
328. Odottamisen Uuvuttavuus & Tehkää Rauha Kaikkien kanssa 

ODOTTAMISEN UUVUTTAVUUS & TEHKÄÄ RAUHA KAIKKIEN KANSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. & 2. Kesäkuuta, 2016.  

( Clare ) Välittäköön Herra Hänen loputtoman kärsivällisyytensä meidän lopen uupuneisiin 
sydämiimme.  

No niin, rakkaat Sydänasukkaat, minun täytyy myöntää, että tulin rukoukseen äärimmäisen 
alavireisenä ja kuivana. Jopa minun uskoni horjui… puhuisiko Herra minulle, kun tunnen itseni niin 
vesitetyksi? Sitten oivalsin, että tänään on kesäkuun ensimmäinen. Toukokuu on tullut ja mennyt ja 
me olemme yhä täällä.  

Kuitenkin joka päivä viimeisen kahden viikon aikana, Herra on antanut Ezekielille ja minulle Pyhän 
Kirjoituksen toisensa jälkeen Taivaaseennostosta ja Karitsan hääjuhlasta ja valmiina olemisesta. Sillä 
ne teistä, jotka ovat olleet kanssamme yli vuoden, te luultavasti muistatte, että Hän sanoi, että se ei 
olisi vuosia, vaan kuukausia – ja se oli syyskuussa. Sitten aivan viimeisimmäksi, Hän sanoi, että sitä 
pidätellään minuutti minuutilta. Mutta nämä minuutit näyttävät loputtoman pitkiltä!  

Päivä täällä Taoksessa on harmaa ja minun täytyy sanoa, että se heijastaa minun lopen uupunutta 
sydäntäni.  

”Herra, joka ikinen päivä viimeisten viikon tai kahden viikon aikana Sinä olet ottanut esille Taivaan ja 
häämme. Unia häistämme, näkyjä häistämme. Pyhiä Kirjoituksia siitä. Viestejä, joita avaan 
kirjastamme, jonka me olemme kirjoittaneet siitä. Ei ole ollut päivääkään viime aikoina, että Sinä et 
ole maininnut jotakin häistä tai antanut meille Pyhää Kirjoitusta Taivaaseennostosta. Ja kuitenkin 
Minä ponnistelen joka päivä uuvuttavalla odotuksella.”  

Herra vastasi minulle… ”Haluatko sinä Minun vastaavan tähän?”  

( Clare ) En. Minä vain olen sanomassa…  

( Jeesus ) ”Tule tänne, Clare.”  

( Clare ) Näin itseni hengessä nojaamassa Hänen rintaansa vasten.  

( Jeesus ) ”Sinä et ole yksin tässä kamppailussa. Et vain sinä, vaan myös muut ja ei vain muut, vaan 
vastustus myös. Mitä tahansa, varastaakseen kannustimenne, ilonne, rauhanne. Mutta oletko 
koskaan tiennyt, että Minä pitäisi lupaustani?”  

( Clare ) Herra, en voi sanoa, koska on asioita, joita Sinä olet sanonut, ja ne ovat vielä täyttymättä.   

( Jeesus ) ”Minun Sanassani, enkö Minä aina täyttänyt Minun sanani Minun profeetoilleni?”  

( Clare ) Ehdottomasti. Vaikka jotkut heistä, eivät olleet elossa näkemässä sitä päivää…  

( Jeesus ) ”No niin, sinä tulet olemaan elossa – sen Minä olen luvannut. Pimeintä on aina ennen 
aamunkoittoa. Monille teistä, Minun Morsiameni, tämä on pimeä hetki, vaikka teillä silti on elämän 
välttämättömyydet, kun se etenee. Mutta monille se on pimeä hetki, koska teitä pilkkaavat teidän 
sukulaisenne, tekevät pilkkaa teidän odotuksestanne, kun Minun paluustani hakemaan teitä. Teidän 
toivoanne ei tulla pettämään. Älkää kiinnittäkö huomiota kuiskutteluihin ja syytöksiin, joita esittävät 
he, jotka eivät avaa korviaan ja sydämiään Minulle täysin.”  



”Monet ovat niin naulittuina maailmaan, että he eivät halua kuulla, mitä Minulla on sanottavaa. He 
eivät halua kuulla Minun varoituksiani. Ja kuitenkin he sanovat, ”Missä on lupaus Hänen 
tulemisestaan?” ja te vetäisette syvään henkeä ja kerrotte heille, ”Sulhasen tulo viivästyi, mutta se ei 
tarkoita, etteikö Hän olisi matkalla”.”  

”Todella Minä olen ovella – en matkalla. ”Matkalla” meni kauan aikaa sitten. Olen tässä nyt, pidätellen 
vielä yhden sielun vuoksi. Enkö Minä koskaan uuvu loppuun? Joillekin se käsite on Jumalan pilkkaa, 
mutta kyllä, Minä uuvun loppuun. Ja kaikki te, jotka olette Minua lähellä, Minun Morsiameni 
erityisesti, te tiedätte, että Minä olen lopen uupunut, koska myös te olette lopen uupuneita ja 
kannatte tätä mukananne päivä päivän jälkeen.”    

”Mutta Minun armoni vuoksi te jatkatte olla antamatta periksi ja toivotte, sitä toivoa vastaan, että 
Minä tulen täyttämään tämän lupauksen, kun te vielä olette elossa. Te jatkatte itsekkään piirteen 
korjaamista, mikä haluaa sen nyt, huolimatta niistä, jotka tuodaan Minun luokseni ja niistä, jotka 
tulevat menehtymään helvetissä. Te jatkatte kätenne laittamista Minun käteeni ja kuljette Minun 
kanssani, vaikka tunnette kipua lopen uupumisestanne. Ja Minä kunnioitan teitä siitä.”  

”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te 
olette Minun ystäviäni, jos teette, mitä Minä käsken teidän tehdä. Tämä on Minun käskyni, että te 
rakastatte toisianne, niinkuin Minä olen teitä rakastanut.” Johanneksen Evankeliumi 15:13, 14, 12.  

”Ja siispä, monet teistä kulkevat tässä rakkaudessa, suuressa odotuksessa. Mutta te uuvutte loppuun. 
Minä kunnioitan teitä, Minun Morsiameni, siitä että te seisotte Minun vierelläni kuivuudessa, 
fyysisissä koettelemuksissa, kavereittenne pilkassa ja halveksunnassa. Oi, kuinka suuri tulee 
hyvityksenne olemaan siitä, että olette seisomassa Minun vieressäni, kun niin monet juoksevat pois 
Minun luotani maailmaan, kun niin monet liukastuvat ansoihin, joista Minä varoitin heitä, kun Yhden 
Maailman Hallitus etsii valmistella joitakin ja tuhota muita. Kun Minä seuraan kadotettuja ja 
lipsahtaneita, toivoen, että he pysähtyisivät vain hetkeksi ja harkitsisivat ikuista määränpäätään, 
ennen kuin on liian myöhäistä.”  

”Kyllä, Minä myös olen lopen uupunut – hyvin lopen uupunut. Kuitenkin me pidättelemme vielä 
yhden rakastetun pojan tai tyttären tulon vuoksi, että he palaisivat Minun luokseni. Mitä Minä 
sanoisin, että Päivä on tulossa? En, te olette kuulleet sen aikaisemmin. Mutta tämän Minä voin kertoa 
teille: teidän palkkionne Taivaassa tulee olemaan erittäin suuri. Te olette pukeutuneet Minun 
pelastuksen pukuuni ja seisseet Minun kanssani kuivuudessa, testauksissa, raakuudessa, jota teitä 
vastaan on kohdistettu, jotkut ovat jopa menettäneet päänsä, vain saadakseen ikuisuuden Minun 
kanssani. Kyllä, ikuisuuden Minun kanssani. Iloja, joita te ette voi käsittää ihmismielellänne.”  

”Mutta teille, jotka olette yhä täällä, teille, jotka ette ole antaneet periksi pyhyyden vuorelle 
kiipeämisessä, Minä tulen viemään teidät kunniasta kunniaan. Te ette voi nähdä, mistä olette tulossa 
ja minne olette menossa. Te katsotte vain Minun käteeni, seuraten Minua, minne ikinä Minä menen, 
etsien Minua joka päivä, teillä on nälkä tietää Minun tahtoni ja elää Minua varten. Kyllä, teille matka 
on pitkä, kuiva ja kova. Mutta kun te lopulta seisotte siellä vuoren huipulla ja katsotte näkymää, te 
tulette pitämään kärsimyksiänne mitättöminä. Ja kuten nainen, joka on synnyttänyt miespuolisen 
lapsen, te tulette unohtamaan pitkän ja tiiviin ahkerointinne siitä ilosta, että teillä on vastasyntynyt 
lapsi käsivarsillanne.”  

”Minulla on hieman lisää sanottavaa teille, Minun Morsiameni – paitsi, että te olette Minun kanssa-
ahkeroijiani viinitarhassa. Te tulette seisomaan Minun vierelläni sen Päivän odotuksessa ja Minä 
kerron teille totuuden: te ette tule pettymään toiveissanne ja palkkionne on oleva suuri.”  



***  

Nyt Viesti Kesäkuun 2.päivältä… Tehkää Rauha kaikkien kanssa  

( Clare ) Siunatkoon Herra Jeesus meidät valppaudella ja energialla, kun me elämme 
miellyttääksemme Häntä ja kosketamme muita veljellisellä rakkaudella. Löytäköön Hän meidät 
tekemästä Hänen töitään, kun Hän tulee.  

Jeesus aloitti… ”Minun kallisarvoinen Kyyhkyni, jäljellä on niin vähän sanottavaa juuri nyt, paitsi 
kehotuksia pyhyyteen ja huolehtia erityisesti niistä, jotka ovat ympärillänne ja joita Minä lähetän 
teille. Tehkää rauha kaikkien kanssa, joille kannatte kaunaa. Älkää jättäkö jälkeenne kaunaa. Älkää 
jättäkö jälkeenne selvittämättömiä asioita. Pitäkää huoli, että te olette rauhassa KAIKKIEN kanssa, 
parhaan kykynne mukaan.”  

”Joillekin tämä tulee olemaan erittäin vaikea päätös ja ponnistus. Mutta saanko Minä sanoa, mitä 
vaikeampi, sen tarpeellisempi se on. Jotkut tulevat tuntemaan syvää syyllisyyttä, kun olette menneet. 
Minä haluaisin nostaa sen pois heiltä nyt. Tehkää rauha heidän kanssaan. Se ei ehkä ollut teidän 
vikanne, mutta te silti voitte pyytää anteeksi.”  

( Clare ) ”Oi Herra, kuinka monta kertaa Sinä teet tämän minun kanssani!!!”  

( Clare ) Vain sivuhuomautuksena tässä, rakkaat, on ollut kertoja, jolloin olen täysin ansainnut 
vaikeudet ja menetykset, huonon käytökseni vuoksi tai lammasaitauksen ulkopuolella temmeltämisen 
vuoksi. Suurimmaksi osaksi minun rakkauteni vuoksi ja sen vuoksi, että olen riippuvainen luonnon 
kauneudesta. Olen varma, että ne teistä, jotka käyvät usein Pinterestissä (sähköinen kuvien ja linkkien 
jakopalvelu), tietävät täsmälleen, kuinka paljon aikaa voi tuhlata seuraamalla kauneutta.  

Joka tapauksessa, kun olen mennyt tuhlaamaan aikaa ja jotakin tärkeää on laiminlyöty ja olen kärsinyt 
seuraukset… Silti, se oli kivuliasta, Herra tulisi ja pitelisi minua ja kertoisi minulle, ”Olen pahoillani.” 
Vaikka Hän ei ollut sen aiheuttaja, Hän pyytäisi anteeksi ja olisi myötätuntoinen ja ymmärtäväinen. 
Siispä, jos Kaikkivaltias Jumala voi sanoa, että Hän on pahoillaan, kun se ei edes ole Hänen vikansa, 
varmasti me voimme sanoa sen, vaikka se ei olisi meidän vikamme.”  

Monesti ihmiset havaitsevat asioiden olevan meidän vikamme, kun itse asiassa se on heidän ja he 
heijastavat sen meihin. Jopa silloin, Herra pyytää meitä olemaan myötätuntoisia ja siivoamaan 
selvittämättömiä asioita, niin että he, jotka jäävät jäljelle, eivät saa ylimääräistä syyllisyyden taakkaa 
ja vieraantumista teistä ja voimattomuutta tehdä mitään muuta sille. 

Olen varma, että jotkut teistä tietävät, kuinka pahalta tuntuu, kun joku kuolee, ettekä saaneet 
mahdollisuutta sanoa ”Olen pahoillani, Minä rakastan sinua.” Tai he eivät sopineet kanssanne. Siispä, 
muiden vuoksi, pyydän, harkitkaa rauhan tekemistä ja olkaa varmoja, että sydämessänne te ette 
tunne anteeksiantamattomuutta. Tämä on jotakin, mitä vain Pyhä Henki voi näyttää meille, mutta 
meidän täytyy pyytää.  

Jeesus jatkoi… ”Sitä Minä tarkoitan, rakkaat. Minä haluan teidän olevan vapaita ja siivoavan kaikki 
maalliset sitoumukset, kun Minä tulen hakemaan teitä. Minä haluan nähdä teidät täysin vapaina 
katkeruudesta ja anteeksiantamattomuudesta, mikä on sitonut teitä menneessä, kuin myös vapaita 
toisista, jotka yhä ovat katkeroituneita vuoksenne tai kiintyneitä teihin. Te ette voi miellyttää kaikkia, 
mutta te voitte edes yrittää selvittää menneitä selkkauksia. Aikanaan, Minä voin työskennellä niiden 
kanssa, joiden kanssa te yrititte suuressa nöyryydessä, tehdä rauhaa heidän kanssaan ja irrottaa 
heidän siteitään menneeseen. Todella, muistojen tyrannia on hitaasti tappava myrkky, joka ryöstää 
sielulta elämän nykyhetkessä.”  



”Sitten, kun olette tehneet rauhan parhaan kykynne mukaan, kun vihollinen yrittää hyökätä 
kimppuunne menneen syyllisyydellä ja tuomitsemisella, tai menneen asioilla, mitä te ette enää voi 
oikaista, antakaa niiden pudota kuin kivi valtamereen. Älkää painiko sen kanssa, että ”olisi pitänyt/ei 
olisi pitänyt”. Yksinkertaisesti antakaa niiden pudota kuin kivi Minun Armoni valtamereen, Minun 
selvitettäväkseni. Pyrkimys taistella tai järkeistää näitä ajatuksia, vain vetää teidät syvemmälle 
konfliktiin. Minulla on jo ratkaisu, Minun ajassani. Minulla on jo varustaminen, Minun ajassani. Kun 
hylkäätte nämä Minulle, se on teidän varma ja terveellinen vastauksenne niihin, että niitä 
työstetään.”  

”Sitten te olette vapaita menneisyyden kahleista ja täysin tässä Minun kanssani, täysin Minun, ette 
kahlittuina menneen syyllisyyden valtaamiin ajatuksiin. Tämä on yksi salaisuus iloiseen elämään 
Minussa. Kun on todella läsnä Minulle juuri tässä ja nyt, kuten Minä olen läsnä teille. Niin paljon 
kauneutta kulkee ohitsenne, koska mielenne on askartelemassa menneen tai tulevan parissa. Jos 
olette tutkineet sydäntänne huolellisesti ja katuneet, te voitte elää Minun kanssani nyt, koska mennyt 
ja tuleva ovat Minun neuvoteltavissani.”  

”Teidän tulisi olla kuin pieni lapsi, käsi Isin kädessä, kävellen elämän merenrantaa, löytäen jokaisen 
ilon aarteista ja mahdollisuuksista, joita Minä heitän vuoroveden mukana joka päivä. Oi, kuinka 
siunattu on sielu, joka on hylännyt kaikki huolensa Minun kykeneviin käsiini. Minä tulen varmasti 
olemaan heidän kanssaan yhteydessä jatkuvasti, koska heidän mielensä ovat vapaita maallisista 
rasitteista.”  

”Te olette kaunista katseltavaa, Minun Morsiameni. Älkää antako kulmienne uurtuvan menneen tai 
tulevan huolista – se vain tärvelee kauneutenne ja paljastaa luottamuksen puutteenne Minuun. Oi, 
kuinka kaunis on sielu, jonka ainut ilmaisu on ihmetys ja rauha Minun läsnäolostani heidän 
elämässään, hetkestä hetkeen.”   

”Te olette nähneet, kuinka jotkut kypsät ja vanhemmat kristityt yhä näyttävät nuorilta. Rauha, jonka 
näette lepäävän heidän kasvoillaan, on hedelmä ahkerasta vihollisen ajatusten torjumisesta - niillä 
vihollinen jatkuvasti pommittaa teitä, heikentääkseen teitä ja lyhentääkseen elämäänne, ruiskuttaen 
katkeruutta ja katumusta, Iloinen on sielu, joka omistaa sen kaiken Minulle. Minä voin todella olla 
olemuksenne ilo hetkestä hetkeen.”  

”Antakaa tämän rauhan olla kanssanne nyt, Minun Kauniit Morsiameni. Olkaa varmoja, älkääkä 
jättäkö jälkeenne ratkaisemattomia asioita. Pikemminkin, siunatkaa heitä, jotka olette tunteneet, 
anteeksiannon vapaudella ja veljellisellä rakkaudella.”  

”Minä olen teidän kanssanne tässä. Minä tulen koskettamaan heidän sydämiään.” 


