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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Syyskuuta, 2019.  

( Clare ) Herra, pyydän, kerro mitä Sinulla on Sydämelläsi ja mielelläsi. 

Jeesus aloitti… ”Tulevat vaalit. Sinulle ei ole mikään salaisuus, että vihollinen suunnittelee monia 

keskeytyksiä estääkseen Donaldin uudelleenvalinnan. Muutamina viime viikkoina, te olette tulleet 

hyvin lähelle vakavia asioita – mukaan lukien sodan aloituksen. Se, mitä on tapahtunut, moni on 

tarjonnut rukouksiaan tämän Presidentin puolesta ja Minä olen sallinut tiettyjä epämukavuuksia ja 

sairauksia tapahtumaan ja tekemään asioista vaikeampia teille – niin, että te voisitte tarjota nämä 

paastouhrauksina. Olkaa kärsivällisiä Minun kanssani, rakkaat. Nämä pienet uhraukset ovat 

kääntäneet useiden tilanteiden kulun.”  

” Minä olen kertonut teille aikaisemmin, että Taivaaseennosto ei ole tapahtumassa vähään aikaan 

ja Minä olen vahvistamassa sen. Kuitenkin, pahat ovat taipuneet tekemään vaikeuksia viattomille, 

kuten myös käyttämään tapahtumia sabotoimaan vaaleja.”  

” Se, mitä Minä pyydän teiltä Minun Morsiameni, on että te pysytte uskollisina asemallenne 

elämässä ja pärjäätte vaikeuksienne kanssa hyvin; ettekä salli itseänne suistettavan raiteilta tai 

johdettavan sivuraiteille.” 

 ” Ja Clare, Minun Rakkaani. Minä tiedän, kuinka sinä kärsit sen puolesta, mitä sinä et voi tehdä. 

Kuitenkin, sinä olet vain ihminen. Ja Minun valintani sinulle on, että sinun mielesi on Minussa 

ennen kaikkea. Katraassa ja sitten Turvapaikan tekemisissä. Minä olen lähettänyt sinulle pätevää 

väkeä. Sinä voit päästää siitä irti vähän enemmän joka päivä ja asiat tulevat tehdyiksi sen mukaan, 

mikä on välttämättömintä.” 

” Se, mitä teidän pitää vartioida, ovat hengelliset hyökkäykset, joita tulee joka päivä jokaiselle 

teistä, päivittäin. Paholaiset etsivät aina avointa ovea.”  

” Ylpeys on ovi numero yksi, joka teistä useimmilla on. Omahyväisyyttä vihollinen hyödyntää 

helposti. Lapset, teidän toimeksiantonne numero yksi on rakastaa Minua koko sydämestänne, 

mielellänne, voimallanne ja olemuksellanne. Ja rakastaa veljeänne kuin itseänne. Pyydän, älkää 

antako yhdenkään hetken mennä ohi, jolloin veli tai sisar tarvitsee jotakin ja te ette tee mitään.”  

” Ja kun jonkinlaista korjausta tarvitaan, miettikää kolme kertaa, ennen kuin aukaisette suunne. 

Ajatelkaa… Ovatko he sellaisessa asemassa kuulla tätä? Vai ovatko he lannistettuja? Ajatelkaa… 

Oliko se tahallista? Vai vahinko. Ajatelkaa… Onko todella tarpeellista osoittaa tätä kaikkea? Tämä 

tulee estämään teitä loukkaamasta toista, joka on jo kamppailemassa elämän kanssa sinä päivänä. 

Parempi aina täydentää ja rohkaista toinen toistanne kuin löytää vikaa.”  

” Kuinka kaunista on nähdä teidän kaikkien täyttävän toistenne tarpeet! Minun sydämeni 

riemuitsee rakkaudesta, jota teillä on toinen toisianne kohtaan. Minun täytyy kertoa teille, että 

Saatana on raivoissaan, että te välitätte niin paljon toinen toisistanne! Siispä hän yrittää istuttaa 

salaisia tuomitsemisia toisia vastaan teidän mieliinne ja sydämiinne. Pyydän, älkää antako hänen 

pilata jotakin niin viatonta ja rakastavaa kuin nämä suhteet. Pyydän, älkää riidelkö sivuseikoista, 

asioista, joilla ei ole mitään tekemistä henkilökohtaisen pyhyyden ja veljellisen rakkauden kanssa. 

Olla oikeassa useammin kuin olla väärässä. On parempi jättää asiat, jotka lietsovat ylpeyttä ja 

vihaa, täysin ilman ammuksia. ”  



” Pyydän, tulkaa Äiti Claren luokse, kun teillä on vaikea kysymys, pikemmin kuin että yrittäisitte 

ratkaista sen itse. Tämä saa aikaan kaksi asiaa… Luonteen ja Nöyryyden sielussanne – kuin myös 

hyödyttäen muita ja yhteisöä myöntyen hänen parempaan arvioonsa. Omalle mielipiteellenne 

väkivallan tekeminen voi olla hyvin vaikea piirre voitettavaksi. Mutta Minä lupaan teille, että te 

tulette pärjäämään paremmin ja saavuttamaan enemmän nöyryydessä, kun te teette niin.”  

” Teidät on kutsuttu yhteen, koska monet teistä ovat tulevaisuuden johtaja ehdokkaita. Mutta 

kuten Äiti on paljastanut teille, hän pitää itseään vain Minun seuraajanani. Hän kaipaa tehdä sitä, 

mitä Minä haluaisin hänen tekevän ja kun te voitte seurata hyvin, te tulette helposti oppimaan 

johtamaan hyvin.”  

” Jokainen teistä, Minun rakkaat, olittepa te maailmassa tai koulussa tai yhteisössä, voi hyötyä 

suuresti oppimalla tekemään toisen tahdon mukaan pikemmin kuin omanne mukaan. Erityisesti, 

kun te tunnistatte, että se henkilö on asetettu paikalleen johtamaan teitä korkeammalle tasolle.”  

” Te voitte myydä kaiken, mitä teillä on, antaa köyhille, jopa tarjota ruumiinne marttyyriydelle. 

Mutta on yksi asia, josta on vaikeampaa irtisanoutua kuin mistään muusta… omista mielipiteistä. 

On parasta, että ne poltetaan veljellisen rakkauden tulissa. Vihollinen kaikkein useimmin käyttää 

mielipidettä aloittaakseen väittelyjä. Sitten seuraa puolien ottaminen ja erillisyys. Pian sen jälkeen 

tulevat inho ja viha ja siihen mennessä Saatana on muodostanut kiilan sielujen väliin, kerran he 

olivat yksi sydän ja yksi sielu.”  

” Olkaa hellästi myötätuntoisia toisianne kohtaan ja hylätkää kaikki tilaisuudet kaunaan ja 

erillisyyteen. Minä pyydän teitä kaikkia olemaan varuillanne, koska vihollinen jatkuvasti asettaa 

teitä vastakkain. Useimmin, te näette sen tulevaksi. Mutta joskus te ette näe ja se on kaikki, mitä 

tarvitaan lyödä kiilaa väliin. Teillä kaikilla on erilaiset taustat, joten on paljon tilaa monimuotoiselle 

ajattelulle.”  

” Mutta jos te asutte Minun Sydämessäni, kuunnellen Minun sydämenlyöntejäni, te huomaatte, 

että ei ole kiistelyjä – vain veljellistä rakkautta. Kuten Minä sanoin, Saatana vihaa teidän 

huolenpitoanne ja rakkauttanne toinen toistanne kohtaan, siispä hän tulee yllyttämään teitä, 

kunnes hän löytää tavan asettaa teidät veljeänne tai sisartanne – tai jopa Clarea vastaan.” 

” Jos te olette hyvin nöyriä, teitä tullaan nopeasti varoittamaan vihollisen taktiikoista asettaa 

teidät toinen toistanne vastaan ja juoksemaan sitä pakoon kuin kuolettavaa kaasua. Jos te olette 

ylpeitä, te loukkaannutte herkästi ja puolustatte itseänne, kunnes te olette saaneet voiton 

vastustajastanne. Nämä ovat vaihtoehdot, joita todellisella Sydänasukkaalla on. Saanko Minä 

sanoa, Minun Sydämessäni, ei ole vastustajia. Minun Sydämeni ulkopuolella vastustajia on joka 

paikassa.” 

” Mutta, kun te asutte Minun Sydämessäni, asiat, jotka merkitsevät Minulle eniten, tulevat 

askarruttamaan teidän omaatuntoanne. Ja te tulette vieroksumaan vastustuksen henkeä ja 

omahyväisyyttä, joka yllyttää inhoa ja vihaa. Minun Siunattuni, kulkekaa rakkaudessa ja hylätkää 

itsekeskeisyys. Sillä tästä Minä tulen palkitsemaan teidät suuresti, koska Minä etsin maailmasta 

sellaisia sydämiä asuttavikseni.”  

” Minä siunaan teidät nyt Minun Rauhallani. Kulkekaa näissä Rauhan sandaaleissa ja Minä tulen 

päästämään teidät vihollisen ansalangoista. Minä kaipaan, että te olette Minun kanssani. Pitäkää 

vartiota ja pysykää valmistautuneina.” 


