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KAIKESSA ON KYSE SINUSTA, JEESUS!  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Lapset, lapset – miksi me olemme tappelemassa hiekkalaatikolla?? Oivoi… tämä on aika 
ihmeellistä. 

Viesti, jonka Herra antoi minulle tätä iltaa varten – itse asiassa olin tavallaan rukouksessa ja 
ylistyksessä tänä iltana, Hän oli niin suloinen ja niin läsnä minulle. Ja ajattelin, ”Herra, minun todella 
tarvitsee sanoa sana Sinun puolestasi tässä tilanteessa, kun jotkut meidän kuuntelijoistamme ovat 
Sinun kahden viimeisimmän viestisi mekkalassa. Ja tunsin vapautta tehdä niin, niinpä tein pienen 
viestin Sinun puolestasi ja Hän lisäsi pienen lauseen sen loppuun.  

Olen löytänyt itseni ainutlaatuisesta tilanteesta puolustamasta Herraa. Jotkut teistä ovat maininneet, 
kuinka pettyneitä te olette olleet minuun kahden viimeisen viestin mukaan. Minä olisin iloinen 
ottaessani vastuun ja pyytäisin teiltä anteeksi, paitsi, että minä en kerro teille, mitä ajattelen, minä 
kerron teille, mitä kuulen ja mitä Jeesus on minun käskenyt kertoa teille.  

Minä en väitä, että minulla on ainut paikkansapitävä tieto internetissä. Kaikki, mitä väitän, on jakaa 
kanssanne, parhaan kykyni mukaan, se, mitä Jeesus käskee minun kertoa teille. En tiedä, mitä joku 
muu sanoo, koska minä en kuuntele muita, joilla on profeetallinen viesti, minua on pyydetty olemaan 
kuuntelematta. Ainoa poikkeus siihen on Lana Vawser – Herra on sallinut minun kuunnella häntä. 
Siispä, aina silloin tällöin, saan hänen viimeisimmän viestinsä. Mutta minä en käy etsimässä sitä.   

Siispä, kuinka te voitte syyttää minua, että ajattelen, että olen ainoa, jolla on totuus? Sanoinko minä 
niin??? En koskaan sanonut niin. Kaikki mitä sanoin, oli mitä Jeesus käski minun kertoa teille, koska 
Hän rakastaa teitä. 

 Okei, siispä mitä MINÄ OLEN sanonut, on että etsikää kanava, joka on voideltu teille, missä te todella 
tunnette Jumalan läsnäolon ja pysykää siinä. Muuten, te aiheutatte itsellenne suuren määrän 
hämmennystä, koska minä arvelen nyt… on olemassa monia ehdotettuja Taivaaseennosto 
kauhukuvia??? Tiedän yhdestä, josta olen kuullut Viinipuulta, mutta en käy etsimässä sitä tietoa ja 
olen pyytänyt ihmisiä olemaan jakamatta sitä tietoa minun kanssani. Toivon, että se selventää 
jotakin…  

Ja en koskaan sanonut, että veriset kuut olivat merkityksettömiä! Miksi te ette kuuntele viestejäni, 
ilman että panette omia sanojanne tai ideoitanne siihen… tai oletatte, mitä minun täytyy ajatella? En 
koskaan sanonut niin? Veriset kuut ovat kauhean tärkeitä, erityisesti koska, ne käyvät yksiin 
juhlapäivien kanssa. Ja on olemassa ennakkotapaus eri asioiden tapahtumisesta maailmassa noina 
päivinä. Siispä, olen täysin vakuuttunut, että ne ovat hyvin, hyvin perusteellisen tärkeitä.  

Se, mitä uskon, on se, mitä minulle on kerrottu ja Hän on kertonut minulle, että Häntä ei voida laittaa 
laatikkoon, sopiakseen jokaisen odotuksiin. Hän on sanonut minulle, ”MINÄ OLEN se kuka MINÄ 
OLEN. Tehtiinkö sapatti ihmistä varten vai ihminen sapattia varten?” Hän on Jumala, Hän on hallitsija. 
Hän tekee, mitä Häntä miellyttää, kun Häntä miellyttää ja Hän ei konsultoi meidän kanssamme, 
milloin se pitäisi tehdä. Oivallatteko te, kuinka naurettavalta tämä kuulostaa? 

Rehellisesti, tulemme olemaan hyvin onnellisia, jos Hän edes antaa meille enää yhtään vihjettä!  

Siispä… Jos teillä on ongelma viestien kanssa, voisitteko te ystävällisesti viedä sen Hänelle??? Tai vain 
olla kuuntelematta tätä kanavaa.  



Tai jos te ajattelette, että minä keksin tämän kaiken, pyydän, voisitteko löytää jonkun, johon voitte 
uskoa, jonkun, joka saa vastakaikua sydämestänne ja unohtaa meidät? Te ette saavuta mitään 
valittamalla minulle. Tämä ei ole minun viestini, se on Hänen. Siispä, pyydän… päättäkää.   

Tällä kanavalla on kyse ennen kaikkea läheisyydestä Herran kanssa, Hänen äänensä kuulemisesta ja 
läheisen suhteen saamisesta Hänen kanssaan. Kyse harjaannuttamisesta kommunikointiin Hänen 
kanssaan – kaksisuuntaiseen kommunikointiin. Ja kyse veljenne rakastamisesta kuin itseänne. Tämä EI 
ole profeetallinen kanava! Ja minä en väitä olevani profeetta! Minä olen Morsian. Se on kaikki, mitä 
minä koskaan sanon teille!  

Okei, haluan teidän harkitsevan sitä, mitä jotkut ovat sanoneet, että minä olen vienyt heidän toivonsa. 
Herra sanoi KUUKAUSIA minulle, että Taivaaseennostoa on lykätty KUUKAUSILLA, ei vuosilla, vaan 
KUUKAUSILLA. Teknisesti ottaen, se tarkoittaa ”enemmän kuin kaksi kuukautta”, siispä voisitteko 
kertoa minulle, mikä siinä on toivotonta?  

Nyt haluaisin teidän ajattelevan yhtä asiaa, joka tuli sydämeeni, kun olin rukoilemassa ja harkitkaa: 
Jeesus on ratsastamassa Hänen valkealla hevosellaan, Hän on valmiina murtautumaan verhon läpi. 
Taivaan armeija on valmiina Hänen ympärillään. Hän on valmiina puhaltamaan shofar-torveen 
(sarveen)… Ja sielu, joka on suuressa pimeydessä, itkee Häntä apuun ja vangitsee Hänen huomionsa, 
”Pyydän, Jumala, näytä minulle, että Sinä olet todellinen! Pyydän, Jumala. Minä en halua, että 
perheeni kuolee! Jos nuo kristityt ovat oikeassa, pyydän, paljasta itsesi minulle?”  

Ja Hän kuulee sen.  

Ja toisesta paikasta Maapalloa Hän kuulee veljesi tai sisaresi pyytävän apua heroiinin vaikutuksessa, 
”Pyydän, Jumala. Anna minulle toinen mahdollisuus. Auta minua! Pyydän, auta minua!”  

Okei, Hän kuulee vain nämä kaksi ääntä ja te tiedätte, että on tuhansia, jotka itkevät apuun, joka 
päivä. Ja vain yksi katse näiltä sieluraukoilta koskettaa itse Pelastajan sydäntä. Ja Hän suuntaa katseen 
meihin, Morsiamiinsa. Joiden on määrä ymmärtää kaikki Hänestä, eikö? ”Teillä on koko ikuisuus aikaa 
nauttia Taivaasta, jos Minä en pysähdy tämän yhden sielun vuoksi, hän ei koskaan tule näkemään 
valoa. Ei koskaan. Ei koskaan enää.” Ja sen jälkeen Hän peruuttaa tehtävän ja Isä Jumala vapauttaa 
lisää enkeleitä Maapallolle, valmistelemaan lisää ihmisiä valmiiksi.  

Siispä, meillä on toiveemme. Meillä on halumme. Mutta entä Jeesus? Entä HÄNEN halunsa? Entä 
muiden ihmisten toiveet? Entä he? Tarkoitan, että tämä mies saattaa olla muslimi – sadat muslimit 
ovat hämmentyneitä heidän omien ihmistensä raakuudesta. Hän tarvitsee vain vähän lisää aikaa, ehkä 
kaksi lisäviikkoa, että se nimenomainen muslimi ja hänen perheensä pelastetaan.  

Joka tapauksessa, viekää nämä asiat Hänelle. Ne ovat Hänen sanojansa, eivät minun. OK? OK.  

Herra, onko mitään, mitä Sinä haluaisit sanoa?  

( Jeesus ) ”Ei, Minä luulen, että sinä sanoit sen aika kivasti. Mutta pikemminkin, kuin pyytäisitte Minua 
tyydyttämään odotuksenne, miksi ette pyytäisi Minulta lisää kärsivällisyyttä? Sitten me molemmat 
olisimme onnellisia, Minun Morsiameni. Kyllä, pyytäkää Minulta lisää kärsivällisyyttä. Siihen 
rukoukseen Minä tulen vastaamaan. Tämä laulu ilmaisee Minun Sydäntäni kaikkein osuvimmin.”  
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