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ÄLKÄÄ TUHLATKO AIKAA PROFEETALLISEEN JUORUILUUN & VÄÄRÄÄN NÖYRYYTEEN… AUTTAKAA 

MINUA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 21. Tammkuuta, 2017. 

( Clare ) Herra siunaa teidät Hänen kallisarvoisella Ilolla, Sydänasukkaat! Todella, me olemme 

saaneet voiton! Ja Donald Trump on virassa. Herra, mitä Sinulla on sanottavaa omillesi tänään?  

( Jeesus ) ”Onnittelut, Minun Morsiameni, Minun ihmiseni ja Minun lapseni. Teidän rukouksenne 

todella on kuultu. Nyt työ on asetettu eteenne ja jokaista teistä tullaan kutsumaan oikea-aikaisena 

ajankohtana ottamaan asemanne tämän hallinnon rinnalla ja nostamaan heidät Minun Isäni luo, 

että heidät voidaan koristaa harvinaislaatuisilla armoilla, tuodakseen tarvittavia muutoksia, että 

tästä kansakunnasta tehdään aivan Minun oman sydämeni mukainen.”  

”Paljon työtä on tehtävänä edessäpäin ja kaikki teistä ovat hyvin varustettuja kantamaan 

esirukouksen ristiä, kun kutsutaan. Tetulette tietämään, kun aika on päällänne, te tulette 

tuntemaan taakan; olosuhteet elämissänne tulevat raskaammiksi käsitellä. Katsokaa Minuun ja 

hymyilkää ja kiittäkää Minua tästä taakasta, sillä Minä kerron teille totuuden, te jälleenrakennatte 

tätä kansakuntaa tiili tiileltä.” 

”Sillä aikaa, kun muut yhä keskittyvät elämiinsä ja aktiviteetteihin Taivaaseennoston, Tempauksen, 

ja profetioiden ympärille, Minä haluan teidän olevan kiireisinä hoitamassa toimeksiantoja, joita 

Minä olen antanut teille. Monta kuukautta sitten, Clare, Minä annoin sinulle tehtäväksi tehdä 

muotokuva. Nyt se on tehty. Mitä jos sinä olisit sanonut Minulle silloin… ”Voi, olen pahoillani, 

Herra. Ei ole aikaa tehdä sitä.”  

( Clare ) Sitä ei koskaan olisi tehty, Herra.  

( Jeesus ) ”Aivan oikein. Siispä, tällä aivan samalla tavalla, Minä annan tehtäväksi sinulle tehdä 

musiikkia Minun kanssani, mikä tulee vetämään sieluja Minun sydämeeni ja antamaan heille 

lohtua, viisautta ja säästämään elämää, vetäessään heitä pois elämän liejusta, mihin he ovat 

uppoamassa, ilman Minua elämissään. Ilman, että ovat tunteneet Minun suurta rakkauttani heitä 

kohtaan; ilman, että ovat tienneet, että olen aivan siinä lähellä pelastamassa heitä.”  

”Nämä ovat heitä, joita Minä haluan sinun tavoittavan musiikillamme. Kyllä, Julie on tehnyt 

uskomatonta työtä, ollen uskollinen sille, jonka Minä olen kutsunut hänen olemaan ja Minun 

armollani sinä tulet myös.”  

( Clare ) Tässä Hän viittaa Julie True-nimiseen laulajaan.  

( Jeesus ) ”Lauluille on paljon tilaa, satoja lauluja, jokainen voideltu koskettamaan juuri tietynlaisia 

kauheita olosuhteita, vain yksi sielu uimassa toivottomuuden meressä ja tarviten juuri sitä sanaa, 

vetääkseen heidät pois oikea-aikaisesti.”  

”Katso kaikkia ihmisiä, jotka ovat koskettaneet sinua musiikillaan. Jokaisella oli vaikutus ajankohta 

elämässäsi ja sitten ne menivät, kun uudet artistit tulivat ja koskettivat sydäntäsi, juuri sillä tavalla, 

kuin Minä voitelin heidät.”  

( Clare ) Hän yrittää rohkaista minua, koska Julie Truen kuuntelemisen jälkeen, rehellisesti, mitä 

minulle jää tehtäväksi? Tunnen, että hän on tehnyt sen kaiken!  



( Jeesus ) ”Se on hölynpölyä. Sen kaltainen ajattelu ei tule ylhäältä Taivaan valtaistuimelta, vaan 

alhaalta liekkien valtaistuimelta. Ei, Ei! Sinun täytyy vastata Taivaalla, Clare. Meillä on sinulle 

lauluja tehtäviksi, todella!” 

”Rakkaani, älä loukkaa Minua epäuskolla. Sinulla on jo useita, joita sinä voisit viimeistellä. Minä 

tulen antamaan sinulle viestejä ja lauluja. Minä itse tulen laiduntamaan tämän lauman lampaita 

ylhäältä tulevalla ravinnolla. Mutta sinä Minun hyvin kallisarvoiseni, älä jätä huomiotta tätä armon 

ajanjaksoa elämässäsi.”  

”Todella, sinut on tehty kurssia varten, mihin olet saapumassa nyt. Todella, Minä olen muovannut 

ja jalostanut sinut tulessa, tuodakseni nämä rakkauden laulut sydämestäsi Minun ihmisilleni. Älä 

kadota näkyä siitä, kuka MINÄ OLEN elämässäsi. Voit olla niin pieni kuin haluat ja Minä pidän siitä, 

kun olet pienin, mutta älä väheksy sitä, mitä Minä voin tehdä palvellakseni Minun ihmisiäni sinun 

kauttasi, vaikka oletkin niin heikko ja sinulta puuttuu taitoja ja yhteistyökykyä. Ne puutteet eivät 

merkitse Minulle ehdottomasti mitään. Minä voitan ne armollani, kunnes voitelu tekee työnsä 

miesten ja naisten sydämissä. Kuitenkin, sinun sydämesi tulee olemaan, kaikin mokomin, kaikkein 

tärkein osa laulujamme.” 

”Katsohan, sydämesi ja keuhkosi pysyvät yhdessä ja ilma, jota hengität ulos, on pyhitettyä ilmaa. 

Kun laulat, ilma pyhittyy, koska Minä olen sydämessäsi Minun Valtaistuimellani. Aivan Minun 

elämäni on laulujemme läpitunkema. Värähtely, jota uloshengitetty ilma tekee, on pyhää. Se 

menee ilman läpi, aiheuttaen pyhyyden aaltojen väreilevän, minne ikinä ne menevätkin. 

Äänityksen välittämänä, se tarkoittaa Maapallon ääriin, Minun Ääneni tullaan kuulemaan.”  

”Miksi Minä painotan tätä sinulle? Koska Minä näen sinun epäuskosi, sinun loppuun uupumisesi, 

sinun epäonnistumisesi menneestä hiipivät sisällesi. Minä näen sinun rajoituksesi 

yhteensovittamisessa, kun sormeilet pianosi koskettimia. Minä näen tämän kaiken, Clare, ja 

tiedätkö mitä?” 

( Clare ) Niin, Herra?  

( Jeesus ) ”Minun silmissäni, se ei ole este eikä voimavara, koska Minun armoni kautta tämä työ 

tulee tehdyksi ja Minun armoni ei epäonnistu, kun astia on halukas.”  

( Clare ) Juuri, kun Hän oli sanomassa tätä, Hän lähetti Minun Jeesus kissanpennun huoneeseen 

hyppäämään kosketinsoittimelleni ja käpertymään viereeni. Ja Hän aina tekee tämän, kun 

taistelen lannistamaisen ja epäuskon linnaketta vastaan.  

Ja kysyin Häneltä… ”Ja aika tähän, Herra?” Koska todella, viestin saaminen joka päivä ja taloudesta 

huolehtiminen ottavat paljon aikaa. Rukous on todella se, joka vie eniten aikaa, enkä aio aloittaa 

päivää ilman sitä.  

( Jeesus ) ”Joka aamu, ennen rukoukseen tuloa, kun heräät, Minä haluan, että soitat jotakin 

pianolla. Sitten rukouksen ja viestin jälkeen mene takaisin sen pariin. Sovittele se päivääsi. Älä 

odota, että päivän loppu alkaa – siihen mennessä olet jo väsynyt.”  

”Tulee aikoja, jolloin ei ole viestiä, koska viesti on kirjoittamassasi laulussa. Se laittaa sinulle 

painetta VIIMEISTELLÄ laulu ja saada se ilmoille… eikö vain, Minun Rakkaani? Muistatko 

Consecration of Bridget (=Bridgetin vihkiminen) laulun? Ja kuinka kauan sinulta se vei?”  

( Clare ) Puolitoista päivää.  



( Jeesus ) ”Siis ei enää kolmen viikon lauluja. Ei enää. Minä haluan kuulla ja nähdä viikon lauluja. 

Minä tulen auttamaan sinua tässä. Mutta Minä haluan asettaa päämäärän: kun Minä annan sinulle 

melodian ja säkeet, Minä haluan, että se on viimeistelty viikossa. Seitsemässä päivässä tarkka 

ollakseni. Minä pidän huolen siitä, jos teet siitä ykkösen tärkeysjärjestyksessäsi.”  

”Ja te muut Minun instrumenttini, menestyksen salaisuus ei ole intohimossa, ympäriinsä 

kiirehtimisessä ja painostamisessa, vaan turvaamisessa Minun kykyyni tehdä se teidän kauttanne. 

Teidän suurin epäonnistumisenne on vihollisen kuuntelemisessa, ”Voi, mitä merkitystä teidän 

lahjallanne tulee olemaan? On jo niin monia, joilla jo on kykyä, teidän lahjaanne ei tarvita. Antakaa 

muiden kyvykkäämpien ja kokeneempien tehdä se.”  

”Ei! Siinä puhuu Valheiden Isä. Minä tarvitsen teidän lähestymistapanne tuoreutta, siitä mitä te 

teette. Mitä ikinä se onkin, te olette ainutlaatuinen ja täsmälleen tätä ainutlaatuisuutta Minä 

tarvitsen. Ihmisiä tulee ja ihmisiä menee. Artisteja tulee ja artisteja menee. On aika luoda ja on 

aika levätä. Ja jokaisella teistä on ajanjaksonne, olipa lahjanne hallinnossa, köyhien ruokkimisessa, 

rakentamisessa, kirjoittamisessa, opettamisessa, taiteessa tai musiikissa. Jokaisella teistä on 

ainutlaatuinen kipinänne Jeesusta sydämissänne ja Minä haluan teidän antavan äänenne sille, mitä 

teette.”  

”Ajanjaksoilla on laskuvetensä ja nousuvetensä, Minun Ihmiseni. On ajat antaa viestejä ja ajat olla 

hiljaa. Kyllä, Minä haluaisin puhua kauttasi joka päivä. Kuitenkin, on aikoja, jolloin Minä olen 

odottamassa, että olosuhteet täyttyvät, ennen kuin tuon opetusta Claren kautta. Olkaa 

kärsivällisiä. Asioita tapahtuu kulissien takana, asioita, jotka ovat viestin olennainen osa ja Minä 

odotan niiden kypsyvän.”  

( Clare ) Siispä arvelen, että tässä vaiheessa Minun pitäisi mainita… ne teistä, jotka odottavat 

viestiä joka päivä, minä en voi antaa sitä, mitä Jumala ei anna minulle. Minun täytyy odottaa 

Häntä. Siispä, pyydän, ymmärtäkää, Minä en keittele kokoon näitä viestejä, Minä odotan Herraa.  

( Jeesus ) ”Se on täsmälleen oikein. Minä pidättelen siihen, kunnes Minun Henkeni on 

työskentelemässä teidän elämissänne, paljastaen ja tuoden tilanteita päätökseen juuri oikealla 

hetkellä. Sitten Minä astun kuvioihin juuri oikeilla sanoilla parantaakseni ja lämmittääkseni 

sydämenne. Kaikki, mitä Minulla on, on teidän, mutta Minun täytyy mitata se hyvin pikkuriikkisinä 

annoksina, että te omaksuisitte sen.” 

”Siispä johtopäätöksenä, onnittelut voitoistanne rukouksessa ja olkaa valmiina seisomaan 

vartiossa, kun teitä kutsutaan turvaamaan ja edistämään tätä hallintoa (Trump) rukouksillanne.”  

”Sillä välin, älkää, pyydän, älkää katselko Taivaaseenostoa. Olkaa kiireisiä Minun 

toimeksiannoissani teille. Tuottakaa hedelmää lahjoillanne, joita Minä olen teille antanut. Pitäkää 

huoli siitä, että sitä levitetään. Lähettäkää leipämme vetten yli. Älkää uupuko loppuun hyvää 

tehdessänne ja TIETÄKÄÄ ilman epäilyksen häivää, jos Minä olen antanut teille lahjoja ja 

kutsumuksen, MINÄ TARVITSEN ja ODOTAN teidän vastaavan, koska MINÄ TARVITSEN teidän 

olevan osa sitä, mitä Minä olen tekemässä.”  

”Ja tietäkää, että kun toisten täytyy astua taaksepäin lepäämään tai pitämään tauko, Minä tulen 

edistämään teitä heidän paikalleen, niin että Minun Ihmiseni ja Kadotetut eivät kulje ilman Minun 

rakkauteni lohdutuksia, joita te levitätte, missä ikinä muodoissa ne onkaan teille annettu 

toimeksiannoiksi.”  

”Ja viimeinen varoitus. Ne teistä, joilla on kytköksiä väärään nöyryyteen, ajatellen, että te ette ole 

mitään ja teidän osallanne ei ole merkitystä… Jokaiselle Minä annoin kykyjä, yhdelle viisi, toisille 4, 



3, 2 ja yhden. Älkää olko niin kuin itsepäinen ja typerä palvelija, joka hautasi leiviskänsä. 

Pikemminkin, sokeassa heittäytymisessä, edetkää lahjallanne, tuottaen ja viimeistellen tehtävänne 

oikea-aikaisesti. Lähettäkää se ilmoille tämän maailman tarvitseville ja teillä ei tule olemaan 

häpeää, kun Minä tulen. Teille Minä tulen sanomaan, ”Hyvin tehty Minun hyvä ja uskollinen 

palvelija; mene Herrasi iloon”.” 

”Mutta niille teistä, jotka vielä pakkaavat Taivaaseennostoa varten, Minä sanon, katukaa! Ja 

tuokaa hedelmää, joka on Minun teihin investoimieni armojen arvoista. Etsikää Minua, kunnes te 

löydätte Minut ja vastaanotatte Minun kädestäni hyvin erityisen työn, joka Minulla on teille 

tehtäväksi.”  

”Minä en sanonut, että jättäkää Taivaaseennosto huomiotta. Teidän tulee katsoa eteenpäin 

kaivaten sitä. Mutta Minä sanoin, että lopettakaa tekemästä siitä ja kaikkein viimeisimmästä 

profeetallisesta juorusta elämänne keskipiste ja ryhtykää kiireisiksi Minun töissäni. Tai te ette tule 

tuomaan yhtään hedelmää.” 

”Minä tulen pian ja jokaiselle Minä tulen antamaan palkkion uskollisuudestansa. Pyydän. Olkaa 

uskollisten joukossa, Minä vetoan teihin. Olkaa uskollisten joukossa, jotka auttoivat Minua 

korjaamaan satoa.” 


