
268. Olkaa ilman Juonikkuutta & Katukaa Maailman puolesta 

OLKAA ILMAN JUONIKKUUTTA JA KATUKAA MAAILMAN PUOLESTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Maaliskuuta, 2016.  

( Clare ) Herra on meidän kanssamme, kallisarvoiset Sydänasukkaat.   

No niin, me saimme valmiiksi nettitikkujen sisällön ja olemme odottaneet ladataksemme sen yhtiölle, 
siispä me tulemme saamaan sen valmiiksi aika pian. Ja tapa, jolla voitte ladata sen myöskin omille 
nettitikuillenne. Se tulee viemään vielä pari päivää, meillä on vielä muutamia asioita, joita pitää 
selvittää. 

Tämä on lyhyt huomautus minulta ( Jackie) – Olemme laittaneet kaikki viestit saksaksi & englanniksi 
nettisivullemme jesus-comes.com – Pyydän olkaa vapaita lataamaan kaikki laitteillenne. 

Clare jatkaa… Mutta tämä on ollut rankkaa. Jokainen meistä on ollut hyökkäyksen kohteena, joko 
sairaana tai asiat ovat menneet pieleen. Siispä, ne ovat ihmeellisiä merkkejä (hekottaa) siitä, että 
tämä on hyvin tärkeä projekti, joka tulee koskettamaan paljon ihmisiä, jotka jätetään jäljelle.  

Kun tulin rukoukseen, minun täytyy kertoa teille – olin hyvin turhautunut! Minulla on ollut neljä 
rankkaa päivää ja… olen kuin pikkulapsi. Minä todella halusin vähän jäätelöä! Tiramisu on täsmälleen 
se, mitä minä todella halusin. Kysyin Herralta siitä, koska en halunnut rikkoa paastoani makeilla 
herkuilla ja sain ”Himo lihassa”-viestin Raamatun Lupauksista. Ja Ezekiel sai peukalon alaspäin siitä 
myöskin. Ja olin niin vihainen! Olin kuin pieni viisivuotias, joka ei voinut saada keksiä. Se oli kauheaa! 
Se oli vain hirveää. Ja tiedän, että vihollinen on päässyt sisään ja hänen sallitaan tehdä asiat 
vaikeammiksi meille juuri nyt, mutta sielun hyve pitää vihollisen ulkopuolella – ei pienet lapset, jotka 
pillastuvat, pienet 70-vuotiaat lapset pillastuvat, yhtä kaikki, saadakseen oman tahtonsa läpi, koska 
eivät saaneet makeita herkkuja, joita halusivat. 

Siispä, minulta vei jonkin aikaa työstää se mielestäni. Ja oli joitakin muita asioita myöskin, jotka 
vaivasivat minua ja aion jakaa sen teidän kanssanne tässä.  

Tulin rukoukseen ja Herra oli niin armollinen. Hän sanoi… ”Minä tiedän, kuinka raskasta tämä on ollut 
sinulle, Rakkaani. Mutta loppu on näkyvissä. Minä tarkoitan sitä, koko Minun sydämestäni. Ja enkö 
Minä ole luvannut sinulle, että Minä ylläpidän sinua, jopa näiden koettelemusten keskellä?”  

( Clare ) Hän oli hyvin suloinen, mutta minun täytyy kertoa teille – minä kaduin asennettani, ennen 
kuin tulin rukoukseen. Koska olin hyvin paha tyttö.  

Joka tapauksessa sanoin… ”Olet, Herra. Sinä olet luvannut minulle sen. Mutta minä ajattelen, että 
minä tavallaan putosin reunalta tänään, torjuen vastustuksen.  

Jeesus vastasi… ”Kyllä, näkymättömän vastustuksen.”  

( Clare ) Ja vastasin Hänelle… ”Esteitä. Luulen, että minulta vain loppui kärsivällisyys ja tulin hyvin 
heikoksi. PYSTYISITKÖ Sinä, pyydän, liikuttamaan sen miehen sydäntä, tai hänen, kuka tahansa torjuu 
minun kirjeitäni – liikuttamaan heidän sydämiään, että antaisivat minun käyttää sitä kuvaa?”  

Jep, olemme jälleen sen asian kimpussa, kaverit. Minun sydämeni oli todella asettunut siihen, koska 
se on niin hellänä.  

Jeesus vastasi vain… ”Katsotaan.”  



( Clare ) Ja minä sanoin… Okei. Minä kadun, kun menetin malttini sen herrasmiehen kanssa. Pyydän, 
tekisitkö minulle palveluksen koskien miestä?  

Jeesus sanoi, ”Minä yritän.”  

( Clare ) Antakaa minulle anteeksi, kaverit, että vaihdan puheenaihetta hyvin nopeasti. Herra, Sinä 
pyysit minua rukoilemaan minun lasteni puolesta. Minä en todella halua, että heidät jätetään jäljelle, 
mutta en näe mitään parannuskeinoa näkyvissä siihen. 

Ja Herra sanoi… ”Kalliomoskeija.”  

( Clare ) Ja sanoin… Todellako?  

( Jeesus ) ”Kyllä, todella. Me olemme hyvin lähellä. Siksi Minä tarvitsen sinun rukouksiasi. Kaikista 
rukouksista lastesi puolesta, äidin sydän on kaikkein tärkein, että heitä ei tulla jättämään jäljelle. Älä 
luovu heidän puolestaan rukoilemisesta. Älä anna periksi.”  

( Clare ) Okei, minä aion todella yrittää, Jeesus. Siispä, Jeesus – mistä Sinä haluaisit puhua tänä iltana?  

( Jeesus ) ”No niin, edessäsi on monia teitä joka päivä. Valitse aina kapea. Aina. Ylevät sanat tekevät 
ihmisestä pyhän ja oikeudenmukaisen: mutta hyveellinen elämä tekee hänestä rakkaan Minulle.”  

( Clare ) Siispä, okei, minä annan teille täydennystä tähän asiaan, kaverit. Tämä oli minun ”pahani” 
jälleen. Se, mistä Hän tässä puhuu, on että halusin niin kovasti sisällyttää maalauksen Herrasta 
nettitikkuun, lohduttamaan niitä, jotka jätetään jäljelle, että minä yritin sujauttaa pienen kuvan 
kirjeessä. Mutta meillä oli vain vaikeuksia tiedostojen lataamisessa, siispä arvelin, että Herra ei voinut 
suojella meitä viholliselta, koska en ollut täysin rehellinen.  

Siispä menin Raamatun Lupaukset-kirjalle ja sain viestin – arvatkaa minkä? Rehellisyyden. Oi, olin niin 
poissa tolaltani! Olin niin vihainen!  

Sanoin… Mutta Herra! Kristityt salakuljettavat Raamattuja Kiinaan! Eikä se ole rehellistä! 

Mutta Hän ei uskonut mitään siitä. Siispä otin kuvat pois. Oi, olin niin vihainen. Ajattelin sitä uudelleen 
ja kirjoitin taiteilijalle sanoen… ”Tämä on 15 gigabitin nettitikku ja kuvanne on 74 kilobitin. Sen voi 
jokainen saada internetistä nyt – mutta kukaan ei tule kykenemään saamaan sitä, kun Ilmestyskirja 
toteutuu. Ja nämä ihmiset tarvitsevat toivoa! Heidän tarvitsee nähdä rakastava Jeesus ja kuvanne 
vangitsee sen Hänestä. PYYDÄN, voisitteko harkita uudelleen?”  

Siispä lähetin sen hänelle ja kerroin hänelle, että me maksamme näistä nettitikuista. Me emme saa 
yhtään voittoa siitä. Periaatteessa me annamme ne pois.  

Ja Herra kiilasi väliin tässä vaiheessa ja Hän sanoi… ”Nyt TUO oli oikein tehty. Eikä olla ovela. 
Juolahtiko päähäsi koskaan, että Minä halusin antaa tälle hyvin varakkaalle miehelle mahdollisuuden 
tehdä jotakin Minun puolestani? Ilman, että hyötyisi maallista palkkiota siitä? Tai, että hänen sielunsa 
saattaa olla vaarassa? Ja tämä yksi ystävällisyyden teko saattaisi juuri palauttaa hänet armon 
muotoon, aivan sillä hetkellä, kuin hän sitä eniten tarvitsee?”  

( Clare ) Kyllä, Herra, se juolahti minun mieleeni. Ja kun kaikki tämä oli tapahtunut, kaverit, minä 
ajattelin Ron Wyattia – anestesiologia, joka teki arkeologiaa vapaa-ajallaan ja hän sai etuoikeuden 
löytää Liiton Arkin ja Nooan Arkin ja Punaisen Meren ylityspaikan ja niin monia muita asioita. Hänet oli 
niin suuresti siunattu. Joka kerran, kun asiat kääntyivät hänen eduksensa, hänelle tarjottiin 
mahdollisuutta lähteä näytteiden kanssa, ilman hallituksen lupaa – ja hän kieltäytyi tekemästä niin. 
Joka ikinen asia, jonka hän otti paikoilta, sen hän tarkistutti heillä ensin. He antoivat hänelle luvan. Ja 



ajattelin sitä paljon, kun olin pinnistelemässä ulos koko tilanteesta, katsoen omaa käytöstäni. Ja 
hänen esimerkillään oli todella vaikutusta minuun. Siispä, Herra toi esiin asian, että minä ajattelin 
Ronin esimerkkiä.  

( Jeesus ) ”No niin, olit oikeassa, kun ajattelit Ron Wyattia. Hänellä oli monia, monia mahdollisuuksia 
olla epärehellinen, mutta hän oli hyvin rehti mies. Hän maksoi siitä kalliisti. Lopussa, Minä palkitsin 
hänet suurimmalla löydöllä hänen elämänsä Paljastuksena ja arkeologin unelmien toteutumisena. 
Jollakin, jonka Minä varasin ihmiselle, joka ei ole petollinen.”  

”Minun lapseni, jos te haluatte vastaanottaa Minun suurimmat siunaukseni, teidän täytyy olla 
rehellisiä. Ei, Minä en puhu Raamattujen salakuljettamisesta Kiinaan – se on ihmisen laki, ei Minun. 
Siinä tapauksessa, te olette oikeutettuja. Mutta tässä tapauksessa, miehellä on oikeus kieltää sinulta 
kuvansa käyttö. Hän ei ehkä näe tekojensa seurauksia nyt, mutta hän näkee myöhemmin. Ja Minä 
voin kääntää jopa sen hyväksi. Minä en voi siunata oikoteitä, Clare. Mutta Minä voin siunata 
horjumattoman rehellisyyden. Jopa jos se lähtötilanteessa näyttää menetykseltä, Minä tulen 
hyvittämään sinulle sen, mikä on epäoikeudenmukaista. Ihmisen sydän on paha kaikilla tavoilla, 
kunnes hän tulee palvelemaan Minua ja Minä asun hänessä. Sitten hänen odotetaan elävän 
oikeamielisesti Jumalan ja ihmisen edessä. Hän ei enää kuulu itselleen, hän on Minun. Ja Minulle 
kuuluvien täytyy olla täysin ilman juonikkuutta.”  

( Clare ) Kun lataaminen jumittui ja Tad sanoi sen johtuvan kuvasta, arvelin, että Sinä olet yrittämässä 
saada minun huomioni. Ja menin rukoilemaan vastustusta vastaan, kuulin… ”Minä en voi suojella sitä, 
mikä ei ole rehellistä.”  

Siispä menin Raamatun Lupaukset-kirjalle ja sain ”Rehellisyys”-viestin. Ja tässä minä olen jälleen, 
kaverit – tunnustamassa erehtymistäni. Olin ovela. Ja poistin kaikki kuvat, koska tarkoitus EI pyhitä 
keinoja. Ei väliä, kuinka paljon minä halusin tehdä jotakin hyvää niille, jotka jätetään jäljelle, ei ole 
oikein, että minä olen epärehellinen. Siispä, pyydän, antakaa minulle anteeksi.  

Herra aloitti jälleen, ”Koska Minä rakastan teitä, niin Minä kasvatan teitä kuriin ja ohjaan teitä, Minun 
Morsiameni. Älkää antako itsestänne löytyvän mitään maailmasta peräisin olevaa. Olkaatte kaikki 
Israelilaisia ilman juonikkuutta. Te opitte, kaikki teistä. Minä esittelen teille monia mahdollisuuksia 
joka päivä harjoittaa hyvettä. Ja kun te sanotte ”kyllä” Minulle, te kasvatte pyhyydessä Jumalan ja 
ihmisen edessä. Lopussa, ei väliä, mitä se teille maksaa silloin, Minun siunaukseni tulevat hallitsemaan 
teitä teidän rehellisyytenne vuoksi.” 

”Ja nyt, Minä jälleen pyydän teidän rukouksianne maailman puolesta. Niin paljon on kriittisessä 
pisteessä ja Minä tarvitsen Minun Ihmisteni katuvan maailman syntejä: lapsikauppaa, aborttia, 
huumeiden väärinkäyttöä, hallinnon hyväksikäyttöä, planeetan massatuhoa. Teidän hallitsijanne eivät 
näe, että he sahaavat juuri sitä oksaa, jossa he ovat istumassa. He ovat täysin sokeita ja harhaan 
johdettuja tämän planeetan tulevaisuudesta ja siitä tosiseikasta, että MINÄ TULEN puuttumaan 
asioihin ja kääntämään kaiken ympäri. Itsekäs kunnianhimo on saanut otteen hallitsevasta luokasta ja 
itsekäs kunnianhimo tulee olemaan heidän tuhonsa.”  

”Mutta Minä haluan teidän käsienne olevan puhtaita Minun edessäni. Älkää liatko niitä 
tuomitsemisen vereen. Pikemminkin, anokaa armoa koko ihmiskunnalle, jopa kaikkein katalimmille. 
Tällä tavalla, te tulette olemaan kuin Minun Isäni Taivaassa, Jonka sydän on liikuttunut sääliin jatkuvan 
vallan etsimisen vuoksi, jota etsivät he, jotka näennäisesti kontrolloivat maailmaa, mutta he ovat vain 
Saatanan käsissä olevia pelinappuloita.”  



”Olen tulossa ottamaan takaisin kontrollin pahoilta ja jakamaan oikeutta, vahvistamaan rauhan, tasa-
arvoisuuden ja mahdollisuuden heille, joilta se on niin kovin kauan riistetty. Minä TULEN 
ennallistamaan Maapallon. Minä tulen parantamaan taudit. Minä tulen kompensoimaan säteilyn ja 
kaikki muut myrkyt ympäristössänne. Minä tulen muuttamaan vedet kristallinkirkkaiksi jälleen ja 
nuoret tulevat jälleen syntymään ilman epämuodostumia. Sairaat tulevat parantumaan ja ihmisten 
sydämet tulevat liikuttumaan sääliin toinen toisensa puolesta, etsien tehdä vain hyvää naapurilleen.”  

”Kaikki tulevat riemuitsemaan Minun oikeamielisyydessäni. Heidän toivonsa tullaan palauttamaan. 
Rikkonaiset elämät tulevat jälleen nousemaan tuhkasta ja kaikki ihmiset tulevat ylistämään Minua 
Minun Pyhällä Vuorellani.”  

”Mutta toistaiseksi, Minun Siunattuni, Minä tarvitsen teidän katuvan maailman syntejä. Tuokaa ne 
Isän Valtaistuimen juureen ja anokaa Armoa. Anokaa Armoa, sillä aika on vähissä. Ja Minä en halua, 
että KUKAAN menehtyy.” 


