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Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 14. Maaliskuuta, 2016.
Jeesus aloitti… ”Minä puhun nyt teille Kadotetuille. Teidän ei tarvitse elää vihollistenne terrorin
alla. Kun annatte elämänne Minulle, Minä suojelen teitä. Minä nimitän enkeleitä huolehtimaan
teistä. Minä tapaan teidät joka päivä ja ohjeistan teitä, jos annatte Minulle sen ajan. Minä vartioin
teitä kaikilla teillänne ja suunnittelen teille yllätyksiä, hyviä yllätyksiä, kutsumuksia ja jumalallisia
lahjoja, joita te ette koskaan tienneet, että teillä oli niitä. Asioita, jotka tulevat olemaan
loppumattoman täyttymyksen ja ilon lähde. Asioita, joista vihollinen piti teidät poissa, heittämällä
teidät epätoivoon ja väkivaltaiseen elämäntyyliin.”
”Tämä elämäntyyli, kun se antaa teille hyvin ohikiitävän tärkeyden tunteen, on tyhjä ja ilman
ikuisia palkkioita. Se aiheuttaalisää väkivaltaa, sairautta, katkeruutta ja kuolemaa. Se ei voi
koskaan tyydyttää Rakkauden tarvettanne, aitoa juttua.”
”Kyllä, Minä tiedän teistä kaiken ja silti Minä rakastan teitä, Minä yhä haluan teidät Taivaaseen
Minun kanssani. Kyllä, Minä tiedän kuinka raakaa ja pimeää teidän elämänne on ollut, mutta Minä
lupaan teille kodin Minussa. Kyllä – eläen Minun kanssani, missä jokainen uusi päivä täynnä
mahdollisuuksia, jokainen kuukausi täynnä kasvua, jokainen vuosi tuottaa suurempaa ja
suurempaa onnellisuutta.”
”Teidän täytyy kuitenkin kääntyä pahoilta teiltänne, joita olette seuranneet koko elämänne,
kääntää selkänne niille, tulla Minun luokseni ja antaa Minulle elämänne. Minä tulen ottamaan
kädestänne kiinni ja johdattamaan teidät voittoon. Te tulette pääsemään yli sen, mikä aina
aikaisemmin meni teidän ylitsenne. Te tulette täyteen merkitystä ja tarkoitusta, kun menneessä
teillä oli vain pettymystä, vangitsemista, sortoa ja pimeyttä halaamassa teitä päivä päivän jälkeen.”
”Kyllä, Minä olen tullut pelastamaan teidät, Minun lapseni. Minä olen tullut murtamaan orjuuden
ikeen, jossa te olette olleet. Minä olen tullut parantamaan lukemattomat haavat, jotka ovat
vaivanneet sydäntänne. Minä tiedän, mitä on olla halveksittu ja vihattu. Minä tiedän miltä tuntuu,
kun on hakattu melkein kuoliaaksi. Minä tiedän, miltä tuntuu, kun kasvoihin potkivat he, joille
halusitte vain hyvää. Minä olen elänyt läpi kaikkien noiden elämän äärimmäisyyksien läpi ja
voittanut ne kaikki Rakkaudella. Ja Minä tulen voimaannuttamaan teidät kukistamaan Rakkaudella
ja olemaan Rakkauden voimaannuttama.”
”Minä tulen poistamaan menneen katkeruuden ja tuomitsemisen ja juoksemaan ja laittamaan
takin selkäänne ja sormuksen sormeenne. Minä olen tullut antamaan teille takaisin juuri sen
elämän, joka teiltä varastettiin, kun te synnyitte. Kyllä, Minä tulen ennallistamaan joksikin, jota te
ette koskaan tienneet, että voisitte olla. Kyllä, Minä tulen vapauttamaan teidät! Kyllä, Minä tulen
suojelemaan teitä ja tuomaan teidät Taivaaseen Minun kanssani.”
Kaikki, mitä teidän tarvitsee tehdä, on kääntyä Minun rakastaville käsivarsilleni ja sanoa, ”Kyllä,
Herra. Tänään Minä annan Sinulle minun elämäni, sellaisena kuin se on; tänään Minä antaudun
sielullani Sinulle. Anna minulle anteeksi paha elämä, jota olen viettänyt, anna minulle anteeksi,
mitä olen tehnyt muille ja auta minua antamaan anteeksi heille, mitä he ovat tehneet minulle. Tule
minun sydämeeni, Jeesus, ota haltuun tämä sotku, jota kutsun elämäkseni. Minä annan sen
Sinulle”.”

”Sanokaa tämä, Minun lapseni, sydämestänne ja Minä tulen halaamaan teidät ja tuomaan teidät
kunniakkaaseen uuteen tulevaisuuteen. Kyllä, Minä teen tämän lupauksen teille: antakaa Minulle
elämänne ja Minä annan teille Minun toivoni. Sokeuden suomukset, katkeruuden veitset, jotka
yhä ovat sydämessänne, ne Minä poistan. Minä tulen parantamaan nämä haavat ja asettamaan
teidät korkealle vihollistenne yläpuolelle. Te tulette kukistamaan ja pääsemään yli menneen
paholaisista ja heidän terrorinsa ei tule kauhistuttamaan teitä enää.”
”Tulkaa, asettakaa kätenne Minun käsiini. Tulkaa, te olette Minun nyt. Kävelkäämme yhdessä pois
tästä menneen vankilasta, loistokkaaseen uuden päivän valoon… Tulkaa.”

