
281. Jeesus sanoo: Halusin mennä Kalastamaan, mutta Verkot oli revitty Osa 2 

HALUSIN MENNÄ KALASTAMAAN, MUTTA VERKOT OLI REVITTY, OSA 2   

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Maaliskuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon Herran Viisaus ja Ohjeet kaikkien meidän kanssamme, Sydänasukkaat.   

No niin, minun rakas Perheeni, antakaa anteeksi minun poissaoloni, olen toipunut kaikesta 
aktiivisuudestani, nauttinut perheestämme ja taistellut limaisia hirviöitä vastaan. Mutta kiitos teidän 
kaikkien rukoustenne ja rukoussotureidemme, ne on kukistettu ja me menemme eteenpäin.  

Herra ja minä olimme tanssimassa yhden Terry MacAlmonin ylistyslaulun tahdissa. Hän oli 
pitelemässä minua Hänen sydäntään vasten, niin kovin onnellisena saadessaan minut takaisin kaikista 
minun häiriötekijöistäni. 

Kun Hän piteli minua, huomasin, että olin pukeutunut mustaan ja minulla oli musta huntu. Me 
leijailimme jossakin eteläisen Pennsylvanian yläpuolella, kohden New Yorkin kaupunkia, kun tsunami 
tuli tunkien Long Islandin ja Manhattanin läpi mannermaalle. Oi, kuinka kauheita asioita on vielä 
tulossa Amerikalle. Uni, jonka jaoimme eilen, oli vahvistus sille.  

Mutta ensin kysyin Herralta, ”Jeesus, mitä sanottavaa Sinulla on?” 

Ja Herra aloitti… ”Tervetuloa takaisin?”  

( Clare ) Oi Herra, on niin hyvä olla taas tässä, mutta tarvitsen jonkinlaista vakavaa, hengellistä suihkua 
puhdistamaan kaikki nämä kiiretyöt minusta pois.  

( Jeesus ) ”Enemmän aikaa Minun läsnäolossani, yön liikkumattomuudessa ja Minun Sanaani 
auttaisivat sinua suunnattomasti.”  

( Clare ) Minä tiedän, Herra. Sen minä haluan tehdä. Auta minua olemaan antamatta periksi. Minulla 
on niin Sinun ajatustesi nälkä. Mitä on Sinun sydämelläsi tänä iltana?  

( Jeesus ) ”Näinä viimeisinä päivinä, vihollinen tekee jokaisen yrityksen erottaa ja valloittaa. Ei vain 
sinun ryhmääsi ja kanavaasi, vaan joka ikistä kirkkoa, joka on uskollinen Minun Sanalleni. Joka ikistä 
palvelijaa, joka on uskollisesti Minun, kohtaan on tulossa monumentaalinen hyökkäys. Enimmäkseen 
hyvin kokemattomien ja pahaa aavistamattomien kristittyjen taholta, jotka eivät ole oppineet 
saamaan ylpeyttä hallintaansa. He ylpeästi tiuskaisevat nokkelasti, mutta heiltä puuttuu paljon 
nöyryyttä ja kokemusta. Ja niinpä ne, jotka kelluvat pinnalla, eivätkä sukella syvälle saadakseen 
Suuren Hinnan Helmen – heidät vihollinen helposti valloittaa ja käyttää heitä jakamaan ja 
valloittamaan muita.”  

”Joillakin on kaunoja, hieman katkeruutta ja anteeksiantamattomuutta. Toiset haluavat sopia 
joukkoon ja olla suosittuja. Siispä, he ottavat puolia, minkä tahansa ryhmän kanssa, joka on 
voittoasemissa. Ja jotkut vain menevät helppoa tietä, eivätkä vaivaudu erottamaan itse, niinpä he 
matkivat, mitä ovat kuulleet. Tämä vahingoittaa peruuttamattomasti muita ja erottaa heidät heidän 
armon paikastaan.” 

”Jokaisella teistä, Minun lapseni, on nimetty armon paikkanne, missä te tulette kukoistamaan ja 
tulemaan syvempään suhteeseen Minun kanssani. Mutta ellette te tunnista tätä paikkaa, teitä 
voidaan helposti pettää ja johdattaa harhaan ja läheisyys ja kypsyys, joita Minä teille suunnittelin, on 
kadotettu. Te lankeatte takaisin suosittuun väkijoukkoon, turvallisimpaan asemaan, vakuuttaen 
itsellenne, että Minä olen mieltynyt siihen.”  



( Clare ) Herra, luulevatko he todella, että se miellyttää SINUA?  

( Jeesus ) ”Todellakin he luulevat. Koska heillä ei ole syvällisyyttä, heidät helposti vedetään pois. Clare, 
minä annan jokaiselle sielulle mahdollisuuden mennä syvemmälle Minun kanssani, mutta maailma saa 
useimmista heistä otteen ja heidän mielensä ovat kauhean pirstoutuneita. Heidän kiintymyksensä 
ihmisiin ja asioihin saa heidät epäilemään Minua. Kun joku jättää kanavasi, ei ole kyse sinusta, on kyse 
heidän epäonnistumisestaan käyttää Minun heille välittämät armot parhaiten. He eivät kasvaneet 
syvemmälle ja kun he eivät kasva syvemmälle, vihollinen poimii heidät pois.”  

”Minä sallin tämän tehdäkseni tilaa muille sieluille, jotka ottavat Minut vakavammin ja sukeltavat 
syvälle Minun Armoni rikkaisiin vesiin. Sieluja, jotka eivät anna periksi, ennen kuin ovat löytäneet 
Suuren Hinnan Helmen. Älä käsitä Minua väärin, on sieluja, joiden ei ole tarkoitus olla täällä ja Minä 
siirrän heidät pois, koska he tulevat kasvamaan heille kaikkein tärkeimmällä alueella, toisen palvelijan 
alaisuudessa.”  

”Minä puhun niistä sieluista, jotka tulevat tänne ja tuntevat Minun ääneni. He alkavat kasvamaan ja 
kun he kasvavat, Minä sallin kiusauksia ja haasteita tuodakseni heidät korkeammalle. Jos he eivät 
halua mennä korkeammalle, he laiskistuvat ja kyseenalaistavat Minun ääneni. Sitten he alkavat 
kuulostelemaan valheita ja vääristelyä, kunnes heillä on tekosyy lähteä. Vastaus on yksinkertainen. 
Minä esittelin heille esteen jonkin saavuttamisessa heidän luonteissaan. He eivät halunneet ottaa 
riskiä tai ponnistella tai uhrautua, niinpä he löytävät vikaa sinussa ja Minussa.” 

”Minä tiedän, että sinä olet nähnyt tämän aikaisemmin omassa elämässäsi. Olet sanonut, ”En ole 
halukas luopumaan siitä.” Ja niinpä, sinä löydät vikaa niistä, jotka OVAT halukkaita ”luopumaan siitä”. 
Onneksi sinä tulet takaisin Minun luokseni ja seuraat Minun Henkeäni, niin että me voimme yrittää 
uudelleen ja uudelleen, kunnes sinä tulet siihen esteen paikkaan.”  

”Minä rakastan näitä sieluja ikuisesti kestävällä ja syvällä kiintymyksellä, siispä Minä annan heille 
vähemmän haastavan opettajan, kunnes he ovat nälkäisiä saamaan enemmän Minua ja ovat 
halukkaita menemään syvemmälle ja tekemään elämän uhrauksia. Tietenkin on muita, jotka jo ovat 
siinä paikassa Minun kanssani, mihin sinä vedät muita. He tulevat, koska he nauttivat Minun äänestäni 
ja uusista asioista, joita Minä teen. Mutta ennen kaikkea, he tulevat seuran vuoksi, pikemminkin kuin 
ohjeiden ja täällä he löytävät rohkaisevan ilmapiirin, turvallisen sataman, poissa myrskystä. Ja jossakin 
vaiheessa, Minä saatan kutsua heidät muualle, mutta aina heillä on tietty kiintymys tähän kanavaan.”  

”Minun huoleni, Minun murheeni, on Ruumiin erillisyys. Se on pintapuolisen erottelukyvyn syytä – 
ihmiset tekevät julistuksia tästä kirkosta ja tuosta kirkosta. Kaikissa kirkoissa on vakavia vikoja: 
uskottomuutta, viihdettä ylistyksen sijaan, materialismia yksinkertaisuuden sijaan, sosiaalista asemaa, 
pikemminkin kuin voitelua. Joka ikinen kirkko on langennut Saatanan kataluuksiin jollain tavalla, 
jonakin aikana tai jonakin toisena aikana. Palvelijan rehellisyys saa heidät takaisin raiteilleen - 
sellaisen, joka on halukas tekemään yhteistyötä Minun kanssani. Niin monilla on mielipiteitä, jotka 
vaikuttavat oikeilta heidän omissa silmissään, mutta ovat kauhistus Minulle. Yksinkertaisesti 
sanottuna, kuka tahansa, joka aiheuttaa erillisyyttä Minun Ruumiissani, on vakavasti erehtynyt.”  

( Clare ) Mutta Herra, entä viattomat ihmiset, jotka ajattelevat, että ehkä olen kuulemassa 
eläinhahmoista henkeä tai vainajahenkeä tai löytävät vikaa siinä, mitä minä opetan, perustuen heidän 
Pyhien Kirjoitusten ymmärtämiseensä?  

( Jeesus ) ”Kun he käyttäytyvät kypsymättömällä tavalla, vetäen vehnän ylös lusteen kanssa, he 
tekevät arvaamatonta vahinkoa, ei vain voidellulle palvelijalle, vaan myös pienille versoille, 
vastatulleille, kypsymättömille. He eivät tutki hedelmiä, ennen kuin he tekevät väitteitään, he vain 



löytävät vikaa ja he vahingoittavat Minua. Sinä olet nähnyt Minun ruhjottuna, rikkirevittynä ja 
verisenä, pitäen päässäni kruunua. Tätä tekevät Minulle he, jotka arvostelevat tätä kanavaa ja jotka 
eivät ota huomioon hedelmää, jota se tuottaa. He ristiinnaulitsevat Minut yhä uudelleen.”  

”Minun lapseni, joka kerran, kun te hyökkäätte yhtä Minun voideltua palvelijaani kohtaan, te 
vuodatatte viatonta verta. Minun Vertani. Ymmärrättekö? Minun voidelluilla palvelijoillani on Minun 
Vertani virtaamassa suonissaan. Kun te vahingoitatte heitä, te vahingoitatte Minua. Epäilemättä te 
sanotte, että tämä on vain toinen tapahtuma, kun eläinhahmoinen henki tai vainajahenki puolustaa 
itseään. Mutta niinä hiljaisina hetkinä, kun löydätte vakavia epäjärjestyksiä elämissänne, kun asiat, 
joiden olisi pitänyt onnistua, epäonnistuvat. Onnettomuudessa tai sairaudessa. Kun muut puhuvat 
pahaa teistä, kun avioliittonne rapistuu ja suhteenne muihin ihmisiin työssä tai kirkossa ovat 
hajoamassa – muistakaa nämä sanat. Muistakaa: te olette etsineet tuhota muita ja Minä olen sallinut 
oven jäädä avoimeksi viholliselle, tuoda teidät järkiinne.” 

”Joka ei ole Minun kanssani, se on Minua vastaan ja joka ei Minun kanssani kokoa, se hajottaa.” 
Luukkaan Evankeliumi 11:23.  

( Jeesus ) ”Jotkut teistä olivat oikein hyvässä paikassa Minun kanssani, eikä siitä ole kauan. Mutta te 
kuulostelitte valheita ja vääristelyä ja lopetitte kokoamisen Minun kanssani. Teille Minä sanon, Minä 
tulen erottamaan lampaat vuohista.”  

( Clare ) Ja Herra muistutti minua Matteuksen Evankeliumin luvusta 25, ”Mutta kun Ihmisen Poika 
tulee kirkkaudessaan (tässä puhutaan Tuhatvuotisen Valtakunnan, Millenniumin, ajoituksesta). Hän 
erottaa heidät toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista; ja Hän asettaa lampaat oikealle 
puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.” Matteuksen Evankeliumi 25:31-34.  

Herra jatkoi tässä… ”Tämä ei koske vain Millenniumia, vaan nyt, kun Päivä alkaa sarastamaan, Minä 
tulen hakemaan Minun Morsiantani. Minä tulen varustamaan Minun Jäljellejääneeni. Jopa kuten 
nuori hebrealaispoika (Nathan) sanoi, ”Minä voin haistaa pyhyyden ja vilpittömyyden.” Minä voin 
myös haistaa korruption. Ja jotkut teistä, jotka oli määrä ottaa, mutta koska te puskitte lampaita ja 
vahingoititte viattomia, teidät tullaan jättämään jäljelle – ei rangaistaviksi, vaan oppimaan, kuinka 
rakastaa.”   

”Jotkut teistä, jotka ovat esitelleet itsenne paimenina, saavat iloa kritisoimalla heitä, jotka syöttävät 
Minun lampaitani, ja te ette millään tavalla varusta Minun katrastani. Te ette vahvista heikkoja, vaan 
vahvistatte kaunaa ja erillisyyttä Minun Ruumiissani. Te ette paranna sairaita, vaan provosoitte heitä 
sielun sairauteen ja eristymiseen. Te ette sido haavoittuneita, pikemminkin te opetatte heitä 
haavoittamaan ja aiheuttamaan erillisyyttä. Te ette ole tuoneet Minun luokseni harhautuneita, 
pikemminkin te olette erotelleet heidät pois Minun luotani. Te ette ole etsineet kadotettuja, te olette 
erotelleet ja aiheuttaneet erillisyyttä, kunnes he ovat ilman paimenta ja alttiita villieläimille.”  

”Minun ihmiseni, Minä pyydän teitä tutkimaan tapojanne. Tämä ei ole hajottamisen aikaa. Tämä on 
kokoamisen aikaa. Minä pyydän teitä katumaan hajottavia tapojanne ja ottamaan verkon käteenne. 
Auttakaa Minua kokoamaan sisään, mieluummin kuin leikkaamaan verkkoa ja hajottamaan. Kyllä. 
Kyllä, todella Minä haluan nähdä Sadonkorjuun. Mutta niin kauan kuin itse itsensä nimittäneet 
opettajat erottelevat ja hajottavat, verkot pysyvät revittyinä ja Minä jään ilman Minun saalistani, 
jonka eteen Minä olen työskennellyt pitkään ja kovasti.”  

”Mutta älkää välittäkö siitä. Te ette tule kuulostelemaan Minun ääntäni, lopettaaksenne hajottamisen 
ja Minä tulen pian ottamaan Minun osani Sadosta mukaani. Ja teidät tullaan jättämään jäljelle 
oppimaan jokaisen uskovan sielun arvo, ei väliä mistä kirkosta he tulevat. Te tulette oppimaan 



rakastamaan kaikkia ja lopettamaan haavoittamisen ja hajottamisen. Kyllä, te tulette oppimaan, 
kuinka rakastaa ja kuinka vetää verkko rikkomatta sitä. Te voisitte oppia tämän nyt, mutta te 
jäykistätte niskanne tälle viestille ja halveksitte sitä.”  

”Kuinka Minä kaipaankaan halata teitä ja täyttää teidät hyvillä asioilla, mutta siihen asti, kunnes 
korruptio on puhdistettu, ei ole paikkaa, mitä Minun armoni voisi täyttää.”  

”Ja teille muille Minä sanon: Minä olen tehnyt tänne kodin yksinäisille. Minä olen johdattanut teidät 
sielun menestykseen ja terveyteen. Vartioikaa sitä, minkä Minä olen antanut teille. Älkää antako 
kenenkään varastaa sitä teiltä. Minä olen tulossa pian.”  

( Clare ) Ja minä haluaisin lisätä siihen, mitä Herra on antanut meille tässä: ne teistä, jotka olette 
löytäneet vikaa kanavastamme ja hyökänneet kanavaamme kohtaan, minä annan teille anteeksi. Ja 
me rukoilemme jatkuvasti teidän puolestanne, erityisesti meidän Herramme sanoilla Johanneksen 
Evankeliumissa 17:21-22 … ”Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin Sinä, Isä, olet Minussa ja Minä 
Sinussa, että hekin Meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että Sinä olet Minut lähettänyt. Ja sen 
kirkkauden, jonka Sinä Minulle annoit, Minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin Me 
olemme yhtä.”   

Ja se on meidän rukouksemme teille kaikille. Minä rohkaisen jokaista tällä kanavalla rukoilemaan sitä 
niiden puolesta, jotka eivät ymmärrä meitä tai niiden puolesta, jotka ovat hyökänneet meitä kohtaan. 
Rukoilkaa tätä, että meidät saatettaisiin tuoda yhteen yhtenäisyydessä ja tuomaan kunniaa Herralle. 
Pyydän, rukoilkaa tätä.” 


