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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Huhtikuuta, 2019. 

( Clare ) Herra siunaa teidät kaikki, kallisarvoiset Sydänasukkaat. Tämä on mielenkiintoista aikaa 

juuri nyt. Ja minä haluan kiittää Herraa, että Hän on antanut meille ennakkovaroituksen siitä, että 

Viimeisten Kokeitten aika on tullut. Sinä jopa lajittelet tutkintopapereita nähdäksesi, kuka 

kelpuutetaan Taivaaseennostoon. Minä rukoilen, että tämä viesti ei mene kuuroille korville, vaan 

että sinun haluton Morsiamesi tulee liittymään Sinun vierellesi ja läpäisemään loppukokeensa… 

Amen.  

No niin, kuten te kaikki tiedätte, meillä on ollut joitakin mielenkiintoisia haasteita. Enemmän kuin 

oma osamme. Ja monet meistä ovat lopen uupuneita ja hyvin väsyneitä. Herra osoittaa sitä tässä. 

Siispä, Minä sanoin… `Jeesus. Pyydän, kerro mitä on meneillään?`  

Jeesus vastasi… ” Minä olen tässä Rakkaani. Pitele Minua lähellä. Sinun Herran Ehtoollinen viestiesi 

pitäisi antaa sinulle näkemystä.”  

( Clare ) Viestit ovat hälyttäneet minut, Herra. Ne ovat saaneet minut hyvin huolestuneeksi. 

Ovatko Sydänasukkaat sivuuttaneet sinut?  

( Jeesus ) ” Maailma on vallannut monien ajatukset, Clare. Paljon samalla tavalla kuin sinun, kun 

sinä omistat aikaa projektille. On vaikeaa saada sinun huomiosi takaisin Minuun. Mutta sinä olet 

ollut uskollinen ja Minä en ole moittimassa sinua.” 

( Clare ) Herra, Ezekiel sanoo, että Sydänasukkaat ovat väsyneitä ja heidän ajatuksensa harhailevat, 

eivätkä he ole reagoivia. Pyydän, kerro minulle. Onko tämä totta? 

( Jeesus ) ” Sanokaamme puolet ja puolet.”  

( Clare ) No niin, miksi kapinallinen viesti, Herra, jonka Minä sain Ezekieliltä?  

( Jeesus ) ” Koska monen jatkavat `Kirkko niin kuin tavallisesti.` Ja Kirkko murenee heidän silmiensä 

edessä. Monet heistä ovat tietämättömiä siitä, mikä on meneillään aivan heidän silmiensä alla. 

Kirkko ei tule pysymään `kirkkona` enää kovin kauan pidempään. Joko vaino tai skandaali kaataa 

sen. Sitten kun Taivaaseennosto tapahtuu, ei tule enää olemaan `kirkko kuten tavallisesti`. Se on 

poissa. He, jotka olivat liekeissä, tullaan ottamaan Kotiin, jättäen Minun sitoutumattomat lapseni 

selviämään ja kysymään joitakin hyvin vaikeita kysymyksiä… `Miksi? Miksi minua ei otettu?` 

” No niin, Minä olen tässä kertomassa teille miksi. Tämä viesti teille on mitä tärkein. ” 

” Milloin viimeksi annoitte aikaa ja rahaa ruokkiaksenne köyhiä perheitä ja ihmisiä kaduilla?”  

” Milloin viimeksi käytitte koko yön rukoilemiseen? Milloin viimeksi käytitte kaksi tuntia 

rukoilemiseen useana päivänä viikossa?”  

” Milloin viimeksi katsoitte omaatuntoanne ja löysitte juoruja ja panettelua, mitä te olette 

levittäneet?” 

 

 



” Milloin viimeksi huomasitte itsekkyyttä itsessänne? Oletteko edes etsimässä näitä asioita? 

Milloin viimeksi puolustitte panettelun viatonta uhria? Milloin viimeksi te halveksitte ja 

ylenkatsoitte jotakin, jota te pidätte alempiarvoisempana kuin itseänne? Milloin viimeksi menitte 

menojanne, kun joku tarvitsi huomiotanne ja te olitte kiireisinä projektinne kanssa?”  

” Milloin viimeksi te huolellisesti katsoitte sieluunne Pyhän Hengen kanssa ja kaduitte niin monia 

asioita, jota teidän olisi pitänyt tehdä, joita te ette tehneet. Ja niin monia asioita, mitä te teitte, 

joita teidän ei olisi pitänyt tehdä?”  

” Kaikki teidän kysymyksenne `Miksi minut jätettiin jäljelle?` tullaan vastaamaan teille hyvin 

lyhyessä ajassa, jos te vakavasti istutte alas ja teette todellisen katsauksen sielunne tilaan. Ja 

teettekö asioita tullaksenne huomioiduksi, saadaksenne suosionosoituksia?”  

” Vai teettekö asioita Minua varten, jotka saattavat olla hieman latteampia ja jäädä huomaamatta? 

Minä takaan teille, pienet asiat lasketaan Taivaassa. Minä näen, mitä ihminen ei näe. Ja Minä 

erityisesti näen pienet asiat, jotka aiheuttivat sinulle epämukavuutta, mutta te ravistelitte oman 

huolenne huolehtia siitä, koska oli todellinen tarve. Uhraus.” 

” Oletteko itsekkäästi viimeistelemässä projektianne, teljeten oven? Vai oletteko haluttomia 

hoitamaan loukkaantunutta? Clare tietää tarkalleen, mitä Minä tarkoitan, koska Minä olen 

harjoittanut häntä armeliaisuudessa ja kärsivällisyydessä. Monta kertaa hän on ollut kriittisessä 

vaiheessa viestissä, maalauksessa, laulussa, henkilökohtaisessa asiassa – ja Minä olen innoittanut 

Ezekieliä soittamaan apua. Kyllä, Minun Rakkaani. Minä olen tehnyt tämän tarkoituksellisesti.”  

” Minä katson sinun asennettasi ennen kuin sinä otat puhelimen käteesi, sen jälkeen, kun olet 

ottanut sen käteesi ja kun sinä tulet takaisin. Ja suurimman osan aikaa, sinä pärjäät hyvin. Tietäen, 

että se mitä sinä juuri teit, oli Minusta huolen pitäminen Minun tarpeissani. Ne ovat Minun 

testejäni nähdäkseni oletteko valmiita Taivaaseennostoon.”  

” Minä teen sen saman teidän kaikkien kanssa, rakkaat. Minä olen jatkuvasti testaamassa Minun 

Morsiantani, nähdäkseni tuleeko hän Minun vierelleni, kun Minä tarvitsen hänen lohdutustaan. 

Joko tällaisen kuin olen nyt tai toisena ahdingossa olevana henkilönä. Minä haluan nähdä Minun 

Morsiameni Minun Asioillani. Ja jos sielu on ahdingossa, Minä olen aivan heidän vierellään. Minä 

haluan teidän kaikkien reagoivan armeliaisuudella, vieraanvaraisuudella ja iloisesti sydämestänne. 

Se tuo Minulle suurimman lohdun.” 

 ” Kyllä, Minä olen onnellinen jokaisesta teistä, jotka tekevät mitä pitää tehdä, Minun 

toimeksiantonani. Mutta Minä myös tarkastan, missä sydämenne ja tärkeysjärjestyksenne on. 

Jätättekö te lempiprojektinne, jopa Minun antamani, tarjotaksenne lasillisen viileää vettä 

janoiselle lapselle?” 

” Kyllä, voisitte sanoa, että nämä ovat loppukokeet. Tutkielmat. Kokeet, että nähdään, opitteko 

oppiläksyt, joita opetettiin Veljellisen Rakkauden Yliopistossa Planeetta Maapallolla. Tämä on 

täsmälleen se, mitä Minä olen teidän kanssanne tekemässä. Tuletteko hylkäämään keskittymistä 

vaativan työnne, auttaaksenne toista, joka horjuu? Ollaksenne läsnä häissä tai hautajaisissa? 

Kuinka syvälle rukouksenne menevät?”  

( Clare ) Voi Herra, minä olen hirvittävä siinä juuri nyt.  

( Jeesus ) ” No niin, ainakin sinä tunnistat sen ja haluat muuttua.”  

 



( Clare ) Voi, rakkaat. Minä olen Isä Jumalan muotokuvan viimeisissä vaiheissa ja en voi kuvailla, 

kuinka hengetön siitä on tullut. Koska minä tein virheen, minun täytyi pyyhkiä pois pohjustukseen 

asti ja aloittaa uudelleen. Ja kun minun tietokoneeni levisi, se toi mukanaan pitkän junallisen… en 

sanoisi pitkä juna, sanoisin loppumattoman junallisen epämukavuuksia, vain pystyäkseni 

lähettämään sähköpostia. Saati sitten käynnistääkseni äänitysohjelman – joka yhä pudistelee 

päätään, yrittäen saada selville, mitä minä tein sille laululle.  

( Jeesus ) ” Nämä ovat loppukokeet, Clare. Jokainen kokee huomattavan määrän ajatusten 

harhauttajia ja huolia, koska Minä saan selville, kuka tietää Minun sydämeni ja toimii sen mukaan 

– ja kuka ei tunne Minun sydäntäni. Ne, jotka tuntevat Minun sydämeni ja toimivat sen mukaan, 

tullaan ottamaan Taivaaseennostossa. Toiset, yhä turhautumisiin ja projekteihin hautautuneena 

projekteineen ja kantaen junallisen syyllisyyttä, ihmisistä ja tilanteista, joita he päättivät kohdella 

töykeästi ja hylätä… ”  

” No niin, on vähän aikaa jäljellä, rakkaat. Katukaa ja uudistukaa. Toteuttakaa Minun sydämeni 

toiveita ennen omianne.” 

” Tämä oppitunti liittyy Ylpeyteen. Kyllä, Ylpeys sanoo… `Se mitä minä olen tekemässä, on ollut 

Jumalan määräämää ja minä en jätä sitä, käsitelläkseni SINUN tilannettasi, josta SINÄ olet 

vastuussa omassa elämässäsi!` Toisin sanoen, `Mitä Jumala haluaa, on paljon tärkeämpää kuin 

sinun ahdinkosi ja hätäsi.` ”  

” Ei, Minä sanon teille. Se mitä Minä haluan, EI ole se mikä merkitsee tällaisina hetkinä. On aika 

sivuuttaa häiriötekijät ja on aika reagoida koko sydämellänne. Armeliaisuus ja Minun Henkeni 

kuiskaus tulevat auttamaan teitä käyttämään erottelukykyänne.”  

( Clare ) Voi, Herra. Pelkäänpä, että minä olen syyllinen tähän!  

( Jeesus ) ” Sinä pysähdyt auttamaan useammin kuin mitä et, koska sinä tiedät, miltä tuntuu, kun ei 

ole ketään muuta kenen puoleen kääntyä. Minä puhun heistä teidän joukossanne, joille on tullut 

tapa sivuuttaa toisten tarpeet, tyydyttääksenne omanne. Minä puhun niistä epätoivoisista 

tarvitsijoista, jotka ovat etsineet teidät. Minä toin heidät luoksenne testinä. Minä haluan nähdä 

Minun Rakkauteni teitä kohtaan toiminnassa, toisten päälle kaadettuna.”  

” Koska te ette varaa tunteja tullaksenne Minun täyttämiksi, teidän sydämenne on kylmä ja 

reagoimaton. Te ette voi antaa sitä, mitä teillä ei ole, joten te ohitatte heidät. Tai annatte heidät 

muiden hoidettavaksi. Minun lapseni. Taivaan standardit ovat hyvin erilaisia kuin teidän. Teidän 

täytyy oppia rakastamaan, kunnes sattuu.” 

( Clare ) Tässä vaiheessa, minun täytyi pitää tauko käynnistyäkseni uudelleen. Minä olin 

nukahtamassa kosketinsoittimen ääreen. Kävin myös WC:ssä ja siellä tunsin tarvetta aukaista 

”Rakkauskirjeitä Minun Morsiamelleni ” ja aukaisin siteeraukseen 1. Korinttolaiskirjeen 13:1-13…   

” Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä 

vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin 

kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, 

mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni 

köyhäin ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se 

minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä: rakkaus ei kadehdi, ei 

kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele 

kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, 

kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.  



Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto 

katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Muuta, kun tulee se mikä 

täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, 

minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä 

lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista 

kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin 

minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta 

suurin niistä on rakkaus.”  

( Jeesus ) ” Jos te valmistaudutte Taivaaseennostoon kinaamalla toisten kristittyjen kanssa 

opinkappaleiden tulkinnoista, etsimällä johtavaa asemaa ja opetuksia, johtaen konferensseja ja 

puhuen niissä – kun samaan aikaan karskisti tuomitsette pienet, jotka eivät ole niin kyvykkäitä – te 

tulette kipeästi pettymään sinä Päivänä. He, jotka eivät olleet mitään maailman silmissä, tulevat 

ylösnousemaan. Ja te jäätte jäljelle oppimaan rakkautta, myötätuntoa, armoa ja alhaisimman 

sielun kunnioittamista – koska heidät on ostettu Minun Verelläni ja Minä asun heissä.”  

( Clare ) Rakkaat, jos minä puhujana täyttäisin konferenssisalin, mutta pitäisin yllä pilkkaa ja 

halveksintaa rampoja ja köyhiä kohtaan, jopa sivuuttaen heidät matkalla saarnaamaan… Millaiset 

palkkiot odottavat minua sinä päivänä? Eikö Herra sanonutkin, että veronkerääjät ja syntiset 

kulkisivat omahyväisten Fariseusten edellä Taivaaseen? 

Toisaalta, köyhä henkilö matkalla konferenssiin, näki kadulla olevan miehen ahdingon ja pysähtyi 

ostamaan hänelle hampurilaisen ja juoman – tietäen, että hän ei tulisi saamaan hyvää paikkaa 

konferenssissa pysähdyksen takia, mutta hän välitti enemmän sieluparasta. Mikä hänen palkkionsa 

tulee olemaan?   

Meillä todellakin on asiat ylösalaisin. Ja Herra on alkamassa kääntämään rakennuksia ylösalaisin ja 

tyhjentämään niitä, koska Hän haluaa puhtaan ja läheisen suhteen meistä jokaisen kanssa. Ei vain, 

että me kuuntelemme hienosti viriteltyä saarnaa ja ajattelisimme, että me olemme täyttäneet 

sapatin lain. 

Nämä ovat viestejä, joita Ezekiel ja minä olemme saaneet viikkoja ja juuri eilen jälleen. 

”Ja Hän sanoi minulle…  `Ihmislapsi, nouse jaloillesi, niin Minä puhuttelen sinua`. Niin minuun tuli 

henki, kun Hän puhui minulle, ja se nosti minut jaloilleni, ja minä kuulin Hänen puhuvan minulle. Ja 

Hän sanoi minulle: `Ihmislapsi, Minä lähetän sinut israelilaisten tykö, kapinallisten pakanain tykö, 

jotka ovat kapinoineet Minua vastaan; he ja heidän isänsä ovat luopuneet Minusta, hamaan tähän 

päivään asti. Nuo lapset, joilla on kovat kasvot ja paatuneet sydämet – niitten luokse Minä sinut 

lähetän, ja sinun on sanottava heille: Näin sanoo Herra, Herra.` ” Hesekiel 2:1-4. 

” Köyhät ja uskolliset ovat keskittyneet Herran kasvoihin, Hänen tarpeisiinsa, siihen mitä Hän 

tekee, kun rikkaat ovat täynnä halveksintaa ja ylenkatsetta.” 

( Clare ) Ja minun täytyy kysyä. Kuinka moni on yhä todella odottamassa sitä päivää? Kuinka moni 

on niin kiireisenä maailmassa, että he huudahtavat… `Minulla on talo ostettavana, avioliitto 

huolehdittavana ja uusi auto haettavana. Minulla ei ole aikaa tällaiseen profeetalliseen 

hölynpölyyn. Siitä ei kuitenkaan koskaan tule mitään!` Kuinka moni meistä reagoi heidän 

asenteisiinsa hiljaisella rukouksella?  

 



Vai ajattelemmeko me sydämissämme… `No niin, hän on oikeassa; mitään ei ole vielä tapahtunut,` 

Ja viimeisin Herran Ehtoollinen- viesti oli opetuslasten jalkojen pesemisestä esimerkkinä, että 

meidän myös pitäisi alentua palvelemaan muita. Lyhyesti, kaikki viestit olivat johdonmukaisia sen 

kanssa, mitä Herra puhui minulle. Ja siinä vaiheessa minä käännyin Herran puoleen ja minä kysyin 

Häneltä, oliko hänellä jotakin lisättävää. Ja Hän sanoi… 

( Jeesus ) ” Katso, kuten palvelijoiden silmät etsivät mestarinsa kättä, ja kuten palvelijattaren 

silmät etsivät emäntänsä kättä, niin meidän silmämme etsivät Herraa meidän Jumalaamme.”  

” Todellakin, tämä on se, mitä Minä haluan teidän olevan tekemässä hetkestä hetkeen. Juuri nyt, 

ei ole tarpeeksi rukoilua estämässä katastrofeja. Minä tarvitsen enemmän rukousta teiltä, Minun 

rakkaat. Minä tarvitsen syvempiä ja keskittyneempiä rukouksia. Ja tietenkin, jokainen uhraus, 

jonka te voitte tarjota Minulle, kantaa lastin armoja suihkutettavaksi Taivaasta, ei vain teidän 

tarpeitanne varten, vaan toisten tarpeita varten.”  

” Ajat ovat rentoutumassa, me olemme yhä vaaravyöhykkeellä ja monet ovat lopen uupuneita 

paastoamisesta ja rukoilemisesta. Mutta Minä sanon teille, mikään mitä te olette uhranneet 

Minulle, ei ole ollut turhaan. Kun te olette lopen uupuneita, älkää pakottako itseänne eteenpäin. 

Pikemminkin, levätkää ja elpykää. Sitten Minä nostan teidät jälleen, erityisesti ehtoollisen kautta, 

niin että te voitte aloittaa uudelleen ponnistuksenne.”  

” Mutta älkää tehkö sitä virhettä, että ajattelette olevanne kuolemattomia ja voittamattomia. Te, 

myös, tarvitsette lepoa. Sen levon aikana, etsikää Minua. Etsikää Rhema ohjelauseita, viestejä,  

Pyhistä Kirjoituksista tai nettisivulta (Kaikki linkit englanninkielisille sivuille ovat videon alla). 

Pitäkää huomionne keskittyneenä Minuun. Älkää langetko ajan tuhlaamiseen viihteeseen, vaikka 

muutama viaton tauko tulee auttamaan teitä saamaan näkökulmanne takaisin.” 

” Mutta ennen kaikkea rukoilkaa kaikesta sydämestänne, että uhkaavat tapahtumat tullaan 

kiertämään ja ihmisten sydämet tulevat kääntymään Minun puoleeni. Tämä on Minun valitukseni. 

Jopa Minun Morsiameni ovat tulleet tunteettomiksi Minun kyynelilleni ja hädälleni. He ovat 

irrottaneet katseensa Mestarinsa kädestä aikana, jolloin Hänellä on suuri tarve heille.”  

” Pyydän, Rakkaat. Minä tarvitsen teidän huomiotanne, teidän rukouksianne ja teidän 

rakkauttanne. Näytättepä te rakkauttanne pienille tarvitsijoille tai kieltäytymällä 

hemmottelemasta ruokahaluanne – mitä ikinä te teettekin Minua varten, Minä pidän sitä 

häälahjana, merkkinä rakkaudestanne Sulhaseenne. Ja Minä arvostan sitä syvästi.”  

” Siispä, Minä pyydän teitä, rakkaat. Nöyrtykää. Tutkikaa tapojanne ja asenteitanne. Katukaa 

kaikkia vääriä tekojanne enkelien nähdessä. Lähtekää tavoistanne ja menkää toisia varten. Ja 

ennen kaikkea, pehmittäkää sydämenne, kun pidätte katseenne vakaasti Minun käsissäni, niin että 

te voitte täyttää Minun toiveeni.” 

” Sitten teidät tullaan ottamaan Taivaaseennostossa, koska te olette tehneet minuutti-minuutilta 

tärkeysjärjestyksenne samaksi Minun kanssani. Tämä tekee teistä Minun suuresti rakastamia ja 

Minä valmistelen paikan teille Minun Hääjuhlassani. Tehkää nämä asiat ja te tulette kuulemaan… 

`Hyvin tehty, Minun hyvä ja uskollinen Palvelijani. Mene Mestarisi iloon.` ” 


