
336. Jeesus puhuu kuuroista ja sokeista joukossamme 

16.06.2016 - Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle  

Olkoon Jeesuksen siunaus, Hänen loputon kärsivällisyys ja rakkautensa kanssanne. Totisesti, Herra on 
kanssamme. Tämän kanavan hedelmät ovat niin hyviä. Kiitos teidän hyvien sydämienne. Minä 
rukoilen Häneltä Hänen kärsivällisyyttään, nöyryyttään ja veljellistä rakkauttaan koettelemuksissani. 
Ja rukoilen myös, että sinua siunattaisiin näillä luonteenpiirteillä.  

Jeesus... Mitä Sinulla on meille tänä iltana?  

Hän vastasi... ”Minun rakkauteni, minun suruni, minun murheeni. Minun taisteluni kuurojen ja 
sokeiden kanssa. Se mitä kärsit yhden kanssa, minä kärsin myös ja kärsin miljoonien vuoksi. Olen 
kutsunut, mutta maailma on heidät vienyt ja he kuuntelevat vain maailman taajuutta. Sinä olit kerran 
yksi heistä... Ja jos irrottaisin käteni sinusta, palaisit heti takaisin maailman pariin.”  

”Olethan iloinen, että käteni pitää sinusta kiinni?”  

Tiedät, että olen, Herra. Tiedät, että olen. Ja kyllä, en ole yhtään parempi. Itseasiassa, ottaen 
huomioon kaikki ne lahjat, jotka olet antanut minulle, Olen syntisistä pahin.  

Hän vastasi... ”Näetkö, mitä voin tehdä syntisistä pahimmalla?” Ihmeitä? 
”Ihmeitä ihmeiden jälkeen.”  

”Kyllä, on uuvuttavaa kutsua ja kutsua, ilman yhtään annetun lisäajan arvoista tulosta. Olette hyvin 
siunattuja tällä kanavalla, koska olen kerännyt saman mielisiä ja saman suuntaisia sieluja tähän 
seurakuntaan. Rakkaani, morsiameni, koen itseni äärimmäisen siunatuksi luomuksieni taholta, koska 
rakastatte minua ja olette valmiita antamaan elämänne minulle.”  

”Olette äärimmäisen harvinaisia jalokiviä kuningaskunnassani. Se, että kuuntelette ääntäni, on tuonut 
minulle lohdutusta lohdutuksen perään. Eikä ole olemassa sanoja kuvaamaan, miten paljon iloa saan 
teistä. Sen takia olen mennyt valmistamaan teille sijaa, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Sijan 
täynnä ilonaiheita ilmaistakseni loputtoman ihastukseni teihin.”  

”Kun kuljen ympäri maailmaa etsien sydämiä, jotka ovat liekeissä... Voin aina luottaa löytäväni sinut 
valmiina ja odottamassa minua. Et tule tietämään ennen kuin olet taivaassa, millaisen lohdun olet 
antanut minulle. Mutta kiitän sinua siitä, että olet ollut kanssani. Pian tulet kokemaan kuinka 
kiitollinen olen.”  

”Kaikkialla ympärilläsi on kuuroja ja sokeita. He eivät näe, että tämä maailma horjuu kuilun partaalla. 
Eivätkä tule näkemään ennen kuin tilanne muuttuu kauheaksi. Sen se vaati Syyriassa ja lähi-idässä... 
Tuodakseni herätyksen, minun täytyi antaa heidän maailmansa tuhoutua. Yritin kaikkia muita 
vaihtoehtoja – ilman tulosta. Mutta lopulta, kun heidän omat elämänsä olivat lopussa, silloin he 
kääntyivät puoleeni ja kuuntelivat. Silloin he tulivat. Ja nyt monet heistä ovat täysin Minun.”  

”Saman se tulee vaatimaan amerikkalaisten osalta. Kun heidän elämänsä on vakavasti keskeytetty ja 
hävityksen partaalla – silloin he kuuntelevat. He tulevat etsimään Minua kunnes löytävät Minut. Ja silti 
monet eivät etsi. He valitsevat maallisen turvallisuuden ja mukavuuden minun sijastani. Heidän 
puolestaan – ei ole enään mitään tehtävissä.”  

”Näin on ollut läpi historian. Yltäkylläisyys tuo itsenäisyyttä ja itsenäisyys tuo maallistumista ja 
henkilöpalvontaa. Ei ole enään tarvetta Jumalalle, koska heillä on jo kaikkea. Sen takia sivilisaatiot 
palavat  



loppuun ja katoavat. Ne etenevät pisteeseen, jossa en voi enään sietää sitä syntiä ja irstailua. Ja 
elämän kovat realiteetit täytyy opettaa ihmisille.” 

”Silti joka sukupolvessa on ollut uskollisten eristäytyneitä taskuja; sieluja, jotka rakastivat Minua yli 
kaiken luodun. Ja heistä synnytän uuden elämän. Asiat tulevat olemaan niin valtavan erilaista kun 
palaan, koska pahuus on silloin kahlehdittu.”  

Ajattelin itsekseni... ’Niin monet eivät usko, koska Sinun tulosi on lykkääntynyt, kerta kerran jälkeen, 
Herra. Aivan niin kuin sanoit sen olevan Matteuksen 24 luvussa.  

Hän vastasi ajatukseeni ja sanoi... ”Se on ongelma. Vain ne, joilla on todellinen suhde Minuun, tietävät 
mitä on tulossa. Viivästysten takia maallistuneet putoavat pois. He eivät pysty pitämään kiinni 
uskostaan ja uskomaan, että olen vain viivästyttänyt tuloani. Ennemmin he lankeavat saatanan 
valheisiin, jotka ovat vain harhautusta.”  

”Löydät tuhansia heidän kaltaisiaan internetistä ja ’kirkoista’ ympäri maailman. Eläen maalliset 
rikkaudet ja turvallisuus prioriteettinään, eivät eläen ikuisuutensa vuoksi. Ja kun tragedia iskee, he 
joutuvat tekemään valintansa. Mutta he eivät tule olemaan valmiita.”  

”Mutta teistä ne, jotka ovat säilyttäneet suhteensa Minuun ja eläneet Minulle, teitä ei tulla 
harhauttamaan menemään maailman mukana. Te olette valittuja. Kyllä, te olette kutsuttuja jo ennen 
aikojen alkua, mutta niin olivat monet muutkin, jotka sanoivat ’Ei’. Siis, Olen lähettänyt palvelijani 
ympäriinsä valtateille ja sivuteille kutsumaan juhlaan kaikki ne jotka he löytävät. Mutta valitettavasti, 
ihmiset olivat liian kiireisiä.”  

”Tämä on syvälle juurtunut, kulttuurillinen sairaus ja linnake, joka voidaan parantaa vain äärimmäisillä 
keinoilla. Silti tulemiseni merkit ovat jo kaikkialla. Kaikki on täytetty. Koskaan ennen ei ole täytetty 
kaikkea sitä, mitä on kirjoitettu, jotta voisin tulla. Mutta nyt on kaikki kiinni ainoastaan Isän sanasta, 
milloin muutos tapahtuu. Viisas on tullu viisaammaksi, kuuro on tullut kuurommaksi ja kaikki on 
melkein lopussa.”  

”Pitäkää kiinni siitä, mitä teillä on, rakkaani. Älkää antako epäuskon demonien varastaa teidän 
palkkiotanne. Pidä kiinni.”  

”Totisesti on kirjoitettu... ’Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä 
Minun tähteni kadottaa, on sen löytävä’” Matt. 16:25 


