
40. Jeesus selittää… Kaikki näyttää jatkuvan tavalliseen tapaan,  

mutta niin paljon tapahtuu kulisseissa 

KAIKKI NÄYTTÄÄ TAVALLISELTA… MUTTA NIIN PALJON TAPAHTUU KULISSEISSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Huhtikuuta, 2015. 

Clare aloitti… Voi Herra kuinka minä toivoisin, että olisi enemmän aikaa. Niin monia sieluja, niin 

hukassa, niin hämmennyksissä, minä toivon, että pystyisin koskettamaan enemmän, minä toivon, 

että ME voisimme koskettaa enemmän. 

Jeesus vastasi… ” Minä tiedän.” 

( Clare ) Minä toivon, että meillä olisi enemmän aikaa.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän. Mutta meillä ei ole.” 

( Clare ) Mutta kaikki näyttää niin normaalilta, tiedäthän… 

( Jeesus ) ” Ostetaan ja myydään, mennään naimisiin ja annetaan avioon?” 

( Clare ) Kyllä. Maailma näyttää niin vakaalta kuin kaikki jatkuisi ikuisesti. 

( Jeesus ) ” Minä tiedän. Mutta se ei jatku. Se on pettävää, niin paljon tapahtuu kulisseissa, että 

hyvin harvat välittävät tietää, kunhan he voivat säilyttää vallitsevan asioiden tilan.”  

( Clare ) Ihmiset ovat reagoimassa. 

( Jeesus ) ” He ovat peloissaan.”  

( Clare ) No niin, ainakin he reagoivat. Eikö meillä voisi olla enemmän aikaa?  

( Jeesus ) ” Jos sinä tietäisit sen, minkä Minä tiedän, sinä et kysyisi tuota kysymystä.”  

( Clare ) No niin, joka päivä minä kamppailen tämän kanssa. Maailma näyttää niin vakaalta, niin 

normaalilta, jos ei olisi sitä, mikä on kirjoitettu Ilmestyskirjaan ja Sinua, niin minä ajattelisin, että 

kaikki jatkuisi ikuisesti.  

( Jeesus ) ” Etkö olekin iloinen, kun sinulla on Minut?”  

( Clare ) Voi hyvänen aika, elämä ei olisi elämää vaan kävelevä painajaisuni ilman Sinua, Jeesus. 

( Jeesus ) ” Minä tiedän, kuinka sinä tunnet, Minä tiedän kuinka sinä tunnet, koska Minä lasken 

hyödyt ja haitat ja Minä tunnen samalla tavalla. Mutta meillä on tietoa siitä, mitä todella on 

tapahtumassa, sinulla ei ole. Se on vallitsevien asioiden tila- asia. Älkää pilatko huolellisesti 

laadittuja suunnitelmia, antakaa minun viedä nämä omenat markkinoille, myydä ne, tulla kotiin 

voiton kanssa ja mennä shoppailemaan. Antakaa minun vain elää elämääni. Useimmat ovat tällä 

tasolla. Sillä aikaa toiset ovat vaivihkaa suunnittelemassa heidän pahoinpitelyään. He luottavat 

suunnitelmiinsa, koska he tietävät, että ihmismassat täyttävät ostoskärrynsä omenoilla ja niin 

kauan kuin toiminta voi jatkua, he tulevat olemaan tyytyväisiä.” 

” Toiset, jotka arvostavat uskonnonvapautta, puheen vapauutta, oikeutta ja turvallisuutta niissä 

asioissa, toisilla ovat hälytyskellot soineet ja he ovat tyrmistyneitä ja he tekevät suunnitelmia 

paeta sitä, minkä näkevät selvästi olevan tulossa. Toiset ovat vielä katselemassa taivasta kohti, 

odottaen Minua pelastamaan heitä.”  



” Clare, se tapahtuu aivan silmiesi alla, mutta elämä edessäsi on kerroksittaista elämää. Yhdelle 

kerros on huolellisesti laadittuja suunnitelmia, toiselle se on valta-asema, toiselle se on vapaus, ja 

toiselle se on kuitenkin Taivas, mutta kaikki kerrokset ovat edessäsi. Sinun täytyy joka päivä valita, 

missä kerroksessa sinä aiot elää. Mikä kerros on sinun todellisuutesi, kuka on herrasi, ketä sinä 

palvelet. Kunnes yksi kerros räjähtää ja ottaa muiden kerrosten oikeudet pois ja maailma on 

kääntynyt ylösalaisin ja sisältä ulospäin ja taaksepäin katsellen ihmiset tulevat sanomaan… ”Kuinka 

tämä tapahtui?”  

” Se tapahtui, koska te valitsitte elää eristetyssä kerroksessa, joka vaikutti tarjoavan teille kaiken, 

mitä te tarvitsitte. Te ette katsoneet sen kerroksen ulkopuolelle, koska te olitte kiireisenä 

menestymässä tässä kerroksessa. Sitten yhtenä päivänä… no niin, se kaikki päättyi ja te jäitte 

seisomaan hämmentyneinä, jos olette yksi niistä onnekkaista, jotka vielä yhä seisovat.”  

” Mitään maan lihavuudesta ei tulla muistamaan, kun se romahtaa. Vain katkeria muistoja siitä, 

mikä menetettiin. Sitten raunioista he tulevat etsimään Minua. He tulevat muistamaan. He tulevat 

tajuamaan, että heidän rakkautensa maailman kanssa on jättänyt heidät alastomiksi ja 

rahattomiksi. Ja kun he löytävät Minut, Minä tulen halaamaan heitä ja kaatamaan öljyä heidän 

haavoihinsa ja kasvattamaan heidät pyhyydessä.”  

” Se mitä Minä haluan sanoa, on, että teidän ei pidä surra heitä, jotka ovat jääneet jäljelle, ei, tämä 

on heidän kohtalonsa, koska he valitsivat elää siinä eristäytyneisyyden kerroksessa, missä kaikki 

tarjottiin heille heidän omasta kädestään, ja siellä menestys oli heidän koko elämiensä keskipiste. 

Kyllä, he valitsivat tämän, ja kun maailma on sellainen kuin se on, he jäivät sokeina ja alastomina 

Minun eteeni. Ja tämän Minä sallin pelastaakseni heidän sielunsa, sillä ilman sitä, no niin, Helvetti 

on täyttymässä. He eivät ole pahoja ihmisiä, vain Jumalattomia, joilla ei ole mitään tarvetta 

Jumalalle. Minun armon tekoni on, että heidän maailmansa tulee murskaantumalla loppuunsa. 

Minun rakkauteni heitä kohtaan sallii sellaisen katastrofin. Vain alastomuus tuo heidät Minun luo, 

lohdun ja totuudennälkäisinä.”  

” Katsohan, kun ihminen kerran rakentaa talonsa hiekalle ja sateet tulevat ja tulvat huuhtovat sen 

kaiken pois, no niin, sitten se ihminen tulee harkitsemaan Kalliolle rakentamisen tärkeyttä ja Minä 

tulen olemaan paikalla opettamassa häntä. Niin sinä näet, että mikä on vireillä ja väistämätöntä, 

on vain Minun varustamiseni tuodakseni Minun lapseni takaisin Minun luokseni, hengessä ja 

Totuudessa.” 

” Kyllä, se on karskia; kyllä, se on julmaa; kyllä, se on näennäisesti epäreilua. Mutta mikään tästä i 

tule ihmiselle mieleen, kun hän kiireisenä hyödyntää kolmannen maailman kansakuntien hyvin 

köyhiä, ostaakseen teini-ikäiselle pojalleen auton tai rakentaakseen luksustalon. Kaikki, mikä 

merkitsee tämän mielisille, on se mitä jää viivan alle. Ja niinpä he tulevat kokemaan toisten 

kansakuntien viivan alle jäämisen todellisuuden, kansakuntien, jotka katsoivat teistä elämäntyylin 

esimerkkiä ja olivat toivottomasti nöyristelevän kulttuurin ja talouden vankeja, kun te jatkoitte 

vaurastumista.”  

” Se on hyvin, hyvin surullista, Clare. Se mitä sinä et näe, on, kuinka näitä ihmisiä hyödynnetään ja 

enkö Minä luonut siemenen kylväjälle, mutta nyt ahneet ja ilkeät ihmiset juonivat tapoja pakottaa 

köyhät ostamaan heidän siemenensä? Kuinka paljon pahemmaksi Minun pitäisi antaa sen tulla? 

Köyhien itkut kantautuvat Minun korviini joka päivä. He kärsivät jopa lääketieteellisten 

välttämättömyyksien puutteesta, kun teidän maassanne lääketieteelliset yritykset hallitsevat jopa 

keskiluokan elämiä ja löytävät uudempia ja parempia tapoja saada enemmän kontrollia 

hyötyäkseen enemmän ja kukoistaakseen viattomien kustannuksella.” 



” Voi, se on täysin kohtuutonta korruptiota, miksi Minun Isäni tulisi sallia sen jatkuvan yhtään 

minuuttia lisää? Me olemme yrittäneet kääntää ihmisten sydämiä, mutta heidän himonsa 

johtoasemaan ja maailman luksukseen, on täysin sokaissut heidät heidän epäoikeudenmukaisista 

elämäntyyleistään. Normaalisti, Minä en ota näitä asioita esille teidän kanssanne, mutta Minä 

haluan teidän ymmärtävän – että korruption eri puolet, joita Minun täytyy katsoa joka päivä, ovat 

musertavia ja huutavat oikeutta. Ja mikä pahempaa, on että tämän kulttuurillisen rikoksen 

arkkitehdit eivät näe, että he ovat tuhoamassa elämiensä perustat jatkamalla jokaisen kolikon 

puristamisella köyhiltä.”  

” Kyllä tämä on yksi puoli, mutta se aiheuttaa lisää levottomuutta, vihaa, epätoivoa. Sille on syy, 

miksi muslimit riemuitsevat marttyyriydestä, se on heidän tilaisuutensa onnellisuuteen 

toivottomasti korruptoituneessa ja monimutkaisessa maailmassa. Syyn vuoksi eläminen jättää 

varjoonsa haluamisen kivun ja ennallistaa ihmisen arvokkuuden tunteen, kun hänellä ei ole muuta 

jäljellä kuin kuolla kunniallisesti. Siispä Saatana on tarjonnut ihmiselle mahdollisuuden pelastaa 

itsensä ja elää ”taivaassa” kaikkien niiden asioiden kera, joita hän ei koskaan voinut saada 

maapallolla epäoikeudenmukaisuuden vuoksi. Eikö heidän pitäisi vihata niitä pankkiireita ja 

maailman johtajia, jotka saalistavat köyhiä – monet heistä ovat juutalaisia? On toinen 

loppuunsaattamisen tunne, tuhota huora. Tämä myös on kunniakasta. Siispä näette, että tämä on 

toivottoman monimutkaista, mutta kun Minä tulen takaisin johtamaan ja hallitsemaan, rautasauva 

tulee murtamaan selät heiltä, jotka varastaisivat ja mustamaalaisivat jopa alhaisintakin ihmistä.”  

” Oikeudenmukaisuus ja kunnia tulevat olemaan saatavilla kaikille, jotka etsivät sitä. Mahdollisuus 

elää kunniakkaasti todellisella kutsumuksella ja tarvittavalla koulutuksella, tulee olemaan kaikkien 

saatavilla ja kuitenkaan kukaan ei tule vaurastumaan ilman Jumalaa, kukaan ei tule alussa edes 

suunnittelemaan elämää ilman Jumalaa, ilman vakavaa omistautumista ja halua palvella Minua. 

Jokainen tulee näkemään Jumalassa elämisen välttämättömyyden, paitsi he, jotka ovat ilman 

omaatuntoa.” 

” Meidän täytyy aloittaa uudelleen, Clare, pohjalta ylöspäin. Ei ole muuta ratkaisua. Älkää 

menettäkö toivoa, Minä tulen asettamaan sen suoraksi. Me tulemme saamaan sen suoraksi. Me 

tulemme saamaan sen oikein, Minä lupaan teille. SILLÄ aikaa, yrittäkää odottaa innolla lomaa 

Taivaassa, vaikka Minä tiedän, että osa teistä toivoo enemmän aikaa auttamiseen.” 

” Minä rakastan teitä kaikkia rakkaudella, jota vain Jumalalla voisi olla, uhrautuvaa rakkautta, 

rakkautta, joka haikailee tulla käytetyksi, tuodakseen vain yhden sielun lisää. Minä siunaan teidät 

ja pyydän teitä jatkamaan jalostamaan elämiänne, tehdäksenne enemmän ja enemmän tilaa 

Minulle ja jonain päivänä… teidän kärsimyksenne, rukouksenne ja kova työnne tullaan 

palkitsemaan.” 


