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JEESUS SELITTÄÄ… VAINO, VIHA, KÄÄNTYMYKSET & ELPYMINEN PENASCOSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 4. Kesäkuuta, 2020.  

( Clare ) Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, on hyvin erityinen tilaisuus, kun Herra sallii vainoa. Me 
tulemme Hänen kaltaisikseen enemmän päivä päivältä, jos me rakastamme vihollisiamme ja 
rukoilemme heidän hyvänsä puolesta. Me kasvamme kärsivällisyydessä ja hyveessä ja jopa aidossa 
rakkaudessa. Se on kallisarvoien armo, jota ei tule hukata. Viime viikolla meidän luonamme vierailivat 
seriffi, piirikunnan viranomainen ja Metsä Viraston henkilöt (Forest Service= Yhdysvaltojen 
Maatalousministeriön alainen kansallisista metsistä ja laidunalueista vastaava virasto), koska joku 
paikallinen oli valittanut meistä. Me tiesimme Herralta, että tämä oli tulossa ja se oli varmasti tilaisuus 
rakastaa naapureitamme. Herra, pyydän, puhu minun sydämelleni tästä asiasta. Jeesus aloitti Pyhällä 
Kirjoituksella…  

(Johanneksen Evankeliumi 15:18-21, 25) Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut 
Minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te 
ette ole maailmasta, vaan Minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. 
Muistakaa se sana, jonka Minä teille sanoin: ”Ei ole palvelija Herraansa suurempi”. Jos he ovat Minua 
vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin Minun sanastani, niin he ottavat 
vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille Minun nimeni tähden, koska he 
eivät tunne Häntä, joka on Minut lähettänyt. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka oli kirjoitettuna 
heidän laissaan: ”He ovat vihanneet Minua syyttä.”  

Jeesus aloitti… ”Rakkaani, on totta, että jos he vihaavat Minua, he tulevat vihaamaan teitä myös ja 
tämä tulee kutsumuksen mukana. Mitä enemmän te muistutatte Minua, sitä enemmän teitä tullaan 
vihaamaan. Mutta tämä on kaikkein täydellisin ilmasto anteliaisuudelle, kärsivällisyydelle ja 
rakkaudelle saada riemuvoitto. Näinä aikoina, kun pahuutta on niin runsaasti ja se löytää syyllisiä, on 
parasta olla nöyrä, ja hiljainen, kuitenkin täyttäen maan lait, missä ne pätevät.”  

”Kautta historian sellaisia taktiikkoja on käytetty tukahduttamaan Minun ihmisiäni ja estämään heitä 
kasvamasta. Mutta seuraus uhmaa aikomusta, koska vaino lisää kääntymyksiä. Siispä, mitä enemmän 
teitä vainotaan, sen suurempi on sato. Pitäkää tämä aina mielessänne, koska on helppo menettää 
tämä näkökulma, kun olette tapahtumien tuoksinassa. Ihmiset eivät aina havaitse, mikä heidän 
ajatuksiaan pyörittää. Salattu maailma, hengellinen ulottuvuus pyörittää vähintään 95% kaikista 
ihmisten ajatuksista.”  

( Clare ) Vau, Herra se on ällistyttävää.  

( Jeesus ) ”Se todella on ja siksi tietoisuutenne ja rukouksenne hengellisiä voimia vastaan ovat niin 
tärkeitä. Mikä tahansa, mikä varastaa rauhanne, te voitte olla varmoja, että se on peräisin pahoilta. 
Mutta minne tämä myrkkynuoli laskeutuu, niin tekee myös Minun armoni, ohjaten teitä antamaan 
anteeksi ja pysymään uskossa. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä ja loukkaisivat teitä, 
Minä käytän jokaisen epämukavuuden, mitä he ovat aiheuttaneet teille, sielujen pelastamiseen.”  

”Clare, Rakkaani, älä ole huolissasi tästä tilanteesta, ymmärrä, että Minä olen jo suunnitellut 
ulospääsyn siitä ja sieluja tullaan siunaamaan ja tuomaan Minua lähemmäs näiden tapahtumien 
johdosta. Muista, että sinä olet maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva olla kätkössä. Se, mikä 
on tarkoitettu sinun tuhoksesi, tulee johtamaan uskon ja pyhyyden lisääntymiseen heille, joita varten 
Minä olen sinut lähettänyt. Tasapainota aina pahat ajatukset rukouksella, kyllä jopa lyhyellä 
rukouksella Minun Äidilleni, koska hänen sydämensä on valmiina tuomaan kääntymystä tähän 



paikkaan. Sinun täytyy vain tehdä yhteistyötä ja armoja tullaan tuhlaamaan sieluille, niin että he 
tulevat tuntemaan Minut läheisellä, isällisellä tavalla.”  

”Niin monet ympärilläsi olevat ovat tulleet rikkonaisista ja hyväksikäyttävistä kodeista. Heillä e i ole 
ketään, kenen puoleen kääntyä ja torjumalla isänsä, he myös torjuvat Minut, ymmärtämättä, että 
Minä en ole lainkaan heidän perheenjäsentensä kaltainen. Koko Sydämestäni Minä kaipaan parantaa 
heidät, jotka ovat rikkonaisia ja syrjäytyneitä.”  

”Huumeet, seksi ja rikokset ovat tuhonneet tämän yhteisön, Clare, haavat ovat syvällä. Tämä on 
hedelmällistä maaperää niille, jotka ovat etsineet Minua, mutta turhaan. Kirkot eivät toimineet, 
perheet eivät toimineet, koulu ei toiminut, koska he etsivät parantumista vääristä paikoista. Mutta 
Minä tulen toimimaan. Minä tulen sitomaan haavoittuneet, Minä tulen huolehtimaan leskestä ja 
orvosta, Minä tulen näyttämään toteen Itseni, uskollisuuteni kautta Minun tuhotuille ihmisilleni.”   

( Clare ) Herra, minä en todella ymmärrä, olemmeko me täällä ympäröivää yhteisöä varten?  

( Jeesus ) ”Te olette täällä kaikkien niiden vuoksi, jotka kuuntelevat. Kaikkien niiden, jotka etsivät. 
Kaikkien niiden, jotka jo aikaa sitten ovat luopuneet toivosta tulla parannetuiksi. Minä tulen 
liikkumaan tämän yhteisön läpi tavalla, jota et voi aavistaa. Minä tulen koskettamaan ja parantamaan 
tavoilla, jotka ovat yli ihmisten ajatusten. Minä tulen hajottamaan linnakkeet. Minä tulen tekemään 
nämä asiat. Olet oikeassa sanoessasi, että olet ei-kukaan, ei-mikään ja niin kauan, kuin pysyt 
vakuuttuneena tästä totuudesta, Minä tulen työskentelemään sinun kauttasi. Oi, kuinka Minä 
rakastan näitä ihmisiä, oi kuinka Minun sydäntäni on särkenyt heidän puolestaan. Niin monet 
palvelijat ovat tulleet ja menneet heidän keskeltään, syvällä olevan, sukupolvia jatkuneen Satanismin 
pahuuden vuoksi, se on niin syvälle juurtunutta.”  

( Clare ) No niin, tässä vaiheessa, kun Hän oli puhumassa minulle, olin todella ponnistelemassa 
epäuskon kanssa, koska minulla on historiaa tämän alueen kanssa. Niinpä Hän sanoi…  

( Jeesus ) Pyydän, Clare, älä epäile, etteivätkö nämä sanat olisi Minulta. Ne eivät vain ole Minun 
sanojani, vaan Minun lupauksiani sinulle.”  

( Clare ) Anna minulle anteeksi Herra, mutta tiedän, että me olemme vakavasti alivoimaisia.  

( Jeesus ) ”Jos vain silmäsi aukeaisivat. Minä haluan sinun tutkivan Raamatun suuria taisteluita, missä 
Minun ihmiseni olivat toivottomasti alivoimaisia. Minä haluan sinun näkevän, että nämä pahat eivät 
ole mitään Minulle ja että te olette suunnattomasti suurilukuisempia kuin he, kun Taivaan armeijat on 
nimetty teille. Ymmärsitpä sinä se tai et, te olitte voittoisia heihin nähden aikaisemmin.”  

( Clare ) Hän puhuu ajasta 15 vuotta sitten, kun meidät kutsuttiin kaupunkiin.  

( Jeesus ) ”Kyllä, avioliitossanne oli ongelmia, jotka täytyi parantaa, mutta he eivät onnistuneet 
erottamaan teitä. Te jätitte tämän paikan, koska Minä kutsuin teitä, ette minkään heidän teille 
tekemänsä vuoksi. Ja tällä alueella on ollut myös merkittävä vallanvaihto. Minä kerron sinulle, te ette 
ole alivoimaisia, ette ole yksin, te olette vain hyvin, hyvin pieniä, pysykää sellaisina ja me tulemme 
saamaan riemuvoiton.” 

”Penascon asukkaille Minä haluan sanoa… Minä olen kuullut teidän avuksi huutonne, Minä olen 
nähnyt kyyneleenne lastenne ennenaikaisen kuoleman vuoksi. Minä olen itkenyt kyynelten joen 
vuoksenne, Minun ihmiseni. Minä olen nähnyt hyväksikäytön, rikkomukset pienille, jotka ovat 
alkoholismin, pedofilian ja Satanististen rituaalien uhreja. Minä olen kuullut itkut, kirkumiset ja heidän 
verensä huutaa Taivaaseen. Minä en ole kääntänyt selkääni teille, Minun Ihmiseni, mutta te olette 



kääntäneet selkänne Minulle, käyttäen huvituksia, huumeita ja laittomia seksuaalisia suhteita 
täyttääksenne syvän tyhjiön sydämissänne.”  

”Minä haluan puhdistaa teidät teidän väärinteoistanne, Minä haluan parantaa teidän arpenne, Minä 
haluan näyttää teille teidän rakkaanne, jotka aivan viimeisellä henkäyksellään maapallolla, heille 
annettiin armoa ja heidät tuotiin Taivaaseen. Minä kaipaan paljastaa teille Minun suuren Armoni, 
mutta teidän täytyy huutaa Minua apuun koko sydämestänne, teidän täytyy paastota ja rukoilla ja 
kääntyä Minun puoleeni, sitten Minä tulen parantamaan maanne, pyyhkimään pois sukupolvien pahat 
teot ja epäoikeudenmukaisuudet.”  

( Clare ) Minä sain tämän viestin viime perjantaina ja todella ponnistelin sen sisällön kanssa. Siispä 
menin rukoukseen viikonloppuna ja odotin Herran viimeistelevän tämän, koska tunsin, että se ei ollut 
täydellinen, siis tämän toisen osan Hän antoi minulle tänään.   

Jeesus aloitti… ”Minä olen valmiina tuomaan kääntymyksiä, parantumisia, uutta elämää, uutta toivoa, 
näille hengellisesti köyhille sieluille. Minä rakastan heitä koko Minun Sydämestäni, Clare. Minä haluan 
heidän tietävän, millaista Isän rakkaus todella on. Niille, jotka näennäisesti ovat haavoittuneet 
korjauskelvottomiksi, heitä kohtaan Minun Sydäntäni särkee ja Minä haluan parantaa heidän 
lapsuutensa syvät haavat.”  

”Teidän rukouksenne valmistelevat tietä. Pohjustustyöt pitää tehdä rukouksilla, sitten Minä voin 
tehdä maaperän valmiiksi. Keskittäkää rukouksenne Penascoa ympäröiviin yhteisöihin, rukoilkaa 
heidän parantumistaan ja kääntymistään. Minä haluan aloittaa tässä jotakin, joka on hyvin erityistä. 
Tämä on todella kaikkein epätodennäköisin paikka elpymiselle ja täsmälleen siksi Minä haluan aloittaa 
täältä. Minä olen mieltynyt teihin yhteistyönne vuoksi Minun kanssani ja rukoilemiseen, että teillä on 
sydäntä heitä kohtaan. Pyydän, jatkakaa tämän tekemistä ja te tulette saamaan todellisen 
läpimurron.”  

”Joka kerta, kun te näette tai ajattelette heitä, rukoilkaa ja antakaa niiden rukousten kerääntyä, 
kunnes ajan täyteys tulee ja Minä vapautan elpymisen. Juuri nyt sydämenne ovat kaukana heistä, 
mutta pienellä ponnistelulla, te voitte muuttaa sen. Minä kunnioitan rukousta ja Minä kunnioitan 
tottelevaisuutta. Tällä alueella on mittaamattoman arvokkaita sieluja ja tietenkin jokainen sielu on 
mittaamattoman arvokas, koska Minun vuodattamalleni Verelle ei voida laittaa arvoa. Mutta se, mitä 
Minä tarkoitan, on että jotkut näistä sieluista tulevat hyvin pyhästä taustasta, joka on hautautunut 
sukupolvien synnin ja noituuden alle.”  

( Clare ) Kun Herra sanoi sen, italialainen tyttö nimeltä Chiara, mikä on Clare italiaksi, tuli mieleen 
jostain syystä. Hän oli teini, jonka kukisti vakava syöpä ja Herra halusi ottaa hänet Taivaaseen tämän 
syövän kautta ja Chiara sanoi… ”Jos Jumala haluaa sitä, minä haluan sitä myös.” Mikä kaunis esimerkki 
suloisesta sielusta, joka erotti Jumalan tahdon kunnolla ja antoi henkensä Herralle. 
Kukoistusaikanaan, tiedättehän, juuri ennen kuin hän oli täyttämässä 20. Mikä voisi olla ihmeellisempi 
tottelevaisuuden toimi, kuin sanoa tämä sydämen vakaumuksella. Kyllä Herra, jos Sinä haluat sitä, 
minä haluan sitä myös.  

( Jeesus ) ”Sinun palvelutoimesi ei ole vain kansainvälinen, sinut on kutsuttu tuomaan lohtua, 
parantamista ja viisautta ympärilläsi oleville myöskin. Kaikki, mitä sinä teet yksilöllisellä mittakaavalla, 
valmistelee sinua pidemmälle laajemmalla mittakaavalla. Omistautumalla heille, jotka ovat 
loukkaantuneita ympärilläsi, sinä olet valmistelemassa ja tekemässä valmiiksi jopa suurempaa armon 
vapauttamista internet palvelutoimea varten.”   



”Haavat, joista nämä ihmiset kärsivät, ovat yleisiä koko maailmalle. Saatana on onnistunut 
korruptoimaan perheen, ottamalla pois isät ja laittamalla heidän paikalleen miehiä, jotka eivät ole 
omistautuneet perheelle tai lapsille, vaan monissa tapauksissa, edelleen hyväksikäyttävät heitä. Te 
voitte kuvitella lapsen ahdingon, lasta on vahingoitettu, eikä hän uskalla kertoa äidilleen. Heillä ei ole 
ketään, jolle kertoa. He ovat niin peloissaan menettävänsä perheensä, että he elävät mustan sorron 
pilven alla, jatkuvasti heitä vahingoitetaan.”  

”Minä kutsun kaikkia Sydänasukkaita rukoilemaan Penascon ihmisten puolesta. Se, mikä alkaa täältä, 
tulee leviämään ympäri maailman ja koskettamaan myös yhteisöänne. Tietäkää, että vastustus 
pahalle työskentelevien taholta on vahvaa, mutta ei mitään Minun voimaani verrattavaa, siispä 
odottakaa vastustusta, olkaa vahvoja, jatkakaa läpi rukoustenne ja ehdottomasti käyttäkää 
Sitomisrukousta. Tämä on toimeksianto teille, Minun ihmiseni, Minun Sydänasukkaani, Minä tarvitsen 
teidän vahvaa rukoilu tukeanne.”   

”Aloittakaa pikkulasten ahdingosta, jota on altistettu kidutukselle ja heidän ruumiittensa 
loukkaamiselle. Rukoilkaa, että se mikä on pahaa, tullaan paljastamaan, tulemaan valoon ja 
loppumaan. Rukoilkaa, että äidit ja isät kääntyvät Minun puoleeni rukouksessa ja jopa paastoten ja 
että Minä tulen lisäämään heidän uskoaan, että heidän rukouksillaan on merkitystä. Minä olen hyvin 
tosissani siinä, mitä Minä haluan tehdä täällä, Minun Rakkaat Morsiameni, hyvin tosissani, siispä Minä 
pyydän teitä ottamaan tämän taakan Penascon ja sen ympäröivän alueen lasten ja perheiden 
puolesta.”  

”Huumeet ja alkoholi ovat merkittäviä voimia täällä. Rukoilkaa, että he tulevat kääntymään Minun 
luokseni mieluummin kuin huumeitten ja alkoholin valheelliseen ja hetkelliseen lohtuun. Murtakaa 
kiroukset ja linnakkeet, rukoilkaa paljon Hengessä ja sallikaa Minun rukoilla kauttanne. Rukoilkaa 
Saatanaa palvovien kääntymyksiä, rukoilkaa, että heihin iskenyt sokeus poistettaisiin, niin että he 
tulisivat näkemään selvästi, että häneen ei voi luottaa.”  

”Rukoilkaa, että sulous ympäröi heidät, jotka rukoilevat, sulous, joka johdattaa heidät Minun luokseni. 
Minä varustan teidät armoilla, kun kuulette tämän. Minä rakastan näitä ihmisiä ja Minä tarvitsen 
teidän rukouksianne heidän puolestaan. Älkää lopettako Presidenttinne ja kansakuntanne puolesta 
rukoilemista, se on silti korkeimmalla tärkeysjärjestyksessänne. Joka päivä, joka menee ohi, 
vaakakupit kallistuvat pahan puolelle, kunnes pyhimysten rukoukset kuullaan ja tasapaino 
ennallistetaan. Todella, se on päivittäistä sotaa, että maailmanne pidetään elossa ja jokainen teistä 
kallistaa vaakakuppeja uhrauksillanne ja rukouksillanne.”         

”Jonain päivänä te tulette näkemään, kuinka hyvin ylevää rukouksen elämänne maapallolla oli ja 
miten se muutti pahaa kohtaloa, joka Paholaisella oli varattuna sitä varten. Te olette Minun Rauhani 
ja Rakkauteni sotureita, älkää koskaan aliarvioiko teidän pienimpien rukoustenne voimaa. Minä kuljen 
teidän edellänne, Minä seison edessänne, Minä olen vieressänne, yläpuolellanne ja alapuolellanne. 
Mikään ei voi vahingoittaa teitä ilman Minun lupaani, siispä ottakaa tyynesti mikä tahansa vastustus, 
joka teitä kohtaa, se on osa luonteenne rakentamista ja muistakaa, että Minä olen teidän kanssanne.” 


