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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Elokuuta, 2016.  

Clare aloitti… Olkoon Jeesuksen Rohkeus meidän voimamme, kun Hän johdattaa meitä uusille 

poluille.  

Tänään Hän jakaa meidän kanssamme kaikkein parhaita tapoja saavuttaa sydämen halumme 

määränpää. Tämä on niin voimistava ja lohduttava viesti, Sydänasukkaat.  

Jeesus aloitti… ”Minun tyttäreni, Minun Morsiameni, Minun Kallisarvoiseni. Kuinka Minä kaipaan 

puhua sinulle Minun Sydänasukkaiden perheen puolesta. Ei hetkeäkään kulu, ilman että Minä en 

kaipaa tuudittaa heitä Minun käsivarsillani ja lohduttaa heidän haavojaan, parantaen ja anteeksi 

antaen heidän kaikki puutteensa.”  

”Voi, niin monet teistä ovat joutuneet teidän syntienne mukanaan pyyhkäisemiksi, ja 

menneisyyden asiat, joita ette vieläkään tunnista; pinttyneet tavat, jotka näyttävät tarpeeksi 

viattomilta, mutta kuitenkin ne ovat vakavia Minulle. Kun te tulette lähemmäs Minua, omaksuen 

Minut suurella kaipauksella, Minä puhun teidän sydämiinne ja autan teitä pääsemään sopuun 

niiden asioiden kanssa, joita te ette ole tunnistaneet niiksi, mitä ne elämissänne ovat.”  

”On niin monia asioita, jotka ovat näkymättömiä teille – mutta aika näkyviä viholliselle, joka 

jatkuvasti käyttää niitä teitä vastaan. Mutta kun te tulette lähemmäs, Minä voin laittaa sormeni 

asioihin ja tuoda ne teidän huomioonne. Ja kun teen, Minä myös suon teille tarvittavat armot 

päästä yli näistä asioista elämissänne.”  

”On niin monia asioita, jotka ovat näkymättömiä teille – mutta aika näkyviä viholliselle, joka 

jatkuvasti käyttää niitä teitä vastaan. Mutta kun te tulette lähemmäs, Minä voin osoittaa 

sormellani ne teidän huomioonne. Ja kun teen, Minä myös suon teille tarvittavat armot teidän 

päästä yli näitä asioista elämissänne.”  

”Tämä on sotaa, missä te olette, eikä se koskaan lakkaa. Yksi syy, miksi olen neuvonut teitä 

lepäämään riittävästi, on, että kun te olette väsyneitä, teidät on helpompi vetää syntiin ja 

sanomaan ja tekemään asioita, joita te ette selkeämmässä mielentilassa sanoisi tai tekisi. Pyydän, 

älkää vastustelko Minua, kun Minä yritän osoittaa teille alueen elämässänne, joka on tulossa 

tarkasteltavaksi. Minä en tee tätä siksi, koska Minä olen ankara ja kriittinen piiskuri, riistäen teiltä 

tiettyjä nautintoja. Minä teen sen, koska Minä tiedän hyvin, kuinka sitä tullaan käyttämään teitä 

vastaan tulevaisuudessa ja Minä yritän estää junaturman.” 

”Te kaikki olette edenneet niin pitkälle Minun lähelleni tulemisessa, Minun kuuntelemisessa ja 

kuulemisessa, Minun tottelemisessa – jopa elämää mullistavien tarkistusten tekemistä 

suunnitelmiinne ja tulevaisuuteenne. Tähän Minä olen hyvin tyytyväinen. Mutta ymmärtäkää: 

Minä haluan suurentaa teidän toiminta-aluettanne ja  laajentaa teidän vaikutusaluettanne ja 

seppelöidä teidät uusilla armoilla, hoitamaan Minun sairasta Ruumistani.”  

”Mutta ennen kuin Minä teen sen, Minun täytyy puhdistaa, vahvistaa ja korjata teidän sisimpänne, 

niin että teillä on tilaa uusille lahjoille ja että ne ovat tiukasti perustuksessa, joka koostuu aidosta, 

sydämeenkäyvästä veljellisestä rakkaudesta ja seinät ovat tottelevaisuudesta ja katto nöyryydestä. 

Ilman tätä rakennetta paikoillaan, elämän myrskyt voivat pestä lahjat pois; ovet voidaan aukoa, 

niin että varas tulee tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan. Kun Minä kohotan teidät teidän 



uuteen asemaanne, vihollinen myös nimittää uusia demoneita teille. Kuten sanonta kuuluu, 

”Uudet tasot tulevat uusien paholaisten kera.”   

”Miksi, te kysytte Minulta? Koska nyt te olette sellaisessa asemassa, että te voitte varastaa 

enemmän sieluja viholliselta, rakastaa enemmän sieluja Valtakuntaan, johdattaa heitä Minun 

luokseni. Ja niinpä nyt te olette suurempi uhka ja sellainen, joka täytyy kukistaa. Ja kuinka he 

kukistavat teidät? Teidän omien syntienne avulla. He ovat asiantuntijoita kamppailulajeissa; he 

käyttävät teidän omaa liikettänne teitä itseänne vastaan.”  

”Mitä pidemmälle te etenette Minun Valtakunnassani, sen pikkutarkempi teidän täytyy olla 

käyttäytymisessänne: mitä te katselette mediassa, mitä musiikkia kuuntelette, missä vietätte 

vapaa-aikaanne. Kuinka järjestätte elämänne, antaaksenne Minulle sen ajan, mitä Minä tarvitsen 

yksin teidän kanssanne. Teidän tärkeysjärjestyksenne muotoilee tulevaisuutenne. Mitä te laitatte 

ensimmäiseksi ja mitä laitatte viimeiseksi, se kertoo sielunne kunnon ja sen kuinka paljon armoa te 

tulette olemaan kyvykäs pitämään sisällänne. Tai kuinka paljon armoa te tulette helposti 

päästämään käsienne lävitse, koska te ette kulje tarpeeksi hyveellisesti suojellaksenne sitä.”  

”Minä tunnen teidät, rakkaat, paljon paremmin kuin tetunnette itse itsenne. Minä tiedän, kuinka 

paljon kiusausta te voitte kestää, ennen kuin te annatte periksi ja teette kompromissin ja teette 

syntiä. Minä myös tiedän, että mikä pitkällä tähtäyksellä tulee tuomaan teille todellisen ja 

kestävän ilon, mitä te etsitte. Ja te olette antaneet Minulle luvan muovata teitä, siispä Minä 

johdatan teitä sitä polkua pitkin, joka kaikkein tehokkaimmin ja varmimmin tuo teille teidän 

sydämenne syvimmät halunne ja päämääränne.” 

”Joskus saattaa näyttää siltä, että Minä johdatan teitä VÄÄRÄÄN suuntaan. Mutta se on vain koska 

te ette näe itseänne selvästi. Te ette voi vain mennä pisteestä A pisteeseen B. Ensin teidät täytyy 

puhdistaa oman edun tavoittelusta, paheista, elämän mittaisista tavoista, jotka ovat jarruttaneet 

teitä. Tästä syystä, Minä annan teidän epäonnistua ja langeta, saadaksenne teidät järkiinne, niin 

että te voitte nähdä itse ne alueet, millä te olette heikkoja – ovet, joita te avaatte, demonit niiden 

ovien takana.”  

”Kyllä, Minä pidän teidän puolianne, Rakkaani. Pyydän, älkää taistelko Minua vastaan. Älkää 

vastustako sitä, mitä Minä olen kutsunut teidät tekemään. Mieluummin, tukekaa sitä ristiä ja 

käykää hyvä kilpailu. Sillä kaikki se, minkä tunnette Minun riistävän teiltä, siitä tulee siunaus 

korvaamaan sen paikan, mistä luovuitte Rakkaudesta Minuun. Kyllä, jokaisesta uhrauksesta on 

palkkio, joka tuo teitä lähemmäs unelmianne.” 

”Ei ole synti olla heikko. Julistakaa vain, ”Herra, haluan, että minusta tehdääntaipuvainen ”. On 

synti sanoa, ”Herra, en halua, että minusta tehdään taipuvainen”. Siinä tapauksessa, Minä jätän 

teidät erämaahan määräämättömäksi ajaksi, kokemaan valintojenne mielettömyyden. Sitten, kun 

te olette lopen uupunut itseenne, Minä tulen ja päästän teidät pahasta uuteen elämään. Siispä, 

älkää pelätkö muutosta. Älkää pelätkö seurauksia, joita tulee niistä muutoksista, joihin Minä teidät 

johdatan. Älkää pelätkö mitään paitsi syntiä ja Luottakaa Minuun.” 

”Mitä kivuliaampi ja epävarmempi muutos on, sen suuremmat hyödyt siitä on sielullenne. 

Katsokaahan, on monia asioita, joihin te tarraudutte, maailmallisesta viisaudesta. Jo pelkkä ajatus 

päästää irti niistä, on pelottava, mutta muistakaa: Minä olen laittanut armon verkon allenne ja 

millään, mistä Minä pyydän teitä luopumaan, ei ole mitään arvoa teille tulevaisuudessa – ja 

pikemminkin kuin että ei olisi, se tulee olemaan tiellä ja estämään siunauksia, joita Minulla on 

varattuna teille.”  



”Kun tämä pelko saa otteen teistä, heijastakaa kaikkia niitä tapahtumia ja tilanteita, joihin te 

pyysitte Minun apuani. Heijastakaa Minun uskollisuuttani ja kuinka hyvin Minä ratkaisin ne teidän 

puolestanne ja ne monet siunaukset, mitkä seurasivat kriisien aikaa.” 

”Ei mikään, minkä Minä sallin teidän elämässänne, ole hedelmätöntä, mikään ei ole 

merkityksetöntä. Te ette vain näe sen tapahtuman välttämättömyyttä sielunne hyväksi, kun se käy 

ilmi. Mutta jälkiviisaus on aina helppoa. Seuraavina viikkoina, kuukausina ja vuosina, te alatte 

nähdä, mitä etuja niillä tapahtumilla oli elämässänne ja kuinka Minä käänsin jonkin traagisen 

hyväksi.”  

”Minä en koskaan ota teiltä mitään pois, minkä tilalle Minä en anna jotakin parempaa, koska Minä 

rakastan teitä, ja ehdottomasti inhoan nähdä teidän kärsivän. Minä rakastan tuoda teille iloa, 

siunauksia elämäänne, mutta jotta teillä olisi niitä, Minun täytyy tehdä tilaa niille.” 

”Tämä on nyt aika tehdä tilaa uusille aluille. Siispä Minä kutsun teitä, Minun Sydämeni Rakkautta, 

kuulostelemaan näitä muutoksia ja omaksumaan ne, luottaen Minuun, että Minä en koskaan 

johdata teitä syviin vesiin, ilman että opetan teidät uimaan.”  

”Te olette Minun aarteeni, Minun hyvin suuri Aarteeni ja Minun sydämeni ilo. Sallikaa Minun 

rikastuttaa teidät, rakkaat. Seuratkaa Minua täysin hyläten muun ja vain luottaen.” 


