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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Toukokuuta, 2019. 

( Clare ) Kiitos Herra, Sinun suunnattomasta Armostasi. Mutta tuleeko kukaan uskomaan sitä?   

Kallisarvoinen perhe, Herra on antanut minulle uutisia. Jotkut teistä tulevat kivittämään minut 

tästä hyvästä. Kuten te teitte kolme vuotta sitten, kun minä sanoin, että meillä on kolme vuotta 

lisää ennen Taivaaseennostoa; toiset tulevat lähtemään Kanavalta. Mutta minä en tee 

kompromissia kenenkään ihmisen vuoksi. Se, mitä minä tulen kertomaan teille, teille on 

vahvistettu uudelleen ja uudelleen. Tänä aikana, Herra tulee linkoamaan meidät uuteen, 

henkilökohtaiseen elämämme kevätaikaan. 

Jeesus aloitti… ”Minä olen antanut teille tämän ajan, koska te rukoilitte ja olette työskennelleet 

lahjoillanne, jotka Minä olen antanut teille. Minä olen nähnyt teidän kyyneleenne ja kuullut teidän 

vetoomuksenne rakkaiden puolesta. Minä olen nähnyt Minun Ihmisteni nousevan hallintoa 

vastaan ja uhmaavan vihollisen suunnitelmaa.”  

” Minä olen nähnyt teidän kaikkien kamppailunne läpimurtoineen ja Minä olen läpimurtojen 

Jumala. Ja ne ovat tulossa. Yllättävät etenemiset lahjojenne kanssa. Kellumisesta purjehtimiseen. 

Uuden voitonlaulun laulamisen. Moni teistä on kuluttanut itsensä loppuun ponnisteluissa 

lahjojenne kanssa. Minä sanon teille… tulkaa armon myötävirtaan, missä Minä tulen kantamaan 

teitä vaivattomasti uuteen kyvykkyyteen, uuteen kykyyn hallita asiat, joiden kanssa te olette 

kamppailleet.”  

” Monilla teistä tulee olemaan läpimurtoja suhteessanne Minuun. Te tulette jättämään Maailman 

taaksenne ja omaksumaan Minut hiljaisuudessa, erämaassa. Äiti Clare ei ole ainoa, joka 

valmistelee rukous yhteisöjä. Voitelun aalto on tulossa teidän päällenne, joka aiheuttaa sellaista 

tyytymättömyyttä maailman kanssa, että te viimein tulette irtautumaan siitä. Minä tulen 

antamaan teille rohkeutta nähdä selvästi, mitä teidän tulee tehdä ja käydä se sitten läpi.”  

” Kyllä, te olette kärsineet paljon, Minun rakkaat. Mutta sen kantapäillä tulevat läpimurrot ja 

Minun suloisen Läsnäoloni tyytyväisyys. Te olette oppimassa ja oppineet, että syvä ilo ja 

tyytyväisyys tulevat vain Minulta. Siispä, Minä olen mukananne tällä matkalla pyhyyteen, 

tarjoamalla kaiken sen, mitä te tarvitsette elää rukouksen ja uhrauksen elämää, kunnioittaen 

kaikkia Minun syvimpiä toiveitani. Kyllä, Minä kerron teille, te tulette menemään uudelleen 

kukoistuksen aikaan, jossa on mahdollisuuksia rakastaa ja palvella Minua, suuremmalla voitelulla 

ja suuremmalla voimalla. Todella, Minä palkitsen Minun palvelijani, jotka antavat itsestään niin 

paljon, tuodakseen Minun Valtakuntani Maapallolle.”  

( Clare ) Ja se oli Hänen ensimmäisen viestinsä loppu. Ja tässä on toinen…  

On hyvin todellinen syy sille, miksi Herra haluaa meidän perustavan jotain, jonka me olemme 

nimenneet Minun Pyhän Sydämeni Pakopaikaksi. Tämä vuoristo kiinteistö, jossa on kaksi 

erakkoasumusta ja kappeli. Siellä on paljon työtä tehtävänä. Me olemme olleet pois sieltä 20 

vuotta. Eläimet, tuuli ja ilkivallan tekijät ovat tehneet sotkun! Mutta me olemme sen kimpussa, 

siivoamassa sitä.  



Rakkaat, Herra on ilmoittanut, että meillä on 5 vuotta lisää ennen Taivaaseennostoa. Hän sanoi 

tämän ilman ehtoja, mutta minä uskon, että on tärkeää, että me olemme Meidän Isämme työssä, 

että tämä olisi voimassa. 

Minä en tule olettamaan ja julistamaan, että tämä olisi millään tavalla riippuvainen meistä. Kaikki, 

mitä Hän sanoi, on, että meillä on viisi vuotta lisää. Ja minä voin nähdä, että jos on suuri Jumalan 

liike tässä kansakunnassa ja ympäri maailmaa, esirukoilijoita vuoristossa paastoamassa ja 

rukoilemassa, sillä tulee olemaan valtava, valtava vaikutus positiivisesti voimistamaan tätä liikettä.  

Siinä aikakehyksessä, Hän haluaa perustaa rukoilu yhteisön vuoristoon. Meidän vihollisemme ovat 

jo yrittäneet estää sen, mutta peruslinja on, että kun Jeesus avaa oven, kukaan muu ei voi sulkea 

sitä. Amen. Minä tulin Hänen luokseen tänä aamuna kaikenlaisten huolien kera, koska tämä on 

valtava yritys. Herra, pyydän, pidä minua tiukasti, äläkä koskaan päästä irti! Pyydän, Herra, pitele 

minua tiukasti. Minä tulen Sinun luoksesi pelossa ja vapisten. 

( Jeesus ) ” Me olemme tässä yhdessä, rakas. Minä en ole jättänyt sinua avuttomaksi tai 

yksinäiseksi. Minä olen huolestunut sinusta levottomasti, suuresti kaivaten. Minä olen hyvin 

tietoinen sinun lukuisista peloistasi, koskien erityisesti itseäsi ja ylpeyttäsi. Mutta Minä olen tässä 

kertoakseni sinulle, että sinä olet aivan maalissa, eikä yhtään minuuttia liian aikaisin. Me 

aloitamme työn, joka saadaan loppuun kesän loppuun mennessä. Lisää ja lisää tulee haluamaan 

tulla ja sinun täytyy olla hyvin, hyvin valikoiva. Me tulemme auttamaan sinua.”  

( Clare ) Joosef, rukoile meidän puolestamme. Minä sain Rhema viestin pyytää esirukousta 

Joosefilta. Siispä… Hän oli vastuussa Marian huolehtimisesta. Hänen ruokkimisestaan ja 

suojelemisestaan. Hän on ihana, ihana sielu. Hyvin, hyvin hiljainen. AIVAN taka-alalla. Täytyy 

todella kiinnittää huomiota, että tuntee hänen läsnäolonsa. Ja NIIN ystävällinen. Ja niin hellä. Vain 

uskomattoman hellä. Taivaan pyhimykset, pyydän, auttakaa minua tekemään se mikä on oikein, 

kun sitä tarvitaan. 

( Jeesus ) ” He ovat samalla aaltopituudella sinun kanssasi, Clare. Millään muotoa sinä et ole yksin 

tässä yrityksessä.” 

( Clare ) Pitele minua, Herra. Minä tunnen itseni niin epävarmaksi!  

( Jeesus ) ” Pyydän, älä ole peloissasi. Pyydän, älä itke. Tämä on Minun tahtoni ja Minä teen sen 

sinun kauttasi, Minun hyvin alhainen ja häilyvä instrumenttini.”  

( Clare ) Minä ansaitsin sen, Herra. 

( Jeesus ) ” Ei ole paha asia, että on monia kiinnostuksen kohteita, kunhan pidät keskittymisesi 

Minussa ja Minun tahdossani ja ajoituksessani. Minä tuon nämä yhteen. Hedelmät putoavat 

puusta kypsinä; tämä on hyvin oikea-aikaista.”  

( Clare ) Se vain juolahti minun mieleeni, että kyllä, tämä ON hyvin oikea-aikaista. On paljon 

ihmisiä, jotka ovat hyvin innokkaita tulemaan pois maailmasta ja tehdä jotakin erilaista. Ja minä 

uskon, että Herra on järjestänyt tämän niin, että jotkut niistä, jotka ovat olleet kanssamme jo aika 

pitkän aikaa ja minä tiedän, että he ovat vilpittömiä ja hyvin vakavissaan. Ja voivat käsitellä 

stressiä. Heillä tulee olemaan paikka, mihin mennä. Hän on pyytänyt minua rakentamaan viisi 

erakko asumusta lisää. Siispä, juuri nyt meillä on kaksi erakko asumusta. Ja siellä tulee olemaan 

kaikkiaan seitsemän erakko asumusta ja päärakennus. Ja pieni äänitysstudio. Siispä, siellä tulee 

olemaan tilaa luultavasti ainakin 12 hengelle nukkua. Niin monia asioita pyörii minun päässäni.  



( Jeesus ) ” Niin monia asioita pyörii sinun päässäsi, rakkain pikkuinen. Niin monia asioita. Jopa 

asioita, joista Minä en ole vielä puhunut sinulle. Oletko vaistonnut jotakin?”  

( Clare ) En tiedä, mutta minä luulen, että minä olen. Erityinen toimeksianto, joka koskee 

laulamista yleisön edessä, jota profeetta sanoi minun jonain päivänä tekevän. Laitoitko sinä tämän 

halun minun sydämeeni, Herra? Hän katsoi minuun leveä hymy kasvoillaan ja sanoi…  

( Jeesus ) ” Mitä sinä luulet?”  

( Clare ) Pelkäänpä, että Sinä laitoit.  

( Jeesus ) ” No niin, vähintään se saa sinut motivoiduksi laulaa tavalla, jolla sinun pitäisi koko 

sydämestäsi, jopa kuten sinä olet kertonut Minulle, että sinä haluaisit tehdä. Tavoita 

korkeammalle. Ajattele korkeammalle. Ajattele VOITELUA. Ajattele sydämesi täyteyttä. Ajattele 

menneisyyttäsi. Chicago – kuoppa, jossa sinä olit. Ajattele sitä toimeksiantoa Poconosissa, kun sinä 

tiesit, että jotakin puuttui elämästäsi. Se oli käännekohta. Ajattele pimentynyttä, konkurrssi 

sydäntä, umpikujia, kuolleita ihmissuhteita. Tunnetta, että ei tiedä minne mennä tai mitä tehdä? 

Ajattele niitä kertoja, kun sinä tunsit itsesi täysin hukkuneeksi pimeyteen.”  

” Nyt – ajattele nykyisyyttä. Ajattele kaunista musiikkia, jota me olemme tehneet. Ajattele 

ihmeellistä aviomiestä, joka sinulla on ja satoja faneja internetissä, ympäri maailman.” 

( Clare ) Kyllä, me olemme 100:ssa maassa nyt. Se on ihmeellistä!  

( Jeesus ) ” Ajattele viittä vuotta tavoittaa heidät kaikki ja tehdä vaikutus Minun puolestani. Nyt 

katso työtä, jota pitää edistää yhä kiihtyvällä tahdilla. Tehdä. Ja toimia. Kyllä, toimia. Kutsu yhteen 

voima erottaa, kuka on todella kutsuttu tähän elämään. Ja delegoi. Pyydä viisautta. Pyydä 

viisaimpia neuvonantajia. Pyydä varustamista.” 

” Ja väliaikoina, laula, laula, laula! Muodosta uusi tapa, Clare. Muodosta tapa olla meluisa, huutaen 

ääneen ja kuiskaten, kun sinä laulat.”  

( Clare ) Tiedättekö mitä, kaverit? Minulla on tämä hassu tapa olla hiljaa koko ajan… On kuin 

minusta pitäisi kammeta laulu ulos. Hän todella haluaa muuttaa sen, niin että minä voin voimistaa 

minun äänihuuliani. Niin, että minä voin tehdä, mitä minä haluan sydämelläni, minun äänihuulieni 

kautta. Mutta minä hassuttelin Herran kanssa. Minä sanoin… ”Mutta Pyhät Kirjoitukset sanovat… 

Ei huutamista, tai ruo`on särkemistä!” 

Ja Herra, Ezekiel tarvitsee uuden hermojärjestelmän.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän sen. Te molemmat tarvitsette ruumiillista parannusta.”  

( Clare ) Minä uskon Sinua tuossa asiassa, Herra.  

( Jeesus ) ” Viisas valinta. Minä haluan vapauttaa intohimoa sisältäsi, Clare. Sinä olet kiertynyt 

tiukalle kuin räsynukke, tiukasti kiertynyt pehmeäksi palloksi. Minä haluan sinun vapaasti lentävän 

korkealle kuin haukka.”  

( Clare ) Mutta miten?  

( Jeesus hymyillen ) ” Harjoitus tekee mestarin… Ota toinen askel ylemmäs. Älä ole peloissasi 

mennä sinne – intohimo menee syvälle.”  

( Clare ) Mutta minä luulin, että minun lauluni pitäisi olla helliä ja liukua heidän sydämiinsä 

voitelun myötä – ei minun ääneni voimalla.  



( Jeesus ) ” Kun sinä tunnet jotakin innokkaasti ja sinä välität sen, etkö sinä muuta äänesi 

intensiteettiä?”  

( Clare ) Kyllä, luulenpa niin.  

( Jeesus ) ” No niin, sitten katso menneisyyttäsi, kuopassa Chicagossa. Nyt katso, mitä on laitettu 

eteesi. Eikö se ole jotakin, mistä olla innostunut? Et ole ainoastaan löytänyt Totuutta, vaan sinä 

olet auttanut muita löytämään sen – ja heidän elämänsä ovat saaneet siivet alleen. Huuda se 

katoilta! Vedä Minun Morsiameni Minun käsivarsilleni. Ole siellä samalla arkipäivän tasolla, jossa 

hän kärsii.”  

” Ole Minun Moosekseni, vieden Minun Morsiameni Luvattuun Maahan. Miksi sinä luulet, että 

Minä soitin sinulle Mooses lauluja tänään? Eikö tämä ole vahvistus? Vai vaan yhteensattuma?”  

( Clare ) Luulenpa ettei. 

( Jeesus ) ” Sinä olet oikeassa. Minä olen valmistellut sinua olemaan Mooses ja johdattamaan 

Minun ihmiseni, Minun Läheisyyteni Luvattuun Maahan, kaikki nämä vuodet. Sinä olet ollut 

pahnan pohjimmainen ja pimeimmissä paikoissa, niin että sinä voisit samaistua melkeinpä keneen 

tahansa.”  

” Minä olen opettanut sinulle Rakkaudesta ja antanut sinulle osan Minun Rakkauttani heitä varten. 

Tämä oli ensimmäinen ennakkoehto itsetietoisuuden ja nöyryyden jälkeen. Nöyrä sielu voi 

samaistua keneen tahansa, ilman että muodostaa tuomitsemista, koska he näkevät itsensä Minun 

peilissäni.”  

” Sinun äänesi ja pianonsoittosi olivat helppoja otettaviksi esille, kun kerran nämä muut asiat olivat 

tulleet ilmoille. Minä en ole vielä lopettanut sinun kanssasi, Rakkaani. Tämä on vasta alku.”  

( Clare ) Vau! HalleluYah!  

( Jeesus ) ” Kyllä, HalleluYah! Niin moni tässä maailmassa on vasta heräämässä. Pitäisikö Minun 

vetää pistoke heiltä ja antaa heidän tulla nielaistuksi ikuisuuteen ilman mahdollisuutta muuttaa 

asioita? He, jotka voivat nähdä vain tuomion putoavan Taivaasta, ihmisten syntien vuoksi, heiltä 

puuttuu näkökulmaa. Minun sydämeni on niin paljon mahtavampi kuin mikään, mitä he koskaan 

ovat kuvitelleet.” 

” Jos lapset, jotka nyt tulevat aikuisiksi, olisi kasvatettu kunnollisesti. Jos heidän vanhempansa 

olisivat olleet jumalallisia ja Saatana ei olisi ollut päästetty irti 100 vuodeksi korruptoimaan 

Maapalloa, abortteja ei tapahtuisi nyt. Mutta katsohan, 1920-luvulta lähtien, ihmiskunta alkoi 

taantumaan ja opettamaan himokkaita intohimojaan lapsilleen ja lapsenlapsilleen.” 

” Ilman niitä vaikutteita lasten mieliin, heidän ajattelunsa olisi niin erilaista. Siispä, vihollinen on 

kierouttanut ja perversoinut viattomien lasten mielet, niin että he kasvaisivat sokeiksi, eivätkä 

ajattelisi mitään lasten tappamisesta kohtuihin, saadakseen vapauden olla kasvattamatta heitä.”  

” Nyt me olemme kaksi sukupolvea alempana linjassa. Ja tietenkin, vallassa olevilla ei ole 

tunnontuskia – koska heille ei ole opetettu. Enkö Minä pidentäisi armoa heille?”  

” Siksi Minä sanon, että he, jotka voivat nähdä vain tuomion lankeavan, näiden syntien tähden, 

heiltä puuttuu Minun näkökulmani. Minä näen, kuinka heidät muotoiltiin lastentarhasta lukion 

päättämiseen.  



Minä näen, että heidät on sokaistu huolellisesti veistetyillä ohjelmilla, kutsua sitä mikä on hyvää, 

huonoksi. Ja sitä mikä on huonoa, hyväksi. Nyt on Minun voimani aika tulla esiin ja tuoda näiden 

tietämättömien sieluparkojen Sadonkorjuu esille. Nyt on aika Minun Kunniani täysin uudelleen 

ohjelmoida heidät pois Saatanan agendasta.”  

” Tämän takia Minulla on Armo, Clare. Tämän takia. Omahyväiset kristityt tuomitsevat ja 

aliarvioivat näitä, jotka eivät erota oikeaa kättään vasemmasta. Eivätkä he näe Minun 

näkökannaltani, miksi Minä olen säästänyt niin monet ja jatkanut Minun Isäni käden 

pysäyttämistä. Kerro heille, Clare. Kerro heille Minun Armostani.”  

( Clare ) Herra, tuleeko olemaan mitään tapahtumaa… kuten New Yorkin kaksoistorni-isku?  

( Jeesus ) ” Tässä hetkessä, Minun Rakkaani, Minä en halua kommentoida sitä. Sanokaamme vain, 

että erilaisia herätyksiä harkitaan. Ne tullaan panemaan täytäntöön vain, jos ei ole mitään muuta 

keinoa”  

” Mutta. kuten Minä olen kertonut sinulle, ihmiset ovat reagoimassa ja nousemassa ottamaan 

maata takaisin haltuun ja tekemään siitä oikeamielistä. Ja sitä me olemme odottaneet.”  

” Minä rakastan teitä, Minun Ihmiseni. Minä rakastan teidän lapsianne, teidän perheitänne, teidän 

lemmikkejänne. Teidän köyhille antamistanne, teidän ylistystänne. Isä ja Minä emme halua mitään 

muuta kuin nähdä todellisen herätyksen ja armon ajanjakson tulvivan maahan. Köyhien ja 

sairaiden ylentämisen, aborttien lopettamisen ja kierojen tuomarien ja lain valvojien toiminnan 

lopettamisen. Me haluamme nähdä oikeuden hallitsevan tässä kansakunnassa kuin ei koskaan 

ennen.”  

” Tämä on meidän päämäärämme. Ja Sydänasukkaat ovat osa, tärkeä osa tämän tuomisessa 

käytäntöön. Minä olen teidän kanssanne, Minun Ihmiseni. Nouskaa ylös rohkeudessa. Ottakaa 

takaisin maanne. Minä olen pidentämässä tätä aikaa teidän vuoksenne. Monet teistä ovat hyvin 

lahjakkaita, eivätkä ole tehneet niin paljon kuin olisitte voineet. Minä pidennän aikaa tehdäkseni 

tilaa teidän lahjoillenne, kuin myös jatkaakseni liikettä tässä maassa, ottaa hallinto takaisin. Ja elää 

oikeamielisyydessä.”  

” Eikä vain Amerikassa. Vaan ympäri maailman. Minä olen teidän kanssanne, Minun Ihmiseni. 

Nouskaa ylös. Nouskaa ylös!” 


