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Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 25. Helmikuuta, 2016.  

( Clare ) Herran siunaus on meidän kanssamme, Sydänasukkaiden Perhe. Siispä, aloitan rukousaikani 
Herran kanssa sanomalla… ”Oi, Herra, olen niin ärsyyntynyt, että Sinä pystyit käyttämään minua 
linkona!” Ja Hän vastasi…  

( Jeesus ) ”Ja Minä tulen käyttämään, aivan Minun tahtoni keskukseen ja tavoittamaan muiden 
tahtojen keskuksia. Sinä olet Minun Pieni Pyhä Linkoni, jolla kukistetaan epävarmuuksien Goljat. 
Epävarmuuksien, jotka mitä varmimmin vaivaavat Minun Ihmisiäni.”  

( Clare ) Herra, Sinä kutsut heitä ”Minun Ihmisikseni”. Voitko Sinä selittää, mitä Sinä tarkoitat? Ovatko 
he osa Morsianta?  

( Jeesus ) ”He ovat osa Minua. Minä kaipaan, että he palaavat Minun luokseni ja omaksuvat Minut 
Jumalanaan, kun ovat hylänneet maailman ja kaikki sen tyhjät houkutukset. Kyllä, todella, he tulevat 
hylkäämään sen – sitä ei tule enää olemaan olemassa. Sitten he tulevat löytämään sen, mitä he ovat 
aina kaivanneet. He tulevat löytämään Minut. Ei yksikään tule olemaan yksin. Minä tulen olemaan Isä, 
Rakastaja ja Veli heille ja kommunikointi Minun kanssani tulee olemaan niin paljon yksinkertaisempaa, 
kun erityinen armon jakelu tullaan antamaan sieluille, jotka kutsuvat Minua Koettelemusten Aikana.”  

”Clare, enkö Minä kertonut sinulle, että älä huolehdi, että Minun sanani sinulle ei tule palaamaan 
Minulle tyhjänä? Missä on sinun uskosi, Tytär?”   

( Clare ) Ja Hän viittasi siinä minun pääni pyörimiseen ja pyörimiseen ja näihin ajatuksiin, joita tulee ja 
tulee, että minä haaskaan aikaani tekemällä näitä asioita – kenelläkään ei ole aikaa kuunnella niitä tai 
jakaa niitä tai mitään sellaista. Paholaiset ovat tartuttaneet minulle nuo ajatukset. Ja joskus tulen 
heikoksi ja annan niille periksi. Siispä, vastasin Hänelle… ”Minun pääni pyörii yhä sen vuoksi, mitä on 
vielä tehtävänä?”  

( Jeesus ) ”Minun Armoni ja ymmärrykseni ovat rajattomia sinun puolestasi. Sinä olet antanut Minulle 
niin paljon, Clare. Enkö Minä voisi hauskuuttaa sinua ohikiitävän hetken?”  

( Clare ) En ole saattanut loppuun listaani ja pääni pyörii edelleen.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minä tiedän. Ja Minä olen tässä, pidellen sinua, Clare. Minä olen todella tuomassa 
sinua takaisin alas perusasioihin, Minun lohduttamiseeni. Minä kaipaan päivää, jolloin me tulemme 
seisomaan kasvokkain.”  

( Clare ) Oi, Herra – jo itse ajatuskin saa minun henkeni salpautumaan! Ihmettelen, että tulenko 
pyörtymään ilosta? Pyydän, rauhoita minua! Tulen olemaan iloinen, kun lupaamasi Rauha laskeutuu 
päälleni ja voin sanoa… ”Se on täytetty.”  

( Jeesus ) ”Siihen kohtalokkaaseen hetkeen asti, jatka meidän lastemme varustamista. Heitä tulee 
jatkuvasti lisää, tiedäthän.”  

( Clare ) Ja, en ollut katsonut. En tiennyt tarkkaan, mistä Hän puhui, mutta sitten arvelin, että… 
kanavan tilaajia. En ole katsonut sitä viime aikoina.  

( Jeesus ) ”Ei ole tarpeen katsoa, jatka vain joka päivä tuoreen mannan tuomista heille. Minulla on 
monia enkeleitä, Clare, enemmän kuin pystyisit maallisen elämän aikana laskemaan.”  



( Clare ) Vau, Se on PALJON!  

( Jeesus ) ”Ja Minä haluan vakuuttaa sinulle, että jokainen ponnistus, minkä olet tehnyt ja teet, tulee 
tuomaan hyvää hedelmää, tavoittaakseen Minun Ihmisiäni totuudella. Pyydän, älä anna itsesi tulla 
vaiennetuksi uhkilla, että se, mitä olet tekemässä, on turhaa. Se ei ole turhaa, Minä olen Sinun 
kanssasi, Lapsi.”  

( Clare ) Kiitos sinulle siitä, Jeesus. Pyydän, auta minua keskittymään siihen totuuteen. 

( Jeesus ) ”Ja te loput Minun Morsiamistani, pyydän, jättäkää runsaasti materiaalia jälkeenne 
ystävillenne ja sukulaisillenne. Jos te jätätte yhden kirjan Minun Sanani lisäksi, The Rapture was real 
(=Taivaaseennosto oli todellinen) tulee auttamaan heitä saamaan otetta siitä, mitä juuri on 
tapahtunut ja ketä he ovat Minulle. On niin tärkeää, että he saavat selville, kuinka rakastava ja 
lähestyttävä Minä olen, että Minuun voi luottaa. Että he voivat luottaa Minuun. Sekä nettitikkuja, joita 
Ezekiel ja Clare ovat valmistelemassa. Ymmärtäkää, että Minä pidättelen tilanteita juuri nyt, jotka 
tekisivät jakamisen mahdottomaksi. Minä en voi tehdä tätä pitkän aikaa, joten pitäkää huoli, että 
saatte sen, mitä tarvitaan.”  

( Jackie ) Kaikki, mitä on julkaistu kanavallamme, niistä me olemme valmistelleet PDF E-kirjoja ja 
Videoita nettisivullemme jesus-comes.com:iin – linkki E-kirja luetteloon on tämän videon alla 
YouTubessa. Sisar Claren Nettisivulla heartdwellers.org:ssa te löydätte lisää informaatiota E-kirjoista, 
nettitikuista ja Amazonista.  

( Clare ) Oi, Herra, tämän viime hetken asioiden käsitteleminen on niin uuvuttavaa ja jännittynyttä!  

( Jeesus ) ”Minun Rakkaani, uupumus ja jännittyneisyys, joita tunnet, ei ole mitään verrattuna suruun, 
jota Minun täytyy kantaa Minun sydämessäni sielujen puolesta, joita minä en koskaan ole kykenevä 
saamaan Minun luokseni Taivaaseen.”  

( Clare ) Kun Hän sanoi sen, näin Hänen sydämensä ja se oli rikkirevitty ja paljas, verta virtasi runsaasti.   

( Jeesus ) ”Sinun Jumalasi Sydän on haavoittunut melkein korjauskelvottomaksi, jos se olisi 
mahdollista. Ymmärrätkö?”  

”Näitä lapsia, jotka tulevat kuolemaan tässä sodassa, Minä rakastan hyvin hellästi, kuin viattomia 
vauvoja. Minä kaipaan koota heidät Minun Talooni, missä kaikki on turvallista. Mutta ensin heidän 
täytyy antaa suostumuksensa ja niin harva kiinnittää yhtään huomiota tällä ratkaisevalla hetkellä. Ja 
kun he heräävät, on liian myöhäistä.”  

”Mutta älkää koskaan aliarvioiko Minun Armoni voimaa. Uskotko todella, että te voitte kiilata Armon 
ovea avoimeksi rukouksilla, kun se yrittää sulkeutua?”  

( Clare ) Kyllä, Herra – Minä uskon, että Sinä tulet vastaamaan meidän rukouksiimme paljolla Armolla, 
koska Sinä Itse olet kertonut minulle niin.  

( Jeesus ) ”Tuo on uskoa, jota Minä rakastan nähdä. Minä rakastan kuulla nuo sanat sinulta, Minun 
Rakas ja Rallisarvoinen Rakkaani. Kuinka sinä olet kasvanut uskossa! Kuuletteko, Minun Ihmiseni, 
vastaus on ”KYLLÄ!” Teidän rukouksenne pidättelevät Isän vihaa. Jatkakaa valmistelemista ja rukoilkaa 
ja pitäkää sydämenne vain Minua varten.”  

”Älkää salliko vihollisen johtaa teitä sivuraiteille, etteivät lamppunne sammu. Meidän täytyy 
työskennellä, kun vielä on kaistale valoa jäljellä.”  



”Tehkää kaikki voitavanne saadaksenne ihmiset rakastamaan Minua, Minun Morsiameni. Tehkää 
kaikki voitavanne ja se, mikä ei ole teidän voimassanne, sen Minä tulen hyvittämään Minun 
armollani.”  

”Menkää nyt ja hoitakaa Minun katrastani. Kutsukaa Minua ja Minä tulen päästämään teidät kaikista 
peloistanne ja kruunaamaan jokaisen ponnistuksenne runsaalla hedelmällä ikuisuudeksi.”  


