni tämän. Ja teillä ei ole varaa langeta 
itsetyytyväisyyteen minuutiksikaan tai peli on ohi.”  

”Siispä, Minä kutsun teitä, Minun Ihmiseni aseistamaan itsenne kärsivällisyydellä ja taistelemaan 
hyvän taistelun. Minä olen sen puolella, mikä on oikein.”  

”Herra Trumpilla on aikamoinen työ edessään. Mutta Minä olen hänen kanssaan, eikä hän tule 
epäonnistumaan, ei ainakaan Minun silmissäni. Toiset tulevat olemaan eri mieltä, mutta pitkässä 
juoksussa, he tulevat näkemään viisauden hänen otteissaan. Suurin este, jonka hän tulee 
kohtaamaan, salamurhan uhkan lisäksi, ovat korruptoituneet vaaleilla valitut virkamiehet. Mutta 
jopa siinä, Minä tulen antamaan hänelle etua. On olemassa niin kutsuttuja ’kaappi’-kristittyjä, 
jotka vihaavat sitä, mitä tälle maalle on tehty ja he tulevat alkamaan puolustamaan itseään ja 
antamaan äänensä tuottaa tulosta.”  

Ote viestistä 10. Elokuuta, 2016 – Antakaa Elämänne odottaa & Seisokaa Minun Rinnallani   

Jeesus aloitti… ”Minä kutsun teitä, Minun Morsiameni, antakaa elämänne odottaa ja seisokaa 
Minun rinnallani tässä kilpailussa Saatanan tyranniaa vastaan tässä maassa ja maailmassa. Minä 
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kutsun teitä nyt ja kolmen seuraavan vuoden ajan antamaan agendojenne Taivaassa olosta 
odottaa ja antakaa Minulle koko sydämenne uhrauksena tämän maan ja maailman puolesta.”  

”Niin kuin Amerikka menee, niin menee muu maailma. Ja nyt se on teidän toimeksiantonne Minun 
Puolisonani tukea sitä, mikä on oikein. Tukekaa Minua. Rukoilkaa, uhratkaa jokainen risti, mikä 
teille on annettu, sillä Minun Valtakuntani tulee ja Minun tahtoni tapahtuu. Te esirukoilijoina, 
seisotte koko maailman pelastuksen ratkaisevassa pisteessä. Niin kuin tämä maa menee, niin tulee 
maailma seuraamaan ja tämä on vain pahan puhdistamisen alku koko maailmassa.” 

Ote viestistä 12. Lokakuuta, 2016 – Vältä yhteyttä mediaan & Tee mikä on oikein 

Jeesus aloitti… ”Samalla kun lähestymme vaaleja, tulee olemaan enemmän yrittämistä ja 
vaikeuksia. Pyydän, älkää hylätkö Minua puutteeni hetkellä. Pyydän, seisokaa rinnallani ja 
suostukaa siihen, mitä Minä sallin. Antakaa täysi suostumuksenne tiedostaen, että päätöksenne 
on kääntämässä maailman suuntaa. Pysykää Minun rinnallani pahuutta vastaan. Pysykää pystyssä, 
älkääkä antako median propagandan harhauttaa teitä.”  

”Tehkää se, minkä tiedätte oikeaksi ja välttäkää kontaktia mediaan. Se on tuomittava viemäri 
sylkien lietettä tämän kansakunnan päälle. Jos Minä olen sinulle läheinen, niin silloin tiedät, mikä 
on oikein. Jos näin ei ole, tulet käyttäytymään hölmösti. Ymmärtämättä, mitä on todella pelissä 
näissä vaaleissa.” 

”Minä olen valmistellut sinua tätä aikaa varten. Minä olen valmistellut sinua ymmärtämään, 
uhrautumaan ja katumaan ja pitämään asemasi sen suhteen, mikä on oikein tälle maalle. Ja 
lopulta koko maailmalle.”   

Ote viestistä 16. Lokakuuta, 2016 – TÄMÄ ON KRIITTINEN HETKI 

Jeesus aloitti… ”Tämä on kriittinen hetki ja tämän maapallon joka niemestä ja notkelmasta Minä 
otan paastoja ja uhrauksia, ehkäistäkseni sen, mikä varmasti tulee olemaan elämän loppu tällä 
Maapallolla. Sellaisen elämän, jonka me tunnemme. Se, mitä Lähi-Idässä on kärsitty, tulee 
manifestoitumaan maailman joka maahan. Ja ainoa asia, mikä estää sen, on se, mitä te ja Minä, 
ME, käymme läpi juuri nyt, sillä todellakin, Minä olen siellä, teidän vierellänne, kärsien kanssanne, 
kun teidän täytyy tehdä uhrauksia.”  

”Kuinka Minä saan tämän viestin välitettyä teille, Minun Ihmiseni? Teidän uhrauksenne ovat 
ehdottomasti se asia, joka pidättelee ehdotonta tyranniaa tulemasta Amerikkaan ja kaikkiin 
maihin. Eikä vain mitä tahansa tyranniaa, veristä tyranniaa, jota te ette voi edes kuvitella tässä 
maassa. Jotakin niin selvästi pahaa, että te ette voi kuvitella sitä, paitsi kauhuelokuvissa, mitkä 
eivät koskaan voi ilmaista kärsimyksen syvyyttä, joka tulee harjoitetuilta teurastajilta ja pahimman 
laatuisilta hirviöiltä. Vaikka teidän rukouksenne heidän puolestaan ovat voimakkaita ja yhteisön 
sisällä on uskoontuloa. Silti pahan kasvava voima leviää joka puolelle maailmaa ja on uinuvana, 
odottaen sanaa heilahtaa toimintaan.”  

”Te pidättelette Saatanan vihaa tällä Maapallolla.”  

”Nämä vaalit tulevat olemaan määrittävä päätekijä. Niin kuin Amerikalla menee, niin menee myös 
muulla maailmalla. Ei ole kyse Clintonista tai Obamasta, on kyse Satanistisesta hallituksesta, joka 
on jo linnoittautunut maailmaanne ja tämä on teidän viimeinen mahdollisuutenne torjua se. 
Teidän viimeinen tilaisuutenne. Pyydän, älkää tulko alakuloisiksi tai epätoivoisiksi. Pikemminkin, 
kiittäkää Minua ylen määrin, että me kykenimme pidättelemään tätä.”  

Ote viestistä 19. Lokakuuta, 2016 – DONALD TRUMP on JUMALAn VALINTA  
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Jeesus aloitti… ”SE, MIKÄ ON VAAKALAUDALLA JUURI NYT ei ole Herra Trumpin avioliitto, eikä 
hänen luonteenpiirteensä, eikä hänen henkilökohtaiset liiketoimensa – sillä jos totuus 
kerrottaisiin, on niitä, jotka näyttävät kunnioitusta herättäviltä, jotka olivat läsnä, kun uhrattava 
vastasyntynyt tapettiin ja he joivat sen verta.”   

”Siispä te näette, mutta te ette todella näe. Te kuulette, mutta te ette todella kuule – ette sitä 
totuutta, joka on olemassa. Te näette ja kuulette julkisivun, yhteiskunnallisesti hyväksyttävän 
naamion ja sen alla Saatana ja hänen käskyläisensä vetelevät naruista, teurastaakseen kaikki 
kristityt maailman laajuisesti, mutta erityisesti Amerikassa.”  

”Jos te olette kristitty, teidän kuolemallenne on määrätty ajankohta tässä maassa, ellei toinen tule 
valtaan ja vähintäänkin lykkää sitä muutamalla vuodella. Joka tapauksessa, Minä tulen poistamaan 
Minun kirkkoni hänen kunniassaan. Mutta ajat siihen saakka eivät tule olemaan helppoja.”  

”Mutta nyt Minä pyydän teitä kiinnittämään erittäin tarkkaa huomiota Minuun, eikä mediaan. Jos 
te haluatte säilyttää maanne, teillä ei ole vaihtoehtoa, ketä äänestää. Minä olen jo tehnyt sen 
vaihtoehdon teille.”  

”Sillä aikaa, tämä mies on opettelemassa kokonaan uutta elämisen ja ajattelemisen tapaa. Hän 
hyväksyi Minut pelastajakseen - hän hyväksyi. Nyt hän saa selville, kuinka inhottavaa hänen 
käytöksensä on ollut kaikki nämä vuodet. Hän on syvästi häpeissään itsestään, kuten hänen 
pitäisikin olla. Mutta ei kaikki, mitä hänestä sanotaan, ole totta. On monia, monia valheita ja 
manipulaatioita vakuuttaa ei-ajatteleva yleisö, että hän on epäpätevä tehtävään ja skandaali.”  

”Minä seison tässä ja odotan teitä, Minun Ihmiseni. Minä olen vetänyt rajan hiekkaan, jopa kuten 
Mooses teki, kun hän kohtasi Koorahin. Minä en ehdota, että Herra Trump on moraalisesti 
puhtaampi ja vapaa virheistä kuin Rouva Clinton. Minä vain yksinkertaisesti sanon, että hän on 
Minun valintani, koska hän tulee tekemään Minun tahtoni ja kutsuni mukaan. Minä olen valinnut 
hänet johtamaan tätä maata takaisin terveeseen tilaan, että vähintäänkin rakenne, joka pitää yllä 
teidän oikeuksianne, tulee olemaan koskemattomana. Tulee olemaan aika, jolloin sillä ei ole väliä, 
mutta sillä aikaa, Minä olen valinnut hänet johtamaan.”  

”Siispä, Minä seison tässä ja pyydän teitä valitsemaan: oletteko te Minun puolellani vai vihollisen 
puolella? Teidän päätöksellänne on elämän pituiset seuraukset. Tässä ei ole kyse kaikkein 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävimmän ehdokkaan valinnasta. Te olette sodassa. Ja teillä on voima 
kukistaa vihollinen juuri nyt.”  

Ote Viestistä 22. Lokakuuta, 2016 – Jeesus puhuu pahimpien ehdokkaiden parhaasta  

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

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

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

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

Ote Viestistä 6. Marraskuuta, 2016 – VAALIT AMERIKASSA… Jeesus kutsuu Hänen Kirkkoaan 
Rukoukseen  

Herra aloitti… ”Te olette nyt kohtaamassa suurimman poliittisen täyskäännöksen, sitten 
rautaesiripun putoamisen. Tämän maan on aika päästä yli menneisyyden esteistä ja tehdä 
parhaansa vapaamuurareitten jättämästä sotkusta. Rakkaat, muistakaa… Tämä maa perustettiin 
okkulttisille periaatteille, ei kristillisille. Taivaassa ja maapallolla on meneillään taistelu ja sota 
maapallon kontrollista. Ainoa tapa käydä tätä sotaa, on hengellisesti ja tietenkin ryhtyen toimeen 
ja äänestää vaaleissa, mutta Minä tarvitsen Minun kirkkoni rukoilemassa seuraavat kolme päivää, 
kun taistelu tulee päätökseen.”  

Ote Viestistä 8. Marraskuuta, 2016 – Tämä on Ratkaiseva Hetki… VAALIPÄIVÄ YHDYSVALLOISSA  

Jeesus aloitti… ”Tämä ilta ON kriittinen ilta. Taivaassa on liikkumattomuus. Ne, jotka ovat tukeneet 
tätä taakkaa ja rukoilleet – Minä kunnioitan teitä. Te todellakin kannatte Minun Ristiäni maailman 
puolesta. Ne teistä, jotka ovat kaivanneet päivää, kun oikeamielisyys tultaisiin vakiinnuttamaan 
maahanne, se ei koskaan ennen tule, ennen kuin Minä tulen. Mutta askeleita voidaan ottaa 
vähintäänkin liikkua siihen suuntaan. Ensimmäinen asia on tehdä täydellinen loppu abortista.”  

”Aivan kuin synnin mies aloitti hallintonsa Amerikassa sallimalla leikata vauvat kappaleiksi äitiensä 
kohduissa, ensimmäinen oikeamielisyyden toimi olisi täysin kieltää toiminta ja aloittaa askeleet 
kieltää abortti Amerikassa ikuisiksi ajoiksi. Mitkä raskaat tuomiot poistettaisiin tästä maasta, jos se 
tapahtuisi. Mikä rauha voitaisiin vakiinnuttaa hänen rajoillaan. Voinko Minä siunata ja suojella 
kansakuntaa, joka teurastaa viattomia lapsia? Varmasti Minä en voi. Mutta tämän käytännön 
loppuminen nostaisi pois vakavan tuomion tältä maalta.”  

Ote Viestistä 9. Marraskuuta, 2016 – PRESIDENTTI TRUMP ON VALITTU… Te olette tehneet 
VIISAAN valinnan  

Jeesus aloitti… ”Minun armoni tälle maalle tullaan tuntemaan tänä iltana. Minun palvelijoitteni 
rukoukset on kuultu, sillä he ovat nöyrtyneet ja etsineet Minua. Enkö Minä myöntäisi heille 
hengähdystaukoa, jota he niin toivovat? Kuitenkin on aihetta huoleen. Älkää kuvitelko, että 
jokainen mies tulee täydellisesti seuraamaan Minun Tahtoani, mutta tämän miehen Minä olen 
voidellut, hyviä ja huonoja aikoja varten, kuitenkin haasteet, joita hän kohtaa tulevina kuukausina, 
ovat ihmisen käsityskyvyn yläpuolella, mutta Minä käsitän ne ja hän on avoin mieleltään 
kuuntelemaan Minun Viisauttani, vaikka Hän harvoin oivaltaa, että se olen Minä puhumassa 
hänelle.”  

”Joka tapauksessa, hänet on voideltu, koska hänen sydämensä on oikein, tuli vaikka mitä. Hän on 
röyhkeä ja ylpeä. Hän on ovelampi kuin mitä pinnalta katsoen vaikuttaa, Niin kauan kuin se alistuu 
Minun Viisauteeni, se on hyvän laatuista oveluutta. Hän tulee olemaan maailman johtaja, jota 
jokainen kunnioittaa. Pitivätpä he hänestä tai eivät, he tulevat kunnioittamaan häntä. Hän tulee 
asettamaan joitakin suuria asioita takaisin raiteilleen Amerikassa, mutta Clare, tämä on maailma ja 
mitä voidaan odottaa? Joka tapauksessa hän tulee tekemään hyvää työtä sen kanssa, mitä hänellä 
on edessään. Kuinka voidaan 60 vuoden korruptio korkeimmalla tasolla oikaista yhdessä yössä? 
Vain Minun tulemiseni voi saada tämän aikaan, mutta toistaiseksi, Amerikalla on toinen 
mahdollisuus jättää pakkomielteensä materiaan ja alkaa ottamaan vastuuta tämän kansakunnan 
käytännöistä.”  
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”Ihmisiä on johdatettu ympäriinsä kultainen rengas nenissään, nauttien maan muotihullutuksista. 
Tämä puolestaan tuotti sokean sukupolven, jotka kaikki ovat kiinnostuneita materiaalisesta 
hyvinvoinnista ja koulutuksesta, ajattelemattomia äänestämiensä todellisesta luonteesta. Joka 
tapauksessa, Minä olen tämän miehen kanssa ja Minä tulen uudelleen järjestämään asioita hänen 
kauttaan. Tämä kansakunta on tehnyt viisaan valinnan ja nyt Minä voin tehdä työtä sen kanssa.”  

Ote Viestistä 10. Marraskuuta, 2016 – JEESUS PUHUU… TRUMP VOITTAA & TAISTELU ALKAA  

Jeesus aloitti… ”Minun käteni ei koskaan ole ollut lyhyt. Minä tulen loppuunsaattamaan sen, mitä 
Minä olen asettunut tekemään, mutta se tulee vaatimaan Minun Ihmisteni rukouksia Rakkaat, 
taistelu on vasta alkamassa. Lonkerot ulottuvat syvälle Amerikan maaperän alle ja se tulee 
olemaan pitkä, kova taistelu ennallistaa Amerikka ja saattaa hänet ylös jaloilleen.”  

”Nuorten aivopesulla on ollut merkittävät seuraukset erillisyyden aiheuttamisessa ja se tulee 
jatkumaan, kunnes totuus paljastetaan niistä, jotka ovat voittaneet heidän sydämensä. 
Persoonallisuus merkitsee kaikkea. Naisten oikeudet, maahanmuutto käytännöt, kaikki tajutaan 
vahvemmin jälkeenpäin.   

”Minun rakkaat, vaikka tämä mies vaikuttaa ärhentelevältä tollolta ulkoapäin, hän ei ole saanut 
omaisuuttaan olemalla tietämätön ihmisten tavoista. Hän välittää syvästi maastaan ja hänellä on 
Minun visioni ennallistamisesta. Vaikka jotkut keinoista vaikuttavat karskeilta ulkomaalaisista, 
muslimit ovat pirstoneet ja soluttautuneet tähän maahan ja heille nämä keinot ovat hyvin 
tarpeellisia. Kuitenkin lonkerot menevät syvälle.”  

”Kun te rukoilette, Minä puran avaintilanteita, tehden heille mahdottomaksi viimeistellä 
toimeksiantojaan. Te ette näe, mitä Minä olen tekemässä kulissien takana, mutta te näette 
vaikutukset – kuten Donald Trumpin valinta virkaan ja kun Amerikan onnistui pitää vaalit, kun oli 
suunnitelma tekeillä estää sitä tapahtumasta. Mutta rukoustenne vuoksi se ei menestynyt.”  

”Tämä on Minun voimaani, rakkaat. Uskokaa vakaasti Minun kykyyni ja katsokaa Minun saavan 
mahdottoman tapahtumaan jatkuvasti. Minä teen tämän, niin että te voisitte mennä eteenpäin, 
palvellen ja tuoden sieluja Minun luokseni.”  

Ote Viestistä 12. Marraskuuta, 2016 – Jeesus puhuu Maailman Rauhasta… ”Te tulette 
tuntemaan pikaiset maistiaiset Minun Valtakunnastani.”  

Herra aloitti… ”Koska te olette ottaneet nämä asiat sydämeen, te tulette elämään, ettekä kuole, 
sanoo Herra teidän Jumalanne.”  

”Koska te olette rukoilleet tämän kansakunnan puolesta, että Minun tahtoni tapahtuisi, 
huolimatta henkilökohtaisista mielipiteistänne, te tulette menestymään sekä sielussa että 
ruumiissa. Te tulette menestymään terveellä tavalla ja teidän vihollisenne tullaan kukistamaan 
teidän edestänne.”  

”Koska te olette ottaneet sydämeenne kattaa tämä kansakunta ja presidentti Trump rukouksilla ja 
levittää totuutta, näistä syistä tulevat Minun parhaimmat siunaukseni teille ja tälle kansakunnalle.”  

”Edessänne on pitkä, tuulinen tie, Minun Ihmiseni, hyvin pitkä tie, monine käänteineen. Mutta jos 
te jatkatte rukoilemista ja uhrausten tarjoamista, kuten olette tehneet, se tulee johtamaan 
hengelliseen renessanssiin, jossa tulee olemaan epätavallinen kansainvälinen rauha kansakuntien 
välillä. Tulee maistiaiset Minun hallinnostani tällä Maapallolla – vaikkakin pikaiset. Silti maailma 
tulee tuntemaan eron Minun Rauhani ja eliitin teeskennellyn, lavastetun rauhan välillä.”  
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”Minä aion antaa heille maistiaiset siitä, millainen maailma voi olla, kun Minä hallitsen. Kaikki 
tulevat näkemään eron Saatanan hallinnon ja Minun hallintoni välillä. Tämä on epätavallinen 
mahdollisuus käännyttää heitä, joita on johdettu harhaan ja jotka osallistuvat pimeään hallintoon, 
joka esittäytyy valon hallintona.”  

”On monia, nuorten keskuudessa erityisesti – sukupolvi ”X”, jolla on hyvät sydämet ja haluavat 
oikeita asioita, mutta heitä on törkeästi petetty Uuden Maailman Järjestyksen (=NWO) agendalla.”  

”Mutta tulee olemaan niitä, jotka eivät koskaan tule tunnistamaan tätä Rauhaa ja tulevat 
vakuuttamaan väkivaltaa kaikkia muita maailman ihmisiä vastaan, jopa kuten on kirjoitettu… ”Ja 
vielä Herran enkeli puhui hänelle (Haagarille): Katso sinä olet raskaana ja synnytät pojan ja kutsut 
häntä Ismaeliksi, sillä Herra on kuullut sinun hätäsi. Hänestä tulee mies kuin villiaasi: hänen 
kätensä ovat kaikkia vastaan, ja hän on kaikkien veljiensä niskassa.” Mooseksen Ensimmäinen Kirja 
16:11-12.  

Herra jatkoi… ”Sen vuoksi, mitä on kirjoitettu tässä, Ismaelilaisten keskuudessa ei tule olemaan 
rauhaa, eivätkä he voi sietää rauhan hallintoa. Ja se tulee olemaan rauhan ajan tuho.”  

”Clare, pahat voimat pitävät matalaa profiilia tämän ajan aikana, odottaen tilaisuutta palauttaa 
maailma kaaokseen, mutta tulee olemaan maistiaiset rauhasta ja se tulee olemaan suloista.”  

Clare kysyi… Herra, kuinka kauan tämä tulee kestämään?  

Hän vastasi… ”Kaksi vuotta. Rukoilkaa tämän puolesta, Minun Ihmiseni. Se on mahdollisuus, jota 
sinä olet odottanut tuodaksesi aikuiset lapsesi takaisin Minun luokseni. Se on pikainen maistiainen 
Minun Valtakunnastani.”  

Ote Viestistä 19. Marraskuuta, 2016 – JEESUS SANOO… MINÄ OLEN DONALD TRUMPIN KANSSA, 
vaikka Minun täytyisi kääntää se ohjus ympäri  

Jeesus sanoi… ”Ei olisi voinut olla parempaa juonta tuhota Herra Trump kuin syyttää siitä 
muslimeja, aivan samaan tapaan kuin New Yorkin kaksoistorni-iskusta syytettiin heitä ja syylliset 
tulisivat silti yleisöstä näyttämään viattomilta. Kuitenkin, Minä olen hänen kanssaan, Clare, ja 
vaikka Minun täytyisi kääntää se ohjus ympäri, Minä voisin tehdä sen. Minä pyydän teitä vain 
rukoilemaan, Rakkaat.” 

Ote Viestistä 4. Joulukuuta, 2016 – Kun Presidentti Trumpin Virkaanastujaiset lähestyvät  

Jeesus sanoi… ”Kun Presidentti Trumpin virkaanastujaiset lähestyvät, Minä tarvitsen, että pidätte 
tiukempaa hallintaa rukouksillanne ja uhrauksillanne. Yritykset syöstä hänet vallasta, tulevat 
väkivaltaisemmiksi ja rumemmiksi, päinvastoin kuin mitä lehdistö raportoi. On olemassa monia 
suunnitelmia syöstä hänet raiteilta viime hetkellä. Älkää lopettako rukoilemista!!! Pinnalta 
katsottuna kaikki näyttää hyvältä, mutta kaikki näytti hyvältä Rouva Clintonille, mutta asiat saivat 
äkillisen käänteen. Älkää laiskistuko rukouksessa, tämä EI ole helppo voitto.” 

Ote Viestistä 20. Joulukuuta, 2016 – RUKOILKAA! Pysäyttäkäämme tämä paha mies! – YDINSOTA 
tai RAUHA  

Herra aloitti… ”Me olemme silti sodan partaalla Venäjän kanssa. Teidän presidenttinne (Obama) 
on yhä kirjaimellisesti jääräpäisesti tuhoamassa tätä maata, eikä salli presidentiksi valitun Trumpin 
kumota kaikkea sitä pahaa, mitä hän on niin ovelasti asettanut paikalleen ansoittaakseen 
tietämättömiä amerikkalaisia. Hän ei aio luopua vallasta ilman raivokasta taistelua ja se mitä te 
näette mediassa, ei ole mitään verrattuna siihen, mitä hän on suunnittelemassa suljettujen ovien 
takana. Sydänasukkaat, jottei teistä tulisi ydinsodan uhreja, eikä teidän täytyisi katsella pienten 
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lasten ja heidän äitiensä karrelle palaneita jäännöksiä… Rukoilkaa kuin ette koskaan ennen ole 
rukoilleet. Se, mikä on tulossa, on hirvittävää ja täytyy pysäyttää teidän rukouksillanne.”  

Ote Viestistä 23. Joulukuuta, 2016 – Taistelu ei ole vielä ohi! Obama on päättäväinen  

Herra aloitti… ”Taistelu ei ole ohi vielä, Minun Sydämeni rakkaat. Se ei ole ohi vielä. Toistaiseksi te 
olette sitoneet hänet kahleisiinsa, mutta ei kauaksi aikaa, jos te ette jatka paastoamista ja 
rukoilemista. Tämä mies (Obama) on pirullinen ja hän päättäväisesti aikoo lopettaa Amerikan. 
Tällä hetkellä hän muhii omissa katkerissa liemissään, koska hän ei vielä voi koskea teihin. Mutta 
se tulee loppumaan, jos te ette pidä yllä ponnistuksianne sitoa häntä, sillä on monia pahan laitteita 
ja voimia liittyneenä tähän pahaan maanalaiseen hallintoon.”  

”Ja se todella on, mitä teillä on, helvetillinen hallinto, joka on muodostettu maan alla aivan 
kirjaimellisesti, ja kuvaannollisesti myös. Synnytetty ja toimeenpantu Helvetistä käsin ja Minä olen 
aikeissa ryöstää sen – jos te pidätte jalansijanne rukouksessa. Kuten Minä olen kertonut teille 
aikaisemmin, Minä annan tälle maailmalle näytteen siitä, mitä kristillinen maa voi tehdä rukouksen 
kautta.”  

Ote Viestistä 11. Tammikuuta, 2017 – Teidän Presidentiksenne valittu Donald Trump paljastaa 
korruption kerros kerrokselta…  

Jeesus sanoi… ”Tämän hallitsevan luokan agendan kumoamisen myötä sinä olet kirjaimellisesti 
noussut kuolleista, Amerikka. Kukaan ei uskonut, että se voitaisiin tehdä, mutta me teemme sen. 
Amerikka tulee nousemaan kuolleista ja ne, jotka ovat menettäneet visionsa siitä, mitä tästä 
maasta voisi tulla – ne, jotka ovat liittäneet kätensä hallitsevan eliitin kanssa – ne, jotka ajattelivat, 
että heidän agendansa oli sitä, mitä vapaa maailma tarvitsi – he myös ovat menettäneet 
äänioikeutensa, kun presidentiksenne valittu paljastaa tämän pahan voiman tuhon ja korruption 
kerros kerrokselta.”  

”Monet heistä ovat kääntäneet selkänsä ja ottaneet tämän uuden elämää antavan suunnan. He 
näkevät nyt selvemmin kuin koskaan, kuinka kovin saastaisia ja tuhoavia nuo agendat olivat. He 
ovat jopa menneet takaisin ja puhuneet julkisesti eliitin huijaamisen suuntaa vastaan.” 

”Kuitenkin tämä paha, rikollinen voima on kaikkea muuta kuin juurineen hävitetty. Sillä yhä on 
suunnaton kalusto kuolettavia mikrobeja ja aseita, joita oli tarkoitus käyttää tämän kansakunnan 
ihmisiä vastaan. Tämän voiman pitäminen hallinnassa on hienovaraista tasapainottelua, mutta sitä 
juuri teidän rukouksenne tekevät. Kun sinä Amerikka astut eteenpäin ottamaan maasi takaisin, 
Minä astun eteenpäin ja panen toimeen niiden tuhon, jotka ovat valmistelleet tuhoavansa sinut. 
Sinä et taistele yksin. Minä olen kulissien takana järjestelemässä jälkiseurauksia, jotka tekevät 
mahdottomaksi asioiden etenemisen.” 

Ote Viestistä 31. Tammikuuta, 2017 – Hallitseva Eliitti käy Presidentti Trumpia vastaan 

Herra aloitti… ”Ne, jotka ovat juonimassa maan alla, hallitseva eliitti ja heidän pimeyden kätyrinsä 
horjuttavat maan hallintoa ja lietsovat sisällissotaa. Niin ei tule tapahtumaan, mutta kaikki se 
retoriikka ja herjaus ovat kaatamassa tätä kansakuntaa ja se täytyy lopettaa.” 

”Pahaa puhutaan 24/7 ympäri maata maksetun ja puolueellisen median toimesta.”  

( Clare ) Eikö se ole samaa taktiikkaa, mitä natsit käyttivät toisessa maailmansodassa?  

”Kyllä on. He hyökkäävät presidenttiä vastaan suurella raivolla ja ilkeydellä, yrittäen horjuttaa 
hänen valintojaan. Kukaan ei ole täydellinen kaikissa valinnoissaan, mutta Minä kerron sinulle 
tämän – hän on hyvin lähellä täydellisyyttä.”  
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-------------------  

Tässä on kahden minuutin ote Presidentti Trumpin puheesta kansalliselta rukousaamiaiselta 

 ”Kaikkein tärkeimpänä tänään haluan kiittää amerikkalaisia ihmisiä. Teidän uskonne ja 
rukouksenne ovat auttaneet ja inspiroineet minut eräiden erittäin, erittäin kovien aikojen läpi.”  

”Kaikkialla ympäri Amerikkaa olen tavannut suurenmoisia ihmisiä, joiden ylistyksen ja rohkaisun 
sanat ovat olleet jatkuva voiman lähde.” 

 ”Se, mitä eniten kuulen, kun matkustan ympäri maata, ovat ne viisi sanaa, jotka eivät koskaan 
lakkaa koskettamasta sydäntäni, ne ovat: I am praying for you (Rukoilen puolestanne) – minä 
kuulen ne niin usein, I am praying for you, Mr. President.”  

”On ilmeistä nähdä, miten helposti me unohdamme, niin helposti unohdamme sen, että 
elämämme laatu ei määräydy materiaalisen menestyksen mukaan, vaan hengellisen menestyksen 
mukaan.”  

”Minä kerron sen teille ja kerron tämän teille henkilönä, jolla on ollut materialistista menestystä ja 
joka tuntee valtavan määrän ihmisiä, jotka ovat materialistisesti menestyneitä, joilla on eniten 
materialistista menestystä.”  

”Monet noista ihmisistä ovat todella, todella surkeita ja onnettomia ihmisiä ja tunnen monia ilman 
sitä (materialistista menestystä), mutta heillä on suurenmoiset perheet, heillä on vahva usko, 
heillä ei ole rahaa, ei ainakaan siinä mittakaavassa ja he ovat onnellisia. Nämä ihmiset ovat minulle 
menestyksekkäitä…”    

--------------------- 

”Kaikki syytökset vaimon pahoinpitelyistä eivät ole muuta kuin savuverhoa tarkoituksena tehdä 
hänen epäsuosittu persoonansa vielä epäsuositummaksi. Niin kuin olet sanonut itsellesi: ”Se, joka 
on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven.” Se, mitä tapahtuu kulissien takana näiden 
poliitikkojen elämässä, on vain ilkeää ja solvaavaa. Erona on, että se on havaittavampaa tämän 
miehen kohdalla. Clare, sinä tiedät tämän vuosien auttamisen ja perheneuvonnan perusteella, että 
se on hyvin yleistä avioliitoissa. Ei oikein – mutta yleistä.”  

”Kutsun nyt kaikkia esirukoilijoitani täyttämään aukon tämän miehen puolesta (Donald Trump) ja 
pitämään asemanne, jotka on voitettu erittäin kovaan hintaan. Jaksakaa vielä – myös tämä menee 
ohi. Tämän hallinnon ensimmäiset kolme kuukautta tulevat olemaan kaikkein vaikeimmat. Mutta 
pian sen jälkeen alkaa paljastua enemmän ja enemmän niiden ihmisten korruptiota ja petoksia, 
joille tämän maan hyvinvointi oli uskottu. Sitten kenkä vaihtaa jalkaa. Siihen asti, möykkyistä 
menoa. Pitäkää asemanne, esirukoilijat. Älkää antautuko valheellisille raporteille tai juonille, jotta 
ette harhautuisi tärkeältä tieltä.”  

”Ihan kuin vaalien aikaan kaikki sanoivat, että vastustaja (Hillary) tulee voittamaan. Sitten asiat 
kääntyivät päälaelleen ja totuus saa riemuvoiton. Juuri nyt on suosittua liittyä pessimistien 
joukkoon, mutta tulee aika, kun tämä muuttuu.”  

”Siis, pitäkää asemanne, Minun Ihmiseni. Olette tehneet oikean valinnan ja tulette näkemään 
hänen hyvän arvostelukyvyn tälle maalle tuottamat hedelmät. Se on todella kaikki, mitä sinun 
täytyy tietää, Minun rakkaani.”  

Ote Viestistä 9. Helmikuuta, 2017 – Aborttien täytyy loppua – Rukoilkaa Presidentti Trumpin 
puolesta  
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Jeesus aloitti… ”Me emme ole vielä selvillä vesillä Presidenttinne kanssa ja paljon esirukoilemista 
tarvitaan liikuttamaan niiden sydämiä, jotka vastustavat häntä ja aiheuttavat viivästyksiä. He 
tekevät hänelle hyvin vaikeaksi tehdä aloitteita muutoksiin, joita täytyy tehdä.”  

”Mutta he tulevat taipumaan. Minä itse pidän huolen siitä ja me tulemme pääsemään tästä yli. 
Mutta vaatii paljon periksiantamattomuutta rukoilemisessa ja uhrauksissa, erityisesti Senaattinne 
puolesta.”  

”Minun kristityt ihmiseni, valitkaa viisaasti ne, jotka edustavat aluettanne. Senaatissa on 
pettureita, jotka  Yksi Maailman Hallinto (One World Order, NWO) on ostanut ja te asetitte heidät 
virkaan. Nyt, kun heidän agendansa on paljastettu, Minä vetoan teitä tekemään parempia 
valintoja tulevaisuudessa. Te ette halua elää korruptoituneitten ihmisten vallan alla, he antavat 
kannatuksensa Saatanalle. Mutta koska monia kansakunnassanne on liikuttanut persoonallisuus ja 
ulkoinen olemus, heitä on petetty äänestämään Tuhoajia. Kyllä, Minä annan heille tämän nimen, 
Tuhoajat, koska he työskentelevät Tuhoajalle.”  

”Valinta on annettu teidän käsiinne, koska te olette demokratia, mutta teidän täytyy mennä 
syvemmälle ymmärtämisessänne, kuka on vihollisen puolella ja kuka on Minun puolellani. Kun te 
kerran olette määrittäneet sen, on teidän etuoikeutenne, teidän kunnianne ja teidän 
velvollisuutenne äänestää heidät virkaan ja rukoilla heidän takanaan, kun he liikkuvat eteenpäin.” 

 ”Aborttien TÄYTYY loppua, koska Minun Isäni viha ei tule sietämään tätä katalaa syntiä. Todella, 
Amerikka on ollut Suuri Portto. Ellei se muutu, hän tulee niittämään sen oikeudenmukaisuuden, 
minkä hän ansaitsee. Mutta sen hyvän vuoksi, mitä amerikkalaiset ovat tehneet kolmannen 
maailman sairaiden hoitamisessa – maailman köyhien. Monien lähetyssaarnaajien ponnistusten 
vuoksi ja kun olette tukeneet heitä, sen vuoksi Minun Isäni käsi on pysynyt aloillaan vielä toisen 
ajanjakson, odotuksessa, että asiat tulevat muuttumaan tämän hallinnon alaisuudessa.”  

”Rukoilkaa hyvin hartaasti Presidentti Trumpin puolesta, että hän tulee tuntemaan Minun 
näkemykseni tämän kansakunnan synneistä, erityisesti aborteista. Rukoilkaa, että näkemys menee 
hyvin, hyvin syvälle ja että hän pystyy vastustamaan kaikkea painostusta ja vastustusta, mitä on 
asetettu häntä vastaan, kun hänen agendansa etenee.”  

”Minä puolestani tulen suojelemaan häntä.”  

Ote Viestistä 18. Marraskuuta, 2917 – On tehty monia yrityksiä aloittaa Sotia…  

Jeesus aloitti… ”Teille on ilmoitettu, kuinka vihollinen on yrittämässä estää Minun suunnitelmani 
tätä maata varten. Ihmeellisiä asioita on varattuna häntä varten. Mutta koska joka ikinen teistä on 
uhrannut halukkaasti aikaa rukoukseen, paastoihin ja kärsimykseen, jotka on uhrattu Isälle. Tämän 
vuoksi, pallo jatkaa pyörimistään, pois riippuvuudesta varjohallitukseen, maanalaiseen 
hallitukseen.”  

”Monia yrityksiä, monia, monia yrityksiä on tehty aloittaa sotia, avata ilman pahojen voimien 
laskeutua Maapallolle, mutta Minun käteni on nostettu ylös, eikä mitään sellaista maahan 
tunkeutumista tulla sallimaan tänä aikana.”  

”Tämä hallinto saavuttaa voimaa. Ihmiset, jotka olivat syvässä unen tilassa koskien äänestämiensä 
henkilöiden poliittisia aikomuksia, he alkavat nähdä valoa nyt. Kirjaimellisesti, kuten on kirjoitettu, 
”Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu 
päivän valoon.” Luukkaan Evankeliumi 8:17.  

”Kun paljastus tulee täydellisemmäksi, ne, jotka ovat olleet vallassa mediassa, tulevat 
menettämään asemansa yleisön suhteen. Heitä on petetty ja heille on valehdeltu totuudesta, 
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koska varjohallitus omistaa heidät. Mutta ihmiset ovat heräämässä ja katsomassa keiden rikoksiin 
ei ole kiinnitetty huomiota… kuten Ben Chazi. Hirvittäviä rikoksia, joita on tehty monella eri tasolla, 
tulee päivänvaloon ja tietämätön yleisö alkaa nähdä heidän poliittisten idoliensa savijalkojen 
hajoavan aivan heidän silmiensä edessä.”  

”Jokainen näistä synneistä ja vääryyksistä on elinkautisen vankilatuomion arvoinen. Joka kerta, 
kun nousuvesi tulee, se tuo uutta todistusaineistoa. Lehdistö käyttää sen ja nopeasti peittää sen 
hiekalla, sitten nousuvesi tulee uudelleen ja jälleen se peitetään. Mutta koko hiekkaranta rapautuu 
ja tulee aika, jolloin ei enää ole hiekkaa, mihin haudata nämä rikokset ihmiskuntaa vastaan, niitä 
ovat tehneet suositut henkilöt, korkeissa asemissa hallinnossa. Ei enää hiekkaa. Kuitenkin 
vuorovesi jatkuvasti tuo uutta limaa ja korruption massaa, koska Minun ihmiseni ovat 
rukoilemassa loppua epäoikeudenmukaisuudelle ja että totuus paljastettaisiin, jopa kuten Minä 
olen puhunut Pyhien Kirjoitusten ja tämän kanavan kautta.”  

”Ei yksikään syytöksistä, joita on tehty perustuen totuuteen, tule jäämään rankaisematta, koska 
tietyssä vaiheessa voimakas paheksunta tulee olemaan niin äänekästä, että oikeutta ei voi enää 
paeta. Minä Itse tuon esiin tämän saastan, koska tämä kansakunta on ollut sokea. Teidän 
rukouksenne ja niiden tuhansien muiden, joista jotkut eivät ole edes tästä kansakunnasta, on 
päivin öin tuotu Minun Isäni valtaistuimelle – eikä petokselle tule enää olemaan varustelua. Totuus 
tulee saamaan riemuvoiton.”  

Ote Viestistä 20. Helmikuuta, 2017 – Te olette taistelemassa Saatanan Maailmanhallinta 
suunnitelmaa vastaan 

 Jeesus aloitti… ”Koska Minun ihmisteni sydämet ovat katuneet tämän maan syntejä, koska he 
ovat avuksi huutaneet Minulta oikeutta, koska he jatkavat päälle painamista ja oikeuden avuksi 
huutamista, koska he ovat kääntyneet pahoilta teiltään ja nöyrtyneet Minun edessäni, Minä tulen 
jatkamaan heidän vihollistensa kyvyttömiksi tekemistä. Mutta hyvin suuri hinta on maksettavana, 
Minun rakastetut, hyvin suuri hinta. Te olette tekemisissä varjohallinnon vuosikymmeniä 
jatkuneen yhteiskunnallisen juonimisen kanssa ja kuten on sanottu, Roomaa ei rakennettu 
päivässä. Eikä se kukistunut päivässä.” 

”Vallan paikoissa on paljon vastustusta, mutta Minä olen pikkuhiljaa kampeamassa heidän käsiään 
tulvaporteista, että oikeamielisyys ja armo voivat virrata maahan ja elvyttää kuivuneen Amerikan 
maan. Kuitenkin on hinta maksettavana. Te taistelette Saatanan maailmanhallinta suunnitelmaa 
vastaan. Te taistelette kokonaista tietämätöntä nuorten sukupolvea vastaan, joille on valikoivasti 
opetettu, mikä on oikein, on väärin ja mikä on väärin, on oikein.” 

”Te olette myös tekemisissä keinoälyn ja sieluttomien kanssa. Monet, monet ovat ne, jotka ovat 
valmistuneet vallan asemiin, heidän henkensä ja mielensä eivät ole oikein, niin kuin niiden pitäisi. 
Heidän omaatuntoaan on muutettu ja koulutettu vastaamaan vain yhdentyyppisiin agendoihin.”  

”Nyt Minä kerron teille näitä asioita, joita jotkut teistä tietävätkin, koska Minä en tahdo, että 
kukaan teistä on tietämätön.” 

 ”Mitä he – vihollisen kloonit ja satanistit – ovat suunnitelleet tälle maalle, on huolellisesti 
toimeenpantu, kerros kerrokselta. Ja asioiden peruuttaminen järjestyksessä on paljon 
monimutkaisempaa kuin valita vaaleissa mies, joka tulee tekemään oikeita asioita. Siksi nämä ajat 
ovat niin hyvin koettelevia teille.”  

Ote Viestistä 25. Helmikuuta, 2017 – Puolustakaa Totuutta, paljastakaa Valheet & Seisokaa 
Presidentti Trumpin takana 
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Jeesus aloitti… ”Amerikkalaisille on tyrmistyttävää, mitä on ollut käynnissä aivan heidän neniensä 
alla. Itse asiassa se on niin tyrmistyttävää, että kukaan ei halua uskoa sitä. Ja tätä hyödyntää eliitin 
kontrolloima media. Mitä enemmän suolta on kuivattu vettä, sitä ilkeämmiksi kostotoimet tulevat. 
Tässä Minun kristityt ihmiseni voivat saada voiton. Puolustakaa totuutta, paljastakaa valheet ja 
seisokaa solidaarisuudessa tämän miehen takana… Presidentti Trumpin.”  

”Monia huhuja ja vääriä raportteja on luotu hänestä, että horjutettaisiin hallintoa, mutta Minun 
Rukoilevat Kristityt Ihmiseni nyppivät nämä valheet jo, kun ne ovat nupulla - rukouksella. Rukous, 
rukous ja vielä Minä sanon: rukous. Kyllä, te olette kärsineet suuresti tämän miehen puolesta ja 
sen puolesta, mikä on oikein ja teidän rukouksenne estävät hyökkääjiä aiheuttamasta vahinkoa. 
Mutta hän tarvitsee rukouksia voiman takia… moraalisesti, hengellisesti, fyysisesti ja 
emotionaalisesti.” 

”Maanalainen hallitus tulee piilopaikoistaan ja käyttää monia tietämättömiä ihmisiä, joilla ei ole 
mitään mielenkiintoa tehdä sitä, mikä on oikein tälle kansakunnalle.”  

”Herää Amerikka, herää! On aika nähdä poliittisen järjestelmänne todellisuus, että mitä se on ollut 
ja on yhä. Aika vaatia edustajianne vastuuseen kuuliaisuuksistaan ja tavasta, jolla he hyökkäävät 
niitä kohtaan, jotka ovat ”kuivaamassa suota”.”    

”Se on häijyä, likaista toimintaa, mutta Minun enkelini ovat taistelemassa ja työskentelemässä 
kääntääkseen asioiden kulun. Paljon viisautta ja yliluonnollisen kaltaista vaikutusta on käytetty 
hyväksi vihollista vastaan. Kun ihmiset rakastavat oikeamielisyyttä enemmän kuin omia elämiään, 
tämä paha estetään, että se ei pääse tekemään vahinkoa ja jopa kukistetaan. Kaikki on teidän 
käsissänne, Minun Ihmiseni – teidän rukoustenne, teidän paastojenne ja uhraustenne.”  

”Obaman aika sumuttaa tätä kansakuntaa on tulossa loppuun. Hänet tullaan paljastamaan 
sellaisena kuin hän on ja tämä maa tulee kävelemään hänen luidensa ylitse kohtaloonsa.”  

”Ne kolme vuotta, mistä Minä olen kertonut teille, ovat yhä EHDOLLISIA. Se on yhä riippuvaista 
teidän rukouksistanne ja paastoista. Minä näytän teille, mitä VOI tapahtua, mutta se EI tule 
tapahtumaan, jos te rukoilette ja paastoatte tänä vuodenaikana, kunnes suurin vaara on ohi. Kyllä, 
presidentillänne tulee olemaan haasteita kohdattavana, mutta ei niin kriittisiä, kuin mitä hän 
kohtaa juuri tällä hetkellä. Siksi Minä kutsun minun rukoussoturini paastoamaan ja rukoilemaan.”  

”Odottakaa Minun toimivan mahtavasti ja te TULETTE näkemään Jumalan kunnian ja Hänen 
riemuvoittonsa pahasta tänä tulevana vuodenaikana.” 

 

 

475. Jeesus sanoo... Donald Trumpin joukoissa on petturi 

 
26.02.2017 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle  

Jeesus aloitti... ”Ajatellaan, että he jotka ovat lähimmäisiäsi, voivat tehdä suurinta vahinkoa. Mutta 
todellisuudessa hän, joka kantaa suurinta vastuuta, on vihollisen kohteena, jotta häntä voitaisiin 
käyttää tuhoamaan sinut. Donaldilla on joukoissaan monia hienoja jäseniä, mutta totisesti 
joukossa on petturi ja tämä tulee nousemaan esille. Minä murehdin Donaldin puolestaan, Clare. 
Tätä miestä ollaan todella ristiinnaulitsemassa, koska hänen ympärillään olevat ihmiset haluavat 
nähdä hänen tuhoutuvan. He puhuvat sullaan toista, mutta ovat jo suunnitelleet kuinka 
puukottaisivat häntä selkään ja kaataisivat hänet.”  



 
192 

 

”En tule sallimaan sitä. Hän ei tule kaatumaan. Amerikka, rukoilkaa presidenttinne puolesta – Hän 
kärsii paljon näinä päivinä. Hän on ojentanut kätensä ja tarjonnut ystävyyttään korkeissa asemissa 
oleville ihmisille, mutta keihin voi luottaa?”  

”Niin kuin on kirjoitettu, Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin, katoavaisten ihmisten voimaan. 
Siunattu on se mies, joka luottaa Herraan ja panee turvansa Häneen! Jeremian kirja 17 ja... En 
luottanut yhteenkään ihmiseen, koska tiedän miten epäluotettavia ihmiset ovat.” Joh. 2:24  

Ja silloin sain Rheman... Älä ole hämmästynyt tai valita ihmisten huomautuksista ja pilkasta. Tai 
siitä, miten he menettelevät sinua kohtaan. Sinun ei pidä edes tuomita sitä. Se mitä he tekevät, ei 
ole täysin tahallista. Vaan heidän heikkouttaan ja vihollisen painostusta, joka työskentelee 
hidastaakseen ja vähätelläkseen Jumalan työtä. Ja kostaakseen Jumalan työkalulle.  

Siis, tässä Herra sanoo, että sinä tiedät ihmisten todennäköisesti olevan jossain välimaastossa. Että 
heitä käytetään hyväksi heidän tietämättään. Ei sillä, että he olisivat tarkoituksellisesti pahoja.  

Jeesus jatkoi... ”Joka tapauksessa, on raskasta kun olet pakotettu asettamaan ympärilläsi olevat 
ihmiset epäilyksen alaiseksi. Hallituksen suhteet ovat täynnä petoksia, koska niissä on niin paljon 
pelissä. Olen silti hänen kanssaan enkä hylkää häntä hänen vihollisilleen.”  

”Monet sanovat monia asioita, monet suunnittelevat kavalia juonia ihmisiä ja valtiota vastaan – 
Mutta Minä näen kaiken, eikä mitään jää Minulta huomaamatta. Nauran halveksien heille, jotka 
luulevat, että heidän tekonsa pysyvät piilossa Minulta. Sillä Minä tiedän, mitä ihminen tulee 
ajattelemaan ennen kuin ajatus on edes muodostunut hänen mielessään.”  

”Silti Minulla on suurta myötätuntoa tätä miestä kohtaan, sillä hän on astunut alueelle, jolla on 
enemmän käärmeitä, kuin mitä hän osasi odottaa. Hallitussektori EI ole kuin yksityissektori. Se on 
paljon sairaampi ja uhkaavampi, koska sillä todella on vaikutusta suurempaan joukkoon ihmisiä 
tavalla, joka voi olla joko siunaus tai kirous.”  

”Samalla kun hän korjaa tuhoja, joita Obama sai aikaan, hänen vihollisensa kiristelevät hampaitaan 
ja tekevät uusia ponnistuksia kaataakseen hänet. On todellinen ihme, että hän on tällä hetkellä 
hengissä. Niin on vain Minun armostani. Ja se mikä ihmetyttää hänen vastustajiaan on, että 
MIKSEIVÄT he pääse käsiksi häneen? Mikseivät perinteiset keinot eivät saa häntä virasta? Miksi 
hän vain jatkaa paljastaen lisää ja lisää korruptiota? Vastaus on yksinkertainen: Minun ihmiset – 
Teidän rukouksenne on liikuttaneet Jumalanne sydäntä.”  

”Kun palaan, tulee olemaan oikeuden tuomioistuin, jota yksikään ihminen ei voi kiertää. Sillä välin, 
Minun täytyy toimia systeemin kanssa, joka on korruptoitunut ja jolla ei ole omaatuntoa tai 
myötätuntoa. Brutaali systeemi, jonka saatana on asettanut paikoilleen heikkojen ihmisten kautta. 
Ihmisten, joilla ei moraalista perustaa. Kongressi ja senaatti tulevat käymään läpi puhdistuksen 
hyvin, hyvin pian kun Minun ihmiseni huomaavat, että keitä he oikein ovat äänestäneet ja 
tunnistavat ne, joilla ei ole heidän parhaat etunsa mielessään. Mutta tämä tulee vaatimaan 
ihmisten valistamista, että he katsoisivat syvemmälle pinnallisia ihmisiä, joita tuetaan ja nostetaan 
globalistisen median toimesta.”  

”Tämä on heräämisen aikaa ja ottaa varastosta se, mitä tarvitaan, että saadaan tämä maa 
käännettyä oikealle kurssille ja tuhottua korruption pesäkkeet, jotka ovat kontrolloineet kaikkea. 
Mitä kouluissa opetetaan tai miten ulkopolitiikkaa hoidetaan. Te, Minun ihmiset, teidän täytyy 
arvioida tilannetta ja tarkkailla johtajianne. Kuka toimii Minulle ja kuka toimii saatanalle. Teillä ei 
ole enää varaa jättää huomiotta, mitä teidän kongressissa tai senaatissa on oikein menossa. 
Teidän pitää poistua mukavuusalueeltanne ja tehtävä, mitä on oikein maallenne.”  
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”Mutta kaikkein tärkeimpiä Minulle ovat rukouksenne, ja tulen palkitsemaan heidät, jotka ovat 
olleet uskollisia tavoilla, joita he eivät koskaan odottaneet. Totisesti, siunaan teitä hengellisessä 
todellisuudessa ja palkkionne Taivaassa tulee olemaan myös suuri. Jatketaan, kallisarvoiseni; 
Jatkakaa kansojen puolesta rukoilun ristin kantamista. Olette tekemässä ihmeellistä vaikutusta.” 

 

 

476. Jeesus sanoo… Teidän myöntymisenne on ratkaiseva tekijä 

 
TEIDÄN MYÖNTYMISENNE ON RATKAISEVA TEKIJÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 3. Maaliskuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Tanssi Minun kanssani, Clare, ja salli rakkautemme ilon kyllästää aivan koko 

olemuksesi.”  

( Clare ) Olen nähnyt Hänen tanssivan kanssani ylistyslauluja. Mutta luulen, että olen ollut hieman 

varuillani.  

”HIEMAN!!” Jeesus huudahti, ”Se on aliarviointia. Sinulla ei ole mitään hävettävää, ei mitään 

pelättävää ja kaikki syyt riemuita tänä elämäsi ajanjaksona. Ja Minulla on aikomus, että se tulee 

paremmaksi ja paremmaksi, kuten hieno viini. Eikö se ole Pyhien Kirjoitusten säe, jonka annoin 

sinulle ja Ezekielille?”  

”Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti.” Johanneksen Evankeliumi 2:10.  

”Minä seuraan tarkasti kaikkien Minun lasteni elämän kertomuksia ja niin monilla on ollut hyvin 

raskaita alkuja ja he ovat kuluneet loppuun ennen aikojaan. Silloin Minä tuon SUURIA yllätyksiä: 

siunauksia yli sen, mitä he koskaan odottivat elämältä, joka on niin täynnä surua ja 

epäonnistumista.”  

”Etkö sinä ole hyvä esimerkki? Sillä aikaa, kun muut ovat nähneet menestyksensä ajanjakson 

aikaisin elämässä ja ovat vanhenemassa, te kaksi nuorennutte näköalojen ollessa täynnä toivoa. 

Minä iloitsen tehdessäni tämän.”  

”Paholaiset ajattelevat, että he voivat väsyttää teidät loppuun ja tehdä teistä hyödyttömiä, kun 

vanhenette, mutta Minä sanon, ”Ajatelkaa uudelleen. Minä olen uusien Armojen Jumala joka 

aamu, uusien alkujen ja uudestisyntymisen.” Uudestisyntyminen kutsuu kokonaan uutta ja 

toiveikasta elämää. Aikaa jättää tappion surulliset tarinat taakse ja astua Minun Uusiin Armoihini. 

”Joka kerta, kun me astumme uudelle tasangolle yhdessä, on aika virkistää alkuperäinen 

uudestisyntyminen Minun Valtakuntaani.”  

”Siksi Minä pyydän sinua tanssimaan kanssani. Laula Minulle. Anna meidän sydäntemme olla 

kietoutuneitailoiseen rakkautemme juhlintaan toinen toisistamme ja meidän lapsistamme. Laula 

Minulle sydämestäsi rakkaani, ”Ja olkoon suusi kuin jalo viini.” Korkea Veisu (Laulujen Laulu) 7:9.  

( Clare ) Olin aika hämmästynyt vastauksestasi minun laulamiseeni – se oli niin…  

( Jeesus ) ”Vilpitöntä – Se vangitsi minun Sydämeni. Ei väliä, vaikka äänesi ei ollut lämmitetty – 

lämmitä se Minuun, Rakkaani, lämmitä se Minuun! Niin kauan kuin se on sydämestäsi silkassa 
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vilpittömyydessä, Minä olen ilahtunut niin, että ei ole sanoja kuvaamaan. Se tuo sanomaa Minulle, 

Clare. Ymmärrätkö?”  

”Hylkää tekniikka ja keskity yhteyteen, joka meillä on, sydämestä sydämeen. Sinä tulet olemaan 

ihmeissäsi, että äänesi sopeutuu itsekseen täydelliseen sävelkorkeuteen ilman sinun ponnistustasi. 

Katsohan, kun ylistät hengessä ja totuudessa, Minä teen kaikki tarvittavat korjaukset. Sinun ainoa 

ponnistuksesi tulisi olla, että jätät huomiotta kaikki muut ajatukset paitsi tämän: ”Voi Minun 

Jumalani – Minä rakastan sinua!” Kaiken muun Minä saan tapahtumaan.” 

”Me olemme matkalla nyt, Rakkaani. Sinä olet pyytänyt Minua opettamaan sinua, kuinka ylistää ja 

laulaa sydämestä ja täsmälleen sitä me olemme tekemässä, yhdessä. Me laulamme kauniisti 

yhdessä. Sinä tavoitat Minua ylistyksessä ja Minun Sydämeni tulee pomppien takaisin 

arvostuksessa ja sen mukana tulee voitelu tehdä jokainen tarvittava hienosäätö, täydellistäen. 

Mutta ei teknisen taidon kautta – rakkauden kautta; puhtaan ylistyksen ja rakkauden.”  

( Clare ) Lauloin joitakin Julie Truen lauluja Herralle aikaisemmin ja olin niin hämmästynyt, kun 

Hänen sydämensä vastasi sellaisella hellyydellä ja arvostuksella, kuin sulouden aalto olisi 

pyyhkäissyt ylitseni. Tästä minä jotenkin tiesin, että olin päässyt ylistykseen, joka oli Häntä 

miellyttävää.  

Jeesus jatkoi… ”Pianotaidot ovat tulossa. Se edistyy mukavasti. Jatka harjoittelemista ja salli 

itsellesi vapaus kokeilla. Mikään ei ole niin ikävystyttävää kuin sama vanha asia uudelleen ja 

uudelleen. Minä olen antanut sinulle vapauden, niin että voit nauttia vapaudesta, kuin myös 

viimeistellä laulun.”  

( Clare ) Mutta Herra, sinä annat minulle niin monia ihmeellisiä sävelmiä, että minä vain kirjoitan 

lauluja… enkä saa niitä ilmoille. 

( Jeesus ) ”Se on muutoksen tilassa. Kyllä, työstä yhtä kerrallaan, mutta sinä tarvitset vapauden 

soittaa myös. Ja Minä riemuitsen vapauksistasi. Pyydän, älä kuvittele Minua karskina 

työnjohtajana, joka katselee olkasi yli 24/7, vuorokauden ympäri jokaisen viikonpäivänä, kysyen 

”Missä laulu on? Miksi sitä ei ole viimeistelty? Sinä ja Minä tiedämme, miksi sitä ei ole viimeistelty 

– mutta se tulee olemaan pian.”  

( Clare ) Onko se lupaus, Herra?  

( Jeesus ) ”On se.”  

( Clare ) Tässä Hän puhuu laulusta, jonka Hän antoi minulle kolme viikkoa sitten ja en ole vieläkään 

viimeistellyt silittäen siitä ryppyjä pois… mutta olen lähellä. On vielä yksi säkeistö, joka pitää 

sanoittaa uudelleen ja hieman sovitusongelmia sen soittamisessa, sitten voin laittaa sen ilmoille 

teitä varten. 

Laulun nimi on … HERRA… Tee se Sinun Tavallasi 

Ensimmäinen säkeistö 

Sinä olet kaunis, oi niin kaunis… Minun Sydämeni on Sinun käsissäsi… Voi ota minut kokonaan, 

kunnes mitään ei ole jäljellä, vain Sinä. Sinä olet pyhä, oi niin pyhä, mikään tässä maailmassa ei voi 

pidätellä minua. Jokainen ilkeys, minun sydämeni niin tunteeton, haihtuu pois Sinun läsnäolosi 

edessä. 



 
195 

 

Toinen säkeistö 

Herra minä vaalin Sinua, vaalin Sinua, pyydän tee se Sinun tavallasi, vain yksi vilkaisu sinulta on 

kaikki, mitä tarvitsen rukoillakseni… ”Tee se Sinun Tavallasi.” 

Herra jatkoi… ”Ole rauhassa. Asia edistyy. Ja jopa paremmin kuin tämä, jokaisen laulun myötä se 

tulee helpommaksi. Juuri nyt sinä kohtaat epäuskon ja epäilyn viiletyksen. ”Voinko minä tehdä 

tämän?” Vastaus on EI, et voi. Mutta sinun kauttasi, MINÄ VOIN.” 

”Kun silmäsi ovat Minussa, Clare, ja yksin minussa: ei peloissasi, ei epäilyissäsi, ei hoippuvassa 

äänessäsi, vaan Minussa. RAKKAUDESSASI MINUUN- kyllä, jos voit. Siksi Minä haluan tanssia 

kanssasi. Minä haluan sinun tuntevan Minun luottamukseni sinuun, Minun kiintymykseni ja sen, 

että Minä uskon sinuun. Että me, pariskuntana, voimme tehdä tämän.”  

”Oi, Minun lapseni, niin monilla teistä on ollut unelmia, jotka elämän olosuhteet ovat abortoineet 

pois. Vihollinen on yrittänyt loppuun käsitellä tapauksesi leimalla ”LOPPUUNKÄSITELTY”. Mutta 

Minä sanonpötypuhetta loppuunkäsittelylle. Sinulla on yhä henkeä jäljellä ja se mitä sinulta 

puuttuu, sen Minä voin hengittää sinuun uutta henkeä joka päivä. Vain yksi asia todella tarvitaan, 

usko MINUUN. Ja milloin Minä annan teille Minun Sanani, se on minun Sanani ja Minä tuen sitä.”  

”Vaatii niin vähän, rakkaat. Se näyttää suurelta mustalta hirviöltä, joka kurkkii nurkan takaa, 

heitellen raakoja ja heikentäviä kommentteja, ”SE EI TOIMI. LUOVUTA. HERÄÄ TODELLISUUTEEN. 

ET OLE TISKANNUT VIELÄ. ENTÄ SE PUHELINSOITTO, JONKA LUPASIT. OLET LIIAN VANHA… SINÄ ET 

VAIN TAJUA SITÄ, TAJUATKO? TUNNUSTA ITSELLESI, OLET EPÄONNISTUNUT.”  

”Ei, sinä et ole epäonnistuja tässä. Saatana on epäonnistuja, se on hänen puumerkkinsä. Ja 

tyypillistä niille, jotka kieltävät, hän heijastaa sen Minun lapsiini – jos he suostuvat sen ottamaan. 

Mutta teidän EI tule ottaa sitä. ÄLKÄÄ olko yhtä mieltä hänen valheidensa kanssa. Totuus on, Minä 

voin tehdä mitä tahansa, kenen tahansa kautta, joka on halukas ja jolla on uskoa Minuun. Ja jos 

heidän uskonsa horjuu? Minä voin korjata en myös. Myöntyminen on olennaista. 

Myöntymisellänne, Minä ryhdyn työhön korjaamaan jokaisen esteenneteidän menestykseenne.”  

”Siispä Minä pyydän teitä, älkää tulko valehtelijoiden sortamiksi.”  

”Turvaa HERRAAN kaikesta sydämestänne, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne Hänet 

kaikilla teilläsi, niin Hän sinun polkusi tasoittaa.” Sanalaskut 3:5-6.  

”Ja Minä tulen ohjaamaan polkusi menestyksellisesti, Minä saattaisin lisätä. Toisin sanoen, kun 

meillä on maali yhdessä, ei väliä mikä se on, me tulemme onnistumaan yhdessä, jos te ette käänny 

takaisin.”  

”Siispä, menkää eteenpäin Minun kunniakkaat Morsiameni ja toteuttakaamme kaikki, mitä Minä 

olen antanut teille tehtäväksi.” 
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477. Jeesus sanoo…  

Tämä tulee elvyttämään Omantuntonne & Pehmittämään sydämenne 

 
TÄMÄ TULEE ELVYTTÄMÄÄN OMANTUNTONNE & PEHMITTÄMÄÄN SYDÄMENNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 5. & 6. Maaliskuuta, 2017.  

5. Maaliskuuta, 2017… Jeesus sanoi Clarelle… ”Ei ole kyse vain köyhtyneiden tarpeiden 

täyttämisestä, rakkaat. Tässä on kyse myös kohdata teidän tarpeenne kasvaa Isän Pyhyydessä ja 

Armossa, kuten Hän on armollinen. Tämä on mahdollisuus sanoa ”ei” lihallenne ja ”kyllä” 

Jumalallisuudelle.”  

”Ja tämä ei ole vain ponnistus teitä varten, koska Minä olen kutsunut teidät tuomaan hedelmää 

tälle Maapallolle ja ympärillänne oleville, jotka ovat usein hukassa, että kuinka he voisivat auttaa 

niitä, joilla on aidot tarpeet. Minun sydämeni mukaista on, että teidän sydämenne olisivat 

liekeissäkoskettamaan ympärillänne olevia yhteisponnistuksessa kasvaa pyhyydessä ja 

solidaarisuudessa ympäri maailmaa olevien kanssa. Tämä on vain yksi mahdollisuus miljoonista 

ympäri maailman, mutta se on yksi mahdollisuus lisää läheisemmin yhdistyä, että te voisitte nähdä 

hedelmää siitä.”  

( Clare ) Kun Hän sanoi sen, Pyhä Kirjoitus tuli mieleen… ”Minun sieluni ravitaan niin kuin 

lihavuudella ja rasvalla ja minun suuni ylistää sinua riemuitsevilla huulilla.” Psalmi 63:6.  

Ja tässä Hän puhuu meidän sielujemme tyydyttämisestä. Ja jälleen Pyhät Kirjoitukset sanovat… 

”Heidät ravitaan Sinun huoneesi lihavuudella, sinä annat heidän juoda suloisuutesi virrasta.” 

Psalmi 36:9. 

Herra jatkoi… ”Huoneesi lihavuus on Oikeamielisyys, Rauha ja ilo Pyhässä Hengessä. Minun 

Suloisuuteni Virta on kallisarvoinen liitto Minun Morsiameni kanssa, hän muistuttaa eniten Minua, 

helline sydämineen köyhiä kohtaan.”  

”Monet sydämet ovat korruptoituneitten raporttien väsyttämiä, jopa hyväntekeväisyydessä; 

monet sydämet ovat sulkeutuneet ja kovettuneet. Minä tuon tämän teille mahdollisuutena 

pehmittää sydämenne liittymällä Minuun, varustaen näitä hyvin pieniä ja nähden vaikutuksen, 

mikä välittämisellänne on ollut heidän elämiinsä.” 

”Tämä liittyy paljon enemmän teihin ja Minuun kuin teihin ja köyhiin. Tämä on mahdollisuus 

kävellä Minun sandaaleissani ja olla rakkauden suurlähettiläs naapurillenne, yksinkertaisesti 

ryhtyen palvelemaan heitä. Tärkeää ei ole määrä, jonka te annatte, vaan aikomus, välittäminen, 

sydäntenne pehmeneminen. Tätä Minä tarjoan teille.”  

”Taivaan Valtakunta on annettu tällaisille kuin nämä ja te tulette kulkemaan Minun läsnäoloni 

kunniassa, kun te omaksutte enemmän ja enemmän näitä ominaisuuksia.”  

Ja tässä Jeesus jatkoi 6. Maaliskuuta, 2017… ”Tiedätkö kuinka riemastunut Minä olen, kun sinun 

sydämesi tavoitti näitä pieniä?” 

( Clare ) Minä voin vain arvailla, Herra.  

Jeesus jatkoi… ”Etkö tiedä, että kun palvelet tällaisia, kuin nämä, sinä olet palvellut Minua? Jopa 

kuten on kirjoitettu… ”Niin Kuningas vastasi ja sanoo heille: ”Totisesti Minä sanon teille: kaikki, 
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mitä te olette tehneet yhdelle näistä Minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet Minulle.” 

Matteuksen Evankeliumi 25:40. 

 ”Nämä ovat niitä, jotka murtavat Minun sydämeni köyhyydellään. Heidät on valittu ennen aikaa 

Isän sydämessä olemaan lahja ihmiskunnalle. Heidän suostumuksensa Minun kanssani ennen 

hedelmöitystä oli tulla Maapallolle ja kärsiä kauheimmassa tarpeessa, että ensimmäisen maailman 

maiden miesten ja naisten kovettuneet sydämet uudistuisivat ja  pehmensivät. Heidän palkkionsa 

Taivaassa on suuri.”  

”Minun ihmiseni harvoin näkevät tai ymmärtävät tätä. He näkevät heidän köyhyytensä 

rangaistuksena, kun se itse asiassa on heidän lahjansa kehittyvälle maailmalle.”  

”Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.” Matteuksen Evankeliumi 6:21.  

”Enkö Minä sanonut, että minä olen heidän perintönsä?”  

”Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on Taivasten Valtakunta.” Matteuksen 

Evankeliumi 5:3.  

”Harvoin tapaa hyväosaisen henkilön, joka on näin nöyrä. Kun keräätte rikkauksia, teistä tulee 

itseriittoisia ja tarve tukeutua Minuun tulee vähemmän ja vähemmän tärkeäksi. Se tarkoittaa, 

ellette te todella ole hengellisesti köyhiä, se on harvinainen ominaisuus varakkailla.”  

”Kuulkaa rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, 

olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä 

rakastavat? Jaakobin Kirje 2:5.  

”Ja niinpä, se todella on Minun lahjani sinulle, Clare, pehmentämään sinun sydäntäsi ja elämään 

itsekieltäymyksen enemmän ympärileikattua elämää, täydellistä hoitokeinoa teidän ylen määrin 

rahaan keskittyneeseen kulttuuriin. Amerikkalaisesta unelmasta on tullut amerikkalainen 

painajainen, jossa ihmiset ovat niin velkaantuneita, että sairaus ja unettomuus ovat kuin rutto 

heille öin päivin, kun he tekevät työtä ylläpitääkseen tätä hulluutta. Minkä muuten Saatana on 

inspiroinut, ansoittaakseen miehet ja naiset, pitääkseen heidät pois Minun luotani.”  

”Kun rahaa on runsaasti, he makaavat hereillä yöllä suunnitellen, kuinka he tulevat kuluttamaan 

sen. Kun rahaa on niukasti, he makaavat hereillä yöllä huolehtien, kuinka he tulevat maksamaan 

velkansa. Tämä ei ole tasapaino, jonka Minä olen säätänyt ihmiselle. On oikein ja hyvin, että 

kaikilla tulisi olla se, mitä tarvitaan kunnolliseen ja tuottavaan elämään, missä ihmiset voivat 

kasvaa tietoisuudessa Minusta. Viisaudessa ja armeliaisuudessa ja kohtaloittensa täyttymisessä. 

Tämän Minä tulen ennallistamaan, kun Minä palaan. Mutta kuten nyt ovat asiat, Maapallolla on 

suurta epäoikeudenmukaisuutta ja Minun lasteni täytyy oppia antamaan ja uhraamaan, kun he 

elävät Minua varten.”  

”Tämä on täydellinen mahdollisuus Sydänasukkaille, Clare. Nostakaa tämä risti olkapäillenne 

hellästi ja kantakaa sitä Minun puolestani; on Minun iloni nähdä teidän syvä huolenne. Tämän 

Minä tulen siunaamaan suuresti.”  

”Se tulee elvyttämään monien omattunnot, ketkä ovat eksyksissä, kuinka tehdä jotakin, jolla 

todella on merkitystä, sellaisen, jonka he voivat nähdä ja todella arvostaa. Ei niin, että vasemman 

kätenne pitäisi tietää, mitä oikea on tekemässä, mutta solidaarisuuden osatekijä ja jaettu helpotus 
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pehmentävät sielun ja tekevät heidät enemmän Minun kaltaisikseni. Tämä on oleellista terveelle 

hengelliselle elämälle myöskin.”  

Tämä oli Hänen Viestinsä loppu.  

Tässä on lyhyt viesti Jackieltä. Jos te ette tiedä, missä teidän pitäisi auttaa ja missä teidän 

avullanne on merkitystä, videon alla on linkki Veljille ja Sisarille Gambiassa (Videon kuvassa) ja 

Ugandassa. Te myös löydätte aina sieltä heidän uusia avunpyyntöjään ja uusia kuvia… Tämä on 

vain yksi monista mahdollisuuksista auttaa tämän maailman köyhiä… Meidän Perheemme kiittävät 

teitä sydämestään. 

 

 

478. Jeesus selittää…  

Makeaa Hedelmää & Parantumista kaikkein katkerimmista Menetyksistä 

 
MINÄ TUON MAKEAA HEDELMÄÄ KAIKKEIN KATKERIMMISTA MENETYKSISTÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Maaliskuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minun ihmiseni, kun te menette ulos teillenne huolehtimaan muista, te 

muistutatte Minun Isääni Taivaassa ja Minä en voi olla tunnistamatta Häntä teissä. Ja voi, kuinka 

Minä rakastan Häntä. Teidän Armon tekonne pätevöittävät teidät saamaan lisää ja lisää voiteluja. 

Ei, tässä EI ole kyse oikeamielisyyden töistä, tässä ei ole kyse palkkioiden ansaitsemisesta. On kyse 

huolehtimisesta ja niiden rakastamisesta, kenellä ei ole mitään keinoa palkita teitä.” 

”Kun te käytätte niitä voimavaroja, mitä Minä annan teille niitä varten, jotka ovat rakkaimpia 

Minun Sydämelleni, olipa se aikaa tai rahaa, mikä ikinä lahja teillä onkaan, se innoittaa runsaan 

rakkauden Minun sydämessäni, joka saa Minut purkamaan siunauksia elämiinne. Clare on 

korjannut makeaa hyötyä siitä huolehtimisesta, sekä musiikissaan ja perheessään. Minä olen 

tuonut hänen lapsensa takaisin hänen elämäänsä työskentelemään hänen missiossaan ja tämä on 

lahja ylitse kaikkien lahjojen hänelle.” 

( Clare ) Voi Herra, koskaan minä en voi kiittää Sinua tarpeeksi sellaisesta vaalitusta lahjasta.  

Jeesus jatkoi… ”Ja lisää on tulossa ja Minä tulen suojelemaan sinua niiltä, jotka näkevät ja kuulevat 

ja alkavat juonimaan tuhoa. Se, mitä he kaivavat sinun perheesi pudota siihen, he itse tulevat 

korjaamaan sadon siitä, eivätkä voi paeta sitä, mitä ovat yrittäneet kylvää Minun uskollisteni 

elämissä.”  

”Minulla on niin paljon hyvää suunniteltuna sinua varten; tämä on vasta alkua.”  

”Nyt elokuvasta.” Autiotalo (=TheShack. Amerikkalainen, kristillinen elokuva). 

( Clare ) Joo, kävimme katsomassa sen yhtenä iltana.  

( Jeesus ) ”Minä en tahdo Minun ihmisteni jättävän huomiotta metsän puilta. Minun Isäni on mies, 

Minun Henkeni on mies sukupuoleltaan. Kyllä, kyllä, kyllä… kaikki tämä on totta.”  
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”Mutta nyt Minä toivon Minun ihmisteni katsovan ilmeisen taakse. Saatana on tahallaan vesittänyt 

isyyden ja tehnyt siitä kauhua niin monessa perheessä. Tästä syystä, Minua vältellään, koska Minä 

olen sekä Jumala että Mies. Siitä on tullut ongelma, joka saa jotkut välttämään Minua Minun 

sukupuoleni vuoksi.” 

”Tämä elokuva, joka ei täsmällisesti kuvaa Minun sukupuoltani, on tehnyt erittäin hyvää työtä 

kuvaamalla Minun Rakastavaa Hahmoani. Minä neuvoisin teitä, Minun Ihmiseni, Minun Lapseni, 

älkää koskaan langetko ajatukseen, että Minä olen nainen. Mutta Maapallolla ei ole yhtään naista, 

joka voi yltää Minun hellyyteeni ja Minun huoleeni jokaisesta teistä. Eikö ole kirjoitettu… ”Sillä 

näin sanoo Herra: Minä ohjaan hänen tykönsä rauhan niin kuin virran ja kansojen kunnian niin kuin 

tulvajoen. Ja te saatte imeä, kainalossa teitä kannetaan ja polvilla pitäen teitä hyväillään. Niin kuin 

äiti lohduttaa lastansa, niin Minä lohdutan teitä ja Jerusalemissa te saatte lohdutuksen.” Jesaja 

66:12-13.  

”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivitätne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, 

kuinka usein Minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä 

alle! Mutta te ette ole tahtoneet.” Luukkaan Evankeliumi 13:34.  

”Nämä ovat metaforia, kielikuvia, Minun Ihmiseni. Tätä ei pidä ottaa kirjaimellisesti. Tämä on 

ymmärrettävä, että Minä olen hellä ja ravintoa antava, piirteitä, joita tavallisesti liitetään perheen 

äitiin. Mutta MINÄ OLEN kaikki, mitä on olemassa – sisältäen naisen piirteet tai Minä en olisi 

voinut luoda häntä. Jos Minä en olisi tiennyt tai ymmärtänyt tai omaksunut äidin erityisiä piirteitä, 

Minä en olisi voinut luoda naista, enkä perhettä. Mutta kuten se on, Minä olen luonut kenet ja 

mikä nainen on… hellä, ravintoa antava ominaisuus voi olla perheen keskellä pitämässä sitä 

yhdessä.”  

”Saatana on vääristellyt tämän huippuunsa ja tehnyt kaikkensa, mitä on voinut tuhotakseen 

perheen. Kyllä, hän vihaa Minua, hän vihaa äitejä ja isiä ja saa suurta mielihyvää perheiden 

erottamisesta, joista tulee silloin hänen saaliitaan.”  

”Mutta olkaamme hyvin selkeitä tässä. MINÄ OLEN ennen kaikkea miessukupuolinen, 

maskuliininen, teidän Luojanne. Minä olen luonut teidät vastaanottamaan Minut ja siksi Minä 

haluaisin jokaisen teistä olevan Minun Morsiameni, koska te olette omaksuneet Minut ja olette 

ottaneet vastaan Minulta kaiken, mitä teillä on elämissänne. Minä loin teidät vastaanottamaan 

elämää Minulta, aivan kuten maskuliininen, miehinen, elementti antaa elämän naiselle ja lapsi 

muodostuu kohdussa.”  

”Ja pyydän – älkää vääristelkö Minun sanojani. Tällä ei ole mitään tekemistä seksuaalisen 

lisääntymisen kanssa; tämä kaikki liittyy sen kaiken vastaanottamiseen, mitä Minä annan teille ja 

uuden elämän tuomiseen lahjoillanne.”  

”Kun ylistätte, sydämenne avautuvat vastaanottamaan armoa Minulta. Kun opiskelette Minun 

sanaani, mielenne avautuvat vastaanottamaan Minun ohjeitani. Kun palvelette, Minä kutsun teitä 

huolehtimaan äidin lailla ja paimentamaan katrastanne, olemaan Minun rakkauden 

suurlähettiläitäni, mikä vuodatettiin sydämeenne, niin että voitte kylvää sitä ulkomaille, että muut 

tulevat vastaanottamaan tämän uuden elämän ja olemaan uudestisyntyneitä Minussa.”  

”Kyllä te vastaanotatte Minulta ja synnytätte uutta elämää lahjoillannerikkonaisille ja kadotetuille. 

Tämä todella on äitiyden tärkein osatekijä.”  
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”Siispä, tässä elokuvassa on joitakin hyviä osatekijöitä. Te voitte nähdä sen kohtauksessa 

valtaistuimen luona, mitä Minulle maksoi ja mitä Minä olin halukas antamaan pitääkseni teidät 

pois Helvetistä. Tämä on kuvattu oikein hyvin. Minä toivoisin, että te lopettaisitte hyttysten 

siivilöimisen ja kamelien nielemisen, Minun ihmiseni.” Matteuksen Evankeliumi 23:24.  

”Myrkyllinen juuri miehen puutarhan keskellä oli katkeruus. Minä olen opettanut aikaisemmin, 

että teidän ei tule sallia antaa tämän juuren kasvaa sydämiinne. Pikkiriikkiset kielot edustavat 

anteeksiantoa ja uutta elämää Keväällä. Kun on loukkaantunut, on taipumusta katkeruuteen; 

mutta kun annetaan anteeksi – heidän sydämensä laajenevat ja parantuvat.”  

”Ymmärrättekö te? Niin todellinen kuin tämä elokuva vaikuttaakin olevan, se on silti vain elokuva 

ja kolme henkilöä, jotka kuvaavat Minun Kolminaista luonnettani, ovat pelkästään esimerkkejä 

Minun Jumaluuteni ominaisuuksista.”  

”Niin monia ovat isät raa`asti vammauttaneet. Petos, hyväksikäyttö, väkivalta, itsekkyys, 

laiminlyönti, hylkääminen. Isät ovat tuhonneet lapsiaan hyvin varhaisesta iästä alkaen. Yleensä äiti 

pysyy uskollisena jälkikasvulleen. Moni ei harkitse mitään hyvää olevan Minussa, koska heitä ovat 

heidän isänsä tai miehet heidän elämissään syvästi haavoittaneet.” 

”Siispä, Minä pyydän,että te ette jätä huomiotta tarinan ydintä: anteeksiantoa, irti päästämistä, 

elämän pettymysten istuttamista hellällä päättäväisyydellä ja sallien Minun tuovan makeaa 

hedelmää elämänne kaikkein katkerimmista menetyksistä. Tullen Minun luokseni kuin tutun 

ystävän luokse, luottaen Minun auttavan teitä kävelemään myrskyisten vetten päällä ja kieltäytyen 

istumasta Minun paikallani valtaistuimella tuomiten veljiänne ja sisarianne.”  

”Kaikki nämä asiat ovat paikkansa pitäviä ja raamatullisia ja esitetty hyvällä maulla. Siispä, Minä 

pyydän teitä tietämään ilman epäilyksen häivääkään Minun maskuliinisen, miehisen luonteeni. 

Mutta oppikaa kuvatuista luonteenpiirteistä – että Minä rakastan teitä niin kuin äiti rakastaisi, 

ehdottomasti. Minun Henkeni ohjaa teitä hyvin läpinäkyvästi ja murehtii paljon helpommin kuin 

voitte ikinä kuvitella. Ja Minä rakastan kuunnella teitä, olla teidän läsnäolossanne, leikkiä 

kanssanne ja arvostaa elämää kanssanne. Juhlia.”  

”Minä olen teidän oikean kätenne puolella aina ja Minä en koskaan tule jättämään tai hylkäämään 

teitä. Minä ymmärrän teidän syvät haavanne ja Minä olen tässä parantamassa ne.” 

 

 

479. Jeesus sanoo…  

Auttakaa Minua rakentamaan Minun Valtakuntani Maapallolle 

 
AUTTAKAA MINUA RAKAENTAMAAN MINUN VALTAKUNTANI MAAPALLOLLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Maaliskuuta, 2017  

Jeesus aloitti… ” Minun Morsiameni, tämä on aika oppia oleellisia asioita Minun palvelemisestani. 

Monet teistä ovat erittäin kunnianhimoisia siinä, että kuinka pitkälle voitte venyttää päiväänne, 

energiaanne, aikaanne. Odotatte itseltänne liikaa ja päädytte lopen uupuneiksi, turhautuneiksi ja 

kyvyttömiksi palvella Minua paljon tärkeämmissä asioissa. ” 
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” Minä haluaisin kutsua teidät olemaan tilivelvollisia ajastanne. Haluaisin teidän tarkastelevan, 

mitä olette saaneet aikaan Minua varten ja mitä olette tehneet pelkästään itseänne varten. ”  

” Esimerkiksi, ympäristönne kaunistamisen projektit voivat tulla erittäin itsekkäiksi ja aiheuttaa 

sen, että tulette enemmän itseenne, turhamaisuuksiinne ja maailmaan kietoutuneiksi. Sitten 

ajatte takaa häntäänne, koska tarpeeksi ei ole koskaan tarpeeksi. Pikemminkin haluan teidän 

ajavan takaa Minua ja Minun tarpeitani päivän aikana. ” 

” Kyllä, Rakkaani. Kerro Minun Ihmisilleni ja paina se myös omaan sydämeesi, tämä on aika 

rakentaa Minun Valtakuntaani. Tämä on aika uusille aluille, jotka avaavat Taivaan tulvaportit. 

Mutta jos et paina sitä sydämeesi, jos kuljeksit oman tahtosi mukaan, tuloksena on tragediaa ja 

murhetta. ” 

” En uhkaa sinua. Minä vain sanon, työskentele nyt, kun sinulla on voimaa, valoa, inspiraatiota. Älä 

tuhlaa energiaasi omaan pesääsi. Pikemminkin, ota Minun asiani erityiseksi ponnistukseksesi, 

auttaen Minua Valtakuntani Maapallolle tuomisessa. ” 

” On suuri houkutus käyttää nämä kallisarvoiset armot tyhjänpäiväisyyksiin, kevätsiivoukseen, 

järjestelyihin jne. Tee vain oleellisin. Anna toisten tehtäväksi se, mitä he voivat tehdä ja vapauta 

itsesi Minua varten. Ne teistä, joilla on varaa, että joku kävisi siivoamassa ja puhdistamassa, 

käyttäkää heitä kaikin mokomin. Antakaa niin paljon arkipäiväisistä asioista muille kuin voitte ja 

tulkaa rukous paikkaanne virkistymään, palautumaan ja saamaan ohjeita Minulta. ” 

” Tulette kohtaamaan paljon vastustusta, kun käytätte pakonomaista/riippuvaista luonnettanne 

liittyä keväisin talojaan perusteellisesti siivoavien joukkoon. Kaikkiin niihin asioihin, jotka iskevät 

teihin keväisin. Pyydän teitä olemaan tietoinen paholaisen kikoista eksyttää teidät harhapoluille. 

Olen nyt useiden vuosien ajan ollut teidän kanssanne tämän erittäin hauraan astian kautta, olette 

huomioineet, kuinka helposti hänet heitetään raiteilta, ja että teidät, myös, on suistettu raiteilta. ” 

” Minä kerron teille, Minun Ihmiseni, mitä vakavimmin – teidän täytyy VASTUSTAA kiusausta tehdä 

näitä asioita. Annan teille tiedoksi ajankohdan näiden asioiden tekemiselle, jos se tulee 

tarpeelliseksi. Mutta nyt EI ole se aika. ” 

” Nyt on aika päästä Minun Valtakuntani rakentamisen merivirtaan ja kellua Minun Hengessäni 

Minun määränpäähäni, kun vielä on päivänvaloa tehdä töitä. Monet teistä ovat ottaneet nämä 

viestit sydämiinne ja olette asettaneet itsellenne uuden suunnan. Te olette jo hylänneet ne asiat, 

jotka eivät ole mukana luomassa Minun Valtakuntaani. Teille, tämä on vain varoitus välttää 

tulemasta vihollisen suistamaksi raiteiltanne. ” 

” Kyllä, tämä on toinen ulottuvuus; eteenne tulee asioita yllättäen. Ottakaa Minun kädestäni kiinni 

ja kävelkää vetten päällä turvalliseen määränpäähän ja meidän unelmiemme täyttämiseksi. Älkää 

antako uhkien vesittää iloanne, kun etenette eteenpäin. Niitä tulee olemaan monia, mutta niin 

kauan kuin Minä ohjaan teitä ja te seuraatte, Minä johdatan teidät niitten välistä ja takaisin töihin, 

jotka Minä olen säätänyt teille. Pitäkää vain silmänne auki, niin näette sen tulevan. Älkää antako 

itseänne yllätettävän kuolleesta kulmasta. Teille ei tapahdu mitään, mille Minä en ole antanut 

lupaa, mitä Minä en nähnyt tulevaksi, mihin Minulla ei olisi varausta päästää teitä vihollisen 

käsistä. ” 

” Kyllä, Minä olen mielissäni, erittäin mielissäni todellakin, koska te välitätte köyhistä, että te 

teoillanne rakastatte ei vain sanoillanne. Että te viette läpi Minulta saamanne toimeksiannot, 
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erityisesti rukoukset ja mitä ikinä Minä teille annankin teille asiaksi ajaa Valtakuntaani varten. Että 

te olette uskollisia tämän seurakunnan tukijoita rukouksillanne, Clarelle se on huomattava 

parannus joka päivä. ” 

” Minä olen teidän kanssanne uudelleen rakentamassa Minun Taloani. Menkää nyt rauhassa ja 

tietäkää, että Jumalan tosi voima on teidän täyttäminen, ohjaaminen ja varustaminen tekemän 

Minun Tahtoni. Älkää vetäytykö mistään haasteesta, ei ole mitään mistä emme suoriutuisi. Älkää 

olko peloissanne, ” Sillä Hän, Joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. ” 1. 

Johanneksen kirje 4:4. 

” Pitäkää tätä viestiä ohjeenanne, Rakkaani, ja jatkakaa kohti päämääräänne, ylempää tullutta 

kutsumusta kohti, Minun voiteleminani. ” 

 

 

480. Jeesus sanoo… Murtumia alkaa muodostumaan Eliitin Tietoverkkoon 

 
MURTUMIA ALKAA MUODOSTUMAAN ELIITIN TIETOVERKKOON  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Maaliskuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Monet teistä, Minun rakkaimmat Morsiameni, olette käyneet läpi joitakin 

kaikkein vaikeimpia koettelemuksia elämissänne. Tästä Minä varoitin teitä ennen kuin te otitte 

Minun kädestäni kiinni ja aloititte jyrkän nousun ylös vuorelle. Minä tiesin, että asiat tulisivat 

vaikeiksi, koska Minä tiesin vastustuksen, jota teidän presidenttinne tulisi kohtaamaan pimeältä 

puolelta.” 

” Ja vaikka te ette todella voi nähdä, mitä teidän uhrauksenne ovat saaneet aikaan, Minä voin 

vakuuttaa teille, että murtumia ja syviä halkeamia on alkanut muodostumaan eliitin 

tietoverkkoon. Jotkut asiat, jotka tulevat valoon, ovat niin vastenmielisiä niille, jotka ovat tukeneet 

heidän agendaansa, että heikot kohdat heidän tietoverkossaan alkavat liueta.”  

” Teidän ja kaikkien, jotka ovat rukoilleet ja paastonneet, ansioiksi voidaan lukea tämä kuilun 

leveneminen ja yleinen tietoisuus siitä, ketä nämä ihmiset todella ovat ja mitä heidän agendansa 

todella ovat. Se on vasta alkua, mutta kun tietoverkko heikkenee enemmän ja alkaa murenemaan, 

ne, jotka ovat vastuullisia hirvittävistä toimista, tulevat menettämään julkisen tukensa, mikä 

tullaan vaihtamaan Presidentti Trumpille, kun he oivaltavat, että hän on ainoa mies, joka oli 

halukas riskeeraamaan oman elämänsä paljastaakseen Washingtonin saastan.” 

” Mutta se on vaatinut veronsa teiltä, Minun Rakkaat,” Herra jatkaa. ” Ja Minä haluan teidän 

tietävän, kuinka paljon Minä arvostan teidän uhrauksianne. Minä haluan teidän tietävän, että 

mikään, mitä te olette kärsineet, ei ole ollut turhaa.”  

” Jotkut ovat maksaneet äärimmäisen hinnan, eivätkä ole enää Maapallolla, vaan ovat Minun 

kanssani. Toiset on tuotu partaalle ja takaisin taas.” 

( Clare )Joo ja minä halusin vain lisätä tässä jotakin. Sivuhuomautuksena, minä tiedän ainakin 

yhden henkilön, jolla on ollut kaksi kuolemanrajakokemusta ja heidän ei oletettu elävän yön yli – 

mutta he ovat yhä täällä. Itse asiassa, nainen meni kotiin ja tuli takaisin toista toimenpidettä 
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varten ja on jälleen elämää tukevassa koneessa. Mutta sitten, Herra parantaa hänet. Se on aika 

ihmeellistä, todella. Hän vain riippui ikuisuuden reunalla – armollisen Jumalan käsissä.” 

( Jeesus )” Tarpeetonta sanoa, se oli hänelle hyvin tuskallista, kun hänen täytyi tulla takaisin, mutta 

he antoivat tahtonsa Minulle ja Minä lähetin heidät takaisin. Ne, jotka ovat kärsineet tällä tavalla, 

heitä tullaan jatkuvasti käyttämään Minun tarkoituksiini… ja heidän kunniansa Taivaassa tulee 

olemaan suuri. Heidän perheensä ja puolisonsa ovat kärsineet kidutusta, kun ovat katsoneet 

heidän elämänsä vetäytyvän, odottaen että heidät otetaan, sitten on annettu ja lähetetty takaisin. 

Voi, kuinka kiduttavan tuskallista tämä on ollut kaikille osallisille.”  

” Tämä on yksi syy, miksi Minä haluan kunnioittaa teitä tämän kestämisestä kansakuntanne ja 

maailman puolesta. Kyllä, jotkut ovat maksaneet äärimmäisen uhrin. Toisille, elämä näyttää olevan 

melkein tavallista, mutta ympäristössänne paljastuvat tapahtumat ovat erittäin koettelevia ja 

turhauttavia. Se myös, on teidän uhrauksenne ja Minä en halua, että te sivuutatte sen. Nämä 

viivästykset, vastustukset, onnettomuudet, odottamattomat takaiskut, kaikki ne ovat kokonaan 

asiaankuuluvia, kun Amerikka ja maailma päästetään pahan kynsistä.”  

” Kyllä, te tiedätte, että Ilmestyskirja tulee toteutumaan ja teidän elinaikananne ja osia ja varjoja 

siitä on jo ollut. Mutta Minä tuon Valtakuntani valon Maapallolle ennen lopullista haastetta. Minä 

ehkäisen väistämätöntä ja teidän kärsimyksenne tukee tätä. Te kaikki olette tehneet hyvin.” 

” Kun te kasvatte uskossa ja rakkaudessa, te tulette löytämään itsenne korkeilta paikoilta Minun 

kanssani, kyllästettyinä Minun Rakkaudellani ja yhdistyneenä Minuun, suloisimmassa 

mahdollisessa autuudessa tällä Maapallolla. Kyllä, suuren uhrauksen myötä tulee myös suuri, suuri 

ilo.”  

” Tämä on teidän vahvistukseksenne, jopa kuten Isä vahvisti Minua ennen Golgataa. Paitsi monet, 

monet, monet teistä tulee Taivaaseennosto poistamaan siitä pahimmasta.”  

” Siispä, Minä kunnioitan teitä rakkaat Morsiamet. Minä vierailen teidän luonanne hienoimpien 

armojeni kanssa ja pyydän teitä kantamaan näitä epätavallisia ristejä hieman pidempään. Te ette 

tule koskaan katumaan sitä, mistä te olette luopuneet Minun vuokseni. Ette koskaan.” 

 

 

481. Jeesus sanoo…  

Nämä taivaalliset Lahjat virtaavat Taivaasta ja muuttavat Luomakunnan 

 
NÄMÄ LAHJAT VIRTAAVAT TAIVAASTA & MUUTTAVAT LUOMAKUNNAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Maaliskuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Minä en siedä nähdä sairautta ja kuolemaa, kuitenkin tämä on synnin seurausta; 

synnin sukupolvia ja taantumista synnin vuoksi. Katsohan, synti kantaa mukanaan aallonpituutta, 

joka on hyvin tuhoavaa luodulle aineelle ja sieluille. Ja siis maailma, joka on täynnä syntiä, tuo 

jatkuvasti rappeutumista tälle Maapallolle, joka alkoi täydellisenä Eedeninä, jossa ei ollut 

kuolemaa.”  
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” Aatamilla ja Eevalla oli valinta, niin sanoakseni. Ja kun he valitsivat uskoa Saatanan valheisiin, 

Minua vastaan, he vahvistivat sen hänen vaikutukseensa. Hän tiesi erittäin hyvin, mitä hän oli 

tekemässä, kun hän houkutteli Eevaa syntiin. Hän tiesi kokemuksesta ja tunsi Minut, että kapina 

tuo synnin ja synti tuo kuoleman. Hän asetti Eevalle ansan, niin että Eeva toisi puolisonsa 

mukaansa ja he olisivat hänen käsissään.”  

Kuten Pyhät Kirjoitukset sanovat… ”Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta 

kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.” Jaakobin Kirje 1:15.  

” Mutta se ei ole asian ydin tässä, Rakkaani.” Jeesus jatkoi… ” Asian ydin on, että Minä rakastan 

näitä sieluja syvästi. Hyvin syvästi. Ja kun Minä näen heidän kärsivän, kuten he kärsivät, se myös 

surettaa Minua.” 

” Ja yksi harvoista asioista, mitä Minun Morsiameni voivat tehdä puuttuakseen asiaan ja 

tuodakseen Minulle lohtua, on ylistämällä ja antamalla kiitosta. Kun sinä ylistät Minua, sinä tuot 

Minulle suurta lohtua Clare, suurta lohtua.” 

” Jossakin tällä Maapallolla Minä voin kuulostella tarkkaan rakastavaa läsnäoloa, joka palauttaa 

Minulle kiitoksen ja voi, kuinka lohduttavaa se todella on. Se irrottaa Minun mieleni pois kivusta ja 

kärsimyksestä ja tuo syvää, kestävää iloa sinun Jumalallesi. Jos vain sielut tietäisivät ja voisivat 

hyväksyä sen mielihyvän todellisuuden, jota he tuovat Minulle, meillä olisi paljon enemmän 

ylistäjiä tällä Maapallolla.”  

” Osa sinun toimeksiannostasi, sen lisäksi, että teet musiikkia, joka tuo sieluja Minun luokseni – on 

myös tehdä musiikkia ilahduttamaan Minua ja tuomaan parannusta Minun sydämeeni, joka on 

loukkaantunut ihmisen kiittämättömyydestä ja välinpitämättömyydestä. Sitten, Minä toivon, että 

sinä vakuutat heidät siitä, että Minä tarvitsen heidän seuraansa ja ylistystänsä.”  

” Saatana on tehnyt niin paljon alentaakseen sieluja, niin että he pelkäävät lähestyä Minua, koska 

he ovat niin uppoutuneita omiin ajatuksiinsa siitä, että kuinka vastenmielisiä heidän täytyy 

Minusta olla.”  

” Kuinka te voitte asua sydämessä, kun te olette vakuuttuneita, että se tuomitsee teidät 

arvottomina, runneltuina, epäpuhtaina, eikä halua teitä sinne? Te ette voi. Heidän täytyy olla 

vakuuttuneita… ja SINUN, Minun rakkaani, täytyy MYÖS olla vakuuttunut.”  

” Nyt niiden kolmen sielun tapauksessa, ketkä kärsivät niin suuresti juuri nyt, sielut, joista sinä 

tiedät. Minä olen heidän kanssaan, Clare. Missä Minä olen, siellä on rauha, mutta siellä on myös 

kamppailu – sillä demonit haluavat saattaa heidät epätoivoon, ilman toivoa palautumisesta tai 

ilosta jälleen heidän elämissään. Mutta Minun enkelini palvelevat heitä ja siellä on ”pyhää 

Novocainia (=puudutusaine)”, joka saattaa heidät läpi siitä. Siitä huolimatta, tiettyinä hetkinä se on 

kaukana miellyttävästä, kuten sinä olet kokenut Ezekielin kanssa sairaalassa.”  

” Lahja, jonka sinä ja toiset ovat antaneet, on kaksitahoinen. Yksi taho tuottaa rakkautta, ylistystä, 

kiitoksen antamista Minun loukkaantuneelle Sydämelleni, Minun Luotujeni, erityisesti niiden 

vuoksi, jotka on luotu Meidän kuvaksemme. Mutta jopa linnut ja valaat huutavat ylistystä 

Minulle.”  
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” Toinen taho tuottaa Minun solidaarisuuttani, Minun myötätuntoani, ehdotonta rakkautta, 

armoa, iloa ja kiintymystä jokaiselle luodulle, jonka Minä olen luonut. Tämän jalokiven keskuksessa 

Minun Henkeni virtaa runsaasti Taivaan Elävistä Vesistä näitä tarkoituksia varten.”  

” Siispä, kyllä, tavallaan ylistys tulee Minulta, kuten mikä tahansa Hengen hedelmä, joka on 

syntynyt sielussa. Minä en ole henkilöiden kunnioittaja. Minä saan aikaan näitä mahdollisuuksia 

kaikille, mutta niin harvat vastaavat asianmukaisesti ja antavat niille aikaa, huomiota ja suojelua, 

jota ne tarvitsevat, muovatakseen heidän sielujaan ja tullen merkittäväksi Jumalallisen elämän 

tavaksi.”  

” Mutta he, jotka tekevät, heistä tulee Minun pappejani ja palvelijoitani, tuoden totuuden valoa 

tälle Maapallolle suhteen kautta, joka heillä on Minun kanssani.”  

” Ja etummaisina tässä pyhässä tiimissä ovat Uuden Liiton esirukoilijat ja opettajat, rakkauden laki 

ja muusikot, jotka tekevät enemmän, kuin Minä voisin selittää teille, jokaisen sielun puolesta, 

Maapallon puolesta ja sen hyvinvoinnin puolesta ja Minun puolestani. Siispä, tämä on SUURI 

kunnia ja nämä taivaalliset lahjat virtaavat Minun Astioitteni kautta - Astioitten jaloa käyttöä 

varten ja muuttavat luomakunnan.”  

” Siispä, Minun Rakkaani… ota aikasi ja istu Minun vieressäni ja laula, kirjoita lauluja, soita Minulle 

ja Minun kanssani. Sillä Minä ilahdun Minun Henkeni rakkauden ilmauksista sinun kauttasi. Älä 

salli vihollisen vakuuttaa sinua mistään muusta, Clare, sillä hänen koko motiivinsa on riistää 

Minulta sinun Rakkautesi lohdutukset. Pyydän, näe tämä selvästi. Suojele tätä lahjaa ja kieltäydy 

syyllisyydestä tämän Minua varten sivuun laitetun ajan vuoksi. Puolusta tätä lahjaa. Minä tarvitsen 

tätä sinulta.” 

” Minun Morsiameni, te olette Minun ilonaiheeni. Käyttäkää tämä aika Minun kanssani vain 

nauttiaksenne Minun seurastani ja tuodaksenne Minulle iloa. Älkää huolehtiko itsestänne, vääristä 

nuoteista tai nuotin vieressä olemisesta; rakkauden nuotti on aina täydellinen. Rakastakaa Minua 

niin kuin ette koskaan ennen ole rakastaneet, koska tämä maailma tuo Minulle loputonta kipua ja 

kärsimystä… siis Minä tarvitsen niin paljon loputonta ylistystä parantaakseni nämä haavat. Kun te 

ylistätte, Minä vuodan ylitse armoja Minun lapsilleni parannusta varten ja Minä käytän teidän 

laulujenne värähtelyä tuodakseni sorron muurit alas ja sidon Minun haavoittuneeni Minun 

Rakkauteeni.” 

” Älkää vakuuttuko muusta, teidän lahjanne ovat niin hyvin tärkeitä Minulle. Ne ovat aarre ja niitä 

ei voi kukaan korvata.”  

” Jos sielut vain tietäisivät ja voisivat hyväksyä sen mielihyvän todellisuuden, mitä he Minulle 

tuovat, tällä Maapallolla meillä olisi paljon enemmän ylistäjiä.” 

 

 

482. Jeesus sanoo… Tämä on Pasuunan Kutsu… Amerikka, Nouse tai menehdy! 

 
TÄMÄ ON PASUUNAN KUTSU… AMERIKKA, NOUSE TAI MENEHDY!... 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Maaliskuuta, 2017. 
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Jeesus aloitti… ” Punainen hieho Ezekielin näyssä on symboli koettelemusten kautta 

puhdistumiselle. Pahuuden huuhtelemiselle, joka on pitänyt otteessaan tätä maata (Amerikkaa) jo 

liian kauan. Se on enemmän kuin taloudellista, se on ideologista ja moraalista saastaa, mikä pitää 

poistaa Amerikasta.”  

” Liian kauan ihmiset ovat kääntäneet kuuron korvan niiden valituksille, ketkä ovat surreet tämän 

kansakunnan korruptiota. Nyt on aika huuhdella korruptio tämän kansakunnan maaperältä, niin 

että hän voi nousta elämän uutuudessa. Tämä prosessi on aina kivulias; puhdistaminen ei koskaan 

ole helppoa. Rappeutuminen ja kuolema ovat olleet tämän kansakunnan poliitikkojen valtaosan 

lähtökohtana. Vallitsevien olojen ylläpitäminen, todellisten moraalisten ongelmien sivuuttaminen 

ja härkäsen tekeminen kärpäsestä. Sen aika on ohi. Minä Itse pidän huolen siitä, että paha 

huuhdellaan pois tästä hallinnosta ja sen petollisesta aseesta, mediasta.”  

” Närkästyksen aika on ohi; nyt on toiminnan aika. Kirkko makaa pohjasakkojensa päällä, on aika 

hänen herättää maailma ja ottaa aktiivinen rooli ja pitää huoli, että oikeamielisyys hallitsee tässä 

maassa.” 

” Teidän Presidenttinne ei voi tehdä tätä yksin. Hän tarvitsee jokaisen miehen ja naisen agendansa 

puolelle. Teidän rukouksenne kansakunnan puolesta, teidän avuksi huutonne, ja kun koulutatte 

tietämättömiä, teidän aktiivinen roolinne taistelussa tätä massiivista pahuuden rintamaa vastaan, 

kunnes se tulee rytinällä alas.”  

( Clare ) Mutta Herra, minä luulin, että se vain alistetaan, ei lopeteta.  

( Jeesus ) ” Kun Minä poistan Minun Kirkkoni, sitten paha tulee saamaan mahdollisuutensa. Mutta 

siihen asti, Clare, teillä kaikilla on työtä tehtävänä: rukoilla, tiedottaa ja ryhtyä hengelliseen 

sodankäyntiin pitääksenne huolen siitä, että pahuus korkeissa asemissa tuodaan alas tomuun.”  

” Tämä on pasuunan kutsu. Tämä on oleva kukistumisen aikaa pimeydelle, turhautumisen ja 

epäonnistumisen aikaa. Ja siihen asti, kunnes Minä poistan Kirkon, tällaista se tulee olemaan, jos 

te otatte ristinne olkapäillenne ja kuljette Minun kanssani, julistaen oikeamielisyyttä ja 

moraalisuutta elämän normiksi maallenne ja poliitikoille. Nyt on aika saattaa mielipiteenne 

kuulluksi. Jopa lauluissa ja taiteessa, kirjeissä toimittajille, julkisilla puhefoorumeilla, internet 

foorumeilla, ja sen sellaisissa.” 

” Älkää juosko taistelua pakoon. Nouskaa puolustamaan ja julistakaa, mikä on oikein, ilman 

kaunaa. Tehkää äänenne kuulluiksi, Minun ihmiseni. Julistakaa tämän edellisen hallinnon (Obama), 

joka on niin täynnä saastaa, olevan tuhoisa tämän kansakunnan moraaliselle ja eettiselle hengissä 

säilymiselle. Valitkaa sananne ja aseenne huolellisesti. Valmistakaa tietä rukouksella ja 

paastoamisella, sitten tehkää äänenne kuulluksi. Ruohonjuuritaso on se, mikä saa tämän maan 

shokkiin. Hallitseva eliitti oli se, joka tuhosi sen. Mutta ihmiset, jotka nousevat puolustamaan, ovat 

todella laittaneet esteitä heidän tielleen ja Minä toivon, että tämä suuntaus kasvaa suuremmaksi 

ja terveemmäksi ja enemmän suorapuheisemmaksi.”  

” Ei rumilla huomautuksilla, eikä taistelulla, vaan totuuden paljastamisella. Teillä kaikilla on missio 

valmistella Minun tulemistani, missio, jonka täytyy sisältää vastuu hallinnostanne, eikä kääntää 

sille kuuroa korvaa.”  

” Jos te haluatte elää sorron alla, nälänhädässä, vainottuina, jatkakaa vain itsenne lääkitsemistä 

shoppailemalla ja elokuvilla.”  
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” Jos te haluatte varmistaa vapautenne ja oikeutenne rakastaa Minua, suojella lapsianne rikoksilta, 

huumeilta ja säädyttömiltä elämäntyyleiltä, tämä on aika ja ajankohta toimia.”  

” Minä olen todella tuonut esiin hiehon pyhittääkseni tämän kansakunnan ja päästääkseni sen 

epäpuhtaudestaan ja kuoleman kulttuuristaan. Mutta ilman teidän elämienne 

uudelleenjärjestämistä, paljastaaksenne mikä on oikein, vaikka se olisi teille vahingollista – se ei 

tule kestämään. Teidän täytyy reagoida tähän armolla, Minun ihmiseni. Teidän todella täytyy 

saada äänenne kuulluiksi ja tehdä elämästänne merkityksellistä oikeamielisyyden puolesta.”  

( Clare ) Herra, pyydän, näyttäisitkö meille miten se tehdään?  

( Jeesus ) ” Se on näin yksinkertaista… Kun te näette tai kuulette virheen, tuokaa esiin totuus ja 

seisokaa sen takana. Älkää odottako tuloksia, jos te ette ole rukoilleet ensin. Muistakaa, että 

minkälainen palvelutoimi tahansa on kuin jäävuori. Yhdeksänkymmentä prosenttia on veden alla 

ja näkymättömissä – se on rukous. Kymmenen prosenttia on näkyvää – se on palvelutoimi. Samoin 

teidän missionne alkaa vakavalla esirukoilemisella. Sitten, kun Minä tuon mahdollisuuksia, te 

tulette olemaan valmistautuneita.” 

( Clare ) Herra, minä en ole tuntenut, enkä vieläkään tunne taakkaa tämän kansakunnan puolesta, 

niin kuin minun pitäisi. Anna minulle anteeksi.  

( Jeesus ) ” Se on totta. Mutta sinun kunniaksesi, kun sinä saat kiinni jostakin, jonka Minä välitän 

sinulle, sinä huolehdit vakavasti. Ja ei ole kyse siitä, kuinka tunnet – sinun sitoutumisesi tekemään 

oikein, kun on epäsopivaa. Tuletko ponnistelemaan erityisesti mennäksesi keskustelemaan yhden 

lapsesi kanssa, joka ei erota oikeaa kättään vasemmasta, kun on kyse tämän kansakunnan paha 

vastaan hyvä taisteluista? Tuletko kestämään paineen, kun sinua pilkataan näkökannastasi? Kuinka 

paljon olet valmis investoimaan? Se tulee määrittämään sinun palautteesi.”  

” Minun ihmiseni, Minä olen kuolemanvakava. Nouskaa ylös vaatimaan tämän maan hallintaa. 

Nouskaa ylös tai menehtykää sen mukana. Tämä ei ole aika juosta nautintojenne ja ajatusten 

harhauttajienne perässä. Tämä on ollut teidän käytöstänne menneessä ja sen varaan he laskevat. 

Mutta nyt teitä on informoitu… ”Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä 

hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.” Johanneksen Ensimmäinen Kirje 

4:4.”     

” Nouskaa ylös ja ottakaa hallinta. Te ette ole yksin, sillä Taivaallinen sotaväki marssii kanssanne. 

Minä olen teidän kanssanne, teissä ja työskentelen teidän kauttanne. Seisokaa. Nouskaa ylös ja 

ottakaa hallinta.” 

 

 

483. Jeesus selittää…  

Minun Henkeni Lahjat & Mustasukkaisuus Kilpailut & Paholaisen Juonet 

 
MINUN HENKENI LAHJAT, MUSTASUKKAISUUS KILPAILUT & PAHOLAISEN JUONET 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Maaliskuuta, 2017. 
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Jeesus aloitti… ” Asiat alkavat kuumenemaan maailmassa. Ympäri maailman on läpimurtojen 

taskuja. Paikkoja ja ihmisiä, jotka ovat saaneet kiinni Minun Henkeni tuulen puhaltamaan heihin ja 

viemään sitä uusille alueille, uusiin voiteluihin. Sydänasukkaat ovat osa sitä ja Minä toivon, että 

Minun Morsiameni huomaavat, kun he tuntevat sydämensä halun valtaavan heidät, se on hyvä 

asia. Se on alku. Älkää vaimentako sitä tai selittäkö sitä olemattomiin. Minä olen rohkaisemassa 

teitä, muistakaa, Minä olen asettanut juuri ne halut teidän sydämiinne. ”  

” Kuten esimerkiksi sinulle, Clare, huilun. Ensin Minä laitoin kipinän sinun sydämeesi ja 

Jumalallisella harkitsevuudella sinä etsit aviomiehesi erottelukykyä. Ja niin Minä olen vahvistanut 

sen sinulle; sinun täytyy vain tavoitella sitä. Käytä sitä ja ylistä lauluin sen kanssa, sinä tulet 

huomaamaan, että sinä opit hyvin nopeasti, sillä Minä olen sinun kanssasi. Muista aina etsiä 

Minun apuani ja Pyhien Enkeleiden apua. ” 

” Toiset ovat aloittaneet kirjoitus projekteja, toiset ovat vierailleet foorumeilla ja levittäneet Minun 

tuoksuani ulkomaille. Toiset yhä vierailevat köyhien luona ja ovat vapaaehtoisina kansankeittiöissä 

ja rakastavat hyvin, hyvin köyhiä ja rahattomia. Toiset kasvavat esirukoilemisen taidoissa ja 

oppivat hengen sairauksista kärsivien luona vierailemisen taitoja. Sinä, myös, teet tätä, vaikka 

Minä en aina salli sinun muistaa. ”  

” Se mitä Minä yritän teroittaa tässä, on että on todella läpimurtojen taskuja. Minun Ihmiseni ovat 

löytämässä ilon Minun palvelemisessani. ”  

” Rakkaat, tulokset eivät ole painopiste; painopiste on tekeminen rakkaudesta Minuun. 

Kosketattepa te kahta tai kahta tuhatta, ei ole pääasia. Se mikä on tärkeää, on että te virtaatte 

Minun Henkeni kanssa ja kun te olette uskollisia pienissä asioissa, Minä tulen mukaan ja lisään 

teidän voiteluanne, kuten myös teidän näkyviä tuloksianne. ” 

” Minä koulutan teitä. Joitakin pikku askelin, joitakin isommin askelin. Minun Henkeni eri 

manifestaatioita, mutta sama Henki kaikissa. ” 

” Jopa kuten on kirjoitettu: On erilaisia tapoja työskennellä, mutta sama Jumala tekee kaikki asiat 

kaikissa ihmisissä. Nyt jokaiselle on Hengen manifestaatio annettu yleistä hyvää varten. Yhdelle on 

annettu Hengen kautta viisauden viesti, toiselle tiedon viesti saman Hengen kautta, toiselle usko 

saman Hengen kautta, toiselle parantamisen lahjat sen yhden Hengen kautta, toiselle ihmeiden 

kanssa työskentely, toiselle profetointi, toiselle henkien erottaminen, toiselle eri kielillä 

puhuminen ja vielä toiselle kielien tulkinta. ” 

” Kaikki nämä ovat yhden ja saman Hengen työtä, mikä jakaa ne kuten Hän määrittelee. Ruumis on 

yksikkö, vaikka se sisältää monta osaa. Ja vaikka osia on monia, ne muodostavat yhden Ruumiin. 

Niin on myös Kristuksen kanssa. Sillä yhdessä Hengessä meidät kaikki kastettiin yhdeksi ruumiiksi, 

olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja meille kaikille annettiin yksi Henki 

juotavaksi. Sillä ruumis ei sisällä yhtä osaa, vaan monta. ” 

 

” Minä toivon teidän kaikkien tekevän yhteistyötä toistenne kanssa. Älkää langetko vihollisen 

kutsuun luulla, että teidän lahjanne olisivat suurempia kuin naapurinne. Vaikka te aloittaisitte 

puhtaalla sydämellä, Minä lupaan teille, te olette maalitaulu ja vihollinen haluaa tahrata 

sydämenne kateudella ja mustasukkaisuudella. Clare on käynyt taistelua niiden henkien kanssa 

myös. ”   
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( Clare ) Niin olen, Herra ja vaikuttaa siltä, ette ne ajattelevat, että heillä on minut. Mutta minä 

kuulun sinulle, Jeesus ja minä en anna huomiotani näille saastaisille demoneille. Kääntyköön 

heidän mustasukkaisuutensa heitä itseään vastaan ja aiheuttakoon jakautumista.  

( Jeesus ) ” Sinä olet tehnyt hyvin, Minun Morsiameni. Mutta kuten Saatana odotti otollisempaa 

aikaa testata Minua, niin hän on ottanut sinut tähtäimeensä. Salaisuus, kuten sinä olet 

huomannut, on pitää silmät Minuun ja jakamaamme ylevään rakkauteen kiinnitettyinä. ” 

” Kaikki te, Minun Morsiameni, kun tunnette itsenne uhatuksi tällä alueella, tulkaa luokseni, 

juosten Minun Käsivarsilleni, niin Minä voin rauhoitella teidän sydämenne ja selittää asiat 

täydellisemmin teille. ” 

 ” Te kaikki olette korvaamattomia timantteja, helmiä, smaragdeja, rubiineja ja harvinaisia 

jalokiviä. Jokainen teistä on NIIN ainutlaatuinen, että teitä ei voi vertailla toisiinne. Minä haluan 

teidän keskittyvän lahjoihinne, niihin, joita Minä olen antanut teille kehittääksenne niitä. Minä 

haluan teidän keskittyvän Minun rakkauden silmiini, jotka niin syvästi lävistävät teidän sielunne. 

Teidän vertaisianne ei ole koko Minun luoduissani ja mitä meillä on yhdessä, sitä ei voi jäljentää 

missään, eikä kenenkään muiden kanssa. Minä olen täysin teidän ja se osa teistä, joka on Isältä ja 

palannut Hänen luokseen, sen Minä olen ottanut vastaan täydellisesti Minussa – Tuhkimon 

lasikenkä; vain teidän kallisarvoinen jalkanne sopii siihen. ”  

” Hän loi teidät kaikki erilaisiksi ja kun te tulette takaisin meidän luoksemme, te tulette täyttämään 

sen paikan, mistä teidät on otettu. Ja Minä tulen vastaamaan puolisonanne, tarviten kaiken sen, 

mitä varten teidät luotiin olemaan, Taivaallisessa Liitossa. Minä ja Isä olemme jälleen täydellisiä, 

meidän elämämme on tullut takaisin luoksemme, omasta vapaasta tahdostaan ja on vastaanotettu 

ainutkertaisesti – ja sitä ei koskaan enää oteta teiltä pois. ”  

” Se on todella mitä perustavimman laatuinen kauneuden ja suuruusluokan mysteeri. Kaikki, mitä 

Minä pyydän teiltä on, että uskotte ja otatte vastaan sen sielujen liiton, joka on tehty täydeksi 

ehtoollisessa ja pitäkää silmänne Minussa eikä naapurissanne – joka tyydyttää kauneuden ja 

loppuun saattamisen ihan eri kirjoa, yksittäin luodulla olemuksellaan, kun he tulevat liittoon Isän ja 

Minun kanssani, saaden päätökseen omasta vapaasta tahdostaan. Ja me olemme iloisia. ”  

” Siispä, näettekö, ei ole mitään tarvetta kadehtia naapuria. Kun te keskitytte kehen muuhun 

tahansa, te menetätte sen kauneuden keneksi ja miksi Minä olen teidät luonut olemaan. 

Ainutlaatuisen kauneuden tahraavat ja turhauttavat kilpailun ja mustasukkaisuuden asenteet. 

Suurin Minun Valtakunnassani on nöyrin sielu, joka ei koskaan kiihota mustasukkaisuuteen, vaan 

pikemminkin on niin nöyrä, että sinulla ei ole aavistustakaan niistä lahjoista, mitä sen astian sisälle 

on kätkettynä. ”  

” Mutta Minä sanon teille Minun Morsiameni, tunnustakaa ne erityiset hyveet, lahjat ja 

näkemykset, jotka Minä olen ainutlaatuisesti antanut itse kullekin. Älkää langetko kilpailuihin ja 

vähättelemään toisianne. Tunnustakaa heidän kauneutensa lahjoissa ja näkemyksissä. Oppikaa 

niistä, mutta älkää painako heitä alas julistamalla olevanne heidän yläpuolellaan. Tämä juontaa 

juurensa syvästä epävarmuudesta ja tarpeesta olla muita parempi. Minä kammoksun sitä. ”  

” Nöyrryttäkää itsenne, Lapset, nöyrryttäkää itsenne. Ylistäkää ainutlaatuiset lahjanne toinen 

toisillenne, ylistäkää Minua niistä. Ne tulivat Minulta. Minä olen hyveen ainoa alkuunpanija; kaikki 

ylistys tulee kohdistaa Minulle. Mutta tunnustakaa ja oppikaa toinen toisiltanne ilman kilpailua tai 
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hengellisen ylivertaisuuden ilmapiiriä. Todella nöyrä henkilö vaikuttaa niin värittömältä ja ilman 

erikoislaatuisia hyveitä olevilta ulospäin. Kyllä, he ovat sinetöity lähde ja vain Minä tiedän mitä on 

sisällä. ”  

” Minä olen kutsunut Claren jakamaan mitä me teemme yhdessä, niiden hänen lukuisien 

puutteittensa ja vikojensa ohella, niin että te voisitte ymmärtää. Jos Minä voin jatkaa hänen 

kanssaan työskentelyä, te olette helppo nakki. Ja Minä tarkoitan sitä kaikella vilpittömyydellä. ” 

 ( Clare ) Kyllä, Herra. Rehellisesti, minä olen ymmälläni, että miksi Sinä jatkat tämän maailman 

mudan siivoamista pois minusta. Kuten tänään, kun minä kaduin sitä, että olin antanut periksi NIIN 

monelle huomion pois kääntäjälle. Kauheasti Sinua laiminlyöden, niin turhautuneena, niin täynnä 

kiireistä ”Martta, Martta”-mentaliteettia ja toimintaa, tarttuen jokaiseen näkyvillä olevaan 

viimeistelläkseni sen. Minä olin niin häpeissäni tänään, Jeesus. 

Ja Sinä annoit minulle Rhema-ohjelauseen: ”Sulje pois kaikki toiminta ja asiat, jotka eivät ole 

keskittymisen ytimessä. Kuoleta uteliaisuutesi ja loppumaton halusi siihen, mikä miellyttää 

silmää.” 

Voi pojat, se on oikein. Se on se perfektionismi. Ei ole koskaan tarpeeksi, ei koskaan tarpeeksi 

täydellistä. On aina jotain muuta tehtävää. Voit aina tehdä sen paremmin. Ja mitä ajanhukkaa se 

on! Se on kauheaa, todella. 

( Jeesus ) ” Minä tiedän. Ja mitä sinä sanoit Minulle? ”  

( Clare ) Minä kysyin Sinulta – ajatellen omaa riittämättömyyttäni ja että minulla on aina ongelmia 

pysyä keskittyneenä… Minä sanoin… ”Etkö Sinä tämän parempaan pysynyt?” 

( Jeesus ) ” Toisin sanoen… ”Etkö Sinä pystynyt löytämään ketään parempaa tähän työhön?”     

( Clare ) Jep, sitä tarkalleen minä tarkoitan.  

( Jeesus ) ” Ja mikä Minun vastaukseni oli? ”  

( Clare ) Sinä vastasit… ” Pelkäänpä niin. ” 

( Jeesus ) ” Minulla todella on kädet täynnä haasteita hänen kanssaan. Hän on kovettunut, 

itsepäinen tapaus, niin herkästi hänen ajatuksensa ovat harhautettavissa. Ja demonit nauttivat 

katsella häntä viihteen ja hyvän naurun vuoksi. Sinussa vain on sitä jotain, Kultaseni, ettet voi istua 

hiljaa ilman, että paljon armoja pitelee sinua alhaalla… ”  

( Clare ) Minä tiedän, Herra. Se on häpeällinen asia. 

( Jeesus ) ” Mutta näetkö, Minä voin ja Minä käytän sinua siitä huolimatta. Itse asiassa, Minä 

rakastan haastetta. ”  

” Siispä, Minun Morsiameni, Teistä siellä ei yhdelläkään ole enemmän vikoja kuin mitä hänellä on. 

Tyynnyttäkää itsenne. Jos hänellä on toivoa, teidän toivonne on varmistettu Minussa. Älkää 

aliarvioiko itseänne vikojenne vuoksi, tarjotkaa ne Minulle, niin että Minä voin muuttaa teidät. Se 

on kaikki mitä vaaditaan, tietysti myös luottamusta. Tietäen, että mikään ei ole Mahdotonta  

Minulle. Minä olen tuonut ja riisunut Claren naamion vakuuttaakseni teidät siitä. ”   

” Siis, ei ole mitään syytä olla mustasukkainen. Ei hänestä, ei kenestäkään, koska Minä rakastan 

teitä rakkaudella, jota ei voi kopioida kenellekään muulle sielulle. Me olemme tässä yhdessä. Minä 
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olen sitoutunut teihin. Minä tiedän, mikä tuo teille teidän suurimman ilonne ja Minä vien teidät 

sinne. ” 

 ” Minun Morsiaminani, Minä kannan teidät mahdottomuuksien aarrekammioon. KYLLÄ, Minä 

kauhon teidät Minun Käsivarsilleni ja kannan teidät aarrekammioon uuteen elämään Minussa. 

Kuinka jännittävää se on? Kaikki, mitä teidän puoleltanne vaaditaan, on että uskotte. Rakkaat, te 

tarvitsette rohkaisua, koska veljien ja sisarten syyttäjä löytää vikoja teistä 24/7, vuorokauden 

ympäri ja kuiskaa niitä teidän korviinne. ”   

” Sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on 

heitetty ulos. ” Ilmestyskirja 12:10. 

 ” Te luulette, että se on teidän oma mielenne, kun todellisuudessa paholaiset syöttävät teille 

lannistamista, niin, että te ette tule uskomaan Minun kykyyni käyttää teitä. Tämä on heidän lempi 

tapansa saattaa teidät pysähtymään ja sabotoimaan tehtävää, jonka Minä olen suunnitellut teille, 

jo ennen kuin se edes alkaa. He vakuuttavat teidät, että teillä on liikaa vikoja, että Jumala voisi 

teitä käyttää. Siksi Minä olen kiinnittänyt huomiota niin merkittävästi tämän näkökohdan 

selittämiseen ja Claren vikojen ja syntien paljastamiseen. ”  

” Kun te ymmärrätte, kuka hän on omana itsenään, ilman Minua – te tulette todella 

ymmärtämään, ”Vau, en minä olekaan niin paha!” Tietenkään, älkää langetko ylpeyteen tai 

tuomitsemiseen, mutta jos te näette, kuka hän todella on, te ette koskaan tule olemaan 

mustasukkaisia hänelle. ” 

” Kateudessa ja mustasukkaisuudessa on toinen näkökohta, jonka Minä haluaisin teidän 

ymmärtävän. Se on yksinkertaisesti, että Minä asetan eteenne hyvä esimerkkejä. Minä haluan 

teidän kiipeävän ylöspäin, kiipeävän Minun kanssani ja kun te näette muiden kiipeävän, te tulette 

haluamaan olla siellä myös. Se on erinomainen esimerkki teille. ”  

” Mutta samaan aikaan vihollinen tulee sanomaan, ”Te olette luuseri. Te ette koskaan tule 

pystymään tekemään sitä.” Ja jos te kuuntelette häntä, te tulette lannistumaan ja tulette jopa 

mustasukkaisiksi, että te ette ole yhtä hyviä kuin muut. ”  

” PITÄKÄÄ VARANNE tämän juonen varalta. Sitä tullaan käyttämään teitä vastaan uudelleen ja 

uudelleen. Minä tiedän, että Minä olen kertonut tämän teille aikaisemminkin, monia kertoja – 

monia, monia kertoja. Mutta sitä kestää toistaa, koska te yhä lankeatte siihen. ”  

Minun Kultaseni Morsiamet, jatkakaa sillä inspiraatiolla, jonka te tunnette sydämessänne nyt ja 

tietäkää, että Minä olen voimaannuttanut teidät ja voidellut teidät. Me tulemme tekemään tämän 

yhdessä. Älkää katsoko taaksenne tai harkitko menneisyyttänne, sillä todella, Minä teen uuden 

asian teidän elämissänne. ” 

” Vastaanottakaa Minut joka päivä ehtoollisessa. Te ette tule vain voimaantumaan, vaan se on 

meidän liittomme aineellinen, fyysinen manifestaatio. Minä olen tehnyt siitä sellaisen. ” 

” Minä siunaan teidät nyt, jatkamaan Minun Henkeni tuulahduksen kiinni ottamista ja lentämään 

Minun kanssani teidän hyvin ainutlaatuiseen kohtaloonne. ” 
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484. Jeesus sanoo… Teidän suurin Suojeluksenne on Tottelevaisuus 

 
TEIDÄN SUURIN SUOJELUKSENNE ON TOTTELEVAISUUS… 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 24. Maaliskuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Clare, ajatusten harhauttamisen demonit pommittavat sinua ja tämä liike 

tapahtuu joka puolella Maapalloa. Se on kampanja Minun Ihmisteni syöksemiseksi raiteiltaan, pois 

seuraamasta kohtaloitaan ja voiteluita, joita olen jakanut ympäri maailman.”  

( Clare ) Siispä Herra, kuinka me hoidamme tämän? 

( Jeesus ) ”Ensiksikin, tukeudu tottelevaisuuteen. Kompromissi aukaisee oven heille. Toiseksi, 

rukoile heitä vastaan, tunnusta heikkoutesi Minulle, pyydä anteeksi antoa ja voimaantumista 

vastustaa tätä pahaa voimaa. Kaaoksen ja Ajatusten Harhautumisen Henget – sanoudu niistä irti ja 

tee vakaa päätös olla antautumatta niille. Lähetä ne pakkaamaan ja pyydä Minua suojelemaan 

sinua. Clare, sinun suurin suojeluksesi on tottelevaisuus. Missään ei ole niin voimaa 

eteenpäinmenoon kuin tottelevaisuudessa. Minä tiedän, mitä milloinkin tarvitaan, kuinka paljon 

tarvitaan ja kuinka motivoida sinua. Mutta jos sinä et tottele Minun neuvojani sinulle sydämessäsi, 

sinä päädyt Kaaoksen ja Ajatusten Harhauttajan hallitsemaksi. Nämä ovat pahoja voimia, joita 

käytettiin jopa Aatamia ja Eevaa vastaan Puutarhassa. Mutta teidän ei tarvitse olla uhreja; te 

olette voittajia. Ja Minä asetan eteenne polun, jota teidän tulee käydä. Teidän tarvitsee vain 

totella ja pitää yllä tottelevaisuutta.” 

”Koska jos vihollinen ei voi saada teitä aloittamaan olla tottelemattomia, hän odottaa toista aikaa, 

kun te ette kiinnitä huomiota ja sitten johdattaa teidät harhaan. Niin useinharmittomia pikku asiat 

saavat teidät tekemään kompromisseja tottelevaisuudessa. ”Voi, minä vain huolehdin tuon 

nopeasti ja tulen heti takaisin, Herra.” Ei, niin se ei mene. Kun te annatte periksi äänelle jättää 

paikkanne, te olette pois tottelevaisuudesta, te avaatte oven ja vihollinen järjestää tapahtuvaksi 

lisää ja lisää häiriötekijöitä, estääkseen teitä tulemasta takaisin. Etkö näe tätä, Minun Rakkaani?”  

( Clare ) Minä näen nyt, Herra. Minä näen nyt. 

( Jeesus ) No niin, tämä ei ole helppo oppitunti ja sinulla on tapana unohtaa. Ja tietenkin, saat apua 

unohtamiseen viholliselta ja toistaiseksi hän on onnistunut kanssasi joka päivä viimeisen kahden 

viikon ajan. Nyt on aika toimia vakaasti. Asiat, joita sinun olisi pitänyt tehdä, ovat ohittamassa 

ajan, milloin ne pitäisi tehdä ja nyt olet myöhässä siitä, mitä Minä olin suunnitellut sinulle.”  

”Rakkaat, Minä en voi käyttää tottelematonta sielua tehokkaasti. Tottelevaisuus on juuri se sarana, 

josta muut asiat riippuvat. Ne, jotka ymmärtävät tämän ja ovat raa`asti uskollisia, pakottavat 

tahtonsa ja saavat sen käyttäytymään, ovat niitä, jotka tavoittavat korkean kutsumuksensa.”  

”Ne, jotka tekevät kompromisseja ja lykkäävät tottelevaisuutta, ovat niitä, jotka Minun täytyy 

asettaa sivuun siitä missiosta, jonka Minä aioin antaa heille. Pyydän, älä ole yksi näistä enää. Tee 

se, mikä on oikein, SILLOIN kun se on oikein, äläkä viivyttele.”  

”Joku joskus sanoi, ”Viivytetty tottelevaisuus ei ole tottelevaisuutta ensinkään.” Ja voi, kuinka totta 

se onkaan.”  
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”Nyt Minä en halua sinun surevan tämän puolesta, vaan tarttuvan tottelevaisuuden armon 

köyteen, KOSKAAN siitä irti päästämättä. Tottelevaisuus on sinun suojeluksesi ja takuusi, että 

armot jatkuvasti virtaavat ja syöttävät ympärilläsi olevia. Kun kerran hylkäät tottelevaisuuden, sinä 

olet hylännyt kaikki hyödyt, mitä Minä olisin voinut antaa sinulle, jos olisit pysynyt siinä.” 

”Tämä on valtava ongelma yhteiskunnassasi, koska niin monet häiriötekijät ovat läsnä ja laitetaan 

jalkoihisi kuin ansat pyydystämään sinut ja turhauttamaan Minun tahtoni sinulle. Ylpeys on myös 

tämän takana. Antaen periksi omalle viisaudellenne, sen sijaan että tukeutuisitte Minun ohjeisiini. 

Saatana kukistaa monia tällä tavalla. Pyydän, älkää olko hänen lisäuhrejaan; pikemminkin, tehkää 

väkivaltaa omalle tahdollenne ja seuratkaa päättäväisesti Minun jalanjäljissäni. Näin te tulette 

tavoittamaan sen korkean kutsumuksen, mikä Minulla on teitä varten.”  

”Kaikkein suorin tie Minun miellyttämiseeni, on tottelevaisuus, mikä avaa Taivaan ikkunat, mistä 

kaadetaan teille ja ympärillänne oleville armoja. Kukistakaa lihanne tottelevaisuuden voimalla. Kun 

te olette puutteellisia, huutakaa Minua apuun, ”Herra! Päästä minut pahasta.” Se tarkoittaa, 

tottelemattomuuden pahasta.”  

”Taistelu raivoaa, Clare – raivoaa ja raivoaa.”  

( Clare ) Herra, pyydän selitä tämä minulle. Ovatko nämä Taivaaseennosto-viestit ajankohtaisia 

juuri nyt? 

( Jeesus ) ”Mitä Minä kerroin sinulle aikaisemmin, Minun Rakkaani? Jos tarpeeksi ihmisiä ei rukoile, 

pahat saavat tahtonsa läpi. Minä tarvitsen lisää rukouksia, lisää uhrauksia. Ihmiset, kuten kolme 

sinun ryhmässäsi, jotka taistelevat elämiensä puolesta, kantavat suunnattomia taakkoja tämän 

kansakunnan puolesta. Ja ympäri maailmaa on lisää, jotka eivät tiedä, mitä varten heidän 

elämänsä uhrataan, mielen tasolla. Heidän henkensä tietävät, mutta eivät heidän järkensä.”  

”Kyllä, Minä tarvitsen lisää rukouksia. Kyllä, ei hyvältä näytä. Silti, Minä en halua kenenkään 

lopettavan ponnistelujaan Minun puolestani ja istuvan katoillaan odottamassa. Yksi asia, mitä 

Minä teen tällä kanavalla, on ihmisten herättäminen käyttämään lahjojaan Minun palveluksessani. 

Jos puhutte liikaa tuhosta ja synkeydestä, tietty toivottomuus valtaa alaa ja sitä Minä en halua. 

Jatkakaa marssimista, sotilaat, jatkakaa marssimista. Antakaa tottelevaisuutenne sen 

seuraamisessa, mitä on sydämessänne, olla rakkauden uhraus Minulle maailman puolesta.”  

”Häiriötekijät, ajatusten harhautumiset, ovat ykkössijalla missioittenne turhauttamisessa, 

Sydänasukkaat. Älkää antako tämän tapahtua. Sinnitelkää, olkaa päättäväisiä, jättäkää huomiotta 

kutsut mennä toiseen suuntaan. Paholaiset yrittävät ansoittaa teidät antamaan periksi epätoivolle, 

turhautumiselle ja toiseen missioon menemiseen, sen varjolla, että se on parempi mahdollisuus. 

Jättäkää huomiotta nämä kutsut eksyä; pitäkää kiinni missioistanne kaikella mahdillanne.”  

”Te ette voi mennä vikaan tottelemalla Minua. Viimeiset kaksi aluetta, joihin Minä keskityn teidän 

kanssanne nyt, ovat rakentaminen yhdellä kädellä ja miekan kanssa taisteleminen toisella. Tämä 

on kuin Nehemian aika. Vihollinen on ovella, monessa tapauksessa jopa omassa taloudessanne. 

Mutta viholliset, jotka voivat varastaa kohtalonne, jos te sallitte sen, voidaan kukistaa 

yksinkertaisella tottelevaisuudella ja kieltäytymällä ajattelemasta itse, pikemminkin luottaen 

Minuun 100% ja myöntymällä Minun viisauteeni, ei väliä miltä se näyttää.” 

”Siispä, on aika nostaa rukous toiselle tasolle, Minun rakkaat. Taistelkaa. Taistelkaa hengessä 

tämän maan puolesta. Antakaa rukoustenne kuulua Korkealla. Samaan aikaan työskennelkää 
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missioissanne. Edetkää siinä, mitä Minä olen antanut teille tehtäväksi. Älkää jättäkö sitä. Älkää 

lopettako rakentamasta. Älkää lopettako tottelemasta tai laajenemasta. Jatkakaa eteenpäin 

menoa siinä, mitä Minä olen antanut teille tehtäväksi. Ja käyttäkää miekkaa hengessä, tämän 

kansakunnan vihollista vastaan. Ja rukoilkaa tämän kansakunnan puolesta. Tällä tavalla, teidän 

henkilökohtaiset kohtalonne ja tämän kansakunnan kohtalo tulevat menestymään. Rukoilkaa. 

Minä tulen kruunaamaan teidät menestyksellä.” 

 

 

485. Jeesus sanoo…  

Minä kutsun kaikkia Rukoukseen Amerikan & Presidentti Trumpin puolesta 

 
MINÄ KUTSUN KAIKKIA RUKOUKSEEN AMERIKAN & PRESIDENTTI TRUMPIN PUOLESTA  

Rhema-viesti 3. Syyskuuta, 2019. Alkuperäinen viesti 28. Maaliskuuta, 2017. Jeesuksen sanoja Sisar 

Clarelle 

Jeesus aloitti… ” Minä olen nähnyt sinun kyyneleesi ja kuullut sinun armon itkusi, kuitenkin 

lopputulos on määrittelemätön. Kuitenkin, jos kaikki Minun ihmiseni soveltavat sydämensä tämän 

kaltaiseen rukoukseen, minä kykenen kääntämään asioiden kulun.”  

( Clare ) Ja vain ollakseni selkeä tässä vaiheessa, minä en käyttänyt tunteja ja tunteja rukoukseen. 

Käytin luultavasti puolitoista tuntia ehtoollisen kanssa ja sitten rukoillen Pyhää Armorukousta. 

Mutta ne olivat vahvoja, sydämeenkäyviä rukouksia. 

( Jeesus ) ” Mutta Minun Rakkaani, eivät kaikki ole kuuntelemassa ja välitä tarpeeksi liittyäkseen 

mukaan. Heillä ei ole aavistustakaan mitä kauhuja heitä odottaa, jos näitä tuhoja ei vältetä 

rukouksella. Siispä Minä haluan, että sinä jatkat kaikkien kutsumista katumukseen ja 

paastoamiseen. Katukaa niitä kertoja, jolloin te ette menneet rukoilemaan, kielsitte itseltänne ne 

kerrat, jolloin te ette kiinnittäneet huomiota ja harkinneet. Soveltakaa sydämenne rukoukseen ja 

ehkä tämä paha tapahtuma, joka on suunniteltu, voidaan kiertää.”  

” Jos tarpeeksi moni kuuntelee tarkkaan Minun vetoomuksiani, tulee olemaan armoa. Minun 

Ihmiseni, tämä on aika teidän särkeä sydämenne Amerikan puolesta. Hyvin pahalla maanalaisella 

hallituksella on myös maanalaisia armeijoita, mahtavia ja pelottomia, rohkeita ja he ovat vailla 

omaatuntoa, vieri vieressä, eikä kukaan lipeä joukoista. Voi niitä, joiden kimppuun he hyökkäävät 

äkkiarvaamatta.” 

( Clare ) Ja tänä iltana me keräännyimme yhdessä rukoilemaan ja yhdelle jäsenellemme näytettiin 

oikeudenmukaisuuden vaakaa Taivaassa ja enkelit laittoivat rukouksemme vaa`an oikealle 

puolelle, mikä oli vain vähän alempana kuin vasen puoli. Toisella puolella oli myös asioita, jotka 

vetivät sitä alas ja hän kysyi… ”Mitä nuo ovat?” Ja annettu vastaus oli, että ne ovat kirouksia, 

loitsuja, pahoja tekoja, uhrauksia Saatanalle hänen palvojiltaan. 

Kun hän katsoi vaakaa, vasen puli oli juuri oikean yläpuolella, mutta vain niukasti. Herra sanoi 

hänelle… ”Rukoilkaa, Minun lapseni, rukoilkaa. Uhratkaa ja antakaa niin paljon kuin voitte, sillä 

meidän pitää saada pidettyä tasapaino oikealle päin kallistettuna.” Ja ymmärrettiin, että Saatanan 

palvojat rukoilivat ja uhrasivat melkein yhtä paljon kuin Meidän Herramme Jeesuksen palvelijat. 
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Ihmiset, niin ei kuuluisi olla! Meidän täytyy keikauttaa vaakaa todella korkealle tasolle, 

saadaksemme luvatut kaksi vuotta.   

On yhä toivoa, mutta meidän omistautumisemme rukoukselle täytyy päihittää satanistien 

kokoukset, joissa loitsitaan loitsuja ja kirouksia, että tuotaisiin kaaosta maailmaan, erillisyyttä 

kristittyjen joukkoon ja moraalista rappiota. Tulevaisuus on meidän rukoilevissa käsissämme. 

Antikristus on täällä, mutta hän ei voi tehdä mitään, ennen kuin Kirkko on poistettu. Koska meidän 

rukouksemme ovat voimakkaita ja hän on yhä sidottu, kunnes on määrätty aika. 

( Jeesus ) ” Teidän maanne on vaarallisesti huojumassa hallituksenne tiettyjen jäsenten pahuuden 

vuoksi. Kuitenkin, Minä olen yhä Donaldin puolella ja niin kauan kuin te rukoilette, muutos on 

tulossa. Ei niin suuresti kuin mitä Minä tahtoisin nähdä, mutta silti – on jonkun verran edistystä. 

Voi, kuinka Minä tarvitsen enemmän, enemmän ja enemmän teiltä kaikilta. Minun ihmiseni, mitä 

enemmän te rukoilette ja tarjoatte uhrauksia, sitä enemmän te tulette kokemaan iloa nähdä, kun 

hallintonne kääntyy pahasta hyvään. Sitä turvatumpaa elämänne ja palvelutoimenne tulevat 

olemaan. Sitä tuotteliaampia ja hedelmällisempiä teidän elämänne ovat, teidän lastenne elämät ja 

lähellänne olevien elämät ovat.” 

” Mutta Minä kutsun teitä todella kieltämään itsenne, nostamaan ristinne ja seuraamaan Minua 

rukouksen taistelukentälle. Tämä on aika kaikkien kynnelle kykenevien olla mukana. Toisin sanoen, 

teistä jokaista tarvitaan kipeästi, että saadaan selätettyä tämä hirviö.”  

” Kukaan teidän joukossanne ei ole liian pieni tai vähäpätöinen, että teidän rukouksillanne ei olisi 

väliä. Jokaisen lapsen rukousta, jokaisen vanhuksen rukousta, jokaisen vammaisen rukousta 

tarvitaan. Te, jotka kärsitte sairauksista, jotka eivät vielä ole parantuneet, teillä on suuret aseet 

käsissänne, kun te uhraatte päivittäiset epämukavuutenne, noloutenne ja kipunne. Sillä on suuri 

vaikutus.” 

” Minä kutsun jokaista pyhäkoulun opettajaa, pastoria, neuvonantajaa, sairaanhoitajaa ja niitä, 

jotka ovat vaikutusvaltaisilla paikoilla, antakaa ihmisten tietää. Rukoilkaa rauhaa tulevaksi 

Amerikkaan. Rukoilkaa, että poliittinen poseeraaminen ja amerikkalaisten käyttäminen 

henkilökohtaisiin tarkoituksiin loppuisi. Rukoilkaa, että kaikkien silmät avautuisivat, että kuina 

tuhoisaa tämä kinastelu on. Rukoilkaa, että Presidenttiä kunnioitettaisiin, niin että hän voi edetä 

uudistuksissa, joita Minä olen antanut hänelle. Rukoilkaa, että pahat ihmiset hallinnossa tullaan 

paljastamaan ja tuomaan oikeuteen.”  

” Rukoilkaa, että valehteleva lehdistö riisutaan aseista, sillä he jatkuvasti muovaavat ihmisten 

mieliä. Rukoilkaa, että ne mielet alkavat toimia omillaan, eivät median loitsun alaisina. Sillä niin 

todella on tapahtunut. Sillä media on pimeyden voimien loitsun alla, sitä on tarkoituksellisesti 

johdettu harhaan, sabotoimaan kansakuntaanne. Rukoilkaa, että loitsu rikotaan ja ihmiset 

heräävät ajattelemaan itse. Rukoilkaa näitä kaikkia asioita sydämenne intohimolla ja te tulette 

näkemään muutoksen.” 

” Rikkokaa kiroukset hallinnostanne, jota kontrolloi Saatana. Tuhansia viattomia lapsia on joutunut 

uhreiksi, raa`asti raiskattu ja kidutettu uhreina Saatanalle, että tuotaisiin tämä kansakunta alas.”  

” Tarjotkaa uhrauksia, rukouksia, vartiovuoroja, ystävällisiä tekoja, Armon töitä ja erityisesti 

informoikaa tietämättömiä korvaamaan tämä pahan rutto, joka määrittää teidän ja teidän 

lastenne kohtalon. Tämä on sitä, mitä tarvitaan nyt.”  
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” Minä kutsun teitä kaikkia, vanhimmasta nuorimpaan, nostamaan myrskyn Taivaaseen 

kansakuntanne puolesta. Sitten, Minä lupaan teille, että te tulette näkemään muutoksen. Nyt on 

aika kokoontua. Kaikkien kynnelle kykenevien. Ja sitten te tulette näkemään muutoksen.” 

 

 

486. Jeesus sanoo… Te tulette tuntemaan heidät Hedelmistään 

 
TE TULETTE TUNTEMAAN HEIDÄT HEDELMISTÄÄN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Maaliskuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ” Monet sanovat monia asioita. Kaikkea ei tule uskoa. Ja tämä tullaan riisumaan 

aseista kuten kaikki muutkin Saatanan juonet, jos Minun ihmiseni jatkavat rukoilua ja 

paastoamista. ”  

” Minun rakkani, Minä haluan sinun selittävän, että jokaisella papilla, jota Minä voimaannutan, on 

erilainen tarkoitus. Sinun tarkoituksesi on rakkaus, toivo, läheisyys ja voimaannuttaminen. Tämä 

on Minun rakkain toive Morsiamelleni. Surullisuus, toivottomuuden tunne, tuho täytyy myös 

tuoda päivänvaloon, mutta eri astioille, minä valitsen erilaisia viestejä. Kuitenkin, lähemmässä 

tarkastelussa, ne kaikki voidaan ratkaista sanomalla täsmälleen samat sanat vahvistuksessa. ”  

” Esimerkiksi, jotkut Minun profeettani ovat pelkästään rohkaisijoita, kuten Lana Vawser. Toiset 

ovat vartiomiehiä, jotka varoittavat, kertovat etukäteen tulevia tapahtumia, perustuen siihen, mitä 

Minä näen, että tulee tapahtumaan. Kuitenkin, ne näyttävät olevan enemmän betoniin valettuja 

pikemminkin kuin annettuna impulssin kanssa rukoilla niitä vastaan. ” 

” Jotkut ihmiset viettävät enemmän aikaa pahojen uutisten kanssa, eivätkä mene eteenpäin. 

Toiset putoavat polvilleen ja anovat Armoa. On aikoja, jolloin tuho käännetty pois ja aikoja, jolloin 

sitä on lievennetty, ja aikoja, jolloin se näennäisesti iskee täydellä voimalla. Mutta tosiasiassa, se ei 

koskaan iske täydellä voimalla. Asiat eivät ole koskaan niin pahoja, kuin ne olisivat voineet olla, 

koska Minä kuulen heidän vetoomukset ja rukoukset, ketkä anovat Armoa. ” 

” Tätä pappia Minä olen vakaasti kehottanut näkemään hyvän, mutta kantamaan miekkaa toisessa 

kädessä, kun hän luo toisella. Yleisesti ottaen, muutos on tulossa Amerikkaan, mutta ei ilman 

taistelua. Se tulee olemaan joko hyvää tai pahaa riippuen, kuka kuuntelee tarkkaan Minun 

kehotuksiani rukoilla ja paastota. Jos tarpeeksi sieluja vastaa, pahin tullaan välttämään. Se todella 

on tasapaino, kuten olet kuvannut sitä. ”  

” Kaaos on viholliselta, jopa pimeän aineen käyttö kapinaan ja taisteluun yllyttämiseksi. On paljon 

pahaa suunniteltuna tulevia tapahtumia varten, mutta rukous riisuu aseista suuren osan niistä, 

kuten teki, kun mielenosoituksia oli vaalien aikana. ”  

” Paras mitä voitte tehdä, on rukoilla ja valistaa. Levittäkää sanaa. Työttömät, rikollisten terroristi 

verkostot, ääri-islamistit ja he, jotka etsivät keinoa tehdä helppoa rahaa ja joilla ei ole mitään 

tunnon tuskia, kuinka he tekevät sen, heille maksetaan mielenosoituksista ja vaikeuksien 

aiheuttamisesta. ” 
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” Minun Rakkaani, sinulla on oikea näkökulma ja oikea viesti. Tämä olen Minä, Clare. Minä 

ymmärrän paljon paremmin kuin kukaan mies tai nainen voi, että mitä Minun Morsiameni 

tarvitsee pitääkseen itsensä toiminnassa. Minä olen voidellut sinut johtamaan Minun sanojeni 

mukaan, että hän on vahva vihollista vastaan JA tuottelias. Ei vain jatkuvien taistelujen 

taisteleminen ja varautuminen pahimpaan, mikä tapahtuu heille, jotka keskittyvät pahoihin uusiin 

profetioihin. Monet elämät eivät ole tuotteliaita, koska he elävät vain suojellakseen itseään ja 

perheitään. Heillä ei tule menemään hyvin, kun Minä tulen. ”  

 

” Täällä tällä kanavalla, Minä olen opettanut teitä kaikkia laittamaan Minun sandaalini jalkoihinne 

ja kävelkää Hyviä Uutisia jokaiselle, mitä on tullut meedion kautta, joka on teitä varten voideltu. 

Hellävaraisesta neuvomisesta epäilevälle yleisölle, aina erilaisiin tuotantoihin osallistumiseen, 

mitkä ulottuvat massoille asti: musiikkia, elokuvia, radioon tai televisioon. Ei väliä, mitä kansakunta 

kokee, te voitte silti käyttää lahjojanne ja laajentaa kykyjänne ollaksenne asiaankuuluva. Kun 

opitte luomaan, puhumaan, kirjoittamaan, te tulette herkemmiksi ja herkemmiksi Minun 

Hengelleni ja kun asioita tapahtuu maailmalla, te voitte osoittaa ihmisille sen, mitä on Minun 

sydämessäni. ” 

” Katsohan, moni elää rangaistus-tilassa.  ”Teidät syntiset tullaan rankaisemaan ja minut tullaan 

pelastamaan.” Tämä EI KOSKAAN ollut Minun viestini, EI KOSKAAN. Jopa Minun papinvirassani oli 

vain yksi ryhmä, jonka Minä tuomitsin: uskonnolliset tekopyhät. Prostituoidut pääsivät Taivaaseen 

ennen heitä. Ei siksi, että tunsivat olevansa tuomittuja Helvettiin, vaan koska he tunsivat olevansa 

rakastettuja ja että heille oli annettu anteeksi. Tämä on Minun viestini yhä, tähän päivään asti: 

parantaa, sitoa haavoittuneet, vapauttaa vangitut ja opettaa anteeksiantoa, kuin myös antaa 

anteeksi heidän syntinsä. ”  

” He, jotka keskittyvät pääasiassa rangaistuskertomuksiin, hyvin usein kadottavat näkyvistä 

Evankeliumin sydämen, mikä on rakkaus ja anteeksianto. He vinoutuvat ja kieroutuvat, kylväen 

tuomitsemista ja pelkoa. Kyllä, joitakin tullaan käännyttämään pelosta, mutta sitten Minulla on 

työtä heidän vakuuttamisessaan Minun Rakkaudestani. ” 

” Syy, miksi sinulla on ollut niin paljon kääntymisiä, on koska sinä esittelet Todellisen Minän, 

Rakastavan Minän ja monille on esitelty vain tuomitseva Minä, jota Minä harjoitin vain 

Fariseuksiin, koska he epäonnistuivat rakastamaan. ” 

” Siispä katsohan, sinä teet työsi esittelemällä, ei vain suurtuhoa, vaan ratkaisun suurtuhon 

ehkäisemiseen ja olemaan tuottava sen keskellä. Jos Saatana voi pitää sinut surffaamassa 24/7, 

että mihin ja milloin asteroidi tulee iskeytymään… no niin, hän on tehokkaasti varastanut sinun 

lahjasi. Sinä et tule käyttämään niitä, koska sinä olet naulittuna siihen, että milloin se tulee 

iskeytymään. ” 

” Tätä on ollut menossa 5o-luvulta asti, Clare! Katso elämiä, jotka on hukattu, koska he elivät vain 

paetakseen Ilmestyskirjassa tulevaksi kirjoitettua vihaa. ”  

” Nyt Minä olen näyttänyt sinulle sen TODELLISUUDEN, joka tulee tapahtumaan tai voi tapahtua, ja 

pyytänyt sinua rukoilemaan sitä vastaan, sillä aikaa, kun työskentelet niiden iloisten asioiden 

parissa, joita Minä olen antanut sinulle tehtäväksi. Niin, että sinä olet varautunut, kun vaikeuksia 

nousee, mutta sinä myös kypsyt lahjoissasi ja tavoitat ihmisiä. Kuinka ihmeellistä se on? ”  
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” Jos Minun olisin antanut sinulle vain profetioita lopusta, sinä et olisi koskaan tehnyt sitä 

maalausta Minusta. Pyydän, Minun Rakkaani, älä vertaa itseäsi muihin astioihin; jokaisella on 

ainutlaatuinen armolahja, elleivät he ole muovanneet itseään toisen papin kaltaiseksi. Heillä on 

heidän ainutlaatuisuutensa ja kun kaikki yhdistyvät yhteen, viestistä tulee kokonainen. Varoitus, 

kyllä. Ravintoa, kyllä. Rakentamista, kyllä. Ja kypsymistä Hengen asioissa, mukaan lukien 

hengellinen sodankäynti ja köyhistä huolehtiminen. Sinulla on hyvin täysipainoinen viesti ja Minä 

en tahdo, että muutat siitä mitään. ”  

” Ja kun tutkit tuhon profetioita, useimmat, elleivät peräti kaikki, eivät ole tapahtuneet. Miksi? 

Koska he Minun lopun aikojen armeijassani taivuttivat polvea, rukoilivat ja paastosivat, 

saadakseen lisää aikaa, lisää armonaikaa, lisää armoa. ” 

” Ei ole edes jälkeäkään omahyväisyyden myrkystä, ”No niin, komeetta tulee iskeytymään ja 

tappamaan kaikki syntiset ja me menemme kotiin Taivaaseennostossa.” Tämän taka-ajatuksena 

ovat ylpeät, omahyväiset ja tuomitsevat asenteet, kaikki uskonnollisen hengen ominaisuuksia. 

Surullinen asia on, että jos he, jotka tuomitsevat muita ja paheksuvat heitä, näkisivät itsensä 

Minun Peilistäni, he näkisivät, että hekin ovat myös arvottomia. Itse asiassa, jopa arvottomimpia, 

koska he epäonnistuivat rakastamaan veljiään, kuten rakastavat itseään. ”  

” Sinun tulee tietää tämä, Minun Rakkaani, sinun todella tulee. ” 

” Sinun tulee tietää, että mitä Minä teen tällä kanavalla, kattaa kaiken mitä Minä opetin silloin, kun 

Minä olin Maapallolla, kuin myös kutsun katumukseen. Uudelleen ja uudelleen ja uudelleen Minä 

olen sanonut, että se on Minun HYVÄNTAHTOISUUTENI, joka johtaa katumukseen. Se oli Minun 

hyväntahtoisuuteni uskottomia kohtaan, prostituoituja kohtaan, veronperijöitä kohtaan, joka johti 

heidän kääntymykseensä. He olivat kuulleet tuomitsemista ja paheksuntaa uskonnollisen yhteisön 

taholta koko elämänsä ajan ja se ajoi heitä vain toivottomuuteen ja kauemmas Minusta. ” 

” Siispä, Minun lähestymistavassani on viisautta ”Still Small Voice”-kanavalla (=”Vain Pieni Ääni”, 

englanninkielisellä nettisivulla: www.heartdwellers.org ), enkä Minä haluaisi sitä millään muulla 

tavalla. Älä katso muita profeettoja ja älä tuomitse itseäsi. Katso Minua ja tottele. Sinä olet Minun 

uskollinen Morsiameni. Sinä et ole sallinut muiden vaikuttavan itseesi. Pidä kiinni tästä armosta ja 

Meidän lapsemme tulevat olemaan monilukuiset ja terveet. ” 

” Ja teitä, Minun lapseni, Minä kehotan. Jos menette useille kanaville uteliaisuudesta, teille tulee 

hengellinen ristiriita ja hämmennys. Te tulette olemaan niin kiireisiä seuraamaan juonia, että kuka 

on valheellinen ja kuka todellinen, että te tulette laiminlyömään sen kauneuden, mikä on 

sisällänne – ainutlaatuiset lahjat, joilla Minä rakastaisin voimaannuttaa teidät. ”  

” Teidän erottelukykynne täytyy tulla teidän suhteestanne Minuun. Siksi Minä johdatin Claren 

tekemään monilukuisen määrän videoita erottelukyvystä, niin että te olisitte varustettuja 

hoitamaan asioita näinä pettävinä aikoina; eri ääni joka nurkassa, monet kiihottavat pelkoon eikä 

rakkauteen. ”  

” Minä olen varoittanut teitä tällä kanavalla heti alusta alkaen, teillä tulee olemaan hengellistä 

närästystä, jos tavoittelette viimeisintä profetioiden villitystä. Tavoitelkaa Minua ja teillä tulee 

olemaan viimeisin Profetia. Minä tulen pitämään huolen siitä, että te tulette olemaan oikeassa 

asemassa Minun Valtakunnassani. ” 

http://www.heartdwellers.org/
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” Katsokaa ympärillenne, rakkaat. Monet väärät profeetat ovat tulleet maailmaan, ilmeisen 

vilpittöminä. Tutkikaa heidän elämiään tarkasti: ovatko he Minua varten vai itseään? Ovatko he 

kehittäneet läheisen suhteen Minun kanssani vai ovatko he hämmentyneitä? ” 

” Lopulta, se millä on merkitystä, on meidän suhteemme ja teidän uskollisuutenne. Se, missä te 

kasvatte tällä alalla, on se missä teidän tulisi pysyä, eikä kallistaa korvianne viimeisimmälle 

profeetalliselle juorulle, joka tulee lähteestä, joka saisi hälytyskellonne soimaan ja järkyttäisi teitä. 

Pysykää uskollisena Minulle ja teistä tulee se, keneksi Minä teidät loin olemaan. ” 

” Kuukausien ja vuosien päässä matkan varrella, te tulette huomaamaan, että ne, jotka seuraavat 

jokaista profeetallista ääntä ilman erottelukykyä, ovat yhä ilman hedelmää. Ovat yhä 

hämmennyksissä ja tuntevat olevansa kaukana Minusta. Yhä ponnistelemassa samojen syntien 

kanssa, eivätkä kasva pyhyydessä, armeliaisuudessa tai veljellisessä rakkaudessa. Se tulee 

kertomaan teille kaiken, mitä teidän tarvitsee tietää ja on vahvistava merkki teille, että Minä olen 

ainoa Ääni, jota teidän tarvitsee kuulostella. Minä olen teidän Valonne ja teidän Pelastuksenne. 

Minuun yksin voi luottaa. Elämänne tärkein asia on oppia erottamaan Minun ääneni ja tuntemaan 

Minut läheisellä tavalla. ” 

” Hedelmistään te tulette tuntemaan heidät, Clare. Minun kallisarvoiseni, tulkaa Minun tyköni. 

Antakaa Minun pyyhkiä pois huolenne ja epäilyksenne, jotka ovat hyökänneet teitä kohtaan tänä 

iltana. Te olette Minun. Kanavallasi on kauniita hedelmiä. Se on kaikki, mitä teidän tarvitsee tietää. 

Te olette Minun ja Minä olen teidän. ” 

Mutta minä teen virheitä joskus, Herra… 

” Timanttia ei pidetä aitona, jos siinä ei ole virheitä. Minun armoni on riittävä sinulle, ja jos teet 

virheen viestissä, Minä suojaan sinut. En päällystä, vaan tulen takaisin ja oikaisen ja varmistan, että 

kukaan ei tehnyt asioita sen perusteella, jos se oli virhe. Minä olen sinun vakuutesi Minun 

lampaitani varten. Minä Itse, paimennan heitä sinun kauttasi ja jos he syövät myrkyllistä kasvia? 

Minä Itse tulen lääkitsemään ja parantamaan heidät. ” 

” Minun ihmiseni, olkaa uskollisia Minulle. Kuulostelkaa yksin Minun ääntäni. Vierasta älkää 

seuratko. Sensaation tavoittelu on monien motiivina, ketkä elävät törkeää elämää pitämällä 

lauman levottomana ja pelokkaana. Se on irvikuva. He, jotka tahallaan johtavat harhaan Minun 

lampaitani maallisen hyödyn saamiseksi, tulevat miehittämään joitakin Helvetin kuumimpia 

paikkoja. ” 

” Minun lampaani eivät seuraa vierasta; he juoksevat pois heidän luotaan. Kun menetät rauhasi ja 

alat ajattelemaan huolestuneesti, ole varoillasi. Susi on lähettyvillä. Pysy rauhan ja Minun 

läheisyyteni polulla. Todellakin, tie edessäpäin on petollinen heille, jotka kuulostelevat vieraita 

ääniä. ”  

” Minun lampaani tuntevat Minun ääneni. Minä johdatan heidät sisään ja ulos lammasaitauksesta. 

He tulevat juomaan turmeltumattomista vesilähteistä. He tulevat olemaan hengellisesti terveitä ja 

syömään hienoimmilta ruohikoilta. ” 
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487. Jeesus kysyy… Kuinka on niin, että Kuninkaan täytyy odottaa Kuningatartaan? 

 
KUINKA ON NIIN, ETTÄ KUNINKAAN TÄYTYY ODOTTAA KUNINGATARTAAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Huhtikuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minä haluan, että tulet lähemmäs, Minun rakkain. Sinä pidät itsesi liian 

keskittyneenä, kun Minä haluan syöttää sinut Minun harvinaislaatuisella rakkaudellani sinua 

varten Minun sydämestäni. Tässä sinä olet puhumassa ajatusten harhauttajista ja katso kuinka 

helposti sinä olet ajautunut pois Minun poveltani, kun Minä toivoisin sinun lepäävän siinä. On niin 

paljon enemmän, mitä Minä haluan antaa sinulle, Minun rakkaani. Niin paljon enemmän. Mutta 

sinulla on taipumusta loikata Minun käsivarsiltani, juuri kun me olemme saavuttamassa Meidän 

Sydäntemme yhteyden pisteen, sillä Minä rakastan asua sinussa ja sinä rakastat asua Minussa ja 

me kuulumme yhteen.”  

”Mutta sinut otetaan helposti pois tästä paikasta. Onko se pidättyväisyyttäsi sallia itsesi olla 

haavoittuva Minulle? Siksikö sinä vetäydyt pois? Vai onko se vain yksinkertainen ajatuksen 

harhautuminen, kuten saada jotakin juotavaa?”  

( Clare ) Herra, Sinä tiedät vastauksen tuohon paremmin kuin minä.  

( Jeesus ) ”Entäpä jos siinä on vähän molempia. Vihollinen voi tarkkailla sydäntä, joka hehkuu sinun 

sisältäsi ja vastaanottaa paljon tarvittuja armoja. Hän tietää hyvin, kuinka vaarallinen sinä tulet 

olemaan hänen agendalleen, jos vastaanotat Minun täyden voiteluni sinua varten. Siispä, hän 

ampuu ajatusnuolen päähäsi, ”Olen janoinen.” Sitten hän saa sinut jalkeille, ”Voi, katso tätä 

jääkaappia, kuinka tämä on tullut näin pahaksi? No niin, minä vain järjestän ensimmäisen hyllyn 

tosi pikaisesti.” Sitten kun olet viimeistellyt sen, ”No niin, tein sen. Voisin aivan hyvin järjestää 

muutkin hyllyt. Loppujen lopuksi, en edes tiedä, mitä siellä on syötävää ja mikä pitää heittää pois.” 

Ja sitten hän on tehokkaasti vetänyt sinut pois Minun luotani, Clare.”  

( Clare ) Jep. Näin tapahtui.  

( Jeesus ) ”Sillä välin, Minä katson sinun reaktioitasi hänen taktiikkaansa ja toivon, että aukaisisit 

korvasi ja kuulisit Minun kutsuvan sinua takaisin. Mutta sinulla on tapa tulla kuuroksi, kun kiirehdit 

toimintaan. Muuten, Ajatusten Harhauttaja kertoo apulaiselleen, Kuuroudelle, huolehtia sinusta 

niin, että et kuule. Sitten enkelit väräyttävät aviomiestäsi, ”Kerro hänelle, että älä anna ajatusten 

harhautua.” Siispä hän sanoo jotakin, ”Kultaseni, älä anna ajatustesi harhautua Herrasta.” Ja sinä 

annat hänelle pikaisen vastauksen, ”En anna.” Mutta sinä tiedät täysin hyvin, että olet ja tulet 

harhautumaan. Siispä Minä odotan.”  

”Kuinka on niin, että Kuninkaan täytyy odottaa Kuningatartaan?” 

( Clare ) Voi, se ei ole hyvä, Herra. Se ei ole ollenkaan hyvä.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minä tiedän. Sinä menetät armoja. Sinä loukkaat Minua. Minä olen antanut Itseni 

sinulle ja sinä olet kohdellut Minua vähemmällä tärkeydellä kuin jääkaappiasi. Näetkö tämän?”  

( Clare ) Kaduttavasti, Herra, kyllä näen. Minulta oli väärin tehdä niin. Herra, pyydän anteeksi 

sinulta.  



 
221 

 

( Jeesus ) ”Tuletko yrittämään kovemmin ensi kerralla? Itse asiassa, mitä Minä haluan sanoa, on, 

että tuletko sanomaan EI seuraavalla kerralla? Koska Minä takaan sinulle, että tulee seuraava 

kerta. Niin kauan kuin paholaiset kykenevät tekemään tätä, he tulevat jatkamaan. He lopettavat, 

kun sinä kiellät heitä niin monta kertaa, että he tietävät, että heidän ponnistelunsa tulevat 

menemään hukkaan, koska sinä tulet torjumaan heidän menetelmänsä.”  

( Clare ) Herra, mitä voin tehdä korjatakseni vahingon? 

( Jeesus ) ”Tule takaisin Minun luokseni ja viipyile rukouksessa pidempään. Minä kaipaan sinua, 

kuten sinä kaipaat Minua. Minä kaipaan sinua, Clare. Minä kaipaan syvää aikaamme yhdessä. Älä 

tee Minulle sitä, mitä monet palvelijat tekevät. He lopettavat ajan lyhyeen, koska he laittavat 

katraasta huolehtimisen tai henkilökohtaiset tarpeensa sen edelle, mitkä ovat Minun tarpeeni olla 

heidän kanssaan. Pyydän, älä tee sitä Minulle. Älä anna sitä esimerkkiä katraallesi. Katras seuraa 

paimenetarta, siispä esimerkilläsi, Minun Rakkaani, sinä olet sidottu elämään Minua varten 

elämäsi joka hetki.”  

”Katsokaahan, Minun Ihmiseni, teidän luovat pyrkimyksenne ovat vain niin hyviä ja syviä kuin 

teidän suhteenne on Minuun. Jos te haluatte viestittää Minua muille, teidän täytyy imeyttää 

Minua itseenne enemmän ja enemmän, niin että teistä voi tulla niin kuin Minä. Kun me olemme 

yhdessä, Minä liikutan Taivaan ja Maan varustaakseni teidät tuoreella mannalla, tuoreella 

voitelulla, tuoreella toivolla ja inspiraatiolla. Kun te oikaisette siinä, te oikaisette tehokkuuttanne 

kommunikoida Evankeliumia, Ilosanomaa.”  

”Mutta vielä tärkeämpää, Minä pyydän teiltä, mikä on tärkeämpää teille: katraanne ruokkiminen 

vai Minun ruokkimiseni rakkautenne makealla nektarilla? Niin monet ajattelevat, että Minä olen 

kaukainen, eikä Minulla ole minkäänlaisia tarpeita. Minä olen täydellinen itsessäni. Kuinka 

väärässä he ovatkaan!”  

”Sinun kissasi katsovat sinuun ja ehkä ajattelevat, että koska sinä näytät niin kykenevältä 

ruokkimaan ja huolehtimaan itsestäsi ilman heidän apuaan. Mutta he ovat tulleet huomaamaan, 

että sinä saat tunnevoimaa käpertymällä niiden viereen ja silitellen niitä ja ne sitoutuvat sinuun 

aivan kuin olisit niiden biologinen äiti, koska sinä huolehdit heistä niin kuin hän teki.”  

”Totuus on, kyllä, sinä voit toimia melko hyvin todella ilman kisujasi. Mutta sinä valitset olla 

toimimatta ilman. Sinä valitset tekeväsi itsesi haavoittuvaksi heille, sinä valitset ”tarvitsevasi” 

niitä.”  

”Älä oleta, että Minä olen kuin muovinen buddha, jolla ei ole tunteita. Minä olen sinun Luojasi, 

Joka loi sinut nimenomaisessa tarkoituksessa, että sinulla olisi suhde Minun kanssani. Minä 

kaipaan tulla tunnistetuksi sellaisena Joka Minä Olen ja mikä MINÄ OLEN kaikille Minun 

luoduilleni.”  

”Linnut, sirkat ja jopa valaat ovat kaikki tietoisia tästä ja mitä tiedemiehet eivät kuule, on niiden 

ylistys. Ihminen ymmärtää tarpeet, jotka täyttyvät parittelu menoissa, hätähuudoissa, mutta 

ylistyksessä? Voi, ihminen on niin kaukana sen ilon ja nautinnon ymmärtämisessä, mitä luodut 

kokevat, kun ne ylistävät Minua.”  

Jeesus siteeraa muutamia Pyhiä Kirjoituksia…  
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Psalmi 19:1… ”Eikö ole kirjoitettu: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa 

hänen kättensä tekoja.”  

”Ja kuinka he julistavat Jumalan kunniaa? He ylistävät Minua. Ettekö ole kuulleet tähtien laulavan 

Minulle? Nyt tiede on alkamassa ymmärtämään, että kaikkiin olentoihin liittyy äänivärähtelyä ja 

siinä värähtelyssä ne ylistävät Minua.”  

Job 12:7-10… ”Mutta kysypä elimiltä, niin ne opettavat sinua ja taivaan linnuilta, niin ne 

ilmoittavat sinulle; tahi tutkiskele maata, niin se opettaa sinua ja meren kalat kertovat sinulle. 

Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että Herran käsi on ne tehnyt, Hänen, jonka kädessä on kaiken 

elävän sielu ja kaikkien ihmisolentojen henki?” 

Psalmi 96:11-12… ”Iloitkoot taivaat ja riemuitkoon maa; pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on. 

Ihastukoot kedot ja kaikki, mitä kedolla on, riemuitkoot silloin kaikki metsän puut.”  

”Riemuitkoon maa.” ”Kuinka voi Maa riemuita, jos sillä ei ole sielua, eikä tunnetta? ”Pauhatkoon 

meri ja kaikki, mitä siinä on.” Kuinka voi meri tehdä tämän, jos sillä ei ole sielua, eikä ole kykyä 

ylistää Minua? ”Ihastukoot kedot ja kaikki, mitä kedolla on, riemuitkoot silloin kaikki metsän 

puut.” Kuinka tämä kaikki voi tapahtua, jos ei ole sielua? Jos niistä ei nouse ylistystä?” 

Ensimmäinen Mooseksen Kirja 9:12… ”Ja Jumala sanoi: ”Tämä on sen liiton merkki, jonka Minä 

ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne 

ovat.”  

”Päivänselvästi ei voi tehdä liittoa ilman elotonta esinettä. Tosiseikka on, että kun te tulette 

olemaan Minun kanssani Taivaassa, te tulette näkemään sieluja Maapallolta, kukkien, kalojen, 

lintujen, puiden sieluja. Te tulette näkemään, kuinka he ylistävät Minua.”  

Jesaja 43:20… ”Minua kunnioittavat metsän eläimet, aavikkosudet ja kamelikurjet, koska Minä 

johdan vedet korpeen, virrat erämaahan, antaakseni kansani, Minun valittuni juoda.”  

”Kaikki olennot iloitsevat Minun hyvyydestäni ja rakkaudestani heitä kohtaan. Ja elämiensä 

lopussa, he tulevat Taivaaseen elämään Minun kanssani luomakunnassa, joka ei koskaan rappeudu 

ja se on jatkuvassa ylistyksen tilassa. He myös surevat ja ikävöivät Minun tulemistani, koska heillä 

on oma tapansa ymmärtää tuhoava isku, jonka heille on annettu Saatanan raa`an vihan kautta, 

kun hän vihoittelee Minulle tuhoamalla elämää, jota Minä olen luonut.”  

”Siispä, katsokaa, on kirjoitettu, kuitenkin ihmiset luulevat ymmärtävänsä Minua ja että 

Luomakunnan elämänvoimalla ei ole ymmärrystä. Kuinka kaukana totuudesta tämä on! Minä loin 

kaikki, vaihtoehdolla ylistää tai halveksia Minua, jopa kuten he valitsevat rakastaa tai torjua 

ihmistä. Kun Luomakunta vastaanottaa miehen tai naisen tai lapsen – se vastaa rakkaudella. 

Vaikka te ette voi tavallisesti havaita tätä tietoisuutta, se on silti olemassa.”  

”Kun eläin torjuu ihmisen, se näyttää asennettaan sitä henkilöä kohtaan. Tämä on vapaan tahdon 

valinta eläimen osalta, ei vain seurausta niiden ehdollistumisesta ja historiasta ihmisen kanssa. He 

voivat tulla hyvin rakastavasta perheestä, ei kuin joku, joka astuu ovesta sisään. Sinä olet nähnyt 

tämän vastareaktion koirilla.”  

”On niin paljon, mitä ei tiedetä sen suhteen luonteesta, mikä Minulla on Luomakuntaan. Se 

sisältää sinut, Minun rakkaani. Minä tarvitsen sinun ylistystäsi, siispä pyydän, palaa Minun luokseni 

nyt.” 
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488. Jeesus sanoo… Te tiedätte, mikä sulkee teidät pois Taivaaseennostosta!? 

 
TE TIEDÄTTE, MIKÄ SULKEE TEIDÄT POIS TAIVAASEENNOSTOSTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 7. Huhtikuuta, 2017.  

Clare aloitti… Herra, minua huolettavat nämä Taivaaseennosto varoitukset. Sinä et osoita sitä 

minulle tai Sydänasukkaille. Onko minulta jäänyt jotakin huomaamatta? 

Jeesus vastasi… ”Kuinka monta vuotta olet kuullut, että Taivaaseennosto on ensi kuussa tai 

kuuden kuukauden kuluttua tästä hetkestä? Kuinka monta vuotta?”  

( Clare ) Uhh… Ainakin kaksi ja puoli. 

( Jeesus ) ”Aivan oikein. Ja onko se tapahtunut vielä?”  

( Clare ) Ei tietääkseni.  

( Jeesus ) ”Se myös on aivan oikein. Clare, Minun Kallisarvoiseni, vie pitkän aikaa saada muutos 

tapahtumaan sielussa. Katso itseäsi, esimerkiksi. Kuinka monta vuotta sitten sinä ensin ymmärsit, 

että Taivaaseennosto oli tulossa ja että sinä et ollut valmistautunut?”  

( Clare ) Hmmm… En ole varma. Seitsemän?  

( Jeesus ) ”Yhdeksän.”  

( Clare ) Oi.  

( Jeesus ) ”Yhdeksän vuotta Minä olen valmistellut sinua ja silti sinulla on vielä matkaa. Minun 

Armoni pidättelee Taivaaseennostoa, sillä aikaa, kun liikuttaa ihmisten sydämiä, ymmärtääkseen, 

että he eivät ole valmiita ja että heidän pitää olla NYT.”  

( Clare ) Kun Hän oli puhumassa, tämä Pyhä Kirjoitus tuli mieleen… ”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 (katuvat).” 

Toinen Pietarin Kirje 3:9. 

( Jeesus ) ”Minä en sano, ettei teitä oteta. Se on teidän päätöksenne. Te tiedätte, mikä teidät 

sulkisi pois. Niin kauan kuin te pidätte kiinni oikeasta tiestä, te voitte turvallisin mielin olettaa, että 

teidät tullaan ottamaan.”  

”Jos te olette tahallaan tottelemattomia ja kapinoitte ja käännytte pois oikealta tieltä, seuraamaan 

omaa tahtoanne, teidät tullaan jättämään jälkeen.”  

”Juuri nyt sinun suhteesi näyttää hyvältä, mutta vartioi tapojasi, Minun Morsiameni; vihollinen on 

älykäs ja hänellä on katseensa sinussa. Eikä vain sinussa, vaan kaikissa palvelijoissa. Lampaat 

seuraavat paimenta ja jos vihollinen voi johdattaa teidät harhaan, katras tulee seuraamaan. Siksi 

palvelijat ja heidän lapsensa ovat isoja maalitauluja.”  
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”Kuitenkin sinä rakastat Minua ja haluat rakastaa Minua enemmän teoillasi ja tahdollasi ja tämä on 

turvallisin paikka sinulle ja katraalle olla.”  

”Mutta vastatakseni kysymykseesi suoraan, vie pitkän aikaa kääntää ihmisen tahto pois 

maailmasta Minuun. Ja jos he kuulostelevat varoituksia nyt, he todella saattavat olla valmiita. Siksi 

näitä varoituksia lähetetään ilmoille. Ja kuten me keskustelimme, Minä olen ollut elämässäsi, 

muovaten käytöstäsi yhdeksän vuotta.”  

”Minun ihmiseni, jos te elätte itsellenne, on suuri riski jäädä jätetyksi jälkeen. Jos elätte Minun 

varten ja olette tottelevaisia Minun tiedetylle tahdolleni, te olette turvassa ja teidät tullaan 

ottamaan. Se on vain niin yksinkertaista. Tutkikaa sydämiänne ja elämäänne, onko siinä hedelmää. 

Tutkikaa motiivejanne. Etsikää todelliset, kätketyt syyt miksi teette sen, mitä teette. Jos teette sen 

mistään muusta syystä kuin rakkaudesta Minuun ja veljeenne, te olette vaarassa ja teidän täytyy 

hylätä ne tavat.”  

”No niin, Clare, tänä iltana sinä kysyit, onko mitään, millä voi lisätä kosteutta ilmaan, auttaakseen 

sinun ääntäsi ja Minä kerroin sinulle, että ”ei”. Itse asiassa, koska olet itsepäisesti lukittunut tähän 

ajatukseen, Minä annoin sinulle Ylpeys-viestin. (Viesti Raamatun Lupaukset-kirjasta) Milloin ikinä 

saatkin päähäsi, että tarvitset jotakin ja Minä kerron sinulle ”ei”, jos sinä luovutat, niin kuin teit 

tänä iltana, kun rukoilit Minua etukäteen, ”Herra, pyydän auta minua hyväksymään Sinun tahtosi 

hyväntahtoisesti ja luottamuksella, että Sinä tiedät, mikä on parasta.” Kun sinä teet niin, sydämesi 

on oikeilla jäljillä.”  

”Mutta kun vastustat ja vaadit ehdoin tahdoin, sinä olet vahvasti asettunut itsepäisyyteen, 

Ylpeyteen ja omaan ymmärrykseesi, mikä on NIIN rajoittunutta, että se on naurettavaa. Siispä, 

aina hyväksy Minun vastaukseni, Minun tahtoni hyväntahtoisella myötämielisyydellä, että Minä 

tiedän, mikä on parasta. Ja että saisit sen, mitä Minä en halua sinun saavan, ei ole vain 

tarpeetonta, vaan johtaa sinut syvemmälle ylpeyteen ja itsepäisyyteen. Se on väärä suunta. Se on 

”jäljelle jätettyjen” suunta. Siispä jatka itsekieltämisen tikkaiden askelmien kiipeämistä, itsesi 

unohtamista ja veljellistä rakkautta ja tulet olemaan valmis.” 

( Clare ) Herra, voisinko tarkistaa, mitä Kim C. sanoi Trumpin virkakaudesta?  

( Jeesus ) ”Et. Minä haluan sinun luottavan siihen, mitä olen sinulle kertonut, eikä etsiä 

vahvistuksia muilta.”  

( Clare ) Mutta Herra, Sinä sanoit, että kahden tai kolmen suusta…  

( Jeesus ) ”Sinä olet nokkela. Jos sinä etsit hänet, sinä tulet etsimään muita ja se tulee johtamaan 

hämmennykseen. Minä olen merkannut sinulle lapsenkaltaisen polun sinua varten. Jos pysyt 

keskittyneenä siihen, kaikki tulee menemään hyvin ja et tule olemaan tekopyhä, kertoen toisille, 

että älkää tarkistako asioita, kun itse teet niin.” 

”Kun Minä pyydän sinua olemaan tekemättä, se on siksi, että se ei ole terveellistä sinulle. Ei 

yksikään profeetta ole osunut täysin oikeaan. Jotkut ovat lähellä; toiset kaukana totuudesta. 

Kuitenkin Minä olen merkannut sinulle turvallisen polun, jos seuraat sitä lapsenkaltaisessa 

uskossa, sinä ja katraasi tulette saapumaan turvallisesti määränpäähänne.”  

”Minä vältän hengellistä ruuansulatushäiriötä. Kun rakentaa hyödyllistä elämää, sillä aikaa kun 

taistelee vihollista vastaan, sitä ei tarvitse vaarantaa radikaaleilla heilahduksilla oikealta 
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vasemmalle ja vasemmalta oikealle, eripuraisten profeettojen ristiriitaisilla raporteilla… 

”Kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään.” Jaakobin Kirje 1:8.  

”Minä olen kartoittanut turvallisen tien. Pysy tällä polulla ja sinulla tulee olemaan paljon enemmän 

energiaa luomiseen ja paljon vähemmän hämmennystä ja mahdollisuuksia demoneiden seuloa 

sinua, koska et totellut ja tulit uteliaaksi.”  

”Kuten on kirjoitettu… Totisesti Minä sanon teille”, Hän sanoi, ”ellette käänny ja tule lasten 

kaltaisiksi, te ette pääse Taivasten Valtakuntaan.” Matteuksen Evankeliumi 18:3.  

”Lapsi, joka on matkalla vanhempiensa kanssa, ei jatkuvasti kysy kysymyksiä siitä, minne he ovat 

menossa ja milloin he pääsevät sinne. Hän istuu autossa ja nauttii matkasta ja maisemista. Hän ei 

huolehdi, koska hän on vanhempiensa huolenpidossa.”  

”Tällainen sydämen asenne teillä tulee olla. Luottakaa ja kieltäytykää huolehtimasta tai tulemasta 

ristiriitaisten raporttien heiluttelemaksi. Minä selitin teille, miksi Minä lähetin näitä kiireellisiä 

varoituksia. Luota Minuun, Minun rakkaani. Luota Minuun koko sydämestäsi, äläkä koskaan nojaa 

omaan ymmärrykseesi. Tunnusta Minun viisauteni ja ohjaukseni kaikessa, mitä teet ja sinä tulet 

helposti, yksinkertaisesti, ilman stressiä, seuraamaan polkua, jota Minä olen kartoittanut sinulle.” 

”Olen tehnyt polkusi suoraksi. Älä katso oikealle, äläkä vasemmalle, vaan jatka kapealla tiellä, joka 

on Minun valintani ja Minun viisauteni kapea tie.” 

”Ole varma tässä, Minun rakkaani, ole varma. Se on varma tie valmistella sinut Taivaaseennostoon 

ja tuoda paljon ihmeellistä hedelmää samaan aikaan. Minä uskon sinuun Clare. Usko Minuun 

myös.”  

”Tule tänne, anna Minun tuudittaa sinua Minun käsivarsillani. Sinä olet niin kallisarvoinen Minulle. 

Minä en tule ikinä, koskaan johtamaan sinua harhaan. En koskaan. Jos on jotain, mitä sinun 

tarvitsee tietää, Minä tulen sen kertomaan sinulle. Jos Minä en ota sitä esille, se ei ole oleellista 

elämässäsi. Ole Rauhassa. Ole Rauhassa.” 

 

 

489. Jeesus sanoo…  

Minä pyydän teitä, odottakaa menestystä, joka on yli odotustenne 

 
ODOTTAKAA MENESTYSTÄ, JOKA ON YLI ODOTUSTENNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Huhtikuuta, 2017. 

Clare aloitti… Jeesus, mitä Sinulla on sydämelläsi tänä iltana?  

Jeesus vastasi… ”Että jos kaikki menee hyvin, me tulemme pian olemaan poissa 

vaaravyöhykkeeltä. Media yrittää kuvailla tuhoa ja synkeyttä, mutta jotkut ihmiset ovat itse asiassa 

heräämässä ja näkemässä itse, että Valkoisessa Talossa on mies, todellinen mies. Joku, joka haluaa 

ottaa vastuun ja toimia asianmukaisesti. Ei vain PR-työ, joka on ryövännyt tältä kansakunnalta sen 

rehellisyyden ja maineen. Vaan mies, jolla on ymmärrys siitä, mistä tässä kansakunnassa on kyse. 

Hän on visionääri sanan todellisessa merkityksessä.”  
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( Clare ) ”Ja katsoin sanan visionääri, vaikka tavallaan tiesin tavallaan, mitä se merkitsi: henkilö, 

joka ajattelee tai suunnittelee tulevaisuutta mielikuvituksella tai viisaudella. ”Visionääri johtaja.” 

Synonyymejä: inspiroitunut, kekseliäs, luova, neuvokas, nerokas, yritteliäs, edistyksellinen.   

( Jeesus ) ”Kyllä, hän todella on kaikkia noita asioita. Ja sinä olet myös, Minun rakkaani. Sinä et vain 

unelmoi tarpeeksi suuria.”  

( Clare ) Oi.  

( Jeesus ) ”Sinä katsot itseäsi liian paljon, pikemminkin kuin että näkisit mielessäsi, sen mitä Minä 

voin tehdä sinun kauttasi. Esimerkiksi, sinulla on musiikin kanssa kamppailemisen asenne. Minä 

toivon, että sinulla olisi asenne, joka sanoo, ”Joka kerta, kun soitan pianoa, jotakin uutta, kaunista 

ja toisia inspiroivaa tulee ilmoille.” Jos sinulla olisi tämä asenne, sinä et näkisi tilannetta niin 

uhkaavana haasteena, jokainen muu voi tehdä sen, mutta en minä. Sinä luotat liikaa taitosi ja 

kokemuksesi puutteeseen, kun sinun pitäisi luottaa Minun yllättävän sinut.”  

( Clare ) Minua melkein pelottaa, kun minulle on annettu näitä ihmeellisiä sävelmiä, Jeesus, ja 

koskaan edetä niiden kanssa. Minä haluan viimeistellä laulut, Herra. Ja se on totta, kaverit. Minä 

istun pianon ääreen ja kaunis sävelmä tulee ulos ja sanat tulevat mukana – ja minä tulen niin 

kietoutuneeksi siihen, että en koskaan viimeistele sitä. En voi kertoa teille, kuinka monta laulua 

minä olen aloittanut, mutta en ole vielä viimeistellyt. Koska minulla ei ole taitoa pianon kanssa ja 

sitä me tietysti työstämme.  

( Jeesus ) ”Me työstämme sitä, älä menetä soittamisen, kokeilemisen, irtipäästämisen iloa. Minä 

nautin siitä hyvin paljon. Sinun ei aina tarvitse olla laulamassa pyhää viestiä, sinä voit 

soittaasoittamisen ilosta ja Minä tulen SILTI koskettamaan sydämiä. Eikö se olekin ihmeellistä?”  

( Clare ) Kyllä, se on!  

( Jeesus ) ”Älä sitten ole peloissasi laittaa instrumentaali kappaleitasi kovaan käyttöön. Ne 

lasketaan myös. Minä tiedän, että sinä surkuttelet ajan myöhäisyyttä ja sitä, että et ole kyennyt 

työskentelemään musiikkisi parissa tänä iltana, mutta Minä pyydän, hyväksy se, että jotkut päivät 

ovat sellaisia ja että sitä ei voi auttaa. Pidä vain huoli, että et tuhlaa aikaa, mitä Minä annoin sinulle 

musiikkia varten. Juuri nyt sinulla on haastetta saada asiat sellaisiksi, että voit työskennellä niiden 

parissa varusteittesi kanssa, mutta kun olet sen tehnyt, kaikki tulee sujumaan joustavasti ja 

saumattomasti.” 

( Clare ) ”Herra, pyydän, antaisitko minulle lahjan hyräillä tai laulaa spontaanisti sävelmää? Tai 

edes spontaanisti ympäri taloa? Minusta vaikuttaa siltä, että minulla on este tavassani äännellä. 

Miksi minä olen aina niin hiljainen? Ja jopa kun opettelin ääntelemistä ja sinun sointujesi 

järjestykseen saamista, minulla silti oli vaikeaa aikaa muistaa avata suuni ja harjoitella.  

Ja Herra sanoi… ”Ja tämä on se, mitä sinä haluat?”  

( Clare ) Minä todella haluan!  

( Jeesus ) ”Sitten se on sinun. Ala vain manifestoimaan sitä. Anna Ezekielin laittaa kätensä sinun 

päällesi, saadaksesi sen. Minä tulen voitelemaan sinut hänen käsiensä kautta.”  

( Clare ) Nyt?  

( Jeesus ) ”Jos tahdot.”  



 
227 

 

( Clare ) Minä tahdon! (Siispä menin ja laitoin Ezekielin rukoilemaan puolestani.)  

Kiitos Sinulle Herra.  

( Jeesus ) ”Palataan siihen, mistä me keskustelimme, Minulla on ongelma Minun ihmisteni kanssa. 

He eivät usko Minuun saadakseen voitelun ja lahjan, toteuttaakseen Minun tahtoni heitä varten. 

Minulla on niin paljon, mitä Minä haluan tehdä joka ikisen kanssa, kuitenkin heidät on 

ehdollistettu pysymään laatikossa, eikä kurkistella ulos – puhumattakaan, että kiipeäisivät pois. 

Kuitenkin armon köysi on jatkuvasti heidän edessään; heidän tarvitsee vain pyytää uskossa ja se 

tullaan tekemään heille.”  

”Sen lauseen sinä luit tänään ja se juuttui sinuun, mitä siinä sanottiin?”  

( Clare ) Siinä sanottiin… ”Mitä sinä yrittäisit tehdä, jos sinä tietäisit, että et voi epäonnistua?” 

Vau!!!! Se aukaisee kokonaan uuden ulottuvuuden, Herra.”  

( Jeesus ) ”Kyllä, se tekee sen. Usko Minuun mahdottoman puolesta.”  

( Clare ) Herra, minä rakastan sitä, mitä teen. Minä vain haluan olla parempi siinä.  

( Jeeus ) ”Ja siinä vaiheessa… Milloin viimeksi sinä pyysit Minua tekemään sinusta paremman 

paimenettaren?”  

( Clare ) Hmmm… muutama päivä sitten?  

( Jeesus ) ”Kyllä, ja sinä olet etenemässä Minun voitelussani siihen. Mutta pyydä joka päivä ja näe, 

mitä tapahtuu. Tule Minun luokseni musiikkisi ja äänesi kanssa joka päivä, pyytäen tuoretta 

voitelua. Pyydä Minun Henkeäni käyttämään sinua tavoittamaan sielu tänään ja sitten ole herkkä 

Hänen johdatukselleen. ODOTA näihin rukouksiin vastattavan, koko sydämestäsi ja voimastasi ja 

mielestäsi. ODOTA sitä. Se on uskon olemus, odottaen että mitä pyydät, yhtäpitävästi Minun 

tahtoni kanssa, se totisesti tulee loppuunsaatetuksi.” 

”Se on ponnahduslauta suuruuteen. Ei niin kuin maailma näkee suuruuden, pikemminkin niin kuin 

Minä näen sen. Pieni, jolla on SUURI voitelu ja hyvin pieni minäkuva, jopa itsensä unohtaminen. 

Aivan kuten vesi etsii alhaisinta paikkaa, mihin tulla lepäämään, niin tekee Minun voitelunikin. 

Toisten hyveen näkeminen suurempana kuin oman, on taattu harjoitus nöyryydessä, joka tuo sinut 

siihen pisteeseen.” 

”Siispä, Minä pyydän teitä pysymään pieninä, mutta odottamaan SUURIA asioita Minun kädestäni. 

Ainoa asia, miksi joku on suuri, on koska sen tarvitsee tavoittaa paljon ihmisiä. Ja kuitenkin sielu, 

joka täydellisessä hylkäämisessä säilyttää sydämissään sen, että he eivät ole mitään ja kuitenkin 

Jumala tekee suuria asioita heidän kauttaan, siitä huolimatta se on sielu, johon Minä voin 

investoida suuruudella, koska he eivät tule väärinkäyttämään sitä.”  

”Tätä Minä teen Sydänasukkaiden kanssa. Minä pyydän teiltä, Minun ihmiseni, odottamaan yli 

odotusten olevaa menestystä. Ei siksi, että Minä haluan ylistää teitä, vaan koska Minä haluan 

vetää kaikkia ihmisiä Minun luokseni ja on tarpeen tavoittaa monia. Siispä, odottakaa, että te 

tulette tavoittamaan enemmän ja enemmän sieluja Minun puolestani voitelulla, jota Minä lisään 

teille päivittäin. Älkää olko hämmästyneitä, pikemminkin odottakaa sitä. Minulla on armojen 

varasto, joka vuotaa yli runsaudessa, jota Minä olen valinnut teidät vastaanottamaan. Vain 

uskokaa Minuun ja Minun hyvyyteeni ja te tulette vastaanottamaan sen.”  
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”Sitten pitäkää päänne alhaalla ja katsokaa ympärillänne olevia tietoisina heidän suuresta 

hyveestään ja kunnioittakaa heitä. Tällä tavalla, teidät tullaan pitämään turvallisesti voitelussa, 

ettekä lankea ylpeyteen. Kyllä, Minä etsin niitä, jotka uskovat. He ovat niitä, jotka tulevat 

vastaanottamaan leijonan osan, mennen kunniasta kunniaan.”  

”Nyt Minä pyydän teitä, rakkaat. Käyttäkää muutama hetki ja vastatkaa siihen kysymykseen, ”Mitä 

te yrittäisitte tehdä, jos tietäisitte, että te ette voi epäonnistua?” Vastatkaa siihen ja rukoilkaa 

Minulta ohjausta saavuttaaksenne se. Muuten, jotkut teistä ovat todella ottaneet sydämeen sen, 

mitä Minä olen sanonut, että älkää jatkuvasti surffailko netissä etsien viimeisintä Taivaaseennosto 

profetiaa. Teidän lapsenomainen luottamuksenne tuo Minulle suurta kunniaa.”  

”Minä laitan sanan ilmoille sanan odotettavissa olevasta Taivaaseennostosta, mutta se ei ole teitä 

varten, jotka ovat tällä polulla – pikemminkin niitä varten, joilla ei ole hajuakaan siitä, kuinka 

syvällä itserakkaudessa he elävät. Siispä, älkää jättäkö huomiotta profeetallisia sanoja, mutta 

ymmärtäkää… Tämä on itseään palvelevien motivoimiseksi.”  

”Te olette jo tehneet päätöksen palvella Minua; nyt on aika ryhtyä työhön ja odottaa mahdotonta. 

Muistakaa, Minä teen teot teidän kauttanne, ette te itse tee niitä.”  

”Ellette pysy viinipuussa, te ette voi kantaa hedelmää, joka pysyy Minussa, kantaa hedelmää.” 

otettu Johanneksen Evankeliumin 15:4. 

 

 

490. Jeesus sanoo… Miksi te itsepintaisesti pidätte kiinni epäuskostanne? 

Laiskuudelle ei ole tekosyytä! 

 
LAISKUUDELLE EI OLE TEKOSYITÄ… MIKSI TE PIDÄTTE KIINNI EPÄUSKOSTANNE?  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Huhtikuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ” Minun hyvin pienet pikkuiseni, miksi te pidätte itsepintaisesti kiinni teidän 

epäuskostanne?? Kerrotteko Minulle, pyydän? Miksi te kieltäydytte uskomasta? Ettekö te tiedä, 

että te sidotte Minun käteni elämissänne? Minä en välitä, kuinka halveksivasti toiset ovat teitä 

katsoneet olentoina. Minä olen nähnyt teidän sydämenne puhtaan rakkauden Minua kohtaan ja 

Minä aion nostaa teidät ylös. Mutta Minä en voi tehdä mitään, jos te itsepäisesti pysytte 

epäuskoisina. ”  

” Ketä te aiotte uskoa tällä hetkellä? Minua? Vai ihmisiä, jotka ovat sivuuttaneet teitä vuosia? 

Haluatteko te siirtyä tästä paheksunnan kuopasta, joka on estänyt teitä toivomasta mitään muuta 

keskinkertaisen elämän ulkopuolella? Tiedättekö te, että ne, jotka palvelevat Minua eivät ole 

sopivia työhön, mutta heidän sydämensä ovat Minun puolellani. Siispä, Minä iloitsen varustaa 

heidät yli heidän villeimpienkin unelmiensa. Clare on erinomainen esimerkki. Niin monen syyn 

vuoksi, joita en milloinkaan pystyisi käsittelemään, hän oli epäsopiva tähän työhön. ”  

” Sillä aikaa, kun he, jotka olivat suosittuja ja sopivia tarkoitukseen ja elämöivät Taivaan porteilla 

saadakseen hänen työnsä. Tiedättekö miksi Minä hylkäsin heidät? Koska he näkivät itsensä 

taitavina ja hyvässä asemassa olevina sellaiseen työhön. Tiedättekö, Heidi Baker oli toinen, joka 
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arveli, että hänen koulutuksensa toisi hänelle menestystä lähetyssaarnaajana? Minun täytyi särkeä 

hänet ja tuoda maan pinnalle, ennen kuin pystyin käyttämään häntä, aivan kirjaimellisesti. Sitten 

hän heräsi siihen todellisuuteen, että hän ei voisi tehdä mitään ja että hänen tutkintonsa olivat 

hyödyttömiä. ”   

” Se osa hänestä, joka oli hyödyllinen, oli hänen puhdas sydämensä ja liekeissä rakkaudesta 

Minuun. Minä palautin hänet maan pinnalle, koko matkan. Hän työskenteli vuosikymmenen 

Afrikassa, eikä ollut mitään merkittävää näyttöä. Sitten, kun hän ymmärsi, että hän ei ollut eikä 

koskaan tulisi olemaan pätevä herätykselle, sitten hänestä tuli hyvä ehdokas. Siihen asti, hän 

läkähtyi keskinkertaisuudessa. Siispä, älkää katsoko hänen oppiarvojansa, katsokaa hänen 

sydäntänsä. ”  

” Nyt Minä toivon, että te ymmärrätte mitä Minä sanon. Kukaan ei ole pätevä mihinkään Minun 

työhöni, elleivät he tule Minun luokseni tarjoten vain sydämensä ja syrjään laitetun elämänsä 

kanssa Minun jalkojeni juureen. Voitteko tehdä sen? Voitteko te laittaa elämänne Minun jalkojeni 

juureen? Selvä, sanotaan, että te olette pelkuri ja ette voi. Haluaisitteko te olla niin rohkea? Minä 

voin tehdä teidät niin rohkeiksi. Teidän täytyy vain rukoilla, ”Herra, tee minut halukkaaksi olemaan 

halukas mihin tahansa Sinä pyydät minua.” Se on pelkureitten rukous. ” 

” Tiedättekö kuinka monia pelkureita palvelee Minua? Miljoonia. Kyllä, miljoonia. Monet heistä 

ovat huomaamattomia ja tuntemattomia kristittyjä, kuitenkin he rakastavat Minua koko 

sydämestään ja he ovat antaneet Minulle elämänsä, koska he olivat rakastuneita Minuun. Minä 

annoin heille rohkean sydämen, jota he tarvitsivat. Sitten me etenimme lahjoihin heille, että he 

voisivat saattaa loppuun työnsä, sen mukaan, kuinka Minä olin muotoillut heidät hedelmöityksestä 

asti. Sitten Minä avasin ovet ja suojelin heitä heidän kutsumuksessaan. ”  

 

” Entäpä te? Voitteko te antaa Minulle teidän pelkurimaisuutenne, teidän pelkonne 

epäonnistumisesta, kiroukset, jotka ovat leimanneet teidät epäonnistuneeksi koko teidän 

elämänne? Voitteko luopua näistä asioista ja sallia Minun muotoilla teistä Kuninkaan pöytään 

sopivan astian? Kuinka on? Aiotteko laskea elämänne ja epäonnistumisenne Minun jalkojeni 

juureen vai aiotteko itsepäisesti pitää kiinni siitä omakuvasta, jonka Saatanan palvelijat ovat 

muovanneet? ” 

” Minä paljastan teille nyt jotakin, niin että teitä ei tulla yllättämään Tuomion Istuimella. Jotkut 

teistä ovat laiskoja. Te peittelette sitä sillä, mitä ihmiset ovat sanoneet teistä, mutta pääasia on, 

että te olette laiskoja ja ette halua nähdä sitä valtavaa vaivaa, mitä vaatii menestyä. Siispä, teistä 

on tullut kristitty sohvaperuna. Minä voin nähdä julkisivun ja tappio asenteiden taakse, suoraan 

teidän tahtonne ytimeen. Ja jotkut teistä ovat todella laiskoja. ”  

Sananlaskut 21:25 kertoo meille, että laiska henkilö vihaa työtä… ” Oma halu laiskan tappaa, sillä 

hänen kätensä eivät tahdo työtä tehdä. ” 

Sananlaskut 26:14 sanoo… Hän rakastaa nukkua… ” Ovi saranoillaan kääntyilee, laiska 

vuoteellansa. ”  

Sananlaskut 26:13 sanoo… Hän antaa tekosyitä… ” Laiska sanoo: ”Tuolla tiellä on leijona, jalopeura 

torien vaiheilla.”  
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Sananlaskut 18:9 sanoo… ”Joka on veltto toimessansa, se on jo tuhontekijän veli. ” 

( Clare ) No niin, me tiedämme, kuka tuhontekijä on – hän, joka tuli tappamaan, varastamaan ja 

tuhoamaan. No niin, me emme halua olla hänen veljensä.  

Sananlaskut 26:16 sanoo… ” Laiska on omissa silmissään viisaampi kuin seitsemän, jotka vastaavat 

taitavasti. ” 

Sananlaskut 12:24 sanoo… ” Ahkerain käsi saa hallita, mutta laiska joutuu työveron alaiseksi. ”  

Sananlaskut 20:4 sanoo… ” Syksyllä ei laiska kynnä; elonaikana hän tyhjää tapailee. ” 

Sananlaskut 13:4 sanoo… ” Laiskan sielu haluaa, saamatta mitään, mutta ahkerain sielu tulee 

ravituksi. ” 

Paavalin kirje Efesolaisille 2:8-9 sanoo… Uudelle uskovalle todenmukaisesti opetetaan, että… ” Sillä 

armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen 

kautta, ettei kukaan kerskaisi. ” 

( Clare ) Mutta uskova voi tulla joutilaaksi, jos hän virheellisesti uskoo, että Jumala ei odota yhtään 

hedelmää muuttuneesta elämästä. 

Paavalin kirje Efesolaisille 2:10 sanoo… ” Sillä me olemme Hänen tekonsa, luodut Kristuksessa 

Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä 

vaeltaisimme. ”  

Jaakobin kirje 2:18-26… ” Kristittyjä ei pelasteta tekojen takia, mutta he näyttävät uskoaan tekojen 

kautta. ”  

Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle 5:8 sanoo… ” mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan 

ja varsinkaan perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi. ”  

Apostolien Teot 20:34-35 sanoo… ” Te tiedätte itse, että nämä minun käteni ovat työllänsä 

hankkineet, mitä minä ja seuralaiseni olemme tarvinneet. Kaikessa mitä minä olen osoittanut 

teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, 

jotka hän itse sanoi: ”Autuaampi on antaa kuin ottaa. ”  

Paavalin kirje Kolossalaisille 3:23-24 sanoo… ” Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niin 

kuin Herralle eikä ihmisille, tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa 

Kristusta. ” 

 Jeesus jatkoi… ” Laiskuudelle ei ole tekosyitä. Jos teillä on fyysinen vamma, tulkaa Minun luokseni 

ja pyytäkää Minulta, kuinka työskennellä sen kanssa. Clarella on monia, mutta Minä olen näyttänyt 

hänelle, kuinka pärjätä ja tehnyt saataville lääkettä hänelle. Ei, reseptilääkkeet eivät ole noituutta; 

ne ovat työkaluja pätevän lääkärin käsissä, kenet on kutsuttu voimaannuttamaan kehoja elämään 

parempaa elämää, monta kertaa mahdollistaen heidän palvella Minua. ”  

” Toisia Minä parannan ilman lääkitystä. Paljon riippuu nöyryydestä ja heidän taipumuksestaan 

ylpeyteen, kuinka Minä tulen auttamaan heitä. Se on aivan eri asia kuin ajanviete huumeet, jotka 

ovat haitallisia sielulle ja keholle, ja johtavat noituuteen ja ovat tapa paeta elämän realiteetteja, 

jotka ovat kivuliaita, mutta täytyy pitkällä tähtäimellä voittaa Minun avullani. ”  
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” Laiskuuteen ei ole tekosyitä. Minä olen lähellä auttamassa teitä, rakkaat. Minä pyydän teitä, 

alkakaa vastaamaan Minulle, ennen kuin seisotte Tuomion Istuimen edessä ja teidän täytyy tehdä 

tilitys Minulle lahjoista, joita Minä annoin teille. Te olette kuluttaneet ruokaa, ilmaa, sähköä, 

toisten ihmisten aikaa ja enemmän asioita kuin voin mainita. Minä toimitin nuo asiat auttaakseni 

teitä pääsemään jaloillenne. Mutta te tyydyitte mukavuusalueellenne ja asettauduitte sohvillenne. 

Levänneet rauhassa sakkojenne päällä. Teidät tullaan kutsumaan tekemään tilitys, kuinka te 

käytitte kaikki voimavarat, jotka Minä asetin teidän hallintaanne, niin että te voisitte palvella 

Minua. ”  

” Ei tule olemaan MITÄÄN tekosyitä, koska Minä näen kaikkien tekosyiden läpi asian ytimeen 

saakka. Siispä Minä olen tässä nyt esittämässä teille kuvaa siitä, mitä tulee tapahtumaan Tuomion 

Istuimen ääressä, jos te olette eläneet vain omille mukavuuksillenne ja tehneet hyvin vähän 

palvellaksenne Minua. ”  

( Clare ) Tässä kohdassa, minun todella tunsin, että minun täytyi kysyä Herralta kysymys. Siispä 

minä sanoin… ”Herra, meillä on Kanavalla joitakin, jotka eivät vain tiedä mitä tehdä Sinun 

hyväksesi. He ajelehtivat ja vihollinen paheksuu heitä, koska he eivät ole pystyneet kuulemaan 

Sinun tahtoasi heidän elämilleen. Mitä heidän kanssaan tehdään?”  

( Jeesus ) ” Minun Ihmiseni, se on sydämen asenteen asia. Tämä on mitä Minä haluan niille, joilla ei 

ole erityisiä tehtäviä. Kun näette kärsimystä tai epäoikeudenmukaisuutta, tehkää mitä voitte 

auttaaksenne uhria. ”  

” Onko jonkun talo palanut tai onko sinne tulvinut? Onko sinulla varastohuone, jossa on 

kaikenlaista tavaraa, josta olet pitänyt kiinni? Onko sinulla virkistysrahaa, jota ei ole pyhitetty 

aivan välttämättömimpään? Antakaa niin, että sattuu. Älkää antako sen henkilön mennä ohi ilman, 

että käännytte heidän puoleen. ”  

” Minä tulen liikuttamaan teidän sydäntänne. Se saattaa olla lapsi koulussa, jolla ei ole talvikenkiä 

tai takkia. Se voi olla äiti, joka kärsii sairaudesta ja on kykenemätön siivoamaan taloaan tai 

tekemään kunnollista ateriaa. Se voi olla vanhahko ihminen, joka kärsii yksinäisyydestä tai 

aliravitsemuksesta. Kaikki nämä ovat mahdollisuuksia tehdä hyvää, kuten on kirjoitettu Minusta. ” 

” Tehtävä tai kutsumustyö Minulta on kallisarvoinen, kallisarvoinen lahja niille, joiden sydämet 

ovat hyvin alttiita. Te alatte näyttämään sydämenne alttiutta kääntymällä muiden puoleen 

vähentääksenne heidän taakkojaan. Minä näen sen ja ohjaan teitä syvemmälle epäitsekkyyteen, 

lopulta siunaten teidät elämäntehtävällä, jollakin, joka sopii täydellisesti teille 

hedelmöittymisestänne lähtien. ”  

” Minä en halua, että te jättävän perheenne huomiotta tai uhraavan sen, mitä heille tarvitaan. 

Minä haluan, että te otatte perheenne mukaan armon ja armeliaisuuden töihin. Minä en koskaan 

anna niin paljon tehtävää, että te olette sekaisin, ettekä voi huolehtia perheestänne. ” 

” Ehkäpä te opetatte pianonsoittoa ja köyhä lapsi todella haluaa oppia, mutta perhe ei voi maksaa 

teille, eikä heillä ole edes pianoa. Ottakaa lapsi oppilaaksenne, lainatkaa heille kosketinsoitin, ja jos 

hän on lupaava, antakaa heidän jatkaa sen käyttämistä. Voi olla, että jos annatte heille 

kosketinsoittimen, heidän vanhempansa myyvät sen saadakseen ruokaa tai lääkkeitä, he ovat niin 

köyhiä… siispä antakaa sen olla lainassa. ”  



 
232 

 

” Olkaa luovia ja kuunnelkaa Minun Henkeni suloista ääntä, joka tekee ehdotuksia, jotka 

kylvettävät sydäntänne lämmössä. Sillä tavalla Minä tulen ohjaamaan teitä. Vauvan askelia, 

johdattaen teitä tuntemaan myötätuntoa sydämessänne tehdä jotakin sen hyväksi. ” 

 ” Aloittakaa pienestä ja olkaa uskollisia. Lopulta, te vaistomaisesti tiedätte, että teidän tulee 

auttaa tiettyä henkilöä tai että ei tule auttaa. Te voitte jopa käyttää ”Bible Promises”-kirjaa 

(=Raamatun Lupauksia-kirjaa tai Raamattua). Mutta muistakaa, Minä olen kuiskaamassa teidän 

sydämessänne kääntymään jonkun puoleen ja antamaan. Kun opitte tottelemaan näitä 

kehotuksia, te tulette saamaan selvempiä ja selvempiä johdatuksia ja Minä myönnän teille 

valmistumisen suurempiin kutsumuksiin siihen asti, kun te olette lujasti vakiintuneet teidän 

elämänpituiseen elämäntehtäväänne. ”  

” Olkaa uskollisia pienissä asioissa, Minun rakkaat. Sitten Tuomiolla, te tulette olemaan lampaiden 

joukossa… ” Tulkaa te, jotka Minun Isäni on siunannut, perikää Valtakunta, joka on valmisteltu 

teille maailman perustamisesta lähtien. ”  

 

 

491. Jeesus sanoo... Rukoilkaa, että oikeudenmukaisuus ja viisaus voittaisivat 

 
15.04.2017 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

Clare aloitti... Olkaamme me niitä rukoilevia ihmisiä, joiden varaan Herra laskee tänä aikana, 

rakkaat sydänasukkaat. No, presidentti Trumpia on kritisoitu hänen sotilaallisista väliintuloista 

muissa maissa. Ja se oli osa hänen politiikkaansa, osa sitä foorumia, jolla hän toimii. Ja monet 

ihmiset katsovat sitä ja ovat hylkäämässä hänet. Ja Herra halusi selventää, mitä todella on 

tapahtumassa. 

Jeesus aloitti... ”Anna kun asetan tapahtumat toiseen perspektiiviin. Viimeisen kahdeksan vuoden 

ajan ja jopa kauemmin, teillä on ollut selkärangattomia presidenttejä, jotka ovat aiheuttaneet 

tuhansien omien kansalaistensa kuoleman sotilasoperaatioissa, jotka ovat olleet tuomittuja 

epäonnistumaan niiden alkamisesta lähtien. Se seurauksena Amerikalla on kaksi mustaa silmää ja 

verinen nenä, sekä monia murtuneita luita.” 

”Teidän sotilasstrategianne on katsottu olevan maailman huonoin. Presidentti Trumpilla, 

yksityisenä kansalaisena, ei ollut samaa perspektiiviä, mitä hänellä on nyt virassa ollessaan ja 

vietettyään tunteja ja tunteja tapaamisissa sotilasneuvonantajien kanssa. Tuntikausia tilannekuvan 

kartoituksessa. Ja noiden uuvuttavien tuntien jälkeen hän on alkanut ymmärttää, että mikään 

valtio ei voi pysyä saarena; kaikki ovat sidottuina toisiinsa.” 

”Se, mitä on puuttunut, on vahva armeija vihollista vastaan. Ja sen vuoksi, teidän sotilaalliset 

toimenne ovat näyttäneet maailman silmissä ammattitaidottomilta ja Yhdysvallat ei enää näytä 

valtiolta, jota tarvitsee kunnioittaa. Kun Donald astui virkaan, olitte maailmansodan kynnyksellä, 

joka olisi hävittänyt Amerikan. Kiitos toimenpiteiden, jotka oli tehty edeltävän presidentin ja 

muiden kulissien takana operoivien toimesta.” 
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”Nyt kun Donald ymmärtää asevoimien dynamiikkaa ja kansakuntien voimatasapainoa, niin hän on 

hylkäämässä edeltävän politiikkansa ja vakavasti muuttamassa ajattelutapaansa ennallistaakseen 

tämän maan.” 

”Minä olen yhä hänen kanssaan, Clare. Minä en ole koskaan poistunut hänen viereltään. Ja Minä 

olen opettamassa häntä siitä, kuinka palauttaa Amerikan kunnioitus.”  

”Hän on asettamassa monia uusia toimintamalleja paikoilleen. Minä neuvon häntä parhailla 

neuvonantajilla, joita Minä ohjaan. Samaan aikaan se, mitä oli tarkoitettu tuhoksi, on kääntymässä 

hyväksi, sillä maailma on alkamassa pelätä tätä presidenttiä, joka ei pelkää käsitellä niitä, jotka 

ovat saatanan armeijasta.” 

”Tässä on kaikki, mitä Minä todella voin tällä hetkellä sinulle kertoa, rakkaani. Hän on oppimassa ja 

Minä haluan kaikkien seisovan hänen takanaan ja rukoilevan viisautta. Lopulta kaikki tämä kääntyy 

hyväksi, mutta tällä hetkellä on vakava poliittinen matalapaine ja Minä olen keräämässä kaikkia 

rukoilemaan hänen ja muiden maailman johtajien puolesta, kuin myös teidän oman kongressin ja 

senaatin puolesta.” 

”Rukoilkaa heidän kaikkien takana, että oikeudenmukaisuus ja viisaus voittaisivat ympäri 

maailman. On tulossa toisia testejä ja teidän rukouksenne tulevat estämään paljon pahemman 

skenaarion, joka voisi vakavasti vahingoittaa Yhdysvaltoja. Rukoilkaa paljon tämän miehen 

puolesta ja luottakaa siihen että Minä olen yhä ohjaksissa. Tiedätte pienemmästä mittakaavasta, 

omista elämistänne, että se mitä vihollinen tarkoitti pahaksi, Minä käänsin hyväksi.” 

”No, Minun kykyni kääntää asioita ei ole muuttunut mihinkään. Kaikki mitä tarvitsen, on teidän 

rukouksenne.” 

 

 

492. Jeesus puhuu Valheista, Panettelusta & Anteliaisuudesta 

 
VALHEET, PANETTELU &ANTELIAISUUS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 16. Huhtikuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minä tiedän, että sinulla on ollut rankka päivä ja hyvin rankka päivä ympäri 

maailman. Kiitos sinulle, kun olet uhrannut kärsimyksesi, rakas.”  

( Clare ) Herra, ne eivät tunnu minusta miltään.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, mutta olit armelias sen suhteen ja Minä arvostan tätä HYVIN paljon.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, kun annat minulle armon olla armelias.  

( Jeesus ) ”Eipä kestä, Minun rakkaani. Sinulla ei muuten ole mitään pelättävää sodan tai sodan 

huhujen taholta. Ei yhtään mitään. Itse asiassa, Minä haluan sinun todella heittäytyvän työhösi ja 

pysyvän rukoilemassa, kuten olet tehnytkin kaikkien Sydänasukkaiden ja muutostilassa olevan 

maailman puolesta.”  

”Ihmiset eivät pysy tällä kanavalla, elleivät he kaipaa jalostaa syvää suhdetta Minun kanssani ja 

kuulla Minun ääntäni tai hellää kuiskaustani. Siksi jotkut tulevat ja jotkut menevät. Silti on heitä, 
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jotka etsivät jännitystä ja viimeisimpiä Taivaaseennosto uutisia. On heitä, jotka etsivät syvempää 

suhdetta Minun kanssani ja kypsempiä Minussa, jotka kuulevat Minun ääneni selvästi ja kaipaavat 

kuulla sitä jopa enemmän. Tämän kanavan kautta Minä vahvistan monia oppitunteja, mitä he ovat 

oppineet, mutta mistä heillä yhä on epäilyksiä ja esittelen heille joitakin arvoituksia, jotka liittyvät 

heidän lunastukseensa ja heidän työhönsä Minun kanssani pelastaa sieluja.”  

”Valehtelu teitä kohtaan on ollut viime aikoina hyvin äärimmäistä ja Minulle on hyvin vaikeata 

nähdä, kun viattomia ja kokemattomia käännytetään pois valheellisilla todistuksilla sinusta ja 

Ezekielistä. Se on Minusta surullista nähdä, koska Minä olen panostanut niin paljon tähän 

Kanavaan teidän molempien kanssa ja teidän vilpittömyyttänne ei tulisi koskaan kyseenalaistaa. 

Mutta on heitä, joilla on voimakkaat mielipiteet siitä, kuinka sinun tulisi esittää asiat ja toisia, jotka 

ovat vain ammattimaisia häpäisijöitä ja vihollisen vaikutuksen alaisia. Kuitenkin kun pikkuinen 

kulkee pois, koska he kuulivat jonkun herjaavan valheen sinusta, silti Minä murehdin. Olisi ollut 

niin paljon, mitä Minä olisin halunnut heidän saavan ja nyt he ovat menneet.”  

”Mutta Minä tulen aina huolehtimaan sinusta ja Ezekielistä, Clare, kuin myös heistä, jotka 

palvelevat tällä Kanavalla. Siispä, älä huolehdi, kun rumia asioita sanotaan. Suuri on sinun palkkiosi 

Taivaassa, sillä he kohtelivat profeettoja täsmälleen samalla tavalla.” 

( Clare ) Tässä Hän siteeraa Pyhiä Kirjoituksia, Luukkaan Evankeliumia, lukua 6: ”Autuaita olette te, 

kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois 

teidän nimenne ikään kuin jonkin pahan – Ihmisen Pojan tähden. Iloitkaa sinä päivänä, riemuun 

ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa, sillä näin tekivät heidän isänsä 

profeetoille.” Luukkaan Evankeliumi 6:22-23.   

Tässä minä haluan jakaa, että hyvin rakkaan ystävän vaimolla oli kolme kuoleman rajakokemusta 

kahden viimeisen viikon aikana ja hänet otettiin Taivaaseen. Hän näki kadun, jonka nimi oli 

Sydänasukkaiden kuja ja siellä oli useita kartanoita. Kun hän toipui ja hänet laitettiin takaisin 

ruumiiseen, hän jakoi sen meidän kanssamme. Kaikki, mitä voin sanoa on, ”Ihmeellinen Herra! 

Sinä olet niin ihmeellinen! Ja minä tiedän, että meidän kärsimyksillämme on niin paljon tekemistä 

sen kanssa.”  

Jeesus jatkoi… ”Te olette kaikki tehneet työtä yhdessä; te tulette olemaan kaikki lähellä toisianne. 

Minulla on ihmeitä ja lahjoja varattuna teille, Minun ihmiseni, että villeimmissä unelmissanne te 

ette koskaan olisi ajatellet sellaista asiaa. Te olette vastustaneet kiusausta olla kriittinen ja selkään 

puukottaja. Te olette vastustaneet kiusausta luovuttaa ja sanoa, että tämä tie ei ole minua varten. 

Te olette vastustaneet sinne tänne juoksemista, viimeisintä juorua ja sen vuoksi, teidän apostolin 

tehtävänne – asiat, joita Minä olen antanut teille tehtäväksi – on kasvamassa ja se tulee pian 

olemaan puu, joka täyttää puutarhan ja antaa linnuille paikan rakentaa pesänsä ja kasvattaa 

poikasensa. Kuinka mielistynyt Minä olen niihin teistä, jotka ovat pysyneet uskollisina Clarelle, 

eivätkä ole sallineet vihollisen kylvää erillisyyttä teidän kauttanne.”  

Ja Herra sanoi… ”Minä en tule hylkäämään sinuasinun välttämättömyyksissäsi. Minä tulen aina 

huolehtimaan sinusta, Clare.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra. Minun täytyy muistaa, että kun voimavarat ovat vähissä ja vihollinen 

uhkaa, että Sinä olet uskollinen ja aina tulet olemaan uskollinen.  
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Jeesus jatkoi… ”Ja se on aihe, jota Minä haluan osoittaa Sydänasukkaille. Jotkut teistä ovat 

työskentelemässä Minulle hyvin vähällä ja ajoittain näyttää siltä, että aivan kuin te ette tulisi 

selviämään siitä. Mutta Minä aina teen varustelun teitä varten. Se voi olla vaikeaa, se voi jopa olla 

teistä nolostuttavaa, uhata jopa ylpeyttänne. Mutta joka tapauksessa, jos te olette olleet uskollisia 

käyttämään voimavaroja Minun Valtakuntani hyväksi, Minä tulen teitä varten.”  

”Jotkut teistä jopa harkitsevat sen jättämistä, minkä Minä olen teissä aloittanut ja menemistä 

takaisin maalliseen työhön. Missä on teidän uskonne? Jos te tiedätte, että teidät on kutsuttu 

tekemään tätä, silloin Minä tulen suojaamaan teitä. Ihmiset voivat olla ailahtelevia ja epävakaita, 

mutta Minä en tule koskaan olemaan. Minä saatan sallia vaikeita valintoja elämässänne, mutta 

monta kertaa se on rakkautenne ja uskollisuutenne koettelemiseksi ja nähdäkseni, että oletteko te 

halukkaita elämään vähemmällä palvellaksenne Minua.”  

Jeesus jatkoi… ”Ja kuitenkin, sinä silti olet huolissasi, Clare. Kertoakseni totuuden tässä, sinä et ole 

täydellinen uskossa, et lähimainkaan.”  

( Clare ) Se on totta, antaudun epäilykselle ja sallin itseni tulla pelokkaaksi. Anna minulle anteeksi, 

Herra.  

( Jeesus ) ”No niin, kuinka Minä voin käyttää sinua esimerkkinä, jos sinä et ole alamaissa niin kuin 

muutkin? Minä haluan heidän tietävän, että niin kauan kuin he tottelevat Minua, he voivat laskea 

Minun varusteluni varaan. Ilman että pidättelevät henkeään.”  

”Pyydän, Minun ihmiseni, älkää perääntykö siitä suunnasta, johon Minä vien teitä, koska siihen 

liittyy kärsimystä. Tämä kaikki on osa teidän luomistanne ja valmisteluanne Taivasta varten. Ja 

mikä ihmeellinen todistus te olettekaan, kun Minä varustan kriisin keskellä. On monia syitä, miksi 

Minä sallin näitä kokeita, rakkaat, mutta yksi suuri niistä on: luotatteko te Minuun? Jos Minä tuon 

teidät kriisitilanteeseen, luotatteko te Minun päästävän teidät pahasta?”  

”Tiedättekö te, kuinka monet elävät traagisesti vain saadakseen katon päänsä päälle tai ajavat 

viimeisintä mallia olevalla autolla tai heillä on viimeisin tietokone ja varusteet? Niin monet ovat 

hylänneet seikkailullisen elämän ja luopuneet Minusta. Niin monet tuhlaavat kallisarvoisia, 

syntymässä saatuja lahjoja, koska he haluavat taatut tulot, vakauden ja kaikki hyödyt.” 

”Kuitenkin kaikki, mitä Minä takaan teille, on armo päästä läpi koettelemuksista, ”Minun 

armossani on sinulle kyllin; sillä Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa”.”  

Ja Paavali jatkaa… ”Sen tähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima 

asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, 

hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä”.” 

Toinen Kirje Korinttolaisille 12:9-10.  

Jeesus jatkoi, ”Kun te saavutatte risteyksen, missä teidän täytyy tehdä päätös, jos se liittyy 

tuntemattomaan, teidän paras polkunne on tukeutua Minuun kaikella voimallanne ja odottaa 

Minun varusteluani. Minä en petä hyviä tahtoja ja jos te työskentelette Minua puolestani, 

aktiivisesti tuoden sieluja Valtakuntaan, te voitte olla varmoja, että jotakin on tulossa, jos te vain 

ette anna periksi.”  

( Clare ) Kiitos, Herra. On todella rauhoittavaa kuulla se yhä uudelleen ja uudelleen.  
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( Jeesus ) ”Monet myös vetäytyvät pois antamisesta; se myös on virhe. Teidän anteliaisuutenne 

saa Minut varustamaan Minun anteliaisuudestani. Minä haluan sinun tietävän, Clare, että sinä et 

ole ainoa, joka kohtaa epäuskon hetkiä. Minä sallin tämän juuri nyt uskovien keskuudessa 

koetellakseni heidän sotkeentumistaan muiden asioihin. Uskollisuuttaan ja sitoutumistaan 

Minuun, tapahtuipa mitä tahansa. Oikeudenmukaiset elävät uskonsa mukaan. Ne teistä, jotka 

tuntevat Minun sydämeni hyvin, elävät uskon mukaan ja ovat hylänneet elämäntyylin, joka 

valjastaa teidät maailman käyttöön.”  

”Siispä Minä pyydän teitä luottamaan Minuun, Minun kallisarvoiseni. Luottakaa Minuun ja 

jatkakaa soveltamasta elämänne voimaa ja voimavaroja siihen, mitä Minä pyydän teiltä.”  

”Ja loput teistä, jotka ette vielä ole varustettuja missiotanne varten, olkaa uskollisia ja muistakaa 

pienet ympärillänne, joilla ei ole jokapäiväistä leipää. Sinä Päivänä Minä tulen toivottamaan teidät 

tervetulleiksi Valtakuntaan, joka on valmisteltu teitä varten, koska te varustitte Minua heidän 

kauttaan.” 

”Minun siunaukseni on teidän päällänne nyt, jauskon lisäys on teidän kuulevissa korvissanne. Minä 

rakastan teitä jaMinä rohkaisen teitä: jatkakaa siihen suuntaan, jonka Minä olen vakiinnuttanut 

teille. Älkää koskaan kääntykö takaisin. Ihmeellisiä asioita odottaa teitä matkallanne edessäpäin.” 

 

 

493. Jeesus sanoo… Olkaa uskollisia pienissä Asioissa 

 
OLKAA USKOLLISIA PIENISSÄ ASIOISSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Huhtikuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minun ihmiseni, Minä murehdin niiden puolesta, jotka ovat kadotettuja ilman, 

että tuntevat Minua, mutta te pelkkinä ihmisinä ette koskaan tule ymmärtämään kuinka Minun 

armoni tavoittaa heitä heidän viimeisinä tunteinaan. Jopa heitä, jotka kuolivat vuoren alle 

Afganistanissa, Minä tavoitin heitä ennen heidän viimeistä henkäystään.”  

”Minun rakkauteni, myötätuntoni ja armoni kuulee ihmiskunnan itkut ja Minä vastaan heille 

tavalla, jonka he voivat ymmärtää. Joka tapauksessa tilanne on herkkä, kun ollaan tekemisissä 

muslimeiden, hindujen, buddhalaisten ja juutalaisten kanssa. Ja tietenkin kommunistien. Heitä ei 

koskaan opetettu ymmärtämään tätä henkilökohtaista rakkautta, jota Minulla on jokaista heitä 

kohtaan. Pikemminkin, heidän ajatuksensa Jumalasta on vihastunut, tiukka ja vaativa.” 

”Siksi teidän täytyy keskittyä rakkauteen, anteeksiantoon, pitkämielisyyteen ja armeliaisuuteen, 

kun te lähestytte heitä ja hylätä tavat, jotka tuovat tuomitsemista ja katkeruutta. He tuntevat jo 

itsensä tuomituiksi, he ovat jo katkeria. Se, mitä puuttuu, on tieto siitä, kuinka kallisarvoisia he 

ovat Minulle. Te olette ainoita, jotka voivat välittää sen viestin. Minä voin tehdä ihmeitä, mutta 

teidän täytyy tukea niitä ehdottomalla omistautumisellanne ehdottomaan rakkauteen; heidän 

täytyy tunnistaa Minut teissä.”  

”Minä olen kertonut teille aikaisemmin ja se kestää toistoa: tällä lahjojenne kukoistuksen 

ajanjaksolla, teidän täytyy myös pitää Hengen miekka, rukous Hengessä, jopa taivaallinen 

kielenne, puolustaaksenne itseänne ja maailmaa, kun puhdistuksen aika on Maapallolla. Pahaa 
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harjoitetaan ja tulee olemaan verenvuodatusta. Mutta Minä olen pyytänyt, että te ette viipyile 

siinä. Rukoilkaa. Nostakaa se Minun luokseni. Paastotkaa, jos tunnette kutsumusta tehdä niin ja 

odottakaa Minun käteni liikkuvan mahtavasti teidän rukoustenne puolesta.”  

”Mutta älkää hylätkö lahjojanne ja lahjojenne jalostamista. Te tulette näkemään kaaoksen 

selkenemistä ja sitten teidän lahjanne – jos ne on valmisteltu – tullaan kutsumaan toimimaan ja 

tuomaan satoa. Jos te keskitytte vain maailmaan ja sotiin ja sodan huhuihin, kun on aika tuoda 

saalista, teillä ei tule olemaan verkkoja, ei syöttiä, ei keinoja tuoda kalaa.” 

”Tämä on hengellisen tietoisuuden suuren lisääntymisen aikaa ja kyvyn olla astia jaloa käyttöä 

varten, lahjojenne hiomista tavoittaaksenne Maapallon jokaisen nurkan Minun rakkauteni ja 

anteeksiantoni viesteillä. Jos te hedelmättömästi seuraatte viimeisimpiä uutisia täältä ja sieltä, 

teillä ei tule olemaan mitään luovaa jäljellä valmistellaksenne juhlat, jotka Minä annan 

kadotetuille. On kyse kadotettujen tavoittamisesta. On kyse siitä, että on valmisteltu heittämään 

verkot; on kyse siitä, että on asemassa, josta voi tavoittaa heitä, kun he lankeavat. Siksi Minä olen 

antanut teille toistuvia ohjeita tehdä molemmat samanaikaisesti. Rukoilkaa ja täydellistäkää 

äänenne – olipa se sitten kirjoittamista, blogin pitoa, YouTubeen pätkiä, artikkeleita, taidetta, 

järjestö tai toisten värväämistä. Olkaa valmiuden asemassa, kohtaamaan kadotettujen tarpeet, he 

ovat nälkäisiä, kipeitä ja hämmentyneitä.”  

”Jopa tällä Kanavalla niin monet teistä ovat löytäneet rohkaisun palvelutoimen ja olette oppimassa 

enemmän ja enemmän joka päivä ihmistunteiden ja pelkojen monimutkaisista toimintatavoista. 

Joka päivä te saatte mahdollisuuden rukoilla niiden puolesta, jotka huutavat apuun tällä Kanavalla 

kommenteissa, toivoen löytävänsä jonkun, joka välittää, jonkun paikan minne he kuuluvat. Olkaa 

heitä varten. Tämä on hyvin korkea taito. Äidin lailla sielusta huolehtimista ei tule ottaa kevyesti; 

se on suunnaton armon lahja, saadaksenne heidät tuntemaan olonsa tervetulleiksi ja 

huolehdituiksi. Jos ei muuta, tämän te voitte tehdä. Sillä Minun Pyhä Henkeni on teidän kanssanne 

ja antaa teille sanat.”  

Nämä ovat armon töitä: antaa anteeksi loukkaukset, kehottaa ja valaista informoimattomia ja 

heitä, jotka eivät tunne Minua, ruokkia ja vaatettaa nälkäisiä ja alastomia, vierailla niiden luona, 

jotka ovat vankiloissa ja sairaaloissa ja kotiin sidottuja. Tukekaa lähetystyössä olevia ja erityisesti 

omia pappejanne, pastoreitanne tai niitä, jotka ruokkivat ja ohjaavat teitä syvempään elämään 

pyhyydessä Minun kanssani. Joka päivä Minä annan teille näitä mahdollisuuksia ja joskus, jopa 

useita kertoja päivässä. Olkaa hälytysvalmiudessa näistä ja te tulette olemaan valmiita 

sadonkorjuuseen, joka on vielä tulossa.”  

”Ne, jotka ovat uskollisia pienissä asioissa, tulevat varmasti valmistumaan suurempiin asioihin. 

”Hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, Minä panen sinut 

paljon vartijaksi. Mene Herrasi iloon”.” Matteuksen Evankeliumi 25:23.  

( Clare ) Ja tässä minä haluaisin lisätä jotakin. Ja se on yksinkertaisesti, että Herra aloitti meidän 

toimemme ruokapankilla. Ja olemalla paikalla ihmisiä varten, rukoilla heidän puolestaan. 

Menimme vieraisille koteihin ruuan kanssa, me jaoimme ruokaa koteihin monille erilaisille 

ihmisille, joilla ei ollut kulkuneuvoa. Ja me rukoilimme heidän kanssaan ja heidän puolestaan. Ja 

Hän piti meitä tässä asemassa hyvin pitkän aikaa. Hyvät viisitoista vuotta. Kahdenkymmenen 

tällaisen palveluvuoden jälkeen Hän avasi meille YouTube palvelutoimen. Mutta ennen kuin Hän 
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sai meidät valmistumaan johonkin, missä me voisimme tavoittaa paljon sieluja, me käytimme 

monia, monia vuosia tehden pieniä asioita, yrittäen olla uskollisia niille.  

Jeesus jatkoi… ”Minä lupaan laittaa pienet asiat eteenne joka päivä. Se saattaa olla niin 

yksinkertainen asia kuin, että tulette sillä hetkellä, kun teitä kutsutaan, pikemmin kuin että 

vitkastelisitte. Se saattaa olla työn tekeminen täydellisesti viimeistellyksi mieluummin kuin jättää 

se kesken ja sotkuiseksi. Se saattaa olla rehellisenä olemista ajoista, milloin tulette ja menette 

töihin. Se saattaa olla vastaamista armeliaisuudella sillä hetkellä, kun te näette tarpeen. Kaikki 

nämä ovat pieniä asioita, kun te teette ne uskollisesti, ne pätevöittävät teidät vastaanottamaan 

suurempia tehtäviä Minun Valtakunnassani. Olkaa uskollisia pienissä asioissa ja Minä lupaan, että 

Minä olen uskollinen tuodessani teidät syvemmälle kutsumuksessanne ja suurempiin asioihin, joita 

Minä olen valmistellut teitä varten jo ennen ajan alkua.” 

”Minä olen teidän kanssanne, rakkaat ja kallisarvoiset, päivän jokaisena hetkenä, jättäen pieniä 

Minun rakkauteni merkkejä teille ja pieniä kuiskauksia muistuttaen teitä huolehtimaan siitä, mikä 

on edessänne.” 

”Ne teistä, kenellä on lapsia, olkaa uskollisia opettaa heille oikeat tavat. Ja ne, joilla on aviomiehiä, 

kunnioittakaa, rukoilkaa ja huolehtikaa heistä, tämä on teidän apostolin tehtävänne. Myös eläkää 

todeksi armon työt jopa sisarusten ja perheenjäsenten kesken, olkaa esimerkki. Kopioikaa 

lapsillenne pyhyys, jota Minä opetan teille.Tämä on suurta työtä Valtakuntaa varten ja teidän ei 

tarvitse mennä katselemaan enemmän tekemistä kuin tämä. Tämä ja huomattava rukoileminen 

ovat teidän korkein kutsumuksenne.” 

 

 

494. Jeesus sanoo… Ole uskollinen Minulle & Sivuuta hyödytön 

 
OLE USKOLLINEN MINULLE & SIVUUTA HYÖDYTON 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Huhtikuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Ole Minun Kyyhkyni, Clare. Ole Minun puhdas kyyhkyni, ilman kompromisseja 

lihasi kanssa, aina ennalta aavistaen, mikä tulee miellyttämään Minua ja mitä voit tehdä Minulle. 

Aivan kuten mainitsit koti tiimillesi tänään. Ennakoi, mikä tulee miellyttämään Minua eniten ja tee 

se asia. ” 

” Pyydän, älä anna periksi lihallesi – pois jänön poluilta kuten kasvien kaunistelemisesta. Se on 

väärä suunta, Rakkaani. Sinun täytyy enemmän ja enemmän irrottaa itseäsi näistä asioista, niin 

että sinä voit hoitaa Minun asioitani. ” 

” Mitä enemmän annat periksi häiriötekijöille, sen vähemmän Minä voin käyttää sinua. Sinun 

täytyy olla uskollinen kantamaan tämä ies, jota Minä valmistelen sinulle. Sinä et saa antaa 

persoonallisen hyödyn vetää sinua pois velvollisuuksistasi, sielujen hoitamisesta ja musiikista. ”  

” Seurakunta, seurakunta, seurakunta. Anna sen olla sinun kaiken kuluttava ammattisi ja jätä tien 

poskeen nämä lapselliset päähänpinttymät. ”  
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Ja tässä minä haluan lisätä, että minä tunsin minun enkelini tönäisevän minua. ” Sinä et tule 

koskaan saavuttamaan päämäärääsi tässä elämässä sallimalla hyödyttömien asioiden vetää 

huomiosi muualle. Loppujen lopuksi, se tulee tekemään sinut kelpaamattomaksi niihin mahtaviin 

suunnitelmiin, joita Jumalalla on sinua varten.” Se sana Herralta ja varoitus minun enkeliltäni olivat 

tarpeeksi varoitusta minulle, niin että todella lopettaisin sen. Mutta minulle tuli paha olo, että olin 

vaarantanut ja pettänyt Herran.  

Jeesus jatkoi… ” Voi, Minulla on niin paljon hyvää tehtävää sinulle, mutta niin kauan kuin sinä 

notkistat polvea hupsuille asioille, sinä et ole valmis, etkä sopiva kantamaan hienointa viiniä. Sinun 

täytyy olla täysin omistautunut Minulle. Ei puoleen väliin, tai että jättäisit pikku nurkan itsellesi. Ei 

– hylkää itsesi kaikissa asioissa ja hoida Minun asioitani KOKO ajan. Tämä miellyttää Minua ja tuo 

Minulle lohtua heitä varten, jotka yhä jahtaavat maailmaa ja kaikkia sen hyötyjä. ”  

” Siihen pisteeseen asti, että sinä vesität elämäsi pienet asiat, siihen pisteeseen asti, että menetät 

sen mitä Minulla on varattuna sinua varten. Siispä pyydän, tee uusi omistautuminen päämäärälle 

Minua varten ja pysy siinä joka päivä. Minä lähetän sinulle pieniä piristyksiä matkan varrella, ja 

sinä tulet ilahtumaan niistä Minun hyväksymiseni vuoksi. Mutta älä etsi niitä, Lapsi. ” 

Hän teki sen itse asiassa. Kun hoidin tähän liittyvää työasiaa, minä vain satuin törmäämään 

purppuraisen kolmiapila kasvin siemeniin, jotka olivat kerta kaikkiaan kauniita. Siitä tulee todella 

kaunis kasvi. Ja minä kysyin Herralta, että voisinko saada ne. Ja hyvänen aika, Hän sanoi, että 

voisin. Minä yllätyin! Siispä minä sain siemenet ja minä aion istuttaa ne uuden kuun aikaan. Se oli 

pieni piristys, se oli jotain pientä, jota minä en odottanut. Itse asiassa, kun Hän sanoi, että voisin 

saada sen, minä tavallaan itkin. Sinä olet niin hyvä minulle, Herra. Sinä olet niin hyvä minulle!  

Siis, Herra jatkoi… ” Huolehdi vain Minun tarpeistani päivän joka hetki ja sinä tulet olemaan 

onnellinen, kun Minä pian palaan hakemaan sinua. ” 

 ” Sinä et jätä laulujasi laulamatta. Ne menevät maan halki ja maailman halki. Rajoita vain itsesi 

Minun tekemisiini ja anna muiden toimia sillä tasolla, jos he haluavat. Mutta sinä, pyhitä itsesi ja 

ole elossa Minulle ja kuoleta itsesi kaikelle muulle. Onko selvä, Rakkaani? ”  

Kyllä, Herra. Se on.  

” Minä en yritä riistää sinua, pikemminkin Minä valmistelen sinua suurimpaan siunaukseen, mitä 

sinun elämäsi voi kantaa. Tee Minulle se suuri kunnia ja ole uskollinen ja sivuuta hyödytön. Minä 

tulen suojelemaan sinua, mutta sinun täytyy totella Minun kehotuksiani. Jos halveksit Minua ja 

menet omaa tietäsi, no niin… sinun vihollisesi ottavat sinut vangiksi. Ole uskollinen Minulle, 

Rakkaani, niin kuin Minä tiedän sinun pystyvän olemaan. Ole uskollinen Minulle ja me tulemme 

kiipeämään tämän seinän helposti yhdessä ja sinä tulet löytämään itsesi uudesta ja loistavasta 

elämästä, mikä on valmisteltu sinulle. ” 

 

 

495. Jeesus sanoo… Kunnianhimo tulee olemaan teidän Tuhonne 

 
KUNNIANHIMO TULEE OLEMAAN TEIDÄN TUHONNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Huhtikuuta, 2017.  
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Clare aloitti… Kallisarvoinen Herra, pyydän, suo meille armo olla viisaita kuin käärmeet ja kuitenkin 

lempeitä kuin kyyhkyt.   

No niin, rakkaat Sydänasukkaat, meidän täytyy menettää kaikki, mitä me luulimme olevamme, tai 

meillä tulee olemaan mieltymys kunnianhimon, ylivoimaisuuden, kritiikin, ja pahimpana kaikesta 

Valehtelevan Hengen demoneihin, jotka älykkäästi manipuloivat omaksi pahaenteiseksi lopukseen. 

Ja he tulevat syöttämään teille valheita ihmisistä. Siispä, on oikein tuomita teko, jos teko on paha – 

mutta EI henkilöä, koska me emme tiedä heidän motiivejaan.  

Jeesus aloitti… ” Kysymys kuuluu, tulevatko sielut olemaan halukkaita luopumaan armottomasta 

jahtaamisestaan ylivoimaisuuteen ja kaikessa oman tahtonsa voittamisesta asioissa, joilla on 

mitään vaikutusvaltaa? Siitä on kysymys. Elämän haavat ovat hyvin, hyvin syviä, mutta heidän 

täytyy murtaa tämä tarve olla parempia kuin muut ympärillään. Tai muuten tämä on kutsu 

petoksen ja erillisyyden demoneille menestyä heissä, kun aiheuttavat tuhoa heidän ympärillään.”  

” Kysymys on suuri. Tulevatko he luopumaan suuruuden etsinnästä, siitä että olisivat oikeassa 

koko ajan ja hylkäämään kaiken maallisen kunnian? He eivät tule pääsemään eroon näistä 

demoneista, elleivät he ole halukkaita tulemaan riisutuiksi ei-miksikään ja ei-keneksikään. Tämä on 

äärimmäistä, mutta jos he eivät tee tätä ja pitäydy siinä, Minä en voi tehdä mitään estääkseni 

heitä toisesta loistartunnasta. Heidän täytyy olla onnellisia ei-kenenäkään ja ei-minään tai 

vihollinen tulee käyttämään tätä sisäistä hinkua suuruuteen uudelleen ja uudelleen.” 

” Tämä on itsen tuhoutuminen ja niiden todellisten lahjojen luonteen vuoksi, mitä Minä haluan 

luottaa astioille, tämä perustus täytyy laskea ensin. Ja Minä saattaisin lisätä, ja suojella kiihkeästi 

maallisilta ja hengellisiltä kunnianhimoilta. Hyvin nuorella iällä nämä puolustavat 

käyttäytymismallit voivat tulla mukaan, kun lapsi tuntee itsensä torjutuksi tai epäedullisesti tulee 

verratuksi toisiin sisaruksiin.”  

” Teidän kaikkien Minun lapsieni täytyy olla pieniä, jos te haluatte olla turvassa petokselta, 

kunnianhimolta, voimalta ja vaikutusvallalta. Se on silkka tosiasia: ellette te ole onnellisia 

löytäessänne ainoan tarkoituksenne elämässä Minun läsnäolostani, Minä en voi tukea teitä. Jos te 

yhä etsitte vanhempienne hyväksyntää, olittepa te 16 tai 60, te ette pysty pitämään kallisarvoista 

uutta viiniä. Teidän täytyy olla täysin onnellisia ollessanne ei-kukaan, turvallisesti Minun 

käsivarsillani, eikä kenenkään muun.” 

” Mikä tahansa muu motiivi tekee teistä kelpaamattoman ja epäkelvon astian jaloa käyttöä varten. 

Teidän elämissänne voi olla vain yksi rakkaus. Teidän elämissänne voi olla vain yksi tarkoitus. Voi 

olla vain yksi motiivi. Mikä muu motiivi tahansa, Ylpeydellä paisuteltuna, tulee avaamaan ovet 

näille pedoille, jotka koluavat Maapalloa etsien potentiaalisia uhreja, joita he voivat käyttää 

tuhotakseen toisia.”  

” Sinun tapauksessasi, Clare, kun se tapahtuu nenäsi alla, se on kanava, jota vihollinen etsii. Sinä 

olet turvassa niin kauan kuin pidät pääsi alhaalla ja tukeudut Minuun, osoittaen armeliaisuutta 

jopa vihollisillesi. Ei demoni vihollisille, vaan demoni vihollisten uhreille.”  

No niin, Herra – entä minä… kun ihmiset sanovat, että he kuulevat kaksi ääntä ja toinen ei ole 

Sinun – kuten pari ihmistä vastikään huomautti viestistä?  

Jeesus jatkoi… ” Se on sinun omasi, Rakkaani, tulee sinun sanavalintasi kautta tai mielentilastasi ja 

sinä olet oppimassa antaa sen pienentyä, että Minä saattaisin olla sinun viestiesi ainoa 
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käsikirjoittaja, jopa aivan pienimpiä vihjailuita myöten. Jokaisella sielulla on aikoja, vaikka olisi 

kuinka puhdas, että heidän oma älynsä värittää asioita. Se ei ole demoni, se on vain sinä ja sinun 

ilmaisutapasi ja ehkä hieman asennetta aika ajoin…”  

” Mutta lisääntyvästi, sinä saat kiinni siitä (Hän puhuu minun asenteestani) ja tunnet, kun joku ei 

ole täydellisesti ilmaistu, kuten Minä haluaisin sen olevan ja sinä teet uudelleen, että se kantaisi 

aiotun tarkoituksen, ilman sinun asennettasi. Jotkut voivat erottaa nämä kaksi, mutta että sitä 

pidettäisiin viholliselta tulleena, se on vakava virhe ja on vaarana Pyhän Hengen pilkkaaminen, 

koska Hän on sanonut niin monet asiat, mitä sinä kirjoitat.” 

” Olkaa varuillanne, jos te luulette, että teillä on näkemys, että te olette päteviä tuomitsemaan 

Minun palvelijoitani; olkaa varuillanne, ettette itse lankea petoksen kuoppaan. Jos te olette niin 

huolissanne puhtaudesta, alkakaa kotoa. On vielä paljon, mitä te ette näe itsessänne. Minä en 

puolusta Clarea. Minä vain kiinnitän huomionne asemaanne Minun edessäni ja kuinka Minä en 

pidä teidän toinen toistenne ja viattomien tuomitsemisesta.” 

” Kukaan teistä ei ole vapaa Minun ajatusteni värittämisestä tai jopa Pyhien Kirjoitusten. Kaikilla 

teillä on tietty mielipide, joka aiheuttaa teidät tulkitsemaan asioita tavalla, jolla te näette sen. 

Saanko Minä huomauttaa teille, että ne, jotka julmasti tuomitsevat viattomat, jotka itse asiassa 

ovat vilpittömiä ja suurelta osin uskollisia, eivätkä vääristele totuutta mieleisikseen… Jos te teette 

niin, te avaatte oven elämässänne suurelle koettelemiselle. Älkää koskeko Minun voideltuihini, 

ettette te itse joudu toisten tuomitsemisen ja teidän tuomitsemisenne uhreiksi, erityisesti, kun te 

olette viattomia.”  

” Kun te likaatte Minun astioitteni luonnetta, te kutsutte Saatanan koettelemaan teitä ja riippuen 

siitä, kuinka vakavasti tämä on tehty, Minä annan luvan. Siispä, kuten on kirjoitettu… ”Älkää 

tuomitko, ettei teitä tuomittaisi; sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä 

mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.” Matteuksen Evankeliumi 7:1-2. 

 ” Tämän verran on sanottu, sielun, joka haluaa palvella Minua, täytyy hylätä itsensä Minulle, tai 

ovi jää auki. Rukoilkaa tätä, rukoilkaa tätä paljon. Muistakaa, niin paljon kuin te osoitatte 

armeliaisuutta ja rakkautta muille, se tullaan mittaamaan teille takaisin teidän tarpeenne aikana 

myös. Ja Minä lupaan teille, kaikki Minun Lapseni, te tulette jossakin vaiheessa tarvitsemaan 

myös.” 

” Minä kuulen, mitä te sanotte ja mitä te ajattelette. Laittakaa ne linjaan toistenne kanssa, Minun 

rakkaat. Älkää sanoko yhtä asiaa, kun ajattelette täysin eri asiaa ja halventavaa. Ja älkää ikinä 

koskaan riemuitko pahasta, joka on kohdannut veljeä, takaisinmaksuna siitä, miten he ovat 

kohdelleet teitä.”  

” Jos Minä asun teissä ja Minä pystyin antamaan anteeksi Fariseuksille, te voitte myös antaa 

anteeksi harhaanjohdetuille, petetyille, Fariseuksille ja valehtelijoille elämissänne… ”Minun 

Armossani on sinulle kyllin.” Toinen Kirje Korinttolaisille 12:9.  

” Siispä, jatka rukouksiasi niiden puolesta, jotka ovat kamppailemassa tällä alueella, Clare ja ole 

hyvin altis tuntemaan myötätuntoa sydämessäsi, että Minä saattaisin riemuita Minun olemukseni 

heijastuksesta sinussa, sinun aidossa rakkaudessasi muita, erityisesti niitä kohtaan, jotka ovat 

vahingoittaneet sinua. Tämä on hyvin Minua miellyttävää ja vahva suojeluksen torni sinulle.” 
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” Jotkut, jotka tekevät näitä asioita, tullaan lopulta päästämään pahasta, jos he ovat todella 

vilpittömiä Minun kanssani ja ovat halukkaita tulla riisutuiksi. Mutta parantumisen täytyy mennä 

paljon syvemmälle kuin yhteen kohtaamiseen. Vihollinen tulee haastamaan tulevat päivät heidän 

elämissään, haluamalla voittaa jalansijaa johdattamalla heitä ja muita heidän ympärillään 

virheeseen. On äärimmäisen tärkeää, että te sanoudutte irti teidän omasta kiinnostuksestanne 

hengellisiin lahjoihin ja majoitutte syvälle Minun Sydämeeni, missä ei ole kunnianhimon lisäystä. 

Kunnianhimo jatkuessaan tulee olemaan teidän tuhonne. Kyllä, te haluatte lahjoja, jopa kuten on 

kirjoitettu, mutta ei koskaan enemmän kuin sydämen puhtautta ja motiivi Minua varten.” 

” Nämä ovat asioita, joita Minä haluan teidän tuovan Minun luokseni, Rakkaat.  

” Voi, kuinka Minä rakastan näitä astioita, jotka todella haluavat olla Minun. He haluavat palvella 

Minua, mutta ensin täytyy hylätä kaikki oman voiton pyynti. Sinä tiedät tämän tavan; sinulla on 

ollut tietoa tästä monta kertaa.”  

” Nöyrtykää, Minun lapseni, ei sanoilla, vaan sydäntenne syvyyksissä, hiljaisessa paikassa, ennen 

kuin anotte Minulta rukouksillanne. Nöyrtykää. Elävät vedet virtaavat kivikkoisten ylänköjen ohi ja 

tulevat lepäämään laaksoon. Olkaa te samoin laakso, minne Minun voiteluni kokoontuu, olkaa 

Minun Ilonaiheitteni hyvin kasteltu Puutarha.”  

” Ne, jotka menettävät elämänsä ja hylkäävät itsensä, tulevat varmasti löytämään sen. Laittakaa 

vahva vartiointi sydämiinne, mieliinne ja suuhunne, ettette jatkaisi synnin tekemistä 

tuomitsemalla. Minä kosketan sydämiänne nyt tällä halulla. Vartioikaa ja ravitkaa sitä, sallikaa sen 

neuvoa teitä kaikissa asioissa ja älkää koskaan olko tuomion ja kritiikin lähde niille, jotka 

työskentelevät sielujenne puolesta, sillä he ovat kokeneet monta kuolemaa ja kuolevat päivittäin 

teidän puolestanne. Pikemminkin, manifestoikaa uusi elämä, jossa on nöyryyttä, hellyyttä ja 

oppimiskykyinen henki ja olkaa se, joka on nopea kuuntelemaan ja jolla ei ole todellista halua 

puhua. Sitten, sävyisän ja nöyrän esimerkkinne vuoksi, Minä voin luottaa teille suurimpia 

palvelutoimen lahjoja ja erityisesti luottaa teille Minun rakkauteni.”  

” Sielu, joka ei ole kukistanut tarvettaan olla älykkäämpi ja parempi kuin muut, on demonin 

unelma isäntä.” 

 

 

496. Jeesus sanoo…  

Tulkaa ja levätkää Minun syvällisessä Rakkaudessani teitä kohtaan 

 
KESKEYTYKSIÄ… TULKAA & LEVÄTKÄÄ MINUN SYVÄLLISESSÄ RAKKAUDESSANI TEITÄ KOHTAAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Toukokuuta, 2017.  

Rakas Herra, päästä meidät tästä tunkeutuvasta, lähestyvästä vihollisesta ja anna meille viisautta 

ottaa tilanne haltuun ja eristää se ulkopuolelle meidän sisäistä linnaamme ja meidän erityistä 

paikkaamme, missä me vietämme aikaa rukousaikanamme Sinun kanssasi, Herra.  

Minun rakkaat Sydänasukkaani, me kaikki olemme erityislaatuisen hyökkäyksen kohteena juuri 

nyt. Nimittäin: meidät on suistettu aikatauluistamme ja meitä pidetään poissa rukoilemisesta. 
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Vihollinen on laittanut ansalankoja muutaman jalan (1 jalka= n.0,3 metriä) välein jalkoihimme, 

pitääkseen meidät pois rukoilemisesta.   

Meidän läheinen yhteytemme Herran kanssa saa aikaan kaikkia hyviä asioita ja suojelee meitä 

vääriltä päätöksiltä ja motiiveilta, jotka eivät ole täysin puhtaita. Hänen suloinen vaihtokauppansa, 

sydämestä sydämeen, puhdistaa meitä päivittäin, sillä aikaa kun vihollinen yrittää tahrata meitä 

päivittäin.  

Jeesus aloitti… ”Clare on oikeassa ja suunnitelma on toiminnassa suistaa teidän hengellinen 

elämänne raiteiltaan, pois Minusta ja maailmaan. Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu. Minun 

lapseni, älkää nähkö keskeytyksiä päivittäisrutiineissanne vain ”elämänä.” Ne eivät ole vain 

elämää; ne ovat sodankäyntiä. Ja kuolettavia yrityksiä kiskaista teidät pois Minun käsivarsiltani. Ei 

kerralla, vaan vähitellen.”  

”Vähitellen ja siitä kertyy PALJON. Oletteko koskaan huomanneet, kuinka 100 dollaria näyttää 

paljolta rahalta, kunnes menette kauppaan ja lähdette sieltä muutaman ruokatavaran kanssa? 

Jotenkin se 100 dollaria on kadonnut ja teillä on hyvin vähän näyttöä siitä.”  

”No niin, näin vihollinen varastaa Minut pois teiltä. Paitsi, että hän tekee sen ajan kuluessa. Pieniä 

ajan esteitä strategisesti asetettuina häiritsee koko päivää. Ja te ajattelette itseksenne, ”No niin, 

okei. Minä vain kaksinkertaistan aikani Herran kanssa huomenna.”  

Jeesus jatkoi… ”Ja huominen alkaa toisella keskeytysten sarjalla, mitkä jälleen pilaavat aikanne 

Minun kanssani. Tämä EI ole elämää, tämä on SOTAA!”  

”Te olette hyökkäyksen kohteena ja kaikkein tärkein asia elämässänne on maalitauluna – 

suhteenne Minuun. Katsokaahan, kun he kerran saavat aikaiseksi tämän hitaan erottamisen – 

mikä kestää yhdestä tai kahdesta päivästä yhteen tai kahteen viikkoon, melkein yhdessä yössä – 

kun he saavat sen aikaiseksi, teidän tuomitsemisenne ei enää ole vakaata, päätöksenne eivät enää 

ole pyhiä, asenteenne ei enää ole kärsivällinen ja pitkämielinen ja ystävällinen. Kärsimättömyys 

hiipii kuvioihin. Ei vain teidän ulkopuolellanne olevia kohtaan, vaan itseänne. Te alatte 

tuomitsemaan itseänne ja se leviää muihin, kunnes te olette kielteisessä spiraalissa.”  

”Minä kutsun teitä nyt tarttumaan tähän päällekäyvään hirviöön ja potkaisemaan sen ulos 

elämistänne. Kieltäkää siltä tila toimia. Nähkää se sellaisena, mikä se on ja annostelkaa aikanne 

suojelevalla muurilla. Korkealla muurilla, jossa on tornit, nähdäksenne etenevän vihollisen ja 

laittaaksenne hänet pakenemaan Totuuden nuolilla. Älkää antako hänen kiivetä muurille ja saada 

teitä kiinni. Laittakaa hänet pakenemaan rukouksella, pahasta päästämisrukouksilla.”  

”Ottakaa takaisin se, mikä on teidän – suloinen aika, jonka me jaamme keskenämme ja sallikaa 

Minun varustaa teidät päivää varten. Tietäkää, että Minä olen kaivannut teitä kauheasti. Minä 

kaipaan olla teidän kanssanne joka päivä ja kun näitä hyökkäyksiä tulee, Minä odotan teidän 

huomaavan vihollisen jalkeilla ja laittavan hänet omalle paikalleen, elämänne ulkopuolelle.”  

”Tulkaa sitten, Minun rakkaimpani. Tulkaa Minun lähelleni. Antakaa Minun halata teitä ja antaa 

anteeksi teidän erehdyksenne viettämisestä aikaa Minun kanssani. Tässä Minun käsivarsillani te 

tulette löytämään raskasta tykistöä vihollista vastaan. Te tulette löytämään selviä strategioita ja 

ennen kaikkea te tulette löytämään lepoa sielullenne. Hankkiutukaa eroon tästä hyökkäysten 

muurista meidän yksityisyyttämme vastaan ja levätkää Minun syvällisessä rakkaudessani teitä 

kohtaan.” 
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497. Jeesus sanoo… Ellette te käänny ja tule Lasten kaltaisiksi… 

 
ELLETTE KÄÄNNY & TULE LASTEN KALTAISIKSI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 5. Toukokuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Kun te olette tehneet kaiken mahdollisen tilanteessa ja mikään ei muutu, on aika 

päästää irti. Kun te olette panostaneet kokonaan itsenne ja mikään ei hievahdakaan, on aika 

leikata ankkurointiköysi ja ajelehtia pois.”  

”Sinä olet käynyt läpi joitakin myrskyisiä viikkoja ja jopa kuukausia ja sinä olet kunnioittanut Minun 

toiveitani jokaisessa tilanteessa. Nyt on aika jättää asia taaksesi. Luovuta se Minulle. Minä olen yhä 

itsevaltias. Prosessi on alkanut; sinun ei ole näkeminen sen loppuun saattamista. Sinun tulee 

totella ja kunnioittaa Minun ajoitustani, Minun ajanjaksoani. Toisin sanoen, Minä en kiistele 

ihmisen kanssa ikuisesti. Lopulta, Minä tulen sallimaan heidän mennä omaa tietään.”  

”Minä tiedän, että sinä ihmettelet, oliko asiassa koskaan yhtään vilpittömyyttä. Oli. Mutta sielu 

ajattelemattomasti astui veteen, joka ulottui yli heidän päittensä, ajatellen että he voisivat 

valloittaa maailman. Minun lapseni, Minä olen vetänyt teille rajoja elämänne piiriin. Jos te olette 

seuranneet Minua jonkun aikaa, nämä rajat ovat hyvin turvattuja.”  

”Siitä huolimatta, sielulla on taipumusta tulla rauhattomaksi ja se haluaa laajentaa aluettaan 

suuremmaksi kuin mihin on valmis. Kun sielu tekee sen, he vaarantavat itsensä suuresti. Vain 

koska teillä on menestystä yhdellä alueella, se ei tarkoita, että olisi itsestään selvää, että teidän 

tulee painaa päälle kaikilla alueilla ilman harkitsevuutta.”  

”Kun sielu haluaa olla oikeassa, miljoona oikeutusta annetaan heidän valitsemastaan kurssista. 

Sellainen sielu on helppo pettää, koska heitä voidaan helposti imarrella uskomaan, että se, mitä he 

haluavat tehdä, on annettu heille ylhäältä. Niin ei ollenkaan ole asian laita, Minun rakkaat.”  

”Kunnianhimon hengellä sielu helposti menettää näkyvistä rajat, jotka Minä olen vetänyt heille. 

Taivas on rajana ja he alkavat etenemään nopeasti.”  

”Te ette voineet nähdä tätä tulevaksi, mutta te näitte toisia asioita tulevan: varoitusmerkkejä. Ja 

sen mitä todella tapahtui. Minua surettaa nähdä yhden Minun omistani lankeavan itsepäisyyden ja 

itsensä liioittelun pilven alle. Siksi Minä olen niin hidas antamaan ylennyksiä ja palkkioita. Ei ole 

mitään vaarallisempaa itselle kuin yliluottavainen henki. Sinä olet nähnyt tämän holtittomuuden 

vaikutukset aikaisemmin, omassa elämässäsi.”  

”Minun lapseni, kun Minä annan teille lahjan, teidän täytyy pitää sitä lähellä sydäntänne. Jos te 

kuljette sitä kuuluttamassa ja kerskaamassa -varas, joka makaa odottamassa, tulee varmasti 

pilaamaan teiltä sen. Mitä enemmän te puhutte, mitä enemmän mainostatte, mitä enemmän te 

edistytte lahjassanne, ilman silmää harkitsevuudelle, sen todennäköisemmin te tulette 

menettämään sen.” 

”Minä toivon teidän kukoistavan lahjoissanne, joita Minä annan teille, mutta älkää salliko sen 

aiheuttavan sitä, että te oletatte astuvanne sinne, minne enkelit pelkäävät mennä. Jatkakaa 
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tasaista edistymisen soveltamista itseenne, mutta älkää kuvitelko olevanne sokeita virheille tai 

voittoisia joka taistelussa. Itse asiassa, turvallisinta on valmistella sydämenne siihen, että te tulette 

tekemään virheitä, kun te etenette. Virheet ovat väistämättömiä ja oleellinen osa oppimista. 

Siispä, älkää otaksuko olevanne oikeassa jokaisessa olosuhteessa; pikemminkin odottakaa niiden, 

jotka ovat pidemmällä elämän polulla, neuvovan teitä, kun te etenette uudelle alueelle. Sillä 

tavalla teidän edistymisenne tulee olemaan turvattua ja järjestynyttä.”  

”On hyvin vaikeaa palauttaa sielu takaisin, kun he ovat tehneet ”ilmiömäistä” edistystä. Ego on 

niin paisunut, että voittoisasta, läpäisemättömästä mielikuvasta irti päästäminen on lähes 

mahdotonta.”  

”Lankeaminen julkisesti tuo mukanaan murskaavan nolostumisen. Kuitenkin he, jotka tunnustavat 

lankeamisensa usein ja joilla ei ole mielikuvaa ylläpidettävänä, käsittelevät lankeamisiaan 

vaivattomammin ja rehellisesti. Onko se nöyryyttä? Kyllä, koska ei olla keräännytty ylös olemaan 

kuin Jumala. Pikemminkin on pysytty alhaalla maassa, missä on helppo toipua lankeamisesta, eikä 

peittelyä tarvita, pelkkä paljas yksinkertainen totuus.” 

”Mutta niille, jotka panostavat omanarvontuntonsa kuvaansa ihmisten edessä, petokseen 

turvaudutaan usein, että peiteltäisiin heidän heikkouttaan ja virheitään. Kuinka surullista. Tästä 

tulee koskaan päättymätön sarja valheita, että peitellään ja saavutetaan uudelleen asema 

ihmisten edessä, jokainen on yksityiskohtaisempi kuin edellinen, kunnes jokainen väsyy 

ilmeiseen… ja sielu riisutaan mitättömyyteensä.”  

”Silloin uudistus voi tapahtua, ellei sielu ole haluton. Sata kertaa Minä olen kertonut teille, Minun 

Morsiameni, älkää pelätkö tulla huomatuiksi, että olette tehneet virheen. Älkää peitelkö mitään, 

olkaa rehellisiä kaikessa. Te voitte kärsiä ihmisten moitteita, mutta mitä se teille merkitsee, kun te 

seisotte Jumalanne edessä nöyryydessä? Ilman olettamuksia, ilman teeskentelyä, 

lapsenkaltaisessa viattomuudessa. Todella, Minä olen puhunut sen ja se pitää ikuisesti, ”Totisesti 

Minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse Taivasten Valtakuntaan.” Se 

on Matteuksen Evankeliumista 18:3. 

 

 

498. Jeesus sanoo…  

Odottakaa Minun toimivan, kun astutte ulos Uskossa & Toivossa 

 
KUN ASTUTTE ULOS USKOSSA & TOIVOSSA… ODOTTAKAA MINUN TOIMIVAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 5. Toukokuuta, 2017. 

Clare aloitti… Antakoon Herra Jeesus meille kaikille Sydänasukkaille sitä rohkeutta, mitä me 

tarvitsemme astuessamme kohtaloihimme, täysin odottaen Hänen varustavan meidät. Amen.  

No niin, rakkaat ystävät, eilen illalla minulla oli läpimurto musiikissa, todellinen tunne Hengessä 

virtaamisesta. Esteet voitettiin, pelot voitettiin, kun minä vain tottelin ja aloitin työstämään 

seuraamalla inspiraatioitani. Se tarkoittaa, vihollisen sitomisen jälkeen ja Jumalalta armon ja 

suosion pyytämisen jälkeen.  
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Herra aloitti… ”Odota Minun toimivan. Kun astut ulos toivossa – erityisesti kun uskoasi koetellaan 

– mutta sinä pidät tiukasti armon köydestä kiinni, että Minä olen uskollinen, odota Minun 

toimivan.”  

”Monet teistä eivät etene niin kuin Minä toivoisin teidän, koska te odotatte ihmettä. Saanko Minä 

sanoa, teidän ihmeenne on sisällänne, kun etenette huolimatta alhaisesta todennäköisyydestä. Te 

tuotte Minulle eniten kunniaa, kun uskonne on horjuvaa, kuitenkin te pidätte tiukasti siitä kiinni ja 

etenette joka tapauksessa.”  

”Clarella oli eilen illalla läpimurto juuri samasta syystä. Hän odotti Minun toimivan, vaikka hän ei 

tiennyt yksityiskohtia. Kaikki mitä hän tiesi, oli että Minä olin luvannut hänelle, useiden ihmisten 

kautta, että voitelu oli tulossa. Siispä, toivoen vahvasti, vaikka tiesi, ettei se ollut todennäköistä, 

hän syöksyi eteenpäin kohtalonsa käsivarsille, kun Minä paljastin uuden kyvyn, manifestoituvan 

hänen uskollisuutensa kautta.”  

”Minun lapseni, te olette ihme, kun te syöksytte eteenpäin uskossa. Kun te istutte odottamassa 

Minun toimivan, te ette ole inspiraatio kenellekään. Tiesittekö te, että vähintäänkin teidän 

kristittyinä pitää rohkaista muita jatkamaan, ratkaisevilla toimillanne, kun etenette 

kohtaloihinne?”  

”Hänen polvensa kolisivat toisiinsa, kun hän aloitti muotokuvan, sen jälkeen, kun hän teki rohkean 

väitteen, että Minä tekisin sen hänen kauttaan ja se olisi voideltu. Minä haluan teidän näkevän 

Minun silmäni, rakkauden Minun silmissäni, Minun suuni ja kasvojeni ilmeen – että Minä olen 

hullaantunut Minun Morsiameni läsnäolossa. Kuinka teidän pitäisi tämä ymmärtää ilman 

jonkinlaista kuvaa katseltavaksi? Kyllä, Minun kaipaukseni ja teidän rakastamiseni salaisuus on 

sidoksissa Minun kasvojeni ilmeeseen – niin avoin, niin rakastunut ja niin kutsuva. Mutta entä jos 

hän olisi istunut siellä ja sanonut, ”No niin, minun on parempi yrittää ja käydä taide kurssi, ennen 

kuin teen tämän”.”  

”Millaista uskoa se olisi?Enkö Minä tiedä luomisesta enemmän kuin kukaan luoduista tällä 

Maapallolla? Siispä, enkö Minä uskollisesti heijastaisi Minun rakastavia ilmaisujani läpi tämän 

astian, jolla ei ole omaa lahjakkuutta? Kyllä, tämän takia Minä valitsin hänet… ei lahjakkuutta, 

hyvin vähän kokemusta, varmasti ei niin kuin oikeustieteellinen taiteilija, jonka töitä hän niin 

ihailee.”  

”Mutta tiedättekö te, että luodakseen teoksen, joka on vakuuttava Minun Rakkaudestani teitä 

kohtaan, teidän täytyy elää, asua, hengittää ja toimia Minun Sydämestäni käsin. Teidän täytyy 

tuntea Minut läheisesti, pystyäksenne kuvaamaan Minun Rakkauttani teitä jokaista kohtaan. 

Hänellä ei ollut lahjakkuutta – mutta paljon rakkautta ja tuttavuutta Minun kanssani. Siksi Minä 

valitsin hänet tekemään tämän muotokuvan.”  

”Nyt, täytyykö Minun muistuttaa teille, että Minä olen löytänyt teidät asumasta Minun 

Sydämessäni ja se pätevöittää teidät toimeksiannoille, jotka tulevat tuomaan Minun Morsiameni 

lähemmäs Minun käsivarsiani? Ikä ei ole este. Sairaus ei ole este. Kokemattomuus ei ole este – 

mikään näistä asioista, joista maailma syttyy, ei pätevöitä ryhtymään Minun töihini. Vain rakkaus 

ja läheinen tieto Minusta tekee sen.”  

”Äiti Teresalla oli tämä rakkaus ja tieto Minusta, sekä vuosien hallintotoimi rikkaiden opettajana. 

Kun hän kuuli Minun kutsuni köyhimmistä köyhimpien puolesta, hänellä ei ollut rahoitusta, ei 



 
247 

 

rakennusta, ei lääkkeitä, ei ruokaa, ei palkkaa. Hänellä ei ollut muuta kuin sydän täynnä rakkautta 

Minua kohtaan, usko ja tottelevaisuus. Se sai aikaan mahdottoman, kun häntä vainottiin joka 

askeleella, köyhien varustamisesta.”  

”Minä tein ihmeen jälkeen ihmeen ja vielä ihmeen hänen puolestaan, hänen uskonsa vuoksi, että 

Minä tekisin teot hänen kauttaan. Hän ei odottanut rahoitusta. Hän ei odottanut työntekijöiden 

liittyvän hänen joukkoonsa. Hän astui pois luostarin turvallisesta ja runsaasta varustelusta 

Kalkutan katujen vihamieliseen ympäristöön, joka oli täynnä tauteja, varkaita, muslimeja, hinduja 

– täysin aseistettuna pilkalla ja ylenkatseella tätä kristittyä naista kohtaan.”  

”Tätä Minä pyydän teiltä, Minun verkkaiseni. Te lepäätte sakkojenne päällä, odottaen, että joku 

tulee ja elää todeksi uskonne. Ei, ei! Minä olen antanut teille mandaatin edetä ja kukaan ei ole 

putoamassa taivaasta kera siistin pikku askelpaketin ja varustelu käsissään.”  

”Te tulette löytämään ohjeita ja varustelua joka aamu, kun te tulette Minun luokseni ylistyksessä, 

ihailussa ja rukouksessa. Te tulette menemään rukoiluun alastomina ja sokeina ja lähtemään täysin 

puettuinaMinun armooni. Tiedotettuina, silmät avoimina mahdollisuuksille, joita on edessäpäin.”  

”Minä kutsun teitä murtautumaan itsetyytyväisyyden muotistanne. Jotkut teistä laahaavat 

jalkojaan, koska Taivaaseennosto tapahtuu huomenna – tai niin teille on kerrottu. Ja kuinka monta 

huomenta on innokkaasti mennyt ohi, ilman mitään tuloksia? Jotkut teistä pidättelevät henkeään, 

koska teitä on johdatettu uskomaan, että ensimmäinen atomipommi tulee Pohjois-Koreasta 

milloin hyvänsä. Kuinka paljon aikaa te olette tuhlanneet odottamiseen?”  

”Sitä paitsi, kuinka te tiedätte, että Minä en ole kutsumassa teitä tulevaisuuden tapahtuman 

paikkaan? Teillä ei ole mitään keinoa tietää sitä. Te olette vain katsomassa kaikkia vääriä 

tietolähteitä ja odottamassa, että mitä ne sanovat tulevan tapahtumaan, tapahtuvaksi. Tiedättekö 

te, että jotkut näistä ihmisistä ansaitsevat tuhansia dollareita viikossa, pitäessään teitä tuolin 

reunalla? Teitä todellakin käytetään hyväksi. Heikkoutenne on pelko ja niin teidän täytyy saada 

viimeisin korjaus siitä, mitä voisi tapahtua teille huomenna – pikemminkin kuin että heittäisitte 

varovaisuutenne tuuleen ja astuisitte eteenpäin, muuttamaan jotakin paremmaksi maailmassa, 

kun vielä on aikaa.”  

”Antakaa Minulle anteeksi, että olen hieman karkea kanssanne, Minun valittuni. Mutta Minä 

odotan… Minä olen pettynyt, että te ette ole toimineet Minun lupausteni pohjalta vielä. Minä 

haluan teidät sellaiseen asemaan, että te olette kykeneviä vastaanottamaan armojen vapautusta 

Taivaasta, joka on vasta alkanut valumaan alas uskollisille, jotka ovat lähtemässä ilman mitään.”  

”Minulla on paljon teitä varten, mutta te tulette jättämään sen huomiotta, jos te ette nyt aloita 

kutsumuksessanne. Te tiedätte, mitä Minä olen pannut teidän sydämiinne… nyt toimikaa sen 

mukaan. Lopettakaa vitkasteleminen. Kulkekaa kohtaloanne kohden, käsikkäin Minun kanssani. 

Minä tulen asettamaan teidät armon rännin alle ja te tulette todella voimaantumaan. Mutta se ei 

ole ihme, jonka muut voivat nähdä. Ei, ihme olette te, kun te lähdette uskossa ilman mitään. Se 

tulee vakuuttamaan heidät siitä, että Minä olen todellinen, kun he näkevät, että Minä varustaan 

teidät ja tuon teidät syvemmälle ja syvemmälle teidän alati laajeneviin kohtaloihinne.” 

”Tulkaa nyt. Minä olen järkeillyt teidän kanssanne. Tulkaa nyt… ottakaamme ensimmäiset askeleet 

yhdessä. Rohkeutta! Minä en tule jättämään teitä tai hylkäämään teitä teidän vihollistenne 
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tahdolle. Pikemminkin Minä tulen suojaamaan ja suojelemaan teitä ja te tulette julistamaan 

Jumalanne uskollisuutta kansakunnille.” 

 

 

499. Jeesus sanoo…  

Minun rakkaat Morsiameni, Minä haluan aina sitä, mikä on parasta teille 

 
MINUN MORSIAMENI… MINÄ HALUAN AINA SITÄ, MIKÄ ON PARASTA TEILLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 9.Toukokuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minun rakkaat Morsiameni. Minä haluan sitä, mikä on parasta teille – aina. Joka 

päivä. Joka hetki. Se on, minkä Minä tiedän johdattavan teidät teidän suurimpaan iloonne ja 

pyhyyteenne, niinpä Minä ohjaan teidät pois tietyistä asioista. Pyydän, luottakaa Minuun tässä. 

Minä tiedän, mitä on edessä. Minä tiedän, mitä ansoja on viritetty jalkojenne alle ja peitelty 

verukkeella, että tehdään hyvää muille.”  

”Luottakaa Minuun, pyydän. Luottakaa Minuun, että jos Minä en salli teille jotakin, se on erittäin 

hyvästä syystä – ja jos te itsepintaisesti haluatte sitä, se tulee olemaan teidän haitaksenne. 

Todella, parantamisen lahja on läsnä ja toiminnassa monilla teillä. Pitäisikö teidän sen vuoksi ottaa 

kaksi askelta taaksepäin ja etsiä apua luodulta, kun Luoja on toimimassa suoraan teidän 

kauttanne? Kyllä, Minä tein kasveja lääkintää varten, jopa Maapallolla, muuta Minun armoni 

työskentelee luodun kautta ja se tuo lievityksen. Minun armoni on suurempaa, kuin kasvin kemian 

fyysinen todellisuus ja Minä voin tehdä Armollani asioita, jotka hämmentävät ja uhmaavat tiedettä 

selittämään.”  

”Siispä, eikö teidänpitäisi etsiä Minun tahtoani ja Minun armoani yksinomaan?”  

”Tämä opetus ei ole kaikille; se on kova sanoma. Mutta teille, jotka johdonmukaisesti asutte 

Minun sydämessäni ja olette nähneet johdonmukaisia tuloksia rukouksessa, Minä toivon, että te 

tukeudutte Minuun yksinomaan ja pysytte erossa maailmasta. Ja tämä ulottuu mihin tahansa 

paheeseen ja kiintymisen kohteeseen, mikä teillä onkaan, olivatpa ne Maapallon asioita tai 

ihmissuhteita. Tai tietoa. Minä tiedän, mikä on parasta teille. Oppikaa sanoutumaan irti kaikista 

asioista ja luottamaan Minuun kyselemättä.”  

”Minä näen teidän kohtalonne selvästi ja Minä myös näen vihollisen suunnitelmat suistaa teidät 

raiteiltanne matkan varrella. Mutta Minä tulen varoittamaan teitä omantuntonne kautta, jos te 

vain kuuntelette HYVIN HUOLELLISESTI. Minä tulen kertomaan pahojen suunnitelmat ja kuinka 

kukistaa ne, jos te tukeudutte Minun koko sydämestänne. Eikä väliä, millä he suunnittelevat 

motittavansa teidät ansaan, Minä tulen ohjaamaan teidät niiden vaarallisten matalikkojen ja 

paikkojen ohi, missä te tulette karille elämässänne; paikoissa, missä suurta vahinkoa ja viivytyksiä 

tulee tapahtumaan – jopa haaksirikkoja ja uppoamisia mutaan.”  

”Luottakaa Minuun tässä. Ympärileikatkaa sydämenne ja päänne kohti päämääriä, joita Minä olen 

asettanut elämällenne, ilman poikkeamista, ilman uteliaisuutta, ilman tarvetta tietää enemmän tai 

yrittää tätä tai tuota. Te ette näe sitä, mutta teidän uteliaisuudellanne on ollut tapana sotkea 
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teidät asioihin. Teidän hyvällä tahdollanne on ollut tapana viedä teidät pois suuremman hyvän 

kurssiltanne, jonka Minä olen säätänyt teidän elämiinne.”  

”Olkaa hyvin varautuneita mistä tahansa suunnasta, joka saa teidät pois kurssiltanne. Te voitte olla 

varmoja, että vihollinen on huomannut määränpäänne ja hän tulee tekemään mitä tahansa 

aiheuttaakseen teidän poikkeamaan vain asteen verran elämänne matkalla. Ja te tulette täysin 

jättämään huomiotta maalinne ja jopa ohittamaan sen, koska navigointinne on pielessä vain yhden 

asteen.”  

”Kuinka te tiedätte, että te olette poikenneet suunnasta? Pieni ääni sisällänne väräyttää ja nykii 

teitä. Joka kerta, kun te siirrytte tekemään sitoumuksen väärään suuntaan, Minä asetan hälytyksiä 

teidän omaantuntoonne. Mutta jos te olette hyvin kiintyneitä siihen, te tulette järkeilemään näitä 

hälytyksiä… ”Mutta tämä tulee auttamaan. Minä haluan tehdä hyvää muille. He tarvitsevat tätä, 

minä tarvitsen tätä. Mutta, mutta, mutta…” 

 ”Kun te kuulette tämän kaltaisia keskusteluja olevan meneillään sisällänne, te voitte olla varmoja, 

että te yritätte oikeuttaa jotakin, mitä Minä en halua teidän saavan. HÄLYTYS… ISO 

HÄLYTYS…katukaa, kääntykää ja palatkaa yksinkertaiselle polulle, jonka Minä olen jo asettanut 

eteenne.”  

Ja Pyhä Kirjoitus tuli mieleen: ”Omaan sydämeensä luottavainen on tyhmä, mutta viisaudessa 

vaeltava pelastuu.” Sananlaskut 28:26. 

 

 

500. Jeesus selittää… Hirviön Leuat, jotka voivat suistaa Kohtalonne raiteiltaan 

 
HIRVIÖN LEUAT, JOTKA VOIVAT SUISTAA KOHTALONNE RAITEILTAAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Toukokuuta, 2017.  

Clare aloitti… Välittäköön Herra suurta rohkeutta ja viisautta meille, jotka koemme 

koettelemuksia. Tulkaamme rohkeiksi, uuden kasvun myötä, tehden kaikkein parhaimpia rypäleitä.   

Minun rakkaat Sydänasukkaani, viimeiset kaksi päivää ovat olleet tunteiden suhteen hyvin 

vaikeita. PALJON katumista. Vaikuttaa siltä, että Herra on mennyt pantterin pesään, 

puhdistaakseen korruption sydämestäni. Minä olen kamppaillut oman pääni pitämisessä kaksi 

päivää nyt ja joka kerran, kun näen, että en voi, se pistää, polttaa ja tuntuu kipua ja on niin kovin 

turhauttavaa! Minä opin Minä opin turmeltuneisuuteni syvyyden, kun se tulee maailman asioihin, 

vaikka ne ovatkin niin hyvin pikkiriikkisiä verrattuna siihen, miten minua voitaisiin häiritä tai 

jahdata.  

Sain erittäin hyvän Rhema-ohjelauseen Äiti Teresalta – siteerauksen häneltä. Kun kaipaus rahaan 

tulee, tulee myös kaipaus siihen, mitä raha voi antaa: ylenpalttisuuksia, mukavia huoneita, 

ylellisyyksiä pöytään, enemmän vaatetusta, faneja ja niin edelleen. Tarpeemme kasvavat, sillä yksi 

asia tuo toisen ja tulos on loputon tyytymättömyys. Näin se tulee. Ja se oli Rhema-ohjelause, 

luulisin, että sain sen noin kolme päivää sitten, kun Herra yritti saada minun huomioni.  
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Herra aloitti… ”Sinä käyt läpi sydämen ja kiintymysten kohteiden puhdistusta. Minä tiedän, että se 

on kivuliasta, mutta sinä vapautat maailman osia, jotka ovat kuin sedimenttiä sydämesi pohjalla. 

Asioita, joita olet perinyt äidiltäsi, omalta halu luonnoltasi; asioita, jotka myrkyttävät hengellistä 

elämää ja laimentavat tehokkuuttasi Minun palvelemisessani.”  

”Minä tiedän, että se on kivuliasta. Se on maailmallisen halujen kertymisen vaikutusta – sinä et 

koskaan ole aivan täysin vapautunut niistä. Kyllä, sinä voisit kutsua sitä linnakkeeksi. Sillä on monia 

lonkeroita, jotka ulottuvat elämäsi jokaiselle alueelle. Minä poistan ne, Clare, mutta ensin sinun 

täytyy sanoutua irti niistä.” 

”Minä otan ne pois ja sinun täytyy kohdata niiden vaikutus sinuun ja se on osa irti päästämisen 

prosessia. Ne ovat pidätelleet sinua koko elämäsi ajan. Ne ovat vääristelleet sinun kulkuasi, kun 

kulkusi olisi voinut olla suorempaa ja olisit voinut saada aikaan niin paljon enemmän. Vihollinen on 

käyttänyt niitä suistaakseen sinut sivuraiteelle ja harhauttaakseen sinua.” 

”Minä tiedän, kuinka kivuliasta se on. Siksi Minä kerroin sinulle, että mietiskele Minun käsiäni, 

Minun jalkojani ja Minun kylkeäni. Koska Minä kärsin niitä kipuja lunastaakseni sinut pois 

maailman tavoista, jotka niin hallitsevat ajatteluasi. Sinulla on ollut monia puhdistumisia; mutta 

tämä on suunniteltu olevan viimeisesi; se on yksi syy, miksi se on niin kivuliasta päivä päivän 

jälkeen.”  

”Minun rakkaani, kun tunnet halua jahdata asioita, joista Minä olen kertonut, että sinun tulee 

luopua, silloin sinä katsot hirviön leukoihin ja juuri siihen voimaan, joka voi suistaa kohtalosi 

raiteiltaan, jos sallit sen. AINOA tapa käsitellä sitä, on täydellinen ja lopullinen omapäisyyden 

hylkääminen.”  

( Clare ) Pystyin todella tuntemaan sen, kun oivalsin, että olin tehnyt virheen erottelussa ja että 

Hän ei halunnut minun käyttävän perus öljyjä. En voinut jatkaa ja sanoa, ”No niin, voit pitää tämän 

ja sen voit antaa pois.”Minun vain täytyi ottaa ne kaikki, laittaa ne laatikkoon ja viedä ne ulos 

talosta, kunnes kätilö, jolle olin antanut ne, voisi tulla hakemaan ne. Minun täytyi saada ne pois 

näkyvistäni.”  

Jeesus jatkoi… ”Ei sillä, että tämä olisi viimeinen testi elämässäsi, kaukana siitä. Mutta tämä on 

suuri, suunnattu murtamaan linnoitus. Kuten tiedät, olet valmis pahasta päästämiseen, kun olet 

päässyt vihollisen kiusauksista tietyllä alueella ja olet päässyt pisteeseen, missä SINÄ ET HALUA 

SITÄ enää. Tämä on hyvä merkki, murtaudut irti siitä ja julistat, että sinä et halua sitä, se on hyvä 

ilmaus siitä, että jos Minä poistan linnakkeen demonisen vastustuksen osatekijät, sinut tullaan 

päästämään pahasta. Lopullisesti.”  

”Tulee kestämään jonkin aikaa, kun rakennat päättäväisyyttä, että kieltäydyt sanomasta kyllä tälle 

paheelle. Hyvin vähän aikaa, mutta Minä haluan sinun olevan urhea ja rohkea, koska palkinnot, 

joita Minulla on sinua varten, ovat paljon ylitse tekemäsi uhrauksen.”  

”Kyllä, Minä olen tehnyt kauneutta nautittavaksi. Mutta Jumalan palvelukseen pyhittäytyneellä 

sielulla täytyy olla tiukka sitoutuminen Minun Henkeni liikkeelle, ilman vihjettäkään oman edun 

tavoittelusta. Jos olet tuntenut tämän vapauden menneessä ja sinä tulet tuntemaan sen 

uudelleen, Minä lupaan sinulle. Minä olen aloittanut tämän työn ja Minä tulen saamaan sen 

valmiiksi. Mutta Minä tunnustan sinulle, Clare – se on kivuliasta. Mitä syvemmälle sinuun 

juurtunut se on, sitä kivuliaampi uhraus on heittää se pois.” 
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”Minun rakas, rakas Rakkaani, Minä pyydän sinua olemaan huumaantuneena Minun läsnäolostani, 

yksin Minun kauneudestani. Minä tiedän, että ajoittain on vaikeaa löytää rauhan paikka, missä 

jumalallisten totuuksien miettiminen ja Minun olemukseni ovat kaikki, millä on merkitystä sinulle. 

Mutta katsohan, Minä tarvitsen sitä, että paikka sisälläsi on täyttynyt Minun Hengelläni. Tilaa ei 

ole tarpeeksi, jos tämän maailman muta ja sakka on rakentunut kerros kerrokselta.”  

( Clare ) Ja kun Hän sanoi sen, muistin myös toisen Rhema-ohjelauseen, jonka sain, ”Jos me emme 

valitse intohimojemme kuolettamista, me saatamme elää pelossa ja epäillä kaikkea. Keskity ja 

kiellä itseltäsi se, mikä ei ole tarpeellista.” Siinä vaiheessa näin punaisen sydämen. Yli puolet 

tämän sydämen sisuksesta oli mutaa!!!  

Jeesus jatkoi… ”Kyllä, me kuivaamme sydämesi suota, niin, että sinulla on niin paljon enemmän 

tilaa Minulle ja Minun rakkaudelleni sieluja kohtaan! Kuinka kaunis onkaan sydän, joka on 

vapautettu vuosien omapäisyyden ja rahanhimon korruptiosta. Sinä voisit oikeutetusti sanoa, että 

muta, jonka näet, on tehty kaikista maailman asioista, joita olet etsinyt ja jotka asettuivat asumaan 

sydämeesi, mutta sitten alkoivat pilaantumaan ja tekemään tiiviin, ruskean mönjän kerroksia. Kun 

se on poissa, Minä tulen täyttämään sinut elävillä vesillä ja sinä tulet virtaamaan Minun Henkeni 

kanssa, tavalla, jota olet kaivannut.”  

”Olet puhunut monta kertaa aikaisemmin siitä, että olet tuntenut itsesi saarretuksi. No niin, nyt 

näet sen ajantasaisesti. Minun Rakkauteni voiman on tarkoitus kierrellä sydämesi ympärillä kuin 

kristallinkirkas virta, mutta nyt se virtaa hitaasti kuin vanha, mutainen joki. Ja siksi olet kohdannut 

paljon vastustusta pitäessäsi yllä Minun Rakkauteni tulta ja kaataessasi sitä muille työsi kautta. 

Sinä ponnistelet paljon näiden vanhojen linnakkeiden kanssa, mitä on elämässäsi ja Minun 

sydämeni mukaista on vapauttaa sinut niistä.”  

”Silmä ei ole nähnyt, korva ei ole kuullut kaikkia ihmeellisiä asioita, joita Minulla on sinua varten 

varattuna, sitten kun niille on tilaa sydämessäsi. Kun Minä kutsuin sinut tähän elämään, sinä näit 

itsesi pölyisellä tiellä Lähi-Idässä, kulkemassa Minun kanssani sandaaleissa, vain tunika melkein 

ainoastaan päälläsi. Se oli suurimman puhtauden kuva ja sydämen ja sielun irtaantumisesta 

maailmasta. Ei voi kulkea, jos kantaa niin monia asioita; täytyy kulkea ilman lastia, vain kaikkein 

tarpeellisimmat asiat pikkuriikkisessä olkalaukussa.”  

”Kun asuu talossa, paljon on kerääntynyt ja on muodostunut mieltymys paljoon. Ja se ei ole 

yksinkertaisesti tarpeellista ja itse asiassa, se on este vapaudellesi. Ei. Minä en halua, että menet ja 

heität kaiken menemään. Mutta Minä välitän sinusta, että jätät huomiotta kaiken, mikä ei ole 

tarpeellista palvelutoimelle. Tällä tavalla sydämesi tulee vapaaksi ja puhtaaksi sotkusta. 

Vähemmän on ENEMMÄN. Vähemmän maailmaa on ENEMMÄN Minua.” 

”Nyt, kun jatkat kulkemista sydän ympärileikattuna, sinä tulet yhä kohtaamaan sinulle asetettuja 

ansoja ja kokeita, Clare. Ole valpas, Clare. Kun Minä kerron sinulle, että ole varuillasi, Minä 

tarkoitan sitä! Huoli on tulossa, etkä sinä tunnista sitä. Enimmäkseen koska sinun erottelukykysi 

alun alkaenkin oli heikkoa. Kun tunnet liikahduksen hengessäsi, sinä tiedät, että sinua varoitetaan, 

ei väliä, kuinka tulkitset Pyhät Kirjoitukset, mitä Minä sinulle annan viesteissäsi.” 

”Kun tunnet minkälaisen liikahduksen tahansa – JUOKSE poispäin siitä. Älä jää viihdyttämään sitä 

ja ottamaan selville, minkä kokoinen, muotoinen tai värisenä se tulee sisään!!! JUOKSE siitä 

poispäin. Huuhtele se pois edetäksesi, se on ansa. Ja sillä on hampaat! Ja ne hampaat tulevat 
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iskemään sinuun ja loukkaamaan sinua. Vielä kerran, haava tulee tulehtumaan ja koskemaan vielä 

enemmän.”  

”Kun Minä varoitan sinua katsomaan ympärillesi, sinä olet jo astunut kohti ovelasti jalkoihisi 

laitettua ja peitettyä ansaa kohti, se näyttää jotenkin täysin viattomalta. Ja Minä lupaan sinulle, 

niiden haavojen hoitaminen on jotakin, mitä sinä et koskaan halua toistaa.” 

”Se mitä sinulle on sallittua, on paljon vähemmän, kuin mitä on sallittu muille sieluille, joille ei ole 

annettu paimentamisen tehtävää. Paimen kantaa mukanaan vain perus välttämättömyyksiä – vain 

muutamaa asiaa varustamaan itseään. Hänellä ei ole vaunuja seuraamassa perässään, mikä olisi 

täynnä kahvaan asti asioita, joista hän nauttii. Pikemminkin hän kantaa mukanaan lääkettä 

lampaille, asetta leijonia ja karhuja vastaan, hiukan ruokaa ja vettä – koska hänen koko 

olemuksensa on kietoutunut hänen laumansa tarpeisiin.” 

”Mikä tahansa, mikä on lisää tähän, saa aikaan, että hänen ajatuksensa harhautuvat väärään 

aikaan, sillä aikaa, kun leijona väijyy hänen lampaitaan. Ja hän tulee olemaan niin uppoutunut 

tähän ajatusten harhauttajaan, että tuho seuraa. Siihen mennessä, kun hän näkee sen, useita 

lampaita on jo hajallaan, haavoittuneina, kadotettuina ja kuolleina. Tämä on jo tapahtunut sinulle, 

Minun Rakkaani.”  

”Siispä nyt Minä osoitan tämän Minun kaikkein kallisarvoisimmille Morsiamilleni. Jos teitä 

kutsutaan ylemmäs, on aika jättää maailman asiat taakse. Huolet siitä, mitä te söisitte, joisitte tai 

pukisitte päällenne. Nämä asiat tulevat sieppaamaan teidät, jos sallitte sen. Kaikkialla ympärillänne 

on ihmisiä, jotka tarvitsevat kosketusta Minulta. Olkaa rohkaisija, minne ikinä menettekin. Älkää 

ajatelko itseänne, vaan ympärillänne olevia. Tulee olemaan aikoja, jolloin Minä tulen 

elävöittämään ihmisiä luoksenne ja te olette inspiroituneita tavoittamaan heitä.” 

”Jos te olette äiti tai isä, palvelkaa perhettänne ensin, sitten opettakaa lapsianne, kuinka rukoilla 

köyhien puolesta, kuinka antaa heille, jotka ovat kriisissä. Kuinka ruokkia köyhiä, kuinka olla 

ystävällisiä ja olla tuomitsematta heitä, ketä näkevät – vaikka he ovat rähjäisiä ja köyhiä. 

Muistuttakaa heitä usein Sananlaskuista, auttaaksenne heitä ajattelussaan ja kasvamaan 

viisaudessa. On niin paljon, mitä voitte tehdä muovataksenne lapsianne Minussa, ennen kuin 

heidät vapautetaan maailmaan. Ja todella, tämä on ensimmäinen palvelutoimesi aviomiehesi 

jälkeen.”  

”Mutta teille muille, Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannu elatuksen toimiin (siviiliasioihin), 

sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut.” Toinen Kirje Timoteukselle 2:4. 

”Kun löydätte alueen, jonka Minä olen antanut käsiinne käyttääksenne lahjaanne, olkaa vahvasti 

kriittisiä kaikesta, mikä tulee sen tielle, jopa kuten on kirjoitettu… ”Ettekö tiedä, että jotka 

kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niin kuin 

hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa; he 

saadakseen katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman.” Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 

9:24-25.   

”Minä tiedän, että on vaikeaa jättää mieltymyksenne taaksenne, että teidät kutsuttaisiin rukoiluun 

ja toimintaan. Minä tiedän, että joskus teidän täytyy kävellä auringossa, ottaa nokkaunet tai joskus 

virkistyä ja puhdistua kuunnellaksenne inspiraatiota saadaksenne.”  
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”Mutta Minun rakkaat, yrittäkää rajoittaa niitä tilaisuuksia niin paljon kuin voitte ja oppikaa 

saamaan suurta iloa, kun Minä käytän teitä koskettamaan toista sielua. Imekää itseenne sitä 

hetkeä ja tietäkää, että palkkionne Taivaassa on varma. Ja kun tulette uskollisemmiksi joka 

minuutti, kun teille on myönnetty elämänne, Minä lisään vaikutustanne ja rikastutan teitä 

suuremmalla voitelulla.”  

”Ja sinä, Minun Clareni, tiedä, että jokainen oksa, joka kantaa hedelmää, sen Minä karsin, että 

toisit vielä enemmän hedelmää. Pois leikkaaminen ei koskaan ole miellyttävää, mutta sato on 

valtava ja hyvin sen arvoinen.”  

”Älkää antako periksi, Minun kyyhkyni. Älkää uupuko loppuun. Odottakaa, vain odottakaa, kunnes 

näette, mitä palkintoja Minä olen varannut teille jokaiselle! Mutta että te ette uupuisi loppuun 

sillä aikana, te jotka olette antaneet kaikkenne; te jotka olette taistelleet hyvän taiston paheitanne 

vastaan – teihin Minä olen hyvin mielistynyt ja te tulette pääsemään Herranne iloon.” 


