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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Elokuuta, 2015. 

( Clare ) Voi, Herra, Sinä olet ollut niin hyvä minulle, minä en tiedä mitä sanoa. Sinä olet 

johdattanut minut työhön, jota minä olen aina halunnut tehdä, aina siitä asti, kun Sinä paljastit 

Itsesi minulle. Kiitos Sinulle ei koskaan sano tarpeeksi. 

( Jeesus ) ” Mutta sinun tottelevaisuutesi sanoo. ” 

( Clare ) Jopa sen minä olen Sinulle velkaa, Herra. 

( Jeesus ) ” Kyllä, se on totta. Jopa sen sinä olet Minulle velkaa. Ja sanat eivät koskaan pysty 

ilmaisemaan kuinka paljon sinä merkitset Minulle, Clare. Kyllä, mutta Minun kärsimykseni sanoo – 

Minä tiedän, että sitä sinä sanot sydämessäsi. ”  

( Clare ) Ja se oli. Kun Hän sanoi sen, minä ajattelin, että Hänen kärsimyksensä on paljastanut, 

kuinka paljon Hän rakastaa minua. Sinun kärsivällisyytesi minun kanssani, Herra… uskomatonta. 

Sinun kärsivällisyytesi ja armosi ovat ehdottomasti mahtavia ja sanojen tavoittamattomissa. 

Useimmat eivät koskaan uskoisi sitä, että kukaan voisi olla niin kärsivällinen ja armollinen, 

puhumattakaan Kaikkivoivasta Jumalasta. 

( Jeesus ) ” No niin, se on osa työtäsi, josta nyt puhut. Siis, että kaikki voivat nähdä juuri kuinka 

myötätuntoinen ja kärsivällinen Minä olen ollut kanssasi. Voi, ja jopa vielä enemmän. Mitä Minä 

kärsinkään, ennen kuin sinä viimein sanoit ”kyllä” Minulle. Mitä Minä kärsin, kun Minä näin sinun 

huitovan synnistä syntiin, pimeältä kujalta pimeälle kujalle, tietäen, että sinä et koskaan löytäisi 

Minua sieltä. Minun täytyi syöksyä alas ottamaan sinut Itselleni. ” 

( Clare ) Kyllä, Sinä totisesti teit sen! 

( Jeesus ) ” No niin, Tänä iltana Minä haluan puhua Kärsivällisyydestä. Teillä kaikilla on niin paljon 

opittavaa kärsivällisyydestä. Hyvin harvoin asiat kokevat muodonmuutoksen yhdessä yössä, ellei 

päämäärää varten ole rakennettu hyvin pitkän aikaa. Kuten Taivaaseennostoa ja sinun 

kääntymystäsi, Clare. Se tapahtui yhtäkkiä, mutta sinä odotit hyvin pitkän ajan… mitä, kaksitoista 

vuotta? ”  

( Clare ) Kyllä, luulen niin. 

( Jeesus ) ” Ja ne kaksitoista vuotta, vaikka ne olivat pimeitä ja toivottomia, palvelivat hyvin tärkeää 

tarkoitusta asioiden kulussa. Ne palvelivat hillitsemällä sinua ja paljastamalla epätoivon syvyyden 

ja maailman ja kaikkien sen vastausten tyhjyyden… jopa sen filosofian ja ihmisten eri uskontojen 

kootut vastaukset. Silti ne olivat kaikki vailla lopullisia ”minä otan vastuun” vastauksia. ” 

” Siis, nyt kun te odotatte, Minun Morsiameni, teidän kärsivällisyytenne koettelee teitä ja ylentäen 

teidät, puhdistaen kuten seitsemän kertaa tulissa puhdistettu kulta. Teidän armeliaisuutenne ja 

halukkuutenne odottaa, vielä vähän pitempään, sillä aikaa kun Minä viimeistelen Minun 

keskeneräiset työni, todistaa teidän rakkautenne Minuun. Mutta Minä olen puhunut tarpeeksi 

siitä. ” 



 ” Mikä Minulle merkitsee eniten, tässä, on teidän kärsivällinen kestävyytenne. Sillä teillä on 

kärsivällisyydelle tarvetta, se, sen jälkeen, kun te olette tehneet Minun Tahtoni, te saatatte 

vastaanottaa lupauksen. Sillä vielä vähän aikaa ja Minä tulen. Minä en vitkastele. ”  

” Ei, Minun Rakkaat, Minä en vitkastele. Ja jokainen mahdollisuus tehdä hyvää Maapallolla loppuu. 

Jokainen uhraus tullaan laskemaan yhteen, jokainen pidetty kirjaus tullaan viimeistelemään. Ja 

siten teidän palkintonne tulevat olemaan turvassa Minulla. ” 

” Mutta entä jos te ette ole työskennelleet? Entä jos te ette ole uhranneet, vaan pelanneet ja 

tuhlanneet aikaa omiin nautintoihinne. Mitä teillä sitten on näyttää elämästänne Maapallolla? 

Mitä jos te olette eläneet itsellenne ja omalle perheellenne? ” 

” Harkitsetteko te näitä joka päivä? Pidättekö te tukkimiehen kirjanpitoa? Ei, ehkä ei… mutta Minä 

pidän. Minulta ei mene mikään ohi. Kaikki kirjoitetaan Suureen Kirjaan. Minulta ei mene ohi edes 

sydämenne asenne. ”  

( Clare ) Voi… Minun asenteeni ei aina ole niin hyvä. Kiitos Sinulle Herra, että Sinä työskentelet 

minun kanssani!  

( Jeesus ) ” Minä teen merkintöjä teidän halukkuudestanne kestää eteenne annetun tehtävän 

loppuun asti. Kun kaikki vaikuttaa tylsältä, elottomalta ja tylsältä teidän makuunne, mutta toiset 

tuntevat suuresti ylennetyiksi itsensä… kyllä, Minä pidän siitä kirjaa. Kun te kiellätte itsenne tai 

menette ulos toisten puolesta? Kyllä, voi kyllä… Minä huomaan sen. ”  

” Kun te vaimennatte karskin sanan ja kieltäydytte ilmaisemasta vihaanne – tämä, myös, 

kirjoitetaan ylös. Kun te ojennatte ja korjaatte omaa sydämen asennettanne, katuen 

kärsivällisyytenne ja armeliaisuutenne puutetta? Kyllä, Minä huomaan ja kirjaan sen ylös myös. ” 

” Ymmärrättekö te, että Minä käytän koko päivän kirjoittaen teistä Minun Kirjaani? Harkitkaa, mitä 

on niillä sivuilla. Ovatko ne asioita, joista te tulette olemaan ylpeitä, kun tilikirja avataan ja ne 

luetaan ääneen? ”  

” Tehkää jokaisesta minuutista merkityksellinen, Minun Morsiameni. Älkää säästäkö piiskaa 

itseltänne, mutta vetäkää epäoikeudenmukaisuutenne ja lihanne alas tomuun. Ojentakaa itseänne 

ja Minun ei tarvitse oikaista teitä. Minä rakastan sitä, mitä sinä sanot, Clare. Kerro heille, pyydän. ” 

( Clare ) Minä mieluummin haluaisin tulla humalaisen ilkimyksen pieksämäksi kuin Herran 

ojentamaksi. Hän aina saa minut kiinni siitä, missä minä olen… siitä kohden, mikä on kaikkein 

kipein! 

( Jeesus ) ” Kyllä. Eikö se ole asian ydin? Se missä sinä olet? Oletko armeliaisuudessa ja 

anteeksiannossa, vai kaunassa ja katkeruudessa? Yritätkö tietoisesti hyvittää huonon käytöksen? 

Vai, teeskenteletkö, että et ole tehnyt mitään vahinkoa ja vain jatkat menoasi? ”  

” Harkitsetko veljellesi sanoillasi ja asenteillasi aiheuttamaasi kärsimystä – vai sivuutatko sen? 

Kaikki nämä asiat ovat tärkeitä Minulle, Minun Rakkaani. Minä tarvitsen sitä, että sinä levität 

rakkautta ja anteeksiantoa missä ikinä kuljetkin. Kun sinä loukkaat muita, Minä tarvitsen sitä, että 

sinä hyvität sen. Tämä on tärkeää Minulle ja Minä kirjoitan nämä asiat ylös. ” 

( Clare ) Mutta, entä synnit, jotka me tunnustamme, Herra? Pidätkö Sinä kirjaa niistä, joita me 

todella kadumme?  

( Jeesus ) ” Jos te tunnustatte syntinne, enkö Minä luvannut… ”Minä olen uskollinen ja 

oikeamielinen antaakseni anteeksi teidän syntinne?” 



” Kuten on kirjoitettu Johanneksen Ensimmäisessä Kirjeessä 1:9… ”Jos me tunnustamme 

syntimme, on Hän uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa 

meidät kaikesta vääryydestä.” 

( Clare ) Kyllä, minä tiedän se olevan totta, mutta entä kirjanpito?  

( Jeesus ) ” Ja Jesaja 1:18 sanoo… Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra… 

Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat 

purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. ”  

” Minä poistan ne, Clare, niitä ei koskaan enää oteta esille, ellei ole erityinen syy 

mielenylennykseen. Miksi Minä haluaisin pitää likaisia vaippoja lojumassa ympäriinsä? Hmmm? ”  

( Clare ) Hyvä huomio. 

( Jeesus ) Se, mitä Minä yritän tehdä tässä, on sinun yllyttämisesi toimimaan, Minun Rakkaani. Sinä 

tarvitset, tarvitset kovasti Minä voisin lisätä, kärsivällisyyttä. Sinä väsytät itsesi kärsimättömyydellä 

muiden kanssa, se vetää sinusta mehut. Teidän kärsimättömyytenne Minun tulemisestani, teidän 

kärsimättömyytenne itsenne kanssa. Kyllä, Minä puhun teille kaikille, Minun Henkeäsalpaavat 

Kaunottareni! Te olette kaikki syyllisiä kärsimättömyyteen: veljenne kanssa, itsenne kanssa, Minun 

kanssani. Kärsimättömyys ei saavuta mitään. Se tekee teidät levottomiksi. Te alatte etsiä muita 

lohdutuksia, muita häiriötekijöitä, mitä tahansa, joka täyttää kärsimättömyytenne aiheuttaman 

tyhjiön. ” 

” Uteliaisuus ja kärsimättömyys ovat vihollisen työkalupakin suurimpia koukkuja. Ne ovat 

täydellisiä syöttejä vetää teidät pois kurssiltanne, vaikka vain yhden asteen. Erimielisyys tekee 

työtään mielessänne ja teidän itseluottamuksenne on rapautettu. Harkitkaa uteliaisuuttanne 

Taivaaseennoston ajoituksessa ja kaikkien asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat pikkutarkasti 

tutkineet ja järkeilleet väittämän käymään järkeen. Kuitenkin se on silti ihmisen höpötystä! Se ei 

silti ole lähelläkään Täydellisyyttä ja Jumalanne Mysteeriä. ” 

” Kyllä, Minä rakastan tehdä asioita ajankohtinaan. Mutta, Minä myös rakastan yllätyksistä. Minä 

pidän siitä, että Minuun luotetaan – mutta Minä en halua tulla lokeroiduksi. Minä haluan antaa 

teille vihjeitä, kuin tikapuiden pienoja, mutta en halua tulla rajatuksi vanerilaatikkoon. Jos ette 

hiljattain olisi käyttäneet niin paljon aikaanne tyydyttääksenne uteliaisuuttanne, vaan olisitte 

investoineet sen sijaan kodittomien ruokkimiseen, teidän sädekehänne hehkuisi, eikä olisi tylsän 

harmaa. ”  

” Älkää käsittäkö Minua väärin – Minä rakastan sitä, miten te huolehditte Minusta. Mutta, ajan 

tuhlaaminen loputtomasti jahdaten sitä, mitä Minä olen kertonut, että ei koskaan voitaisi 

ennakoida? No niin, se ei näytä niin hyvältä ylös kirjoitettuna ja yhteensovitettuna. ”  

( Clare ) Herra, sanotko Sinä samaa asiaa meille yhä uudelleen ja uudelleen, mutta eri tavalla. 

( Jeesus ) ” Minä rakastan puhua teidän kanssanne, Minun Morsiameni. Ja Clare, joitakin asioita 

todella kärsii toistaa. ” 

( Clare ) Kiitos Sinulle, että olet tehnyt sirkat äänekkäämmiksi, minä rakastan kuunnella niiden 

laulua öisin.  

 

 



( Jeesus ) ” Ne ylistävät Minua. Kyllä, ne reagoivat lämpötilaan, mutta niillä on pieni Jumalkipinä, 

joka palauttaa ylistystä Luojalleen. Minä palvon niitä, ne ovat niin pieniä asioiden kulussa, mutta 

niillä on niin valtava vaikutus ihmisten aisteihin, täsmälleen koska ne ylistävät Minua… kuitenkaan 

sinä et tiedä sitä. ”    

” Kyllä, Minä rakastan puhua kanssasi, Clare. Minä rakastan teidän kaikkien kanssa puhumista! 

Rukoilkaa, että teidän vastaanottimenne tullaan säätämään Minun taajuudelleni. Saanko Minä 

sanoa, että tätä videota juuri nyt kuuntelevissa ei ole ketään, jolle Minä en olisi puhunut. ” 

 ” Aivan oikein, Minä kerron teille, jokainen teistä on kuullut Minut sydämessänne. Joka ainoa. Te 

ette vain tunnistaneet Minun ääntäni. Te ajattelette, että Clare on joku etuoikeutettu henkilö? No 

niin, hän ei ole. Minä olen vieraillut teidän kaikkien luona. Te ette vain hahmottaneet ajatusta, että 

se olin Minä. Sitä Minä tarkoitan säätämisellä. ”  

” Voi, jos Minä vain voisin saada teidät ymmärtämään yhden asian: on Minun Tahtoni, että KAIKKI 

teistä kuulevat Minut. Se on Minun täydellinen tahtoni ja mitä pikemmin te vastaanotatte sen 

sanan uskossa, sitä pikemmin te olette kyvykkäitä kuulemaan Minua. ”  

” Takaisin kärsivällisyyteen. Todella, Minä olen kirjoittanut kaiken tarpeellisen kärsivällisyydestä 

Minun Kirjaani. Harkitkaa maanviljelijöitä, jotka kärsivällisesti odottavat sateiden tulevan syksyllä 

ja keväällä. He innokkaasti odottavat arvokkaan sadon kypsyvän. Myös teidän täytyy olla 

kärsivällisiä. Olkaa rohkeita, sillä Minun tulemiseni on lähellä. ” 

” Tällä hetkellä teidän tarvitsee vain pyytää Minulta lisää kärsivällisyyttä ja Minä tulen antamaan 

sitä teille. Kyllä, sato on kypsymässä. Kyllä, varastoa täytetään ja jos te odotatte, että viimeinen 

siemen viedään latoon, teidät tullaan suuresti palkitsemaan kestävyydestänne ja voimastanne. ”  

” Te ette ole tuhlanneet energiaanne turhautumiseen ja huolehtimiseen. Pikemminkin te olette 

kiireisinä tekemässä osaanne sadonkorjuussa, siemen siemeneltä. Vaikka teidän osanne olisi vain 

uhraus, rukoileminen ja kärsimys, mikä toimii polttoaineena suurelle määrälle kypsyviä hedelmiä. ”  

” Te edustatte kestävyyden esimerkkiä veljillenne ja sisarillenne. Teidän hyvettänne ei tulla 

ohittamaan, eikä jättämään palkitsematta. – jokaiselle, miten te olette kylväneet, Minä tulen 

antamaan teille osanne Kunniasta, joka tulee asustamaan luonanne ja loistamaan kirkkaasti 

kaikille ympärillä oleville. Kyllä, teille tullaan antamaan kunniaa, sekä ruumiille että sielulle. ”  

” No niin, tässä on tarpeeksi tälle kertaa, Minun Rakkaat. Hoitakaa kärsivällistä kestävyyttänne. 

Harrastakaa lepäämisen asennetta, ilman turhautumista ja odottamista ilman tuloksia. Luottakaa 

Minuun, Minulla on kaikki, mikä koskee teitä huolellisesti varastoituna ja suojeltuna, kunnes tulee 

Päivä, jolloin te palaatte Minun luokseni. ” 


