
407. Jeesus sanoo… Minä kaipaan teidän Seuraanne, Minun Lapseni 

MINÄ KAIPAAN TEIDÄN SEURAANNE… MINUN LAPSENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Lokakuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Sinä olet yrittämässä. Et ole vielä päässyt pois vaaravyöhykkeeltä, mutta sinä yrität. 
Todella yrität.”  

( Clare ) Jeesus, minä haluan rakastaa Sinua enemmän.  

( Jeesus ) ”No niin, sinä olet menossa oikeaan suuntaan.”  

( Clare ) Ja minä lisäsin… ’Kiitos Sinun Pyhälle Hengellesi, Herra.’  

Hän jatkoi… ”Sinä olet rukoillut Armoa ja Armoa on tulossa. Älä huolestu sodan tai sotahuhujen 
äänistä. Näiden asioiden täytyy tapahtua tapahtumajärjestyksessä, joka on valmisteltu aivan loppuun, 
kun mennään varsinaiseen Koettelemusten Aikaan. Älä huolestu, älä ole peloissasi, pikemminkin 
vahvista itseäsi Minun armossani, ottaen kiinni Minun vaatteestani ja lupauksistani sinulle, suojanasi.”  

”Monet ovat kutsuttuja, harvat ovat valittuja ja vielä harvemmat vastaavat. Niille teistä, jotka 
vastaavat Minun pyyntöihini henkilökohtaisesta pyhyydestä, Te tulette ikuisesti loistamaan kunniaa, 
koska te valitsitte uhrauksen ja oikeamielisyyden kaavun yli kaikkien lihallisten nautintojen.”  

”Niille teistä, jotka nyt olette jäämässä jälkeen… Minä rakastan teitä ja olen teidän kanssanne myös ja 
arvostan kaikkea, mitä te teette Minun Nimessäni. Te myös saatte palkkion Taivaassa.”  

”Siispä, yhtäkään Minun uskollisistani ei jätetä pois, ei edes niitä, jotka valitsivat olla kiipeämättä 
vuorelle Minun kanssani. Te olette yhä Minun ja Minä vaalin teitä. Millään muotoa Minä en hylkää 
teitä viholliselle; te olette yhä Minun kallisarvoista omaisuuttani.”   

”Sotarumpujen ääni on yltänyt monien korviin. Kuitenkin enkö Minä sanonut, että Minä olin 
lykkäämässä kaikkein pahinta kesälle 2019, jolloin Minä tulen jälleen arvioimaan uudelleen Minun 
ihmisteni ja maailman tilan? Siihen asti, Minä olen kutsumassa teitä yhä uhrauksiin, paastouhrauksiin, 
häälahjoihin. Kyllä, Minä olen kutsumassa näihin asioihin.”  

”Teillä vain ei ole aavistustakaan, kuinka paljon hyvää te olette tekemässä näiden uhrausten 
tekemisellä Minulle. Se on kätkettyä teiltä. Mutta luottakaa Minuun, suuret palkkiot ovat olemassa 
teille, jotka olette valinneet tämä vaikeamman polun, rakkaudesta Minuun. Teidän rakkautenne 
loistaa kuin taivaanvahvuus tähtineen, ei avaruudessa, vaan Maapallolta. Kyllä, Maapallolla olevien 
joukossa te olette kauniita, kun te edistytte pyhyyden loistokkuudessa. Kuitenkin tämä on kätketty 
teiltä.”  

”Clare, sinä kysyit tapahtumista tai tapahtumasta, joihin te kaikki olette valmistautumassa. Te olette 
kaikki nyt laittamassa rukouksenne ja paastouhrauksenne Herra Trumpin ja Presidentti Putinin 
puolesta. Te olette tulossa näiden kahden miehen avuksi ja valmistelemassa tietä heille, että he 
tulevat saattamaan loppuun Minun tahtoni.”  

”Älkää kuunnelko tuhon ennakkovaroituksia, Minä en halua teidän keskittymistänne niihin. Pyydän, 
älkää kuunnelko sitä. Minä olen kertonut teille, että murheita on tulossa, mutta Minä en ole kertonut 
teille, että mitä, koska Minä en halua ajatuksenne antavan sille yhtään lisää painoa. Katsokaahan, 
rukous pysäyttää tragedian. Ja jos teidän keskittymisenne on rukouksessa, tragedia ei tule saamaan 
tahtoaan läpi, ollenkaan – tai edes mahdollisesti osittain.”  



”Etsi aina Minun viisauttani, Clare, aina – ennen kuin teet sitoumuksen, niin että vihollinen ei 
lamaannuta sinua jollakin, mikä on yli sinun kykysi tarjota. Vaikka Minun rakkauteni tulee kohtaamaan 
sinut aivan siellä, missä olet ja Minä ymmärrän sinun kaipauksesi Minua kohtaan. Tämä on armo, joka 
nyt leviää kuin parfyymi yli sinun maasi ja todella ympäri maailman. Minä olen kietomassa maailman 
tällä armolla janota Minua, kaipauksella, jota useimmat eivät ole koskaan ymmärtäneet. Tämä siksi, 
että teitä valmistellaan ja voimaannutetaan suurempiin töihin, jotka versovat suuremmasta 
rakkaudesta, suuremmasta luottamuksesta Minuun. Ja Uskosta.”  

”Muotokuva annettiin tällaisia aikoja varten kuin tämä, Minun Rakkaani. Minä haluan Minun ihmisteni 
näkevän rakkauden ja kaipuun heitä kohtaan MINUN sydämessäni, että he tekisivät vastapalveluksen 
huolesta sen vuoksi, että Minulla on helliä tunteitani heitä kohtaan. Oi, niin monella ei vieläkään ole 
aavistustakaan, kuinka Minä odotan heiltä vilkaisua Minun suuntaani. Jopa kristityt ovat 
tietämättömiä Minun haavoittuvuudestani – kuinka syvää ja kivuliasta Minun rakkauteni heitä 
kohtaan on.”  

”Minä annoin sinulle kyynelpisaran, pyydän, käytä se tähän viestiin. Minä haluan heidän tietävän: 
Minä kaipaan teidän seuraanne, lapset, jopa kuten isä, joka on erotettu pikkupojistaan, Minä kaipaan 
teitä.”  

( Clare ) Ja kyynelpisara, josta Herra puhui, oli kun jotakin vettä oli tipahtanut maalaukselle, mutta se 
tippui aivan Hänen silmänsä alle ja se oli hyvin ilmeinen kyynelpisara. Ja se on kuva, jonka Hän halusi 
tähän viestiin. Siispä, se ei ollut yliluonnollinen kyynelpisara. Se oli luonnollinen vesipisara. Mutta se 
laskeutui yliluonnollisesti, aivan Hänen silmänsä alle.  

Jatkaen Hän sanoi… ”Ja Minun Morsiameni, sinä ymmärrät, sinä olet ollut Minun kanssani, sinä tiedät 
jäytävän eron kivun, jota Minä tunnen sinua kohtaan. Mutta tämä on uusi ajanjakso, uusine 
kaipauksineen, jotka johtavat suurempaan läheisyyteen ja uskoon. Te alatte tuntemaan Minun 
sydämeni niitä kohtaan, jotka ovat kärsimässä ja Minun Pyhän Henkeni kirjoittamat rukoukset tulevat 
pulppuamaan sisältänne, kun tuotte vetoomuksenne heidän puolestaan Minulle.”  

”Siispä, Minun neuvoni ja viestini teille kaikille tänään on, tarttukaa jälleen armon köyteen, joka tuo 
teitä lähemmäs Minua. Järjestäkää enemmän aikaa Minulle. Puhdasta, Pyhää ja läheistä aikaa, poissa 
maailman hyörinästä ja pyörinnästä. Käyttäkää hellää sydänasukkaan rukousmusiikkia ja 
tuudittautukaa Minun kanssani ja sallikaa sydäntemme yhdistyä rakkaudessa. Älkää juosko karkuun 
syvempiä tunteitanne Minua kohtaan.”  

”Minä tulen sieppaamaan kyyneleenne Minun kristalliastiaani, mihin muut elämänne kyyneleet on 
varastoitu. Minä tulen soveltamaan niitä kyyneleitä kärsiville, erityisesti niille, jotka eivät tunne Minua 
ja eivät koskaan ole ajatelleet saavansa puhdasta, rakastavaa suhdetta Minun kanssani.”  

”Jokainen kyynel, jonka te vuodatitte Minun ja kärsivien puolesta, jokainen kyynel on teille 
myönnettyjen syvien armojen tuote ja siksi se pitää sisällään parantavia ominaisuuksia hengessä. Kun 
te itkette kyynelten lahjalla, Minä vaalin joka ikistä pisaraa ja Minä tiedän tarkalleen, mihin Minä tulen 
sen soveltamaan.”  

”Jotkut teistä ovat yhä odottamassa, että lapsenne kääntyisivät. On kyyneleitä, joita Minä sovellan 
heidän sydämiinsä myös, pehmittääkseni heitä vastaanottamaan kääntymyksen armon.”  

”Mitään ei tuhlata, Minun Kallisarvoiseni, mitään ei tuhlata.” 


