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RAKASTAKAA & SUOJELKAA TÄTÄ KANAVAA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Maaliskuuta, 2016. 

( Clare ) Herra siunatkoon ja varjelkoon meidät, Sydänasukkaat. Ja erityisesti auttakoon meitä 
olemaan nokkelampia kuin vastustuksemme, nokkelampia kuin vihollisemme ja pysymään rakkauden 
ja rehellisyyden asemissa toinen toistemme kanssa.  

Siispä, tänä iltana rukouksen ja ylistyksen aikana tunsin kuhmut ja kolhut, lyönnit ja murtumat, joista 
elämä on tehty, kun ollaan tekemisissä ihmisluonnon kanssa – omani mukaan lukien. Se raastoi 
sydäntäni ja näin meidän Herramme ristiinnaulittuna edessäni. Mutta, kun Hän valitsi laulun, 
ylistysaikani loppupuolella, ”Jäljelle Jääneet Ydinsodassa”, Hän muistutti minua, että nämä asiat, jotka 
pistävät ja tekevät kipeää ihmissydämessämme, eivät ole mitään verrattuna siihen, mitä on tulossa 
maailman osaksi ja missä meidän huomiomme pitää olla nyt. Kaikki muut asiat tullaan käsittelemään 
Taivaassa, siispä jatkakaa vain eteenpäin menemistä. Ne on heitetty meidän polullemme 
kompastuttamaan meidät, siis älkää kompastuko. Helpommin sanottu kuin tehty, vai?  

Joka tapauksessa, Herra alkoi puhumaan ja kuulin… ”Asu tähtiupotuksin… pidä silmäsi palkinnossa ja 
eteesi asetetussa kilvassa, vaikka se on jo melkein tullut tiensä päähän.”  

”Minun lapseni, teille on niin vähän aikaa jäljellä. Saatana on suunnitellut kaikenlaisia harhautuksia 
teille poistaakseen huomionne siitä, mikä on todella tärkeää. Juuri nyt riutumassa on sieluja, jotka 
tulevat vielä kuulemaan Minusta. On olemassa missioita, jotka tulevina päivinä tulevat kokoamaan 
sieluja Minulle. Pelloilla on työntekijöitä, jotka tarvitsevat tukeanne. Tämä ei ole pikkumaisten 
eroavaisuuksien aikaa. Nyt ei ole aika langeta erimielisyyteen ja tuomitsemiseen, 
mustasukkaisuuksiin, eikä erillisyyksiin ja kilpailemiseen. EI, nyt on aika kokoontua yhteen tiukemmin 
kuin koskaan ennen.”  

”Oletteko koskaan nähneet pingviinin puolustavan poikastaan? Se on ryhmäponnistus. He kaikki 
kerääntyvät nuorten ympärille, laittaen heidät ringin keskelle ja tiivistävät rivinsä ja suojelevat heitä. 
Tällä kanavalla keskuudessanne on monia nuoria kristittyjä, jotka eivät vieläkään erota vasenta 
kättään oikeasta. Monet heistä ovat tulleet erilaisilta aloilta, jopa kulteista, mutta kuitenkin he ovat 
vielä vauvoja Minun tavoissani.”  

”Teidän joukossanne on heitä, jotka eivät ole kuunnelleet Minun opetuksiani tällä kanavalla, jotka 
ovat muovanneet teitä, jotka olette kypsempiä. Minä arvostan ystävällisyyttänne ja hellyyttänne 
toisianne kohtaan enemmän kuin Minä voin ikinä sanoa, mutta kun olette lohduttaneet sielua, 
ohjatkaa heidät opetuksen pariin, virkistämään ja voimistamaan itseään.”  

( Jackie ) Sivuhuomautuksena minulta, Jackieltä, minä rohkaisen kaikkia Heitä, jotka ovat tunnistaneet 
Herran Äänen näissä Opetuksissa, käymään läpi koko soittolistan ja todella imeyttämään kaikki Hänen 
Sanansa, jotka on annettu Clarelle. Te löydätte kaikki Soittolista-Linkit Videon alta tai nettisivun 
oikealta puolelta. Listan kaikista RakkausKirjeistä Jeesukselta, te löydätte myös nettisivulta jesus-
comes.com – Me myös kutsumme teidät Sydänasukas-Perheeseen – Blogin nimi on HeavenTalk fo 
Heartdwellers ja löydätte linkin Videon alta tai nettisivujen oikeasta yläkulmasta. Claren virallinen 
nettisivu on heartdwellers.org.  

Herra jatkoi tästä… ”Heidän lohtunsa ja epäitsekäs rakkautensa on tärkeää, mutta niin ovat 
opetuksetkin tällä sivulla. Minä pyydän teitä käyttämään aikaa ja ohjaamaan heitä johonkin 
kouriintuntuvaan, aiheen mukaan, missä heillä on sekasortoa. Kaikki teistä tarvitsevat lohdutusta, 



rakkautta ja hyväksyntää, mutta ymmärtäminen on avaintekijä, jos te aiotte kestää paholaisten 
hyökkäykset, kun olette poissa tämän kanavan ja sen tuen luota.”   

”Joukossanne on monia, joita on äärimmäisesti tuomittu ja joita vastaan on hyökätty. Kuitenkin te 
olette unohtaneet, kuka on sen kirjoittaja ja olette sallineet itsenne vetäytyvän pois Minun luotani. Ei 
enää! Kun tunnette itsenne tuomituksi, vetäytykää lähelle Minua ja tunnistakaa, että lähde on 
vihollinen, joka yrittää riisua teidät aseista ja lannistaa teidät. Kun te tunnette itsenne tuomituiksi, te 
ette uskalla neuvoa tai lohduttaa muita. Se saa aikaan sen, että te vetäydytte. Taistelkaa sitä 
taipumusta vastaan ja tulkaa juosten, juosten Minun luokseni. Ja Minä tulen oikaisemaan teidät.”  

”Moninkertaisia harhautuksia ja erillisyyttä aiheuttavia toimia on suunniteltu tätä kanavaa vastaan. 
Älkää salliko itseänne otettavan pois Minun Sydämestäni. Kaikki te, jotka olette Sydänasukkaita, 
tukeutukaa Minuun, älkääkä salliko itseänne vangittavan tai harhautettavan harhaanjohtavilla 
argumenteilla, turhilla kuvitelmilla, syytöksillä ja aiheilla, jotka aiheuttavat erillisyyttä. Tunnistakaa 
nämä niiksi, mitä ne ovat, vihollisen lisäyksiä, saadakseen huomionne pois asioista, jotka todella 
merkitsevät tänä aikana.”  

”Ylentäkää, ylentäkää, ylentäkää toinen toisianne Pyhien Kirjotusten kappaleilla, psalmeilla ja 
kehotuksilla. Jakakaa taakkanne toistenne kanssa ja harjoittakaa pelastustanne pelolla ja vavistuksella. 
Älkää salliko yhdenkään sielun lähteä tältä kanavalta tuntien itseään kohtaan pahoin. Tyynnyttäkää ja 
rohkaiskaa heitä, jotka tulevat nilkuttaen ovelle. Ja antakaa heille enemmän ruokaa Minun edellisistä 
viesteistäni.”  

”On monia, monia, jotka tuntevat itsensä niin tuomituiksi, että he ovat menettäneet toivonsa tulla 
Taivaaseennostetuiksi tai että jopa heidän pelastuksensa on vaaka-laudalla. Hoitakaa näitä. Hellästi 
hoitakaa heitä kuin äiti, takasin terveiksi ja osoittakaa heille suunta, mistä he saavat omat sanansa 
Minulta. Heidän tarvitsee tietää, niinä pimeinä hetkinä, kun kukaan ei ole ympärillä, heidän tarvitsee 
tietää, että Minä olen heidän kanssaan, Minä rakastan heitä ja heidän toivonsa ei tule pettämään 
heitä Minussa. Siksi teille kaikille on opetettu etsimään Rhema-viestejä, niin että pimeys ei tule 
kukistamaan teitä aikana, kun olette aivan yksin ja kaikkein haavoittuvaisimmillanne.”  

”Kun sielu tulee tälle kanavalle kysyen kysymyksiä, koska he ovat kuulleet herjan, antakaa heille 
jotakin kiinteää, mihin lukittua. Erityisesti opetukset, joissa on varmistusten saannista Minulta. 
Alkakaa välittömästi harjoituttamaan heitä suhteeseen Minun kanssani. He ovat täällä, koska he 
etsivät vastauksia. Kyllä, antakaa vastauksia, mutta vielä tärkeämpää on opettaa heitä saamaan omia 
vastauksiaan Minulta. Kunnes he ovat harjoittaneet taidon, he ovat kaikkein vakuuttavimpien 
perustelujen ja petosten armoilla.” 

 ”Nämä ajat rehottavat valheita, vääristelyjä, teorioita ja julistuksia, jotka eivät ole peräisin Minun 
suustani ja uskonne EI ole hämmennyksen usko vaan selkeyden, ilon ja rauhan. Kuitenkin he, jotka 
tulevat tälle kanavalle, heitä on syötetty maailmasta ja he ovat saaneet kylliksi maailmasta, 
uskonnosta ja kristillisyydestä. He etsivät suhdetta, eivät vain niiltä, jotka todella välittävät ja ottavat 
aikaa heitä varten, vaan suhdetta Minun kanssani, mihin he voivat luottaa. Opettakaa heille niitä 
taitoja ja viitatkaa heille videoita, joissa selvennetään niitä taitoja. Käyttäkää ylimääräistä aikaa 
varmistuaksenne, että he ovat lukittuneet kiinteään ravintoon.”  

”Ymmärtäkää, että tämä on kalaportti, joka on saanut huomiota pimeyden voimilta ja monia 
hajottavia taktiikoita loukatakseen teitä ja ydinryhmää, on laitettu liikkeelle. Karttakaa salakähmäisiä 
yrityksiä aihetta erillisyyttä ja hämmennystä. Tukeutukaa kaikkien Minun Sydänasukkaitteni 
mandaattiin, rakastaa totuutta, rakastaa veljeänne kuin itseänne ja rakastaa Minua koko 
sydämestänne ja koko voimastanne. Älkää antako pikkumaisuuden tai mustasukkaisuuden saada 



jalansijaa täällä. Juoskaa kohottamaan muita ja täysin hävittäkää asiat, jotka ovat iljettäviä koko 
Taivaalle: mustasukkaisuus ja tuomitseminen.”  

”Minä sanon tämän teille varoituksena, koska Minä voin nähdä, mitä on suunniteltu tätä kanavaa 
vastaan. Kun me lähestymme ylivoimaisen totuuden ja seulomisen hetkeä, paholaiset tulevat 
heittämään kehiin millaisia juonia tahansa, mitkä voivat vahingoittaa heitä, jotka ovat antaneet 
elämänsä Minulle tällä kanavalla. Te kaikki olette käyneet läpi joitakin kovia aallokoita täällä ja Minä 
kunnioitan teitä uskollisuudestanne. Tietäkää, että taistelut tulevat voimistumaan, siispä rakastakaa 
toinen toisianne sydämestä, hellästi, ja kiiruhtakaa toistenne vierelle, kun vaikeuksia tulee.”  

”Tietäkää, että tämä kanava tunnetaan veljellisestä rakkaudestaan. Siitä ei voi erehtyä. Se muistuttaa 
Filadelfian kirkkoa - kirkkoa, jolle Minä lupasin, että pitäisin sen pois koettelemisen ajasta, mikä on 
tulossa tälle Maapallolle.”  

”Siksi Minä olen valmistellut teitä kaikkia Taivaaseennostoa varten. Te olette se kirkko ja sellaisena 
teillä on vakava velvollisuus suojella jokaisen rakkautta ja sopua, joka etsii tältä kanavalta inspiraatiota 
ja ohjausta. Te olette tehneet hyvin, Minun Morsiameni. Olkaa vain tietoisia, että vihollinen ei ole 
lopettanut teidän käsittelemistään vielä, kuitenkin Minä olen teidän kanssanne ja veljellinen rakkaus 
tulee kukistamaan kaiken, millä vihollinen on suunnitellut pysäyttävänsä teidät.”  

”Minä rakastan teitä, Minun Morsiameni ja pidän teitä tiukasti Minun Sydäntäni vasten. Jatkakaa 
armon ja rakkauden henkäysten ottamista, läheisessä rukoiluajassanne Minun kanssani ja teillä tulee 
olemaan enemmän kuin tarpeeksi, millä neutraloida myrkyt, jotka mustamaalaavat Minun Nimeäni.”  

”Rakastakaa toisianne, niin kuin Minä olen rakastanut teitä.” 


