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Jeesuksen sanoja Sisar Clare kautta, 29. Kesäkuuta, 2016.  

( Clare ) Odotuksemme ei ole turhaa, rakkaat Sydänasukkaat. Runsaasti armoja on tullut satamalla, 
niitä on annosteltu meille tällä hetkellä; armoja, jotka tulevat vaikuttamaan ikuisuuteemme ja muiden 
ikuisuuteen. Siispä, olkaa rohkaistuneita.  

Tänään, kun tulin ylistämään, tunsin vahvasti tarpeen olla läsnä Herralle Hänen Morsiamenaan. Pian 
tunsin ja näin itseni Hänen käsivarsillaan, liikkuen musiikin tahdissa ja todella saaden sanomaa 
lauluista, kun lauloin niitä Hänelle sydämessäni Tiesin, että Hän lauloi joitakin niistä minulle takaisin 
myöskin ja kaikki minun pelkoni ja valheelliset syyllisyyden tunnot vain sulivat pois. Aloitin… ”Kiitos 
Sinulle, Herra, ylimääräisestä voimasta ja ihanasta tanssiajasta.” Jeesus vastasi… 

( Jeesus ) ”Minä toivoin, että pitäisit siitä. Minä laulan sinulle Minun Sydämestäni, tiedäthän. Minä 
valitsen nuo laulut, koska ne todella merkitsevät Minulle jotakin. Ne välittävät, kuinka Minä tunnen 
sinua kohtaan.”  

( Clare ) Herra, tämä tuntuu hyvin paljon penturakkaudelta.  

( Jeesus ) ”Aivan oikein, viatonta ja puhdasta penturakkautta. Eikö se ole ihmeellistä?”  

( Clare ) Vain kun saa vilahduksen Sinun kasvoistasi, se tuntuu ihmeelliseltä… Sinun Sydäntäsi vasten 
lepääminen on ihanaa… Kun tietää, kuinka paljon Sinä välität, se tuntuu ihmeelliseltä… Koskaan minua 
ei ole rakastettu tällä tavalla aikaisemmin ja vain Ezekiel pääsee lähelle. Mutta hän on vain luotu ja 
Sinun rakkautesi on Luojan rakkautta.  

( Jeesus ) ”Kyllä, ja Minä loin hänet sinua varten. Minä toivoisin, että kaikki voisivat löytää unelmiensa 
rakkauden, mutta useimmat eivät tiedä, kuinka odottaa. Odottaminen ei ole helppoa. Odottaminen 
viittaa kiinteään toivoon; toivo on suorassa suhteessa uskoon, että siitä, mitä sinä toivot, tulee 
lopullista. Tässä ulottuvuudessa te kaikki toimitte. Ja mitä voimakkaampi uskonne on, sen 
tuottavampi ja rauhallisempi te tulette olemaan.   

”Siksi Saatana yrittää niin kovasti heikentää uskoanne; niin paljon riippuu siitä. Kun sielusta tulee 
kärsimätön, he valitsevat monia vääriä käänteitä ja Minun täytyy mennä heidän edelleen ohjaamaan 
heidät takaisin oikealle raiteelle. Kun uskonne lisääntyy, niin lisääntyy myös toivonne, kunnes te olette 
niin täynnä, että te läikytte yli muille. Te olette toivosta hohtavia, koska te tiedätte, Keneen te olette 
laittaneet luottamuksenne. Tässä kohdassa te voitte koskettaa muita syvimmällä tavalla.”  

”Kun Minun Morsiameni on odottamassa uskossa, hän toivoo ja lisääntyy kunniassa, joka virtaa 
muille. Ilman odottamista ei voi olla toivoa. Ja ilman uskoa, odottaminen on hedelmätöntä. Se, mitä 
Minä olen sanomassa, on että te kaikki kasvatte uskossa, toivossa ja luottamuksessa. Joka päivä te 
tulette vahvemmiksi ja vahvemmiksi. Tämä vaikuttaa elämänne monille alueille, enemmän kuin 
oivallattekaan. Se on kuin painonnostoa. Hengellisen lihaksen kasvattamisella on vaikutusta myös 
nopeuteen, ketteryyteen, kestävyyteen ja voimaan.”  

”Odottaminen, samalla tavalla, vaikuttaa koko elämäänne ja tapaan, millä teette asioita. Te 
harjoitatte itsekontrollia, perustuen uskoonne Minuun – te olette odottamassa Minua. Oi, se saa 
aikaan niin paljon, Clare, että sitä ei voida laskea.”  



”Tämä kallisarvoinen sielujen joukko, joka on kerääntynyt sinun ympärillesi, kuulemaan Minulta, he 
ovat maailmassa loistavia valoja. Heidän kiiltonsa ei ole räikeää tai tästä maailmasta, pikemminkin he 
vaikuttavat tylsiltä ja ikäviltä ja että heillä ei ole seurauksia. Ja se on turvallisin mahdollinen paikka 
olla. Enkö Minä ole sanonut… Minä olen valinnut tämän maailman tyhmät saattaakseni hämilleen 
viisaat?”  

( Clare ) Herra, sain vasta sen Rhema-viestin. 

( Jeesus ) ”Kyllä, todellakin, sinulle tekee hyvää, että sinua muistutetaan siitä. Etuhampaan 
puuttuminen on hyvää harjoitusta nöyryydessä. Kuitenkin Minä tiedän, kuinka onnellinen sinä tulet 
olemaan, kun pääset eroon ”typerästä” hymystä.”  

( Clare ) Hyvin onnellinen, Herra. Kiitos Sinulle.  

( Jeesus ) ”Levollinen odottaminen myös vapauttaa aikaasi; et ole niin täynnä ahdistusta, aina 
selvittämässä asioita. Pikemminkin, sinä luotat, että Minä olen kontrolloimassa ja sinä tulet tietämään 
sen, mitä sinun tarvitsee tietää… silloin, kun sinun tarvitsee tietää se.”  

”Oivallatko sinä, kuinka paljon kunniaa se tuo Minulle? Kun sinä sanot muille… ”Minulla ei ole 
vastausta, vaan Jeesuksella on. Ja kun Hän on valmis, Hän kertoo minulle.” Mikä pyhä esimerkki 
elettäväksi.”  

”Jos elämässänne menee hyvin ja te voitte luottaa Jeesukseen – silloin te sanotte esimerkillänne, ”Te 
voitte luottaa Jeesukseen, myös.” Näillä tavoilla te, Minun Morsiameni, todistatte Minusta. Koska 
Minä olen niin todellinen teille, kaikkivoipa ja voimallinen ja arvollinen, että voitte luottaa itse 
elämänne Minulle. Sillä esimerkillä te julistatte, että Minä olen Herra. Ihmiset katsovat toimianne. He 
ovat paljon kiinnostuneempia siitä, mitä te teette ja kuinka te teette sen, kuin mitä te sanotte.”  

”Te olette maailman valo ja teidän itse olemuksenne muuttaa huoneen ilmapiirin. Teidän rauhallinen 
ja tyyni käytös säteilee, aivan kuten vihainen käytös muuttaa sen, miten ihmiset tuntevat. Kun te 
elätte elämäänne leväten Minussa, te julistatte maailmalle, että Minä olen elossa ja voin hyvin, eläen 
teissä. Kun te olette levottomia, pelokkaita ja kärsimättömiä – te julistatte epävarmuuttanne ja sitä, 
että ette luota Minuun.”  

”Lyhyesti, uskon täyteisellä katsomisellanne te saatte aikaan, että muut kääntävät katseensa Minuun, 
luottaakseen Minuun ja seuratakseen Minun johdatustani. Katsokaahan, tämä on osa sitä, mitä Minä 
olen saavuttamassa juuri nyt teissä. Itse teidän varmuutenne, leväten Minussa, poistaa teidät 
maailman juonitteluista ja kaikista virheistä, jotka juontuvat siitä.”  

( Clare ) ”Herra, Sinä olet täyttänyt minut niin suloisesti Itselläsi, että minä kellun! Jeesus, Sinä olet 
niin hyvä minulle.”  

( Jeesus ) ”Kuinka Minä voisin olla mitään muuta kuin sitä? Minä rakastan sinua niin paljon, Clare. 
Sinulla ei saata olla niin paljon kuin muilla sieluilla, jotka ovat niin rikkaita hyveessä, taidossa ja 
älykkyydessä, mutta se mitä sinulla on, sen sinä olet antanut Minulle. Ja nyt sinulla on Minun 
rikkauteni, Minun taitoni ja älykkyyteni. Mitä muuta sinä mahdollisesti voisit haluta?”  

( Clare ) Tietenkin minä aina haluan muuta, siispä sanoin… ”Sinun odottavat käsivartesi, jotka 
kuljettavat minut suoraan Sinun sydämesi sydämeen. Minun ilojeni paikkaan, Herra.”  

Ja tänään ylistyksessä, näin, että kun me tanssimme, olin pukeutunut hääpukuuni ja Hänellä oli musta 
smokki, tyylikkäästi viimeistelty mustan satiinin kanssa takinkäänteissä. Jopa ennen kuin me 



tanssimme ja menin ylistykseen, pystyin kuulemaan Hänen ajatuksensa tulvivan mieleeni, joka oli 
vielä heräämisen tilassa. Herra kiilasi väliin…  

( Jeesus ) ”Ja ne ajatukset ovat luultavasti yksi kaikkein tärkeimmistä viesteistä, joka Minulla on Minun 
Ihmisilleni tällä hetkellä. Rakkaat, te olette Valittu sukupolvi. Teidät on lähetetty Maapallolle tällaista 
aikaa varten. Teidän on valmisteltava ne, jotka tulevat säilymään hengissä Koettelemusten Ajasta. 
Perintönne on pyhyyttä ilman lain kirjaimeen takertumista. Te olette esimerkillänne palauttamassa 
sieluja pettymyksen kuopista ja kasvattamassa heitä todelliseen suhteeseen Minun kanssani, vapaina 
Uskonnon sortavista ansoista.”  

”Sorto alkaa siitä, mihin voitelu päättyy. Kaikki, mikä on tehty ilman Minun Pyhää Henkeäni, on 
ihmisestä ja lihasta. Säännöt ja rakenteet ovat hyödyllisiä vain, kun ne eivät sammuta Minun 
Henkeäni, vaan pikemminkin tukevat Häntä Hänen töissään uskovien ruumiissa.”  

”Maailma on niin täynnä Uskonnon uhreja ja monet heistä olivat hyvin voideltuja ja sorrettuja. He 
pettyivät ja eristyivät, heiltä puuttui kumppanuuden suloinen vuorovaikutus. Väärän syyllisyyden 
henget ovat hurmanneet heidät, he kulkevat edestakaisin ja syyttävät itseään, syyttävät kirkkoja, 
edestakaisin, kun vihollinen piinaa heitä.”  

”Teidät on valittu johdattamaan heidät puhtaalle Rakkauden polulle, mikä silti noudattaa Pyhiä 
Kirjoituksia. Teidät on kutsuttu nostamaan ylös lopun ajan soturit epätoivon ja eristäytymisen 
kuopista ja tuomaan heille näitä hyviä uutisia… ”Jeesus ei ole Uskonto; Hän on pelkkää suhdetta, 
läheistä suhdetta.” Te olette valmistelemassa heitä, jotka säilyvät hengissä Koettelemusten Ajasta; 
tämä on teidän kortenne kekoon.”  

”Minä tiedän, että sinä olet keskittynyt Taivaaseennostoon ja sinun ei koskaan tulisi menettää 
suuntaasi tässä suhteessa. Mutta sinulla on jotakin lisää tehtävänä Minulle, sillä aikaa, kun odotat, 
voit kantaa kortesi kekoon ja jättää sen jäljelle. Sinut oli valittu tällaista hetkeä varten, pelastamaan 
sieluja pettymyksen kuopista ja taisteluun kelpaavaan armeijaan – yhteen viimeisistä taisteluista 
Maapallolla – yksinkertaisesti vain välittämällä heille tämä Totuus.”  

( Clare ) Ja se totuus on, kuten yläpuolella todetaan, että Jeesus ei ole Uskonto! Hän on pelkkää 
suhdetta. Herra jatkoi…  

( Jeesus ) ”Kun tämä kerran käsitetään, kaikki muu tulee perässä, koska he ovat oikeassa suhteessa 
Minun kanssani. Tällä hetkellä sinulla on hyvin erityinen tarkoitus… sinun tulee herättää ja rohkaista 
heidät.”   

”Minä olen herätellyt sinua sinun kutsumuksesi toiselle puolelle, jättääksesi perinnön – rakkaudesta ja 
uskollisuudesta Minun Hengelleni ja Pyhille Kirjoituksille. Niin että, heijastaen sinun elämääsi, he 
voisivat nousta ylös Minussa ja taistella jäljellä olevat taistelut kaikilla oikeilla välineillä. Lain 
kirjaimeen takertumisen ollessa kahlittuna ja karkotettuna, uskollisuus Lain Sydämelle ja liikkuen 
Minun Henkeni kanssa täydellisessä ilmaisemisen vapaudessa, Ruumiina. Ei eristäytyneenä sieluna 
siellä täällä.”  

”Sinun rohkeissa ponnisteluissasi pysyä yhtenäisyydessä tällä Kanavalla, sinä olet aukaissut oven 
muille oppia sanojen ”Rakastakaa toisianne, niin kuin Minä olen rakastanut teitä” merkityksen. Sinä 
olet näyttänyt, että YouTubessa voi olla oikeamielisyyden ja veljellisen rakkauden perhe ja missä 
selkään puukotus, erillisyys, nokittelu ja toinen toisensa sabotointi paljastetaan pahana, eikä niitä 
sallita. Ja tuloksena, jopa ne, jotka tulivat tänne epäkohtien kanssa, tullaan rohkaisemaan ystävällisillä 
sanoilla ja rukouksella lähentyä Minua, laskea kaunansa pois ja omaksua erilainen tapa, täynnä rauhaa 



ja hyviä hedelmiä. Tapa, millä Minä toivotan heidät tervetulleiksi Minun käsivarsilleni… ei väliä, miten 
väärä heidän menneisyytensä on saattanut olla.”  

”Teillä on työ tehtävänä, teillä, jotka asutte Minun Sydämessäni. Minä annoin teille Minun kaikkeni. 
Minä pyydän teitä: jättäkää jälkeenne kaikkenne muita varten. Te olette maailman valo ja te tulette 
loistamaan mitä kirkkaimmin juuri ennen kuin Minä otan teidät Itselleni. Te jätätte jäljen heille, jotka 
katselevat teitä, jäljen siitä, Kuka Minä todella olen heille. Ja aivan kuten käärinliina, jonka Minä jätin 
jälkeeni, teihin jäänyt jälki Minun Sydämessäni asumisesta, tulee jättämään heihin pysyvän jäljen.” 

 ”Te tulette myös havainnoimaan, että joka kerran, kun me pääsemme lähelle Taivaseennostoa ja te 
voimakkaasti sovellatte itseänne rukoukseen, tapahtuu suuri läpimurto. Nämä läpimurrot eivät ole 
onnettomuuksia. Ne avaavat Toivon ovet teidän pelastamattomille rakkaillenne.” 

”Tämä viimeinen yhteen kerääntyminen, kun asiat tulevat lähelle – oli useita kansainvälisiä 
läpimurtoja, kun nukkuvat silmät heräsivät Saatanallisen Yhden Maailman Hallituksen pahuuksille. 
Mikä on julistettu askeleeksi eteenpäin ihmiskunnalle, mutta minkä nyt tunnustetaan olevan sitä, mitä 
se todella on: uusi mahdollisuus diktaattorille, ei vain hallita satoja tuhansia – vaan miljoonia. 
Maailman diktaattori, joka tulee murskaamaan jokaisen oikeuden, jonka Minä ojensin teille vapaasta 
tahdosta.”  

”Kaikkien rukousten ja uhrausten vuoksi, sen hyvyyden paperinaamio on kulumassa ohueksi ja sarvet 
alkavat tulla näkyville, jopa heille, jotka eivät tunne Pyhiä Kirjoituksia. Kyllä, se on totta. Ilmestys tulee 
täyttymään.”  

”Mutta Minä katson miljoonia sieluja, jotka tulevat perimään valon, joka loistaa teistä ja muita, jotka 
ovat omaksuneet Lain Sydämen ja tulevat vetämään kaikkia ihmisiä Minun luokseni veljellisellä 
rakkaudella.”  

”Siispä, ymmärtäkää. Aivan teidän tarkoituksenne juuri nyt ei ole vain ”selviytyä” Taivaaseennostoon. 
Ei se on seurausta teidän elämisestänne Minua varten. Teillä on pyhä luottamus jättää oikea 
vaikutelma jälkeenne. Odottamisellanne ehdottomassa uskossa. Te kasvatte kunniassa ja pyhyydessä, 
kun te muutatte muotoa alhaisesta maallisesta olotilasta, Taivaaseen kelpaavaan ja etenette paljon yli 
sen, mitä olette olleet menneisyydessä. Te kasvatte ulos maallisesta toukkakotelostanne – ja 
muututte siivellisiksi lentoa varten.” 

”Te olette valittu sukupolvi. Esirukoileva Ruumis, joka kääntää kansakuntien kulun keskittyneillä 
rukouksillanne, kun lähestymme lopullista hetkeä. Vaikka Taivaaseennosto on vältetty, te tuotte 
monia läpimurtoja, saavuttaen aikaa niitä varten, joilla ei ollut enää aikaa.”  

”Te olette valo kansakunnille, ehdottoman rakkauden elävä kuva, ilman kontrolloivien uskonnollisten 
henkien rajoituksia. Te olette valittu sukupolvi, jättämään jälkeen sen, mitä olette vastaanottaneet, 
sillä aikaa, kun asutte Minun sydämessäni. Tämä vaikuttaa tapaan, millä viimeisten päivien armeija 
nousee menneisyyden epäonnistumisten liasta ja pettymyksistä.”  

”Odottaminen ei ole helppoa, vaan muuttuu kunniasta kunniaan, kun te harjoitatte uskoa, toivoa ja 
luottamusta Minuun ja loistatte kirkkaasti maailmassa, jossa ei ole toivoa. Koko Taivas katselee näitä 
viimeisiä päiviä. Te kannatte Minun sanojani, kun elätte ne ihmisten edessä.” 


