
793. Jeesus puhuu Vaikeista Ajoista, Hitleristä,  
Kristittyjen Vainosta & Kuinka tunnistaa Minun Ääneni 

VAIKEITA AIKOJA, HITLER, VAINO & KUINKA TUNNISTAA MINUN ÄÄNENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 14. Heinäkuuta, 2020.  

( Clare ) Kallisarvoiset Sydänasukkaat, Herra pyysi meitä hakemaan kuuden kuukauden tarpeen ruokaa 
Turvapaikan ihmisille. Tämä on erittäin epätavallista Hänelle pyytää, mutta minä pyydän teitä 
kuuntelemaan tarkkaan tätä ohjetta varastoida tarpeeksi ruokaa, että pääsette sillä kuusi kuukautta 
eteenpäin. Pyydän rakkaat, ottakaa järkevää ruokaa, ei naposteltavaa ja tyhjiä kaloreita. Ruoat, kuten 
prosessoidut murot, ovat kalliita, kun aivan hyvin pärjäisitte kauranryyneillä ja tehden mysliä 
kaurasta.  

Älkää myöskään unohtako taloustavaroita, kuten pitkään kestäviä kynttilöitä jne., joita te saatatte 
tarvita. Meillä on myös sähköä, jota tuottavat aurinkoenergialla toimivat generaattorit, jotka 
tarvittaessa toimivat bensalla, että minä voin saada yhä viestejä teille. Pyydän, jatkakaa Psalmi 91 
rukoilemista päivittäin itsenne ja rakkaittenne suojaksi ja tietäkää, että Jumala on mahtava 
suojelemaan ja varustamaan. Herra, onko mitään, mitä Sinä haluaisit sanoa?  

Jeesus aloitti… ”Kiitos tämän viestin lähettämisestä. Minä haluan Minun ihmisteni valmistautuvan ja 
että heillä on tarpeeksi jaettavaksi muiden kanssa. Jos kaikki tekevät, niin kuin on ohjeistettu, pulan 
aikana tulee olemaan runsaus. Vaikeat ajat tulevat jatkumaan, Minun kallisarvoiseni, mutta jos te 
pysytte lähellä Minun sydäntäni, rukouksessa ja kiittämisessä, jos te etsitte asioita Valtakuntaa varten 
eikä maailmaa varten, te tulette olemaan suojeltuja.”  

”Internetissä ja uutisissa on niin paljon virheellistä tietoa. Siksi teidän täytyy harjoittaa Minun ääneni 
kuuntelemista. Monet teistä ovat niin tottuneita valtavirta median lähteitten meluisille ja uhkaaville 
niin sanotuille profetioille, kuten jopa myös joillekin asioille YouTubessa. Niihin ei tule luottaa, 
rakkaat. Jos te perustatte elämänne siihen, mitä te kuulette siellä, teitä johdatetaan törkeästi 
harhaan, eikä teillä ole todellista ymmärrystä siitä, mitä tämä maa on läpikäymässä, ettekä te voi 
erottaa pahiksia sankareista. Tämä on jotakin, joka teidän täytyy erottaa rukouksessa.”  

”Kun Hitler tuli valtaan Natsi-Saksassa, hän käytti mediaa houkutellakseen yleistä mielipidettä hänen 
inhottavien käytäntöjensä tukemiseen. Media oli täysin työskentelemässä salaisesti hallitukselle. Se 
kertoi yleisölle, mitä he halusivat kuulla, tukeakseen Hitlerin agendaa tuhota juutalaiset.”  

”Aivan sama asia on tapahtumassa nyt tässä maassa, paitsi että tällä kertaa maalitauluna ovat 
kristityt. On kirjoitettu, että ”Teitä tullaan vihaamaan Minun Nimeni vuoksi”, ja ne, jotka 
työskentelevät valtavirtamedialle, ovat osa Jumalallisten agendojen vastaisia toimia tässä maassa.”  

”Minun kallisarvoiset Morsiameni, älkää olko kiireessä, kun tulette rukoukseen, odottaen Minua, 
tutkiskellen omaatuntoanne, katuen jopa pienimpiäkin asioita, joita olette saattaneet tehdä, mitkä 
eivät miellytä Minua. Kun teitä kutsutaan korkeammalle, sille on hintansa. On olemassa uhrauksia, 
joita Minä saatan pyytää teitä tekemään, eikä ketään toista.” 

”Minun sydämeni mukaista on puhua teille tiedottaakseni teitä, neuvoakseni ja ohjatakseni. Nämä 
ovat todellisen suhteen iloja Minun kanssani. Mutta Minä myös rakastan viipyillä kanssanne ja 
oleskella teidän ylistyksellisessä läsnäolossanne. Teidän suloiset laulunne ja huomionne Minulle, 
korvaavat niin paljon maailman välinpitämättömyyttä ja kylmyyttä. Kun te saavutte todelliseen 
ylistykseen hengessä ja totuudessa, se on todellinen ihme Minulle ja Minä sallin Itseni tulla teidän 



rakkautenne ja kiittämisenne läpikostuttamaksi. Te ette koskaan voi tehdä sitä liian paljon. Pysykää 
Minussa, niin Minä tulen pysymään teissä, rakkaat.”  

”Harjoittaaksenne kykyä kuulla Minun yhä pieni ääneni, teidän on tarpeellista hiljentää mielenne, 
oma äänenne. Välttäkää kiihottavien äänien läsnäolossa olemista. Harjoittakaa rauhallista ja hiljaista 
ilmapiiriä, saapuaksenne ylistykseen. Teidän hengelliset korvanne ovat tukkiutuneet maailmallisten 
melujen ja äänien ja tarpeettoman puheen kerroksista. Sydämen, mielen ja ruumiin hiljaisuus 
valmistelee tietä Minulle puhua teille selvästi. Minun Äitini on myös esirukoilija, jonka puoleen te 
voitte kääntyä. Pyytäkää hänen apuaan, sillä suurin asia hänen sydämessään on, että te olisitte Minun 
kanssani.”  

”Omistautukaa hiljaisuudelle… jopa lempeä tuuli ja lintujen laulu saavat niin paljon merkitystä, kun 
opitte hiljentämään maailman loputtomat äänet. Kun te harjoitatte tätä sydämen ja sielun 
hiljaisuutta, te tulette herkemmäksi Minun kuiskauksilleni teille, kuin koskaan ennen.”  

”Monet teistä ovat kuulleet Minut selvästi, mutta vähättelette sen olevan omaa ajatteluanne. No niin, 
on totta, Minun sanani tulevat teille, aivan kuin ne olisivat teidän omia ajatuksianne, mutta niillä on 
hieman erilainen luonne, ja monta kertaa, kun Minä puhun teille, te yksinkertaisesti selittelette sen 
olemattomiin, ajatellen sen olevan oma ajatuksenne.”  

”Yksi tapa, millä tunnistatte Minun ääneni, on että se on hyvin, hyvin hellä. Kun Minä puhun teille, 
Minä kunnioitan vapaata tahtoa ja Minun sanani ovat aina niin helliä, eivät pakottavia. Monesti Minä 
tuon esiin aiheen tai vertauksen, jota te ette koskaan olisi ajatelleet itseksenne. Se myös on tapa, 
millä te voitte erottaa Minun ajatukseni omista ajatuksistanne.”  

”Te tulette oppimaan, että Minä en koskaan väheksy tai vähättele ihmisiä. Minä saatan kertoa teille, 
mikä heidän ongelmansa on, mutta en koskaan huonossa hengessä. Kun Minä teen sen, Minä tulen 
inspiroimaan teitä rukoilemaan heidän puolestaan ja oivaltamaan, että olette tekemisissä 
loukkaantuneen ja harhaanjohdetun sielun kanssa ja Minun tahtoni heille on, että he parantuisivat. 
Parantuminen vie aikaa ja ystävällisyytenne ja kärsivällisyytenne heidän kanssaan tulee kiihdyttämään 
prosessia.”  

”Minä olen opettanut teille Sydänasukkaan rukouksen, koska Minä haluan teidän viipyilevän Minun 
kanssani, tuhlaavan aikaanne Minuun, hylkäävän muut pakottavat asiat, kunhan se ei johda 
laiminlyöntiin tai vastuittenne hylkäämiseen. Minä rakastan nähdä, kun te työnnätte sivuun maailman 
ja käytätte enemmän aikaa Minun kanssani.” 

”Kun te ylistätte ja saavutte Minun lepooni Minun läsnäolossani, pöly laskeutuu kaikkialla 
ympärillänne, maailman ajatusten pöly, kuin myös omien ajatustenne ja jopa demonien ajatusten. 
Kun te hiljennätte äänenne ylistyksessä Minulle, ilma tulee puhtaammaksi ja johtavammaksi kuulla 
Minun ääneni ja Minun Sydämeni. Oi, Minun rakkaat, Minulla on niin kovin paljon kerrottavaa teille, 
tulkaa Minun luokseni, ylistäkää Minua ja levätkää syvässä palvonnassa, missä sydämen ja mielen 
hiljaisuus valmistelevat teitä kuulemaan Minun sanani teille.”  

”Joskus, kun te tunnette itsenne juuttuneiksi hiljaisuuteen, kuten että mitään ei tule teille, te voitte 
mennä takaisin oleskelumusiikkiin tai ottaa sattumanvaraisen viestin pyhistä kirjoistanne ja 
mietiskellä sitä. Minä puhun teille jatkuvasti pyhien kirjoitusaineistojen kautta. Mutta teidän täytyy 
oppia lukemaan rivien välistä ja aistia, ei vain sanojen merkitys, vaan myös se, mikä on pääajatuksen 
takana.”  

”Useimmin se tulee olemaan jotakin, mistä Minä olen puhunut teille ja te tulette huomaamaan 
herkän vihjeen. Muistakaa myös, kun te lähestytte Minua Raamatun Lupausten tai minkä tahansa 



muotoisen ennustuksen kautta, kuten papit tekivät muinaisina päivinä, Minä saatan vaihtaa 
puheenaihetta ja puhua teille jostakin aivan eri asiasta, kuitenkin Minulle paljon tärkeämmästä teidän 
oivaltaa.”  

”Minun kallisarvoinen perheeni, Minä rakastan teitä niin kovasti ja Minun suurin toiveeni on, että te 
voitte kommunikoida selvästi toistenne kanssa, että te saattaisitte kasvaa pyhyydessä ja Minä saatan 
jakaa ilonne ja surunne enemmän ja enemmän. Nojatkaa Minuun, tukeutukaa Minuun, etsikää Minua, 
odottakaa Minua, Minä en tule tuottamaan teille pettymystä. Minä siunaan teidät nyt innokkaalla 
korvalla kuulla Minun yhä pienen ääneni sydämenne sisältä ja kärsivällisyyden armon, mitä vaatii 
odottaa Minua.” 


