
637. Jeesus sanoo… Minun pikku Aarteeni,  

te olette Minun Lohtuni kaikkien näiden Kärsimysten keskellä 

MINUN PIKKU AARTEENI – TE OLETTE MINUN LOHTUNI KAIKKIEN NÄIDEN KÄRSIMYSTEN KESKELLÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. & 17. Heinäkuuta, 2018.  

Jeesus aloitti… ” Rukoukset ja vetoomukset menevät ylös joka puolelta tätä kansakuntaa. Ne eivät 

tule olemaan turhaan. Minun Isäni sydän on pehmennyt teitä kohtaan, jotka olette rikkoneet 

sydäntenne taskumatit ja voidelleet tämän kansakunnan kyynelillänne. Minun Isäni tuntee 

myötätuntoa teitä kohtaan, rikkinäisyytenne vuoksi ja Hän ei tule muistamaan teidän syntejänne 

enää. ”  

” Te olette antaneet lesken rovon, viimeistä kyyneltä myöten. Ja Taivas kunnioittaa syvästi teidän 

sydäntenne anteliaisuutta, joka on ottanut onkeensa rikkonaisuuden ja uurastuksen. Historiaa ei 

kirjoiteta kynällä ja paperilla. Vaan ahdingossa olevien ihmisten huokauksilla ja vetoomuksilla 

historia kirjoitetaan. ”  

” Älä sano Minulle, että tämä on tapahtunut liian nopeasti, koska sinä laitoit viestin vasta eilen.” 

( Clare ) Sitä minä ajattelin. Tässä Herra korjaa minua.  

( Jeesus ) ” Pikemminkin, ymmärrä, että Minun Sydämen itkuni esirukoilun puolesta on nopeasti 

vastaanotettu ja siihen on vastattu uurastuksella ympäri kansakuntaa. Monet tietävät tämän 

tilanteen ja heidän sydämensä ovat särkyneet tämän vuoksi päivien ajan. Mutta lisää tarvittiin ja 

nyt te kohtaatte vapautuksen mahdollisuuden, joka ei ollut otollinen aikaisemmin. ”  

” Clare, Minulla on esirukoilijoiden armeija, he elävät vain rukoillakseen. Se on heidän ilonsa ja he 

vastaavat Minun jokaiseen tarpeeseeni. Ja se tulee välittömästi. Voitko sinä kuvitella sellaisia kuin 

he? Voi, kyllä, heidät on käsin poimittu, he ovat pieniä ja maailman halveksimia. Kuinka vähän 

heistä tiedetäänkään! Mutta koko Taivas tietää heidät tutuilla termeillä. Maapallolla, tämä suuri 

sielujen pilvi, niin herkkä Minun Sydämeni liikkeille. ” 

” Siunattuja ovat he, jotka janoavat oikeamielisyyttä, heidät tullaan täyttämään. Ja siunattuja ovat 

he, jotka murehtivat, sillä heidät lohdutetaan. Ei Maapallon lohdutuksilla, vaan pikemminkin 

Taivaan lohdutuksilla, mitkä kukkivat sydämissä ja tuottavat jatkuvaa tuoksua heille ja koko 

Taivaalle. ”  

” Te ette ole selvillä vesillä vielä, mutta asiat ovat saaneet kiinnostavan käänteen. Ja Sallimus on 

työskentelemässä todellisten amerikkalaisten sydänten hyödyksi. Kuinka siunattuja ovat he, jotka 

ovat surreet ja katuneet tämän kansakunnan syntejä! Kuinka suuri onkaan teidän palkkionne 

Taivaassa. ” 

” Nyt, Minä pyytäisin sinua laittamaan tämä viesti ilmoille, ehdolla, että he jatkavat tämän kaltaista 

rukousta. Ja Minä tulen siunaamaan heidät ihmeellisillä uutisilla. ” 

” Katsokaa, te pilkkaajat, ja ällistykää. Oikeamielisten rukoukset Minun Isäni tulee kuulemaan ja 

Hän ei tule kääntämään selkäänsä niille. Se, mitä te olette pelänneet, tulee teille, mutta Minun 

Nimeäni tullaan ylistämään kansakuntien keskuudessa. He tulevat huutamaan… ”Kuinka suuri on 

heidän Jumalansa! Varmasti Taivaassa on Jumala, joka kuulee Hänen ihmistensä rukoukset. Miksi 

me tuhlaamme aikaamme näiden epäjumalan palvojien kanssa? Tuokaamme uhreja ja tulkaamme 

Hänen ihmisikseen myöskin.”    

( Clare ) Se on kaunis rohkaisun sana, rakkaat Sydänasukkaat. Herra siunaa teidät kaikki. 



 Ja nyt Viesti heinäkuun 17. päivältä, 2018. 

 ( Clare ) Herra, onko sinulla jotakin jaettavaa meidän kanssamme tänä iltana?  

 Jeesus aloitti… ” Kyllä. Tehkää Minulle seuraa Minun Ristilläni, Minun pikkuiseni. Minä kutsun 

Puhdas Sydämisiä pitämään Minulle seuraa Ristin varjossa, joka on nyt ylettynyt koko tämän maan 

ylle. ”  

” Sillä, mikä on hyvää kutsutaan pahaksi ja pahaa hyväksi – ja syvä kuilu on syntynyt tähän 

maahan. Sinä sanoit sen niin hyvin, Clare, kun sinä sanoit… ”Tämä maa on opiskellut ja kiihdyttänyt 

monen kansakunnan kukistumista maapallon ympäri; he ovat hyvin treenattuja tekemään sen 

myös täällä, myöskin. ” 

” Ne, jotka syöttävät tätä kuilua, syöttävät kuolemaa ja tuhoa itselleen. Ne, jotka jatkavat sillan 

rakentamista sen yli, pitävät kiinni rakkaasta elämästä, tuodakseen sen yhteen jälleen. Rukous on 

paljon mahtavampi kuin toiminta, kuitenkin molemmat ovat tarpeellisia päästäksemme yli työssä 

olevista pahoista tässä kansakunnassa juuri nyt. ” 

” He eivät tule voittamaan, Clare. He eivät tule hallitsemaan. Mutta se tulee maksamaan Minulle ja 

Minun Ruumiilleni paljon. Paljon uurastusta, paljon kärsimystä, paljon henkilökohtaista 

menetystä… Ja kuitenkin, heidän sydämensä, ketkä uhraavat Minulle, ovat hyvin poikkeuksellinen 

aarre, aivan erilainen kuin mikään muu aarre, joita Minulla on. ” 

( Clare ) Ja, tässä vain sivuhuomautuksena, minä tiedän, että Ezekiel on yksi niistä aarteista. 

Häneen iski äärimmäinen tuska tänään, mikä iski häneen lujaa.  

( Jeesus ) ” Ja niinä hetkinä, jolloin Minä tarvitsen häntä, hän on Minua varten. Kuitenkin on muita, 

joiden olisi pitänyt olla Minua varten tänään ja viime viikolla, mutta he eivät olleet. ”  

” Rakkaat pikkuiset. Vihollinen on houkutellut teidät taas maailmaan. Te tiedätte, keitä te olette. 

Minä pyydän teitä, palatkaa Ristin varjoon lohduttamaan Minua. Minä kaipaan teitä kauheasti. 

Yksinäisyyden tuska hävityksen keskellä tekee siitä pahempaa, joten älkää laiminlyökö pitämästä 

Minulle seuraa. Olkaa täällä Minua varten. ”  

” Heidän halukkuutensa uhrata, on asettamassa esimerkin muille ja se saa työn tehdyksi. Minä en 

tule koettelemaan heitä heidän kestokykynsä yli, mutta se ei ole helppoa. Ja itse asiassa, se on 

ajoittain julmaa.”  

” Älkää kuitenkaan kiusaantuko siitä, mitä te menetätte, rakkaat isänmaan ystävät. Te pitelette 

soihtua, joka pitää tämän maan ja todella koko maailman Valossa. ” 

” Pimeys on häviämässä, siispä he tekevät kaiken voitavansa vainotakseen ja kiusatakseen 

Presidenttinne tukea. Mutta he eivät tule hallitsemaan, koska monet teistä ottivat Minut 

vakavasti, kun Minä kerroin teille, että tämä maksaa teille paljon – mutta teidän täytyy jatkaa 

rukoilemista; te ette voi löysäillä. ” 

” Kun tämä murtuu – ja se tulee murtumaan – tulee olemaan sokeuttavan Valon purkaus, joka 

paljastaa totuuden tämän kansakunnan todellisista vihollisista ja se, mikä on ollut kätkettynä niin 

kauan, tullaan tuomaan Valoon. ”  

” Kylmät, laskelmoivat ja kavalat eivät säästä ketään. Ei ketään vauvoista ja taaperoista vanhuksiin. 

He eivät välitä muusta kuin, että tuho leviää. Heidän sydämissään on kuolema ja tuho kaikelle, 

mikä on oikein ja hyvää. ” 



 ” Kyllä, ja lämpimästä säästä hyödyn ottamista, he vetävät yhteen heitä, jotka vaeltelevat 

tekemättä mitään. He antavat heille syyn olla intohimoinen jostakin ja tehdä rahaa ja erottua 

joukosta niin, että heidät huomataan. ” 

” Mutta surullista tässä on, että heidän mielensä ovat autiot viisaudesta ja sokeat oksalle, jota he 

sahaavat – juuri sitä oksaa, joka heitä tukee. Heillä ei ole intohimoa eikä uskoa. He ovat vain 

manipuloituja mieliä, käyden tunteita läpi, ilman todellista käsitystä siitä, mistä he protestoivat. 

Vaikka heidät on tehty Minun kuvakseni, he kulkevat kuin eläimet, etsien vain vatsantäytettä, 

huumeista ja lapsikaupasta myrkyttyneellä rahalla. ” 

” Tämä on massiivinen hyvinvointivaltio, jota Obama syötti valmisteluna, tehdäkseen heidät 

kypsiksi luomaan riitaa ja erillisyyttä; helposti heilahtelevaan väenpaljouteen. Lisäksi tiettyä 

energiaa vapautetaan mielenosoitus alueilla. Energioita, jotka ovat vastustamiskyvyn ulkopuolella; 

energioita, jotka saavat aikaan, että ihmiset räjähtävät toisilleen. ”  

” Minä kutsun teitä, jotka välitätte, jatkamaan Presidentin käsien ylhäällä pitämistä ja että ette 

anna hänen uupua loppuun. Tukekaa häntä kaikin tavoin ja valistakaa tietämättömiä ympärillänne. 

Teidän rukouksenne, Minun ihmiseni, tulevat lopulta aiheuttamaan tämän romahduksen. Teidän 

uskollisuutenne tulee kukistamaan vihollisen. ” 

” Vaikka vain hetkeksi, se tulee avaamaan ovet kääntymykselle suurelle määrälle sieluja, jotka 

viipyilevät Hornan liepeillä ja joilla ei ole enää aavistustakaan, kuka Jumala todella on. He ovat 

jääneet mielen kehykseen, että he eivät voi harkita Minua, ennen kuin Minä vierailen heidän 

luonaan ja Minun vierailuni todellisuus herättää totuuden heidän sisällään. ” 

” He eivät voi mennä takaisin sinne, mistä he tulivat, koska he ovat olleet äärimmäisen pahuuden 

silminnäkijöitä. Ja syvällä sisimmässään he tietävät, että se ei ole Jumala, eikä se ole armollinen, 

eikä se ole mahtava. Pikemminkin, se on hävettävä, moraaliton syvästi turmeltunut. ” 

” Siispä, jatkakaa rukoilemista ja uhraamista Minun pienet, pikkuiseni. Te olette Minun 

lohdutukseni ahdistuksien keskellä. Te olette omistautuneisuuden tuoksu keskellä maanpetoksen 

löyhkää. Te olette yhden kynttilän valo, joka kukistaa kaikki pimeyden teknologiat. ”   

” Te, Minun pikkuiseni, rukouksillanne ja uhrauksillanne – te käännätte asioiden kulun. ”  

” Siispä, jatkakaa ja laskekaa sen varaan, että Minun voimani tulee kestämään loppuun asti. Sillä 

hetkinä, jolloin te ette voi enää kestää, todellakin, Minä tuuditan teitä Minun käsivarsillani Ristillä. 

Ja me yhdessä liikutamme Meidän Isämme sydäntä. ” 


