
815. Jeesus sanoo… Minä tarvitsen Paikan,  
missä voin lepuuttaa Minun uupunutta Päätäni ja löytää Lohdutusta  

MINÄ TARVITSEN PAIKAN, MISSÄ VOIN LÖYTÄÄ LEVON UUPUNEELLE PÄÄLLENI JA LÖYTÄÄ 
LOHDUTUSTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 10. Marraskuuta, 2020.  

Jeesus aloitti… ”Rakas Minun Sydämeni Perhe, ei ole mikään onnettomuus, että tätä paikkaa 
kutsutaan ”Pyhän Sydämen Turvapaikaksi” keskellä ”Sangre de Cristo” (Kristuksen Veri) vuoristoa, 
Uudessa Meksikossa.”  

”Todella se on turvapaikka Minun sydämelleni, koska Minä olen pyhittänyt sielut täällä, jotka ovat 
halukkaita lohduttamaan Minun uupunutta sydäntäni. Tämä on paikka, missä Minä etsin lohtua. Tästä 
syystä, Minä työskentelen läheisesti kanssanne, että pääsisitte eroon valittamisesta ja 
tuomitsemisesta. Ymmärrättekö? Minä tarvitsen paikan, missä Minä voin lepuuttaa uupunutta 
päätäni ja löytää lohdutusta, lohtua ja missä ei ole yhtään häiritsevää sanaa.” 

”Mutta jos te riitelette toistenne kanssa, herjaatte toisianne, tuomitsette ja tiuskitte, Minun täytyy 
kääntyä pois ja löytää joku toinen lohduttamaan Minua. Pyydän, älkää kohdelko toisianne tällä tavalla, 
se tulee maailmasta. Te ette enää kuulu maailmaan. Te haavoitatte Minua kauheasti, kun te löydätte 
vikaa toinen toisistanne. Se on karvas haju, kuin kaatopaikalla palavat roskat, enkä Minä voi löytää 
lepoa sellaisessa paikassa.”  

”Minä pyydän teitä, tehkää turvallinen tila sydämissänne Minua varten, rauhan ja veljellisen 
rakkauden paikka. Minä ymmärrän teidän ihmisluontonne ja että te olette hauraita ja kärsimättömiä. 
Minä ymmärrän erittäin hyvin, enkä Minä tuomitse teitä teidän vioistanne, niin kauan kuin te pidätte 
huolellista vahtia itsestänne ja kieltäydytte ottamasta näitä ajatuksia mieliinne ja sydämiinne. Itse 
asiassa, Minä riemuitsen, kun Minä näen teidän torjuvan tuliset nuolet, jotka oli tarkoitettu 
aloittamaan roskapalo sydämissänne.” 

”Minä en kutsunut teitä tänne, koska te olitte täydellisiä. Minä kutsuin teidät tänne, koska te 
rakastatte Minua ja haluatte rakastaa Minua enemmän. Lyhyesti, te haluatte elää sellaisen elämää, 
joka on yhdistynyt Minuun. Siispä pyydän, ottakaa tämä sydämeenne, teidän ei odoteta olevan 
täydellisiä. Minun rakkauteni tulee puhdistamaan sydämenne ja tekemään teidät täydellisiksi.”  

”Teidän kaikkien on hyvä tietää, että väärän kommunikaation demonit, erillisyyden suurdemonin 
alaisuudessa, tulevat tekemään paljon provosoidakseen teitä, jos te ette ole hyvin, hyvin huolellisia. 
Se, mitä yhden henkilön suusta toiseen sanotaan, sitä usein vääristellään, kun se saapuu teidän 
kuuleviin korviinne. Ja tätä tehdään uudelleen ja uudelleen, että aiheutettaisiin hämmennystä, 
herätettäisiin turhautumista ja löydettäisiin vikaa toinen toisistanne.”  

( Clare ) Oi Herra, en voi uskoa, että Sinä juuri sanoit sen, koska se juuri tapahtui yhden sielun ja 
minun välillä.  

( Jeesus ) Clare, Minä haluan sinun olevan nöyrä, jopa kun muut väittävät vastaan sinulle, etkä sinä 
kuuntele. Minä tulen puhumaan heidän sydämiinsä. On joitakin sieluja, joilla on kerroksittain esteitä, 
kerroksittain puolustusmekanismeja, suojelemassa heidän itsetuntoaan. Oikeassa oleminen on 
tärkeää epävarmoille sieluille. Kun Minä rakastan ja ohjeistan näitä puhdistusprosessissa, nämä 
puolustusmekanismit kaatuvat. Kenelläkään täällä ei ole oikeutta olla oikeassa, tosin kaikkien teidän 
tulee auttaa ja palvella toisianne ja Minua. Missä veljellinen rakkaus pettää, siellä vihollinen on 
ampunut nuolen jonkun mieleen.” 



”Minun erityisesti valitut sieluni, jos te voisitte nähdä näkymättömään valtakuntaan, kuten Rick 
Joyner näki, te voisitte oivaltaa, että te elätte taistelukentällä. Niin monet asiat, jotka on tahallisesti 
tehty teille ja teitä vastaan, tulevat tästä näkymättämästä valtakunnasta. Olisi hyvä, jos te 
tunnistaisitte, että mikä tahansa selkkauksen ja väittelyn vihje tulee tästä valtakunnasta.”  

”Minun on vaikeata levätä sydämessä, joka on vihainen ja riitaisa, mutta Minä rakastan teitä jokaista 
niin paljon, että Minä työskentelen jokaisen teidän kanssanne tuodaksenne teidät rauhaan itsenne 
kanssa ja toinen toistenne kanssa. Olkaa varuillanne, älkääkä koskaan aliarvioiko pahan voimaa 
lannistaa ja erottaa. Ja siksi te ette koskaan saa aliarvioida omia heikkouksianne ja taipumusta 
ylpeyteen ja itsepuolustukseen.”  

( Clare ) Kyllä Herra, voin tuntea molemmat nuo asiat mitä tarkimmin juuri nyt. Jopa siihen pisteeseen 
asti, että haluan löytää kolon, johon ryömiä. 

( Jeesus ) ”Älä salli tämän kukistaa sinua, Rakkaani, tiedä, että vihollinen vihaa sinua suuresti ja tämä 
oli hyökkäys. Anna sen mennä, anna anteeksi ja jatka eteenpäin. Jotkut tunnistavat sinut suureksi ja 
vahvaksi, he eivät näe haavoittuvaa pikku tyttöä sisällä. Lohduttaudu Minussa ja anna anteeksi. 
Huolehtikaa toisistanne, rakkaat, huolehtikaa toisistanne, älkääkä ravitko kaunaa, pikemminkin 
antakaa anteeksi ja rukoilkaa toinen toistenne puolesta ja olkaa rohkaistuneita.” 


