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LÄPINÄKYVYYS, REHELLISYYS & OPPITUNNIT, JOIDEN TÄYTYY UPOTA SYVÄLLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Maaliskuuta, 2018.  

Jeesus aloitti… ” Minä itken Minun Kirkkoani, Minun Ruumistani. Minä itken, koska he eivät 

ymmärrä läpinäkyvyyden arvoa ja avoimena olemisen ja rukousten pyytämisen välttämättömyyttä. 

Minä haluan kaikkien näkevän, että teitä kohtaan tehdyt hyökkäykset ovat maailmanlaajuisia ja jos 

te seisotte yhdessä yhtenä Ruumiina, ne voidaan voittaa.”  

” Te voitte nähdä samoja taktiikoita, joiden uhreja te olette, käytettävän muihinkin. Te voitte 

nähdä vihollisen käden pyyhkäisevän ja musertavien iskujen piinaavan Minun Ruumistani 

samanaikaisesti. Te tulette sitten ymmärtämään, että tarkoituksen yhtenäisyys, pyhyys ja yhdessä 

pysyminen tottelevaisuudessa, on se, millä tämä kukistetaan.” 

” Sen sijaan, että te yritätte todistaa, että olette päättäväinen ja vahva, eikä teillä ole tarvetta 

toisten neuvoille ja rukouksille, te tulette kaikki näkemään, kuinka kamalan samanlaisia te olette. 

Multimiljonääri, koditon mies, elokuvatähti, ponnisteleva lukio-oppilas, maanviljelijä, liikemies. 

Minä en välitä, mikä teidän ammattinne on – teillä kaikilla on samoja ongelmia kukistettavana, 

samoja taisteluita, samat synnit ja paheet, sama vastustus Totuuteen. He, joilla on suurempi 

määrä rahaa ja he, jotka ovat köyhempiä. Teidät kaikki on johdotettu hyvin samalla tavalla ja te 

kohtaatte hyvin samanlaisia haasteita.”  

” Tietääksenne tämän, syvällä sieluissanne, teidän tulee kukistaa egonne, ylpeytenne ja 

intohimonne – joita Saatana käyttää kontrolloidakseen teitä kaikkia, mitä tehokkaimmin. Kuinka te 

voitte katsoa alentuvasti miestä tai naista, joka on pornon koukuttama – kun te itsekin olette 

myös? Oletteko te molemmat samanlaisia heikkouksissanne? On kyse tiimityöstä ja pahasta 

ylipääsemisestä, veljellisellä rakkaudella ja peräänantamattomuudella.”  

” Tunnustakaa syntinne, toinen toisillenne, se tuo ylevän miehen alas eristetyltä vuorenhuipultaan 

ja sielun, joka asustelee syvällä erämaassa, ylös tasangolle, missä molemmat ovat varustettuja 

tukemaan toinen toistaan heidän haasteissaan. Torjunnan pelko ja haavoittuvaisuus aiheuttavat 

miesten ja naisten tekevän muurin ympärilleen, suojatakseen heikkoa turvallisuuden tunnettaan. 

Siispä, he maalaavat hyväksytyn kuvan ja tukeutuvat vallitsevaan tilanteeseen.”  

” Mutta aika on päällänne, jolloin vallitseva tilanne voi aiheuttaa teidän menettämään sielunne. Ja 

he, jotka kuvittelevat, että he voivat käsitellä ongelmansa itse, ovat surullisesti erehtyneet. Kun te 

kaikki tunnustatte ihmisyytenne, te tulette tukemaan toinen toisianne – aivan kuin he tekivät 

uudisraivaaja-aikana, kun kaikki toimivat ryhmässä yhtenä, pitääkseen puoliaan vihollisen 

hyökkäyksiä vastaan.” 

” Vihollinen on kaikkialla ympärillänne, Minun Ihmiseni. Ja hän laskee teidän 

turvallisuudentarpeenne varaan, kontrolloidakseen teidän päätöksiänne – jopa päätöstä ylistää 

Minua ja vain Minua, kun se tuo teidät ristiriitoihin lähimpienne kanssa. Kun se vaarantaa tulonne. 

Kun se saattaa vieraannuttaa lapsen tai rakkaan. On enemmän keinoja kuin voidaan laskea, 

varkain vetää teidät pois Minun luotani – kunnes te olette avoimena, suojaamattomana ja 

kävelette suoraan väijytykseen.”  

” Mutta sielu, joka pysyttelee lähellä Minun sydäntäni, tulee kuulemaan Hengen elävöittämisen, 

kun valinta tulee tuomaan teidät vaaraan.”  



” Monet tulevat luopumaan uskostaan – monet. Koska he eivät voi kestää ylävirtaan uimisen 

naurunalaisuutta. Kun te kerran liitätte kätenne yhteen ja paljastatte haavoittuvuutenne toinen 

toisillenne, vihollinen tulee menettämään PELON avaintekijän teihin nähden, koska teidät 

saatettaisiin torjua.”  

” Kun teidän läpinäkyvyytenne paljastaa teidän puutteenne toinen toisillenne, MUSTASUKKAISUUS 

on voitettu, kun te näette toistenne haavoittuvuuden. Ja teidän läpinäkyvyytenne saa aikaan tasa-

arvon ja ymmärryksen, että Minä en ole henkilön kunnioittaja; nämä ongelmat ovat 

yleismaailmallisia ihmiskunnassa.”  

( Clare ) No niin, rakas perhe, tässä vaiheessa viestiä, minä vaistosin, että jotain puuttuu. Jotakin 

vähän henkilökohtaista ja minulle tutumpaa – jotakin, mitä Herra odotti minun oivaltavan 

itsessäni. Minä aloin väristä ja tutista, kun minä huomasin, että osa Isän surusta johtui minusta. Ja 

minä oivalsin, että minun pikku projektini vei minut pois Hänen luotaan kolmeksi päiväksi, ei 

yhdeksi. Ja teki meistä erittäin haavoittuvia henkisiä hyökkäyksiä vastaan, koska minun huomioni 

oli vesittynyt muihin asioihin. Kompromisseihin. 

( Jeesus ) ” Clare, mitä Minä voin sanoa sinulle? Jos olisit kieltäytynyt syötistä, se ei olisi ollut niin 

vakavaa. Minä katson sinua suuresti säälien. Minä sallin sinun tehdä sitä mitä sinä mielit ja se tuo 

sinulle iloa, niin että sinä voit nähdä mikä valtava, ammottavan avoin ansa se on. Ja löytävän ilon – 

ilman siihen sekoittuvaa surua – juuri täältä Minun käsivarsiltani, Rakkaani.”  

” Kyllä. Minä haluan teidän nauttivan luonnon kauneudesta. Mutta te yhä olette sotavyöhykkeellä, 

kranaattien ja pommien räjähdellessä ympärillänne. Se vaatii KAIKEN sinulta, Minun rakkaani. 

KAIKEN sinulta. Koska he, jotka palvelevat asevoimissa, eivät sotkeennu siviiliasioihin. Voitko 

kuvitella sotilaan vihamielisessä ympäristössä ihailevan kukkia ja istuttavan muutaman lisää, jotka 

saattaisivat kukkia hänen palatessaan takaisin?”  

” Kun Minä kerroin sinulle, että ryhdy istuttamaan muutama kukkasipuli, Minä tiesin tarkalleen, 

mitä sinä tulisit kohtaamaan. Jopa pieni kourallinen, jonka sinä otit vastaan, oli keskinkertainen. 

Minä halusin osoittaa sinulle, kuinka epävakaa ja turha ja turhauttava maailma voi olla. Minä 

halusin olla rohkaisematta sinua tulevaisuudessa edes ajattelemasta siihen suuntaan.”  

” Sillä välin, Saatana – tietäen tasan tarkkaan, kuinka sinä reagoit joka kevät – asetti sinulle ansan. 

Minä annoin sinulle luvan kävellä siihen, niin että sinä oivaltaisit, että se ei ole sen arvoista. 

Taivaassa Minulla on kaikki valmisteltuna sinua varten. Kukkia, jotka tulevat laulamaan sinulle, 

Clare. He tulevat kääntämään päänsä seuratakseen sinua, jopa kutsumaan sinua nimeltä, kutsuen 

sinua ylistämään Minua heidän kanssaan. Voi, rakkain, uskomattomia siunauksia odottaa sinua!”  

” Mutta nyt sinun vihollisesi, ja heitä on monta, ovat ottaneet sinut tähtäimeensä. He ovat 

suunnitelleet tämän, tahallaan tietäen, että sinä päätyisit isompaan projektiin, kuin mitä ajattelit ja 

se tulisi supistamaan rukoiluaikaa; sinun olisi vaikea keskittyä, koska sinä olisit niin väsynyt. Siksi 

sinä heikentyisit. He odottivat tätä aikaa, nähdäkseen kävelisitkö sinä ansaan, jota sinä olet 

välttänyt tottelevaisuudellasi kaksi viimeistä vuotta. Tämä, todella, on se, mistä Minä puhun.”  

” Nyt sinä tulet katsomaan tätä aikaa taaksepäin ja näkemään, kuinka kriittisen tuskallista se oli – 

ja sinä tulet oivaltamaan, että sinun aseesi ovat ladattuina kuolettavalla voimalla osuaksesi 

demoneihin – ei hyasintin kukkasipuleihin. Ja jos sinä lataat ne kukilla, sinulla ei ole mitään 

puolustusta.”  

” Minä kerron sinulle sinun omaksi parhaaksesi, Rakkaani. Mikään tässä maailmassa ei ole sen 

arvoista, että uhraisit sille aikasi Minun kanssani. EI MIKÄÄN.”  



” Ja jos sinä et opi menneestä, sinä tulet toistamaan sen tulevaisuudessa. Sinun täytyy punnita 

vaihtoehtojasi aina niin huolellisesti. Sinulla ei ole varaa irrottaa katsettasi tiestä hetkeksikään. 

Koska Minä takaan sinulle… Leijona on odottamassa.”  

” Jos sinä olisit ollut varattuna vain rukoukseen, kuten sinä tavallisesti olet, samat tapahtumat 

olisivat tapahtuneet, mutta sinun rektiosi olisi ollut paljon vahvempi, eikä se olisi ollut niin 

vakavaa. Minä sallin tämän näyttääkseni sinulle, että ei ole tilaa keskittymisen puutteelle ja 

tuulentupien jahtaamiselle. Vaikka ne olisivat kuinka hyväntuoksuisia tahansa.”  

” Tämän tietäen ja hyvin vaikean oppiläksyn oppineena, Minä odotan, että tulevaisuudessa sinä 

sivuutat nuo kutsut rentoutua ja nauttia maisemasta.”  

” Voi, Minä rakastan sinua niin kovasti, Clare! Se todella koskee Minuun nähdä sinut tällaisessa 

ahdingossa. Mutta Minä uskon, että tulevaisuudessa, sinä et höllennä valppauttasi, vaan kieltäydyt 

noista kutsuista. Sinulla on niin paljon muuta tekemistä, mutta Minä haluan tämän oppiläksyn 

uppoavan syvälle.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra.  

( Jeesus ) ” Ja teille muille, Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani… Te elätätte sisällänne intohimoja, 

jotka houkuttelevat teitä kaikkeen muuhun paitsi Minun kunniaani – jos te huomioitte ne. Minä 

haluan nähdä teidän päättäväisesti kävelevän ohi näiden kiusausten, tietäen, että ne eivät ole 

teidän huomionne arvoisia. Eivätkä ne ole sen arvoisia, mitä Minä kutsun teitä tekemään ja niillä ei 

ole mitään paikkaa elämissänne, jos te uskollisesti pyritte kohti korkeinta ja parasta Meidän 

elämässämme yhdessä.” 

” Minä rukoilen teidän puolestanne, Minun siunattuni. Kyllä, Minä esirukoilen, että te 

vastaanottaisitte mitä kallisarvoisimmat armot, olisitte kykeneviä erottaa katalan ja 

korruptoituneen kallisarvoisesta ja omistamaan elämänne sen mukaisesti.” 


