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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Tammikuuta, 2017.    

Jeesus aloitti… ”Kerro heille, että Minä rakastan heitä ja kaipaan heidän seuraansa. Minun 

ihmiseni, te olette olleet niin uskollisia rukoilemaan ja kantamaan maailmaa sydämissänne. Minä 

asun siellä myös, ja yhdessä me teemme kunnioitusta herättävän rukouksen läsnäolon. Niin monia 

uhkia, niin monia rumia sanoja, niin monia väkinäisiä tapahtumia – mikään näistä ei voi pysäyttää 

Minua suorittamasta Minun tahtoani, jos te jatkatte rukoilemista tällä tavalla.”  

”Minä olen kertonut teille, että Minä toisin teidän maanne tuhostaan pois, käyttäen teidän 

rukouksianne pönkittämään ja tukemaan, teidän huolenpitoanne, teidän särkyneitä sydämiänne, 

teidän inhoanne vihollisen menestykseen tämän kansakunnan heikentämisessä ja tuhoamisessa.”  

”Ainut asia, mikä estää Minua, on teidän hetkittäinen epäuskonne, että teidän henkilökohtaisilla 

rukouksillanne ei todella olisi merkitystä. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. JOKAISELLA 

rukouksella on merkitystä. Jokainen särkynyt sydän, joka huutaa apua Amerikalle, vapauttaa 

hyötykuormallisen armoja. Jokaisella teidän rukouksellanne, joiden vaikutuksia te ette voi nähdä, 

kun ne yhdistetään muiden kanssa, ne ovat kunnioitusta herättävä voima tätä Danielin 

mainitsemaa lopun aikojen valtakunnan marssia vastaan.”  

”Mutta rukous, sen kaltainen rukous, mihin te olette tottuneet uhraamisessa –kärsimys rukous, 

paastorukous – on uuvuttavaa. Ja teidän TÄYTYY tulla lepäämään Minun käsivarsilleni saadaksenne 

takaisin voimanne, jotka olette kuluttaneet. Teidän ei tarvitse vain elpyä, vaan Minä rakastan ja 

kaipaan teitä. Minä kaipaan teidän helliä katseitanne, suloiset pienet asiat, mitä te sanotte, tuovat 

Minulle paljon lohtua, ”Minä rakastan Sinua, Herra.”  

”Minä en koskaan kyllästy kuulemaan sitä, Minun tyttäreni, kyllä, Minä puhun suoraan sinulle. 

Minä en koskaan kyllästy näihin sanoihin, Clare. Vaikka sinulla on monia häiriötekijöitä ja vikoja, 

sinun sydämeenkäyvä itkusi Minulle, tuo paljon parannusta Minun surevalle sielulleni, kun toiset 

eivät ole paikalla tai ovat liian kiireisiä välittääkseen. Kun toiset eivät ymmärrä, kuinka paljon Minä 

kaipaan kuulla ne sanat myös heiltä.”  

”Olet menossa läpi vaiheiden, jotka olivat väistämättömiä uusien apulaisten valmistelemiseksi ja 

Minä täysin ymmärrän ja arvostan, kuinka verottavaa tämä on. Älä ajattele. että Minä odotan 

sinun olevan supernainen. Ole vain uskollinen pienissä asioissa ja tulet jatkamaan suuren 

onnellisuuden tuomista Minulle.”  

”Minun ihmiseni, Minä vuodatankaipaamisen armoa sieluille. Kaipaatteko te Minua niin, että 

sattuu? Se johtuu siitä, kun Minä vuodatan tätä armoa nyt ympäri maailman. Nyt on ajanjakso 

mennä syvemmälle, uida uusiin syvyyksiin Minun kanssani, lentää uusiin korkeuksiin. Nyt on aika, 

kun Minä vahvistan teidän rakkauttanne ja kaipaustanne Minuun. Tänä ajanjaksona, rakkaat, 

vastatkaa. Kun Minä kutsun syvyyttä syvyydestä, vastatkaa syvyydestä syvyydelle.”  

”Kyllä, teidän pitää tehdä joitakin hienosäätöjä aikatauluihinne, mutta se tulee olemaan sen 

arvoista. Minä aion vahvistaa teitä Rakkaudessa Minua kohtaan ja antaa teille kestävyyden armon, 

niin että te ette menetä sitä, mitä olette voittaneet tänä kallisarvoisena armon ajanjaksona.”  



”Kun te kaipaatte enemmän ja enemmän Minua, Minä täytän teitä enemmän ja enemmän, kunnes 

saumanne halkeavat. Tämän ajan aikana, kun te omistatte surunne ja kärsimyksenne tämän 

kansakunnan ennalleen palauttamiseksi, Minä täytän teitä valmisteluna suureen vuodatukseen, 

joka on pian tulossa, kun kahleet poistetaan uskonnolliselta vapaudelta, kasvulta ja Jumalan 

rakkauden ilmaisuilta, maa ja veljen rakkaus alkavat manifestoitumaan.”  

”Minä olen sanonut aikaisemmin, että kun kansakuntanne oli unessa ja vihollinen oli melkein 

ottanut teiltä kaiken toivon toipumisesta, että uskonnollinen herätys ei tapahtuisi jälleen 

maassanne, ennen kuin Taivaaseennoston jälkeen. Mutta koska te olette kuulostelleet Minua, 

nöyrtyneet ja rukoilleet tämän kansakunnan puolesta ja kääntyneet materialistisista arvoista 

hengellisiin arvoihin ja oikeamielisyyteen, nyt ei ole rajaa sille, mitä voi purkautua ilmoille, kun 

Minä jatkan teidän voimaannuttamistani.”  

”Muistakaa… KAIKKI riippuu LÄHEISYYDESTÄ. Se on yksi syy, miksi tämä kanava on niin vihollisen 

vainoama. Hän tietää, että jos te rakastutte Minuun, todella rakastutte, te tulette kukoistamaan 

kuin ei koskaan ennen elämässänne ja tuomaan runsaasti hedelmää pelastukselle. Rakkaus tulee 

voittamaan legalismin, lain kirjaimeen takertumisen, uusi elämä tulee versomaan siellä, missä 

aikaisemmin on ollut karrelle palanutta ja autiota.”  

”Tämän hallitsevan luokan agendan kumoamisen myötä sinä olet kirjaimellisesti noussut 

kuolleista, Amerikka. Kukaan ei uskonut, että se voitaisiin tehdä, mutta me teemme sen. Amerikka 

tulee nousemaan kuolleista ja ne, jotka ovat menettäneet visionsa siitä, mitä tästä maasta voisi 

tulla – ne, jotka ovat liittäneet kätensä hallitsevan eliitin kanssa – ne, jotka ajattelivat, että heidän 

agendansa oli sitä, mitä vapaa maailma tarvitsi – he myös ovat menettäneet äänioikeutensa, kun 

presidentiksenne valittu paljastaa tämän pahan voiman tuhon ja korruption kerros kerrokselta.”  

”Monet heistä ovat kääntäneet selkänsä ja ottaneet tämän uuden elämää antavan suunnan. He 

näkevät nyt selvemmin kuin koskaan, kuinka kovin saastaisia ja tuhoavia heidän agendansa olivat. 

He ovat jopa menneet takaisin ja puhuneet julkisesti eliitin huijaamisen suuntaa vastaan.”  

”Kuitenkin tämä paha, rikollinen voima on kaikkea muuta kuin juurineen hävitetty. Sillä yhä on 

suunnaton kalusto kuolettavia mikrobeja ja aseita, joita oli tarkoitus käyttää tämän kansakunnan 

ihmisiä vastaan. Tämän voiman pitäminen hallinnassa on hienovaraista tasapainottelua, mutta sitä 

juuri teidän rukouksenne tekevät. Kun sinä Amerikka astut eteenpäin ottamaan maasi takaisin, 

Minä astun eteenpäin ja panen toimeen niiden tuhon, jotka ovat valmistelleet tuhoavansa sinut. 

Sinä et taistele yksin. Minä olen kulissien takana järjestelemässä jälkiseurauksia, jotka tekevät 

mahdottomaksi asioiden etenemisen.” 

”Aivan kuten Joonatan ja hänen aseenkantajansa löylyttivät koko filistealaisten varuskunnan 

rohkeudellaan ja luottamuksellaan Minuun, niin myös tulevat lopun aikojen soturit näkemään 

Minun vihollistani vastaan nostetun käsivarteni mahdin.” Tämä on kuvattu 1. Samuelin kirjassa 14.  

”Ei ole rajaa siinä, mitä Minä voin tehdä, kun Minun ihmisilläni on uskoa. Ei minkäänlaista rajaa. Ja 

niin Minä annan teille tehtäväksi jatkaa rukoilemista, mutta levätkää myös, Minun kanssani. Tulkaa 

ja lepuuttakaa päätänne Minun olkapäälleni ja sallikaa Minun täyttää teidät ylitsevuotavaksi yhä 

edessä olevaa taistelua varten.” 

”Minun rakkaimmat, ymmärtäkää, että Minun kaipaustani teidän katseeseenne, teidän 

huomioonne, teidän rakkauden sanoihinne, ei voida aliarvioida. Voimaa ylistää voiman ja 

inspiraation keräämiseksi ei voida aliarvioida. Ylistys ON kaikkein voimakkain voima, jota sielu voi 

kerätä, sillä todella Minä asutan minun Ihmisteni ylistyksiä.”  



”Kun te tulette Minun käsivarsilleni, ylistys vain luonnollisesti virtaa sydämistänne ja te ja Minä 

asumme näiden ylistysten keskellä suloisessa muistelussa. Siellä lähteet alkavat nousemaan teistä 

ja täyttämään tyhjät paikat ylitsevuotaviksi.”  

”Siispä, taistelun kuumetessa ja sodankäynnin kiihkossa, muistakaa aina etsiä Minua hiljaisuudessa 

ja suloisissa iloissa olla yhdessä Minun kanssani, niin että Minä voin täyttää teidät ja valmistella 

teitä matkanne seuraavalle osuudelle. Niin, että Minä voin nauttia Minun suloisen Morsiameni 

läsnäolosta Minun käsivarsillani.”  

”Te merkitsette Minulle niin paljon, rakkaat. Teidän rukouksenne ovat voimakkaita ja teidän 

läsnäolonne parantaa niiden sielujen haavat, ketkä ovat unohtaneet Minut ja unohtaneet kiittää 

Minua. Älkää laiminlyökö viettää tätä aikaa Minun kanssani. Minä odotan teitä.” 


