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MIAMI TULLAAN PIAN POMMITTAMAAN & SUURIN RAKKAUS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Huhtikuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon meidän Herramme Jeesuksen rauha ja suloinen läsnäolo teidän kaikkien kanssanne.  

Minun sydämeni on hieman raskas tänä iltana. Herra oli puhumassa Miamista ja Ezekiel sai viestin 
Häneltä. Kun olin ylistämässä Häntä, me olimme tanssimassa, mutta Hän oli hyvin lyöty tänä iltana. Ja 
sitten veri alkoi virtaamaan Hänen haavoistaan ja ymmärsin, että Hän kärsi syvästi. Pyysin Häntä - 
pyydän, yhdistä minun sydämeni Hänen sydämeensä, että voisin jakaa Hänen taakkansa.  

Herra aloitti… ”Ei ole erehdys, että Miami nousi esille tänä iltana, Clare. Minun sydämeni ON hyvin, 
hyvin raskas siitä, mitä on vielä tapahtuva siellä. Minä halusin Ezekielin viestin lähetettäväksi tänä 
iltana, niin että ne, jotka elävät siellä ja käyvät tällä kanavalla usein, saisivat rauhan siitä, mitä on 
tulossa.”  

”Kyllä, se on kauhistuttavaa, mutta Minä tulen todellakin poistamaan heidät heidän ruumiistaan, 
mieluummin kuin näkisin heidän kärsivän. Jotkut tulevat kärsimään, mutta se ei ole Minun 
Morsianteni osa. Hän on kaaoksen keskellä vain tapauskohtaisesti. Hänen ei ole tarkoitus kärsiä tätä. 
Kuitenkin jopa syyllisille Minä tulen antamaan armoa. Se, mikä Minua enemmän huolettaa, ovat 
pelastamattomat.”  

( Clare ) Herra, minä tiedän, että olen heikko, mutta haluan seisoa Sinun kanssasi, rukoilla Sinun 
kanssasi, lohduttaa Sinua – mutta minulla ei vain ole, mistä ottaa. Pyydän, voinko saada armon 
rukoilla, niin kuin minun pitäisi, jopa syvältä sydämestäni?  

( Jeesus ) ”Sinä olet liian juuttunut kiinni maailmaan, Minun Rakkaani. Sinun täytyy kieltää itseltäsi 
monia asioita. Mutta Minä tulen vastaamaan sinun pyyntöösi, koska sinä haluat sitä sydämestäsi ja 
huolimatta heikkoudestasi, Minä haluan vetää sinut lähemmäs, lähemmäs Minun Sydäntäni, 
jakamaan Minun murhettani. Se on yksinäinen paikka. Miksi luulet, että Minun laitoin sinut 
rukoilemaan Ristin Asemat-rukousta? Siinä on monia, monia armoja, monia armoja, jotka sovitetaan 
sinulle Minun sydämeni kanssa ja surun, jota Minä kannan kadotettujen puolesta. Rukoilisitko sitä 
joka päivä? Minä tulen siunaamaan sinut Minun tuntemuksillani ja sinä tulet olemaan kovin hyvin 
yhdistynyt Minun sydämeeni.”  

( Clare ) Kyllä, Herra, minä rukoilen ja myös tutkin, kuinka voin poistaa itseni maailmallisista 
häiriötekijöistä.  

Hän vastasi… ”Saanko Minä sanoa, sinä olet parantunut paljon? Minä en halua lannistaa sinua, mutta 
on vielä paljon, jota ilman pärjäät; sen tekemistä, tämän tekemistä. Minä mieluummin soisin, että 
olisit tehnyt ”asioiden tekemiset” jo, jos tiedät, mitä Minä tarkoitan.”  

( Clare ) Tiedän, olen tuntenut tätä monen päivän ajan. Kiitos Sinulle, että teit sen niin selväksi.  

( Jeesus ) ”Minä haluan sinun olevan KOKONAAN Minun. Anna maailman mennä omaa tietään, mutta 
tukeudu sinä Minuun. Oi, on niin paljon lohtua siitä, kun sinä olet todella läsnä Minulle, leväten 
Minussa, ollen hiljaa Minun edessäni. Se on paikka, missä me voimme olla yhteydenpidossa toinen 
toistemme kanssa ja mitä vähemmän olet tekemisissä maailman kanssa, sen parempi ja sen 
läheisemmiksi me tulemme.”  



( Clare ) Ja haluan tässä vain tehdä huomion. Tässä Hän puhuu asioista, jotka eivät todella ole 
tarpeellisia, mutta jotka olisivat tavallisesti asioita, jotka tehtäisiin, kuten kasvien ruukutus, 
ikkunoiden pesu, talon suursiivous. Olen siirtänyt nämä asiat sivuun, koska tiedän, että me emme ole 
täällä paljon kauempaa ja minä mieluummin käyttäisin sen ajan Hänen kanssaan. Mutta silti minua 
houkuttaa tehdä pari asiaa, kuten tekisin joka vuosi kevätaikaan. Kuten nyt on, en edes poistu talosta 
mennäkseni ostoksille, sillä Valerie auttaa minua siinä. Sen seurauksena minulla on enemmän aikaa 
kaikille teille ja Herralle.  

Ristin Asemat on muuten rukous, jonka opin, kun me osallistuimme katoliseen kirkkoon. Se on 
meditaation Jeesuksen Kärsimyksistä.  

Meditaatiot ovat tapahtumia matkan varrella, kuten: kun Hänet tuomittiin kuolemaan, kun Hän halasi 
ristiä, kun Hän lankesi ristin painon alle, kun Hän tapasi Jerusalemin naisia ja kertoi heille, että älkää 
itkekö Häntä, vaan itseään, kun Simon määrättiin kantamaan ristiä, kun Hänet ristiinnaulittiin ja kun 
Hän nousi kuolleista. Kaikki nämä asiat ovat kirjoitettuina Pyhissä Kirjoituksissa ja niitä muistellaan 
Ristin Asemat-rukouksessa.  

Se on kaunis omistautuminen ja olen harvoin tuntenut olevani niin lähellä Herraa, kuin mitä tunnen, 
kun muistelen Hänen Kärsimystään tällä matkalla. Minä löydän myös Hänen voimansa kärsiä vainoa, 
torjuntaa ja muita asioita, joita me käymme läpi Maapallolla, tietäen, että Hän teki äärimmäisen 
uhrauksen ja silti rakasti vihollisiaan. Muistan, esimerkiksi, kuinka Hänet tuomittiin kuolemaan 
viattomana, kun Hän seisoi Pilatuksen edessä ja minä rukoilin ”Herra, kun seisoit Pilatuksen edessä, 
Sinä et puolustanut itseäsi, vaan vapaaehtoisesti sallit vääriä syytöksiä lingottavan Sinua kohtaan ja 
silti Sinä rakastit. Pyydän, myönnä minulle armoa rakastaa niitä, jotka epäoikeudenmukaisesti 
syyttävät minua.”  

Sitten rukoilen Isä Meidän-rukouksen ja menen seuraavaan meditaatioon.  

Olen vältellyt tätä rukousta viime vuosina, koska se oli niin kivulias, mutta nyt Hän pyytää sitä ja minä 
tulen tottelemaan. Kuitenkin siinä on tiettyä suloutta meditoidessa sitä, mitä Hän kärsi meidän 
vuoksemme. Ja olen ehdottoman luottavainen, että Hän kärsii tällä samalla tavalla hengessä kirkkojen 
jakaantumisista erilleen, marttyyreistä, joita kidutetaan ja tapetaan, lapsista, joita käytetään 
seksiorjina ja kaikista kauheuksista, joita on meneillään.  

Jotkut ihmiset sanoisivat, ”Mutta se on ohi, Hän on noussut kuolleista.” Kyllä, Hän on noussut 
kuolleista, mutta Hänen täytyy katsoa, kun Hänen ihmisiään kidutetaan ja murhataan ja Hän itkee. 
Hän nyyhkyttää katkerasti niiden vuoksi, jotka kärsivät, niin myötätuntoinen on Hänen Jumalallinen 
Sydämensä.  

Jeesus jatkoi tässä vaiheessa… ”Tämä rukous on niin Minua miellyttävä, koska se kompensoi väärät 
menestyksen opetukset, joita kirkkoon on soluttautunut. Enkö Minä sanonut, ”Kiellä itsesi, nosta 
ristisi ja seuraa Minua?” Kuitenkin nykyään, missä saarnataan Ristiä? Kaikki te Minun lapseni olette 
paljon voimistamisen tarpeessa, että ette antaisi periksi kristittyinä. Morsiamen täytyy täysin 
muistuttaa Sulhasta ja Minä en tullut tänne Maapallolle tyydyttämään maallisia, lihallisia halujani. 
Minä tulin palvelemaan ja kuolemaan Teidän puolestanne. Minä kuolin puolestanne ja aukaisin 
Taivaan portit koko ikuisuudeksi – ja nyt Minä pyydän teitä kieltämään itsenne ja seuraamaan Minua. 
Onko se niin kohtuutonta?”  

”Näistä keveistä ja hetkellisistä huolista teidät palkitaan ikuisella autuudella. Mutta Minä en ole 
kutsunut teitä tulemaan vain yksin Minua varten. Minä toivon, että te tuotte muita mukananne ja 
tämä on todella ahertamiskutsu uhrata ja olla sinnikäs. Kun ihmiset näkevät anteliaisuutenne Minun 



esimerkkini seuraamisessa, he liikuttuvat tulemaan Minun luokseni, he näkevät teidän motivaationne 
Rakkautena Minua ja veljeänne kohtaan ja se vetää kaikki ihmiset Minun luokseni. Runsas elämä ei ole 
lihaa ja juomaa, vaan oikeamielisyyttä, rauhaa – jopa kaaoksessa, iloa – jopa kärsimyksessä. Kyllä, 
todella, tämä rukous vahvistaa teitä matkaa varten.”  

”Kuitenkin matkanne, Minun Morsiameni, on tulossa loppumassa. Siispä tehkää, mitä pystytte, sillä 
hetki on pian käsillä, kun ette enää voi tehdä ja te tulette katumaan sitä, mitä ette tehneet. Katsokaa 
juuri nyt kärsivien marttyyrien rohkeutta ja voimaa ja voimistakaa velttoja käsivarsianne ja pettäviä 
polvianne. Nouskaa ylös ja tukekaa ristiänne, paljon hedelmää tulee sen keskuudesta.”  

( Clare ) Ja sitten Hän halusi minun jakavan Ezekielin saaman viestin kanssanne.  

Ezekiel aloitti… Minun Jeesukseni, Sinä olet pyytänyt meitä istumaan Sinun kanssasi tänä iltana ja 
yksinkertaisesti odottamaan Sinua ja pitämään Sinulle Seuraa. Herra, mitä on Sinun Sydämelläsi ja 
Mielessäsi tänä iltana?  

Välittömästi aloin näkemään Sinut ja minut, Herra, seisomassa jonkinlaisessa hiekkaisessa 
marskimaan ruohossa, aivan vesirajassa, poukamassa Jacksonvillen ulkopuolella, Floridassa. Kello oli 
noin 7 illalla ja aurinko oli hyvin alhaalla horisontissa, jättäen ohuen, utuisen häivähdyksen, kun 
vuorovesi laskee. Oli vielä riittävästi alkuillan päivänvaloa, että kykeni näkemään maileja alas 
rannikkoa pitkin ja Sinä etsit taivaanrannasta jotakin. Seisoen vieressäni, perinteisessä kaavussa ja 
päällysvaatteessa, Sinä olet laittanut kätesi lanteillesi, satunnaisesti kurkottaen varpaillasi, katsoaksesi 
hiukan paremmin yli hiekkaisten kukkuloiden.   

Seuraan Sinun katsettasi oikealle, katsoen etelään ja yhtäkkiä – etäällä kaukana se alkaa ilmestymään. 
Pieni nouseva savunkiehkura, kasvaen ylöspäin ja leveämmälle sekunti sekunnilta. Emme ole kuulleet 
minkäänlaista räjähdyksen tyyppistä ääntä, vain vaimean tuhahduksen, jota seurasi hienoinen hiekan 
kohoaminen jalkojemme alla – vaivoin huomattava.   

Minun välitön ajatukseni oli… ”Miami”! Itse asiassa joku oli juuri lähettänyt unen meille, jossa 
sotakoneet olivat lentämässä pään yläpuolella, kun nainen vaistonvaraisesti kuuli nimen ”Miami”. 
Sisälläni on vajoava tunne, Herra, ja sydämeni on kipeä nyt, kun katson kun se, mikä äsken oli 
kaukainen savupylväs ja nyt siitä on tullut massiivinen, täysin tunnistettava Sienimäinen Pilvi. Siitä ei 
voi erehtyä. Vain yksi asia voisi aiheuttaa sen kaltaisen pilven ja se silti voidaan havaita 340 mailin 
päästä. Onko tämä Miamin pommitus, jonka näytit meille muutama vuosi sitten?  

”Kyllä se on.” Jeesus vastasi. ”Minä olen rukoillut ja rukoillut, että jotenkin kaikki tämä voitaisiin 
välttää. Mutta kun asiat ovat kuten ovat, asiat eivät voi pysyä liikkumattomina ikuisesti. Minä olen 
antanut jokaisen varoituksen, jokaisen Armon; kutsunut ja vastaanottanut jokaisen paastouhrauksen 
ja uhrauksen, ympäri koko maailman Minun uskollisiltani. Lopulta, Minun Armoni pohjattomia 
valtameriä on enimmäkseen ylenkatsottu, sivuutettu ja pilkattu. Minä lähetin heille profeettoja, 
Opettajia, merkkejä Taivaalta ja merkkejä Maapallolle.”  

”Minä olisin siirtänyt koko Universumin näiden puolesta, joita Minä rakastan syvästi koko Minun 
Sydämelläni. Monia Minun Profeettojani ja Opettajiani he vainosivat raa’asti, Monia Minun 
palvelijoitani on raa’asti kidutettu kaikilla mahdollisilla tavoilla ja kyllä, monet ovat maksaneet 
äärimmäisen hinnan. Musertavien kärsimysten ja häpäisemisen jälkeen, nämä uskolliset ja viattomat 
sielut kohtasivat yhtäkkiä mitä hitaimpien ja kauhistuttavimpien kuolemien pitkiä ja pitkittyneitä 
tuskia. Kuitenkin, jopa ennen kuin terä kosketti heidän niskojaan, heidät armollisesti kuljetettiin ulos 
ruumiistaan ja armollisesti pelastettiin viime hetkellä.” 



 ”Sillä omalla Kädelläni Minä vedin heidät ylös ja Minun mitä Armollisimpaan Sydämeeni, viimeiseen 
ja varmimpaan sielun turvapaikkaan. Sadat sivustakatsojat todistivat näiden marttyyrien kasvojen 
katsovan ylöspäin, hymyilevän säteilevän enkelimäistä hymyä, jopa rukoillen äänekkäästi ja rohkeasti, 
huutaen heille, jotka katsoivat väkijoukossa ”Pelastakaa itsenne tältä pahalta sukupolvelta! Antakaa 
elämänne YHDELLE, TODELLISELLE JUMALALLE, Jeesukselle Kristukselle, Kuninkaitten Kuninkaalle, 
Herrojen Herralle! Pelastajalle, Lunastajalle ja Todelliselle Messiaalle!”.”  

”Yksi sellainen kallisarvoinen tytär, nähdessään Minun tulevan, yksinkertaisesti reagoi toistamalla 
Minun Pyhää Nimeäni… ”Jeesus, Jeesus, Jeesus!” kun meidän sydämemme ja silmämme kohtasivat ja 
Minä hellästi vedin hänet turvaan Minun mitä rakastavimmille käsivarsilleni, tuudittaen hänen 
kaunista sieluaan Hänen Jumalansa rinnuksilla. Kuinka he olisivat voineet tietää, kun he heräsivät sinä 
aamuna, että nämä olisivat heidän elämänsä viimeiset tunnit täällä Maapallolla? Ja että he 
silmänräpäyksessä olisivat niin ihmeellisesti muuttaneet muotoaan ja koko Taivaan joukko ympäröisi 
heidät kaikkine kunnioineen ja heidät ikuisesti ylennettäisiin pyhimys marttyyrien korkealle alttarille.” 

”Nämä olivat päiviä, joiden veroisia ei ole koko historiassa, kun suurin rakkaus, mitä koskaan voidaan 
osoittaa, on todella paljastettu, kaikessa kirkkaudessaan ja loistossaan. Sillä kenelläkään ei ole tämän 
suurempaa rakkautta; antaa elämänsä Jumalansa puolesta ja sielujen puolesta. Minä kerron teille 
tämän: nämä pitävät korkeimpia paikkoja Taivaassa, ikuisesti ylistäen Minun Pyhää Nimeäni ja Minun 
Isäni Nimeä. He ovat Itse Jumalan Valtaistuimen edessä ja ikuisesti säilyvät Hänen kanssaan siellä.” 


