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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Tammikuuta, 2016.
( Clare ) No niin, tänään minulla on vähän tunnustettavaa. Satuin katsomaan yhtä arkeologi Ron
Wyattin videota. En tiedä teistä, mutta minä rakastan aarrejahtia! Rakastan olla ulkoilmassa ja löytää
kauneutta, siksi minä rakastin luontovalokuvausta niin paljon. Mutta aarrejahti Jumalan
todistusaineistosta – se on vain ylivoimaisen ihmeellistä!
”Oi, Herra – kaikkien tekemisesi asioiden ihme on niin ylivoimaista! Mitä enemmän näen, sen
hämmästyneempi olen, että Sinä alennut puhumaan minun kanssani.”
( Jeesus ) ”Rakkaani, miksi etsit eläviä kuolleitten keskeltä?”
( Clare ) Mutta Herra, kunnia siitä, mitä Sinä olet sanonut ja tehnyt, merkit, joita olet jättänyt jälkeesi,
Sinun uskollisuutesi – se on huikeaa!
( Jeesus ) ”Minä ymmärrän sinun viehtymyksesi. Yritä vain, ettet ole liian tohkeissasi, kun sinulla on
työtä tehtävänä.”
”Minun Rakkaani, näiden kaikkien todistusaineistojen tarkoituksena on pelastaa sieluja. Jopa yksi
sielu. Ja TÄMÄ on työ, johon sinut on valittu. Siispä, älä hylkää asemaasi ratkaistaksesi kiehtovia
mysteerejä. Seiso vahvana! Ja paimenna edessäsi olevaa laumaa.”
( Clare ) No niin, Herra, arvelenpa, että minun on hyödytöntä kiistellä, että minun uskoni on kasvanut
nopeasti?
( Jeesus ) ”No niin, se on juuri se, mitä Minä näillä kaikilla merkeillä tarkoitin tehdä. Mutta älä anna
niiden viedä SINUA pois. Minun Rakkaani, uteliaisuutesi tulee enemmän kuin täytetyksi Taivaassa.
Mitään ei tulla pidättelemään sinulta.”
( Clare ) Mutta minä haluan katsoa Moosesta ja Joosuaa ja palavaa vuorta. Ja mitä tapahtui toisille
tauluille. Ja miksi hän rikkoi ne. Tarkoitan, että ymmärrän, että hän oli vihainen, mutta miksi hän
rankaisi Sinua siitä? Ja kuitenkin olen tavannut hänet Taivaassa ja hän on niin nöyrä!
( Jeesus ) ”Jokainen tekee virheitä. Ero hänen kokemuksensa Isän kanssa ja Israelilaisten käytöksen
välillä – kaikkien ihmeitten jälkeen – vain särki hänen sydämensä. Että hän rakasti heitä tarpeeksi
seisoakseen kuilussa, niin että heitä EI tuhottaisi. Ja Minä olen todistanut Minun armoni heidän
kauttaan, jopa kuten on kirjoitettu Hoosean kirjassa.”
( Clare ) No niin, Herra. Mitä sanottavaa sinulla on meille tänään?
( Jeesus ) ”Minä rakastan sinua. Minä tiedän heikkoutesi, mutta sinä et saa tuhlata aikaa, Minun
Rakkaani. Pyydän, yritä pysyä tehtävässä. Sinä aloitit niin hyvin. Pyydän, jatka Lajittelu-sivun
täyttämistä. Kun Minä tulen sinua varten, se tulee olemaan savun ja kauhun keskellä, jopa kuten oli
Siinain vuorella. Kyllä, vuori vapisi, savu nousi. Voimaa vapautettiin vuoren yläpuolella, ei
tulivuoresta.”
”Ja kuitenkin, se oli kauheaa katsottavaa. Kaikki, mitä on kirjoitettu, tulee tapahtumaan, juuri kuten
on kirjoitettu. Jopa katsoen taaksepäin Siinaita, kaikki on täytetty kirjaimellisesti. Jokainen todiste
vastaa sitä, mitä on kirjoitettu. Siinä on ongelma: useimmat ihmiset eivät ota Minua sanatarkasti ja

vakavasti. Mooses otti. Ja hänen kauttaan, Minä jätin jälkeen Minun monumentaalisen
todistusaineistoni Minun läsnäolostani ja ohjeet Minun Ihmisiäni varten.”
”Oi, Clare, niin monia mysteerejä vielä löydettävänä! Niin monia!”
( Clare ) Minä haluan mennä, Herra. Minä haluan tuottaa Sinulle kunniaa Sinun meille jättämäsi
todistusaineiston kautta! Oi, kuinka minä rakastaisinkaan sitä.
( Jeesus ) ”Se on kuumaa, kovaa työtä, tarpeeksi uuvuttamaan loppuun kenet tahansa ihmisen.
Täynnä monia vehkeilyitä, pettymyksiä ja vaaroja. Ron oli hyvin erityinen mies, hyvin uskollinen. Siksi
Minä siunasin hänet niin monilla löydöillä. Hän kuunteli Minua ja totteli. Hänellä oli tilannetajua,
epätavallista tilannetajua ja viisautta. Hän ei halunnut mitään muuta kuin todistaa, että Minun Sanani
oli totta. Ja se oli kaikki, mistä hän välitti. Vauraus, kerääntyvät hyödykkeet – mikään niistä ei
merkinnyt hänelle mitään. Jopa Kuninkaiden kunnia laitettiin sivuun. Hän tiesi eron maallisten
kuninkaiden ja Kuninkaitten Kuninkaan välillä. Hän käytti elämäniän työskentelyyn Minun puolestani,
Clare. Sairaana ja terveenä, vaarassa ja levossa. Hän tiesi, mitä oli särkeä öljypullo ja voidella Minut
hänen rakkaudellaan. Hän antoi kaiken.”
( Clare ) Oi, Herra. Se, mitä Sinä sanot, tuo kyyneleet minun silmiini.
( Jeesus ) ”Kyllä. Hän oli ja hän on hyvin erityinen mies. Mutta sinä olet erityinen myös, Clare. Sinä olet
antanut Minulle parhaasi, myös. Sinä tulet näkemään jonain päivänä. Sinun työsi on erilainen, Minun
Rakkaani. Mutta se ei tarkoita, ettemmekö me voi mennä seikkailemaan ja katsomaan asioita, joita
kukaan ihminen ei ole nähnyt.”
( Clare ) Mutta minä haluaisin tuoda asiat valoon.
( Jeesus ) ”Joka päivä Sinä tuot Minulle ihmisiä uudessa valossa. Eikö se ole tarpeeksi?”
( Clare ) Kyllä, Herra. Vain minun sisälläni oleva pikkutyttö haluaa mennä tutkimaan ja löytämään
aarteen. Sinä tiedät millainen minä olen. Oi, kuinka rakastaisinkaan valokuvat ne paikat JUURI
oikeassa valaistuksessa!
( Jeesus ) ”Kyllä, sinä rakastat leikkiä. Ja Minä rakastan leikkiä sinun kanssasi. Mutta meillä on viesti
jaettavana, eikö olekin?”
( Clare ) Anteeksi…
( Jeesus ) ”Edetkäämme, Rakas. Kyllä, sen todellisuus, mikä on valtaava maailman, on liian paljon
ihmisymmärrykselle – jopa heille, jotka suunnittelivat sen. Kun se kerran on alkanut, sillä on oma
elämänsä ja pian se on heidän kontrollinsa ulottumattomissa. He eivät voi nähdä sitä nyt. Ja kun se
tapahtuu, on liian myöhäistä. Mutta katsohan, Minä sallin sen. Minkään ei ole Minun kontrollini
ulkopuolella.”
”Kauhua tulee olemaan joka puolella. Siksi minä käytän niin paljon aikaa teidän kaikkien
valmistelemiseen. Te ette voi edes alkaa ymmärtämään, mitä ympärillänne ja ympäri maailmaa tulee
ilmi. Mutta teidät on valmisteltu seisomaan vahvoina. Kuitenkin jotkut tulevat murenemaan
paineiden alla. Minä tulen kohtaamaan heidät siellä Minun armollani. Te ette voi alkaa ymmärtämään
muutosten valtavuutta, mitä tämä Maapallo tulee käymään läpi.”
”Sinä näit Minut kuljetuksen kanssa, merkiten rajoja. No niin, se alue ei tule enää olemaan
Pohjoisnavalla. Pikemminkin enemmänkin sinun leveyspiirilläsi. Niin monia yllätyksiä. Mutta sillä ei ole
enää merkitystä. Se, mistä Minä olen enemmän huolissani, on Minun Ihmisteni ja Minun Morsiameni
valmiudesta. Minä haluan heidän ymmärtävän, että ruumiilla ei ole väliä. Pikemminkin henki-

ihmisellä, olennolla, joka on heidän identiteettinsä ja joka elää. Minä en halua heidän olevan
kauhuissaan lopun väestön kanssa, vaan olevan hyvin tietoisia, että heidän aikansa ikuisuudessa on
viimeinkin saapunut. Pian he tulevat olemaan vapaita elämään Minun kanssani. Eivät enää maallisten
rajoitusten rajoittamia.”
”Täytyy olla tunnistuksen piste, vikavirtasuoja, oivallus, että tämä EI ole heidän loppunsa – vaan vain
heidän alkunsa. Kun tämä on kerran vakiinnutettu heidän sydämiinsä, mikään ei tule kauhistuttamaan
heitä. Minä tarvitsen sitä, että te tuotte pelkonne Minulle, Minun ihmiseni. Minä tarvitsen teidän
luottavan Minuun kuin ei koskaan aikaisemmin. Minä olen valmistellut teidät. Minä olen kertonut
teille, mitä tulee olemaan. Minä olen luvannut, että Minä olen teidän kanssanne ja te tulette olemaan
Minun kanssani.”
”Te tulette kokemaan ekstaattista, haltioitunutta, vapautta sillä hetkellä. Minä haluan teidän
muistavan sen ja luottavan siihen. Minun sanani ovat tosia, Minun lupaukseni varmoja. Eikä ole
mitään, mitä Minä olen sanonut, mitä Minä en toteuttaisi, jota Minä en saisi tapahtumaan.”
”Kun kauhu laskeutuu Maapallon ylle, te tulette seisomaan rohkeina ja vahvoina, sillä lunastuksenne
on vihdoin viimein saapunut. Teillä ei ole mitään pelättävää. Tämä tulee olemaan merkki kaikille, että
Minä olen asettanut Minun Ihmiseni sivuun. Minä olen valmistellut heidät. Minä olen heidän
kanssaan. Kun koko muu maailma menee sokkiin, teillä on rauha. Tämä on Minun takuuni teille.”
”Minun enkelini on asemissaan jopa nyt sen hetken valmisteluna, mutta teidän kaikkien pitää olla
tietoisia siitä, että Minä todella elän sisällänne ja vierellänne. Psalmi 91:n täytyy saada vastakaikua
jokaisella sydämenne lyönnillä.”
( Clare ) Ja se, mitä haluaisin sanoa tässä, on että suurimmalta osalta Herra tulee pelastamaan Hänen
Morsiamensa pois Maapallolta, mutta jotkut meistä tulevat juuttumaan minkä tahansa tapahtuvan
keskelle. Ja se, mitä Hän on kertomassa meille tässä, on, että älkää olko peloissanne sillä hetkellä, se
on meidän vapautemme, se on meidän lippumme Taivaaseen. Hän tulee pitämään meistä huolen ja
minä uskon, että jopa kun jätämme ruumiimme, ennen kuin tunnemme MITÄÄN – me todella
tulemme olemaan Herran luona. Siispä, tunsin johdatusta mennä kirjoittamaan Psami 91 ylös
sellaisella tavalla, että me voisimme samaistua siihen, toinen toiselle…
Minä istun Korkeimman suojassa ja yövyn Kaikkivaltiaan varjossa. Ja minä sanon Herralle: ”Sinä olet
minun turvani ja linnani. Minun Jumalani, Johon minä turvaan. Sillä Sinä päästät minut linnustajan
paulasta ja turmiollisesta rutosta. Sulillasi Sinä suojaat minut ja minä saan turvan Sinun siipiesi alla.
Sinun uskollisuutesi on kilpi ja suojus. En minä pelkää yön kauhuja, en päivällä lentävää nuolta, en
ruttoa, joka pimeässä kulkee, en kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat kaatuisi
sivultani ja kymmenen tuhatta oikealta puoleltani, ei se minuun satu. Minun silmäni saavat vain
katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. Sillä: ”Sinä, Herra, olet minun turvani. Korkeimman
olen minä ottanut suojakseni – ei minua kohtaa onnettomuus, eikä vitsaus lähesty minun majaani.”
Sillä Sinä annat enkeleillesi minusta käskyn varjella minua kaikilla teilläni. He kantavat minua
käsillänsä, etten jalkaani kiveen loukkaisi. Minä kuljen leijonan ja lohikäärmeen ylitse, minä tallaan
nuorta jalopeuraa (leijonaa) ja lohikäärmettä.”
Ja Herra sanoo… ”Koska sinä rakastat Minua, Minä tulen pelastamaan sinut. Minä suojelen sinua, sillä
sinä tunnet Minun Nimeni. Ja sinä huudat Minua avuksesi ja Minä vastaan sinulle. Minä olen sinun
tykönäsi, kun sinulla on ahdistus, Minä vapahdan sinut, ja saatan sinut kunniaan. Minä ravitsen sinut
pitkällä iällä ja suon sinun nähdä antamani pelastuksen.” (Psalmi 91:n loppu)

( Jeesus ) Ja tässä Minä sanoisin, ikuisuudessa Minä tulen tyydyttämään teidät ja näyttämään teille
Minun Valtakuntani kunniakkaat ihmeet. Teidän ikuinen palkkionne, jonka Minä olen varastoinut teitä
varten. Ikuisia iloja Minun oikean käteni puolella. Olkaa rauhassa, Minun Ihmiseni, Minun
Morsiameni. Kun kauhu iskee, tarttukaa Minun käteeni sitä tiukemmin. Asettukaa Minun siivilleni.
Viimeinkin, te olette vapaita! Sillä hetkellä te tulette kokemaan haltioitunutta vapautta! Muistakaa
tämä.”

