
23. VALMISTELKAA PAKETTEJA RAKKAILLENNE…  

SILTÄ VARALTA, JOS INTERNET ON POIS KÄYTÖSTÄ 

Jeesus sanoo… Valmistelkaa Paketteja Rakkaillenne, siltä varalta, jos Internet on pois käytöstä 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Maaliskuuta, 2015.  

Clare aloitti… Tänään me koimme Internetin kaatumisen. Tunsin itseni eristetyksi ja 

turhautuneeksi. Sitten aloin ajattelemaan, kuinka muut tuntevat, kun Internet ei toimi, kuinka 

eristettyjä, pelokkaita ja hämmentyneitä he myös tulevat olemaan. Se painoi raskaasti sydäntäni, 

kun aloitin rukoushetkeni.  

Jeesus aloitti… ” On hyvin tärkeää, että jätätte jälkeenne valmisteltuja paketteja rakkaillenne. 

Tämä ajatus ei ole sinulta, Clare. Se on ollut myös Minun sydämessäni koko päivän, ja yhteys katko 

paikansi sen erittäin selvästi. ”   

” Rakkaat Lapset, jos nämä  viestit ovat palvelleet teitä, Minä haluaisin teidän tekevän niistä 

kopioita ja laittavan ne jonnekin, mistä rakkaanne löytävät ne, kun olette menneet. Tämä on vain 

varotoimi, koska sivut, joilla nyt vierailette, eivät ehkä ole olemassa Taivaaseennoston jälkeen. Ne 

jotka ovat valtapaikoilla, ovat panneet merkille, kuka on vaaraksi heidän agendoilleen. Kun löydät 

jotain, mikä koskettaa sinua ja antaa sinulle suuremman katsantokannan, joka turvaa sinun 

rauhasi, lataa se itsellesi ja pidä se sellaisessa paikassa, mistä se tullaan löytämään. ” 

( Clare ) Pitäisikö meidän tehdä CD:t vai DVD:t?  

( Jeesus ) ” Kumpi tahansa on pysyvämpi ja kätevämpi. Jopa kaksi kopiota ei ole liioittelua, jos 

ensimmäiselle kopiolle tapahtuu jotakin. Paholaiset tulevat olemaan kiireisiä tuhoamaan kaiken 

pyhän ja ohjeellisen, niin että he voivat eristää ne, jotka jätettiin jäljelle. ” 

( Clare ) No, meillä on pdf-tiedostoja ladattavissa. ( Claren nettisivu: heartdwellers.org/ Jackien 

nettisivu: jesus-comes.com ), Clarella on englanninkielistä aineistoa, Jackiella on myös 

suomenkielistä aineistoa. 

( Jeesus ) Printattu on paras, helppo lukea ja käytännöllinen, kun on sähkökatkoja ja internet on 

kaatunut, mitä se tulee olemaan jonkun aikaa, ennekuin laitteistot on rakennettu uudelleen. 

Näihin paketteihin tulisi laittaa erittäin rakastava kirje. Pysykää erossa syyllisyyden 

aiheuttamiselta, mikä saa heidät joko raivoihinsa tai johtaa heidät epätoivoon. Olkaa rakentavia, 

olkaa positiivisia, olkaa toiveikkaita. Mutta olkaa aivan erityisesti rakastavia. He tietävät erittäin 

hyvin, että he mokasivat, sitä ei tarvitse jankuttaa. Pikemminkin teidän täytyy voimistaa heitä, 

koska heidän polvensa vaivoin kannattelevat heitä. ” 

” Jättäkää jälkeenne jonkunlainen testamentti tai lista siitä, kuinka tavaroita annetaan pois. Tämä 

auttaa estämään riitelemisen. Olkaa oikeudenmukaisia jakamisessa; olkaa erityisen ystävällisiä 

heille, jotka eivät sitä ansaitse. Teidän koko huomionne tulisi nyt olla kiinnitettynä heidän 

pelastukseensa. Olen rakastava Jumala, mutta Minun Vihani ihmiskuntaa takia, monia voi olla 

vaikea vakuuttaa tästä. Mutta muistakaa, he jotka määräsin ennalta, Minä myös tiesin ennalta. ”  

” Olkaa yksinkertaisia puheessanne, kun annatte heille anteeksi. Pyytäkää anteeksiantoa, ja 

kertokaa uudelleen kuinka olette tehneet syntiä heitä kohtaan, pyytäkää anteeksi. He tarvitsevat 

näitä armoja puhdistaakseen menneen ja harpatakseen tulevaisuuteen. Uskokaa Minua, se tulee 

olemaan harppaus. Kaikkein vaikein siirtymä, mitä kukaan koskaan voisi kuvitella, mutta Minä 

tulen olemaan heidän kanssaan. ” 



 ” Rohkaiskaa heitä rukoilemaan ( Sitomisrukous, Pyhä Armorukous, Sydänasukkaan rukous mm. ) 

ja kurkottamaan Minun käteeni, tarttumaan siihen. Minä tulen johdattamaan heitä taitavasti ja 

lohduttamaan heitä rakastavasti. Mutta heidän täytyy käyttää lähestyttävää rukousta. Kyllä, 

rukoileminen polvillaan vedoten, on erittäin tehokasta, mutta paljon parempi on, kun teillä on 

henkilökohtainen, läheinen, pitäen-Jumalan-kädestä-suhde… sitten loput tulevat luonnostaan. 

Minä haluan heidän tietävän, että Minä rakastan heitä, Minä olen heidän kanssaan, heillä on 

tulevaisuus, kuolevatpa he tai elävät Koettelemusten Ajan läpi. Haluan heidän tietävän, että 

kaikkea ei ole menetetty, kaikki ei ole loppunut, ei, heidän elämänsä ovat vasta alkaneet. Ja vaikka 

se on vaarojen täyttämä matka, se tulee olemaan kovin palkitseva, kun he tulevat lähemmäs 

Minua, näkevät Minun ihmeitäni, ja kokevat Minun Rakkauteni syvyyden heitä kohtaan. ” 

”Tämä on jotain, jonka läpi he ovat luistelleet koko elämänsä. Kaikki asiat, mitä heidän olisi pitänyt 

tehdä kaikki nämä vuodet, mutta eivät tehneet, täytyy tehdä nyt, tällä kaudella. Ne, jotka 

menettävät elämänsä, tulevat löytämään ne, ja ne jotka tarraavat kiinni tiukasti elämiinsä, tulevat 

menettämään ne. Se on paradoksi, joka pyörii uskon ja luottamuksen ympärillä. Toivottavasti 

enteiden ja Raamatun Pyhien Kirjoitusten täyttyminen tulee kääntämään heidät 180 astetta 

ympäri. ” 

 ” Mutta valitettavasti, jotkut valitsevat – täysin tietoisina uhkaavista seurauksista – mennä omia 

menojaan. Heillä on oppiläksyjä opittavanaan ja jonain päivänä tulette näkemään heidän 

kapinansa todellisen syvyyden, ja täysin ymmärtämään, miksi seuraukset ovat olleet niin 

pahaenteiset. ”  

( Clare ) Herra, tulemmeko koskaan näkemään, mitä tapahtui Koettelemusten Ajalla? 

 ( Jeesus ) ” Tulee olemaan aika ”katselmuksille” – toisin sanoen, teille näytetään se mitä on 

tarpeellista ymmärtääksenne. Loppua kohti – loppuhuipentuma ennen kuin palaamme – teille 

näytetään paljon ja teidät valmistellaan palaamaan takaisin johtamaan ja hallitsemaan Minun 

kanssani. Mutta ennen sitä tulee olemaan suuren suuntautumisen, harjoittelun ja 

varustautumisen aika ja valmistutuminen asemiinne elämään Maapallolla. ” 

 ” Se mitä nyt ajattelet olevan sietämätöntä, Taivaasta katsottuna se näyttää paljon erilaisemmalta 

asiayhteydessään. Joka tapauksessa, kuherruskuukausi tulee, enkä tule pilaamaan sitä tuomalla 

siihen Ihmiskunnan kärsimyksiä Maapallolla. ”  

( Clare ) Anna minulle anteeksi, Herra.  

( Jeesus ) ” Jatka eteenpäin, joka ilta on jotain, mutta Minä ymmärrän. ” 

( Clare ) Minusta on niin kovin vaikeaa kuvitella, ettemme voi nähdä ja auttaa perheitämme. Tämä 

on todellinen kiistakapula minulle. 

( Jeesus ) ” Se johtuu siitä, että olet liian kiintynyt ja et ymmärrä sitä pyhittämisen tietä, mitä 

jokaisen täytyy kulkea. Siksi kerroin sinulle eilen illalla, sinä olisit vain tiellä. Luuletko, että 

läsnäolosi heidän elämissään on hyödyllisempää heille kuin Minun? ”  

( Clare ) Voi, en! Mutta me molemmat, se olisi minun esitykseni. 

( Jeesus ) ” Näetkö miksi en tule sallimaan sitä? ” 

( Clare ) Voin vain kuvitella kuinka paljon huolta minusta olisi, jos olisin heidän kanssaan.  

( Jeesus ) ” Clare, tulee olemaan aikoja, kun sinun sallitaan olevan yhteydessä heihin, että he 

saisivat rohkeutta, mutta ei sen enempää. Minun täytyy tehdä tämä Minun tavallani. ” 



 ( Clare ) Herra, Minä hyväksyn Sinun tapasi, mutta minun täytyy päästä tämän asian kanssa 

sinuiksi. Pyydän, auta minua. 

( Jeesus ) ” Se on jo tulossa, ja Taivaassa, Rakkaani, sinä tulet olemaan erittäin kiireinen nainen 

todellakin, se auttaa sinua kukistamaan pelkosi. ” 

( Clare ) Tämä voi olla typerä kysymys, mutta voiko vihollinen vaikuttaa ajatteluumme Taivaassa? 

( Jeesus ) ” Ei. Hänen ei sallita. Ja sinä tulet kokemaan sellaista ajattelun vapautta Taivaassa, että 

tulet ymmärtämään sen hirvittävän paineen, jonka alla olit pimeyden voimien vaikutuksesta. ” 

( Clare ) Siis mitä tahansa järjestäytymättömiä ajatuksia tulee mieleen, ne ovat yksinomaan 

meidän omiamme? 

( Jeesus ) ” Clare, Taivaassa EI OLE järjestäytymättömiä ajatuksia. Vain totuutta ja selkeyttä. Se 

pitää kokea, että sen uskoo, joten älä edes yritä kuvitella sitä. ” 

” En halua sinun hermoilevan tai huolehtivan, kaikki tulee paljastumaan hyvin luonnollisesti. Kaikki 

on valmistettu ja tehty valmiiksi sinun uutta elämääsi varten ikuisuudessa. ” 

” Kerro kuulijoillesi, että aikaa ei ole enää paljon. Heidän täytyy valmistella paketteja rakkailleen. ja 

heillä, joilla ei ole rakkaita, tehkää paketteja lähellä oleville. Ei sillä, että tarvitsisitte tällaista 

kannustinta, mutta paljon armoa tarjotaan, kun ajatellaan muita ja valmistellaan heitä siihen, mitä 

on tulossa. Tällä ystävällisyyden eleellä te teette sen. Ja he tulevat myöhemmin kiittämään teitä, 

että olitte yksi tervejärkisyyden piste kaiken sen sekasorron keskellä. ” 

” Pyydän olkaa uskollisia. Pyydän, valmistautukaa. Minä rakastan teitä. ” 


