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KIINA NOSTA SILMÄSI YLÖS… PELASTUS ON KOPUTTAMASSA PORTEILLASI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Helmikuuta, 2020.  

( Clare ) Vallitkoon Jumalan viisaus sydämissänne, rakkaat. Suojetkoon Hän teidät Hänen siivillänsä 

ja pitäkööt teidät pois rutosta ja paholaisten suunnitelmista… Amen. 

Minä olen juuttunut häiriötekijöihin ja olen myös tuntenut oman osani 

keskittymiskyvyttömyydestä. Herra auttoi minua selventämään tämän alkulähteen tänään. Se 

osoittautui olevan osittain kärsimystä. Siispä, pyydän, rukoilkaa minun puolestani, minun 

kallisarvoiseni. On niin paljon, mitä Hänellä on minulle jaettavaksi kanssanne! Tulin rukoushetkeen 

tänään, aika epätoivoisena löytää Hänen läsnäolonsa.  

Jeesus aloitti… ”Viimeinkin olet tullut kuuntelemaan Minua. Minä melkein menetin sinut kävelylle 

metsässä, nähdäksesi mitä rakennuksella tapahtuu. Unohda kaikki se juuri nyt ja vain ole Minun 

kanssani, suloinen Clare. Kuinka Minä olenkaan tarvinnut sinun suloisia huomionosoituksiasi 

Minulle! Minä olen tarvinnut ja kaivannut sinua hyvin paljon. Minä odotan sinun tunnistavan 

Minun läsnäoloni – ei Minun poissaoloani, joka on valhe.”  

”Minä EN KOSKAAN ole pois luotasi. EN KOSKAAN. Sinä et vain voi nähdä Minua. Osittain omien 

rajoitustesi takia. Ja joskus Minä pysyn luonasi hyvin hiljaisesti vierelläsi sellaisella tavalla, että sinä 

et voi havaita Minua, jopa niin kuin nyt. Minä niin halusin sinun tekevän tämän läpimurron tänään. 

Minä tiedän, kuinka sinä olet myös riutunut Minua ja Minun ohjeitani.”  

”On jalo asia kärsiä niiden puolesta, joita tämä kauhea tauti ryöstää. Mutta sinä et saa kadottaa 

näkyvistäsi missiotasi sen keskellä. Asioita on tehtävänä, Rakkaani. Monia asioita tehtävänä. 

Minulla on monia inspiraatioita sinulle, mukaan lukien Hallinnoijan tarpeen; jonkun, joka voi 

valvoa asioita, ilman että sinua tarvitsee vaivata asioilla. Sinä olet aivan liian sidottu yksityiskohtiin 

ja asioihin, joiden ei pitäisi olla sinun huoliasi.”  

”Rakkaani, Minä haluan vapauttaa sinut näistä asioista, Minä haluan auttaa sinua. Rukoile sen 

puolesta.”  

”Minä aloitin sanomalla jotakin hyvin tärkeää sinulle muutama hetki sitten. Sinä et oivalla, että 

tämä hahmotettu paha ja kaaos on itse asiassa tuomassa paljon hedelmää. Kaikki, mitä näet, on 

pimeyttä ja hämmennystä. Tämä on vihollisen näkökulma ja hän yrittää tyrkyttää sitä sinulle, että 

sinä antaisit periksi. Mutta Minä olen sinun elämäsi Valo ja Minä näytän sinulle toisen 

näkökulman, joka on hyvin uhkaavaa häntä kohtaan.”  

”Kuinka hän rakastaa pettää ja tuottaa epätoivoa; hän rakastaa varastaa sen hyvän siemenen, 

minkä Minä olen kylvänyt. Sinä tiedät tämän jo, mutta sen täytyy olla kokemusperäisesti 

sulautettu sinun jokapäiväiseen ajatteluusi.” 

”Se, minkä olet havainnut hämmennykseksi, on osittain kärsimistä heidän puolestaan, jotka ovat 

täysin keskittymiskyvyttömiä ja ovat joutuneet hämmennykseen ja paniikkiin, tämän Kiinassa 

olevan sairauden vuoksi. Minä olen antanut sinulle sydäntä heitä varten, Clare. Ja osa siitä, mitä 

sinä ja Ezekiel olette nyt kärsimässä, on heidän kärsimystensä lievittämistä.”  

”Enimmäkseen Minä haluan heidän tulevan Minun luokseni. Minä haluan heidän näkevän ja 

kuulevan Minut. Minä haluan parantaa heidät ja sinä todella olet ääni, joka huutaa apua siinä 

erämaassa.”  



”Tulkaa Minun luokseni, Minun rikkonaiseni, Minun Rakkaat Kiinan ihmiset. Kuinka hellästi Minä 

rakastan teitä ja kaipaan teidän tunnistavan Minun läsnäoloni vierellänne! Kyllä, Minä olen aivan 

tässä teidän kanssanne ja Minä en tule koskaan lähtemään viereltänne. Kaikki, mikä jää jäljelle, on 

että te tunnistatte Minun Läsnäoloni.”  

”Clare ja Ezekiel ovat kärsineet juuri tämän asian vuoksi. Minä kaipaan teidän huomaavan Minut ja 

ottavan vastaan Minun Rakkauteni ja pelastukseni. Älkää tukeutuko tyhjiin, jumalattomiin 

perinteisiin enää, tavoittakaa Minua ja Minä tulen parantamaan teidät ja koko teidän perheenne.”  

”Minä olen tässä teitä varten ja haluan parantaa jokaisen teistä. Uskokaa, tavoittakaa ja 

vastaanottakaa. Minä olen teidän Jumalanne ja teidät on kauniisti ja herkästi koottu, tavoilla, jotka 

ovat ainutlaatuisia ja inspiroivia. Teidän olemuksiinne on laitettu suuria aarteita, jotka Minä olen 

tarkoituksellisesti antanut teille, enkä millekään muulle Maapallon kulttuurille.”  

”Minä toivon tuovani teidät pois pimeydestä Minun Kunniakkaaseen Valooni, tuoden herätystä 

kansakunnallenne. Jotakin niin suurta, että se on käsityskyvyn ulkopuolella! Mutta tähän suuntaan 

te olette menossa ja pimeyden täytyy edeltää Valoa ja kärsimys edeltää Iloa. Tämä on teidän 

kärsimyksenne aika. Mutta nostakaa silmänne Taivasta kohti ja omaksukaa Minut ja Minä tulen 

päästämään teidät pahasta ja tuomaan teille mittaamatonta iloa herätyksessä.”  

”Minä olen teidän puolellanne, en teitä vastaan. Teidän menneisyytenne ei merkitse Minulle 

mitään. Minä katson vain hyvää teissä ja sitä, mitä Minä haluan tehdä sillä hyvällä. Kuinka Minä 

haluan vapauttaa sen hyvyyden teissä. Te olette kaunis ja ainutlaatuinen kansa niin monella, 

monella tavalla ja maailma tarvitsee lahjoja, joita teillä on.”  

”Siispä nosta silmäsi Kiina; pelastus on koputtamassa porteillasi; kuvaamaton kunnia odottaa 

sinua. Älä ole peloissasi omaksua Minut, Jeesus Kristus, Isän ainoa poika, täysi Jumala ja täysi 

ihminen, ikuisesti YKSI Pyhän Hengen ja Minun Isäni kanssa. Yhdessä, me toimimme täydellisessä 

liitossa ja Meidän sydämemme teidän puolestanne on herätyksen ja kunnian puolesta.”  

”Siispä, älkää olko peloissanne kutsua meitä Parantamista varten, koska meidän halumme on 

parantaa teidät näistä sairauksista, joita Saatana yhteistyössä pahojen ihmisten kanssa on laittanut 

teidän päällenne.”  

”Minä rakastan teitä niin kovin syvästi! Nouskaa ylös ja kutsukaa Minun Nimeäni ja Minä tulen 

vastaamaan ihmeillä keskuudessanne. Älkää pelätkö kutsua Meitä: Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 

Me toivomme, että teidän maanne räjähtää kunniaan ja armoon tuhansien parantuneiden ja jopa 

kuolleista nousseiden kera. Me odotamme teidän vetoomuksianne; huutakaa Meitä apuun ja 

katsokaa, mitä Me tulemme tekemään teidän puolestanne.” 

( Clare ) Ja tässä haluan kertoa teille profeetallisen sanan, jonka Ezekiel sai marraskuussa 2019, 

juuri sen jälkeen, kun me muutimme tänne ylös vuorille. Pyhä Henki sanoi Ezekielille… ”Sokaiseva 

Valo tulee nousemaan Kiinasta.” Voi, minun rakkaat! Jos milloinkaan on ollut tarve tälle valolle 

maailmassa, se on nyt. Rukoilkaamme yhdessä… ”Tule, Herra Jumala. Lähetä tämä sokaiseva Valo 

nousemaan Kiinasta!”  

Ymmärtäkää, minun rakkaat, että kärsimys ja marttyyrien veri aina edeltää Jumalan suurta liikettä. 

Siispä, kiinnittäkää sydämenne tähän toivoon ja eläkää odotuksessa.” 


