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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Maaliskuuta 2016 

Clare aloitti… Herra Jeesus, johdata ja ohjaa meitä suloisen olemuksesi läpi. Herra siunatkoon 

teitä, Sydänasukkaat. 

No niin… Viimeisin päivä on ollut monen näköistä ponnistelua kaikin tavoin. Joudutko koskaan 

edes tilanteeseen, jossa hyvää tarkoittava kristitty antaa sinulle neuvon ja otat sen sydämeesi 

vähän liiankin kanssa ? Ilman, että sinulla on Herran mielipidettä asiaan ? No niin, sellaisen asian 

kanssa olin tekemisissä. 

Ja kun aloitin rukoushetkeni, tunsin olevani pattitilanteessa. Ja kun aloin rukoilemaan, Herra alkoi 

välittömästi puhumaan minulle… 

( Jeesus ) ” Olenko koskaan asettanut ketään väliimme ? ”   

( Clare ) Kyllä, aviomieheni Ezekielin. 

( Jeesus ) ” Hän on suojasi, varoittajasi, erottelukyvyn lähde ja oppimishaluinen henki. Mutta 

kaikissa asioissa, Rakkaani, tule Minun tyköni. Minä sanon viimeisen sanan sinulle. Sieluille ei ole 

terveellistä laittaa itseänsä meidän väliimme. Tämä rohkaisee epätervettä riippuvuutta 

kehittymään samoin kuin rohkaisee ylpistymistä ja manipuloinnin mahdollisuutta. ” 

( Clare ) Kiitos, Herra – Minun piti kuulla se Sinulta, Kiitos. Ja sen jälkeen, kun Herra sanoi tämän, 

ymmärsin, että olin ollut lamaantunut, koska olin kuunnellut jotakin muuta kuin Pyhää Henkeä. 

Mutta selvisimme siitä ja Herra neuvoi minua, että Hänellä oli ollut minulle jotain mielessä ja olin 

antanut sen mennä. Mikä ihme minua vaivaa tänään? Onko se alistamista, uupumusta ? Tämä 

päivä on ollut niin kummallinen. Ja se oli. Menin asiasta toiseen tuntematta yhteyttä mihinkään. 

En tuntenut oloani hyväksi, mutten niin pahaksikaan ,että olisin mennyt takaisin sänkyyn. Päivä 

vain meni kompastellessa ja tunaroidessa. Tunsin todella heittäneeni päivän hukkaan.   

( Jeesus ) ”Töniminen, sinua on tönitty. Ei helppo asia sietää. Vahvistan sinua, Clare. Annan sinulle 

lisää mahdollisuuksia näyttää rakkauttasi Minulle. Huomenna on parempi päivä. ” 

( Clare ) Kiitos Herra, tarvitsen paremman päivän. Mistä haluaisit puhua meille tänä iltana ? 

( Jeesus ) ” Enää sinun ei tarvitse odottaa kauan, nopeutan prosessia parhaillaan, Minä saatan 

päätökseen asioita, joita odotin. Kun pinnistelet sen kanssa mitä olen antanut sinulle, aika lentää 

kuin siivillä. ” 

( Clare ) Herra, tämä välinpitämättömyys, apatia on kuin hernekeitto. 

( Jeesus ) ” Sillä ei ole väliä, jatka eteenpäin. Osa ongelmastasi on ollut sekaisin oleva aikataulu ja 

keskeyttämisen tunne. ” 

( Clare ) Sillä luulen Hänen tarkoittavan, että joka kerta, kun saan tiiviin projektin päätökseen ja 

ennen kuin aloitan seuraavan projektin. Niiden välissä on sellainen tyyntynyt hetki, jolloin tunnen, 

etten ole keskittynyt. 

 ( Jeesus ) ” Sinun täytyy taistella tämän läpi, Clare. Ponnistelusi tuottavat tulosta, mutta 

vaivattomuuden puuttuminen on haaste kestävyydellesi. Tiedän mitä tunnet ja tiedän siihen 

lääkkeen. Ponnistele Minua kohti, Rakkaani. Ponnistele. Älä anna vihollisen savuverhojen vaivata 

itseäsi, kävele vain eteenpäin, kutsu Minua avuksesi. ” Herra, auta minua saamaan ote tästä 

asiasta ja auta eteenpäin. ” Sivuuta vastustus ja kävele eteenpäin. Loppu häämöttää. ” 



( Clare ) Haluatko minun tekevän maalauksen vai laulun ensin ? 

( Jeesus ) ” Laulu olisi ihana. Minä todellakin vuodatin sydämeni siinä laulussa. Haluaisin niin nähdä 

sen valmistuvan. Pyydän, voisitko tehdä sen Minulle ? No niin, auttaako tämä motivoimaan sinua ? 

” 

( Clare ) Hymyilin… Auttaa todellakin.  

( Jeesus ) ” Uskon puute Minuun, uskon puute Minun läheisyyteeni ovat tuskallisimpia asioita 

Minulle ( siitä laulu kertoo ). Voitko kuvitella ? Tyttäresi käy läpi todella kovaa koettelemusta ja 

olet häntä tukemassa, suostuttelemassa häntä, antamassa ehdotuksia, lohduttamassa häntä ja 

hän tuntee jotain, mutta vähättelee sitä ja sanoo… ” Kunpa äiti olisi täällä auttamassa tämän läpi. ” 

Ja olet hänen vieressään koko ajan. Kuinka turhauttavaa se voikaan olla ? ” 

( Clare ) Vau ! Ymmärrän mitä Sinä tarkoitat. Luulen, että se ajaisi minut hulluuden partaalle. Voin 

kuvitella itseni astelemassa edestakaisin huutamassa hänelle… ” Mutta minähän OLEN tässä ? Etkö 

näe minua ? Etkö kuule minua ? Mikä sinua oikein vaivaa ? ” 

( Jeesus ) ” Kyllä, täsmälleen. Paitsi, että Minä tiedän mikä sinua vaivaa… epäusko. Niinpä, tämä 

laulu käsittelee sielujen taipumusta vähätellä kuulemansa hienovaraiset äänet ja he ymmärtävät 

Minun ääneni mielikuvituksensa ääneksi. ” 

( Clare ) Keskeytän teidät vähäksi aikaa kertoakseni teille kaikille, että en kuule Herran ääntä 

megafonista. Tässä on ollut hienoinen väärinkäsitys. Itse asiassa en kuule Häntä niin kuin kuullaan 

jonkun puhuvan puhelimessa tai huoneessa. Pikemminkin puhe alkaa hienovaraisina, hiljaisina 

ajatuksina ja kun suuntaan vastaanottimeni ääntä kohti, sanat voimistuvat. Sanat alkavat 

soljumaan helpommin ja niistä tulee tietoisuuden virtaa. Ensin tunnen tämän hienovaraisena 

ajatuksena, sitten kirjoitan sen muistiin, se alkaa muodostamaan kappaleita, tulee selkeämmäksi 

kunnes se itse asiassa on pehmeä ääni. Mutta minun täytyy tavoitella sitä ja saada se kiinni. Ja 

sitten Hän ja minä keskustelemme. 

( Jeesus ) ” Kyllä, Minä puhun monille teistä juuri samalla tavalla, vain pienellä äänellä. Yksi syistä 

miksi Minä en anna tämän astian ( Clare ) tulla luokseni tuoden sanoja muilta, on että puhun teille 

kaikille ja teidän täytyy opetella suuntaamaan ja vastaanottamaan suoraan Minulta. Jos aina 

tulette hänen luokse saadaksenne viestejä, ette kehity suhteessanne Minuun. Hänen 

papinvirkansa on saada SINUT yhteyteen Minun kanssani. Eikä ottaa Pyhän Hengen paikkaa 

saadaksenne sanan itsellenne. Olen muuten antanut teille kaikille työkalut tehdä tämä, ne ovat 

kahden viimeisen vuoden opetukset. Jos noudatat näitä, sinulla ei ole tarvetta etsiä vastauksia 

muualta. ” 

” Monet etsivät tietoa ilman kuuntelemisen ja erottelun vaivaa. Olkaa varuillanne, Lapseni, tämä ei 

ole tervettä. Sinulle on paljon parempi kärsiä tämä ponnistusten ja virheiden oppivaihe, että 

oppisit kuulemaan  Minun ääntäni selvästi ja seuraamaan opetuksia, joita annan hänelle ikään kuin 

sinun taitosi lisäksi. On niin paljon, mitä haluan jakaa teidän joka ikisen kanssa, on niin paljon 

sellaista, mikä on ainutlaatuista vain sinulle, niin paljon mitä sinun pitää kuulla Minulta 

henkilökohtaisesti. Se on vaivan arvoista. Yritä sinnikkäästi. ” 

” Jopa tapauksessa tämä laulu kertoo Minun ponnisteluistani vakuuttaa Lapseni Rakkaudestani, 

Luotettavuudestani ja siitä, että todellakin puhun teille 24/7, ympäri vuorokauden ja viikon 

jokaisena päivänä. Puhuen ja kuiskaten monia, monia asioita heidän sydämiinsä ja he sivuuttavat 

ne mielikuvituksen tuotteina. Jotkut teistä kävelevät sokeina, tietämättä mitä Minä haluan heidän 



tekevän. Alkakaa rukoilemaan, kirjoittakaa huolenne ja kirjoittakaa sitten sanat, jotka kuulette 

tulevan vastauksena. ” 

” Minun ääneni on aina hienovarainen, ei koskaan julma, ei koskaan tuomitseva, ei koskaan muita 

arvosteleva – vaikkakin kerron silloin, kun olette loukkaantuneet, että jotakin on pielessä 

yhteydenpitonne toisessa päässä. Mutta odotan teidän rukoilevan heidän puolestaan. Ei, että 

pitäisitte heitä kriittisinä, sillä heti seuraavassa hetkessä voit itse tehdä samat virheet jonkun 

toisen sielun kanssa. Katsokaas, ylpeydelle ei ole tilaa. ” 

” Jopa, ja erityisesti, kun minun pitää oikaista teitä, Minä olen silloin erityisen hellä, sillä Minä 

tiedän tilanteenne. Ja jos Minun joskus täytyy käsitellä muiden virheitä, Olen erityisen huolellinen 

tasapainottaessani tilanteen, ettet ylpistyisi. Näetkö, sinulla on kaikki voitettavana, etkä häviä 

mitään, kun kuuntelet Minua. Kasvaaksesi tällä alalla, sinun täytyy olla valmis ottamaan riskejä ja 

näyttämään hölmöltä. Kuten kirjoittamisessa koneelle, tässäkin on omat oppimisen vaiheensa, 

mutta kun olet sen oppinut hyvin, sinulla on elämänpituinen taito, joka voi palvella sinun tarpeitasi 

ihailtavasti. ” 

” Kun aloitat ylistyshetken Minun kanssani, tulet lähelle Sydäntäni, Ääntäni, Ajatuksiani. Se on 

ihanteellinen aika aloittaa hienovarainen suuntaaminen löytämään Minut. Sinä OLET Minun 

läsnäolossani, sinun täytyy vain saada kiinni ne hienovaraiset ajatukset, jotka pulppuavat sisältäsi 

kuin elävät vedet. Ota kiinni ajatukset, muovaa ne sanoiksi ja me aloitamme molemminpuolisen 

keskustelun. ” 

” Huomaat myös, että usein puhun sinulle, kun olet jostakin loukkaantunut ja tarvitset lohdutusta. 

Kyllä, pitelen sinua Sydämessäni ja kuiskaan ja kuiskaan korvaasi lohduttavia sanoja. En koskaan 

tuomitsevia sanoja hänestä, joka sinua loukkasi, ei koskaan. Pikemminkin lohduttavia sanoja, jotka 

rohkaisevat sinua antamaan anteeksi ja näkemään, että menneisyydessäsi olet itse tehnyt samoja 

asioita. En tuomitakseni sinua, vaan pitääkseni sinut tasapainossa todellisessa maailmassa. 

Maailman, jollaisena Minä sen näen ja maailman, jollaisena sinä sen näet jonakin päivänä, kun 

seisot Minun edessäni. ” 

” Siispä ottakaa tämä sydämeenne, Minun Rakkaani. Olen aina valmis puhumaan teille. Aina valmis 

lohduttamaan teitä. Kehittäkää tätä taitoa ja meillä tulee olemaan syvällisiä ja palkitsevia 

kahdenkeskisiä keskusteluja. ” 


