
816. Jeesus sanoo…  
Minä kaipaan nähdä Minun Ruumiini yhdistyneenä & 6 Kuukauden Tarvikkeet 

MINÄ KAIPAAN NÄHDÄ MINUN RUUMIINI YHDISTYNEENÄ & TARVIKKEITA 6 KUUKAUDEKSI  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 16. Marraskuuta, 2020.  

Jeesus sanoo… ”Minä kaipaan koko Minun Sydämestäni nähdä Minun Ruumiini ennallistettuna. 
Nähdä käsivarret ja sääret, kädet ja jalat, sydämen ja keuhkot, Minun Ruumiini kaikki osat tuotavan 
takaisin ja ennallistettavan, toimien Yhtenä. Minä kaipaan tätä koko Minun Sydämestäni ja Minä 
toivon, että se, mikä on ravistellut maailmassa, tulee saamaan aikaan sen, että kaikki tarkastelevat 
uudelleen valheita Minun Pyhiä Kirjoituksiani vastaan ja sitä, kuinka ihmiset ovat estäneet Minun 
lapsiani uskon täyteydestä.”  

”Te paimenet, jotka olette estäneet Minun Ihmisiäni löytämästä totuutta, Minä osoitan teitä. Teille on 
valehdeltu. Teille on opetettu virhettä. Te opetatte virhettä ja teistä on tulossa uskossanne haaleita 
sieluja. Minun sydämeni on teidän puolellanne, Minun sydämeni itku teille, jotka olette vilpittömiä, on 
mennä syvemmälle.”  

”Ja teille, jotka ette ole vilpittömiä, Minä olen tulossa pian ja Minä tulen järjestämään taloni 
järjestykseen, aivan kuten paimen erottaa lampaat vuohista ja tulee olemaan itku ja hammasten 
kiristys sinä päivänä, sen vuoksi, mitä te olette tehneet Minun Kirkolleni. Minä sanon teille… Katukaa. 
Sillä nyt on armon aika ja kaikkien omientuntojen valaiseminen, kun Minä paljastan korruption Minun 
Kirkossani. Minun armoni on saanut riemuvoiton tuomiosta, mutta vain hyvin lyhyeksi aikaa.”  

”Siksi, katukaa, te, jotka olette johdattaneet Minun lampaani harhaan ja olette hyväksyneet synnin ja 
kaikenlaiset iljettävyydet. Minun armoni kutsuu teitä, sillä teidän aikanne on lyhyt.”  

”Niille teistä, jotka olette epävarmoja opeista, joita ihmiset ovat teille opettaneet, Minä olen 
lähettänyt Pyhän Hengen johdattamaan teitä kaikkeen totuuteen. Mutta teidän täytyy erota 
maailmasta ja sen tavoista, ennen kuin te voitte kyetä tunnistamaan Minun Henkeni äänen.”  

”Jos te olette vilpittömiä ja halukkaita tulemaan tehdyksi halukkaiksi löytämään totuus, Minun 
Henkeni tulee vallitsemaan elämässänne ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus tulee 
vapauttamaan teidät. Minä en ole koskaan lakannut rakastamasta teitä, jopa silloin, kun te olette 
työntäneet Minun käteni pois, uudelleen ja uudelleen. Minä silti rakastan teitä ja kaipaan teidän 
paluutanne, ennen kuin on liian myöhäistä.”   

( Jackie ) Vain lyhyt huomio minun puoleltani, niille teistä, jotka ovat uusia kanavallamme. Suurelta 
osin me käännämme ja julkaisemme kanavallamme vain sen osan Sisar Claren Viestistä, missä Jeesus 
puhuu. Jos olette kiinnostuneita Sisar Claren koko Opetuksista, te löydätte ne englanniksi hänen 
Nettisivultaan heartdwellers.org (Nettisivun linkki on jokaisen videon alla YouTubessa). 

Varastoikaa Kuuden Kuukauden Ruoka ja MuitaTarvikkeita  

Ote Sisar Claren Ohjeesta, 17. Marraskuuta, 2020.  

( Clare ) Rakkaat Sydänasukkaat, Herra on pyytänyt meitä ehdottamaan teille, laittamaan varastoon 
kuuden kuukauden ruoka ja välttämättömyydet. Minä uskon, että Hän pyysi tätä, koska saattaa olla 
kivikkoinen vallanvaihto, kun totuus tulee julki ja kun vaalikollegio ilmoittaa Presidentti Trumpin 
toisesta kaudesta. Siispä, pyydän, älkää innostuko loma-ajan tai Covidin vuoksi, varmistukaa, että 
ylläpidätte esirukoilemista.  



Pyydän, älkää näännyttäkö itseänne kuoliaaksi paastoamalla, valitkaa järkevä paasto, kuten 
pidättäytyminen ruuista, jotka eivät muutenkaan ole terveellisiä, kuten makeisista ja limsasta. 
Paastotkaa siten, kuin voitte, älkääkä riistäkö itseltänne unta. Varmistukaa, että saatte paljon unta ja 
ruokaa. Jos riistätte itseltänne liikaa, niin että tulette sairaaksi tai heikoksi, se on merkki, että teidän 
täytyy peruuttaa ja viettää hieman normaalimpaa elämää.  

Siispä, minä pyydän teitä kaikkia varustamaan itsenne ja muut niin hyvin kuin voitte nyt. Nämä ovat 
vain joitakin varotoimia, joita Herra on suositellut meille. Kuten kaikissa asioissa, meidän täytyy 
luottaa Häneen ja jättää kaikki muu Herran käsiin. Jos elätte Hänen tahdossaan ja uskotte Hänen 
lupauksiinsa, Hän voi pidentää ruokatarvikkeitanne, kun teiltä näyttävät ne loppuvan, loppujen 
lopuksi, Pyhät Kirjoitukset puhuvat leipien moninkertaistumisesta.   

Ennen kaikkea, olkaa rukoilemassa, rukoilemassa, että oikeus tulee tehtyä tällä äänestyksellä, että se 
tulee olemaan rehellinen ja että ihmiset tulevat tietämään, kuinka korruptoitunut media on ollut ja 
että he ovat syöttäneet heille valheita, niin monien vuosien ajan, sen jälkeen, kun Donaldista tuli 
presidentti.  

He rakastivat häntä ennen kuin hänestä tuli presidentti, sen jälkeen he eivät voi sanoa mitään hyvää 
hänestä. Ja yhdeksän kymmenesosaa siitä on herjaa, silkkaa valhetta ja epätotta.  

( Jackie ) Siitä syystä me olemme laittaneet yhteen soittolistan konservatiivisista uutisista. Me 
päivitämme soittolistaa useasti. Te löydätte linkin tämän videon lopusta tai videon alla olevasta 
kuvauksesta tai nettisivultamme jesus-comes.com. (Englanninkielisiä uutisia vaihtoehtolähteistä, 
Breaking News from Alternative Sources).  

Kiitos teille rukouksistanne ja tuestanne, meidän rukouksemme ovat kanssanne, myös. Olkoon Herran 
suojelus teidän kaikkien kanssanne. 


