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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Lokakuuta, 2015. 

( Clare ) Mitä Sinä haluaisit opettaa tänä iltana?  

Jeesus vastasi… ” Alistumista Minun tahtooni.”  

” Kun sielu kuuntelee Minua hyvin huolellisesti ja sitten on huolellinen toteuttaessaan Minun 

tahtoani, Minä suojelen sitä kaikella Minun voimallani. Mikä tahansa haluaa tulla sitä vastaan, siitä 

tulee höyryhattara, joka pian haihtuu, eikä sitä koskaan nähdä enää. Minä saan aikaan, että kaikki 

Minun kunniani menee edeltänne ja enää Minä en salli minkään tai kenenkään saada teistä 

riemuvoittoa.”  

” Koska sinä olet Minun palvelijani, uskollisesti toimitat Minun asioitani, Minä olen suojellut sinua 

Minun Pyhillä Enkeleilläni ja tuliaidalla. Ilkeillä on monia laitteita, mutta Minä tulen nujertamaan 

ne kaikki, Minun Rakkaani. Jatka vain uskollisena olemista Minulle. Sinulla ei ehdottomasti ole 

mitään huolehdittavaa. Jatka vain tämän katraan johdattamista, minkä Minä olen sinulle 

luottanut.”  

( Clare ) Ja kun Hän oli puhumassa, minulle myös tuli vahva tunne, että Hän puhui niistä 

joukossamme, jotka ovat Hänen tahtoonsa alistuvia - ei vain meistä. Ei vain Ezekielistä ja minusta, 

vaan KAIKISTA meistä, jotka olemme todella, todella alistuneet Hänen tahtoonsa, etsien Hänen 

tahtoaan ja toteuttaen Hänen jokaisen toiveensa.  

( Jeesus ) ” He kärsivät hämmennyksestä juuri nyt, eivätkä tiedä mihin suuntaan mennä, mutta 

Minä teen heille heidän polkunsa tasaiseksi ja tiensä suoraksi.”  

( Clare ) Jeesus, mistä Sinä puhut nyt? Minä tarkoitan kenestä?  

(Jeesus ) ” Sinusta, Minun Rakkani, Sinusta ja niistä, joista sinä välität. Hämmennystä on ilmassa, 

mennään – pysytään – odotetaan – mennään – pysytään – odotetaan – menenkö minä – jäänkö 

minä – odotanko minä? Sinä odotat, te kaikki odotatte, mutta Minä käytän tämän ajan 

valmistellaksenne teitä ja kootakseni Minun syliini enemmän sieluja, jotka ovat nälkäisinä Minuun, 

kadotettuina, ilman tarkoitusta tai keskittymisen kohdetta. Hämmennys on ollut syvään juurtunut 

opetus sellaisille kuin nämä, osana suunnitelmaa varastaa heidän sielunsa pois Minun luotani.”  

” Mutta Minä aion ravistella Maapalloa, ravistella, ravistella ja ravistella, kunnes kypsät hedelmät 

tippuvat kuperkeikalla Minun koriini. Kyllä, te kaikki olette Minun korejani, jotka pyydystävät 

hedelmän, kun se putoaa. Tänä aikana ennen Taivaaseennostoa, teille kaikille tullaan antamaan 

runsaasti mahdollisuuksia siepata hedelmä, kun se putoaa puiden latvoista.”  

” Minä olen aikeissa ravistella puuta ja jopa lisää tulee putoamaan. Joka puolella maailmaa ihmiset 

ovat kypsiä vastauksille. Hämmennys hallitsee heidän sydämiään, koska he tietävät, että ajan 

merkit ovat vaarallisia lopun indikaattoreita. Heidän vanhempansa ovat puhuneet näistä ajoista ja 

kaikki, mitä on profetoitu, on manifestoitumassa maailman tapahtumissa, merkeissä ja ihmeissä. 

On hädin tuskin sielua, joka olisi tietämätön. Minun Henkeni on liikauttanut kaikkia ihmisiä siitä, 

että jotakin valtavaa on kangastamassa.”  

” Näiden päivittäisten yritysten, jotka saavat kaiken näyttämään normaalilta, niiden alla on syvä 

levottomuus ja odotus, että jotakin suurta on muuttumassa.”  



( Clare ) Mutta Herra, eikö näin ole ollut jo vuosikymmeniä? 

( Jeesus ) ” Kyllä, tavallaan siltä se saattaisi näyttää. Mutta voimia on tuotu kestämään ja siirretty 

asemiinsa hitaasti, että ei levitettäisi joukkohälytystä. On hetki, Clare; hetki ennen myrskyä, tyyntä 

myrskyn edellä. Voitko sinä tuntea sen?”  

( Clare ) Anna minulle anteeksi Herra, minä olen tuntenut sen hyvin pitkän aikaa nyt.  

( Jeesus ) ” Se on siksi, koska Minä olen jatkanut asioiden viivästyttämistä. ”Vielä yksi sielu lisää, 

Isä, vain yksi lisää?” 

( Clare ) Minä näin Hänen katsovan ylöspäin ja vetoavan Isä Jumalaan.  

( Jeesus ) ” Mutta kaikki se on vähenemässä lopulliseen hetkeen, aivan viime hetkeen, ennen kuin 

kaikki pääsee irralleen. Luomakunta pidättää hengitystään innokkaassa odotuksessa. Asioita 

pikkuhiljaa lopetellaan, Clare. Ikkuna on sulkeutumassa, mahdollisuuden ikkuna armoa varten – se 

on sulkeutumassa.” 

( Clare ) Minä näin tunnelin tapaisen, hyvin pimeän tunnelin. Aluksi se oli leveä, mutta hyvin pian 

se tuli kapeammaksi ja kapeammaksi. Näytti melkein, kuin minä olisin katsonut tornadon läpi 

Maapalloa.”   

” Kun se on loppunut, se hajoaa maahan ja ylösnousee takaisin pilveen, eikä sitä koskaan enää 

nähdä.”  

” Kyllä, se on Minun Armon Ikkunani ihmiskunnalle. Se on kapenemassa, Clare, se on 

kapenemassa. Piakkoin tulee aika, kun se tulee nousemaan maasta ottaen Minun Morsiameni 

mukanaan. Sitten Taivaat sulkeutuvat ja täydellinen pimeys ja kaaos tulee hallitsemaan tällä 

Maapallolla.” 

” CERN on tehnyt paljon tästä mahdolliseksi. Minä olen rajoittanut vihollisen kanssakäymistä 

Maapallon kanssa. Kyllä, Minä olen pidätellyt tuhon käsiä, kun suuren teurastuksen aika on 

tulossa. Aika, jolloin ulottuvuudet lähentyvät Maapalloa, tuoden ne, jotka ovat epäpuhtaita ja ovat 

hajallaan avaruudessa. Kyllä, he tulevat lähentymään Maapalloa, kunnes heitä ei enää ole.”  

( Clare ) Herra, puhutko Sinä puhdistuksesta, joka on ennen Milleniumia, tuhtavuotista aikaa, vai 

jälkeen?  

” Ennen. Minun sydämeni on raskas tänä iltana, Clare, hyvin raskas – koska mahdollisuuden ikkuna 

on todella, peruuttamattomasti sulkeutumassa.”  

Hän alkoi nyyhkyttämään… ” Ja monia tullaan menettämään Clare, monia – liian, liian monia. 

Minun lapsiani, joita ei enää koskaan tulla näkemään. Toivo heidän kääntymisestään on 

loppumassa ja siksi Minä kaadan lahjojani kuin ei koskaan ennen, että ne nähtäisiin ja 

uskottaisiin.”  

” Tämä on suurta pessimismin ja toivottomuuden aikaa ihmiskunnalle, kuitenkin niin monet 

tullaan yllättämään tietämättöminä siitä, mikä on vallannut heidät… hämmennystä joka rintamalla, 

ei ymmärrystä siitä, mitä on tapahtumassa. Kuitenkin Minulla on Minun Armeijani, Minun 

sotilaani, jotka tulevat seisomaan Minun puolestani joka taistelussa. He tulevat johdattamaan tietä 

pelastukseen heille, jotka säilyvät hengissä ensihyökkäyksestä ja Sato tulee olemaan suuri.”  

” Mutta ennen sitä, kauhu tulee olemaan jo itse ilmassa, jota te hengitätte ja kaikki tullaan 

heittämään hämmennykseen, paitsi ne teistä, jotka ovat tehneet Minusta tärkeysjärjestyksensä 



ykkösen. Te tulette tietämään ja ymmärtämään, te tulette seisomaan vahvoina ja loistaen valoa 

pimeyteen – valoa, joka tulee läpäisemään kaikkien ihmisten sydämet, Totuuden valoa.”  

” Monia jäljitelmiä tullaan tarjoamaan väärien turvallisuuden väitteiden kera. Ne, jotka ovat 

tehneet kompromisseja elämän nautintojen vuoksi, he tulevat erityisesti menettämään 

suuntavaistonsa. Heillä ei koskaan elämissään ollut kiintopistettä, vain ohut kerros, joka ulospäin 

näytti vakaalle. He tulevat tarttumaan asioihin, jotka tarjoavat heille vakautta takaisin. He tulevat 

myös liittoutumaan kristittyjä vastaan. Kristityt tullaan esittämään todellisina syyllisinä ja 

vaikeuksien aiheuttajina.” 

” Mitä tahansa dollarilla, mitä tahansa ylistyksellä, mitä tahansa turvallisuuden vuoksi. Se 

tarkoittaa… kaikkea paitsi Minua.”  

” Miksi Minä kerron tämän teille? Koska se on jopa ovella, hakkaa ja potkii ovea, johon vain 

Minulla on avain. Ja kun se ovi on auki, raivo tulee sisään, täydellä voimalla.” 

” Siispä, Minä sanon teille nyt, käyttäkää parhaiten aika ja lahjat, joita Minä olen välittämässä 

tämän pahan esikartanon ajanjakson aikana. Ottakaa ja käyttäkää näitä lahjoja, tähystelkää niitä, 

joita te voitte koskettaa vaikka vain pienimmälläkin tavalla. Se ei ehkä vaikuta teistä merkittävältä, 

mutta kun pieni levitetään laajalle, sillä on laaja vaikutus. Te kosketatte sielua pienellä sanalla, 

Minä kastelen sitä heidän sydämissään. He puolestaan levittävät sitä sanaa, asioita luetaan ja 

kuunnellaan, että vahvistetaan se, mitä te olette kylväneet. Teidän pikkiriikkinen sananne laajenee 

totuudeksi, joka peittää koko yhteisön, joka on yhteydessä toisiinsa.” 

” Älkää etsikö kunniaa ihmisten joukosta, sitä te ette tule löytämään. Pikemminkin etsikää pieniä ja 

merkityksettömiä. Minä tulen työskentelemään noiden asioiden kautta ja antamaan niille kasvun. 

Pelastus on työstetty. Kylväkää vain siemeniä, älkääkä antako ajatustakaan satonne puuttumiselle. 

Se on ollut Minun ihmisteni ongelma – he menevät maailmaan etsimään kunniaa ja tulevat kotiin 

tyhjin käsin ja pettyneinä. He eivät oivalla, että Minä olen kasvun lisäyksen Herra, ja kastelen ja 

lähetän muut sadonkorjuuseen asianmukaiseen aikaan. Vaikka te ette saakaan kunniaa Minun 

luokseni tulevasta sielusta tässä maailmassa, ei tarkoita, että teidän palkkionne ei olisi 

varastoituna ylhäällä Taivaassa.”  

” Sielun tuomiseen tarvitaan monia ja kaikki tullaan palkitsemaan heidän uhraustensa mukaan. 

Niin moni tullaan palkitsemaan, joita kukaan ei edes huomannut. He ovat niitä, jotka eivät 

välittäneet kunniasta tai tunnustuksesta, pikemminkin he vuodattivat sydämensä Minulle päivä 

päivän jälkeen, yö yön jälkeen, ilman merkkiäkään Minulta, että heidän rukouksiinsa oli vastattu. 

He rukoilivat rakkaudessa ja synnintunnossa koko maailman puolesta ja Minä vastasin heidän 

rukouksiinsa tavoilla, jotka tullaan näkemään vain Taivaassa.”  

” Nyt on aika, Minun Ihmiseni, Minun Morsiameni. Käyttäkää parhaiten kaikki se, mitä Minä annan 

teille, älkääkä halveksiko pieniä, rakkaudesta tehtyjä tekoja. Minä otan ohjat siitä eteenpäin ja 

toivo ei tule pettämään.” 


