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MINUN RUUMIINI ON HYVIN SAIRAS… KUOLEMANSAIRAS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Tammikuuta, 2018. 

( Clare ) Jeesus, pyydän, avaa meidän silmämme ja sydämemme meidän mielipiteittemme 

seurauksille ja kuinka me loukkaamme suullamme. Amen.  

No niin… On ollut hyvin tiivis päivä. Tänä iltana, Ezekiel koki kauhean kivuliaan profeetallisen 

kokemuksen Herran kanssa. Hän näki Herran tuskissaan Ristillä ja Roto-rooterin (viemärin 

aukaisulaite) terä tuli Herran Ruumiin ytimen läpi riipien lihan pois Hänen sisältään. Herra oksensi 

lihaa ja verta. Kun tämä oli meneillään, Ezekiel oli suunnattomissa tuskissa – hän vain valitti. Ja 

koki hyvin samantapaista kipua- täydellisessä tuskassa. Herran äiti oli Ristin juurella valittaen, 

”Minun Poikani, minun Poikani, mitä he ovat tehneet sinulle? Pyydän, lakatkaa loukkaamasta 

minun Poikaani.”  

Jeesus aloitti… ” Ezekielille annettiin se nimi, koska hänen elämänsä ja kärsimyksensä ovat 

heijastusta Minun Ruumiistani ja Minä kutsun Häntä tekemään tiliä. Jos Minä tulisin nyt, monia ei 

tultaisi ottamaan, koska he ovat Minua vastaan – vainoten Minun Ruumiini jäseniä, salamurhaten, 

riipien jäsenen kerrallaan, suolistaen, lävistäen Minun sydämeni uudelleen ja uudelleen 

tuomitsemisillaan.” 

” On kuten profeetta sanoi: Minä annan hänelle unen maantien tienvarsimainoksista. Jokaisessa 

tienvarsimainoksessa oli ruhjottu ruumiinosa. Murskattu jalka, vääntyneet ja vuotavat kädet, irti 

revityt sormet, Ruumiista irti leikatut jalat. Ja jokinen tienvarsimainos oli symboli sille, mitä Minun 

Ruumiini on tehnyt itselleen jo hyvin pitkän aikaa.”  

” Clare, se mitä hän näki ja koki, on se mitä Minä käyn läpi Minun Ruumiini kanssa. Se on sairas, 

sairas, sairas Herjauksen, Mustasukkaisuuden, tietämättömyydestä peräsin olevan Pelon, 

Selkäänpuukotuksen syövistä, ja siihen iskevät ilkeät Erillisyyden, Rahanhimon, köyhiltä 

Varastamisen ja Ahneuden kynnet. Minun Ruumiini on hyvin, hyvin sairas, jopa kuolemansairas.” 

” Joka tapauksessa, Minun täytyy parantaa se – mutta Minä haluan, että sinä puhut selvästi näistä 

ongelmista, jotka repivät Minua erilleen. Sinä et ole saanut sitä laulua ilman hyvää syytä. Puhe 

sinusta on tavoittanut eeppiset mittasuhteet ja Minä olen kuolemansairas, en vain sinun vuoksesi 

vaan Minun muiden uskollisten palvelijoideni vuoksi, jotka kärsivät, kun oletetusti uskolliset, 

kypsät, vakaat kristityt repivät Minun Ruumistani hajalle.”   

” Minun Morsiameni, jos te levitätte negatiivisuutta ja tuomitsette Minun palvelijoitani… Itse 

asiassa, jos te tuomitsette KETÄÄN – te teette syntiä. Teidän kätenne ovat verentahrimat, teidän 

vihkipukunne on myös töhritty verellä. Teitä ei tulla, ei tulla, EI TULLA ottamaan 

Taivaaseennostossa, jos te ette uudista tapojanne! Lopettakaa juoruaminen, lopettakaa 

tuomitseminen, loukkaaminen, niiden palvelijoiden tuhoaminen, ketä te ette ymmärrä ja ketkä 

tuovat runsaasti pelastuksen ja pyhityksen hedelmää.”  

” Te olette petollisia, Minun Morsiameni, ja Minä en tule ottamaan teitä Taivaaseen Minun 

kanssani, ennen kuin te siivoatte elämänne. Minä en pysty. Taivas on rakkauden paikka; teidät 

karkotettaisiin välittömästi, jos te yrittäisitte saapua Taivaaseen tällaisina. Mutta tarpeeksi. Teidän 

on aika muuttua.”  

( Clare ) Sitten minä osoitin Herralle joitakin asioita, jotka vaivasivat minua. Minä sanoin… ”Herra, 

minä olen ymmälläni. Sinä olet näyttänyt minulle, että Sinä et halua minun puhuvan Maanalaisen 



Hallituksen (=Deep State) synneistä, kuitenkin täytyy olla uudistus. Sinä olet pyytänyt meitä 

rukoilemaan ja Sinä olet paljastanut heidän syntejään aikeisemmassa viestissä. Mutta Sinä et halua 

minun katsovan mediaa ja seuraavan tämän hirviön alastuloa. Todella, minä olen hämmentynyt 

tästä. 

( Jeesus ) ” Raikas vesi ei ole kitkerää eikä suolaista. Tämä on maailman tunkio ja kun te asutte 

sellaisissa paikoissa, te saastutte asenteista ja mielipiteistä. Kun te arvostelette, löydätte vikaa ja 

syyllisyyttä – tuotte sen yleisön tutkittavaksi – te edistätte tuomitsemista ja negatiivisuutta.” 

” Tämä ei tarkoita sitä, etteikö joitakin ihmisiä olisi kutsuttu tekemään tätä työtä, kuten 

tuomareita, lainvalvojia ja heitä, jotka määrittävät sellaisia asioita. Ja on valitettava asia, että se 

täytyy tehdä. Yhteiskunnan syövät täytyy poistaa. Kun Minä palaan, te tulette yhä olemaan 

tekemisisää heidän kanssaan, jotka pitävät syntiä parempana kuin oikeamielisyyttä ja rehellisyyttä. 

Siksi, monista teistä tulee tuomareita ja kutsutaan tekemään päätöksiä syyllisiä vastaan.”  

” Mutta Minä en halua tämän leviävän Minun Ruumiissani! Se on mätää, pilaantuvaa lihaa ja 

sellaisena se täytyy eristää käsiteltäväksi. Minä haluan Minun Morsiameni rukoilevan näiden 

ihmisten puolesta, jotka kerran olivat viattomia vauvoja ja heitä on taivutettu korruptioon 

lapsuudesta asti. Minä haluan heidän parannettavan, katuvan ja Taivaaseen Minun kanssani.” 

” Se ei tapahdu, jos kaikki kuuntelevat vääryyksiä, joita he tekivät. Teistä tulee se, mitä te 

mietiskelette ja millä ruokitte itseänne. Minä en halua teidän ruokkivan itseänne sillä tai levittävän 

sitä.”  

” Minä tarvitsen tahrattoman Morsiamen, sellaisen, jonka sydän tuntee surun iskun näiden 

ihmisten puolesta. Sellaisen, joka tietää mihin vakaviin synteihin he itse ovat olleet syyllisiä omissa 

elämissään ja kieltäytyy tuomitsemasta muita heidän synneistään. Te voitte tuomita synnin, mutta 

vain Minä tiedän asiaan liittyvät motiivit.”  

” Clare, Minä haluan teidän sydäntenne olevan puhtaita ja helliä, nöyriä ja rakastavia, aina 

rukoilemassa parasta, jopa kaikkein toivottomimmiltakin näyttävissä tapauksissa.”  

” Saatana johtaa mediaa ja koko hänen agendansa, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, on 

edistää juoruilua – toden tai valheen. Tietysti, mitä enemmän valheita, sen parempi, koska ihmiset 

elävät valheella, avaavat ovia seulomiselle, koettelemiselle ja päästävät hänet suoraan sisään. 

Juoru on yksi hänen menestyksekkäimmistä työkaluistaan, Mestariavain aukaisemaan kaikki ovet 

sieluun. Mestariavain, se avaa jopa kaikkein valppaimman sydämen hänen demoniensa tulla 

sisään.” 

” Joka kerta, kun te vedätte huomion toisten vikoihin, Minun täytyy vetää huomio teidän 

vikoihinne. Teidät on kutsuttu suojaamaan toisten vikoja.”  

” Kyllä, on aikoja, milloin puhutaan siitä mitä teidän elämissänne on meneillään ja kuinka te 

käsittelette ne, mutta se on liukas rinne, joka äkkiä heikkenee katkeruudeksi. Jatkakaa vain niiden 

puolesta rukoilemista ja siunaamista, jotka teitä loukkaavat. Se on turvallisin asema.”  

” Minun ihmiseni, Minä en halua, että te ruokitte itseänne maailman tunkiosta – paitsi kun on 

välttämätöntä, kun olette lakiasioissa, ja teidät pakotetaan kohtaamaan epäoikeudenmukainen 

tilanne. Ottakaa tiedot esille ja työstäkää tilanne. Älkää luetelko heidän syntilistaansa ja välittäkö 

tuomiotanne ja tuomitsemistanne sähköposti toisensa jälkeen.”  

” Te voisitte järkyttyä, kun tietäisitte, että moni Maanalaisen Hallituksen jäsen todella uskoo, että 

se, mitä he tekevät, on velvollisuus, jonka he ovat velkaa ihmiskunnalle parantaakseen Maapallon. 



He ajattelevat, että tarkoitus pyhittää keinot ja he ovat osa ”superrotua”, joka on tekemässä 

maailman paremmaksi paikaksi meille elää. He ovat sokeita ja eivät näe, että he työskentelevät 

Saatanalle, tuhotakseen viattomat. Ja heidän päämääränsä EIVÄT pyhitä heidän keinojaan.” 

( Clare ) Herra, minä olen yhä painimassa tämän kanssa sydämessäni. Painimassa, että mistä me 

tiedämme, että minkä puolesta rukoilla. Useimmat ihmiset eivät kuule Sinua selvästi, siispä heidän 

ainoa tietonsa tulee muista lähteistä. Saastuneista lähteistä.    

( Jeesus ) ” Sinun kysymyksesi on oikeutettu. On aika tunnistaa korruptio ja päättää tehdä sille 

jotain. Suurimmalle osalle, tehtävä toiminta on rukoileminen ja niiden tukeminen, keiden täytyy 

käsitellä tätä hyvin saastunutta ainetta. Minä tuon sen teille rukoiltavaksi.”  

” Toiset voivat poimia sen toisista lähteistä ja sitten mennä rukoilemaan. Ongelma tulee, kun te 

jäätte koukkuun – kuten saippuaoopperoiden katselemiseen. Ne ovat hyvin koukuttavia ja niin 

ovat uutisetkin. ”Tietäminen” ei koskaan tyydyty tiedolla; tietäminen voi olla loputon musta 

kuoppa elämässänne, kun teidän joka päivä vain täytyy saada tietää viimeisimmät paljastukset, 

pidätykset, syytökset, lisää ja lisää ja lisää. Suuri osa elämäänne tulee naulituksi pahaan ja sillä on 

vaikutuksensa.”  

” Te ette enää ole puhdas ja ihana Kristuksen Morsian; te olette nyt saastainen, kun olette 

seuloneet roskalavan läpi. Teidän pukunne haisee ja näyttää iljettävälle ja päänne on täynnä 

inhottavia tosiasioita. Minä haluaisin mieluummin, että te ette tietäisi mitään tästä, kuin nähdä 

teidät koukuttuneena mätiin roskiin.” 

” Minä tiedän, että sinun on vaikea käsittää tätä, Clare, ja Minä todella tunnen sympatiaa sinua 

kohtaan, kun sinä haluat tietää edistymisen. Mutta Minä pyydän sinua luottamaan Minuun. 

Näiden asioiden tietäminen saattaa tyydyttää sinun uteliaisuuttasi lyhyen aikaa, mutta ne tulevat 

kasvattamaan Tuomitsemista, Närkästystä, Omahyväisyyttä ja Ylpeyttä.”  

” Sinulle on paljon parempi, kun seulot omaa omatuntoasi joka päivä katuvalla sydämellä. Tämä 

tuo hyvää hedelmää.”  

( Clare ) Minä ymmärrän, Herra. Minä voin nähdä, että Sinulla on tasapaino.  

( Jeesus ) ” Aivan oikein. Ja tasapaino voidaan kiteyttää… ”Kosketa sitä kevyesti ja jatka eteenpäin.” 

Ottakaa se mukaan rukoukseen, vedotkaa Minuun heidän pelastuksensa puolesta. Rukoilkaa 

uhrien puolesta. Tukekaa niitä, jotka elävät moraalisten sitoumusten mukaan ja ottakaa vakavasti 

heidät, jotka haluavat palvella julkisella sektorilla. Tukekaa niitä, jotka työskentelevät uhrien 

auttamisen alalla. Rukoilkaa uhrien puolesta. Nämä kaikki ovat hyödyllisiä asioita.”  

” Minä tulen tuomaan pieniä tiedon muruja, läpi viikon, ja ne antavat sinulle maistiaiset siitä, missä 

mennään. Tällä tavalla, sinä et ole etsimässä heitä ja se, miten asiat tulevat paljastumaan, ei tule 

kiehtomaan sinua.”  

” Teidät kaikki on kutsuttu olemaan pyhimyksiä. Se tarkoittaa, että te ette ajattele niin kuin 

ihmiset Maapallolla ajattelevat, te ajattelette taivaallisella mielellä. Te rakastatte ehdoitta, te 

rukoilette niiden puolesta, jotka teitä vahingoittavat. Muistakaa… ”Tulkoon Sinun Valtakuntasi, 

tapahtukoon Sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin Taivaassa.” Te olette juuri niitä, jotka 

havainnollistavat ajatukset ja toimintatavat, joita Taivaassa on, koska se on teidän kotimaanne ja 

Minä elän teidän sisällänne.”  

” Se on Minun henkilökohtainen Taivaani – uskovien sydämissä.” 


