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TÄMÄN EI OLE HENGELLISEN LOMAN AIKA! MINÄ OLEN VALMISTELLUT ATERIAN, MUTTA…  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Kesäkuuta, 2017.  

( Clare ) Minun kaunis Pelastajani, en tiedä, mitä tehdä varustusten vähyydelle ja katsojamäärien 

vähenemiselle… ”Onko tämä minun syytäni, Herra? Onko minulta mennyt jotakin ohi tai olenko 

ollut uskoton?”  

Jeesus vastasi… ”Jätä tämä Minun käsiini, Clare. Enkö Minä juuri kertonut sinulle, että Minä olen 

valmistellut juhlan, mutta kukaan ei ilmaantunut?”  

”Minun Lapsillani on erittäin paljon muita häiriötekijöitä ja maailmalliset askareet pitävät heitä 

kiireisinä. Jos Minä en olisi heidän joidenkin luonaan, he olisivat hyvin vaikeassa tilanteessa.”  

”Mutta Minä istuin yksin monta iltaa, kun Minun olisi pitänyt olla Minun Morsiameni luona. Hän 

on hyvin kiireinen maailman kanssa ja Minä kaipaan häntä.”  

”Ongelmat, joita sinulla on, eivät ole sinun syytäsi. Sinä rukoilet heidän puolestaan, sinä esität 

viestit, mutta monet eivät tällä hetkellä välitä.”  

”Heidät on kutsuttu muihin toimintoihin ja he ovat antaneet periksi ja laiminlyöneet Minut. Sinun 

on hyvä jakaa tämä heidän kanssaan, Clare. Minun Morsiameni, mitä on tapahtumassa teidän 

hengelliselle elämällenne? Missä on sulous, jolla teillä oli tapana osoittaa Minua kohtaan? Se on 

muuttunut laiminlyönniksi ja te ajelehditte kauemmas Minusta. Ettekö tiedä, tämä on vihollisen 

kampanja teitä vastaan ja tätä kanavaa vastaan, koska häntä pelottaa niin teidän läheinen 

suhteenne Minuun? Te ette voi säilyttää pyhyyden vuorelle kiipeämisen tahtia, ilman että pysytte 

laittautuneena Minun käsivarsilleni, turvassa.”  

”Koska te olette valinneet maailmalliset aktiviteetit rukouksen ja pyhän lukemisen ja Pyhien 

Kirjoitusten sijaan, te olette liukumassa poispäin Minusta ja vaarallisen lähelle lankeamista. Tämä 

ei ole aika pelata uhkapeliä uskonne säilyttämiselle, kun ette ole olleet uskollisia rukoilemaan. Joka 

kerta, kun kulkeudutte poispäin, on vaarallista. Monet teistä ovat langenneet elämiinne älykkäästi 

laitettuihin ansoihin, joissa teitä kierrätetään sivuraiteita pois kallisarvoisesta omistautumisesta, 

jota teillä on ollut Minua kohtaan.” 

”Niille teistä, jotka ette ole antaneet periksi, lukuisista kutsuista huolimatta, te olette torjuneet ne, 

niin että voisitte olla Minun kanssani, Minulla on armojen karavaaneja tulossa teidän suuntaanne. 

Pyydän, pysykää uskollisina tälle kanavalle, kun sillä on monia vihollisia, jotka levittävät herjaavia 

valheita. Kun te rukoilette ja siunaatte Minun kanavaani, Minä siunaan teitä myös. Teidän 

uskollisuutenne on vanginnut Minun sydämeni ja Minä kaipaan näyttää teille Minun arvostustani.” 

Älkää uupuko loppuun hyvää tehdessänne, Minun kyyhkyni. Jatkakaa köyhistä huolehtimista, 

missä löydättekin heitä. Jatkakaa rukoilemista heidän puolestaan, ketkä ovat kodittomia ja 

kamppailevat erilaisten ongelmien kanssa, mikä tekee heidän elämistään hyvin vaikeaa kotona tai 

jopa kadulla olevia. Ja niitä, jotka ovat eristettyinä sängyissä ja sairaana.” 

 ”Kesäaika on pullollaan monia häiriötekijöitä ja vaaroja. Tunteet roihuavat, liha näkyy kaikkialla, 

miehet ja naiset ovat heikkoja ja jos he eivät rukoile niin kuin heidän pitäisi, vaarat langeta syntiin 

ovat suuria.” 



”Minua todella surettaa, kun tämä astia julkaisee hyvin todellisen ja hyvän viestin Minulta, mutta 

kuulijakunta on lomalla… hengellisesti. Saanko Minä sanoa, koskaan ei ole turvallista mennä 

hengelliselle lomalle? Mikä tahansa lipsahdus on kuin murtuma muurissa, vihollisen kiivetä läpi.”  

”Minä olen ohjannut teitä täällä pitkän aikaa ja niillä teistä, jotka ovat kasvaneet hengellisesti, on 

todella suunnattoman suuria tarpeita viisauteen ja suojelukseen, koska läheisisyys Minun kanssani 

on niin uhkaavaa viholliselle ja te pidätte maalitaulua selässänne. Te ette voi laskea suojaustanne 

alas, edes päiväksi.”  

”Niin paljon on suunniteltu teitä vastaan niinä 24 tuntina, jolloin te ette ole rukoilemassa, ettekä 

pysy valppaina. Minä haluan teidän välittömästi tunnistavan vihollisen, kun hän astuu ovesta, jopa 

teeskennellen olevansa hyvä. On monia petollisia ihmisiä, jotka tulevat ryöstämään teiltä teidän 

aarteenne, jos te ette vartioi sitä valppaasti.”  

Ja niille teistä, Minun kallisarvoiset hankalasti perään katsottavat. Me jatkamme kiipeämistä 

häikäisevien näköalojen äärelle, sellaisien, mitä te ette koskaan unelmoineet näkevänne. Olkaa 

varuillanne, Minun vierailuni vievät teidät Taivaaseen.”  

”Minä tulen ojentamaan Minun käteni teille ja me yksinkertaisesti astumme siihen ulottuvuuteen. 

Minä toivon lievittäväni monet teistä siitä stressistä ja jännityksestä, mikä on kerääntynyt tällä 

matkalla. Ja kun te lepäätte Minussa, jopa musiikin kera ja te näette Minut, olkaa valmiina ja 

halukkaita ottamaan Minua kädestä, kun me vierailemme taivaallisissa paikoissa, jotka Minä 

haluan jakaa teidän kanssanne.” 

”Nämä matkat alkavat hyvin yksinkertaisesti, ottamalla yhden askeleen eteenpäin, koska te asutte 

Minun kanssani Minun sydämessäni, mikä on oviaukko Taivaaseen. Aina ei ole tarpeellista kulkea 

pitkää matkaa tähtien ja galaksien ympäri. Minun sydämeni todella on oviaukko Taivaallisiin 

ulottuvuuksiin. Minä tulen antamaan teille armon jakaa matkanne Minun kanssani, että toiset 

myös tultaisiin ylentämään. Tämä on mahdottomien ja ennen kuulumattomien hengellisten 

siunausten ajanjakso. Älkää antako sen mennä ohitsenne.”  

”Tämä todella on toinen syy, miksi Minä olen pettynyt, kun tyhjä maailma on harhauttanut Minun 

Morsiameni, pois Minun luotani. Armot virtaavat sukkelaan ja syvälle. Mutta jos te olette valinneet 

leikkiä erämaassa, te tulette kaipaamaan niitä.”  

”Minä vaalin aikaamme yhdessä. Tulkaa jakamaan Minun iloni, kun Minä katselen teitä, Minun 

rakastettuni. Ja pyydän, nuhdelkaa toisia, että tämä ei ole aika olla hengellisellä lomalla. Minä 

kaipaan heitä.” 


