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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Joulukuuta, 2016. 

( Clare ) Tuokoon tämä uusi elämä, jota Meidän Herramme on tarjoamassa meille, liiton täyteyden 

Hänen kanssaan ja hedelmää Hänen Valtakunnalleen, Sydänasukkaat.  

Mikä ilo onkaan ollut tanssia Jeesuksen kanssa jälleen ja levätä Hänen rakastavilla käsivarsillaan. 

Hän todellakin on aloittamassa uuden vuoden vetämällä meidät syvemmälle liittoon Hänen 

kanssaan. 

Jeesus aloitti… ”Minun ihmiseni, kun te tulette lähemmäs Minua, laskien suojauksenne alas, 

todella päästäen irti kaikesta – jokaisesta stressistä, jokaisesta pelosta ja käsityksestä, jokaisesta 

syyllisyydentunteesta ja epäonnistumisesta. Kun te teette nämä asiat, teistä ja Minusta tulee Yksi, 

enemmän ja enemmän.”  

”Minkä kauniin vaihtokaupan Minä annankaan teille. Teidän syntinne, teidän pelkonne, teidän 

epäonnistumisenne vaihdossa Minun Rakkauteeni. Ainoa tapa, jolla te voitte menestyä 

suhteessanne Minuun ja tehdä siitä korkean kutsumuksen, on täydellisen luottamuksen kautta.”  

”Tämä on Korkea Kutsumus: täydellinen hellittäminen ja luottamus, että kaikki, mitä Minä 

ajattelen teistä, kaikki mitä Minä haluan teille, kaikki mitä Minun Sydämeni kaipaa antaa teille, on 

mittaamattoman hyvää ja tulee tuomaan teidät lähemmäs, syvemmälle ja läheisemmin 

sitoutuneeksi Minuun. Niin paljon, että sulous ja armo tulevat virtaamaan suoraan läpi 

sydämenne, yksinäisille, loukkaantuneille ja äänioikeutta vailla oleville vaeltaville lampaille, joilla ei 

ole pätevää paimenta.”  

”Niin paljon on laiminlyöty teidän syöttämisessänne, Minun Ihmiseni. Kaikkein tärkein ja keskeisin 

asia ei ole teidän täydellinen, synnitön toimintanne, vaikka sillä on suuri ansio. Ei, se on teidän 

rakkautenne Minuun ja rakkautenne naapuriinne.” 

”Saatana tietää tämän hyvin ja niinpä hänen taktiikkansa on aiheuttaa etääntymistä teidän ja 

Minun välille, niin että me emme tule toimimaan Yhtenä ja te ette tule parantamaan 

haavoittuneita.”  

”Kyllä, tällä suhteella on riskinsä. Kyllä, te voitte tehdä virheitä. Mutta enemmän kuin teidän 

virheenne, Minun uskollisuuteni johdattaa ja varustaa teidät olemaan liitetty kiinteästi Minun 

sydämeeni, että teidän hedelmänne voisi olla Minun hedelmäni ja Minun hedelmäni voisi olla 

teidän hedelmänne. Se on suunnitelma – että Minä virtaan teidän lävitsenne niin täydellisesti, että 

kadotetaan jäljet teidän palvelustanne, mutta tunnetaan Minun läsnäoloni hyvin selkeästi ja 

varmasti.”  

”Kyllä, tämä on vaikea tehtävä, mutta se on niin tarpeellinen! Näin me tulemme palvelemaan 

maailmaa. Ja vain sen kautta, että te täydellisesti hellitätte jokaisesta pelosta ja 

pidättyväisyydestä, te tulette saavuttamaan tämän. Teidän täytyy vakuuttaa itsenne, että Minun 

läsnäolossani olemisessa ei ole mitään hävettävää. Mitään, mitä en voi antaa anteeksi, teidän ei 

tarvitse tehdä mitään ensiksi. Eli ”Tulkaa sellaisina kuin olette” ja antakaa Minun oksastaa teidät 

Viinipuuhun niin täydellisesti, että toiset tuskin voivat sanoa missä te jäätte pois ja Minä alan.”  



”Tässä prosessissa teidän syntinne ja puutteenne nousevat pintaan ja teille annetaan mahdollisuus 

pyytää Minun anteeksiantoani ja tuntea suru, jonka te olette aiheuttaneet Minulle. Mutta se 

menee pian ohi ja Ilo Minun kanssani olemisesta saa teidät valtaansa. Rakkaani, voitteko luottaa 

Minuun? Voitteko? Voitteko?”  

”Pyydän, miettikää pitkään ja kovasti tätä. Kun te tulette Minun luokseni, Minä haluan kaikkien 

muurien ja puolustusmekanismien tulevan alas ja vain avoimen sydämen valmiina 

vastaanottamaan jokaisen armon, kyselemättä, sydämeenne ja olemukseenne. Tätä Minä 

tarvitsen teiltä.”  

”Mutta ensiksi, teidän täytyy päästää irti KAIKISTA peloistanne. Ja Minä tarkoitan KAIKISTA. Joka 

ikinen tulee Saatanalta, joka ei halua teidän kukoistavan Minussa. Pikemminkin hänen 

päämääränään on vieraantuminen. Teidän täytyy olla älykkäämpi kuin hän. Teidän täytyy olla niin 

älykäs, että hänen ajatuksistaan ja sanoistaan ei ole jälkeäkään, kun te tulette Minun luokseni. 

Mieluummin teidän sydämenne ja mielenne ovat täysin muuttaneet muotoaan Minun 

hyvyydestäni.”  

”Minä tarvitsen teitä, Minun Morsiameni, Minun Lapseni. Minä tarvitsen eteenpäin ajattelevia 

sieluja, jotka voivat ja tulevat voittamaan pelkonsa Minun suhteen. Minä olen nähnyt teidät 

parhaimmillanne. Minä olen nähnyt teidät pahimmillanne. Antakaa tuhkanne Minulle ja Minä 

tulen pukemaan teidät Minun kauneuteeni.”  

”Onko tämä niin vaikeaa? Voitteko te tehdä sen? Tuletteko te tekemään sen? Minä lisään armoa 

teille juuri nyt teidän kuuleviin korviinne. Vastaanottakaa tämä luottamuksen armo ja läpinäkyvyys 

Minun edessäni. Ottakaa se vastaan.” 


