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Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 3. Kesäkuuta, 2020.  

( Clare ) Rakas Perhe, Herralla on rohkaisun sana meille tänään ja vaikka Hän osoittaa tämän minulle, 
Minä tiedän, että Hän myös soveltaa sen teihin jokaiseen, jotka olette työskennelleet niin kovasti 
rukoillen ja paastoten.  

Jeesus aloitti… ”Me olemme puhuneet paljon rukouksesta ja työstä viime aikoina, Clare, sinä olet 
tehnyt aivan parhaasi niin monella alueella, jotka ovat tarvinneet huomiotasi. Nyt Minä haluaisin 
sinun saapuvan Minun lepooni, eikä pinnistelevän niin kovasti. Minä olen tyytyväinen sinuun ja Minä 
haluan sinun nauttivan Minun seurastani.”  

”Tukeudu Minuun, tanssi Minun kanssani, tutki Minun kanssani. Ota aikaa virkistykseen Minun 
kanssani. Mutta ennen kaikkea, lepää Minun läsnäolossani, tukeudu Minuun koko sydämestäsi ja tulet 
löytämään runsaasti voimaa saattaa loppuun kaikki, mitä Minä olen asettanut sinulle tehtäväksi.”  

”Sinä olet nähnyt Minun vetävän sinua suloisesti lepuuttamaan päätäsi Minun Sydämeni yläpuolella. 
Siihen on syynsä, kyllä, se on totta… ”Aseta kätesi Minun Sydämelleni ja Minun Rakkauteni tulee 
opastamaan sinua.” Jopa niin… ”Aseta pääsi Minun Sydämelleni ja Minun Rakkauteni tulee 
täyttämään sinut ylitsevuotavaksi veljiäsi ja sisariasi varten, Laitumemme lampaita varten.”  

”Sinun halukkuutesi tehdä Minun Tahtoni on jatkuva lohdun lähde Minulle, jopa kun laitumemme 
lampaat näyttävät halukkuutensa vastata sinulle avuliaasti, kun he aistivat tarpeen. Ne, jotka 
raahaavat kantapäitään tai vaikuttavat etäisiltä, ovat sairaita ja tarvitsevat ravinteita, kuin myös 
neuvoa. Sinun on hyvä vetää heidät sivuun ja palvella heitä.”  

”Rakastan ajatusta, että luet kirjeitä ja vastaat niihin viestissä. Monet tullaan ylevöittämään ja he 
saavat paljon siitä ponnistuksesta. Pyri siihen, pyydän, mutta Minun pääviestini sinulle tänään on, että 
sinä olet asettanut itsesi käyttöön ja työskennellyt erittäin kovasti ja nyt Minä haluan sinun nojaavan 
Minuun ja elpyvän, jopa musiikkia soittamalla. Sinun kiitoksenanto laulusi lohduttaa kipua Minun 
sydämessäni, kun se kaipaa Minun Ihmisteni ylistyksiä ja kiitollisuutta. Opettele tämä laulu ja opeta 
sitä, sillä se on Minusta hyvin lohduttava.”  

”Tänä aamuna sinä luit Minun Isäni rakkaudesta teitä jokaista kohtaan. Useimmilla ei ole 
aavistustakaan, mikä isän pitäisi olla, kun Saatana on onnistunut tahraamaan avioliiton, aiheuttamalla 
avioeroja ja kivuliaita eroja, joista on seurauksena avoimet ovet monille seksipartnereille yksinäisille 
naisille - partnereille, joilla ei ole mitään vastuun käsitystä hänen lapsistaan.”  

”Kuinka surullista tästä on tullut ja kuinka kauheaa on hyväksikäyttö, jota sellaiset lapset kärsivät, kun 
tietyt miehet kääntyvät heidän puoleensa hyväksikäyttääkseen heitä. Isyyden olotila on vääristelty, 
vääristyneet rauniot maassa ja sieltä, mistä lapset etsivät lohtua, on vain vihanpitoa.”  

”Tämän vuoksi meidän täytyy työskennellä niin kovasti, vakuuttaaksemme ihmiset siitä, että Minun 
Isäni on Rakkaus. Hän ei ole karski viattomia kohtaan ja itse asiassa Hän ei ole karski edes syyllisiä 
kohtaan, koska myös heitä hyväksikäyttivät heidän vanhempansa.”   

”Hän on kaikkein karskein uskonnollisia ihmisiä kohtaan, jotka laittavat yhteiskunnallisia vaatimuksia 
niille, jotka etsivät Minua, kaikki uskonnon nimessä. Kaikki, mitä Minä haluan opetettavan, on kuinka 



rakastaa Minua ja tulla lähelle Minua ja elää puhdasta ja pyhää elämää, koska se tuo teille eniten 
iloa.”  

”Kaikki kirkkojen ja yhteiskunnan normit, jos ne ottavat jotakin pois päämäärästä, joka on liitto Minun 
kanssani, ne taistelevat Minua vastaan ja johdattavat ihmisiä harhaan. Mutta on suuri herääminen 
meneillään, missä läheisyyttä Minun kanssani opetetaan ja rohkaistaan, seuraava askel matkalla 
kuitenkin on kristittyjen hyvin vaikea ymmärtää. Ja se on kärsimisen keskeinen asema. Tätä ei ole 
opetettu ja siksi monet ovat hämmentyneitä siitä, miksi he eivät ole parantuneet.”  

”Minun ihmiseni, Minun Isäni on pelkkää rakkautta ja pyhyyttä. Hän sallii monia asioita elämissänne 
saattaakseen teidät kypsyyteen. Aina ei ole selvää, mitä suuri kärsimys tuottaa elämissänne. Mutta 
Minä haluan teidän luottavan siihen, että jokaiseen kärsimykseen on syy. On aikoja parantua ja on 
aikoja estää parantuminen.”  

”Niin paljon syyllisyyttä, tuomitsemista ja masennusta aiheutuu, koska te ette ymmärrä, että tässä 
maailmassa teillä tulee olemaan huolia, mutta olkaa iloisella mielellä, Minä olen voittanut maailman 
ja Minä voitan sen joka päivä teidän sydämissänne. Te ette tule tietämään, ennen kuin Taivaassa, mitä 
teidän kärsimyksenne, jotka te kärsivällisesti kestitte, teki muille sieluille, jotka olivat toivonsa 
menettämisen partaalla.”   

”TE ette tule näkemään hedelmää, ennen kuin Taivaassa, kuitenkin te voitte olla varmoja, että niin 
monta kertaa, kuin Minä puhuin kärsimyksestä Pyhissä Kirjoituksissa ja sen arvosta, että hyödyt 
tilillänne ovat paljon yli minkään, mitä te voitte kuvitella. Ei ole sen suurempaa rakkautta ihmisellä, 
kuin asettaa elämänsä likoon ystäviensä puolesta ja joka kerta kun te kärsitte, te asetatte alas osan 
elämästänne ja sen Minä nostan ja vapautan armoja tarvitseville sieluille, aivan kuin te olisitte 
paastonneet vedestä kolme päivää.”  

”Omaksukaa kärsimys, kuten Minä omaksuin ristin, tietäen, että Minä muutan tuhkanne pyhittäviksi 
armoiksi niille, jotka niitä eniten tarvitsevat. Nyt kun Minä selitän tätä teille, Minä pyytäisin teitä 
kärsimään kuin mies, halukkaasti, ilman valitusta, tietäen, että kärsimyksenne on kovaa työtä Jumalan 
Valtakunnan puolesta Maapallolla. Ja teidän yhteistyönne tässä on ansiokasta sekä maapallolla että 
Taivaassa. Te tulette olemaan yllättyneitä, kun te katselette muiden hengellisiä voittoja, jotka ovat 
seurausta siitä, mitä te teitte ja kärsitte maapallolla.”  

”Mutta Minä en halua Minun Morsiameni olevan kärsimässä koko ajan, on aikoja virkistykselle, 
rakkaudelle, levolle, syvälle piristymiselle, Minun lopen uupuneitteni sieluille. Odottakaa Minun 
tanssivan kanssanne Sydänasukkaan rukouksessa. Odottakaa Minun vievän teidät Taivaaseen 
tutkimaan ihmeitä, joita Minä loin teidän nautinnoksenne ja iloksenne.”  

”Älkää vastustelko, kun Minä ojennan käteni teille. Minä teen tämän kutsuakseni teidät ikuisen 
kotinne iloihin ja kun Minä teen tämän, se on täsmälleen siksi, että te TARVITSETTE sitä, siis älkää 
tervehtikö Minun kutsujani pelolla ja epäilyllä, torjuen Minun käteni, ajatellen että se on vain 
valehteleva henki.”   

”Ei, Minun Sydämeni mukaista on ottaa sinut Minun käsivarsilleni, hellästi pidellä sinua lähellä Minun 
sydämeni lyöntejä, liikkua sinun kanssasi samaan aikaan, romanttisen pyhän laulun tahdissa, 
johdattaa sinut iloisiin paikkoihin… viidakkoihin, palatseihin, järviin ja jokiin ja kaikenlaisten eläinten 
luo, jotka tervehtivät Minun Morsiantani aidolla rakkaudella.”  

”Oi, siellä on niin monia ilon aiheita sinulle, Minun Puolisoni! Pyydän, vastaa Minun kutsuuni, kun olet 
Sydänasukkaan rukouksessa. Tällä Maapallolla ei ole sellaista lohtua kuin lohtu, jota Minä tarjoan 



sinulle näinä aikoina. Anna sydämesi liidellä Minun kanssani, salli Minun nuorentaa sinua ja antaa 
sinulle lepoa.”  

”Minua miellyttää kaikkein eniten, kun sielu auliisti tulee Minun kanssani siihen salaiseen paikkaan, 
siihen kätkettyyn puutarhaan, jonka Minä loin neitseellisen puhtaaksi juuri sinua varten. Ja on niin 
pettymystä aiheuttavaa, kun hän epäilee Minua ja torjuu Minut. Antaisiko isä käärmeen pojalleen, 
kun tämä pyysi kalaa? En Minäkään aio antaa teitä eläin- tai vainajahengille, kun Minä niin kaipaan 
lohduttaa ja ennallistaa sinut.”   

”Ottakaa Minun käteni, siunatut, ottakaa Minun käteni ja tulkaa Minun luokseni, tulkaa ikuisten ilojen 
luo, tai vain lepuuttamaan päätänne Minun Sydämelläni ja imeyttämään käsittämättömästä 
rakkauden lähteestä, jota Minä kannan mukanani Minun olemuksessani juuri teitä varten.”  

”Ei ole väliä, vaikka olette langenneet, että te ette aina voi elää omien odotustenne mukaan siitä, mitä 
Minä pyytäisin teitä, ei ole väliä, jos te olette vältelleet Minua. Ei ole väliä, jos te olette sallineet 
itsenne harhautua pois rukouksesta. Millään tällä ei ole väliä, Minä annan anteeksi teille. Nyt Minä 
kutsun teitä… ”Tulkaa, tulkaa ylitsevuotavalle elämän lähteelle, joka on Minun sisälläni, tuodakseni 
teille loputonta lohtua… Tulkaa.” 


