
262. PYHÄN HENGEN HALU MEITÄ VARTEN 

Pyhän Hengen Halu meitä varten  

Jeesuksen ja Pyhän Hengen sanoja Sisar Clarelle, 26. Helmikuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon Pyhän Hengen suloinen ja lohduttava läsnäolo teidän kaikkien kanssanne. 

Eilen illalla, Pyhä Henki hallitsi – luulen, että koska Herra on todella, todella sidottu valmisteluihin 
ottaa Hänen Morsiamensa ja tuoda niin monia sieluja kuin mahdollista Hänen luokseen, ennen kuin 
kaikki pääsee irti.  

Kun tulin rukoukseen, usean minuutin ajan Herra salli minun nähdä Hänet peitettynä. Vain täysin 
veren peitossa. Tavalla, kuten Hän on The Passion-elokuvassa. Verta oli vain päästä varpaisiin ja se oli 
vain uskomatonta, uskomatonta – Hänen ruumiinsa kunto. Hän kärsii niin paljon juuri nyt, kaverit. 
Niin paljon. Siitä syystä, Pyhä Henki otti Hänen paikkansa rukousajallani.  

Mutta tiedän, että Hän kokoaa sieluja ja Hän myös katsoo ihmisten tekemisiä, jotka ovat johtamassa 
mitä traagisimpiin, traagisiin elämän ja sielujen menetyksiin, mitä tällä Maapallolla koskaan on 
tapahtunut. Koska tämä Maapallo on paljon enemmän kansoitettu kuin, mitä se oli Nooan aikana. 
Pyhä Henki ilmestyi rukousaikani aikana tänä iltana.  

Eilen illalla minun pääni pyöri, kuten tavallista, kun minun täytyy olla tekemisissä paljon maailman 
kanssa. Aloitin aikamme yhdessä:   

Kesti kauan Sinulle Pyhä Henki, viimein kammeta minut pois minun kiiretyöstäni ja pyörivästä 
mielestäni. Oi, kiitos Sinulle, Rakas Jumala, kun pelastit minut itseltäni ja maailmalta.  

Kun suhde Jeesuksen ja Pyhän Hengen kanssa on hyvin, hyvin romanttinen, se on jopa puhtaampi, 
eikä koskaan ole jälkeäkään sopimattomuudesta tai seksuaalisista vihjauksista. Jeesus on neitsyt ja 
niin on Pyhä Henki ja kuka tahansa, joka ei voi nähdä tai vastaanottaa sitä, tarvitsee armon 
päästämään heidät epäpuhtaista päähänpinttymistä seksiin. Jumala on puhdas, rakkaus Jumalaan on 
puhdasta ja jos koskaan saatte vihjettäkään mistään seksuaalisesta käyttäytymisestä, ymmärtäkää, 
että te olette tekemisissä joko demonin tai oman mielenne kanssa, joka tarvitsee pahasta 
päästämistä. Ihmiset, jotka ottavat nämä viestit ja vääntelevät niiden olevan seksuaalisia - heillä on 
vakavia psykologisia ongelmia ja he tarvitsevat apua. Pyydän, rukoilkaa heidän puolestaan.  

Taivaassa ei ole seksiä, vain toistaakseni sen, mitä olen kertonut teille niin monta kertaa aikaisemmin 
– Taivaassa ei ole seksiä. Ei ole olemassa seksuaalisia suhteita, joissa olisi mitään näkyjä Taivaasta, 
Jumalasta tai enkeleistä tai pyhimyksistä. Jos näette jotakin sellaista, te katselette demonista 
manifestaatiota. Nuhdelkaa se ja sanoutukaa siitä irti, kaikkien Nimien Nimessä, Jeesus Kristuksen 
Nimessä. Ja jos teidän täytyy, kutsukaa Pyhät Enkelit poistamaan ne saastaiset, epäpuhtaat olennot.   

Siispä – Sen sanottuani, voin jatkaa tämän viestin kanssa, tietäen, että te ette ota sitä väärällä tavalla. 

Pyhä Henki on ihmeellinen mies. Hän on täydellinen herrasmies, täysin keskittynyt rakkauteen ja 
täysin meidän, hyvin ainutlaatuisella tavalla. Sekä teidän että minun yksilöllisesti.   

Kuten olen selittänyt aikaisemmin, on olemassa Jumalan jälki – tässä minua on ohjeistettu. Jälki 
Jumalalta, yhdistelmä ainutlaatuisia ominaisuuksia, joita jokainen meistä omistaa, eikä kukaan meistä 
ole identtinen. Siitä syystä, Jumala saa lohtua meidän jokaisen ainutlaatuisesta persoonallisuudesta ja 
te tyydytätte Hänen Rakkauden kaipuunsa ja Ylistyksensä tavalla, johon kukaan toinen sielu ei pysty. 



Hän kaipaa teidän näkevän Hänet Jumalana, joka Hän on, miehen hahmossa ja teidän harjoittavan 
omaa suhdettanne Hänen kanssaan. Lohduttajan.   

Minulta on vienyt kauan aikaa viimein hyväksyä Hänen Henkilönsä miehen hahmossa. Vuosia pidin 
Häntä käsivarren mitan päässä, mutta Hän jatkoi yrittämistä ja murtautui kaikkien minun typerien 
pelkojeni läpi. Tänä iltana, minä viimein rentouduin Hänen kanssaan, kun me tanssimme ja vain 
rakastuin Häneen päätä pahkaa! Oi, kuinka hellä Hän on! Hän antoi minulle paljon aikaa sopeutua 
Hänen persoonaansa.  

Suloinen Herra, puhu meille. Pyhä Henki aloitti… ”Minun käsivarsillani voit olla täysin kotona ja levätä. 
Minä rakastan kyllästää sinun mielesi Pyhillä ajatuksilla, rauhalla ja Pyhien Kirjoitusten 
ymmärtämisellä ja syvällisellä rakkaudella, jota Minä tunnen sinua kohtaan. Aivan liian kauan Minut 
on nähty vain lintuna, kuitenkin todella Minut on tehty miehen hahmoiseksi, ei sulkien kanssa, vaan 
lihan ja ihon, niin kuin sinutkin. Sillä me olemme tehneet sinut Meidän Kuvaksemme ja me jokainen 
kaipaamme tulla syvään kestävään ylistyksen ja pyhän keskustelun suhteeseen teidän kanssanne.” 

”Minun sydämeni mukaista on ohjeistaa ja ylentää jokaista teitä, pitäen teille seuraa, kuten on 
kirjoitettu Minusta, kun Jeesus sanoi. ”Ja Minä olen rukoileva Isää ja Hän antaa teille toisen 
Puolustajan auttamaan ja olemaan teidän kanssanne iänkaikkisesti. Tämän Minä olen teille puhunut 
ollessani teidän tykönänne. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä Minun Nimessäni, 
Hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä Minä olen teille sanonut.” Johanneksen 
Evankeliumi 14:24-26.  

Kuten Pyhä Henki jatkoi tässä… ”Älkää pelätkö lähestyä Minua. Ettekö oivalla, että Minä olen 
kanssanne aina, puhuen teille jatkuvasti, järjestäen tilanteita elämissänne, hetkestä hetkeen ja jopa 
antaen teille oikeat sanat ja asenteet, kun te tarvitsette neuvoja.”  

( Clare ) Voi pojat, voin todella tuntea Hänen auttavan minua riuhtaisemaan itseni irti lihastani, kun 
menetän malttini!  

( Pyhä Henki ) ”Kun hukkaat jotakin, kutsu Minua apuun.”  

( Clare ) Tiedättehän, kaverit – sanon tässä sivuhuomautuksen. Olen tehnyt sitä. En välitä, jos 
tietokone on sekoilemassa tai jos olen hukannut jotakin. Me emme puhu siitä hampaasta… Luulen, 
että se on nöyryysharjoitus – jota minä tarvitsen aika kipeästi… Rukoilin ja pyysin Häntä auttamaan 
minua, mutta me emme koskaan löytäneet sitä.  

Mutta suurimman osan aikaa, kun hukkaan jotakin, pyydän Pyhää Henkeä, ”Pyydän, näytä, mihin 
laitoin sen?” Ja sekunnin sisällä huomaan sen, mitä ikinä olin etsimässä. Hän on ihmeellinen! Älkää 
unohtako pyytää Häntä auttamaan teitä löytämään asioita, se todella toimii.  

Siispä, jatkamme siitä, mitä Hän oli sanomassa.  

( Pyhä Henki ) ”Kun kohtaatte tilanteita, jotka ovat yli ymmärryksenne, pyytäkää Minua ja Minä tuen 
antamaan teille vapaasti, kaiken, mitä tarvitsette.”  

( Clare ) Tiedän naisen Montanassa, jolla oli ongelmia autonsa kanssa ja hänen täytyi hankkia siihen 
uusi moottori, hän ei tiennyt mitään mekaniikasta. Hän EI tiennyt MITÄÄN. Mutta Herra kertoi hänelle 
rukouksessa, että Hän neuvoisi naista, kuinka laittaa moottori paikoilleen. Ja uskotteko? Nainen teki 
sen! Aivan itse! Ihmeellistä! Aivan ihmeellistä.  



Siispä, Hän voi tehdä mitä tahansa. Hänellä on kaikki tieto, mitä me tarvitsemme milloin tahansa. Ja 
tiedättehän, että Herra on sanonut Pyhissä Kirjoituksissa, ”Kuka tahansa, joka pyytää Viisautta – Sen 
Minä tulen antamaan heille. Vain pyytäkää.”  

Jatkamme, Pyhä Henki sanoi… ”Niin monet, monet kerrat, te kuuntelette Minua, mutta ajattelette sen 
olevan oman mielenne äänen, kun itse asiassa Minä olen imeyttämässä teihin Minun 
ymmärtämystäni. Odottakaa Minun vastaavan teille, kun teillä on kysymyksiä. Odottakaa Minun 
auttavan teitä löytämään asioita. Odottakaa Minun valmentavan teitä tilanteiden läpi ja jopa 
käynnistävän autonne, kun se sakkaa, lähettävän jonkun auttamaan teitä, kun teillä on mieli maassa, 
inspiroimaan toisia antamaan apua, kun sitä tarvitaan. Teidän ei tarvitse, kuin pyytää! Minä olen aivan 
tässä teidän kanssanne.”  

”Katsokaahan – Minä myös olen teidän kanssanne aina. Me olemme erottamattomia, Isä, Poika ja 
Pyhä Henki. Missä yksi on, siellä on myös toinen. Päivässä tai yössä ei ole tuntia, että Minä en olisi 
kanssanne tai edes puhumassa teille. Oppikaa oivaltamaan Minun läsnäoloni, joka on jatkuvasti teidän 
kanssanne. Minä ryntään palvelijoitteni luo kera tiedon, viisauden, profetian, hyveen ja niin monen 
muuan asian, joita on liian lukuisia mainittaviksi. Miksi? Koska te TARVITSETTE Minua, koska Minut 
luvattiin teille ja Jumala ei koskaan riko lupaustaan.”  

”Ainut varaus, joka teillä tulisi olla koskien Minua, on olla koskaan murehduttamatta Minua. Kyllä, 
todella Minä olen herrasmies ja juoru, epäpuhdas keskustelu, väärän todistuksen antaminen, 
varastaminen ja seksuaaliset synnit, niiden aikana Minä en kestä olla paikalla ja niinpä Minä vetäydyn 
heistä, jotka harjoittavat näitä asioita. Minä olen aina niin herkkä toisten sielujen vahingoittamiselle, 
kun he eivät ole paikalla puolustamassa itseään tai edes ollenkaan. Minä vihaan nähdä ketään 
loukattavan. Minä murehdin niin helposti, kun puhutaan Minun astioistani jaloa käyttöä varten ja kun 
te alatte sellaisen vahingoittamisen, Minulla ei ole mitään muuta turvautumista, kuin vetäytyä teistä.”  

”Siispä, pyydän, älkää karkottako Minua pois luotanne. Vahtikaa sydäntänne erityisen huolellisesti. 
Vartioikaa, mitä kuuntelette ja katselette. Pitäkää mielenne puhtaina, pitäkää ajatuksenne puhtaina. 
Välttäkää muiden tuomitsemista. Sydämenne tulisi olla Minulle sopiva asumispaikka.”  

( Clare ) Ja se oli Hänen viestinsä loppu.  

Ja jatkan tässä ohikiitävän hetken, Pyhästä Kolminaisuudesta. Olen puhunut monen muslimin kanssa, 
että Jumala on Yksi – ei ole olemassa kolme Persoonaa, henkilöä. Tämä koko konsepti tuli, kun Herra 
inkarnoitui. Se oli aina totta, koska jos katsotte Mooseksen Ensimmäiseen Kirjaan, jopa Koraaniin, 
”Me teemme ihmisen MEIDÄN kuvaksemme.” Se on monikko.  

Siispä, New Age-ihmiset sanoisivat, ”No niin, avaruusihmiset puhumassa,” tiedättehän. Ei – Jumala 
puhuu ja Hän puhuu kolmesta manifestaatiosta, joita Hänellä on, kolmesta erilaisesta muodosta, 
joissa Hän manifestoituu – Isä, Poika ja Pyhä Henki.  

Ja näin minä kuvaan sen ihmisille, joilla on ongelma Kolminaisuuden Ykseyden kanssa: Ota 
kananmuna, esimerkiksi. Siinä on kuori, keltuainen ja valkuainen. Se on silti kananmuna, se on vain 
yksi kananmuna. Sillä vain on kolme osaa. Siispä, kuori on se, minkä näette. Ja te voisitte samaistaa 
sen Jeesukseen, koska Hän inkarnoitui, että te näkisitte Hänet. Keltuaisen te voisitte pitää Isänä, 
kananmunan luovan osana. Ja valkuaisen te voisitte ottaa Pyhänä Henkenä, kananmunan ravitsevana 
osana.  

Siispä, katsokaahan – yhdessä Jumalassa on kolme luonnetta. Ja miksi Herra teki tämän? Hyvin 
yksinkertaisesti: kun menette taaksepäin varhaisiin aikoihin, omatakseen suhteen ihmisen kanssa, piti 
olla kunnioitusta. Ja niin, varhaisina aikoina, Jumalaan oli liitetty suunnaton määrä voimaa. Häntä ei 



voinut lähestyä, kuten Siinain Vuorta: ”Jos joku astuu jalallaan tälle vuorelle, he kuolevat 
välittömästi.” Se on Mooseksen Toinen Kirja. Siitä tuli Jumalan henkilöllisyys, MINÄ OLEN.  

Mutta sitten, Jeesus inkarnoitui lunastaakseen meidät meidän syntiluonnoistamme, koska ihminen oli 
tehnyt syntiä. Eikä ollut mitään keinoa, millä Hän olisi voinut ennallistaa hänet. Siispä Jeesus 
inkarnoitui ja tekemällä sen, Hän paljasti Jumalan luonteen aivan meidän silmiemme eteen – 
myötätunnon, armon, Rakkauden. Pitkämielisyyden. Oi hyvänen aika, Hän antoi meille niin monia 
oppiläksyjä, niin monia oppiläksyjä Rakkauden luonteesta, mikä on Isän todellinen luonne.  

Siispä, suhde muuttui Jeesuksen myötä, Vanhasta Liitosta Uuteen Liittoon ja Isän Rakkauden 
Todellisen Luonteen paljastamiseen. Mutta Jeesus ei voinut jättää meitä yksin. Siispä Isä lähetti 
Hengen. Ja jopa nyt Hän asuu meidän sisällämme, kuten on kirjoitettu Johanneksen Evankeliumin 14. 
luvussa.   

Toinen tapa, millä te voitte nähdä, kuinka tämä toimii, vain katsomalla ihmisolentoa. Ihmisellä on 
ruumis. Hänellä on sielullinen luonne, ajatuksineen ja tunteineen. Ja hänellä on henki, hänen 
olemuksensa ydin. Tässä on kolme osaa, aivan kuten Pyhässä Kolminaisuudessa. Mutta se on silti yksi 
ihminen. Siispä kaikille teille, jotka olette kamppailleet Kolminaisuuden ja Kolminaisuuden konseptin, 
käsitteen, kanssa, minä toivon, että tämä auttaa. 

Herra siunaa teidät kaikki. 


