
804. Jeesus sanoo… Minä sallin tiettyjen Tapahtumien saada teidän Huomionne 

MINÄ SALLIN TIETTYJEN TAPAHTUMIEN SAADA HUOMIONNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Lokakuuta, 2020. 

Jeesus aloitti… ”Te olette kuulleet paljon pessimismiä ja epätoivoa, ennustuksia ydintuhosta, 
asteroideista, tsunameista ja kulkutaudeista. Se, mitä Minä olen tässä kertomassa teille, on että nämä 
toimet eivät ole rangaistuksia, ne eivät ole Minun Isäni vitsauksia teille Taivaasta. Ne ovat huomion 
kiinnittäjiä. Ne on sallittu, että te menisitte syvemmälle elämissänne, pelkästä elämisestä, 
menestyksestä ja urasta, katsomaan, että minne te tulette menemään, kun te kuolette.”  

”Me (Isä & Poika) olemme yrittämässä kiinnittää teidän huomionne ja erityisesti kadotettujen 
huomion. Me olemme teidän puolellamme, emme teitä vastaan. Suurtuhot, joita on sallittu, ovat 
osittaisia seurauksia eletyistä synneistä maapallolla. Monet näistä asioista te olette aiheuttaneet 
suoraan, toiset olivat väistämättömiä. Mutta ennen kaikkea, luonnolliset tapahtumat ja sattumat ovat 
rakkautta, jota me tunnemme teitä kohtaan, meidän syvää rakkauttamme teitä kohtaan ja halua 
nähdä teidän elävän Eedenissä tällä maapallolla.” 

”Ja tätä päämäärää varten Me haluamme suhteen teidän kanssanne, Me haluamme teidän tulevan 
MEIDÄN luoksemme, odottaen saavanne apua. Osa siitä avusta on käskyjen tottelemisen muodossa ja 
menestyksen sääntöjen mukaan elämistä, sääntöjen, joita Me olemme antaneet teille. Ei ylipursuvan 
pankkitilin menestystä, vaan menestystä elää ilossa, rauhassa, sopusoinnussa ja onnellisuudessa, 
ilossa, kun näkee muiden ympärillä olevien kukoistavan myöskin. Hankkiutukaa eroon 
rangaistusmentaliteetista, Minun ihmiseni ja oivaltakaa se syvällinen rakkaus, jota Meillä on teitä 
kohtaan, kuin myöskin Meidän halumme saada suhde teistä jokaisen kanssa, välittäen armoa, päivä 
päivän jälkeen, elää hyvää elämää.”  

”Mutta kuten asiat ovat nyt, mikään ei ole tasapainossa. Ihmiskunta on menettänyt kyvyn elää elämää 
ja Saatana on opettanut heitä, kuinka tuhota se. Tämän tilan Me yritämme oikaista.”  

”Kun te näette lapsenne tuhoavan tärkeitä asioita, joita annettiin heille tuomaan heille onnellisuutta, 
ettekö te puutu asioihin ja poista niitä asioita heiltä? Sivuutatteko te vahingon, jota he tekevät ja 
kuinka he loukkaavat muita, kuin myös itseään, vai vihellättekö pelin poikki ja selitätte heille 
kunnollisen tavan käyttäytyä? Niin tapahtuu joka kerta, kun Me sallimme jotakin vaikeaa elämässänne 
tai maailmassa.”  

”Rakkaat, Minun sydämeni on täynnä rakkautta ja huolta teitä kohtaan. Jopa pieniinkin asioihin Minä 
puutun. Joskus se on parkkipaikka, joskus te törmäätte johonkuhun, joka tarvitsee teitä, tai se voisi 
jopa olla aivan viimeinen pala Tiramisua kaupassa. Kylä, Minä rakastan teitä aivan pieniinkin 
yksityiskohtiin saakka ja siitä syystä Me yritämme saada teidät kotiin, turvallisesti, takaisin 
tervejärkisyyteen, mielettömässä ja demonisesti sorretussa maailmassa. Jopa nyt, toimet, joita Me 
teemme, ovat teidän äärimmäiseksi parhaaksenne.”  

”Siispä pyydän, ymmärtäkää, että tällä hetkellä Me tarvitsemme teidän katuvan niitä asioita, jotka 
eivät miellytä Meitä, niitä asioita, jotka ovat kuoleman kulttuuria, eivät elämän. Asioita, jotka repivät 
lastenne ja perheenne moraalisen selkärangan. Tulkaa Minun luokseni, rakkaat… todella, Minun 
rakkauteni teitä kohtaan ei tunne rajoja ja Minä tulen antamaan teille tarvittavat armot päästä yli 
synnistä elämissänne.”  

”Tavoittakaa muita ja välittäkää viestiä, rakkauden katumusta, katukaa, koska teitä rakastetaan ja 
Minä haluan siunata teidän elämänne, en lopettaa sitä. Katukaa, koska kun te elätte Minun 



rakkaudessani, Minun sääntöjeni mukaan, teillä tulee olemaan suuri rauha. Alkakaa tänään rukoilla, 
pyytäkää anteeksiantoa ja ottakaa uusia askeleita eteenpäin, jättäen jälkeenne vanha synnin elämä.”  

”Minä rakastan teitä, Minä odotan teitä ja haluan imeyttää teidät niin paljolla ilolla… ilolla, jota 
kukaan ei voi ottaa pois teiltä. Ilolla, joka ei ole riippuvainen olosuhteistanne. Ilolla, joka antaa teille 
voimaa juosta kisa maaliviivalle asti. Oi, tulkaa Minun luokseni, pyydän, rakkaat, Minulla on paljon 
suosionosoituksia lahjoitettaviksi teille.”  

”Teidän, vuorostanne, täytyy vain viettää aikaa Minun kanssani, vuodattaa sydämenne ja tietää, että 
Minä kuuntelen ja jopa vastaan. Kun te kirjoitatte päiväkirjaanne Minulle, kuunnelkaa jokaisen 
kirjoittamanne ajatuksen jälkeen ja sitten kirjoittakaa, mitä ikinä kuulettekin. Te tulette 
hämmästymään huomatessanne, että Minä puhun teille ja Minä välitän syvästi. Minä olen aina teidän 
kanssanne, mutta teidän täytyy oppia aina olemaan Minun kanssani.” 


