
445. Jeesus selittää todellisten Sydänasukkaiden tehtäviä 

TODELLISTEN SYDÄNASUKKAIDEN TEHTÄVÄT 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Joulukuuta, 2016. 

No niin, kallisarvoiset Sydänasukkaat, juuri nyt me olemme tulen alla! Nouskaa, nouskaa! Nouskaa 

ja valloittakaa tämän vuoren huippu.  

Herra, mitä Sinulla on meille?  

” Jälleen kerran, Clare, sinulla on Minun Sydämeni. Minun Ihmiseni täytyy nyt nousta ja ottaa 

käskyvalta. He eivät enää voi kohdella tätä penkkiurheilulajina, joka on vain kokeneita palvelijoita 

varten. Eikö ole kirjoitettu, että te olette pappeja ja kuninkaita? Eikö ole kirjoitettu, että teillä on 

käskyvalta Minun Nimissäni sitoa ja päästää irti? Te vedätte Minun laskuuni Taivaaseen, ette 

omaanne.”  

” Teidät on valtuutettu allekirjoittamaan tälle laskulle, allekirjoittamaan Minun Nimeni ja 

ottamaan tarvittavat armot näihin taisteluihin. Teitä on nostettu ympäri maailman käymään 

pimeyden valtakuntaa vastaan. Minä olen ahkeroinut profeettojeni kautta, kouluttaakseni ja 

valmistellakseni teitä. Teidän täytyy vain astua esille uskossa ja harjoittaa niitä lahjoja, joita teille 

on annettu.” 

” Jos te ette halua kokea ankaraa lyömistä ja menetyksiä, teidän täytyy nousta näitä voimia 

vastaan. Te ette enää voi istahtaa taaksepäin stadionilla katselemaan, kun toiset ovat voittoisia 

vihollisia vastaan. Teidän täytyy olla alhaalla kehässä käyttämässä miekkojanne, kilpiänne ja 

pukeutua täyteen haarniskaan.”  

” Kutsukaa Minua vaivan hetkellä ja Minä tulen päästämään teidät pahasta, mutta teidän täytyy 

olla valmiudessa. Useimmat teistä ovat huonossa kunnossa ja poissa tolaltaan. Sillä tavalla 

vihollinen saavuttaa voiton, siksi Minä olen antanut teille tehtäväksi joka päivä tulla Minun 

luokseni ja pyytää ohjeita, miten taistella vihollisen kanssa. Erityisesti aloittaen sydämestänne, 

missä katkeruuden siemenet voivat saada jalansijaa.” 

Minä Itse olen kutsunut teidät tälle kanavalle, tullaksenne valmistelluiksi lopullista taistelua 

varten, jonka te tulette kohtaamaan, ennen kuin Minä tulen teitä varten. Minä olen kutsunut 

teidät tänne, koska Minä aion aseistaa teidät vihollisen vielä tulossa olevia aseita vastaan. 

Ymmärrättekö te Minun Morsiameni ja Minun Ihmiseni? Tämä ei ole pehmeä, kotoisa paikka, 

pikemminkin se on sotaakäyvä paikka, kunnes enää ei voi sotia. Paikka, missä te nukutte kylmässä 

maassa yöllä ja marssitte, kunnes olette lopen uupuneita seuraavana päivänä.” 

” Te olette vastanneet, koska te halusitte jotakin syvempää ja merkityksellisempää kulkiessanne 

Minun kanssani. Te halusitte asua Minun Sydämessäni. Minun Sydämessäni on kauniita paikkoja ja 

siellä on sotaakäyviä paikkoja. Minun Sydämessäni te katselette ihmiskunnan verilöylyä vihollisten 

töiden läpi. Minun Sydämessäni te vuodatte verta Minun kanssani, teihin Koskee ja myös Minuun, 

mutta teidät myös kutsutaan sivuun tanssimaan ja riemuitsemaan Minun kanssani.” 

” Kun lopullinen taistelu on voitettu, te tulette olemaan Minun kanssani Taivaassa, mutta koska te 

haluatte asua Minun sydämessäni, te löydätte kaiken kivun, mitä minä koen kadotettujen 

puolesta, harhaanjohdettujen, katkerien ja syrjäytyneiden puolesta. Koska te elätte Minun 

Sydämessäni, teidät myös on kutsuttu palvelemaan loukkaantuneita ja liittymään taisteluun, jota 

Minun pitää taistella joka päivä vihollisen kanssa.”  



” Te myös seisotte Minun vierelläni ja käytätte käskyvaltaanne ja tästä syystä vihollinen vihaa teitä. 

Jos te haluatte jatkaa asumista Minun Sydämessäni, tuntea Minun kipuni ja vastata Minun 

Tuskaani sielujen puolesta, teidän täytyy vahvistua, mennäksenne syvemmälle ja syvemmälle ja 

kiivetä korkeammalle ja korkeammalle. Teidän täytyy olla halukkaita nukkumaan kovilla kivillä ja 

kiivetä petollisia vuoria, kovan tuulen säässä, jääkylmässä ja liukkaassa maastossa. Kaikkia näitä 

asioita teidän on oltava valmiita tekemään ja enemmän.”  

” Minä olen kertonut teille aiemmin, kokien haitalliset seuraukset. Minä olen kertonut teille että, 

jos te haluatte jäädä jälkeen, Minä tulen yhä rakastamaan teitä. Minä tulen silti ottamaan teidät 

Taivaaseen Minun kanssani, ja te tulette silti saamaan palkkionne.”  

” Mutta te ette tule kokemaan Minun Rakkauteni syvyyttä, mitä Minä koen Ihmiskuntaa kohtaan. 

Te ette tule ottamaan nuolia sydämeen, te ette tule kokemaan epätoivoa kadotettujen puolesta, 

ettekä te tule sitomaan Minun haavojani, kun Minä olen verissäni. Nämä ovat tehtäviä, joita 

todellisten Sydänasukkaitten täytyy kohdata joka päivä. Minä aloitin tämän kanavan Minun 

Rakkauteni kera ja Minä en ole koskaan väistynyt siitä aikomuksesta.” 

” Mutta Minä olin myös kutsumassa teitä toinen toisiamme tuntemamme rakkautemme 

Kuherruskuukauteen. Nyt, pohjimmiltaan, me olemme vihityt ja te toimitte Minun Vaimonani, jota 

ei nyt ole kutsuttu vain kosiskeluun vaan varustamiseen, taisteluun, olemaan siellä Minun 

puolestani, kun Minä palaan taistelukentältä – ja joskus menemään ulos Minun kanssani myöskin.” 

 ” Minun Morsiamenani ja Vaimonani te olette myös hyökkäysten ja raskaiden tappioiden 

vaikutuksessa. Mutta Minä ennallistan kaiken Minun Parantavalla Rakkaudellani, kuitenkin teidän 

täytyy olla halukkaita kärsimään loukkaantumisia Minun puolestani.”  

” Teidän täytyy olla halukkaita jatkamaan taistelua, kun taistelu ympärillänne käy ilkeäksi. Teidän 

täytyy olla halukkaita uhraamaan uupumuksenne ja kipunne Minulle veljiänne ja sisarianne varten, 

jotka vielä ovat menehtymässä.”  

” On virkistymisen aikoja ja teidät tullaan aseistamaan kestämään vihollisen jokainen uusi ase, 

mitä hän tuottaa. Minun Morsiamenani ja Vaimonani te tulette näkemään toisia, jotka ovat 

valinneet pysytellä jäljessä kotoisemmissa asuintiloissa. Te tuette näkemään, että myös he kärsivät 

ja uhraavat kärsimyksensä ihmiskunnan puolesta, mutta he eivät altistu koville tuulille ja jyrkille ja 

petollisille nousuille, joita teidän täytyy kivuta.”  

” Minä voin luvata teille Minun hellän rakkauteni ja kumppanuuteni, kuin myös harjoittamisen ja 

varustamisen. Minä voin luvata teille tähtien valaiseman yön, kun me tanssimme yhdessä ja Minä 

lohdutan teitä Minun olkapäätäni vasten. Kyllä, kaikki tämä on teidän. Se on teidän ja se tulee 

olemaan teidän. Mutta Minä kerron teille uudelleen, että tällä kanavalla on kyse RAKKAUDESTA. 

Minun Rakkaudestani ihmiskuntaa kohtaan ja teidän rakkaudestanne Minua ja ihmiskuntaa 

kohtaan.”  

” Mutta rakastaminen ei aina ole helppoa, kuten te olette huomanneet avioliitoissanne. 

Rakastamiseen kuuluu myös rakastetun puolesta kärsiminen. Siispä, tässä Minä haluan olla hyvin 

selkeä teitä kohtaan. Tämä kanava ei ole muuttunut demonin jahtaus kanavaksi. Tämä kanava 

toimii, kuten Minä olen sen kutsunutkin toimivaksi. Perusta teidän suhteellenne Minun kanssani 

on nyt vakiinnutettu RAKKAUDESSA, kiintymyksessä, hellyydessä, läheisyydessä, puhtaudessa, jota 

ei tahrannut mikään Maapallolla.” 



” Mutta, nyt kun se on vakiinnutettu, on aika edetä todellisen Sydänasukkaan todelliseen 

tehtävään: sielujen pelastukseen. On aika keskittyä Minun taisteluihini ja olla valmis hetkessä 

ottamaan kulkuelippu ja marssimaan. ”  

” Teidät on asetettu Minun Armeijani palvelukseen, Minun Sydämeni Armeijan, etenemään 

kaikenlaisissa epäsuotuisissa tilanteissa ja rakastamaan hinnalla millä hyvänsä. Rakastakaa Minua 

ja rakastakaa naapurianne kaikesta sydämestänne ja sielustanne ja mielestänne ja voimastanne. 

Tämä todella on kristityn kutsumus, hän on laskenut elämänsä Minun jalkojeni juureen ja luvannut 

Minulle uskollisuutta sekä myötä- että vastamäessä.”  

” Minä kunnioitan teitä Minun kanssani seisomisesta. Minä olen pahoillani, että teidän täytyy 

nähdä vihollisen saasta, sielujen verilöyly, kadotettujen sielujen katkeruus. Minä olen pahoillani, 

että teidän täytyy muistuttaa Minua, teidän ristiinnaulittua Herraanne. Mutta Minä kerron teille 

totuuden, kun Minä tulen, Minun enkelini tulevat välittömästi tunnistamaan teidät, koska te 

tulette täysin muistuttamaan Minua.”  

” Olkaa siksi valmiita ja voimakkaita pitämään haarniskaa, nostamaan suojaa ja taistelemaan 

miekalla ja tietämään, että teidän palkkionne ei ole kaukana. Minä en koskaan tule jättämään teitä 

riutumaan taistelukentälle. Minä tulen voimistamaan teitä ja te tulette nousemaan uudelleen 

heiluttamaan miekkaa taistelussa.”  

” Pysykää Minun lähelläni, ylistäkää Minua kiitollisuudessa ja vastaanottakaa Minut ehtoollisessa. 

Nämä kolme asiaa tulevat pitämään teidät vahvoina siirtymään eteenpäin vihollista kohti ja 

ottamaan sotasaalista… se tarkoittaa, sieluja, joita on pidetty vankeina.” 

” Tulkaa nyt Minun Morsiameni, Minun Uskolliseni, omaksukaa Minut. Antakaa Minun puhdistaa 

ja parantaa teidän haavanne ja yhdessä me tulemme uudelleen etenemään vihollista kohti ja 

päästämään vangitut vapaiksi.”  

” Älkää vaikertako niiden puolesta, jotka kieltävät Minut. Jotkut olivat määrätty menemään sitä 

tietä. Pikemminkin jatkakaa elävien katselemista, joilla yhä saattaisi olla mahdollisuus katua. Ja 

muistakaa aina, Minun voimani täydellistyy teidän heikkoudessanne!” 


