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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Tammikuuta, 2020.
( Clare ) Kiitos Sinulle, Jeesus, kun tulit avukseni, ei väliä kuinka minä tunnen. On niin lohduttavaa
tietää, että minun tunteeni eivät aina heijasta todellisuutta ja että Sinä olet minun kanssani. Siispä,
olen tuntenut todella olevani poissa tolaltani. Ja olen epäröinyt tulla rukoilemaan kuullakseni
Hänestä, vain koska olen tuntenut itseni niin väsyneeksi. Enkä tuntenut yhteyttä Häneen
rukouksessa. Ja se on todella typeryyttä. Laskin omien tunteitteni varaan aivan liian paljon. Mutta
aloitin… ”Hei, Herra, minä tässä, kaipaan kuulla Sinusta. Eilinen ei ollut niin hyvä ja pyydän
anteeksi sitä, että olin typerä syömisessä ja häiriötekijöissä. Minä kaipaan sinua niin kauheasti.”
Paljolti hämmästyksekseni, Hän vastasi välittömästi…
( Jeesus ) ”Minä kaipaan sinua kauheasti. Minne sinä luulit, että Minä menin?”
( Clare ) Olitko Sinä piilossa minulta, typeryyteni vuoksi?
( Jeesus ) ”Minä olen aina läsnä sinulle, Clare.”
( Clare ) Herra, haluan tehdä paremmin työni Kanavan kanssa. Tunnen vain itseni niin tyhjäksi ja
tyhjiin valutetuksi sisältä. Pyydän, auta minua.
( Jeesus ) ”Ei ole syytä huoleen tyhjyyden tunteen vuoksi; sinä olet aina tyhjä, kun tulet Minun
luokseni. Petyitkö tähän?”
( Clare ) Ei, en usko. Tunnen itseni vain niin heikoksi, Jeesus.
( Jeesus ) ”Tämä on kärsimystä kansakuntasi puolesta. Minä haluan sinun työstävän itsesi sen läpi.
Sinun ei tarvitse tuntea inspiraatiota työskennellä; sinun täytyy lähinnä totella. Se, mitä Minä
sinulta otan tällä hetkellä, on normaalia iloa, jota sinä tunnet ollessasi Minun kanssani. Mutta
tiedä, rakas, sydämessäsi Minä olen syvään juurtunut – ja se, mitä Minä sieltä löydän, miellyttää
Minua hyvin paljon.”
”Erityisesti sinun sitoumuksesi päästä yli kiusauksista, Minä olen ylpeä sinusta. Sinä et kävele
varmistelulla harjanteella. Sinulla on vihollisia joka puolellasi, vain odottamassa sinun lankeavan.
Jatka heidän vihjailujensa välttelemistä. En koskaan sanonut, että olisi helppoa, mutta Minä
lupasin armon päästä yli kiusauksista ja sinä käytät sen hyvin. Pyydän, älä ole surullinen, Clare.
Minä olen onnellinen sinun kanssasi.”
( Clare ) Siispä, menin Raamatun Lupaukset kirjan luo ja mistä kohtaa sen avasinkaan? Yksinäisyys.
Yksinäisyys? Se, mitä Hän tunsi, se mitä minä tunsin. Ja myös, Yksinäisyys- kohdassa oli rivi, jossa
sanottiin, ”Minä en tule jättämään teitä kuin orpoja. Minä tulen teidän luoksenne.” Ja se tarkoittaa
minulle aina, Pyhää Kirjoitusta, joka sanoo ”Minä vierailen luonasi. Olen kanssasi. Tämä on tosi
asia.”
( Jeesus ) ”Katsohan, Minä kerroin sinulle, että sinä et ollut ainoa yksinäinen. Tule, Minun
Rakkaani, ja painaudu Minun Sydämeeni, sillä Minun sisälläni on Claren muotoinen paikka, jota
kukaan muu ei voi täyttää… Ja Minä kaipaan sinua kauheasti.”
( Clare ) Voi Suloinen Herra, kuinka voin jatkaa kirjoittamista, kun Sinä olet kutsunut minut Sinun
Lepoosi?

( Jeesus ) ”Sovittaudu sisään, rakas, ja me jatkamme puhumista.”
( Clare ) Minä huokaisin.
( Jeesus ) ”Niin monia uhrauksia tarjotaan juuri nyt, niin hyvin monia. Ja ne kaikki näyttävät
erilaisille. Joillekin se on tätä letargiaa, sairaalloista horrosta. Toisille se on vaikeuksia,
koettelemuksia, vastustusta, jopa sairauksia. Mutta sinun pitäisi olla onnellinen, koska aviomiehesi
voi paremmin. Minä haluan sinun pysyvän siinä ja jatkavan Taivaan kiittämistä, koska niin monet
sinun Pyhimyksesi tulivat sinun pelastukseksesi sinun epätoivosi päivänä. Ja tietenkin Minä olin
siellä ja Minun Isäni, antaen armoa, jota sinä pyysit.”
( Clare ) Voi, kiitos Teille niin hyvin paljon Jeesus, Isä Jumala ja Pyhimykset ja enkelit! Ja erityisesti
sinä, Pyhä Isä Pio. Voi, kuinka siunattuja me olemme, kun meillä on niin rakastavien ja huolehtivien
sielujen joukko ympärillämme tarpeemme hetkellä!
( Jeesus ) ”Palataan siihen, mitä sinä et tunne, täydelliseen tyhjyyteen. Älä anna sen vaivata sinua,
niin kauan kuin sinä olet puhdas Minun edessäni ja sitoutunut Minun tahtooni. Minä haluan sinun
jatkavan musiikin ja viestien parissa, ja älä anna tunteen puutteen estellä sinua.”
”Katsokaahan, Minun Ihmiseni, aivan liian monia teistä liikuttaa tunne. Kun se on paikalla, te
teette hyvin; kun sitä ei ole, te teette kelvottomasti. Minä haluan teidän olevan johdonmukaisia
Minun palvelemisessanne, niin kuivina erämaan päivinä, kuin rehevinä Kevään päivinäkin.”
”Eikö riitä, että Minä olen aina kanssanne, tässä teidän vieressänne? Eikö se riitä motivoimaan
teitä? On todellakin suuri kärsimys, kun teiltä riistetään inspiraationne nousta ylös ja kävellä.
Mutta kaikista Minulle saatavilla olevista vaihtoehdoista, tämä on kaikkein sopivin.”
”Teidän kansakuntanne on syvissä vaikeuksissa ja Minä tarvitsen näitä kärsimyksiä, varustaakseni
sen, mikä on parasta siihen. Minä tarvitsen teidän rukouksianne ja teidän uskollisuuttanne, kun te
kohtaatte ongelman energiassa ja motivaatiossa. Minun armoni on riittävä teille, Minun rakkaat.”
”On paljon tehtävää, jopa kun uhkaavat pilvet puhaltavat taivaittenne halki. Te tiedätte, että Minä
olen täydellisesti hallitsemassa tilannetta ja Minulla on monia, monia uskollisia sieluja tukemassa
sitä, mikä on hyvää tälle maalle. Sinnitelkää rukouksissa ja uhrauksissa, tietäen, että ne
hyödyttävät paljon.”
”Monilla teistä on toimeksiantoja, joihin te raahaudutte jalkoinenne, viimeaikaisten tapahtumien
vuoksi – ajatellen, että ehkä Taivaaseennostotapahtuu huomenna. Se ei tapahdu ja teillä on aikaa.
Pyydän, käyttäkää se parhaimmalla tavalla. Älkää antako Minun teille antamien lahjojen maata
kesannolla, koska juoruaallot ovat pyyhkäisseet maailman yli. Sillä ei ole mitään väliä, onko
maanne sodan partaalla. Pikemminkin, teidän omalla tilivelvollisuudellanne ja
tottelevaisuudellanne on väliä.”
”Ettekö tiedä, että Minä voin kääntää tilanteet täysin toisinpäin, jopa ennen kuin kello ehtii mennä
sekunnin eteenpäin?”
”Vihollinen on ahdistellut lannistamisen, apatian, epävarmuuden, pelon ja tyytymättömyyden
toimeksiannoilla. Lääke näihin myrkkyihin on ylistys, kiittäminen ja ylösnouseminen silloin kun ei
huvittaisi. Kyllä, nouskaa ylös silloin, kun te tunnette itsenne olevan kaikkein alimpana ja laskekaa
sen varaan, että Minä varustan teidät sillä, mitä te tarvitsette, kun te työskentelette.”
”Minä olen antanut teille erityisen suuria armoja ja mahdollisuuksia harjoittaa lahjojanne, mutta
apatia ja laiskuus ovat varastaneet aikanne. Näistä lahjoista tulee tilinpito, Minun rakkaat. Älkää

antako niistä tulla rangaistuksen välineitä teille. Älkää haudatko lahjojanne. Nostakaa mattonne ja
kävelkää; Minä tulen varustamaan sen, minkä te nyt tunnette puuttuvan.”
”Minä suunnittelen armon räjähdystä leviämään joka puolelle maailmaa; tämä on syy lahjoihin.
Käyttäkää niitä! Luokaa ja toteuttakaa asioita, jotka te tiedätte olevan Minulta. Älkää maatko
pohjasakkojenne päällä. Mieluummin, nouskaa ja takokaa tienne unelmiinne. Minä tulen
tervehtimään teitä sillä, mitä te tarvitsette, koska te nousitte ylös ja olitte uskollisia.”
”Sillä välin, tietäkää, että Minä olen syvästi rakastunut teistä jokaiseen! Teidän sydämenne on
Minun lepopaikkani. Älkää tahratko sitä epäuskolla ja laiskuudella. Pikemminkin, sallikaa Minun
ryöpytä sisältänne Minun luovalla voimallani.”
”Kun te olette laskuvetenne alimmassa pisteessä, Minä olen voimakkaimpana teidän kauttanne.
Nouskaa, Minun Rakastetut! Nouskaa ja tehkää urhoollisesti Valtakuntaa varten. Tämä ajanjakso ei
ole sohvalla makailua ja lepoa varten.”
”Nouse, Minun Kauniini! Ja Minä tulen kohtaamaan sinut vesiportilla, missä Elävät Vedet tulevat
virtaamaan lävitsesi ja ulos janoavalle ja kuolevalle maailmalle.”

