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SEURAA SYDÄNTÄSI & MURTAUDU VAPAAKSI VANHEMPIESI & SUKULAISTESI VAIKUTUKSESTA 

Jeesuksen Sanoja Sisar Clarelle, 29. Maaliskuuta, 2018. 

Jeesus aloitti, ” Niin moni maailmassa riutuu ymmärtämättä ketä he ovat. He vaeltavat 

”järjestelmän” muodostamina vankeina, ja heiltä puuttuu sisäinen ohjaus täysin. Mutta katsohan, 

Minä tulen antamaan sen heille, kun he tavoittavat Minua sinnikkäästi. Ja Minä tarvitsen sitä, että 

sinä jatkat sen opettamista heille.”  

( Clare ) Minä vain haluan tässä tehdä huomion, että on useita sieluja jotka ovat jättäneet 

maailman, myyneet kaiken ja eivät vain tiedä, mitä tehdä seuraavaksi. Ja Hän osoittaa sitä tässä. 

”Herra, Minä olen aivan hukassa heidän kanssaan, en osaa auttaa heille suuntaa, kun he riisuvat 

kaiken elämästään ja eivät tiedä mitä seuraavaksi tehdä.” 

( Jeesus ) ” Kerro heille, että seuraavat sydäntään, kerrotko?”  

( Clare ) Kyllä.  

( Jeesus ) ” No niin, siellä Minä työstän heitä, heidän sydämissään. He saavat inspiraatioita, jopa 

kuten sinä sait kirsikan kukilla.” 

( Clare ) Se oli tapahtuma, joka sytytti minut valokuvaus uralle, kun olin 20-vuotias. 

( Jeesus ) ” He saavat oivalluksia ja innoituksia, mutta koska he ovat olleet niin tämän maailman 

järjestelmän kloonaamia, he ajattelevat, että se on mahdotonta. Jumalan avulla, MIKÄÄN EI ole 

mahdotonta. Minä haluan heidän hylkäävän ”heidän isänsä talon”, sillä Minä olen halunnut heidän 

kauneuttaan. Minä haluan johdattaa heitä polulle, jota he eivät ole tunteneet, tietä pitkin, joka on 

vieras heille. Minä tulen puhumaan heille heidän sydämissään, mutta heidän täytyy harjoittaa 

Minun kuulemistani.”  

” Joka päivä Minä annan heille johtolankoja – ja kuitenkin, he pysyvät vihjeettöminä, koska he 

eivät kuule. Miksi he ovat kuuroja? Koska maailman äänet ovat hukuttaneet Minun ääneni. Tämän 

vuoksi merkittävä hiljaisuus ja rukous ovat niin hyvin tarpeellisia. Antakaa heidän jatkaa päiväänsä 

odottaen Minua avaamaan heidän sydäntensä ovet viisauteen, joka tulee ylempää.” 

” Niin paljon säännellään sosiaalisilla normeilla. Maalliset vanhemmat tukahduttavat niin paljon. 

Heidän täytyy murtautua täysin vapaiksi vanhempiensa ja sukulaistensa vaikutuksesta ja jahdata 

unelmiaan tai he tulevat kulkemaan tässä maailmassa kuin he olisivat kuolleita. Ja tavallaan he 

ovat kuolleita. Kuolleita unelmilleen ja kohtaloilleen, joita Minä olen istuttanut heidän 

olemuksiinsa ennen Aikojen alkua.”  

” Mutta niin monet tehdään tunnottomiksi medialla, musiikilla ja elokuvilla; kaikentyyppisellä 

viihteellä. Heistä tulee tunnottomia, koska se kallisarvoinen asia, jonka Minä olen istuttanut 

heihin, on laitettu mielikuvituksettomien kulttuurillisten normien ja mahdottomuuksien arkkuun. 

Ja sitten se on haudattu. Se on kuollut aikaa sitten ja laitettu lepoon.”  

” Mutta heidän sydämissään on levottomuutta. ”Mitä me olemme jättäneet tekemättä?” he 

kysyvät. Minun vastaukseni? ”Te ette ole kuunnelleet hyvin huolellisesti. Te ette ole kuulleet 

Minua. Jos te olisitte kuulleet Minua, te ette olisi tässä epävarmuuden ja yhdenmukaisuuden 

paikassa. Te olisitte jahtaamassa unelmianne.”  



” Minä haluan Minun lasteni, Minun karitsoitteni ja Minun lampaitteni tietävän ilman epäilyksen 

häivääkään: te olette pelottomasti ja ihmeellisesti tehdyt: Ja itse teidän DNA:ssanne on teidän 

kohtalonne, jonka Minä olen tuonut esille tällaisia aikoja varten kuin tämä. Unelmoikaa 

suuremmin, Minun ihmiseni, unelmoikaa suuremmin!”  

” Minä en tarkoita televiso-palvelutointa ja mainetta. Minä tarkoitan syvälle kätkettyä salaista 

toivetta elää niin hyvin erilaista elämää, kuin mitä te nyt elätte. ”Laatikon ulkopuolella” elettyä 

elämää.”  

” Se ei ole käytännöllistä, ihmiset tulevat sanomaan. Ja tuletteko te nielaisemaan sen ja 

kävelemään pois unelmistanne viettämän haaleata, vaisua elämää? Vai tuletteko te muuttamaan 

suuntaa uskossa ja seuraamaan unelmianne, mitä tahansa se teille maksaakin? Jotkut teistä voivat 

nähdä kohtalonne lapsuudessanne ja kasvaessanne; asioita tapahtui, jotka tekivät syvän 

vaikutuksen.”  

” Sinä muistat, Clare, kuinka sinulla oli tapana syöttää ihmisiä? Se oli aavistus sinun 

palvelutoimestasi, ruuan tarjoamista köyhille – eikä vain mitä tahansa vanhaa ruokaa, vaan todella 

valittua ruokaa. Muistatko, kun käytit aikaa loukattujen ja väärinymmärrettyjen kanssa? Voitko 

palauttaa mieleen ne pitkät ja syvälliset keskustelut totuudesta ja elämästä? Sinä olit niin hukassa 

ja etsimässä. Sinä olit hyvin pettynyt, kun et saanut vastauksia papistolta.” 

” Sinulla oli Totuuden nälkä ja etsintä, mitä on tavallisuuden kasvojen takana? Todella, ONKO 

Jumalaa? Ja kuka Hän on? Höyryä, voima, persoonaton, tuntematon?”  

” Muistatko sen kivun, mitä se aiheutti sinulle? Eksistentialismia eikä konkreettisia vastauksia, vain 

lisää hävitystä ja pimeyttä – minkä puoleen ikinä käännyitkin. Todella nämä olivat niitä asioita, 

joita sinä kaipasit tietää, mutta et löytänyt mistään jumalattomasta maailman hengellisyydestä. 

Matka matkan jälkeen ja ei mitään muuta kuin sokeita kujia. Umpikujia.”  

” Ja nyt sinä olet löytänyt Minut – tai pikemminkin hyväksynyt Minut. Sillä Minä olen ollut sinun 

kanssasi koko sinun elämäsi. Ja Totuuden tietämättömyyden kivun ajamana, sinun sydämesi on 

jakamassa Minut etsivien ja kipeitten sydänten kanssa. Tämä on sinun matkasi loppu. Olipa se 

sitten laulu tai kirjoittaminen, sinä olet löytänyt elämäntehtäväsi, missiosi elämässä; tuoda Minun 

rakkauttani muille. Henkilökohtaista, puhdasta, kuitenkin läheistä rakkautta, missä sielut voivat 

löytää rauhansa Minussa. Tarkoituksensa – MINUSSA. Elämänsä – MINUSSA.” 

” Minun lapseni, ne teistä, jotka ovat loukattuja ja kaipaatte tietää, katsokaa syvälle sydämiinne. 

Mikä on ollut teidän syvin toiveenne ja ajava voima? Mikä on tuonut teille teidän suurimman ilon 

elämässänne? Ei esineen saamisen ohikiitäviä iloja – vaan perustavaa laatua olevaa tietämisen 

iloa, että te juuri teitte jotakin, joka toi teille tietynlaisen täyttymyksen, jota te olette aina 

kaivanneet.”  

” Minun ihmiseni, vastaus on sydämissänne ja vastaus, reagointi toisten tarpeisiin. Etsikää sitä 

yhdistelmää ja toimikaa sen mukaan. Löytäkää keino auttaa ja tuoda toisia Minun luokseni ja 

jahdatkaa sitä.”  

” Te voitte jopa aloittaa hyvin pienesti, kerätä ruokaa kaupasta ja välittää sitä puistossa asuville. 

Kuunnelkaa heidän huoliaan, viettäkää aikaa heidän kanssaan, rukoilkaa heidän puolestaan ja 

jakakaa omasta kokemuksestanne. Löytäkää tapa saada elämänne merkitsemään, viemällä Minut 

muiden luokse, olipa se sitten ruoka tai rukous tai musiikki. Antakaa se toisille anteliaasti ja Minä 

tulen suurentamaan teitä. Minä tulen näyttämään teille tien, sillä aikaa kun te palvelette jopa 

pienimmissäkin pyrkimyksissä.”  



( Clare ) Herra, jotkut ihmiset kysyvät minulta, pitäisikö heidän mennä kouluun ja hankkia tutkinto 

teologiassa. Minä olen nähnyt sen tuhoisat tulokset. He oppivat Raamatusta, mutta eivät tunne 

Jumalaa. Heistä tulee maailmallisia, rakennusohjelmia kasvattaa kirkkoja – maailmallisia kirkkoja – 

mutta joilla ei ole hajuakaan kuka Sinä olet.”  

( Jeesus ) Yliopisto ei ole välttämätöntä. Voitelu, myötätunto ja rakkaus ovat välttämättömiä. Minä 

tulen tarjoamaan KAIKKI nämä asiat. Ellen Minä sitten erityisesti johdata teitä Raamattu Opistoon, 

teidät voidaan täysin varustaa juuri siellä, missä te olette, yksinkertaisesti vain tekemällä hyvää, 

opiskelemalla Pyhiä Kirjoituksia, rukoilemalla. Rukoilemalla muiden puolesta ja etsimällä Minua. 

Luottakaa Minuun, että Minä palkitsen hyvät tahdot. Te ette voi antaa Minua loppuun. Jos te 

todistatte vilpittömyydellänne, että te haluatte palvella Minua, aloittakaa siitä mitä teillä jo on ja 

lisätkää siihen. Minä tulen tekemään loput. Oppiminen tuo ylpeyttä, armeliaisuus ylentää.”  

” On paljon helpompaa kääntää liikkuva laiva kuin vedessä liikkumattoman oleva. Kun te kerran 

olette käynnissä, te olette etenemässä ja keskittyneinä auttamaan toisia. Yksi asia johtaa toiseen. 

Sitten Minä tulen pudottamaan pieniä vihjeitä sydämeenne ja alan johdattamaan teitä syvemmälle 

ja syvemmälle.”  

” Kolme vuotta sitten; siihen asti Ezekiel ja Clare omistivat elämänsä etsimällä nälkäisiä perheitä ja 

ruokkimalla heitä. Ihmiset tunnistivat sen arvon, mikä heillä oli Minun tuomisessani yhteisöön ja 

he alkoivat tukea heitä. Heillä oli myös rukoiluryhmiä, missä Ezekiel johti ylistystä ja Clare opetti.” 

” Teillä on lahja; käyttäkää sitä. Teillä on kyky rukoilla, kuunnella ja rohkaista; käyttäkää sitä. 

Löytäkää tapa elää epäitsekkäästi ja tuoda Minut niille, joita kohtaatte.”   

” Pysykää Minun Sanassani ja tuokaa se Sana nälkäisille. Ei tuomitsemalla, vaan rohkaisemalla – ja 

jos tarpeellista, hyvin hellällä korjauksella. Mutta teidän täytyy muistaa, että te olette tekemisissä 

sielujen kanssa, jotka ovat lyötyjä ja joille on kerrottu, että he ovat olleet arvottomia syntymästä 

asti – ja he näkevät Minut vain samanlaisena tuomarina, joka tuomitsee heidät. He eivät näe 

Minun ehdotonta rakkauttani, Minun ymmärtämystäni ja myötätuntoani. Ja että Minä olen täysin 

heidän PUOLELLAAN. Minä EN tuomitse heitä. Ja Minä olen heidän puolellaan ja heidän 

parhaakseen. Ja Minulla on heille tulevaisuus.”  

” Te – näyttäkää tämä heille. Heillä on sen nälkä. Viekää se heille, tehkää se eläväksi. Olipa se 

leivässä, laulussa, rohkaisevassa sanassa – sillä ei ole väliä. Ruokkikaa Minun karitsoitani ja Minun 

lampaitani, jotka vaeltavat kukkuloilla, eikä kukaan ole heistä pitämässä huolta. Minä tulen 

voitelemaan teidät tekemään sen. Ruokkikaa heidät ja Minä tulen olemaan teidän kanssanne. 


