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HELMIKUUN 14. 2023… JEESUS SELITTÄÄ… KIUSAUKDEN VASTUSTAMINEN MINUN ARMOLLANI& 

AITO RUKOUS 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Helmikuun 14. 2023. 

(Clare) Siunatkoon Herra teidän suloiset sydämenne Hänen kestävyydellään ja rakkaudellaan, 

rakas perhe. Herra, kiitos Sinulle, että Sinä vastasit minulle niin nopeasti ja (kiitos) minun 

pitelemisestäni, vetämisestä Sinun Sydämeesi, vaikka minä jopa halusin rukoilla suurimman osan 

päivää enkä rukoillut, koska sotkuja oli siellä ja täällä. Tunsin oloni niin epäjärjestyksessä olevaksi. 

(Jeesus) ”Suloinen Morsian, pidä paikat siistinä ja järjestyksessä, sillä Minulla on paljon työtä 

sinulle tehtäväksi, enkä Minä halua sinun juoksevan ympäriinsä turhautuneena, koska et voinut 

löytää asiaa, jota tarvitsit. Se tuntuu hyvältä, eikö tunnukin?” 

(Clare) Kyllä Herra, todella tuntuu. 

(Jeesus) ”Vielä pikkuisen lisää ja tulet saamaan talon järjestykseen. Tämä on hyvää harjoitusta, 

kevätsiivous ennen kevättä, kaikki valmiina lähtöön.” 

(Clare) Jeesus, haluan vain halata ja pidellä Sinua. 

(Jeesus) ”Sinä olet pidellyt Minua lähellä koko päivän. 

(Clare) ”No niin, minä yritin. 

(Jeesus) ”No niin, onnistuit, lepää siinä ymmärryksessä. Tämä on tapa, jolla Minä haluan sinun 

rukoilevan joka päivä.” 

(Clare) Rukoilevan? 

(Jeesus) ”Etkö sinä tiedä ja tunnista, että tämä on rukous?” 

(Clare) No niin, en todella, koska en todella ollut nostamassa (ylös) yhtään anomuksia, paitsi pari 

kertaa. 

(Jeesus) ”Ei, rakkaani, tämä on Läsnäolon Rukous. Minun pitelemiseni tällä tavalla on 

todellisuudessa aito rukous, tietoisuutesi ja tarpeesi julistus Minulle, kuin myös arvostuksesi ja 

Minun ylistämisesi. On aivan kuin sanoit… ’Jeesus, en voi elää ilman, että Sinä pitelet minua 

tiukasti, en edes yhtä sekuntia.’ Laittamalla Minut ensimmäiseksi mielessäsi ja 

tärkeysjärjestyksessäsi, sinä olet julistamassa tätä. Minä vastaanotan sen rukouksena, syvästi 

rakastuneen sielun rukouksena, mikä ei voi kestää Minusta erossa olemista.” 

(Clare) Oi Herra, toivon, että se on totta!  

(Jeesus) ”Minä en olisi sanonut sitä, mitä sanoin, jos se ei olisi ollut (totta). Clare, sinä tiedät, että 

Minä en imartele Minun huulillani, Minä puhun totuuden.” 

(Clare) Herra, Minä en halua nähdä ketään muuta, kuulla ketään muuta, tai lukea ketään muuta. 

Tämä on armo, jonka Minä haluan pitää ikuisesti. Ja sanoin sen, koska en edes tunne kiusausta 

Youtuben uutisiin, sotaan tai mihinkään muuhun enää. 

(Jeesus) ”Saatana on jo juonimassa ottaakseen sen pois. Vartioi sitä, Rakastettu. Sinä olet 

ponnistellut määrätietoisesti ja kun Minä näen sielun rikkovan pahan tavan, vain vähällä armolla 

tehdä se, Minä palkitsen heidät heidän pysyvyydestään ja päätöksestään… jopa kun se ei ole niin 



täydellistä, kuin mitä he haluaisivat sen olevan, koska he todella haluavat sitä tarpeeksi, 

nähdäkseen vaivaa. Minä palkitsen heidät matkallaan uusien armojen kanssa, tehdäkseen ne 

vakaammiksi. Tavallaan he ovat todistaneet, että he voivat pitää kiinni armosta, jos Minä annan 

sen heille, siispä Minä annan. Nyt sinun täytyy taistella pitääksesi se, koska Saatana tulee mitä 

varmimmin yrittämään varastaa se.” 

”Minun ihmiseni, kun te haluatte muuttua, mutta teiltä puuttuu päätöskykyä, mutta viimein teette 

ratkaisun, Minä olen hyvin, hyvin mielissäni. Sitten Minä katson, kun te kuljette kiusausten läpi, 

jotka Minä tarkoituksellisesti sallin, nähdäkseni haluatteko te todella, todella muuttua. Kun te ette 

anna periksi tietyn ajan kuluessa, monien kiusausten (kulkemisen) läpi, Minä lasken voittonne ja 

ojennan teille armon, jota kohti te olette rakentaneet ponnisteluillanne ja päätöksellänne. Tämä 

tarkoittaa, että te olette edistyneet yhden tikapuiden askelman verran.” 

”Demonit, jotka on nimitetty teille, katsovat teitä, kun he näkevät tämän, he raportoivat 

esimiehilleen, jotka vuorostaan kääntyvät rakentamaan tilanteita, jotka saavat teidät 

hairahtumaan ja luopumaan siitä armosta.” 

(Clare) Herra, tunnen itseni niin paljon puhtaammaksi, siitä alkaen, kun en ole katsonut uutisia.  

(Jeesus) ”Siksi koska sinä olet puhtaampi; sinä irrotat itsesi saatumisesta. Usko Minua, on ilo 

pidellä sinua, ilman kaikkea tuota rumaa tahmaa roikkumassa sinusta ja valumassa mielesi läpi.” 

(Clare) Tässä Jeesus on puhumassa vaihtoehto uutisista, joita minulla oli tapana seurata paljon ja 

pysymässä perässä viimeisissä tapahtumissa. No niin, ne tarrautuvat kiinni kuin muta ja 

saastuttavat ajattelun, ehkä enemmänkin kuin terva ja ne niittaavat mieleen surullisia ja rumia 

maailman tapahtumia, kasvattaen pelkoa ja toivottomuutta. Tarkoitan, auttaa, kun tietää minkä 

puolesta rukoilee, mutta se voi mennä liiallisuuksiin.” 

(Jeesus) ”Hyvin sanottu. Nyt sinulla on informoitu omatunto auttamassa välttämään ’uteliaisuus’ ja 

tarvitsee tietää’ demoneita, jotka rakastavat kääntää huomiosi pois Minusta. Kun tarraat Minuun, 

tulet enemmän ja enemmän Minun kaltaisekseni ja se on viimeinen asia maailmassa, mitä he 

haluavat. Heidän työnsä on kääntää huomiosi pois Minusta, sabotoida uskoasi ja korvata se 

tyhjällä tiedolla, mikä ruokkii paheitasi.” 

”Minun lapseni, tullaksenne pyhiksi, teidän täytyy sulkea pois epäpyhät asiat mielistänne ja 

mietiskellä sitä mikä on puhdasta, hyvää ja kaunista, jopa niin kuin Pyhät Kirjoitukset sanovat 

Filippiläiskirjeessä 4:7-9…  

(Apostoli Paavali) Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva sydämenne ja 

ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, 

mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on 

jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja 

minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. 


