
206. Jeesus sanoo… Palauttakaa Toivo Kriisissä oleville Sieluille…  

Todellinen Kaaos tulee Taivaaseennoston jälkeen 

TODELLINEN KAAOS TULEE TAIVAASEENNOSTON JÄLKEEN… PALAUTTAKAA TOIVO KRIISISSÄ 

OLEVILLE SIELUILLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Joulukuuta, 2015. 

( Clare ) Olkoon Pyhän Hengen ja meidän Herramme Jeesuksen suloinen siunaus teidän kaikkien 

kanssanne. 

Jeesus aloitti… ” Minä haluan puhua teidän kanssanne puhtaudesta – aikomuksen puhtaudesta, 

ajatuksen puhtaudesta, teon puhtaudesta. Useimmat liikkuvat maailman virran mukana 

henkilökohtaista voittoa saadakseen, mutta kun te kuulutte Minulle, teidän koko elämänne on 

Minun henkilökohtaista voittoani. On heitä, jotka teeskentelevät työskentelevänsä Minulle, mutta 

todella he ovat lihassa enemmän kuin ovat Hengessä. Ja Minä en puhu virheistä, vaan 

elämäntyylistä.” 

( Clare ) Voi, Herra. Minä tunnen itseni tuomituksi. 

( Jeesus ) ” Sinä olet tietoinen lihastasi, Clare, ja myrkystä minkä se antaa elämällesi. Mutta Minä 

puhun sen teeskentelemisestä. Ihmisistä, jotka teeskentelevät olevansa Minun, mutta 

todellisuudessa he kuuluvat maailmalle. Sinä näet suunnattoman kasvun pappien ja profeettojen 

määrässä, ketkä eivät ole Minua varten, vaan itseään. He opettavat sitä, mikä miellyttää korvaa. 

He pidättävät itsellään vakavat korjaukset ja ihmiset, jotka luottavat heihin, kompuroivat 

pimeässä.” 

” Minun sydämeni mukaista on tuoda heidät Evankeliumien todelliseen valoon, Todelliseen 

Uskoon. Todelliseen rakkauteen Minua kohtaan, sydämen puhtauteen, mistä kaikki sielun 

elämässä virtaa.” 

” Monet heistä, jotka ovat kompuroineet pimeässä, tietävät sisimmässään, että jotakin elintärkeää 

puuttuu. Jokin heidän elämän kulussaan on väärin ja Minä vedän heitä luokseni Minun 

rakkaudellani. Siksi he tulevat, Clare. He tuntevat Minun rakkauteni. Kun heitä rakastetaan, he 

kuuntelevat. He oppivat. He kasvavat. Jokin heidän sisällään loksahtaa kohdalleen ja he tietävät, 

että se on aitoa.” 

” Vaikka sinä et opettaisi mitään muuta kuin sen, silti sinä olisit valtavan tehokas. Silti näiden 

sielujen sydämissä on kysymyksiä. He ovat väsyneitä patenttivastauksiin ja kiertoilmauksiin. He 

haluavat Totuutta. Jotakin kouriintuntuvaa. Vaikka se loukkaisi heidän mukavuusaluettaan. Mutta 

se täytyy tehdä Rakkaudessa. Ja nöyryydessä.”  

” Sinun puutteesi ovat monet, Minun Rakas Puolisoni ja ihmiset ovat sovussa epätäydellisyyden 

kanssa, koska he ovat NIIN väsyneitä yrittämään pitää yllä täydellisyyden julkisivua. Loppujen 

lopuksi julkisivu tulee alas ja todellinen rikkinäisyys ja sielun synnillinen luonne käy ilmeiseksi.”  

” Kuitenkin kaikkein tärkein läksy sinulle on oppia, että sinua rakastetaan puutteellisuudessasi! 

Sinua rakastetaan puutteinesi. Sinä et tarvitse naamiota. Sinä et tarvitse titteliä tai julkisivua. 

Kaikki mitä tarvitset, on olla aito. ”  

 

 



” Minä tiedän, että tämä ei vaikuta tärkeältä sinusta. Se kaikki on sanottu aikaisemminkin muissa 

viesteissä. Mutta se ON tärkeää, koska sinun yhteiskuntasi on hajoamaisillaan saumoistaan. Ja 

jokaisen naamiot tulevat putoamaan. Asiat tulevat olemaan niin epätoivoisia tässä kansakunnassa, 

että ihmiset vaikuttavat enemmän eläimiltä kuin ihmisiltä, ja se voi tapahtua yhdessä yössä. Se voi 

tapahtua sinulle. Sinun haluluontosi voi tarttua sinua kurkusta ja kaataa sinut – helposti, Minä 

voisin lisätä, ellei Minun Armoani olisi.”  

” Minä kerron sinulle kaiken tämän, tähän kansakuntaan iskevän shokin vuoksi. Kaikki on 

tapahtunut pintapuolisesti… sosiaaliset normit, järjestys jne. Mutta, kun ihmisiltä riistetään kaikki, 

mitä he omistavat, riistetään se, mille he ovat perustaneet koko inhimillisen arvokkuutensa, asiat 

muuttuvat todella epätoivoisiksi.”  

” Sen Minä haluan teidän kaikkien ymmärtävän. Se tulee olemaan shokki, joka repii pois 

sivistyneen kerroksen ja heittää ihmiset täydelliseen hämmennykseen ja epätoivoon. He tulevat 

menettämään identiteetin tajunsa, menettävät moraalin tajunsa ja menettävät tajunsa Minusta.”   

” Suurin hyvä, mitä te voitte tehdä kenenkään hyväksi, on vakuuttaa heidät heidän perimmäisestä 

arvostaan… Minun Verestäni. Kun he takertuvat maallisiin asioihin, jotka otetaan pois 

henkäyksessä, tuho iskee. Itsemurha ajatukset, ”Minun elämäni ei ole elämisen arvoista enää.” 

Jopa kristityt lankeavat tähän.” 

” Minä toivon, että te kaikki Sydänasukkaat lohdutatte toisia näillä sanoilla… ”Jeesus rakastaa teitä 

ja te ovat aivan yhtä erityisiä nyt, riistettynä kaikesta kuin mitä te olitte ulkoisien merkkienne 

kanssa.” Muistuttakaa heitä siitä, että ruumisauton perässä ei ole perävaunua.” 

” Ennemmin tai myöhemmin he tulevat Minun eteeni ilman maallisia hyödykkeitä – ja Minun Iloni 

on heidän olemuksessaan, heidän rakkaudessaan Minua kohtaan, heidän sydäntensä puhtaudessa 

Minun edessäni. Kun ihmisiltä riistetään kaikki, silloin kulta erotetaan kuonasta. Se pätee myös 

sinuun, Minun Rakkaani. Olitpa sinä sitten jaloillasi, pyörän päällä tai rekassasi, sinun arvosi on 

siinä, kuka sinä olet Minulle – ei sinun kulkuneuvossasi.”  

” Minä tiedän, että tämä vaikuttaa niin alkuvoimaiselta ja yksinkertaiselta. Mutta kun se tapahtuu, 

siinä ei tule olemaan mitään yksinkertaista. Minä kerron teille nyt – kaikkein tärkein asia, minkä te 

voitte tehdä ihmisten puolesta tässä kriisissä, on palauttaa heidän arvontunteensa. Heillä on kaksi 

vaihtoehtoa… toimia kuin eläimet ja jäädä henkiin. Tai olla kunnian olentoja, Minun kuvakseni 

tehtyjä. Luottaen Minuun.” 

” Kyllä, asiat, kuten ruoka, lämpö, suoja ovat hyvin tärkeitä. Mutta joillekin, epätoivo ottaa heistä 

yliotteen, koska he tulevat näkemään, että he eivät ole ne, jotka luulivat olevansa. Kun he ovat 

halvaantuneita ja kukistettuja muun maailman kanssa. Saarnaajat ja seurakunnat, jotka ovat 

opettaneet vaurautta, heihin isku osuu erityisen kovasti.” 

” Todellinen kaaos iskee Taivaaseennoston jälkeen. Viestit tulevat olemaan ankkuri myrskyssä, 

Clare. Monet tulevat löytämään lohdun ja helpotuksen… JA uskonsa jälleen.” 

 ( Clare ) Voi, Jeesus! Kiitos Sinulle niin paljon minun käyttämisestäni tällä tavalla. Kiitos Sinulle, 

Herra. 

 ( Jeesus ) ” Minun Morsiameni, teillä ei ole aavistustakaan, mikä teitä odottaa Taivaassa. Jatkakaa 

hyvän työn tekemistä. Minä tulen pian – MINUN pian, TEIDÄN pian… PIAN.” 


