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MONILLA ON TOTUUDENNÄLKÄ & TEILLÄ ON TOTUUS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Helmikuuta, 2019. 

Clare aloitti… Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, kun Sinä tulet luoksemme Sinun Viisautesi ja 

kiitollisuutesi kera. Kuinka siunattuja ihmisiä me olemmekaan! No niin, minun rakas perheeni, 

nämä ovat todella olleet epävarmuuden viikkoja, mutta vaikuttaa siltä, että me olemme päässeet 

kiertämään mutkan tiellä.  

Useita kertoja ylistyshetken aikana, minä huomasin tanssivani Herran kanssa, pääni Hänen 

olkapäällään ja Hän on ollut hyvin läsnä oleva minulle niin suloisella, suloisella tavalla. Mutta sitten 

on myös etääntyneisyyden hetkiä. Vaikuttaa melkein, kun minun täytyisi vetää Hänet lähelleni, 

mutta ehkäpä se on vain koska minun mieleni vaeltelee. 

Mutta Herran ehtoollisen sanat koskivat tänään katumusta, niin paljon muutamina viime viikkoina 

katumuksesta. Minä olen ollut hengellisessä alakuloisuudessa koko viikon, on todella pitänyt 

sinnitellä pysyäkseni yhteydessä Herran läsnäoloon, rukoukseen ja katumukseen. 

Minun täytyy myöntää, minä en selviytynyt siitä hyvin. Hän tuo minut tähän huonovointisuuden 

paikkaan, missä minun mieleni tuntuu turralta, kehoni tuntuu kuin siinä olisi lyijypainoja ja minun 

tunteeni ovat poiskytkettyjä ja leijumassa, niin sanoakseni. Se on tietynlainen esirukous, jota minä 

olen kokenut viimeisen 30 vuoden aikana. Ja minä tiedän, että se on aina yhteydessä 

esirukoukseen. On kuin en voisi sinnitellä aikomusta mihinkään suuntaan; minä vain leijun pilvellä, 

mieleni on hyvin rauhallinen ja uninen. Minä ajattelen, mitä minä haluan rukoilla ja joskus saan 

sanat ilmoille, mutta niissä ei vain ole intohimoa.  

Tämä on todella kummallisen laatuinen esirukous, mutta Hän on tehnyt tätä minun kanssani niin 

monia vuosia, minä ymmärrän mitä se on. Se on uhraus ja on hyvin turhauttavaa, kun en pysty 

keskittymään mihinkään ja tunnen oloni lopen uupuneeksi. Tuntuu niin hyvältä, kun voin sinnitellä 

rukouksessa tunteella – mutta viime aikoina se on ollut vaisua. Minä ihmettelen, että ovatko 

minun rukoukseni minkään arvoisia, kun ne ovat sellaisia. Oletteko koskaan kysyneet itseltänne 

sitä? 

Jeesus aloitti… ” Lakkaa vähättelemästä itseäsi. On aikoja, jolloin älysi näyttää olevan 

pysähdyksissä ja niin näyttää kehosikin, kuitenkin ne ovat hyvin tuotteliaita aikoja, jolloin Minä 

vien sinut toisiin paikkoihin palvelemaan. Älä ole huolissasi, Clare. Sinulla on hellä sydän ja todella, 

kun toisinaan on täysin vailla tunteita, se on uhraus, joka sinun täytyy kestää. ”  

( Clare ) Ja minä haluan sanoa, kun saan Pyhistä Kirjoituksista katumuksen, minulla on taipumusta 

välittömästi ottaa se henkilökohtaisesti.  

( Jeesus ) ” On hyvä pitää katumus mielessä, eikö olekin? ”  

( Clare ) Kyllä se on. Mutta minun refleksinomainen reaktioni on kumartua ja piiloutua.  

( Jeesus ) ” Me olemme selvittäneet nuo asiat, jotka herättävät Minussa tyytymättömyyttä, Clare. 

Minä haluan sinun nyt tulevan Minun rauhaani ja sallivan Minun parantaa sinulta ne vahingot, 

jotka ovat tulleet synneistäsi. Minä haluan sinun lepäävän Minussa ja löytävän iloa Minun kanssani 

työskentelemisestäni. Minä olen kaivannut sitä, tiedätkö. ”  

( Clare ) Minä myös, Minä olen todella kaivannut sitä. 



( Jeesus ) ” Hyvä… Sitten me olemme samaa mieltä. ” 

( Clare ) Ja minä en malta odottaa pääseväni kosketinsoittimelleni. Ja minun ääniharjoituksiini. 

( Jeesus ) ” On vielä matkaa kuljettavana, että tämä maa saadaan kuntoon. Teidän Presidenttinne 

täytyy valita tiensä huolellisesti monien kuolettavien ansojen läpi, tehdäkseen sen, mitä hän on 

nyt viimeistelemässä. Paljon on tehty kulisseissa ja se tullaan paljastamaan yleisölle, kun he ovat 

valmiita siihen. Hän tekee uskomatonta työtä ja teidän rukouksenne toimivat. ”  

” Minä haluan teidän kaikkien laittavan isompaa vaihdetta päälle ja työskentelevän 

seurakunnissanne, kuin myös rukoilevan Yhdysvaltojen ja Presidentti Trumpin puolesta. Minä 

haluan teidän kaikkien olevan työllistettyinä palvelutehtävässä, kiireisinä Minun töissäni, tuntien 

itsenne tuotteliaiksi, kun me yhdessä luomme innostamme ja vedämme ihmisiä Minun luokseni. 

Tulee pyyntöjä esirukoilla. Esimerkiksi tänään, valmistella Kansakunnan Tila-puhetta, joka on joka 

vuosi yleensä tammikuussa Yhdysvaltain Presidentin pitämä puhe. Ja he eivät koskaan luovu 

yrittämästä tappaa häntä, siispä rukoilkaa suojelusta hänelle ja hänen perheelleen, aina. Pitäkää 

heidät suojattuina. ” 

” Samaan aikaan, Minä haluan teidän katsovan, mikä teidän roolinne tulee olemaan, kunnes Minä 

tulen hakemaan teitä. Minä haluan teidän olevan tuotteliaita, mutta ei niin kiireisiä, että te ette 

ehtisi viettää läheistä aikaa Minun kanssani. ”  

” Rakkaat, mikään ei korvaa Minun erityistä aikaani teidän kanssanne. Ei mikään. Minun tarvitsen 

sitä, että Minä olen yhteydessä teidän kanssanne. Ja teidän tarvitsette sitä, että te olette 

yhteydessä Minun kanssani; me tarvitsemme toinen toisiamme. Tämä työ, mitä tehdään, on 

ryhmäponnistus, koska niin monet sielut ympäri maailman, monista eri kansakunnista, ovat tässä 

vaikuttamassa. Siksi Minä tarvitsen teidän sitoutumistanne rukoilla, kun minä nykäisen teitä, 

viettääksenne aikaa Minun kanssani, kun Minä kosketan teidän sydäntänne, auttaaksenne toisia, 

kun te tunnette itseänne kutsuttavan olla heitä varten. Tämä asiat muodostavat teidän 

päivittäisen elämän tapanne, jotka johtavat todelliseen pyhyyteen. Te olette sekä läheisiä hetkiä 

että omistautunutta esirukoilemista varten. ”  

 ” Monet teistä ovat heittelehtineet edestakaisin epävarmuuden ristikkäisvirtauksissa. Kuitenkin 

Minä olen työskennellyt teistä jokaisen kanssa vakiinnuttaakseni teidän sydämenne kansakunnan 

ja maailman uhkien keskellä. Te olette oppineet hyvin, Minun Morsiameni, ennakoimaan 

Taivaaseennostoa ilman jännitystä tai tietoa yksityiskohdista ja ajoituksesta. Te olette kokeneita 

siihen pisteeseen, missä te voitte työskennellä niiden lahjojen kanssa, joita Minä olen välittänyt 

teille, samaan aikaan ollen tietoisia siitä, että Taivaaseennosto todella voisi tapahtua hetkenä minä 

hyvänsä. ” 

” Kuitenkin, Minä olen antanut teille kahden vuoden viitekehyksen, missä työskennellä ja te saatte 

paljon tehtyä, jos te luotatte Minuun ja asetatte itsenne toimimaan. Teidän rukouksenne ovat 

tehneet enemmän maailman hyväksi, kuin mitä Minä koskaan mahdollisesti voisin teille viestiä. 

Pieninkin rukous – sen vuoksi mitä te merkitsette Minulle, koska te olette omistaneet elämänne 

Minulle ja olette tottelevaisia – pieninkin rukous merkitsee paljon, vaikka teillä usein on vakavia 

epäilyksiä, että merkitsevätkö teidän rukouksenne. ” 

” Ezekielin näyssä, kun Taivaat aukenivat ja Armo laskeutui ja kohtasi valtavan määrän rukouksia 

katuville ja kuoleville. Ja ympärillä ei ollut mitään muuta kuin pimeyttä. Kun se aukeni, hän ei 

nähnyt suuria uhrauksia, vaan suuren määrän pieniä uhrauksia ja rukouksia, kuin pilven. ” 



” Te ette voi koskaan käsittää, kuinka Minä arvostan teidän uhrauksianne ja rukouksianne. On 

teidän ulottumattomissanne ymmärtää vaikutus, mikä teidän pienuudellanne on maailmassa, joka 

on täynnä välinpitämättömyyttä. Tai mitata vaikutus, joka teillä on Minun sydämeeni pienimmillä 

lahjoilla, jotka on annettu vapaaehtoisesti. ”  

” Siispä, Minä haluan rohkaista teitä. Kun ette voi tehdä uhrauksia, suuria uhrauksia, pienet asiat 

merkitsevät suuresti. Ja mitä enemmän pieniä asioita te uhraatte Minulle rakastavalla sydämellä, 

sitä suuremmaksi kykynne antaa tulee. ” 

” Minä haluan teidän kaikkien menevän eteenpäin nyt, täynnä luottamusta, että teidän 

rukouksenne ja uhrauksenne ovat saattaneet sen päätökseen, mihin Minä niitä tarvitsin. Ja 

todella, te olette tehneet nyt oikeat olosuhteet; vankan pohjan, jolle te voitte rakentaa sielujen 

pelastamiseksi. Vaalikaa, jalostakaa ja käyttäkää lahjojanne joka päivä ja tukeutukaa Minuun 

vahvasti saattaaksenne loppuun päämääränne. Sillä ilman Minua, te ette voi tehdä mitään. ” 

” Me käännämme lehteä, rakkaat, teitä varten on varattuna uusi elämä, kun te tavoittelette Minua 

varustamaan, ylläpitämään ja suojelemaan teitä. On niin monia, jotka ovat Totuudennälkäisiä. 

Teillä on Totuus. Työskennelkää Minun kanssani tuodaksenne heidät uuteen elämään, jota he 

eivät koskaan uskoneet mahdolliseksi. ” 

” Ja Minä olen teidän kanssanne, minne ikinä menettekin. Tukeutukaa Minuun kaikissa 

olosuhteissa ja sallikaa Minun näyttää teille, kuinka tavoittaa sieluja. ” 


