
295. Jeesus sanoo: Te olette Sielujen Äitejä 

TE OLETTE SIELUJEN ÄITEJÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Huhtikuuta, 2016. 

( Clare ) Herra on kanssamme lohduttamassa ja ohjaamassa meitä, rakas perhe.  

No niin, kaksi viimeisintä päivää on ollut hyvin kuivaa minulle, huolimatta tuntien viettämisestä 
ylistyksessä. Herra varoitti minua muutama päivä sitten, että tämä tapahtuisi, muiden vuoksi.  

Siispä, ylistyksen jälkeen aloin puhumaan Hänelle:  

Herra, tässä minä olen. Minä tiedän, että Sinä olet ottamassa minulta pois minun tavallisen osani 
Sinua, niin että muut olisivat turvassa ja Sinun läsnäolossasi. Mutta Minua eniten huolestuttaa viesti 
lapsillemme. Pyydän, Herra, puhuisitko selvästi minulle?  

Muutaman hetken jälkeen, Hän aloitti:   

( Jeesus ) ”Minun Rakkaani, Minä en ole etäällä sinusta, kuten sydämesi on sallinut sinun kuvitella. 
Minä olen yhä tässä, uskollisena kuten aina, valmiina antamaan ohjeita, vakuuttelemaan ja 
rakastamaan Minun lapsiani ja Minun Morsiantani. Pelko on hyödytöntä – se, mitä tarvitaan, on usko. 
Usko, että Minä kontrolloin; usko, että mikään ei voi mennä yli niiden rajojen, jotka Minä olen 
säätänyt joka ikiselle sielulle.”  

”Usko, että ei väliä, miten pahalta näyttää, tummalla pilvellä on aika hopeareunus. Minä saatan olla 
piilossa pilven takana tällä hetkellä, mutta Minä tulen purkautumaan läpi jälleen ja tuomaan Minun 
läsnäoloni lämmön hukuttamaan sydämesi.”  

”Minä kerroin sinulle, että Minä sallin tämän jakson, jolloin olen piilossa sinun näkyvistäsi, muiden 
sielujen vuoksi – he tarvitsevat Minun varmuuttani elämiinsä. He eivät koskaan ole tunteneet Minua 
tällä tavalla aikaisemmin. Sinä olet jonkinlainen äiti ja lapset, jotka tulevat tälle kanavalle, tarvitsevat 
äidin uhrautuvaa sydäntä. Kun Minä sallin sinun tuntea itsesi tyhjäksi ja hedelmättömäksi, se 
tapahtuu, kun Minä lannoitan vauvasieluja, että he kukkisivat toiveet täyttävässä suhteessa Minun 
kanssani. Ja sinä suostuit tekemän yhteistyötä. Siispä älä unohda, kun tunnet tämän menetyksen, se 
on uhrauksesi Minulle nuorten hyväksi tällä kanavalla.”  

”Kaikki te, Minun Morsiameni, kun te olette tavoittaneet sieluja ja koskettaneet heitä Minun kanssani, 
odottakaa koettelemuksia sen todistamisen kantapäillä. Odottakaa vaikeuksia ja uhrautumista. Te 
olette synnyttämässä lapsia Valtakuntaan. Te olette omalla elämällänne tekemässä yhteistyötä Minun 
kanssani, tuodaksemme heidät perheeseemme. Myös teistä tulee sielujen äiti.”  

”Nämä lapset tarvitsevat rukouksia, opetuksia, uhrautumista ja hoitamista, niin ettei vihollinen 
nykäise heitä maaperästä, ennen kuin ne juurtuvat. Heitä täytyy kastella ja suojella luonnonvoimien 
julmuudelta. Vihollisen agentit ovat jatkuvasti kiertelemässä sivustoilla, kuten tämä, saattaakseen 
huonoon valoon kanavia ja säikytellä uusia uskovia.”  

”Minä olen niin siunattu niiden teistä taholta, ketkä ovat ottaneet Minun sanani sydämeen ja tehneet 
linkkejä viittaamaan vierailijoita syvemmälle opetuksiin. Tämä on harvinainen mahdollisuus tulla 
ravituksi Minulla, ei-uhkaavassa ympäristössä, missä he voivat ottaa aikansa ja juoda syvältä elävistä 
vesistä.”  

”Monia yrityksiä on selkienne takana tehty, että säikyteltäisiin heitä pois, mutta Minun täytyy sanoa, 
että jotkut heistä ovat vastanneet torjumalla tästä kanavasta tehdyt valheet. Ja koska he eivät 



antaneet periksi, Minä olen siunannut heidät mahtavasti ja he ovat matkalla paljon syvempään 
suhteeseen Minun kanssani.”  

”Clare, älä anna joidenkin tällä kanavalla vierailleiden menettämisen vaivata sinua. Sinä tunnet Minut. 
Minä seuraan heitä, minne ikinä he menevät ja lopulta johdatan heidät elävien vesien luo, missä he 
voivat kasvaa uskoon.”  

”No niin, Minä olen jakanut hiukan Minun sydäntäni kanssasi. Minun keskittymiseni juuri nyt on hyvin 
paljon sielujen tuomiseen Valtakuntaan, tuntemaan Minua, syntymään uudelleen ja he ovat matkalla 
tulla vakiinnutetuiksi oikeamielisyyteen. Monet on siepattu tulista ja he ovat vielä hyvin 
haavoittuneita ja haluttomia, mutta Minä luotan heidät tämän kanavan rakastavaan ympäristöön, 
ravittaviksi ja suojeltaviksi rukouksella.”   

”Pyydän. Pyydän, rukoile uusien uskovien puolesta. Sinulla on täällä monia, jotka ovat upouusia 
uskossa. Tule heidän kanssaan ja pidä heille seuraa, jakaen kokemuksiasi, pelkojasi ja riemuvoittojasi, 
niin he saattaisivat varmistua, että he ovat oikeilla jäljillä.”  

”Minun Rakkauteni vetää heitä tänne. Älä anna viattomien mennä tuntematta, että heidät on 
tunnustettu, otettu vastaan ja rohkaistu. Muista, että te kaikki olette olleet haavoittuvuuden ja 
epävarmuuden paikassa ja löytäneet rauhallisen kodin täällä.”  

”Minä voitelen teidät, rakkaat, joka päivä tavoittamaan ympärillänne olevia. Rakkautenne muita 
kohtaan on lämmittänyt ja rohkaissut Minun kipeää Sydäntäni.”  

”Kun katkeruuden malja jatkaa täyttymistään maailmassa, tämä on paikka, mihin Minä voin tulla 
kokemaan veljellistä rakkautta. Rakkautta, jota Minä niin olen halunnut Minun Ruumiilleni. Jatka tässä 
rakkaudessa, ei väliä kuinka karkeaksi ja rumaksi vihollinen tulee. Te tulette tuntemaan heidät heidän 
hedelmistään ja täällä hedelmät todella ovat makeita.”  

 


