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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Huhtikuuta, 2019. 

( Clare ) Rakkaat, paljon huhupuhetta on liikkeellä kolmen päivän pimeydestä, Taivaaseennostosta, 

sisäisistä visioista, jne. jne. Ja Herra on osoittamassa tätä, samoin kuin suunnatonta määrää 

uupumusta, jota me kaikki olemme tunteneet. Kiitos sinulle, Herra, sen osoittamisesta. Minä aloin 

jo ihmettelemään, että olenko minä tulossa VANHAKSI?” 

Jeesus aloitti… ” Minun Ihmiseni, te olette niin Maapallolta lähtemiseen liittyneitä, ja 

epäoikeudenmukaisten rankaisemiseen. Minä tiedän, että te tunnette tuskaa ja itkette näitä 

tuhoavia abortteja, jotka muuttavat ihmiset viattomien hyväksytyiksi tappajiksi. Minä tiedän, että 

te rukoilette heidän puolestaan ja itkette äitien tietämättömyyttä. Ja Minä syvästi arvostan sitä.” 

” Kuin myös niitä kertoja, jolloin te tulette ja Minä lasken Minun pääni teidän sydäntänne vasten 

lohduttaaksenne Minua. Ei ole sanoja ilmaisemaan, kuinka syvällisesti se vaikuttaa Minuun. Kaikki 

tästä on hyvää, rakkaat, niin kovin hyvää. Sydäntenne laajentaminen, tehden teidät tietoisiksi ja 

myötätuntoisiksi toisten ahdingolle. Ja tämä on osa teidän muodonmuutostanne, Minun 

kaltaisekseni tulemista.”  

” Mutta meidän työmme ei ole ohi vielä. Ja suurella osalla teistä on toimeksiantoja, olipa se sitten 

pyhien lasten kasvattamista, maailman työssä työskentelyä, tai maailman hylkäämistä 

palvellaksenne Minua, kun Minä kutsun teitä. Ja me yhä olemme työ-tilassa. Paljon siitä, mitä te 

nyt teette, tulee olemaan lahjoja heille, jotka ovat vakavissa koettelemuksissa, eikä heillä ole 

ketään, jonka puoleen kääntyä.”  

” Me emme ole vielä siirtymässä. Minä olen kertonut teille aikaisemmin, että on heitä, jotka 

teeskentelevät olevansa Paimenia, mutta ovat susia lammasten vaatteissa. Ja he aloittavat 

virheellisen tiedon kampanjansa, horjuttaakseen teitä ja saadakseen teidät siirtämään huomionne 

ystävienne ja sukulaistenne lähipiirin turvallisuuteen.”  

” Tämän takia pyysin Clarea kertomaan teille, että on yhä aikaa. Minä en halunnut hänen 

erottavan teitä siitä, mitä te ja Minä olemme tekemässä yhdessä muiden hyväksi. Se, mitä te 

olette tehneet muiden hyväksi, kun te olitte Maapallolla, se tulee määrittämään paljon siitä, mitä 

Taivaassa on teitä varten.” 

” On ollut massiivisia hyökkäyksiä ja laiskuuden toimeksiantoja Minun Ruumiiseeni. Uupumuksen 

ja Laiskuuden. Te ette tunne vain tyhjiksi ammennetuiksi itseänne, vaan teillä on taipumusta 

levätä ja vetäytyä rukoilemisesta ja palvelemisesta. Sitten vihollinen tekee teidät kyvyttömäksi 

paheksunnalla, kun olette antaneet periksi lihallenne ja te olette jopa haluttomampia palaamaan 

takaisin Minun luokseni. ” 

” Näin on käynyt monille Sydänasukkaille, henkilökunta mukaan lukien ja erityisesti Clare. Hänellä 

on fyysinen tila, joka on ajoittain hyvin heikentävä ja hän on epätoivon kynnyksellä, tietäen, että 

hänellä on niin paljon tehtävää. ” 

( Clare ) Jep, kun se todella kaataa minut, siinä sitä sitten ollaan. Minä olen epätoivon kynnyksellä, 

koska minä vain tunnen, että en voi tehdä sitä. Mutta sitten… Jeesus nousee sisälläni ja minä teen 

sen. 



( Jeesus ) ” Siispä, Minä tulen ja pelastan hänet. Minä pitelen häntä hellästi Minun käsivarsillani ja 

Minä kerron hänelle… ”Minun rakkaani. Minä ymmärrän, kuinka sinä tunnet. Minä annan sinulle 

anteeksi sinun erehdyksesi. Menkäämme nyt eteenpäin.” Mitä pikemmin te tulette Minun 

luokseni, Sydänasukkaat, sen pikemmin Minä voin antaa anteeksi ja korjata vahingon. Ja Minä 

tulen kertomaan teille jotakin, joka teidän tulisi pitää mielessä, aina. Saatana ei halua teidän 

tuntevan, että teille on annettu anteeksi. Hän haluaa, että te olette jatkuvassa syyllisyys ryöpyssä. 

”Minä en tehnyt tätä. Minä en tehnyt tuota. Minä hemmottelin itseäni tällä, minä hemmottelin 

itseäni tuolla… ” Ja niin edelleen ja edelleen.”  

” Hänellä on aneemisia pikku demoneita, jotka juttelevat tätä jatkuvasti teidän mieleenne. Hän ei 

halua, että teille annetaan anteeksi, niinpä hän tulee jatkamaan sitä niin kauan, kunnes te 

päätätte, ”Minä en vain voi tehdä tätä enää! Minä en ole tarpeeksi hyvä.” Clare, pyydän, jaa mitä 

sinulle tapahtui. ” 

 ( Clare ) No niin, rakas perhe. Minä tunnustan, että minä olen ollut laiska. Minun mieleni on ollut 

kuin ylikeitetty spagetti ja minun motivaationi nollassa. En pysty kertomaan, kuinka monta kertaa 

Herra on soittanut laulun… ”Tyhjät Pelot” minulle ylistyshetken aikana. Hän soitti sen taas 

uudelleen, tänään. Kahdesti. Ja soitin oli ”random”-asennolla. Tässä on laulun sanat. 

( Laulu ) Herra, minulla ei ole yhtään rohkeutta, minä tulen heikoksi, minun sydämeni on heikko. 

Salaiset pelot valtaavat minun sieluni, he sanovat, että on vain liian myöhäistä. Sinun elämäsi on 

ohi, se on mennyt ohitsesi. Kesän lehdet putoilevat syksyisen taivaan alla. Olen menettänyt iloni, 

olen menettänyt toivoni, minä olen kääntänyt sydämeni pois Sinusta. Ennallista iloni, ennallista 

toivoni, käännä sydämeni Sinun puoleesi, Oi Jumala. 

Minun lapseni, laita tyhjät pelkosi kauas taaksesi nyt. Tule ja lepuuta hellää poskeasi Minun 

vartioivien kulmakarvojeni alla. Me tulemme nousemaan jälleen Kevätajan kukintaan. Elämä tulee 

esiin, uudelleen, tyhjistä haudoista. Sillä Minä tiedän, kyllä, Minä tiedän, kaiken hyvän, jonka Minä 

olen suunnitellut sinua varten. Uskon lahjoja, toivon lahjoja, Rakkautta ja iloa varattuna sinulle, 

Minun lapseni. Siispä, luota suunnitelmiin, joita Minulla on, Minussa meidän tulevaisuutemme 

loistaa. Minä tulen opastamaan sinut tulien läpi, me tulemme kestämään ajan kokeet. Minä olen 

sinun ja sinä olet Minun… ”Kunnes me menemme viimeinkin Taivaan ovesta. Sillä Minä tiedän, 

kyllä, Minä tiedän, kaiken hyvän, jonka Minä olen suunnitellut sinua varten, uskon Lahjat, toivon 

Lahjat, rakkautta ja iloa varattuna sinulle, Minun lapseni. 

( Clare ) Se oli hassua, koska minä huomasin, että minä halusin kuulla laulun toisen kerran ja että 

minun ei ollut tarkoitus kuunnella omaa ääntäni. Minun oli tarkoitus kuunnella laulun sanoja… 

Helou! Ja minä ajattelin, ”Tiedäthän Sinä – minä haluaisin, että laulu kuuluisi uudelleen.” Ja minä 

olisin yltänyt laittamaan laulun, niin että se olisi soinut uudelleen. Mutta katsoppa, Herra kuuli 

minun pikkiriikkisen anomukseni ja Hän laittoi sen soimaan minulle uudelleen. Siispä, tällä kertaa 

minä en menettänyt sen merkitystä.  

 Ja Jeesus tietää, että se todella tuo minulle sanomaa. Hän tietää, että laulu auttaa minua. Ja se 

auttoi minut ylös kuopasta tänään. Kuopasta, jossa minä olen ollut pari viikkoa. Osa siitä oli 

fyysistä kipua, jatkuvasti Taos:ta pommittavista myrskyistä. Ja Fibro ei pidä myrskyistä. Ja osa siitä 

oli sen tietämistä, että Herra tarvitsi kärsimystä ja tunsin vain hyvin, hyvin väsyneeksi itseni. Voi, 

olen ollut kävelevä sotku, eikä muuta toivoa kuin Jeesus. Ja kuinka Hän käsitteli minua? 

Uskomattomalla myötätunnolla.  

 



( Jeesus ) ” Clare, sinä voisit jatkaa kirjojen täyttämistä tarinoilla Minun hyvin henkilökohtaisesta 

rakkaudestani sinua ja jokaista Minun Morsiantani kohtaan. Mutta Minä haluan muistuttaa heitä, 

joilla saattaisi olla mustasukkaisia tunteita – ne ovat täysin perusteettomia. Katsokaa, Isä otti 

teidät Hänen olemuksestaan ja se jätti paikan, jonka vain te voitte täyttää. Kukaan toinen sielu 

Maapallolla ei pystyisi tyydyttämään paikkaa Hänen olemuksessaan, siinä kohdassa, mistä te 

tulitte. Ja kun Minä etsin Minun Morsiantani, sitä hyvin erityislaatuista sielua, Isästä lähtöisin 

olevaa, vain hän voi tyydyttää Meidän Sydämemme.” 

 ” Se mitä Minä haluan teidän tietävän, rakkaat, on, että Minä olen teidän vastakappaleenne. Ja 

vain te voitte täyttää Minut ja täyttää tyhjiön Minun Isäni sydämessä. Se tarkoittaa, sanan 

syvimmässä merkityksessä, tämä on yksiavioinen suhde. On vain yksi Minua varten; tätä Jeesusta 

varten. On vain yksi teitä varten, Teidän Jeesuksenne. Ja niin edelleen. Koska Jumaluus tulee 

kokonaiseksi sielun paluulla läheiseen paikkaan Hänen Sydämessään. Kyllä, Isän Sydämeen, Pojan 

Rakkauden kautta. ”  

” Juokaa syvältä tästä lähteestä, Minun kauniit ja tietäkää, että ei voi olla ketään toista, joka 

täyttäisi paikan, josta teidät otettiin. Ja kun Minä etsin teitä, teen sen siksi, koska te olette AINOA, 

joka voi täyttää Minut. Minä siunaan teidät, Minun Ihanat Morsiameni. Älkää pelätkö tulla Minun 

lähelleni. Minä odotan teitä. Ei väliä, kuinka te tunnette tai mitä te uskotte. Älkää pelätkö tulla 

Minun lähelleni. Minä odotan teitä.” 


