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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Heinäkuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Minä olen kuullut sinun kyyneleesi. Ne, myös, ovat yltäneet Minun Isäni korviin ja 

Hän säälii sinua suuresti.”  

” Minä tiedän, että sinun täytyy päättää päästäksesi pianon ääreen harjoitellaksesi, mutta sinun 

vihollisesi on myös päättänyt ohjata sinut sivuraiteelle. Siispä, pidä varasi hänen kanssaan, ettei 

hän varasta aikaa tästä. Tämä mitä varmimmin on tapa, jolla hän on kukistanut sinua vuosia. 

Voitko kuvitella, jos sinä olisit soittanut kaksi tuntia säännöllisesti viimeiset seitsemän vuotta… 

missä sinä olisit?”  

” Aloita tämä kuin uusi päivä. Ja sivuuta vihollisen vihjailut siitä, että on liian myöhäistä, pyydän. 

Hän on valehtelija, ne kaikki ovat valehtelijoita, kuitenkin Minun ihmiseni eivät sivuuta heitä. He 

kuuntelevat ja imevät näiden valehtelijoiden asenteita. Sinun täytyy olla ovelampi menestyäksesi.”  

” Tämä on hyvä aihe. Minun ihmiseni, mikä on ollut mielenne taakkana viime aikoina? Clare ei ole 

ainut – mutta hän on vain yksi Minun lasteni joukossa, ketä kohtaan vihollinen on laukaissut 

epidemian epäuskoa ja lannistavia valheita, ympäri maailmaa. Tämä on vihollisen valtava liike.”  

” Vihollinen on raskaasti lastannut teidät suurella määrällä lannistamista. Näettekö te, että he 

siirtävät myrkkynsä teihin ajatuksella ja ellette te ole tietoisia siitä, he jatkavat kasaamista, kunnes 

te haluatte antaa periksi.”  

( Clare ) Herra, minä olin surkea. Ja minulla oli sellaisia ajatuksia, mutta minä torjuin ne. Minä en 

anna periksi. Mutta kun Sinä ja Isä tulitte ja lohdutitte minua ylistyshetken aikana, minä tunsin 

oloni paljon paremmaksi.  

( Jeesus ) ” No niin, siksi Minä vahvistan ne halaukset sanalla… enemmän harjoitusta ja varuillaan 

oloa harhautusten varalta. Ne tulevat varmasti tulemaan ja näyttämään ylipääsemättömiltä ja ei-

vältettävissä olevilta. Mutta kärsivällisyydellä ja viisaalla tärkeysjärjestyksen arvioinnilla sinä tulet 

kukistamaan ne. Muista vain, kuinka hartaasti sinä haluat olla sujuva pianolla ja, että sinä voit 

saavuttaa sen tason, jos sinä tottelet siinä, mitä sinulle on kerrottu. He tulevat yrittämään varastaa 

sen sinulta, Clare.”  

” Osan sinua täytyy luovuttaa tarpeesta nähdä kaikki järjestyksessä. Ei, Taivaassa ei ole kruunuja 

puhtaasta talosta. Itse asiassa, monet, jotka pitävät talonsa tahrattoman puhtaana, tulevat 

pettymään vakavasti. Kaikki tarpeellisen ja ilmiselvän siivouksen lisäksi on hyvin usein pakko-

oireista häiriökäytöstä. Minä en tule lannistamaan sinua, Minun rakkaani. Sinä todella olet 

oppimassa päästämään irti niistä pakotuksista ja istumaan Minun jalkojeni juureen.”  

” Minun ihmiseni, pyydän, olkaa tietoisia vihollisen taktiikoista vetää teidät pois siitä makeasta 

paikasta. Minä olen antanut teille asioita tehtäviksi, mitkä saattavat vaikuttaa 

asiaankuulumattomilta ja tarpeettomilta, mutta ne ovat täsmälleen ne asiat, joita teidän pitäisi 

tehdä toisten takia. Vihollinen yrittää vakuuttaa teille, että ne ovat mielihyvää tuovia asioita ja ne 

voidaan tehdä vasta kun teidän työnne on tehty.”  

 



” He ovat matkimassa vanhempienne ääntä kuin papukaijat ja heidän ajatteluaan, kun he 

kouluttivat teitä, kun te olitte lapsi… ”Te voitte pelata, kun askareet on tehty.” Kyllä! Tämä uppoaa 

oikein hyvin useimpiin ihmisiin. Askareet ovat asioita kuten astioiden tiskaus ja roskien vienti ulos, 

lattioiden siivous, jne. jne. kyllästymiseen saakka.”  

” Mutta Minä sanon, että teillä on velvollisuuksia – ja velvollisuudet tulevat ENSIN. Teidän 

velvollisuutenne on rakastaa Herraa teidän Jumalaanne kaikesta Sydämestänne ja kaikella 

mielellänne ja kaikella voimallanne ja teidän veljeänne kuin itseänne.”  

” Ja tämä täysin sopii mihin tahansa profiiliin, jota voidaan käyttää palvelemaan muita. Ennen 

kaikkea, tärkeämpää kuin ilma, jota te hengitätte, on rukous, ylistys, Raamatun opiskelu ja pyhä 

lukeminen. Jos te löydätte siitä mielihyvää, Saatana tulee yrittämään vääristellä sitä ja kertoa 

teille, että se kuuluu tehdä askareitten jälkeen, koska te rakastatte tehdä sitä.”  

” Posteihin vastaaminen tai rohkaisevien sanojen viestiminen muille, sairaiden luona 

vieraileminen, heidän puolestaan kaupassa käynti, istuminen ja kuunteleminen, laulujen 

kirjoittaminen ja harjoitteleminen soittamaan instrumenttiasi, kirjeiden kirjoittaminen ihmisiä 

rohkaistaksesi, innoittavan taiteen tekeminen – mikä tahansa mikä voi viestiä Minun Rakkauttani 

heille, sillä on merkitystä. Ja se EI tule askareitten jälkeen!” 

” No niin, katso kuinka sinulle on valehdeltu. Sinä rakastit soittaa kitaraa tai kirjoittaa ja käydä 

vierailemassa. Nyt vihollinen on ovelasti ottanut pois asiat, joiden tekemisestä sinä pidit ja 

samaistanut kaiken, minkä tekemisestä sinä pidät, mielihyväksi ja kieltänyt, kunnes askareet on 

tehty.”  

” Siispä, jos nautitte lahjastanne, teitä estetään tekemästä sitä, kunnes olette rättiväsyneitä ja 

lopen uupuneita talon siivoamisesta ja mistä tahansa muusta, mitä vihollinen voi lastata selkäänne 

sen varjolla, että ”askareet pitää tehdä ensin”. Saanko Minä sanoa, että voitte käyttää energian 

rippeet päivän lopussa askareisiinne?”  

” Mutta, pyydän, käyttäkää paras aikanne hioaksenne taitojanne ja palvelutoimenne 

harjoittamiseen. Tämä on ensimmäinen teidän tärkeysjärjestyksessänne.”  

” Mutta vihollinen tietää hyvin, kuinka pelata teidän syyllisyydellänne, siispä hän käyttää teidän 

hyviä aikomuksianne teitä vastaan. Pyydän, jättäkää hänet huomiotta. Jättäkää huomiotta valheet, 

että te ette ole tehneet sitä ja sitä vielä, teillä ei ole mitään asiaa soittaa kitaraa tai kirjoittaa 

internettiin. Näin hän saa teidät lopettamaan Minun palvelemiseni kaikella voimallanne, 

mielellänne ja sydämellänne. Hän ottaa leijonan osan maallisista asioista, jotka hyödyttävät vain 

teitä. Sitten hän jättää teidät rippeitten kanssa parantamaan lahjaanne. VALHEITA!”  

” Minun Ihmiseni. Älkää antako tällaisen ajattelutavan manipuloida teitä ja varastaa juuri sitä 

asiaa, jota tekemään te synnyitte vapaana vaikeuksista.”  

” Jos te voisitte nähdä kaikki, jotka menivät hautoihinsa puhtaasta talosta, täysin täyttymättömän 

elämänsä kanssa – te olisitte shokissa. Minä en sano, että he olisivat syyllisiä jollakin tavoin, mutta 

vihollinen on käyttänyt tätä ikivanhaa taktiikkaa manipuloidakseen täysikasvuisia aikuisia 

vuosisatojen ajan. Haluatteko te jättää tämän Maapallon ilman, että teette sitä, mitä teidät on 

lähetetty tekemään?”  

” Pyydän, älkää kuunnelko näitä valheita. Minä annoin teille Martan ja Marian paljastamaan tämän 

vihollisen juonen, mutta kuinka moni on Martan puolella?” 



( Clare ) Auts. Herra, se ei ole reilua; ihmisiä ryntää taloon ja Martta tarjoaa heille 

vieraanvaraisuutta ja on lopen uupunut, kun on palvellut yksin, kun Maria saa istua Sinun 

jaloissasi? En pidä sitä reiluna… Juuri siinä vaiheessa Herra antoi minulle näyn talosta, jossa oli 

palvelijoita. He olivat laittaneet kaiken kuntoon, mutta Martta oli pakonomainen ja halusi tehdä 

sen paremmin. Ooijoi… minä tiedän miltä se tuntuu! 

( Jeesus ) ” Martalla oli kaikki apu, mitä hän tarvitsi ottaa asiat haltuun, niin että hän pystyisi 

istumaan Minun jaloissani. Mutta kuten sinäkin voit olla joskus, Minun rakkain, hän valitsi 

täydellistää kaiken… lisäten pisteitä ja pilkkuja ja aikaa tuhlaavia koukeroita, kun kaikki, mitä 

vieraat tarvitsivat, oli jo valmisteltu heitä varten. Martalla oli kaikki apu, mitä hän tarvitsi ottaa 

asiat haltuun.”  

( Clare ) No niin, se on eri näkökulma! 

( Jeesus ) ” Jos hän olisi kieltänyt itseltään pakottavan tarpeen tehdä ”paremmin” – mikä on vain 

itsekeskeinen asenne, hän olisi voinut istua kaiken sen ajan Marian kanssa, minkä hän olisi 

tarvinnut. Ongelma Martan kanssa oli, että hän halusi mennä yli ja ohi sen, mikä oli tarpeellista. 

Vieraanvaraisuuden yksityiskohdat heijastuvat emännässä ja hän halusi näyttää hyvältä, ylittää 

itsensä. Kun Minä olisin halunnut hänen lopettavan ja tulevan olemaan Minun kanssani.”  

” Kuinka monta kertaa ihmiset ovat sanoneet… ”Clare, pyydän, tule viettämään aikaa meidän 

kanssamme. Kun sinä kiireisenä teit sitä tai tätä? Siksi Minä olen opettanut sinulle 

välttämättömimmän tarjoamisen vieraille. Joka kerta, kun sinä olet ollut yksityiskohtainen, sinä 

olet menettänyt armoa ja tuhlannut energiaa, jota sinä olisit tarvinnut ollaksesi läsnä vieraillesi. 

Sinä olet hylännyt paremman osan hetkellisen, maailmallisen mielihyvän vuoksi. Tämä on niin 

tärkeää teille kaikille, rakkaat. Olkaa varuillanne, kun vihollinen syöttää teille perusteluja, miksi 

teidän pitäisi tehdä enemmän. Se varmasti on ansa. Ottakaa tilanne haltuun, tehkää välttämätön 

ja lopettakaa siihen.”   

” No niin, siinä on nyt teille. Te voitte nähdä ja reagoida vastuullisesti siihen, mitä vihollinen on 

tekemässä, kun teitä houkutellaan kiusauksilla menemään pidemmälle, kuin mitä yksinkertaisen 

vieraanvaraisuuden vaatimukset ovat.” 

” Minä tulen välittämään tämän siunauksen teille, Minun kallisarvoiseni. Minä siunaan teidät 

nähdäksenne läpi paholaisten temppujen riistää teidät pois teidän kutsumuksestanne. Minä 

siunaan teidät toimimaan asiassa ja laittamaan hänet paikalleen, sillä aikaa, kun te keskitytte 

uudelleen koko olemuksellanne siihen, mitä Minä olen kutsunut teidät tekemään.”  

” Reagoikaatte uskollisesti Minun varoituksiini, kun menette väärille raiteille. Minä rakastan teitä 

kaikkia niin suuresti ja päivittäin Minä olen vierellänne ja ajoittain Minä surukseni näen vihollisen – 

tavan, jolla hän varastaa teiltä teidän tietämättänne. Minun rukoukseni on, että te kuulostelette 

Minun kehotustani nyt ja täytätte kutsumuksenne sallimatta hänen vetää teitä raiteiltanne 

väärällä syyllisyydellä ja harhauttamalla ajatuksianne. Jumala siunatkoon teitä, Minun lapseni. 

Minä kuljen teidän kanssanne ja Minä annan teidän tietää, milloin te menette väärään suuntaan. 

Pyydän, reagoikaa.” 


