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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Tammikuuta, 2019. 

Clare aloitti… Minun kallisarvoiset nuoret ihmiseni, nuoruus on hyvin vaikeaa aikaa tasapainotella, 

koska hormonit saavat vallan kehostanne ja saavat aikaan, että te olette epävakaita tunne-

elämältänne, ettekä pysty ajattelemaan selkeästi. Kun kaikki näyttää olevan teitä vastaan, 

muistakaa: Jumala on teidän PUOLELLANNE. Teidän ensimmäinen reaktionne on vihastua 

suunnattomasti ja alkaa valittamaan ja näyttämään sormea, sanoen vain, kuinka 

epäoikeudenmukainen se ja se on. Mutta Jumalalla on parempi tapa.  

Jeesus aloitti… ” Saanko Minä sanoa, te olette lihassa? Minä turvaan teidän selustanne. Minä 

imeytän teihin tietoa ja viisautta enemmän kuin ikänne edellyttäisi, jos te pystytte saamaan 

itsenne kontrolloiduksi, rauhoittumaan, ja sitten etsimään Minun Kasvojani. Etsikää Minun 

viisauttani. Minä olen antanut teille Raamatun täynnä viisautta. Minä olen antanut teille 

Raamatun Lupauksia-kirjan (englannin kielinen kirja: Bible Promises) täynnä viisautta. Kuitenkin te 

pidätte parempana esittää, yrittää tehdä vaikutusta ja tulette tuohtuneiksi, vihaisiksi, 

epävarmoiksi – jopa epätoivoisiksi. ”  

” Ei, Minun kallisarvoiseni. Te ette saa käyttäytyä tällä tavalla! Kun joku vaivaa teitä tai kun 

tunnette olonne uhatuiksi, numero yksi on, että huudatte apuun Minua, ”Jeesus! Pelasta Minut!” 

Ja sitten istukaa ja odottakaa hiljaisesti, rukoilkaa sydämen pohjasta, vuodattakaa pelkonne ja 

kipeät kohtanne. Minä kuuntelen kaikkia. Minä tiesin, että tämä isku vyön alle oli tulossa, jo kauan 

ennen kuin se iski teihin. Nyt Minä haluan ohjata teidät pois hämmennyksestä, ahdistuksesta ja 

ajattelemattomista reaktioista. ” 

” Minulla on lääke, ja se on Minun Sanassani, jos te tulette sitä aktiivisesti etsimään. Luuletteko, 

että se on yhteensattuma, kun Minä aukaisen Raamatun tietyltä sivulta teidän lukea se? 

Luuletteko te, että Minun käsivarteni on niin lyhyt, että Minä en voi laskeutua Taivaasta ja laittaa 

teidän sormenne liikkumaan oikealle sivulle? Kuinka hupsua teiltä, että teillä on niin vähän 

luottamusta Minuun. ”  

” Ensimmäinen asia, minkä Minä haluan tehdä, kun te olette loukkaantuneita, on sanoa, ”Tule 

tänne, Poikani. Tule, Tyttäreni. Antakaa Minun pidellä teitä.” Toinen asia on saada teidät 

tuntemaan Minun Rauhani ja Minun äärimmäinen rakkauteni teitä kohtaan. Kolmas asia, jonka 

Minä haluan tehdä, on näyttää teille tie ulos. Minun Sanani on valo jalkoihinne ja soihtu 

polullenne. Minä tulen valaisemaan ja ohjaamaan teitä, mutta ensin teidän täytyy olla liikkumatta 

ja hiljaa. Antakaa Minun auttaa teitä löytämään ratkaisu. ”  

” Ettekö te tiedä, että Minulla on paljon kokemusta odottamattomista iskuista vyön alle? Kun 

synagoogan johtajat yrittivät heittää Minut laidan yli omassa kaupungissani Nasaretissa. Kun 

Fariseukset syyttivät ja kuulustelivat Minua Temppelissä. Kun seisoin Pilatuksen edessä. Kun sain 

40 iskua. Kun kiipesin Golgatalle… Ettekö tiedä, että noina hetkinä Minä, myös, sain vastaani 

minun vihollisteni räjähtävän vihan? Ja Minua, myös, pilkattiin ja herjattiin? ” 

” Mutta Minä en reagoinut. Minä etsin Minun Isäni sydäntä ja puhuin, mitä Hän halusi Minun 

puhuvan – ei sitä, mitä Minun lihani olisi saattanut haluta tehdä tai sanoa. ” 



 ” Siispä, jos Minä voin navigoida niiden asioiden läpi, varmasti Minä voin auttaa teitä navigoimaan 

teidän haasteittenne ja uskon testienne läpi. Siispä pyydän, Minun nuoret aikuiseni, pyydän. Kun 

te tunnette olevanne syvästi loukkaantuneita, pysähtykää ja kuunnelkaa Minun ääntäni. 

Kurkottakaa Minun käsivarsiini. Minä tyynnytän teidän sielunne ja puhun teidän sydämellenne, 

jopa Pyhien Kirjoitusten kautta.” 

” Kun he herjaavat teitä, he herjaavat Minua. Kun he heittävät kiviä teihin, he osuvat Minuun. 

Minä seison vierellänne ja vuodan verta, kun te olette haavoittuneet. Minä otan osaa teidän 

kärsimykseenne ja ohjaan teitä, millä tavalla teidän tulisi edetä. Tavalla, jolla, jonakin päivänä, 

kaikki tullaan vahvistamaan Jumalan Tuomioistuimen edessä, ja teidät tullaan ylistämään 

kunnialla, jonka Minun Isäni antoi Minulle. ”    

” Te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Siksi teidän täytyy kuvastaa Minua. Lopettakaa. Tulkaa 

Minun tyköni. Antakaa Minun pidellä teitä ja ohjata teitä. Sitten te voitte pyyhkiä veren ja syljen 

pois Minun kasvoiltani, aivan kuten Minä olen pyyhkinyt teidän. ”  

” Minä rakastan teitä niin syvästi. Minua murehdin nähdä epäoikeudenmukaisuutta. Ja kerran 

vielä, he, jotka heittävät kiviä, valitettavasti heidän tulisi olla niitä, joiden päälle kivet pitäisi kasata, 

koska heidän syntinsä eivät ole näkymättömiä Minulle. Minä tunnen joka ikisen ja he, jotka 

tuomitsevat, ovat heitä, jotka pitäisi tuomita. ”  

” Kuitenkaan Minä en tullut maailmaan tuomitsemaan sitä, vaan pelastamaan sen. Antakaa 

anteeksi ja vapauttakaa katkeruus. Sitten ottakaa Minun kädestäni kiinni ja kulkekaa Minun 

kanssani. ”  


