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1. Keitä me Jeesuksen Sydänasukkaat olemme?... 

 
KEITÄ ME JEESUKSEN SYDÄNASUKKAAT OLEMME?... 

Clare & Ezekiel du Bois`n Mission… Kristuksen Ruumiin yhdistyminen & Elämistä Jumalallisessa 

Läheisyydessä 

19. Kesäkuuta, 2019. 

Rakkaat Sydänasukkaat 

Me olemme löyhästi toisiimme sidoksissa oleva sielujen yhteisö, kaikenikäisiä, jotka elämme 

Jeesusta varten ja me olemme löytäneet lepomme Hänen Sydämessään. Meidän 

kolmikymmenvuotisen palvelutoimemme aikana, jolloin me toimimme Evankelisessa, 

Protestanttisessa, Ei-tunnustuksellisessa, Katolisessa ja Ortodoksisessa Kirkossa, me olemme 

huomanneet, että yhteinen meitä ajava etiikka, joka yhdistää meitä yhteen aktiivisessa 

palvelutoimessa, on meidän syvä rakkautemme Jeesukseen ja sielujen pelastukseen. 

Me olemme astuneet pois tunnustuksellisten/ei-tunnustuksellisten seinien sisäpuolelta 

tullaksemme sisään Hänen Sydämensä laskoksiin, paikkaan, missä Hänen rakkautensa ja palava 

halu tehdä Hänen tahtonsa, ovat liuottaneet seinät, jotka kerran erottivat meidät.  
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Asuen Hänen Sydämessään, missä rakkauden liekit kuluttavat kaikki meidän epäpuhtautemme ja 

joka saa meidät palamaan rakastavalla halulla, miellyttääksemme Häntä ja tuodaksemme 

helpotusta muille sieluille, se tuo meidät ainutlaatuiseen suhteeseen, missä Hänen rakkautensa 

vetää meitä yli kaikkien luonnollisten rajojen, jotka rajoittavat meitä, sen suhteen, mitä me 

olemme kykeneviä tekemään ja minne me olemme kykeneviä menemään. Rajat jäävät 

menneisyyteen.  

Meidän tarkoituksemme ja intohimomme on antaa itsemme täysin Jumalan Valtakunnalle 

maapallolla. Meidän sydämemme palavat Jumalan myötätunnon mukana syrjäytyneille, 

kadotetuille ja hämmentyneille, jotka ovat maailman korruption uhreja, erityisesti näinä aikoina, 

kun Hänen Tulemisensa lähestyy… 

Meidän sydäntemme mukaista ja tarkoituksemme on rohkaista ja jakaa tämä intohimo sielujen 

kanssa, jotka haluavat ”enemmän” Häntä. Me olemme havainneet, että syvällä sydäntemme 

kätköissä on syvään juurtunut vakaumus, että me emme ole Jumalallisen läheisyyden arvoisia, että 

jotenkin me emme ole kauniita Jumalalle sellaisina kuin me olemme. Tätä usein seuraa väärä 

syyllisyys, vaikka menneisyyden synnit ovat verellä katetut ja ikuisesti haudattu Hänen armonsa 

valtamereen. 

Joihinkin meistä on ”sinun täytyy ansaita se” mentaliteetti syvästi vaikuttanut lapsuudesta. Ajatus, 

että mikään niin kaunis ja täyttymyksellinen kuin Jumalan läheinen kumppanuus on ilmainen lahja, 

kenelle tahansa, joka haluaa sen – on meille yhä vaikea hyväksyä. 

Sen seurauksena me voimme tulla tilaan, jossa me elämme päivittäisessä karusellissa, jonka 

voimanlähteenä on syyllisyys, yritämme ”tehdä enemmän, rukoilla kovemmin, olla parempia” 

Jumalaa varten ja koskaan antamatta anteeksi menneisyyttämme. Viimeinkin saavumme 

surulliseen kompromissin tilaan, me ”tyydymme” kristilliseen elämään, jonka me aistimme olevan 

paljon vähemmän kuin se, mitä olisi voinut olla.  

Lisänä tähän sisäiseen irtisanoutumiseen, on taipumus naamioida tämä määrittelemätön tyhjyys 

”merkityksellisen kiireisyyden” mylläkällä Kristuksen nimessä. Kiireisyyttä osallistua 

konferensseihin, Raamatun tutkimiseen, moniin viikoittaisiin palveluksiin, kristilliseen televisioon, 

viimeisimpiin kirjoihin ja musiikkiin. 

Kaikki tämä jäljittely ja inspiraatio ulkopuolisista lähteistä on tarkoitettu tekemään yksi ainoa asia, 

saattaa meidät kasvokkain, sydän Sydämeen, läheisesti Jeesuksen kanssa, jakaen keskenämme 

perustavanlaatuisimmalla tasolla, juoden syvältä Hänen viisauden lähteestään, leväten hellästi 

Hänen käsivarsiensa turvassa, hengittäen itse Jumalan henkäystä, joka luo uudelleen meidän 

sielumme joksikin kauniiksi Jumalaa varten, joksikin, joka tuo parannusta tyhjille, kärsiville sieluille.  

Mutta paradoksaalista kyllä, itse tämän inspiraation jälkeinen ponnistelemisen kiireisyys ei jätä 

ollenkaan tilaa pitkälle viipyilevälle kumppanuudelle, kaveruudelle ja sille, että otamme 

olemukseemme Jumalan itsensä sisintä olemusta.  

Me kaikki tarvitsemme kohottavaa kristillistä musiikkia ja ylistystä, mutta se voi viedä meitä 

eteenpäin vain osan matkaa, loppu pitää kulkea, kun Pyhä Henki perusteellisella suloudella 

kyllästää meidät, vetäen meitä rakkauden sitein paikkaan, missä meidän Rakkaamme kuiskaukset 

tunkeutuvat meidän sieluihimme ja irrottavat jokaisen meitä maailmaan liitävän säikeen. 
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Paikkaan, missä Hän kyllästää meitä, kunnes me olemme täysin antautuneet, päihtyneet Hänen 

itse Olemuksestaan, paikassa missä me tunnemme Jumalan.  

Me tiedämme Hänen luonteensa, Hänen halunsa, Hänen työnsä, Hänen uskollisuutensa, ja me 

emme ole häpeissämme astua veteen tai sanoa vuorelle ”Ole täten siirretty.” Pyhissä Kirjoituksissa 

naisen tunteminen tarkoitti läheistä liittoa hänen kanssaan, kun heistä kahdesta tuli yhtä lihaa.  

Me tunnemme Hänet Hänen Sanansa kautta, Hänen Ruumiinsa kautta, Ehtoollisen kautta, mutta 

kun Hän ottaa meidän kykymme hallintaan perusteellisen hengellisen läheisyyden paikassa, me 

emme enää ole Jumalan seurassa, me olemme Jumalassa ja Hän on meissä, me tunnemme Hänet 

jopa niin kuin Hän tuntee meidät. 

Se on mysteeri ja Laulujen Laulu on sen vertauskuva, kuvaten sitä iloa, jota Jumalamme löytää 

meistä ja mitä me löydämme Hänessä. Se ei ole lihallinen liitto, vaan äärimmäisen käsityskyvyn 

ylittävä hengellinen liitto, missä ruumiit ovat olemassa vain varjoina, ja kaikki meidän 

olemuksemme on Hänessä.  

Tässä maailmassa me koemme käänteisen periaatteen, meidän ruumiimme näyttävät olevan 

meidän olemustamme ja meidän sielumme vain varjo. Täällä me löydämme meidän lopullisen 

tarkoituksemme, me olemme Jumalan läpitunkemia ja Hän on meidän läpitunkemamme, ilman 

että tekisimme tai sanoisimme mitään.   

Me näemme Pyhän Hengen aktiivisuuden tässä Imeytysrukouksen liikkeessä, keinona pelastaa 

meidät omien ponnistelujemme karusellistä, joilla pyrimme lähestymään Jumalaa. Se purkaa 

täysin tämän hermostuneen oman yrityksemme, joka sekoittuu syvään, merkitykselliseen 

yhteydenpitoon Herran kanssa. Ole hiljaa ja tiedä… että Minä olen Jumala.  

Sydänasukkaan rukouksessa, mikä on hienoinen muunnos samasta aiheesta, me avaamme 

sydäntemme silmät, menemme sisään sisäiseen paikkaan, missä Jeesus asuu ja menemme sisään 

Hänen Sydämeensä… Taivaan oviaukkoon, kuten on kirjoitettu ” Hänen kauttaan ja Hänessä 

kaikilla asioilla on olomassaolonsa.” Siksi monet ovat kokeneet välähdyksiä Taivaasta 

Sydänasukkaan rukouksen aikana. Me olemme rentoutuneita, hiljaisia ja täysin avoimia Pyhän 

Hengen hellille liikkeille henkiemme yllä. 

 Kun me pidämme lomaa, aikaa poissa tavallisesta työstämme, usein me valitsemme paikan, jossa 

me voimme uida ja imeä auringonsäteitä. Stressaavan päivän jälkeen, me rakastamme liota 

paljussa tai poreammeessa. Kun me haluamme poistaa hankalasti poistettavaa likaa jostakin, me 

liotamme sitä.  

Sydänasukkaan rukous saa aikaan kaikki ne asiat - saastumisen maailmasta, mediasta, uutisista, 

pelosta, tavasta takertua mieleemme ja sekoittaa ajattelumme vesiä, Jumalan läsnäolossa 

likoaminen voi puhdistaa joka hiukkasen siitä jännityksestä ja tarpeettomasta sielujemme 

huolehtimisesta ja saa meidät loistavan puhtaiksi ja selväpäisiksi.  

Stressaavan päivän jälkeen ei ole mitään sen virkistävämpää ja viattomampaa kuin seisoa 

kuumassa suihkussa ja antaa koko ruumiidemme rentoutua ja päästää päivän jännitykset 

menemään… tai jos olette tarpeeksi onnekkaita, että teillä on palju tai poreamme, kuumassa 

vedessä likoaminen täysin vapauttaa ruumiidemme vangitseman jännityksen. Samalla tavalla 

auringossa makaaminen, säteissä likoaminen, rentouttaa. 
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Ja aivan samoin on Jumalan rakkauden säteissä paistatteleminen. Me jätämme taaksemme omat 

ponnistelumme, jatkuvat vetoomuksemme ja huolemme, jopa päähänpinttymämme Hänen 

ylistämisestään… ”Hänen läsnäolossaan minun pitää kertoa Hänelle, kuinka paljon minä rakastan 

Häntä.”  

On todella tärkeä aika sille, jos ei jatkuvasti ole ylistämässä kiittävästä sydämestä, vaan aivan 

kuten on ajanjaksoja maan lepäämiseen, on ajanjaksoja sielun lepäämiseen. Aika, kun puumme 

juuret voivat todella levätä kesän kasvuponnisteluista, aika syvällisen, syvällisen levon, joka 

valmistelee meitä seuraavan kevään rehevään kasvuun.  

Tästä paikasta Hän usein paljastaa, antaa ohjeita ja tuoreita visioita, ja uudistaa meidän 

innostustamme Hänen meille antamaan elämään monine tehtävineen. Tästä paikasta luovuus 

virtaa, rakkaus virtaa, rohkeus virtaa ja meidän maljamme tulee niin täyteen, että me voimme 

kaataa siitä sieluille, jotka janoavat Häntä. 

Tästä paikasta me päästämme irti asioista, jotka rajoittavat meidän suhdettamme Häneen, me 

rakastumme Häneen niin, että Hän paljastaa Itsensä meille, että maailman huolet ja agendat, jotka 

askarruttavat meitä, tulevat tyhjiksi ja tarkoituksettomiksi.  

Tästä paikasta me päästämme irti itsepäisyydestämme ja omista ponnistuksistamme ja 

omaksumme, halukkaasti, iloisesti, Hänen tahtonsa, kun Hän työskentelee kauttamme. Ellemme 

me pysy viinipuussa, me emme voi kantaa hedelmää, Sydänasukkaan rukous ja pysyminen 

Viinipuussa ovat synonyymejä. 

Kun me teemme tästä rukouksesta elämäntapamme, monet petokset haihtuvat, petokset siitä 

ketä me olemme, keneksi Hän meidät loi olemaan, mitä löytämättömiä lahjoja ja taitoja me 

omistamme. Me tulemme näkemään itsemme kokonaan uudessa valossa, kauniina Morsiamena 

ilman pilkkua, ryppyä tai tahraa.  

Hänen mestariluomuksenaan, jonka Hän on jo viimeistellyt ja tällä tahdolla tulee parannus 

kirousten sanasta, joita meille on kertynyt läpi koko elämämme, niin usein vanhemmilta, 

opettajilta, kavereilta ja meidän oman perustavanlaatuisen itsetunnon puutteen vuoksi. 

Niin paljon saavutetaan tämänkaltaisella rukouksella, että on mahdotonta luetella kaikkea. 

Sanokaamme vain, että Hän on Jumalallinen Taiteilija ja jokainen meistä on Hänen 

mestariluomuksensa. Hän luo pyhyyttä meissä, kerros kerrokselta, ja meidän läheisyytemme 

Häneen saa aikaan sen, että me luovumme paheistamme, sillä voitot tulevat niin paljon 

helpommiksi, koska me todella Pysymme Viinipuussa ja Hänen ravitsemuksensa virtaa kauttamme 

ja saa aikaan makean, kypsän hedelmän sadon.   

Missiomme on saattaa Kristuksen Ruumis yhteen Yhdeksi, aivan kuten se on Yksi Taivaassa, Yhden 

Pään alla, Meidän Herramme Jeesuksen.  

Kun me olemme yhdistyneet yhden asian, Meidän Herramme tuntemisen, rakastamisen ja 

palvelemisen vuoksi, Hänen Sydämestään käsin me laitamme syrjään meidän henkilökohtaiset 

”tunnustukselliset/opilliset” agendat, niin että me voimme omaksua Herran agendan olla ihmisten 

kalastajia, kyvykkäät kädet yhdistyneenä yhden päämäärän vuoksi, sielujen pelastuksen. 

Tämän osan Hän on antanut meille jaettavaksi Kristuksen Ruumiin kanssa. Rohkaistakseen 

jumalalliseen läheisyyteen, morsiussuhde Jumalan ja ihmisen välillä. Me teemme tämän 
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opetustemme, rukoustemme ja Pyhän Hengen voimaannuttaman musiikin ja meidän uskollisten 

rukoussotureidemme rukousten kautta. 

Meidän päämäärämme ei ole jatkaa opetusten ja musiikin tarjoamista sieluille, se on auttaa heitä 

yhdistymään pysyvästi Herraan läheisellä merkityksellisellä tavalla, niin että he kaikki voivat saada 

”opetusta Jumalalta” päivittäin ja heillä olisi hyvin vähän tarvetta ihmisen viisaudella, joka on vain 

heijastus Jumalan viisaudesta heidän jokaisen elämässä. Toisin sanoen, kun on todella yhdistynyt 

Kristukseen teidän taivaallisena Sulhasenanne, se asettaa teidät asemaan, missä teitä opettaa ja 

ravitsee Jumala Itse. 

Me emme vähättele Raamatun tutkimista, konferensseja, kirjoja tai musiikkia, ne ovat hyvin 

inspiroivia, mutta ne ovat rajoittuneita siinä, mitä ne voivat välittää teidän sieluillenne, Hänen 

Läsnäolonsa ei ole. Ravitseva manna, jota te vastaanotatte Häneltä joka päivä, Hänen 

käsivarsiensa turvallisuus pitelemässä teitä, ylistys, arvostus ja kiitoksen antaminen, jota te 

ilmaisette Hänelle intohimoisella kaipauksen huokauksella, merkitsee Hänelle erittäin paljon ja se 

palvelee tekemällä teidät Kallioksi epätoivoisen ihmiskunnan kieppuvien merien keskellä. 

Tämän päivän maailmassa on niin paljon pelkoa ja epävarmuutta taloudellisen ja moraalisen 

rappeutumisen vuoksi. Me näemme tämän osana Jumalan suunnitelmaa vetää meidän 

sydämemme pois maailman asioista ikuisuuden asioihin. Kun tämä rappeutuminen jatkuu 

muistuttamaan aikoja, jotka on kuvattu Matteuksen Evankeliumin 24.luvussa, meidän luonnollinen 

ihmisluontomme on tulla epävarmoiksi ja pelokkaiksi.   

Mutta suuri Jumalan liike on pyyhkimässä maailmaa tuoden meidät sellaiseen suureen 

läheisyyteen Jumalan kanssa, että nämä asiat näyttävät mitättömiltä verrattuna Hänen 

läsnäolonsa Iloon ja Rauha, jota Hän välittää, uhmaa kaikkia meitä ympäröiviä olosuhteita, kuin 

myös tuo meille ihmeellisen läpimurto varustuksen, kun sitä tarvitaan.   

Me uskomme, että Hän valmistelee meitä näitä lopun aikoja ja sen sadonkorjuuta varten, 

kampeamalla pois meidän kiinnostuksen kohteitamme ohimenevistä asioista ja Hänen ikuiseen 

agendaansa ja sielujen pelastamisen kiireellisyyteen. Kun maailman olosuhteet huononevat, sielut 

etsivät lohdutusta ja turvallisuutta, joskus pahimmista paikoista, jotka on naamioitu ulkoiselta 

olemukselta näyttämään ”itse” luodulta rauhalta.  

Ihmiset ovat etsimässä todellisia vastauksia, jotka tuovat kouriintuntuvaa lohdutusta ja jos he eivät 

näe sitä kristillisen yhteisön johtamisessa, kun maailma on myllerryksessä, he eivät tule haluamaan 

sitä mitä meillä on.   

Me emme voi tuoda sitä lohtua heille, ellei meidän suhteemme Jumalan kanssa ole syvä, läheinen 

ja niin mukaansatempaava, että se täysin varjostaa maailman ja meidän päähänpinttymämme, 

”mitä me söisimme, mitä me pukisimme päällemme, missä me nukkuisimme”.    

Jotta meillä olisi tällainen kuluttava intohimo, meidän täytyy uppoutua Hänen Sydämeensä, 

kunnes kaikki menee ohi ja ei ole Valtakunnasta, eikä ole enää meidän päivän ja yön 

huolenaiheemme. Jotta me pääsisimme tähän paikkaan, me asumme Hänen Sydämessään, 

olemme Sydänasukas, me kaikki voimme olla lohtu ja inspiraatio toinen toisillemme asuen ja 

toimien tästä pyhästä paikasta. 

Hänen Sydämestään… Clare & Ezekiel du Bois 
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2. Miksi Minut jätettiin jäljelle Taivaaseennostossa?  

Rakkauskirje MINULTA SINULLE 

 
TAIVAASEENNOSTON JÄLKEEN. RAKKAUSKIRJE JUMALALTA JÄLJELLE JÄÄNEILLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Lokakuuta, 2014.  

Minä kutsun sinua, puhuen lohdutusta sinun Sydämeesi – Minä en ole jättänyt sinua, enkä 

koskaan tule jättämään enkä hylkäämään sinua. Minä olen kovasti tietoinen sinun kauheasta 

Menetyksestäsi, jota sinä tunnet. Aika ajoin jopa pettämisen tunne saa sinut valtaansa. Kaikki 

sinun kysymyksesi miksi ja missä ja miksi minä vielä olen tässä ja miksi minut jätettiin jäljelle ja 

mitä ihmettä minun nyt pitäisi tehdä?  

Sinun täytyy vastustaa kiusauksia sukeltaa takaisin maailmaan ja ryhtyä hyvin kiireiseksi 

hyötymään nyt niin monista niin sanotuista uusista ja jännittävistä mahdollisuuksista ja urasta, 

jonka vuoksi on suuri määrä avoimia työpaikkoja jokaisella teollisuuden, kaupankäynnin aloilla ja 

kaikkialla raha liiketoimissa.  

Ei, jopa kivuissasi ja tyrmistyksessäsi, vetäydy pois näistä asioista, vetäydy pois epävakaasta 

maailmasta ja etsi Minua kaikesta Sydämestäsi kymmenen kertaa enemmän, tule Minun luokseni 

vahvasti todellisessa katumuksessa ja vilpittömässä Sydämen muutoksessa ja Minä tulen 

auttamaan sinua, Minä tulen tyynnyttämään sinun pelkosi ja toivottamaan sinut tervetulleeksi 

avoimin käsivarsin.  

Sinä et ole menetetty, tulevina päivinä sinä tulet näkemään enemmän ja enemmän, kuinka paljon 

Minä todella yhä rakastan sinua. Jos äiti hylkää lapsensa, Minä en tule hylkäämään sinua, Minä 

olen ikuisesti tässä pelastamassa sinua – sinä olet yhä Minun Lapseni, niin hyvin, hyvin 

kallisarvoinen ja Minun vaalimani. Sinä olet yhä Minun Aarteeni ja Minä olen sinun kanssasi, jopa 

nyt.   

Kysymys polttaa sinun mieltäsi, mutta miksi, voi Minun Herrani miksi? Miksi, miksi minut jätettiin 

jäljelle? Minun Lapseni, sinua ei koskaan ollut tarkoitus sulkea pois Taivaaseennostosta. Se oli 

Minun armollinen määräykseni kaikille Minun Lapsilleni, todella Minun Kirkolleni, Minun 

Ruumiilleni, Minun Morsiamelleni, teidän oli määrä olla osa Evakuointia, joka tapahtui, että teidän 

ei olisi tarvinnut elää ja todistaa kaikkein kauheimman kärsimyksen aikaa maapallolla, mitä on 

koskaan ollut tai tulee olemaan.  

Sinä aloitit hyvin, kuitenkin ajan kanssa, sinä aloit tulemaan enemmän ja enemmän juurtuneeksi 

maailmaan, vaikka yhä kristitty nimellisesti ja tunnustuksellisesti, sinä aloit vetäytyä pois yhä 

enemmän ja enemmän, usein monia ajatusten harhauttajia menneessä ajassa, ja aika, jota meillä 

oli tapana jakaa, väheni ja väheni.  

Sinä tiesit, että sinä aloit yhä enemmän ja enemmän tehdä kompromissejä maailman vuoksi uskosi 

kanssa ja niinpä sinä lakkasit puhumasta Minulle, se yhdistettynä sinun uusiin suhteisiisi ja uuteen 

vapaamielisiin ajattelun tapoihin, saivat sinut alkamaan katselemaan muita sieluja ympärilläsi ja 
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tuomitsemaan heitä. Sinä aloit katsoa alentuvasti heitä ja asioita, joita he pitivät itselleen rakkaina, 

jopa niin pitkälle, että aloit pilkata ja halveksia Iloa, jota he ilmaisivat Minun Tulemiseni 

läheisyydessä.  

Ja siihen mennessä, kun Minä saavuin, sinä pystyit vain seisomaan peloissasi ja häpeissäsi siitä 

asiasta, jota sinun oli tarkoitettu uskoa, oli juuri tapahtunut nenäsi edessä, koska sinä et uskonut ja 

et katsonut ja rukoillut ja Minä tulin kuin varas yöllä ja sinä et ollut varautunut. Minä en voinut 

ottaa sinua. 

Sinä kysyt Minulta, mitä nyt? Pysy lähellä, pysy aina niin lähellä Minua nyt. Rukoile Armoa pitää 

Minut aina Sydämessäsi ja Mielessäsi, Minun Nimeni aina Kielelläsi, sinun täytyy pitää tiukasti 

kiinni Minun Pukuni Helmasta ja älä koskaan päästä Minua enää menemään sekunniksikaan. 

Kehitä tapa kiittää Minua aina ja kaikkialla.  

Pidä Minut aina Mielesi Silmien edessä. Tätä sinun täytyy myös rukoilla ja Minä tulen sen 

antamaan. Minä olen luonasi jo nyt, mutta sinun pitää pystyä aistimaan Minut, tuntemaan Minut 

ja olla vuorovaikutuksessa Minun kanssani, puhuen Minulle aina kuin kaikkein luotetuimmalle 

Ystävällesi. Minä olen halukkaasti kiinnostunut sinun jokaisesta ajatuksestasi ja tunteestasi, niin 

kauan kuin sinä pyrit olemaan alhainen ja nöyrä, ollen hyvin pieni omissa silmissäsi. Minä tulen 

olemaan ikuisesti sinun kaikkein luotetuin Ystäväsi ja Luotettusi. Mikään ei vedä Minua puoleensa 

niin kuin hyvin pieni ja lapsenomainen sielu. 

Minä pysyn lähempänä heitä kuin heidän oma ihonsa ja Minä tulen olemaan sinun kanssasi. Minä 

tiedän, että sinä olet yhä suuressa tyrmistyksen tilassa ja muu maailma ympärilläsi on kauheassa 

epäjärjestyksen tilassa. Mutta Minä myös tiedän, että sinä olet jo alkamassa tuntemaan 

selittämätöntä, yliluonnollista rauhaa ja tyyneyttä itsessäsi. 

Minä tulen jatkamaan tämän lahjan antamista sinulle ja sinä tulet pystymään ajattelemaan ja 

järkeilemään huomattavan selkeästi. Älä huolehdi tarpeistasi, sillä kuten näet, Minä olen 

varustanut sinut kaikin tavoin, ihmiset tulevat jatkamaan kaiken tarvitsemasi antamista sinulle, 

näennäisesti kuin yllättäen ja sinä tulet nopeasti alkamaan kokemaan, juuri kuinka todella kaunista 

todellinen Uskon Elämä on, jopa halki näitten epätavallisten olosuhteitten. Mikään ei ole pois 

Minun Hallinnastani eikä mitään sallita ilman Minun Suostumustani. Minä olen tehnyt jokaisen 

varustamisen sinua varten jo etukäteen.  

Sinulla ei ole mitään tarvetta olla yhtään huolestunut, pidä vain Sydämesi ja Silmäsi Minussa, sinä 

olet Minun kallisarvoinen, kallisarvoinen Lapseni ja Minä en salli kenenkään tai minkään 

vahingoittaa sinua. Minä olen asettanut Minun Enkelini vartioimaan sinua päivin öin. Sinä et tule 

olemaan vain varustettu vaan sinä tulet tietämään Minun rakastavan Huolenpitoni ja Minun 

Uskollisuuteni varmuuden, kun Minä tuon ylirunsauden varustaakseni Muita.  

Sinä alat tapaamaan Muita, jotka ovat kuten sinäkin, katuneet kuin myös oman rikkonaisuutensa 

kautta ovat tulleet täysin ennallistetuiksi perusteellisessa nöyryydessä ja joiden Sydämet ovat 

ainoastaan Minua ja Jumalan Valtakuntaa varten. Minä tulen jälleen kokoamaan Minun Ihmiseni 

kuin äiti pikku Lapsensa ja Minä tulen viemään heidät tämän koettelemusten ja testaamisen ajan 

läpi voitokkaina.  
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He tulevat loistamaan kuin Tähdet Taivaankannella – kahdesti puhdistetut. He tulevat 

hallitsemaan Minun kanssani, kuten he ovat sinnitelleet ja tulleet läpi kunniakkaasti – läpi 

Koettelemusten Ajan. 

 

 

3. KUTSU JEESUKSELTA Hän johdattaa teidät läpi ANTAUTUMISEN RUKOUKSEN 

 
KUTSU JEESUKSELTA, ANTAKAA MINUN JOHDATTAA TEIDÄT LÄPI ANTAUTUMISEN RUKOUKSEN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 14. Maaliskuuta, 2016. 

Jeesus aloitti… ”Minä puhun nyt teille Kadotetuille. Teidän ei tarvitse elää vihollistenne terrorin 

alla. Kun annatte elämänne Minulle, Minä suojelen teitä. Minä nimitän enkeleitä huolehtimaan 

teistä. Minä tapaan teidät joka päivä ja ohjeistan teitä, jos annatte Minulle sen ajan. Minä vartioin 

teitä kaikilla teillänne ja suunnittelen teille yllätyksiä, hyviä yllätyksiä, kutsumuksia ja jumalallisia 

lahjoja, joita te ette koskaan tienneet, että teillä oli niitä. Asioita, jotka tulevat olemaan 

loppumattoman täyttymyksen ja ilon lähde. Asioita, joista vihollinen piti teidät poissa, heittämällä 

teidät epätoivoon ja väkivaltaiseen elämäntyyliin.”  

”Tämä elämäntyyli, kun se antaa teille hyvin ohikiitävän tärkeyden tunteen, on tyhjä ja ilman 

ikuisia palkkioita. Se aiheuttaalisää väkivaltaa, sairautta, katkeruutta ja kuolemaa. Se ei voi 

koskaan tyydyttää Rakkauden tarvettanne, aitoa juttua.”  

”Kyllä, Minä tiedän teistä kaiken ja silti Minä rakastan teitä, Minä yhä haluan teidät Taivaaseen 

Minun kanssani. Kyllä, Minä tiedän kuinka raakaa ja pimeää teidän elämänne on ollut, mutta Minä 

lupaan teille kodin Minussa. Kyllä – eläen Minun kanssani, missä jokainen uusi päivä täynnä 

mahdollisuuksia, jokainen kuukausi täynnä kasvua, jokainen vuosi tuottaa suurempaa ja 

suurempaa onnellisuutta.”  

”Teidän täytyy kuitenkin kääntyä pahoilta teiltänne, joita olette seuranneet koko elämänne, 

kääntää selkänne niille, tulla Minun luokseni ja antaa Minulle elämänne. Minä tulen ottamaan 

kädestänne kiinni ja johdattamaan teidät voittoon. Te tulette pääsemään yli sen, mikä aina 

aikaisemmin meni teidän ylitsenne. Te tulette täyteen merkitystä ja tarkoitusta, kun menneessä 

teillä oli vain pettymystä, vangitsemista, sortoa ja pimeyttä halaamassa teitä päivä päivän jälkeen.”  

”Kyllä, Minä olen tullut pelastamaan teidät, Minun lapseni. Minä olen tullut murtamaan orjuuden 

ikeen, jossa te olette olleet. Minä olen tullut parantamaan lukemattomat haavat, jotka ovat 

vaivanneet sydäntänne. Minä tiedän, mitä on olla halveksittu ja vihattu. Minä tiedän miltä tuntuu, 

kun on hakattu melkein kuoliaaksi. Minä tiedän, miltä tuntuu, kun kasvoihin potkivat he, joille 

halusitte vain hyvää. Minä olen elänyt läpi kaikkien noiden elämän äärimmäisyyksien läpi ja 

voittanut ne kaikki Rakkaudella. Ja Minä tulen voimaannuttamaan teidät kukistamaan Rakkaudella 

ja olemaan Rakkauden voimaannuttama.”  

”Minä tulen poistamaan menneen katkeruuden ja tuomitsemisen ja juoksemaan ja laittamaan 

takin selkäänne ja sormuksen sormeenne. Minä olen tullut antamaan teille takaisin juuri sen 

elämän, joka teiltä varastettiin, kun te synnyitte. Kyllä, Minä tulen ennallistamaan joksikin, jota te 
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ette koskaan tienneet, että voisitte olla. Kyllä, Minä tulen vapauttamaan teidät! Kyllä, Minä tulen 

suojelemaan teitä ja tuomaan teidät Taivaaseen Minun kanssani.”  

Kaikki, mitä teidän tarvitsee tehdä, on kääntyä Minun rakastaville käsivarsilleni ja sanoa, ”Kyllä, 

Herra. Tänään Minä annan Sinulle minun elämäni, sellaisena kuin se on; tänään Minä antaudun 

sielullani Sinulle. Anna minulle anteeksi paha elämä, jota olen viettänyt, anna minulle anteeksi, 

mitä olen tehnyt muille ja auta minua antamaan anteeksi heille, mitä he ovat tehneet minulle. Tule 

minun sydämeeni, Jeesus, ota haltuun tämä sotku, jota kutsun elämäkseni. Minä annan sen 

Sinulle”.” 

”Sanokaa tämä, Minun lapseni, sydämestänne ja Minä tulen halaamaan teidät ja tuomaan teidät 

kunniakkaaseen uuteen tulevaisuuteen. Kyllä, Minä teen tämän lupauksen teille: antakaa Minulle 

elämänne ja Minä annan teille Minun toivoni. Sokeuden suomukset, katkeruuden veitset, jotka 

yhä ovat sydämessänne, ne Minä poistan. Minä tulen parantamaan nämä haavat ja asettamaan 

teidät korkealle vihollistenne yläpuolelle. Te tulette kukistamaan ja pääsemään yli menneen 

paholaisista ja heidän terrorinsa ei tule kauhistuttamaan teitä enää.” 

”Tulkaa, asettakaa kätenne Minun käsiini. Tulkaa, te olette Minun nyt. Kävelkäämme yhdessä pois 

tästä menneen vankilasta, loistokkaaseen uuden päivän valoon… Tulkaa.” 

 

 

4. Meditaatio Jeesuksen kanssa… Lapseni… Sinulle on annettu anteeksi  

 
MEDITAATIO JEESUKSEN KANSSA… LAPSENI… SINULLE ON ANNETTU ANTEEKSI 

Jeesukselta Morsiamelleen, 3. Huhtikuuta, 2015.  

Clare aloitti… Minä haluaisin jakaa kanssanne hyvin kauniin siunauksen, jonka Herra antoi minulle 

rukouksessa. Ja Hän kertoi minulle, että Hän haluaisi minun tekevän tämän teidän kanssanne.  

Kuten tavallista, aloitin ylistyshetkeni ja kun olin ylistämässä Häntä, minä näin Hänen seisovan 

sillalla, joka oli kristallin kirkkaan virran yllä.  

Se oli kapea virta, ehkä noin 8 jalkaa (jalka=0,30metriä) leveä, silta oli kaiteellinen kaarisilta. Ja 

Herra seisoi sillalla kanssani ja piteli minua. Ja me kuuntelimme musiikkia. Ja minä olin niin 

tietoinen puutteistani ja synneistäni ja heikkouksistani… Kun me olimme ylistämässä, minun 

mieleni tavallaan ajelehtisi pois toiseen paikkaan ja minä olen todella viime aikoina keskittynyt 

anteeksiantoon. Hyvin tuskallisia asioita nousisi pintaan. Vaikka Herra piteli minua ja minä vain 

lepuutin päätäni Hänen rintaansa vasten, minulla olisi muistoja minulle tehdyistä asioista, ja ne 

olivat hyvin tuskallisia. Ja minä tekisin tahdon eleen antaa ne anteeksi… ”Herra, minä teen tahdon 

eleen antaa ne heille anteeksi.”  

Näitä muistoja tuli koko ajan mieleen. Ja sitten asiat, joita minä olen tehnyt, erityisesti asiat, kuten 

ajan haaskaamisen, ajan tuhlaamisen hupsuihin asioihin itseäni varten, pikemminkin kuin sen ajan 

tuhlaamisen sieluihin. Ja tämä todella, todella syvä katumuksen tunne sai minut valtaansa ja minä 

vain aloin itkemään ja itkemään. Eri asioita tulisi mieleen, mitä minä olin tehnyt ja kuinka minä olin 

tuottanut Hänelle pettymyksen. Ja joka kerran, kun jotakin tulisi mieleen, Minä näkisin varjon. 

Jotakin ajelehtisi alas jokea ja alitti sillan ja sen päällä olisi verta.  
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Se oli syntipaketti, jota minä olin pidellyt kiinni ja Jeesuksen veri peitti sen. Tai punainen varjo 

ajelehti alavirtaan tätä kristallinkirkasta vettä. Vesi oli niin tahratonta ja kaunista suurimman osan 

aikaa, mutta joka kerran, kun minä ajattelin jotakin, mitä minä olin tehnyt ja kuinka minä olin 

tuottanut Hänelle pettymyksen, minä näin punaisen varjon ajelehtivan alavirtaan jokea ja todella 

kelluvan koko matkan jokea Armon mereen. Jumalan Armon Mereen. Herra antoi minun 

ymmärtää, että minulle oli annettu anteeksi, se oli MENNYT! Se on Veren alla. Se on mennyttä!  

Siispä, tätä jatkui luultavasti hyvät 20 minuuttia ja minä vain jatkoin asioiden muistamista ja mitä 

olin pidätellyt ja että minusta tuntui todella pahalta, että olin tuottanut Hänelle pettymyksen. Ja 

Hän jatkoi minun pitelemistäni ja suloinen ylistysmusiikki soi taka-alalla. Nämä paketit vain 

jatkoivat tulemistaan, kunnes viimein sain ajatuksen.  

Ja Hän sanoi, ”Kaikki. Kaikki on annettu anteeksi. Kaikki on anteeksi annettu. Ei ole jäljellä enää 

anteeksi annettavaa, Clare – kaikki on mennyt! Se KAIKKI on anteeksi annettu.” 

Ja jälkeenpäin oli niin suunnaton irti päästämisen tunne ja ymmärrys siitä, että Hän on antanut 

minulle anteeksi. Hän halusi tämän veden, tämän kristallinkirkkaan veden virtaavan vapaasti, 

täydellisen kirkkaana minun sydämessäni. Näiden elävien vesien virtojen, jotka virtaavat niin 

vapaasti, ilman tahroja, ilman tunnonvaivoja, ilman anteeksi antamattomuutta, ilman varjoja tai 

minkäänlaista tahraa – vain puhtaita, puhtaita Eläviä Vesiä. Hän halusi minun kokevan sen. Ja Hän 

haluaa SINUN kokevan sen.   

Siispä, tänä iltana Hän halusi minun tekevän meditaation teidän kanssanne, auttamaan teitä 

näkemään mielessänne sen, ja olemaa kyvykkäitä vapauttamaan asiat, joihin te olette 

kiinnittyneet, mitä te olette tehneet tai mitä toiset ovat teille tehneet. Vapauttaaksenne ne Herran 

Armon mereen. Antakaa Hänen pyyhkäistä ne asiat pois, antakaa Hänen puhdistaa teidät 

täydellisen kirkkaalla vedellä. Niin, että Hän voi auttaa teitä päästämään irti asioista, 

menneisyyden epäonnistumisista, pettymyksistä ja haavoista. Ja ne vedet voivat virrata kirkkaasti 

sydämenne läpi – aivan kuten vastasyntyneen pienokaisen. Puhdas, kupliva, kirkas vesi. 

Siispä, etsikää paikka talossa, jossa voitte saada yksityisyyttä, missä voitte olla todella hiljaa – 

kukaan ei keskeytä teitä. Te vain rauhoitutte hetkeksi mukavaan paikkaan.   

On luultavasti parasta sulkea silmänne. Ja tämä kaunis, puistomainen ilmapiiri puineen, 

kukkasineen ja kauniine vihreine ruohoineen. On lämmin iltapäivä ja hellät varjot ja hellä 

auringonpaiste suodattuu puiden läpi.   

Eikä kovin kaukana, on virta, jonka te kuulette solisevan. Ja virrassa on hämmästyttävän kirkasta 

vettä. En ole koskaan nähnyt niin turmeltumatonta vettä – vain niin ehdottoman kristallista aivan 

pohjaan asti. Kaunis valkoinen, hiekkainen pohja. Virran yli kulkee silta, 10 jalkaa leveä. Se on pieni 

virta, mutta hyvin syvä ja silta on vanhanaikainen kaiteellinen kaarisilta.  

Nyt, minä haluaisin teidän palauttavan hetkeksi mieliinne suosikkinne – kaikkein suosituimman 

kuvanne Jeesuksesta. Sellaisen, joka todella herää henkiin sydämessänne. Ja minä haluan teidän 

näkevän itsenne seisomassa Jeesuksen kanssa virran yli kulkevan sillan keskellä. Hän pitelee teitä 

hyvin hellästi ja teidän päänne lepää Hänen sydämellään. Ja te tunnette niin paljon lohdutusta, 

kun olette Hänen kanssaan. Hänen kätensä ovat ympärillänne ja Hän vain pitelee teitä hellästi, 

mutta varmasti. Ja te tunnette todellista rauhaa.   
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Vesi on niin kirkasta, te voitte nähdä sammalta pohjassa ja simpukankuoria, kauniita, eri värisiä 

simpukankuoria. Mutta enimmäkseen, valkeaa hiekkapohjaa – puhdasta, kristallinkirkasta vettä. 

Ja nyt te alatte vain ylistämään Häntä. Te ette halua minkään saastuttavan vettä. Vesi edustaa 

teidän tietoisuutenne virtaa ja sydäntänne, sitä mitä on sydämessänne. Te olette Hänen 

Morsiamensa. Hänen armostaan se on kristallin kirkasta, mutta on asioita, joita teidän täytyy 

antaa anteeksi ihmisille, koska he ovat satuttaneet teitä. Kun ylistätte, teidän mielenne ajelehtii, 

kun jotakin nousee mieleen, mikä on todella loukannut teitä. Ja samaan aikaan, kun te lepuutatte 

päätänne Herran sydämellä, te voitte nähdä tämän virran vedet. Ja vedet ovat kristallin kirkkaat ja 

pohja valkoinen hiekkapohja. Sillä on kirjoitettu, että ”Sisimmästä on juokseva elävän veden 

virrat.” (Johanneksen Evankeliumi 7:38). Ja tämä on Elävää Vettä, mikään ei himmennä sitä. 

Mutta kun Herra pitelee teitä, Pyhä Henki sallii tulla mieleen sen, mikä todella on haavoittanut 

teitä syvästi ja sen henkilön muisto, jonka Pyhä Henki on tuonut mieleen, tämä kipu sydämessänne 

vain virtaa ylitsenne ja te muistatte mitä tapahtui. Te olette niin kauhean loukattuja sisältänne ja 

te katselette ylävirtaan. Te näette punaisen pilven ajelehtivan kristallinkirkkaassa vedessä ja te 

ette enää voi nähdä valkeaa hiekkapohjaa. Se liikkuu teitä kohden, samean, samean punaisena. 

Samea osa on kipu ja tapahtuma ja mitä tapahtui ja kuinka te loukkaannuitte. Ja punainen osa on 

Herran veri, joka kattaa koko tilanteen. 

Ja kun se tulee lähemmäksi, muistosta tulee kivuliaampi, ja henkilö tulee selvemmäksi. Ja te 

kerrotte Herralle, ”Herra. Minä vapautan heidät, minä annan anteeksi heille. Minä teen tahdon 

eleen antaa heille anteeksi. Siunaan heidät. Minä annan heille anteeksi, Herra.” Ja kun te sanotte 

tämän, samea, punainen pilvi alittaa sillan, missä te seisotte Herran kanssa. Ja vesi muuttuu 

kristallin kirkkaaksi jälleen ja valkea hiekkapohja näkyy. Ja se samea, punainen pilvi jatkaa 

kellumistaan alavirtaan, kunnes se saavuttaa suuremman vesistön. Ja vesistö on Herran Armon 

Valtameri. Muisto ja henkilö katoavat Armon Valtamereen kadotakseen, eikä sitä tulla koskaan 

näkemään. Ja sinä pyydät Herraa siunaamaan heidät. ”Minä annan anteeksi ja siunaan heidät.”  

Ja Herra hellästi sanoo teille, ”Te olette saattaneet antaa anteeksi, mutta teillä on vielä kipuja. On 

ihan okei, että te olette loukkaantuneet. On ihan okei, että teillä on kipuja, mutta se ei tarkoita, 

ettettekö te olisi antaneet anteeksi heille. Te OLETTE antaneet anteeksi heille.” 

Ja sitten Herra tuo mieliinne toisen henkilön. Ja te kerrotte Herralle, ”Minä annan heille anteeksi, 

Herra. Minä teen tahdon eleen antaa heille anteeksi. Siunaa heidät, Herra. Pyydän, siunaa heidät.” 

Ja jälleen, punaiset varjot alkavat lähestyä ylävirrasta ja se tulee teitä kohden ja menee sillan ali 

Hänen Armonsa Valtamereen. Ja Herra hymyilee hyvin hellästi ja pitelee teitä. Ja Hän on niin 

onnellinen teidän kanssanne. Niin onnellinen.  

Vain meditoikaa näitä asioita hetken aikaa, sallikaa Pyhän Hengen tuoda mieliinne ne ihmiset, 

jotka ovat syvästi loukanneet ja vahingoittaneet teitä.  

On kirjoitettu… ” Antakaa anteeksi meille meidän syntimme niin kuin mekin anteeksi annamme 

niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.” Ja nyt kun me olemme sallineet Herran viedä meidät 

muistojemme läpi ja paljastavan joitakin niistä asioista, joita me emme ole anteeksi antaneet, nyt 

on aika tulla Hänen luokseen pyytämään, että Hän antaa meille anteeksi. Ne tavat, joilla me 

olemme tuottaneet Hänelle ja veljellemme pettymyksen. 
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Ja aivan kuten me koimme Hänen rakkautensa puhdistavan voiman, kun me annoimme anteeksi 

muille, nyt kun me tulemme Hänen luokseen – Hän antaa meille anteeksi kaiken, mitä me olemme 

tehneet. Jälleen ne menevät alavirtaan Hänen Armonsa Valtamereen, missä ne aina ja ikuisesti 

tullaan hautaamaan Valtameren pohjalle, kunnes niitä ei enää ole. Ja me voimme kulkea vapaasti 

ja ilossa ja odotuksessa, että pian kuuluu keskiyön huuto ja sanat ”Katso! Sulhanen lähestyy!” Ja 

shofar-torven ääni kuuluu ja me tulemme olemaan ikuisesti Herran kanssa Taivaassa.  

Se yksinkertaisesti ei ole Hänen toiveensa ollenkaan meitä varten, että me olisimme alakuloisia ja 

pelokkaita kunnes Hän tulee. Hän haluaa vapauttaa meidät. Hän haluaa meidän katsovan taivaalle 

iloisesti! Hän ei halua nähdä lyyhistynyttä ja katuvaista Morsianta. Hän haluaa nähdä Morsiamen, 

joka on voittoisa Karitsan Veren vuoksi ja se on kattanut hänen syntinsä ja puutteensa. Ja hän voi 

katsoa taivaalle iloisena ja täydellisen luottavaisena, että hänen Herransa tulee häntä varten. Ja 

ainiaan hän tulee olemaan Hänen kanssaan.  

Siispä, tehkäämme täsmälleen sama asia nyt itsellemme, itsemme kanssa, omien syntiemme 

kanssa. Menkäämme siihen paikkaan Pyhän Hengen kanssa ja sallikaamme Hänen tuoda pintaan 

ne asiat, jota me suremme suuresti. Ja sallikaamme ne kuljetettavan alas Hänen Armonsa 

Valtamereen, koskaan niitä enää näkemättä tai ajattelematta.  

Minun kallisarvoinen, kallisarvoinen Lapsi… Sinulle on annettu anteeksi.   

 

 

5. Kuka on Kristuksen Morsian? Katsokaamme Hänen Peiliinsä 

 
KUKA ON KRISTUKSEN MORSIAN… HERRAN MORSIAN 

Sisar Claren Selityksiä, 3. Syyskuuta, 2014. 

Clare aloitti… Te tiedätte, että maailman tapahtumat ovat tapahtumassa hyvin nopeasti. Selvästi 

aika on nyt, kun asiat ovat tulossa siihen pisteeseen, että jotakin pitää tehdä. Herra on pyytänyt 

minua olemaan hyvin selkeä ja suora teidän kanssanne tietyistä asioista. Erityisesti, meidän 

identiteetistämme Hänen Morsiamenaan. Kuka on Kristuksen Morsian? Ketkä tullaan ottamaan 

Taivaaseennostossa, Tempauksessa? Nyt Herra on pyytänyt minua määrittämään selvemmin, kuka 

Hänen Morsiamensa on.  

Ketä Hän on etsimässä? Mitkä ovat Hänen Morsiamensa luonteenpiirteet? Kuinka me voimme 

tunnistaa todellisen Kristuksen Morsiamen? Tämä on niin tärkeää, koska on olemassa standardeja. 

Herra ei aio mennä naimisiin porton kanssa. Hänellä on joitakin hyvin tärkeitä ja tarkoituksellisia 

standardeja, millä Hän valitsee Hänen Morsiamensa, Hänen puolisonsa. Me haluamme tulla Hänen 

valitsemikseen, me haluamme varmistua, että me tulemme olemaan Hänen Morsiamensa. On 

joitakin asioita, joita meidän pitää tarkastella huolella.  

Jos me vain kevyesti hypähtelemme ja sanomme… ”No niin, olen kristitty, olen ottanut Herran 

vastaan, Hän on Minun Herrani ja Pelastajani, minut otetaan Taivaaseennostossa”, silloin me 

valehtelemme itsellemme. Me emme todella halua laittaa päätämme hiekkaan juuri nyt. Me 

todella haluamme tietää, mikä on asemamme suhteessa Herraan. Olemmeko me maailman 
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morsian vai Herran Morsian? Siispä se, mitä minä haluan puhua tässä, on että kuinka me voimme 

tunnistaa Kristuksen Morsiamen, todellisen Kristuksen Morsiamen.  

Ensimmäinen asia, jonka haluan sanoa, mikä on hyvin tärkeää, minä uskon, että Kristuksen 

Morsian ei ole kauniit ihmiset. Kristuksen Morsian ei ole taloudellisesti menestyneet, hyvin 

pukeutuneet, rikkaat kristityt. Heidän joukossaan saattaa olla Kristuksen Morsian, mutta sitä Hän 

ei etsi. Se ei ole Morsiamen merkki.  

Morsiamen merkki on todella orjantappurakruunu. Herra etsii jotakuta, joka muistuttaa Häntä. 

Ajatelkaa sitä hetkinen: eikö se todellakin ole sitä, kun te etsitte puolisoa, te etsitte sellaista, jolla 

on samat arvot kuin teillä on? Heillä tulee olemaan sama agenda elämässä, samat päämäärät, 

yhteensopiva persoonallisuus ja sydän, joka tulee olemaan täysin rakastunut teihin, eikä 

kehenkään muuhun. Tinkimätön ja uskollinen sydän. Nämä ovat joitakin asioita, joita Herra haluaa 

Hänen Morsiamessaan.  

Ja on joitakin ihmisiä, jotka ovat kauniita ulkoisesti ja taloudellisesti varakkaita, jotka ovat Hänen 

Morsiamensa ja Herra tunnistaa Heidän orjantappurakruununsa ja ympärileikkauksen maailmasta 

Jumalalle ja pyhyyden heidän sydämissään. Pelkäänpä, että juuri nyt Kristityssä Kirkossa, 

Kristuksen Morsiamen on enemmän osoitettu olevan menestyviä, energisiä, jalansijaa ottavia 

ihmisiä, pikemmin kuin nöyriä ja alhaisia.  

Te luette Autuaista ja välittömästi saatte selvän kuvan, ketä Hänen Morsiamensa todella 

muistuttaa. Antakaa minun lukea se teille… Matteuksen Evankeliumi 5:1-12, Autuaissa lukee… 

”Kun Hän näki kansanjoukot, nousi Hän vuorelle; ja kun Hän oli istuutunut, tulivat Hänen 

opetuslapsensa Hänen tykönsä. Niin Hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi: ”Autuaita 

(siunattuja) ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on Taivasten Valtakunta. Autuaita ovat 

murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. 

Autuaita ovat ne, jotka isoavat (joilla on nälkä) ja janoavat vanhurskautta (oikeamielisyyttä), sillä 

heidät ravitaan.” 

”Autuaita ovat laupiaat (armolliset), sillä he saavat laupeuden (armon). Autuaita ovat 

puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää 

Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Autuaita ovat ne, joita vanhurskaudentakia vainotaan, sillä heidän 

on Taivasten Valtakunta.” 

”Autuaita olette te, kun ihmiset Minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja 

valhetellen(valehdellen) puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän 

palkkanne on suuri Taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.” 

Siispä tässä Herra antaa meille aikamoisen opetuksen siitä, keiden Hän katsoi olevan autuaita tällä 

Maapallolla. Ja se todella on erilainen kuva, kuin kaunis, varakas, vauras ja menestyvä energinen 

kirkko. Se on aivan erilainen kuva.  

Ensimmäinen on Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on Taivasten Valtakunta. No niin, 

en tiedä, kuinka teidän laitanne on, mutta tiedän, että kun sain ylimäärän rahan runsautta, kun 

otin vastaan perintöni, ”hengellisesti köyhä” vain muuttui vähän.  

Löysin itseni tekemästä todella typeriä asioita, kuin katsomassa jonkun toisen autoa sanoen… 

”Vau, tuo auto ei ole niin kiva kuin minun autoni.” Vain asioita, joita en koskaan ajatellut tekeväni 
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aikaisemmin. Ehdottoman törkeää minulta. Ja katsoin ja ajattelin… ”Mikä on mennyt päähäsi? 

Mikä sinua vaivaa, kun ajattelet, että sinun pitäisi ajatella tuolla tavalla?”  

Minusta tuli kärsimättömämpi ja suvaitsemattomampi ihmisiä kohtaan, tuomitsevampi ja oivalsin, 

että tämän kaltaisen rahamäärän omistaminen tässä tilanteessa oli itse asiassa hyvin myrkyllistä 

minun hengelleni. Se johti jonkinlaiseen ylpeyteen ja röyhkeyteen, joka oli kerta kaikkiaan 

inhottavaa. Kiitos Herran, tilanne meni ohi nopeasti. Minä en voinut ymmärtää sitä. Ollakseni 

rehellinen kanssanne, Herra kertoi minulle, että periaatteessa hankkiutua eroon siitä kaikesta niin 

nopeasti kuin mahdollista, koska se oli myrkyllistä. Niin me teimme, parhaan kykymme mukaan.  

On olemassa kuva hengellisesti köyhänä olemisesta. Varakkaille ja itseriittoisille ihmisille on hyvin 

vaikeaa olla hengellisesti köyhä. On paljon yleisempää jollekin, joka on varakas, tuntea ylemmyyttä 

hengessä ja katsoa alentuvasti niitä, joilla ei ole varakkuutta. Minä en sano, että se on 

mahdotonta, koska on niitä, jotka ovat varakkaita ja ovat erittäin nöyriä. Et koskaan ajattelisi heitä 

katsomalla, että he ovat niin varakkaita, kuin mitä he ovat.  

Seuraava Autuaat on Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.  

Autuaita ovat hiljaiset (nöyrät), sillä he saavat periä maan. Tämä on kaunis. Kun me ajattelemme 

maanomistajia, nöyryys on viimeinen asia maailmassa, mitä ajattelemme. Vuokranantajat, ihmiset, 

jotka omistavat kiinteistöjä, maatiloja jne. … nöyryys on viimeinen luonteenpiirre, jonka me 

yhdistämme maanomistajaan. Mutta tässä Herra sanoo, että he (nöyrät) ovat niitä, jotka tulevat 

perimään maan. En voi olla ajattelematta, että kun Hän palaa, nöyrille uskotaan suurta maan 

vaurautta, koska he tulevat huolehtimaan muista.  

Autuaita ovat ne, jotka tulevat isoamaan ja janoamaan vanhurskautta (oikeamielisyyttä). Herranen 

aika, ei tämän maailman kauniiden asioiden nälkä ja jano, vaan oikeamielisyyttä, sillä heidät 

ravitaan (toiveet täytetään). Minä uskon, että jos teillä on nälkä ja jano saada lisää asioita ja 

mukavia asioita: Viimeisin puhelin, viimeisin tabletti, viimeisimmät tietokone ohjelmat, 

viimeisimmät päivitykset, teillä ei ole oikeamielisyyden nälkä ja jano, teillä on uusimpien 

mukavuuksien nälkä ja jano ja ne ovat kauheita ajatusten harhauttajia. Se jättää teidät tyhjiksi. 

Tässä Hän sanoo… ”Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät 

ravitaan.” Minä haluaisin ehdottaa, että kirottuja ovat he, joilla on isompien ja parempien asioiden 

nälkä ja jano, koska niitä toiveita ei koskaan täytetä, he eivät koskaan saa tarpeeksi. Ainakin se on 

ollut minun kokemukseni.  

Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Kuinka monta kertaa ihmiset vallan, 

auktoriteetin ja rahan ja vallan ja vaikutusvallan asemissa, eivät koskaan tunne tarvetta olla 

armollinen joskus? En sano, että kaikki olisivat sellaisia. Mitä itsenäisempiä olette, sen enemmän 

ajattelette, että armolle ei ole tarvetta. Te olette ankarampia. Mitä tuomitsevampia, sen 

rajoittuneempia olette siinä, mitä odotatte toisilta ihmisiltä. Ei ole ollenkaan armoa sellaiselle, joka 

on armollinen. Maailmassa raha, vaikutusvalta ja valta asettavat teidät paikkaan, jossa tunnette 

itsenne itsenäisiksi ja teillä on taipumusta olla vähemmän armelias muille, koska tunnette, että 

ette tarvitse armoa. Autuaita ovat laupiaat, koska he saavat laupeuden.  

Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Luulen, että suurin valitus, suurin 

halu, ja monen kristityn sydämen suurin rukous on… ”Minä haluan nähdä Jumalan. Minä haluan 

nähdä Sinut, Herra. Minä haluan katsoa Sinuun Herra.” Tässä Herra sanoo, mitä ne edellytykset 

ovat; Hän pyytää meitä olemaan puhtaita sydämessä. Toisin sanoen, ei kiinnittyneitä tämän 
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maailman ohimeneviin asioihin ja ohimeneviin oikkuihin, ei oman itsemme ja oman agendamme 

edun ajamista… jatkuvasti kiiveten korkeammalle ja kouraistenlisää, vaan asettaen sydämemme 

Jumalaan ja laittaen agendamme Jumalan asioihin – ei maailman asioihin.  

Minä uskon, että he ovat puhtaita sydämessä ja he tulevat näkemään Jumalan. Minä olen oppinut, 

että se on totta minun omassa elämässäni. Minun on vaikeampi kommunikoida Herran kanssa ja 

nähdä Hänet, kun olen paneutunut maailmaan. Minun koko kristillinen elämäni on ollut prosessi 

katkaista lonkeroita maailmaan ja sydämeni ja mieleni asettamista enemmän Häneen ja 

puhdistaviin motiiveihin. Näky Hänestä on tullut paljon selvemmäksi. Se on kaunis asia. Se on 

jotain, mitä rohkaisen jokaisessa.  

Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Kun olette maailmassa 

ja teillä on agendoita, teillä on asioita, joita haluatte. Ja mihin tahansa, jossa olette osallisina 

maailmallisissa asioissa, rauhan tekeminen ei ole tärkeysjärjestyksessä ykkösenä. Tärkeintä on 

saada oma tahtonne. Että saatte asiat menemään tavalla, jolla haluatte. Te olette oma 

siunauksenne itsenne tai perheenne puolesta.  

Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden takia vainotaan, sillä heidän on Taivasten Valtakunta. Siispä, 

kuinka moni on kääntynyt pois maailman agendoista ja heitä on katsottu väheksyen, ovat 

syrjäytyneitä, ei ole valittu asemiin, vaan heidät sivuutetaan, koska he eivät ole vauraita eikä 

rikkaita? He valitsevat yksinkertaisen, puhtaan elämän, kääntyen pois maailman houkutuksista, 

eivätkä ole kiinnostuneita tekemään vaikutusta keneenkään muuhun kuin Herraan ja tekemään 

Hänet onnelliseksi. Monta kertaa heidät sivuutetaan ja heitä vainotaan. Sitten on monia, joita 

vainotaan perheissään ja sitä tapahtuu niin varakkaissa kuin köyhissäkin, koska omistaudumme 

Herralle, koska me asetamme standardit miellyttääksemme Häntä, meitä vainotaan ja vähätellään.  

Autuaita olette te, kun ihmiset Minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat 

teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri Taivaissa. Sillä 

samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Uskon, että Herra on antanut meille 

katsauksen Hänen sydämeensä siitä, mitä Hän odottaa Hänen Morsiameltaan. Millainen henkilö 

hän tulee olemaan. 

Lyhyesti, uskon, että Herra etsii henkilöä, joka kantaa Hänen kuvaansa sydämessään. Hän etsii 

miestä tai naista, joka sisäisesti kantaa orjantappurakruunua, joka on nöyrä sydämessään, joka 

huolehtii toisten tarpeista. Minun täytyy sanoa, että minä en näe sitä nykyajan kirkossa. Minä 

näen sitä joissakin ihmisissä, mutta se ei ole asia, jolle annetaan suosionosoituksia. Se ei ole 

kristillisyyden bruttokansantuote. Näyttää vain siltä, että kristillisyyden bruttokansantuote on 

menestys, vauraus, hyvä terveys ja kaikki asiat, mitä sen mukana tulevat. He, joilla ei ole niitä 

asioita, eivät yllä menestyneiden kristittyjen standardeihin, joten heitä väheksytään.   

Ketä me haluamme miellyttää? Kenen kanssa me haluamme olla? Haluammeko me tulla jäljelle 

jätetyiksi maailman kanssa vai haluammeko me tulla Kristuksen valitsemiksi Hänen 

Morsiamekseen, koska me muistutamme Häntä. Tämä on juuri nyt aika, jolloin meidän täytyy 

ryhtyä vakaviksi siinä, ketä me olemme Herran edessä ja ketä me emme ole ja kuinka syvälle 

kiintymyksen kohteemme maailmaan menevät elämissämme… kuinka paljon maailma meitä 

hallitsee.  

Minä vetoan teihin, että ottakaa aikaa ja pyytäkää Pyhää Henkeä näyttämään alueet elämässänne, 

mitä ei ole ympärileikattu, tavat, joilla te ette muistuta Herraa. Todella, meidän on aika olla hyvin 
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vakavia saadaksemme selville, otetaanko meidät Taivaaseennostossa vai ei, koska se voi tapahtua 

milloin vain, minä hetkenä hyvänsä.  

Tunnen pastorin täällä kaupungissa, hän on nyt Herran luona. Hänellä oli hyvin läheinen suhde 

Herran kanssa viimeisenä vuotenaan ja Herra oli kertonut hänelle aivan saman asian, kuin Hän oli 

kertonut minulle… ”Minä olen ovella ja se voi tapahtua minä hetkenä hyvänsä… Minä hetkenä 

hyvänsä.”  

Siispä me haluamme olla valmiita. Me haluamme tulla valituiksi Hänen Morsiamekseen. Me 

haluamme olla sen arvoisia, ollaksemme Hänen Morsiamensa. Minä en sano, että meidän täytyy 

olla täydellisiä, mutta meidän täytyy olla sen arvoisia, siinä mielessä, että me olemme 

loppuunsaattaneet kaiken.  

Jos meidän sydämemme ovat naulittuinaHäneen ja miellyttämään Häntä, Hän tulee korvaamaan 

erotuksen. Jos sydämemme ovat yhä kiinnittyneinä maailmaan, me tulemme olemaan lieassa. Me 

tulemme näkemään, kun muut ihmiset menevät ja lähtevät ja meidät tullaan jättämään jälkeen, 

olemaan lieassa maallisiin agendoihimme.  

Vakavasti ottaen, onko se, mitä haluamme? Olemmeko me varmoja, että me elämme Jumalaa 

varten ja yksin Jumalaa varten?Vai onko sydämessämme kysymyksiä? Onko Pyhä Henki ollut 

kanssamme tekemisissä ja tuonut meille vertauksen kuten viisaat ja tyhmät neitsyet? Onko Pyhä 

Henki liikauttanut meitä, että me emme ole valmiita?  

Jos me emme saa itseämme valmiiksi pian, on olemassa riski jäädä jäljelle mitä kauheimpiin 

aikoihin historiassa, kaikkein kauheimpiin, kauheimpiin aikoihin, mitä tämä Maapallo koskaan 

tulee näkemään. Onko se sen arvoista? Se on valinta, joka teidän täytyy tehdä ja joka minun täytyy 

tehdä.  

Voin tuntea Pyhän Hengen surevan, kun teen typeriä valintoja ajallani, rahallani, ajatuksillani ja 

rukouksillani tai rukousten puutteella. Tunnen sen surun ja tiedän, että aika on hyvin vähissä, enkä 

halua tulla jälkeen jätetyksi, siispä minun täytyy katsoa näitä asioita itsessäni joka ikinen päivä ja 

punnita aikomukseni, tutkia sydämeni, tutkia omatuntoni ja katsoa, että todella olen ristiinnaulittu 

Kristuksen kanssa.  

Minä rukoilen, että te teette samoin ja me kaikki tulemme tapaamaan ilmassa. Herra siunaa teitä. 

 

 

6. JEESUS KUTSUU MAHDOLLISTA MORSIANTAAN KATUMUKSEEN 

 
Jeesus kutsuu Morsiantaan katumukseen 

1. Syyskuuta, 2014. Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle 

 Herra kutsuu Morsiamiaan, tai potentiaalisia, mahdollisia Morsiamiaan katumukseen. Morsian ei 

ole valmis Kristittyjen Taivaaseen pelastamiseen. Ja hän haluaa valmistella Morsiamensa. Ja kuten 

olen jo aikaisemmissa opetuksissani jakanut teille, että osasyy, että Amerikan talous on lamassa – 

ja Herra sallii sen – on saada Morsiamensa takaisin maailmasta. Saada morsiamen mieli maailman 

asioista Häneen. 
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Niin, kuten tiedät Amerikassa on paljon menestyviä kristittyjä, ihmisiä, jotka puhuvat vauraudesta 

ja et todella ole onnistunut kristittynä, ellei sinulla ole uskoa menestyä. Mikään ei voisi olla 

kauempana totuudesta, koska menestys ja raha olivat viimeinen asia, joka Herralla oli mielessään 

Uudessa Testamentissa. Vanhassa Testamentissa se oli joskus suosionosoitus Jumalalta, mutta 

Uudessa Testamentissa Herra asetti rajan, standardin. 

Hän ei valinnut syntyä kuninkaaksi tai prinssiksi tai elämään kuten kuningas tai prinssi. Hän valitsi 

yksinkertaisen elämän, vaatimattoman elämän. Elämän, jossa ei ollut maailman vakiinnuttamia 

asioita. 

Niinpä hän etsii Morsianta, joka muistuttaa Häntä. 

Niinpä, tässä on viesti, jonka Herra antoi minulle: 

” Kauniit ihmiset, ryhmänä ylipäätään, eivät ole Minun Morsiamiani. Etsin alhaisia, katuvaisia ja 

hartaita. Heitä vainotaan heidän oikeamielisyytensä takia. Etsin heitä, jotka muistuttavat Minua. 

Ikäväkseni Minun on sanottava, että monet Minun Kristityistäni muistuttavat Babylonian – tai 

teidän aikanne Hollywoodin – kauneuskuningattaria. ”  

” Tiedän, että olette kyllästyneet siihen, että sanon, ettei tämä ole Hollywood – tämä on Taivas. Ja, 

että sielut täällä eivät vähääkään muistuta heitä, joita tällä Maapallolla kutsutaan mahtaviksi. ” 

” Kutsun Morsiameni ja ihmiseni koolle katumaan. En millään muotoa sano, etteikö maailman 

mittapuulla ihana ihminen voisi olla Morsiameni – mutta henkilökohtaisessa elämässään hän 

muistuttaa minua. Ristiinnaulittu, torjuttu, sivuutettu, halveksittu. ” 

” Hän kantaa sydämessään arpia toisten sydämettömästä ylenkatseesta. Tällaiset vetävät 

puoleensa Sydäntäni. He kantavat tuskansa hiljaisella arvokkuudella, silti ulkoapäin et heitä 

tunnistaisi. Nämä ovat Valittujani. Pienten, hauraiden ja torjuttujen rinnalla. ” 

” Tiedän, että toistan Itseäni – mutta tämä ei voisi olla olennaisempaa, tärkeämpää. ” 

” Haluan kaikkien tietävän, että mitä etsin mahdollisissa Morsiamissa, he EIVÄT ole hyvin 

hoidettuja kristittyjä. Pikemminkin oikein, oikein vähäpätöisiä. Tuokaa Minulle kaikki he, jotka 

arvelevat olevansa Kruunulleni sopimattomia. Iskostakaa heihin hiljainen luottamus, että he 

kuuluvat Minulle ja ovat sen arvoisia. He ovat Morsiamiani. He ovat Valittujani. Ja he, jotka vielä 

seisovat odottamassa valituksi tulemista, ovat Minulle HYVIN tärkeitä. ” 

” Heille todellakin maksetaan sama palkka kuin ensiksi valituille ja aikaisemmin kuin kaikille 

alhaisille ja ei-toivotuille. ” 

Tämä oli Herran viesti tällä kertaa Morsiamillensa ja Kirkollensa. 

 

 

7. Jeesus sanoo… Minun Morsiameni ei vastaa!  

Te voitte nähdä sen Youtube videoiden palautteesta 

 
MINUN MORSIAMENI EI VASTAA… PALAUTE YOUTUBESSA PUHUU PUOLESTAAN 
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Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 28. Syyskuuta, 2014. 

Jeesus aloitti… ”On niin hyvä olla sinun kanssasi. Oi, kuinka Minä toivon, että minun uskolliseni 

voisivat ymmärtää, kuinka ikuisesti kiitollinen Minä olen heille Minun kutsuni kuulostelemisesta, 

viettää aikaa Minun kanssani, jatkaa yrittämistä, jatkaa tunnustamista.”  

( Clare ) Mitä enemmän näen itseäni, sitä hämmentyneempi olen, miksi Sinä rakastat viettää aikaa 

kanssani, miksi olet kutsunut minut niin lähelle Sinun Sydäntäsi. (Olen viettänyt useita päiviä 

katuen ylpeyttäni ja oletuksiani ja silti tiedän, että en ole vielä tehnyt kaikkea. Jeesus, Sinun armosi 

on minun ainoa toivoni.)  

( Jeesus ) ”Se ei ole oleellista. Minä voin tehdä mitä vain yhden kanssa, joka on halukas. Ja tässä 

Minulla on kaksi, jotka ovat halukaita. Kuinka ihmeellistä se on? Sinä et vain näe tai ymmärrä ja on 

paljon, mitä Minun täytyy pitää salaisuutena Minun valmistelluilta Morsiamiltani tai he todella 

menisivät pilalle. Mutta riittää, kun Minä sanon, että Minä olen mitä kiitollisin, että he ovat 

antaneet Minulle kaiken, mitä heillä on, että he ovat niin halukkaita ja innokkaita miellyttämään 

Minua ja tekemään Minun kehotukseni mukaan, ei väliä, kuinka pienen vastakaiun he maailmalta 

saavat. Tämä on harvinainen ominaisuus, antaminen ilman, että saa mitään palkkiota, ilman, että 

näkee yhtään hedelmää, silti antaen, antaen, antaen.”  

( Clare ) Herra, Sinä olet minun palkkioni.  

( Jeesus ) ”Ja niin sen tulisikin olla. Ole vain Minun uskollinen kyntöhevoseni, vetäen, vetäen, 

vetäen, jopa kun olet väsynyt ja kivuissa, silti sinä vedät. Kaikki Minun uskolliseni tekevät Minulle 

suurta kunniaa tottelevaisuudellaan näissä niin sanotuissa pienissä asioissa. Kuitenkin Minä kerron 

teille totuuden, he ovat keränneet paljon hedelmää Jumalan Valtakuntaa varten, uskollisella 

herpaantumattomalla tottelevaisuudellaan. Paljon hedelmää. Siispä, älkää olko hädissänne siitä, 

mitä toiset kutsuvat hedelmän puutteeksi. Älkää vaivatko itseänne näillä pikkumaisilla asioilla. He, 

jotka ovat totelleet, ovat tuoneet paljon hedelmää, vaikka tällä hetkellä se pysyy salassa.”  

”Minä puhun nyt Morsiamelle… ”Te olette miellyttäneet Minua. Se on ainoa asia, mikä merkitsee. 

Te olette saaneet aika määrän herjausta niiltä, jotka ovat teitä lähinnä, mutta muut näkevät Minun 

Valtakuntani helmet, joita te olette. Mutta vaikka te olisitte tarpeeksi onnekkaita, että kukaan ei 

näkisi, silti te olette synnyttäneet paljon hedelmää yksinkertaisella tottelevaisuudella, 

irrottautumisella maailmallisista palkkioista. Ja ilman oman edun tavoittelua, pikemminkin 

kaikkina aikoina etsien Minun ja yksin Minun hyväksyntääni. Tätä Minä tarkoitin, tämän Minä 

tulen palkitsemaan ja silti te pysytte pieninä ja turvassa. Kiedottuna Minun Sydämeeni, joka on 

tulvillaan rakkautta ja armoa, paljolti Minun kunniakseni. Kuitenkin Minun Morsiamelleni on 

monia yllätyksiä, kun hän kasvaa alhaisuudessa, Minä tulen luottamaan hänelle enemmän ja 

enemmän lahjoja ja hän tulee menestymään työssään.”  

( Clare ) Oi, Herra, tuletko Sinä viivästymään niin kauan?  

( Jeesus ) ”Sinähän olet nokkela! Yrität saada sen Minusta puristettua ulos, vai? No niin, anna kun 

Minä kerron sinulle pienen salaisuuden… Minä en tiedä sitä sen enempää kuin sinäkään.”  

( Clare ) Se on mahdotonta!  

( Jeesus ) ”Petkuttaisinko Minä sinua?”  

( Clare ) Herranen aika ET!  
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( Jeesus ) ”Hyvä, ota se siiten sellaisena kuin sanoin, Minä odotan myös. Minä todella odotan ja 

kun Minulla on jonkinlainen näkemys Minun Kirkkoni tilasta, Minä en tiedä, milloin Isä tulee 

sanomaan, ”Tarpeeksi!” Kaikki, mitä tiedän, on että me olemme ovella ja odotamme sanaa. Me 

todella olemme.”  

”Minä kerroin sinulle, että Minun Morsiameni ei ole valmis vielä. Mutta se ei tarkoita, että Hän 

tulee jatkamaan ja sietämään sitä, että ne, jotka eivät työskentele, että saisivat kiinni muut. Jos 

apatia, välinpitämättömyys, jatkuu… no niin, sinä voit arvata loput.”  

( Clare ) Herra, en ymmärrä, todella, anna minulle anteeksi, mutta kuinka Sinä, Jumala, voit olla 

tietämättä mitään? Todella tämä hämmentää minua ja tekee niin vaikeaksi ottaa asia sellaisena, 

kuin Sinä sen sanot.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, Minä ymmärrän. Saanko Minä sanoa, että Minä olen valinnut olla 

tietämättä? Tiedätkö sinä, kuinka kivuliasta tämä on Minulle? Minä todella olen liian lähellä Minun 

Morsiantani ja Minulla on niin monia odotuksia hänelle. Mutta hän ei elä niiden mukaan, hän ei 

vastaa elämään, jota Minä pumppaan hänelle. Sinä voit nähdä sen Youtube Videoiden 

palautteesta. Se, mitä sinä ja muut ovat tehneet ravitaksenne häntä, on epätavallista näinä 

pimeinä aikoina. Mutta hän ei kiinnitä siihen juuri mitään huomiota. Tämän vuoksi Minä epäilen, 

että merkki aloittaa Taivaaseennosto saattaa tulla huolimatta hänen valmiuden puutteestaan.”  

”Voitko ymmärtää? Kuinka paljon Minä rakastan häntä, kuinka paljon Minä kaipaan nähdä hänet 

valmiina Minussa? Oi, kuinka Minä kaipaan häntä. Minulla on niin paljon annettavaa hänelle, 

mutta hän ei vastaa, Clare. Rukoile, että hän vastaa.”  

( Clare ) Herra, Sinä tiedät, kuinka saada hänet vastaamaan, minä olen nähnyt sen toistuvasti 

omissa elämissämme. Sinä olet ihmeellinen.  

( Jeesus ) ”Todella tiedän, mutta vapaa tahto sitoo Minun käteni ja jos Minun täytyy kertoa teille 

kaikki, Minä olen väsynyt näkemään niiden kärsimystä, jotka eivät kiinnitä tarkkaa huomiota ja ole 

tehneet itseään valmiiksi. Se merkitsee lisää kärsimystä heille ja suoraan sanoen, Minä olen 

väsynyt näkemään, että Minun lahjojani jätetään huomitta, kun Minun Morsiameni kulkee 

hilpeästi, jättäen huomiotta Minun tulemiseni merkit. Tuore elämä, jota Minä annan hänelle, 

joutuu hukkaan, kun hänen kiinnostuksensa on suuntautunut maailmaan.” 

( Clare ) Mutta Herra, sinulla on vastalääke siihen.  

( Jeesus ) ”Kyllä, ja siihen liittyy lisää kärsimystä niille, jotka ovat uskollisesti odottamassa.” 

( Clare ) Verrattuna Sinun kärsimykseesi meidän puolestamme, voimmeko me koskaan kärsiä 

tarpeeksi kärsivällisesti, vielä yhden sielun vuoksi?  

( Jeesus ) ”No niin, se ei ole toivotonta, mutta se on lähestymässä sitä pistettä. Kaikki, mitä Minä 

voin sanoa, on… Olkaa VALMIITA. Milloin hyvänsä, milloin hyvänsä, Minun Isäni voi määrätä tämän 

loppumaan, milloin hyvänsä, Clare.”  

( Clare ) Vau… todellako?  

( Jeesus ) ”Todella. Nyt Minä olen selittänyt sinulle, miksi Minä olen valinnut olla tietämättä, 

pyydän, älä loukkaa Minua epäuskollasi.” 
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8. Jeesus selittää… Minun Neuvoni terveeseen ja iloiseen Avioliittoon & 

Hengelliseen Kumppanuuteen 

 
MINUN NEUVONI TERVEESEEN, ILOISEEN AVIOLIITTOON & HENGELLISEEN KUMPPANUUTEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 19. Lokakuuta, 2014.  

Clare aloitti… Tänä iltana Hän haluaa osoittaa aviomiesten ja vaimojen asiaa. Tämä on tärkeä asia, 

koska meidän avioliittomme ja hengellisen elämämmeepäonnistuminen tai menestys riippuu, 

ymmärrämmekö me Jumalan hengellisen järjestyksen asioille. Minun täytyy sanoa, että olen ollut 

hyvin kapinallinen nainen; minä en ole kunnioittanut aviomiestäni tai miehiä yleensä elämässäni. 

Olen aina pitänyt miehiä tasavertaisina. 

Tietyssä mielessä minä en näe siinä mitään väärää. Paavali sanoi, ”Ei ole miestä eikä naista, paitsi 

Jumala on perustanut miehen vaimon suojaksi avioliitossa (Paavalin Kirje Galatalaisille 3:28). Tämä 

on profeetallinen viesti ja nämä ovat Herran sanoja. Viestin lopussa minä tulen puhumaan 

tavoista, joilla minä häpäisin, en kunnioittanut aviomiestäni.  

Jeesus aloitti… ”Clare, Minä haluan sinun osoittavan tätä suojauksen ja erottelun aluetta 

avioliitossa. Minä olen vakavissani tässä. Minä tiedän, että sinä olet vähäpuheinen, mutta Minä 

tarvitsen sitä, että luotat Minuun.”  

”Monet naiset ovat edellä miehiään. Se on maailman ja asioiden luonne, mutta monet eivät näe, 

mitä on takana. Se, mitä Minä tällä tarkoita, on että he eivät näe Minua aviomiehissään. Kuinka te 

voitte ravita sitä, mitä te ette näe? He etsivät jotakin satukirjaa, hengellistä jättiläistä, kun Minä 

asutan alhaisia ja salattuja. Miehiä helposti pelottavat heidän vaimonsa. He eivät aina anna 

sellaista vaikutelmaa, mutta heitä pelottaa. Minä takaan sen.”  

”Pelottelu pakottaa miehen vetäytymään ja luovuttamaan jalansijaa, jota he epäilevät, että heidän 

pitäisi ottaa. Miehen velvollisuudet maailmassa pitävät hänen ajatuksensa askartelemassa 

perheen huoltamisessa. Kun hän tulee kotiin, hän on väsynyt ja viimeinen asia, mitä hän haluaa 

tehdä, on pakottaa itsensä viettämään aikaa Minun kanssani. Hän näkee vaimonsa ottavan 

johtoaseman, osittain koska vaimolla on aikaa opiskella ja rukoilla. Mies tietää, ettei hän voi 

kilpailla ja hän astuu taaksepäin ja tekee sitä, mikä on helpointa hänelle. Minä olen enemmän 

huolissani miehestä, koska tämä luopumisen kuvio on vahingollinen hänen suhteelleen Minun 

kanssani ja hänen vaimonsa kanssa. Vaimo kasvaa; mies pysähtyy. Ellei hän ole hyvin epätavallinen 

mies, jolla on vahva halu Minua varten. Tässä vaiheessa Minun täytyy kertoa teille nämä, naiset – 

kadotetun miehen ennallistaminen on taiteenlaji. Se on herkkää työtä, mikä vaatii paljon vaimon 

itsetutkiskelua ja paljon alistumista ja paljon, paljon työtä.”  

( Clare ) Sinä tarkoitat, että harkita sanamme tarkkaan ja lopulta asenteemme?  

( Jeesus ) ”Aivan oikein. Sanat ovat lähinnä vain sydämen asenteen pinnallisia manifestoitumisia. 

Minun neuvoni kaikille naisille, jotka löytävät itsensä tästä tilanteesta: nähkää Minut 

aviomiehessänne ja kasvattakaa Minua, niin että Minä voin hallita Häntä. Niin, että Minun on 

turvallista tulla ulos ja ottaa johtoasema. Sinä tiedät, mitä olet käynyt läpi ja voit jakaa siitä 

jotakin.”  
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( Clare ) Siis Herra, Sinä tarkoitat kamppailujani tehdä asiat minun tavallani?  

( Jeesus ) ”Kyllä ja muissa asioissa, salainen kritiikki. Pienet ketut, jotka nipistävät miehen egoa. 

Asioita, joita et ehkä sano ääneen, mutta hän havaitsee sen asenteessasi häntä kohtaan. Minä 

tiedän, että sinä kamppailet tämän kanssa ja Minä olen auttamassa sinua, mutta koska se on 

tuoreena mielessäsi, sinulla on jotakin kouriintuntuvaa jaettavaksi heidän kanssaan. Jatka heille 

muistuttamista siitä, että demonit työskentelevät 24/7, vuorokauden ympäri, läpi viikon, 

heikentääkseen miehen kunniaa kotona ja maailmassa sen puoleen.”  

”Tämän takia miehet ovat niin taipuvaisia uskottomuuteen. Nainen tulee kuvioihin töissä ja saa 

miehen tuntemaan itsensä 10 jalkaa pitkäksi. Mies tulee kotiin ja hänen vaimonsa huomauttaa, 

että hän oli jättänyt kenkänsä keskelle lattiaa. Ei ole kyse vain siitä yhdestä huomautuksesta; on 

kyse 15-20 vuoden huomautuksista, mitkä painavat ”minä olen paha”-nappia miehen sydämessä. 

Kun siihen koskee kevyesti, kaikki muut huomautukset hyppäävät sisään myös ja mies tuntee niin 

pahoin itsestään. Te olette onnekkaita – te olette naineet herkän miehen, siispä te voitte nähdä 

nämä asioiden väliset vuorovaikutussuhteet aivan avoimesti. Useimmat miehet peittävät sen 

rumalla huomautuksella heti takaisin tai vain vetäytyvät TV-ohjelmiinsa, urheiluun, kauppoihin. Te 

kysytte, miksi demonit ovat niin omistautuneita miehen häpäisemiseen? Koska mies on suojaus.”  

”Tämä on oikea järjestys. Kun miehet eivät nouse tilanteen tasalle, demonit voivat seuloa naista, 

johdattaa hänet harhaan, päästä naisen rukoushetkiin ja antaa hänelle valheellisia sanoja. 

Johdattaen naiset typerälle ja toivottomalle etsinnälle, vakuuttaen heidät, että he tarvitsevat 

hengellisemmän miehen. Lapset näkevät tämän kaiken ja tämä epäkunnioittava käytös toistuu 

heissä. Siispä tämä miehen vähättelyn kehä jatkuu seuraavassa sukupolvessa. Miehellä on hyvin 

herkkä järjestyksen ymmärrys. Hyvin usein Minä työskentelen miehen kautta, että huomattaisiin, 

että jotakin on vialla, koska mies ei halua kohdata Kahnin vihaa, väkivaltaista tai vihaista kostoa, tai 

mitään muutakaan uhkaavaa käytöstä, hänestä on mukavampaa antaa asian liukua pois. Ja se 

liukuu: alas, alas ja vielä alemmas.”  

”Tässä kohtaa heidän elämäänsä johtavat naisen hengelliset näkemykset, joille ei ole ohjainta, 

paitsi ehkä toiset naispuoliset ystävät, jotka elävät samalla tavalla. Siitäkään ei ole naiselle mitään 

apua. Siinä sokea taluttaa sokeaa. Minä asetin miehen siihen asemaan, tuomaan esiin kovia asioita 

ja kohtaamaan asioita, jotka ovat kyseenalaisia, mutta koska miehet eivät halua käsitellä 

vaimojensa reaktioita – olivatpa ne kyyneliä tai paheksuntaa – miehet antavat sen lukua, kunnes 

he ovat hyödyttömiä suojamaan vaimojaan ja suojelemaan heitä. Tämä opetus ei ole kaikille, vain 

niille, jotka ovat halukkaita nöyrtymään, saadakseen hyvän avioliiton”  

”Minä kerron teille, naiset, Minä tulen käyttämään teidän aviomiehiänne tavoilla, joilla Minä en 

koskaan kykene käyttämään teitä. Siksi te menitte naimisiin; ei vain saadaksenne lapsia ja vakaan 

kodin, vaan saadaksenne pyhän, tuotteliaan elämän, elettynä totuudessa, eikä petoksessa ja 

tuottamaan pyhää jälkikasvua. Aatamin ja Eevan tapauksessa te näette tämän käytännössä. 

Aatami tiesi, että oli väärin syödä puusta, mutta Aatami oli mukavuudenhaluinen, itsetyytyväinen, 

eikä halunnut tehdä asiasta suurta numeroa Eevan kanssa ja hän otti osaa myöskin. Te miehet ette 

ole niin vahvoja, kuin näytätte olevan; lihakset ja vahva eivät ole synonyymejä.”  

”Vahva tarkoittaa etukäteen ajattelua ja hyvien, vahvojen päätösten tekemistä. Vaikka he menevät 

vaimonsa halua vastaan. Vahva tarkoittaa, ”Okei, Herra, olen halukas kestämään selkkauksen ja 
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kivun, mikä seuraa vaimoni vastustamista – mitä vaimo todella haluaa, mitä hän vaatii jne. Minä 

seison sen takana, mitä minä uskon ja mihin Sinä johdatat minua, ei väliä, mitä se maksaa.”  

”Se on vahva mies. Se ei tarkoita vaimon hakkaamista tai hyväksikäyttämistä. Ei, se on nynnyjä 

varten – ei todellisia miehiä. Rakastakaa vaimoanne, kuten te rakastatte omaa itseänne, koska 

kuinka hyvin elämänne sujuu, riippuu siitä, kuinka hyvin te kohtelette vaimoanne. Minä en 

laittanut teitä yhteen,että olisitte karski ja häijy vaimoanne kohtaan. Jos olette, voitte odottaa 

maailman maksavan teille juuri sen saman kohtelun. Minä laitoin teidät yhteen rakastamaan 

toinen toisianne ja tekemään sen, mikä on oikein. Siispä, kärsivällisyydellänne ja kestävyydellänne 

te tulette voittamaan vaimon puolellenne.”  

”Muuten, naiset, miehen ei tarvitse olla hengellinen teidän määritelmienne mukaan, kuullakseen 

Minun tapani ja Minun tahtoni perhettänne varten. Minä istutin sen syvälle mieheen. Kyllä, on 

ihmeellistä, kun hän etsii sen Pyhistä Kirjoituksista, mutta se ei ole määrittävä tekijä, onko mies 

hengessä johdettu. Monessa tapauksessa mies saa syvällä sisimmässään tunteen ja vakaumuksen 

jostakin, koska Minä hänessä annoin sen hänelle, jopa ilman Raamatun opiskelujen ansoituksia, 

keskiviikkoillan palveluksia tai jopa sunnuntaipalveluksia. Minä asun miehessä ja se, mikä 

avioliitoistanne puuttuu, on kunnioituksenne Minua kohtaan aviomiehissänne.” 

”Katsokaahan, mies astuu sivuun, kun nainen lyö hänet laudalta lahjassa. Niin monet miehet ovat 

tehneet täsmälleen niin ja ovat luovuttaneet ruorin hänelle, jolla näyttää olevan kaikki 

vastaukset.”  

”Siispä, Minä teen muodollisen anomuksen kaikille, jotka kuulevat nämä sanat. Kunnioittakaa 

Minua aviomiehessänne, ei väliä mikä hänen hengellinen tilansa on. Jos te teette tämän, Minä 

tulen tekemään oman osani ja saan aikaan, että hän alkaa seisomaan korkealla. Se tulee viemään 

aikaa ja se ei tapahdu yhdessä yössä, mutta te tulette näkemään vastuiden eri kerrosten nousevan 

hänessä; hengellisten vastuiden. Rakentakaa miestä ja osoittakaa hänelle Minun rakkauttani, ei 

teidän. Minun rakkauteni saavuttaa paljon enemmän kuin kengät keskilattialla tai pyyhkeet, jotka 

on rypistetty suihkussa. Nöyrtykää ja tehkää pitkä katselmus. Tehkää mielen lista tavoista, joilla te 

osoitatte mieltymystänne omaa mielipidettänne kohtaan, omaa agendaanne ja omia tapojanne 

kohtaan. Vartioikaa itseänne tulevina päivinä.”  

”Kantakaa ristinne. Te olette osittain vastuullisia hänen passiivisuudestaan Minua kohtaan, siis 

kieltäkää itsenne; nostakaa ristinne ja seuratkaa Minua siinä, mikä tulee osoittautumaan 

ihmeelliseksi avioliitoksi. Avioliitoksi, mikä teillä olisi pitänyt olla ja jota aina halusitte. Minä voin 

tehdä tämän, jos te tulette tekemään yhteistyötä. Nämä ohjeet ovat niille teistä, jotka tietävät 

menneensä naimisiin oikean miehen kanssa. Jos Minä en tuonut teitä yhteen tämän miehen 

kanssa, te voitte silti kasvaa nöyryydessä ja Minä tulen siirtämään hänet Minun ajoituksellani. 

Siihen mennessä te olette tulleet pyhemmäksi, syvemmälle Minuun ja Minä tulen olemaan 

aviomies teille. Teiltä ei tule puuttumaan aitoa kumppanuutta. Muistakaa, Ylpeys on tämän pahan 

juuri ja se ei voi tulla Taivaaseen. Siispä, Minun siunattuni, älkää pelätkö nöyryyttä ja alhaisuutta. 

Vain teidän ylpeytenne tulee kärsimään ja se on teille lisäetu.”  

Tämä oli Hänen viestinsä loppu. Tässä on nyt joitakin minun kokemuksiani…  

( Clare ) Se, mitä nyt haluan tehdä, on jakaa kanssanne joitakin tavoista, joilla olen häpäissyt 

aviomiestäni ja te voitte verrata niitä omiin tapoihinne On paljon monia muita esimerkkejä, nämä 

vain sattuivat tulemaan mieleen.  
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Esimerkiksi, mies haluaa lähteä kävelylle kanssasi ja olet kiireisenä työssä, henkisissä asioissa tai 

muissa asioissa, niin että voit saada aikaa hengellisille asioille myöhemmin ja sinä torjut hänet. 

Minä olen tehnyt tätä ja se on väärin; se ei ole hänen kunnioittamistaan.  

Toinen esimerkki on päätöksen tekeminen päivälliselle menemisestä. Minä olen vaatimalla 

vaatinut oman mieleni mukaan menneessä. Minkä elokuvan me katsoisimme? Minä olen sanonut 

mielipiteeni vahvasti, sen sijaan että olisin etsinyt sitä, mitä hän halusi tai taipunut hänen 

tahtoonsa. 

Lisää esimerkkejä… sen kunnioittaminen, miten asiat on järjestetty hänen henkilökohtaisissa 

tiloissaan, hänen toimistossaan, hänen pajassaan, hänen kylppärin kaapissaan tai tilassaan; että ei 

siirtele hänen tavaroitaan tai sotkun jättäminen tai siivoaminen siihen pisteeseen, että tavarat 

ovat poissa paikoiltaan. Minä olen tehnyt sitä miehelleni. Jättänyt hänet huomiotta, kun hän 

haluaa, että vietän aikaa hänen kanssaan. Jos olet niin kietoutunut omiin tekemisiisi ja 

suunnitelmiisi, sinä saatat tuntea, että niiden laittaminen sivuun on liian vaikeaa ja päädyt 

sammuttamaan hänen mielenkiintonsa tai lähetät hänet yksin. Minä olen tehnyt tätä.  

Olen pakottanut hänet pitämään vaatteita, joissa hän ei tuntenut itseään luontevaksi. Olen 

väittämällä väittänyt, että hän näyttää tietynlaiselta, kun menimme ulos, pikemminkin kuin että 

olisin tönäissyt häntä hellästi, ”Kulta, haluan pukea ylleni jotakin erityistä sinua varten tänä iltana.” 

Tai ”Minä todella rakastan sitä vihreää paitaa, jota pidit yhtenä päivänä.” Tämä on ihan eri, kuin 

että saisi hänet tuntemaan itsensä rumaksi tai peloissaan olevaksi.  

Minä voin vain kuulla sen nyt… jotkut teistä sanovat… ”Oi, me olemme niin paljon sinua edellä, 

Clare, me teemme kaikkia niitä asioita.” No niin, hyvä naiset, minä kunnioitan teitä.  

Nyt minä kerron teille, juuri kuinka vakavissaan Herra oli minun kanssani. Juuri ennen kuin hän 

vapautti minut yleiseen palvelutoimeen YouTubessa, minun tietokoneeni yhtäkkiä pimeni, ei 

mitään. Se ei toiminut, ei käynnistynyt tai mitään. Minä viimein luovutin kyynelissä ajatellen… ”Oi 

että, tämä on minun palvelutoimeni loppu.” Ei ollut mitenkään mahdollista, että minulla olisi ollut 

varaa korjauttaa tätä. Ei mitään mahdollisuutta. Kaikki opetukset, laulut, taideteokset ja 

kuvaukset, joita olin aikonut käyttää, olivat menneet. Minulla ei ollut työkaluja toimia 

palvelutoimessani, jota varten Hän on minua harjoittanut ja johon Hän on minut kutsunut.  

Tämän Hän sanoi minulle… ”Sinun palvelutoimesi Minulle on ehdottoman hyödytön, ilman että 

sinä kunnioitat aviomiestäsi, kuten sinä kunnioitat Minua. Kunnioita aviomiestäsi, kuten sinä 

kunnioitat Minua tai Minä en voi käyttää sinua, Clare”. Tämä on karu totuus, kaverit, ja niin Hän 

sanoi minulle. Olin aivan allapäin. Minun koko maailmani vain hajosi, koska suoraan sanoen, Hän 

oli harjoittanut minua tähän missioon 33 vuoden ajan. Minä tiesin, että se tulisi myöhemmin 

elämässäni. Tässä minä olen nyt ja Hän on antanut minulle niin monia arvokkaita asioita 

jaettavaksi muiden kanssa ja nyt Hän kertoo minulle, että millään siitä harjoittamisesta ja 

kokemuksista ei ole mitään merkitystä Hänelle, niin kauan, kun en kunnioita aviomiestäni; todella 

kunnioita häntä. Auts!  

Päivien ajan olin aivan kauhusta kangistunut ja suruissani, tunsin itsesääliä pikemminkin kuin 

Jumalallista surua, kunnes Hän alkoi näyttämään minulle, kuinka hallitseva minä olin. Kauhistuin 

sitä, mikä minusta oli tullut. Hän kertoi minulle, että monta kertaa Hän oli halunnut johdattaa 

minua aviomieheni kautta, mutta ei ollut voinut, koska minä en kunnioittanut miestäni.  
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Esimerkiksi, tiskit…Aviomieheni halusi laittaa syrjään joitakin mukeja, lautasia ja pöytähopeita, niin 

että en aina jäisi jälkeen tiskien kanssa. Useita vuosia mieheni oli pyytänyt minua tekemään tämän 

ja useita vuosia minä olin vastustanut häntä. Sitten oivalsin mitä olin tekemässä.  

Monen vuoden jälkeen, jätin eläkkeelle kaksi kolmasosaa hopeavälineistä ja astioista ja ihmeiden 

ihme, tiskit ovat 20 minuutin työ, eikä puolentoista tunnin. Siinä on huima ero! Ja Herra halusi 

tehdä tämän minun kanssani koko tämän ajan, mutta koska keittiö oli minun valtakuntani ja minä 

ajattelin, että tiedän, mikä on parasta, Hän ei voinut tehdä mitään kanssani. Herra yritti käyttää 

aviomiestäni, mutta ylpeyksissäni en olisi kuunnellut.  

Palataan tietokoneeseen, kolmen päivän pimeyden jälkeen (mitään sanaleikkiä ei ole tarkoitettu), 

ajattelin, että ehkä nyt, kun olin todella katunut, ehkä Herra antaa minulle armon. Kävelin lähelle 

ja nostin tietokoneeni suojan pois ja yhtäkkiä se alkoi toimimaan täydellisesti jälleen. Siitä on 

useita kuukausia nyt. Minulla ei ole ollut yhtään ongelmia sen jälkeen sen kanssa. Oli ilmeistä, että 

se oli Jumalan toimi. Se on täsmälleen, kuinka vakavissaan Herra on siitä asiasta, että minun tulee 

kunnioittaa aviomiestäni. Kaikki minun lahjani ovat hyödyttömiä Hänelle, ilman kunnioitusta 

aviomiehelleni.  

Saattaisi aivan hyvin olla, että te naiset, jotka kuuntelette täällä, ette ehkä ole ollenkaan tässä 

tilanteessa. Mutta jos te edes epäilette aavistustakaan tästä asenteesta elämissänne, ehkäpä te 

haluaisitte rukoilla tämän rukouksen minun kanssani…  

”Herra, minä pyydän Sinua, muuta meidät ja näytä meille, kuinka me olemme tukahduttamassa 

aviomiehiämme ja jätämme heidät varjoomme ja aiheutamme sen, että he menevät takaisin 

varjoihin. Anna meille armo kukistaa ylpeytemme Sinun nöyryydelläsi. Paljasta kierot tapamme ja 

tee ne suoriksi. Pyydän, Herra, anna meille rohkeutta ja nosta meidän aviomiehemme 

kutsumuksiin, joita Sinulla on heitä varten ja auta meitä todella olemaan heidän apunsa, kun he 

heräävät Sinun kutsullesi. Auta meitä todella rakastamaan ja kunnioittamaan heitä, kuten me 

rakastamme ja kunnioitamme Sinua. Herra, minä uskon, että Sinä tulet vastaamaan tähän 

rukoukseen, koska tiedän, että se on Sinun tahtosi meille… Amen.” 

 

 

9. Jeesus sanoo… Vastaanottakaa Minun Muuntavat Suukkoni & Parantukaa 

 
VASTAANOTTAKAA MINUN MUUNTAVAT SUUKKONI & PARANTUKAA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Lokakuuta, 2014. 

( Clare ) Hän haluaa suudella meitä, tanssia meidän kanssamme ja tutkia Taivaan kauneutta 

meidän kanssamme. Hän rakastaa tulla suudelluksi. Puhdas sydänten vaihto, jota Hän kaipaa 

Hänen Morsiamiltaan. Hän tulee suutelemaan meitä Hengessä, koska me olemme kaikki niin 

rakkaita Hänelle, Hänen tulevat Morsiamensa ja siinä ei tule olemaan mitään lihallista.  

Jeesus aloitti… ” Nämä Minun suudelmani muuntavat teidät pelkistä saviastioista jumalallisen 

rakkauden kultaisiksi astioiksi, läpimärkänä muuntavasta rakkaudesta teitä kohtaan. Minä 

parannan teidän haavoittuneisuutenne, teidän arpenne, teidän tyhjät paikkanne, mitkä kerran 

olivat täynnä iloa, mutta petos kadotti ne ikuiseksi. Syvät, kivuliaat halkeamat sieluissanne, niihin 
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Minä kaadan ilon öljyä. Minä tuon teidät täyttymykseen ja ylitsevuotaviksi elävistä vesistä, niin 

että jokainen janoinen sielu, jonka te kohtaatte, voi juoda siitä runsaasti. Mutta tämä ei koskaan 

tapahdu, jos te vältätte Minua ja uskotte tekosyitä ja valheita, joilla vihollinen on yrittänyt 

sabotoida meidän suhdettamme.”  

” Onko teillä ystäviä, jotka ovat avioeron järkyttämiä? Ne kivun halkeamat voidaan parantaa nyt 

kerta kaikkiaan Minun rakkaudellani, jos te olette halukkaita etsimään Minua, kunnes te löydätte 

Minut, tulemaan Minun lepooni ja sallimaan ilon ja iloisuuden öljyn läpäistä haavat syvältä.” 

” Oletteko te suremassa menetettyänne rakkaanne, joka kuoli kivuliaan kuoleman syöpään? Tämä 

halkeama voidaan myös parantaa ja kun te olette täynnä ymmärtämystä ja rakkautta, niin te voitte 

vuodattaa tätä balsamia toisten haavoittuneiden päälle. Oletteko te hämmentyneitä ja pettyneitä 

epäonnistumisten vuoksi? Täyttymättömien toiveiden vuoksi? Ja kohtaamassa karun 

tulevaisuuden ilman päämäärää?”  

” Istukaa Minun kanssani. Sallikaa Minun rakkauteni ennallistaa teidän toivonne. Sallikaa Minun 

läpäistä nämä pimeät ja yksinäiset paikat Minun rakkaudellani ja Minä tulen tuomaan teidät siitä 

pois. Minä tulen johdattamaan teidät viheriäisille niityille ja virvoittavien vetten luo ja näyttämään 

teille teidän unelmienne määränpään, missä kaikki teidän lahjanne ja taitonne ja unelmanne 

tulevat manifestoitumaan, Minun voimallisen armoni työskennellessä teidän kauttanne.” 

” Minä kerron teille totuuden, ei ole liian syvää haavaa, ei liian mahdotonta unelmaa, ei 

tavoittamatonta elämää. Minä tuon teidät elämänne täyteyteen, tekemään juuri niitä asioita, joita 

varten teidät luotiin.” 

” Ja täyttämään elämänne yli villeimpien unelmienne. Ja parasta kaikesta, Minä tulen olemaan 

teidän pysyvänä kumppaninanne. Te ette tule koskaan tuntemaan olevanne yksin. Minä en 

koskaan tule hylkäämään teitä ja elämänne lopussa, ilotulitteet laukeavat, kun te ylösnousette 

Minun käsivarsilleni, mitä täydellisimpään paikkaan, jonka Minä olen luonut juuri teitä varten. 

Jälleen Minä sanon, se ylittää villeimmätkin unelmanne.” 

 

 

10. Jeesus puhuu kristittyjen pelastuksesta & ydinsodasta 

 
03.11.2014 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

Uni, jonka näin koskien Miamin tuhoutumista ydiniskussa sekä viesti ja lupaus, jotka tulivat tämän 

ohessa vain päivää myöhemmin. 

Näin unta, että olin valkoisella hiekkarannalla subtrooppisella vyöhykkeellä. Kalastuspaatti 

verkkoineen ja primitiivisine välineineen oli siinä lähellä. Oli minulle selvää, etten ollut Amerikassa. 

Oli aurinkoinen päivä, ehkä aamupäivä tai aikainen iltapäivä. Ja minä olin puhdistamassa verkkoja 

kun käännyin ympäri ja katsoin taakseni yli oikean olkapääni yli meren. Näin nyrkin kokoisen pilven 

kaukaisessa horisontissa. Se olkoi nopeasti paisua, kasvaen suuremmaksi ja suuremmaksi. Tajusin, 

että kaupunkiin matkan päässä, tosin en pystynyt näkemään sitä, oli isketty atomipommilla. 

Huusin ääneen, ’Herra Jumala!’ ja heräsin unesta. 
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Tiesin välittömästi unen olleen Pyhältä Hengeltä. Kaikki, mitä kykenin tekemään, oli rukoilla 

armoa. Myöhemmin etsin kaupungin sijaintia ja tulin siihen tulokseen, että se oli joko Houston 

nähtynä Bahan itärannikolta tai Miami nähtynä Kuuban rannikolta. Olen nyt jälkikäteen melko 

varma, että katsoin kohti pohjoista, joten sen täytyi olla Miami. 

’Herra, haluan tietää enemmän, mitä maailmassa tulee tapahtumaan ja mitä voin tehdä 

auttaakseni. Sinä tiedät, etten halunnut urkkia asioita, jotka ovat minun ulottumattomissa.’ 

Sillä hetkellä, se oli kesken rukoustani, oli edessäni kaunis valkoinen hiekkaranta, jota reunusti 

turkoosit vedet. Siinä oli tosin jotakin kummallista. Koko matkan pitkin rantaa, niin pitkälle kuin 

silmä kantaa, oli suurta harmaata massaa levinnyt pitkin rantaviivaa. Kun katsoin lähemmin, 

ymmärsin niiden olevan ihmisruumiita. Se oli niin hirvittävää, etten pystynyt katsomaan 

tarkemmin. 

Käännyin kohti Herraa ja kysyin arvokkaasti, ’Missä olemme?’ 

Hän vastasi, ”Nassaussa Bahamalla.” 

”Tulee tapahtumaan verilöyly, jollaista ei ole ennen nähty. Muistatko sen viestin, joka sinulle 

annettiin monta vuotta sitten? ’Älkää pelätkö kuolemaa, oi oikeamieliset maan asukkaat.’” 

Ja kyllä, minä muistan sen. Ja jaan sen kanssanne tämän viestin lopussa. 

Me leijailimme maan yläpuolella Bahaman ja Miamin välissä. Jeesus kyynelehti ja minä olin 

shokissa. Se oli yhtä mustunutta massaa. Sitten pystyimme näkemään läheltä eikä seassa ollut 

yhtää eloojäänyttä. 

”Kuunteletko Minua?” Jeesus kysyi 

Tunnottomuus oli nielaissut koko olemukseni, enkä yksinkertaisesti kyennyt käsittämään, mitä olin 

näkemässä. 

Hän aloitti uudestaan... ”Sinä tulet olemaan vielä maan päällä, kun tämä tapahtuu. Mutta hyvin 

pian sen jälkeen Minä tulen tempaisemaan teidät kummatkin kristittyjen pelastuksessa.” 

Minä kysyin, ’Kuinka pian sen jälkeen tulet pelastamaan meidät, Herra?’ 

Hän vastasi... ”Viikon sisään.” 

’Seitsämän päivää?’ 

”Maksimissaan. Sen hetken jälkeen ei sinulla ole mitään syytä olla täällä.” 

’Herra, en tiedä, mitä sanoa.’ 

”Sellaista verilöylyä kuin tämä, ei ole koskaan  ennen langennut tämän maan ylle. Koskaan ei ole 

ollut ihmisen mahdollista aiheuttaa tämän kaltaista vahinkoa Minun luomakunnalleni. Jos loppu ei 

olisi pian lähestymässä, Minä puuttuisin peliin – Mutta sen täytyy tapahtua tällä tavoin, että 

kirjoitukset tulisivat toteen. Koska olet lähtemässä niin nopeasti, tulet lopulta ymmärtämään: Ei 

ole mitään tarvetta varastoida mitään. Ei ole tarvetta huolehtia mistään, ei pulasta tai puutteesta.” 

Ja sivuhuomautuksena tähän, tämä on minusta hyvin mielenkiintoista. Olin alkamassa, no 

tiedättehän, meillä on ruokapankki. Olin tilaamassa ylimääräistä varastoidakseni sitä ja Herra 

nuhteli minua sen johdosta. 
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Hän sanoi... ”Ei, Minä en halua sinun tekevän sitä.” Ja niin minä annoin sen kaiken ruuan pois ja 

lopetin varastoimisen. En pystynyt ymmärtämään, että miksi. Mutta Hän selitti sen minulle täällä. 

Haluaisin jättää ruokaa toisille ihmisille, mutta tottelevaisuudesta en tee sitä. 

Yksi asia on varmaa – Kirjoitusten pitää täyttyä. Armo jättää Jumalalle rajattoman tilan puuttua, 

mutta tiettyjen asioiden täytyy tapahtua. Se on Hänen käsissään ja meidän rukouksissamme kiinni, 

että suurin mahdollinen armo voitaisiin jakaa maailmalle ja sieluille, jotka joutuvat osaksi näitä 

tapahtumia. Ja erityisesti niille sieluille, jotka eivät Häntä tunne. 

Toinen seikka, joka kiinnitti huomioni sen lisäksi, että Hän ilmaisi kristittyjen pelastuksen 

ajankohdan olevan aivan pian yhdysvaltojen maaperällä käytävän ydinsodan jälkeen, oli se valtava 

määrä surua ja katumista, joka tapahtuu kristittyjen keskuudessa tässä maassa ja ympäri 

maailmaa. Valtava määrä omien elämien tarkastelua ja katumusta. 

Ja Minä ajattelin sen todennäköisesti olevan viimeisteleviä kosketuksia Hänen morsiamensa 

hääasussa – Asioita, jotka ovat vain roikkuneet mukana. Roikkuneet ja roikkuneet niin pitkään. Ja 

tämä tilanteen suunnattomuus saa ne vain putoamaan pois. Ne tulevat suorastaan räjähtämään 

pois hääasusta, sillä elämän todelliset prioriteetit – Jumalan rakastaminen, naapurimme 

rakastaminen, ikuisuus sekä viimeiset asiat – Nämä aiheet nousevat esiin ja ne tulevat olemaan 

hyvin vahvasti keskuudessamme niinä aikoina. Ja minä uskon, että se tulee olemaan yksi niistä 

voimista, jotka auttavat valmistelemaan morsianta. 

Minä ajattelen silti, että tässä viestissä on suuri mahdollisuus ja hyvä puoli sen suhteen, että Hän 

on tulossa noutamaan morsiantansa keskeltä ennennäkemätöntä kuohuntaa ja yhteiskunnallista 

tuskaa. 

Myöhemmin tässä visiossa Hän jatkoi... ”Kerro Minusta heille, joiden kohtalona on kaatua 

miekasta. Jos sinut tullaan noutamaan näiden tapahtumien keskeltä ja olet viaton tämän 

kulttuurin synteihin sekä olet katuvainen ja uudistettu Minussa. Silloin tulet kantamaan marttyyrin 

kruunua ja suuri loisto tulee olemaan kanssasi Taivaassa, koska sinä selvisit yhtenäisen sielun 

kanssa sekä pysyit uskollisena Minulle mielettömän, holtittiman ja jumalattoman sukupolven 

keskellä. Sinä olet kärsinyt uskosi vuoksi. Kaikkea pilkasta syrjäyttämiseen joukon ulkopuolelle. 

Minä olen ollut läsnä joka kerta, kun kärsit häpeää Minun nimeni tähden ja sinun korvauksesi 

kärsimyksistä on matkalla.” 

”Ymmärrä, että kun tämä ennennäkemättömän kärsimyksen aika koittaa, niin silloin elävät 

kadehtivat kuolleita. Sillä siihen aikaan tulee olemaan suuri koettelemus, jollaista ei ole ollut sitten 

maailman alusta tähän päivään. Eikä sen jälkeen tule koskaan enää olemaankaan. Sinua odottaa 

suuri ilo ja vastaanottosi Taivaassa tulee olemaan yhtä juhlaa ja ilonpitoa. Sinun aikasi maanpaossa 

on lähes päättynyt.” 

No, useita vuosia sitten. (Siirtyen siihen viestiin, jonka Hän antoi minulle vuosia sitten) Useita 

vuosia sitten, aikana kun olin lähetystyömatkalla etelä-Amerikassa. Niin minä olin syvän sinisellä 

taivaankannella ja näkymä oli kuin avaruussukkulasta nähtynä. Maa oli aivan selvästi edessäni ja 

siellä oltiin laukaisemassa ohjuksia mantereelta toiselle. Ohjukset näyttivät olevan lähtöisin lähi-

idästä ja osuen Amerikkaan. Niiden osuessa savuinen harmaa pilvi kasvoi osuma-alueiden 

yläpuolelle ja spontaanisti jotaikin samanlaista, kuin (Yhdysvaltojen) itsenäisyyspäivän ilotulitteet 

alkoi nousta kohti taivaita. Nousten aina Jumalan valtaistuimen luokse. Jumalan valtaistuinta kohti 

nousevat ilotulitteet olivat hyvien sieluja.” 
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Kuulin tämän... ”Älkää pelätkö, oi oikeamieliset maan asukkaat.” 

Silloin Herra alkoi puhua... ”Näethän, Minä tuon tuhon tämän maan ylle. Ei minun 

suunnittelemaani, vaan teidän itsenne suunnitteleman, oi kieroutuneet ihmiset ihmiskunnan 

keskuudessa. Te, jotka olette vääristäneet totuutta ja ryöstäneet köyhiltä: Myös te tulette 

valittamaan ja itkemään, sillä se, mitä olette kehittäneet toisten tuhoamiseksi, tulee kääntymään 

teidän omaksi tuhoksenne.” 

”Totisesti teistä on kirjoitettu...’Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa, joka kiveä 

vierittää, jää itse sen alle.’” Sananl. 26:27 

”Voi, voi, voi teitä jumalattomia ihmiskunnan keskuudessa. Sillä perikato on teidän yllänne, mutta 

Minun oikeamieliset tulevat loistamaan, kuin tähdet taivaankannella. Älkää pelätkö kuolemanne 

hetkeä, sillä sinä päivänä te tulette olemaan kanssani paratiisissa ja tulette perimään teidän 

ikuisen palkintonne – Sillä teille Minä olen antanut voitonseppeleen.” 

”Teille, jotka ovat osallistuneet suunnitelmaan maailman köyhien ja avuttomien tuhoamiseksi, 

samalla kun olette tehneet järjestelyjä itsenne pelastamiseksi, teistä on kirjoitettu Jesajan kirjassa 

28:15-18... ”Näin olette sanoneet: ’Me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa, tuonelan kanssa 

olemme solmineet sopimuksen. Kun tuhotulva vyöryy kohti, se ei saavuta meitä, sillä viekkaus on 

taannut meille turvapaikan, valheen suojaan me olemme piiloutuneet.’ 16. Siksi Jumala sanoo 

näin: -Katsokaa: Minä lasken Siioniin peruskiven, huolella valitun kivipaaden, kallisarvoisen 

kulmakiven sitomaan vankkaa perustaa. Joka uskoo, ei horju. 17. Minun työssäni on mittana 

oikeus ja luotilankana vanhurskaus. Mutta rakeet hakkaavat pettävän turvapaikan ja tulva vie 

piilopaikan mennessään, 18. teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhitään pois ja teidän 

sopimuksenne tuonelan kanssa raukeaa. Tuhotulva vyöryy teidän ylitsenne, se lyö teidät maahan.” 

Ja se oli Hänen viestinsä loppu. 

Se siis oli rohkaisu uskoville ja varoitus heille, jotka suunnitelleet kaikki nämä asiat. Menemättä 

yksityiskohtiin, tämä on nähtävillä kaikkialla internetissä – Kaikenlaiset juonittelut, salaliitot ja 

suunnitelmat, joilla on valmisteltu meitä sitä aikaa varten, joiden avulla he ovat valmistautuneet 

sitä aikaa varten. Ja valmistautuneet pyyhkimään pois ja tuhoamaan niin paljon Amerikasta sekä 

maailman väestöstä. 

Mutta Herra tulee ottamaan heidät, jotka ovat oikeamielisiä ja he kerääntyvät Taivaaseen niin kuin 

tähdet nousten kohti valtaistuinta. 

 

 

11. Miamin tuhoutuminen ydiniskussa edeltää kristittyjen pelastusta taivaaseen 

 
13.03.2015 - Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

Tämä viesti on kertomus kahdesta unesta. Visio tarkasteltaessa maata ylhäältäpäin ja viesti 
pelastuksesta. Kummatkin unet ovat annettu eriaikoina, mutta luullakseni ne nivoutuvat yhteen 
kuin palapeli. Etenkin, kun ottaa huomioon Amerikan kristittyjen sydämien haaleuden,  
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Kehityskulku on seuraava: Miamin tuhoaminen ydinlatauksella ja sitä seuraavat ydiniskut 
Amerikan kaupunkeihin. Minulle ei näytetty muita osia maailmasta, kuin että hyökkäystoimet 
olivat jollain tapaa aloitettu koilis-Euroopasta (Belgia?) ja ohjukset olivat lähtöisin lähi-idästä. 
Olivatko ohjukset vain laukaistu sieltä vai olivatko ne operoitu paikallisten toimesta, jäi 
epäselväksi.  

Yhtä asiaa en vielä maininnut ja se on pitkä uni koskien Yhdysvaltojen kaakkoisosien miehitystä 
Venäjän ja pohjois-Korean toimesta. Näytti myös siltä, että Kuuba ja Venezuela olisivat hyvinkin 
mahdollisesti toimineet tämän pommitusten jälkeisen operaation sillanpääasemana.  

Luullakseni Herra puhui kanssani ja sanoi, että Hän pelastaisi morsiamensa seitsämän tai jopa 
saman päivän sisällä Miamin iskusta.  

Uskoakseni näillä sanoilla on suuri arvo, koska me kaikki tiedämme, että on paljon kristittyjä, jotka 
eivät yksinkertaisesti ole valmiita pelastettavaksi. Minusta esimerkiksi tuntuu siltä, koska joka 
päivä Herra paljastaa minulle uuden synnin kaduttavaksi tai toisen henkilön, jolle en ole antanut 
anteeksi. Kun olisin voinut toimia Herran esimerkin mukaan tai kun minulla oli mahdollisuus olla 
antelias, mutta toimin itsekkäästi. Voimme myös päätellä, koska Hän ei ole vielä pelastanut meitä, 
on sille oltava erittäin hyvä syy. Tuntien Hänen armollisen luontonsa, se vaikuttaa luonnolliselta.  

Ottaen edellämainitun huomioon, tuhoisan sodan Yhdysvaltojen maaperällä pitäisi kääntää 
monien amerikkalaisten haalenneet sydämet syvästi katuen takaisin Herran puoleen. Monet 
tuntuvat ajattelevan syyskuun 11:sta terrori-iskujen olleen varoitus siitä, että syntiensä tähden 
Yhdysvallat ei enää nauti kaikkivaltiaan Jumalan suojelusta. Tätä vasten arvelen, että monet 
tunnistanevat Amerikan tuhon olevan tuomio ja aidosti katuen osallistumistaan sen synteihin 
kääntyvät Herran puoleen. Niin sydäntä särkevä koettelemus, kuin se onkaan, on se pystyvä 
kääntämään tuhannet haalenneet sydämet ja herättämään ne etsimään Herraa. Kirjaimellisesti 
yhdessä yössä.  

Esekielin pelastus unessa 2/4 Hän puhuu ylitsevyöryvästä sotajoukosta, joka tulee valaisevien 
pilvien takaa. Pilvien, joiden päällä on Jeesus. Nämä maahanlasku joukot laskeutuivat maahan 
samalla, kuin me nousimme ylös taivaaseen.  

Matteuksen 24:ssä Herra puhuu vertaansa vailla olevasta hädänajasta maan päällä; “Mutta kohta 
noiden päivien jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja 
taivaiden voimat järkkyvät.” Todellakin sellaisen iskun aiheuttama laskeuma hämärtäisi auringon 
ja peittäisi näkyvistä kuun. Ja meille kaikille ne tietäisivät vertaansa vailla olevien tuskien aikoja.  

Tämän viestin loppua kohden on vielä muutama sana Herralta. “Älkää pelätkö, oi, oikeamieliset 
maanasukkaat.” Koska Hän on tehnyt yksityiskohtaiset ja armolliset suunnitelmat heille, jotka 
“kuolevat miekasta” Hän myös tuomitsee hallitsevan eliitin, joka on suunnitellut nämä kauhuteot 
ja mainitsee, että jopa heidän maanalaiset bunkkerikaupunkinsa murretaan ja vesimassat 
hukuttavat heidät, jotka luulivat järjestäneensä oman henkilökohtaisen turvansa ja suojansa.  

Haluaisin mainita, että emme voi edes kuvitella, millaista tuskaa tämä aiheuttaa Jeesukselle. Hän 
on jo kärsinyt ja kuollut lunastaakseen syntisen maailman. Ja nyt näkee tämän kaiken tapahtuvan 
miehille, naisille ja lapsille, kuin myös kaikelle Hänen luomalleen. Sen sydäntäsärkevyyttä ei 
kykymme riitä ymmärtämään tai tuntemaan. Uskon ja toivon, että Herra vähentää ihmiskunnan 
kärsimystä näissä tapahtumissa. Että Hän järjestää varauksen, jossa me jätämme maalliset 
ruumiimme ja nousemme pelastukseen ennen kuin ehdimme tuntemaan kärsimystä. Itseasiassa 
yhden enteen mukaan nousemme pelastukseen Jumalan valtaistuimen luo kuin ilotulitteet 
itsenäisyyspäivänä, mutta suunta on maasta taivaaseen. 
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Emme pysty arvioimaan sitä rakkauden määrää, joka Jumalalla on meitä kohtaan. Mutta me 
voimme arvioida sen vihan määrää, mitä saatanalla on kaikkea luotua ja ihmiskuntaa kohtaan... 
Totisesti nämä tapahtumat tekevät saatanan motiivit kirkkaiksi.  

Tämän tiedon kanssa, voimme varustautua rukouksin ja rukoilla Jumalan armon väliintuloa 
miljoonin eri tavoin, kun tuho tekee tuloaan. Että Hän todella pelastaisi herkät sielut kärsimykseltä 
jossa he joutuisivat elämään millisekunteja räjähdyksen jälkeen. Rakas Jumala, anna armoa. 

 

 

12. HEIDÄT JÄTETÄÄN JÄLJELLE, KOSKA HE TORJUIVAT MINUT &  

MINUN NEUVON ANTONI 

 
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Marraskuuta, 2014. 

Jeesus aloitti… ” Monet jäävät jäljelle. ” 

( Clare ) Herra, Minä tunnen niin paljon surua niiden puolesta, jotka jäävät jäljelle. Kaikkien niiden 

puolesta, joille yritimme kertoa, ne minun perheessäni, ne, jotka ovat halveksineet tätä viestiä. 

( Jeesus ) ” Kaikki tulee ratkeamaan itsestään Minun Kunniakseni. ” 

( Clare ) Minä itken viattomien ja tietämättömien, hidasjärkisten ja ilkeitten puolesta. Kaikkien, 

jotka ovat jättäneet huomiotta tai torjuneet Sinut, Herra. Ja lapsi raukat, jotka ovat prostituution 

uhreja. Etkö voisi ottaa heidät, myös? Tiedän, että rakastat heitä enemmän kuin minä pystyn 

kuvittelemaan. Ja entäpä hyvät Kristityt?   

Kysyin näitä kysymyksiä, koska ne nousivat alkuperäisestä Taivaaseennosto unesta, jonka 

aviomieheni Ezekiel näki ryhmästä, joka otettiin, koska se oli niin pieni, että se oli hälyttävää. 

( Jeesus ) ” Monet jätetään jäljelle. ” 

( Clare ) Kun Jeesus puhui nämä sanat minulle, minä vastustelin Häntä, enkä halunnut kuulla, mitä 

Hän oli sanomassa. Hän puhui vakavasti… 

( Jeesus ) ” Haluatko sinä kuunnella? ” 

( Clare ) Minä vastasin… ” Anna minulle anteeksi, Herra. ” Hän alkoi itkemään…  

( Jeesus ) ” En halua jättää ketään. Mutta heitä, jotka jatkuvasti ovat torjuneet Minut ja halveksivat 

Minun neuvon antoani, ei voida ottaa. On heitä, jotka ovat kokeneita papinviroissaan, ja heillä on 

vuosikymmenien kokemus Minun palvelemisestani. He kuulevat Minun ääneni, he järjestävät 

viestinsä muille – mutta itse eivät ota huomioon Minun neuvon antoani. ” 

” En voi kaataa uutta viiniä vanhaan viinileiliin. En voi rakentaa Minun uutta Kirkkoani korruptiolle. 

Täytyy päästää irti kaikesta katkeruudesta, kaunasta ja ennalta suunnitelluista ajatuksista, kuin 

myös valheellisten arvojen järjestelmistä ja uskonnollisiksi tekeytyvistä demoneista. Minun 

Kirkkoni on korruptoitunut – hänet täytyy puhdistaa. Ja mikä häntä pian kohtaa, on, että Minä 

varustan hänet tulevaa puhdistusta varten. Olen antanut sinulle monia esimerkkejä. ” 
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( Clare ) Ja siinä kohdassa, Hän alkoi luettelemaan nimiä. Ja jokaisen henkilön kohdalla minun 

sydämeni vajosi, koska muistan Pyhän Hengen surun sisälläni, kun he kaikki yksi kerrallaan menivät 

omia teitään.  

( Jeesus ) ” On uskollisia pappeja, joiden elämät ovat olleet täynnä näitä samoja esimerkkejä. He 

ovat rakastaneet jokaista, he ovat opettaneet heitä, kärsineet heidän puolestaan, mutta lopulta, 

he menivät väärään suuntaan. Yhä uudelleen ja uudelleen he ovat kärsineet suurta pettymystä 

sydämissään ilman katkeruutta tai pahantahtoisuutta. Minäkö en tulisi palkitsemaan heitä tästä? ”  

” Minäkö en tulisi palkitsemaan heitä tästä? Minullako ei olisi ääntä erämaassa huutamassa ja 

valmistelemassa tietä? Kerron sinulle totuuden – ne, jotka ovat halveksineet Minun uskollisten 

pappieni viisasta neuvon antoa, tulevat vihdoin avaamaan korvansa ja kuulemaan heidän äänensä. 

Mutta heille se tulee liian myöhään, että he välttäisivät koettelemukset, jotka tulevat Maapallolle 

koettelemaan kaikkia sieluja. ” 

” Pedon Merkki tulee olemaan alku heidän vakavassa tutkimisessaan. Se alkaa itse-kieltämisenä 

pienissä asioissa ja jatkuu aina elintärkeisiin perusasioihin. Tulee olemaan uskovien tutkiminen, 

jollaista ei ole ennen koettu uskovien keskuudessa. ” 

 ” Maailma on saanut heidät sellaiseen elämäntyyliin ja teologiaan, jota ei ollut olemassa Minun 

Varhaisessa Kirkossani. ” 

 ” Heidän pelkkä olemassaolon tajunsa tulee olemaan vakavasti uhattuna ja kysymyksen alaisena 

ennen kuin he käsittävät kuka MINÄ OLEN ja ketä he ovat Minussa, ja mitä todella merkitsee 

kantaa Minun Nimeäni, Minun Ristiäni. ” 

” Elää Minussa ja Minä heissä. Sitten he löytävät arvonsa ja torjuvat täysin kaiken, mitä maailma 

on tarjonnut ja pitänyt otteessaan. Tämän täytyy tapahtua prosessin kautta, se ei tapahdu yhdessä 

yössä. Siksi Minä jätän heidät jälkeen. ” 

 

 

13. Jeesus sanoo… NYT tai EI KOSKAAN, Minun Morsiameni!  

Missä on teidän Kuuliaisuutenne? 

 
MINUN MORSIAMENI… NYT TAI EI KOSKAAN!... MISSÄ ON TEIDÄN KUULIAISUUTENNE… 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 13. Joulukuuta, 2014.  

Jeesus aloitti… ”Oletteko te halukkaita menemään rukoilupaikkoihinne, rukoilukomeroihinne 

lohduttamaan Minua vai oletteko te muun maailman kanssa shoppailemassa, myymässä, 

juhlimassa, kun kaikki sortuu. Missä te olette? Arkissa vai korkeilla paikoilla antamassa 

kunnianosoituksia maailmalle?”  

”Missä on kuuliaisuutenne? Onko se Minulla? Itsellänne? Vai maailmalla ja Saatanalla? Missä ovat 

asiat, jotka kaikkein eniten merkitsevät teille? Pankissa? Perheenne luona? Ystävien luona? Minun 

luonani? Missä teidän kuuliaisuutenne on, Minun Morsiameni? Missä te tulette olemaan, kun 

tulvavedet yhtäkkiä syöksyvät päällenne?”  
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”Minä kutsun teitä nyt tekemään päätöksen. Minä kutsun Minun Morsiantani kyynelsilmin, 

pyydän, pyydän, tule Minun luokseni Minun Rakkauteni Arkkiin, siellä te löydätte Minut kärsivänä 

ja siellä te tulette löytämään Minun suojelukseni. Kyllä, Minä kärsin ja jatkan kärsimistä, kunnes 

pahaa ei enää ole. Kyllä, Minä itken Minun Morsiameni vuoksi, hän on mennyt ostoskeskukseen 

myymään itseään jälleen kerran, hyläten Minut tämän maailman kiillon vuoksi.”  

”Tämä on yksinkertainen viesti, tässä se ole mitään monimutkaista, Minä tarvitsen hänen 

seuraansa, Minä tarvitsen hänen lohtuaan, Minä kaipaan tulla hellästi pidetyksi ja rakastetuksi, 

saamaan hänen suloutensa salvaa tervehtimään Minun silmiäni, hänen äänensä puhtauden 

tuudittamaan Minut uneen, vieden Minut kauas siitä, mitä Minun täytyy nähdä ja kuulla joka 

päivä.”  

”Pyydän, Minun Morsiameni, hylkää tapasi maailman kanssa tänä Pyhänä Vuodenaikana ja tule 

Minun luokseni, salaiseen paikkaan, Minun Rakkauteni Arkkiin. Ravitse ja huolehdi Minun 

haavoistani, niin että unohdan heidät, jotka menivät pois sydän kylmänä, välittämättä yhtään 

Minun ahdingostani.”  

”Teillä ei ole aavistustakaan, mitä yksi vilkaisu Minun Morsiameltani Minulle merkitsee. Kuvitelkaa 

vain itsenne täydessä juhlasalissa, gaalassa, jossa juhlitaan Kuninkaan Syntymäpäivää. Jokainen 

komeilee kauneudellaan ovesta sisään tanssilattialle, tullakseen huomatuksi ja tuijotetuksi. 

Jokainen on keskittynyt seuraavaan ”saaliiseen”. Leikki ei koskaan lopu, valta, asema, varallisuus ja 

maine.”  

”Sitten yhtäkkiä kuuluu fanfaari, kaikki kääntyvät ovelle ja sisään astuu Kuningas, lukien jokaisen 

huoneessa olevan henkilön ajatukset. Se on harmitus heille pysähtyä ja tunnustaa Hänet, kun 

fanfaari soi. He olivat niin hetken himossaan ja siitä irtautuminen on kivuliaan ärsyttävää. Ja siinä 

Hän seisoo, kuninkaallisessa asussaan, koko heidän maailmansa hallitsija. Kun Hän silmäilee 

väkijoukkoa, heidän tietämättään Hän lukee kaikkien huoneessa olijoiden ajatukset ja tunteet.”  

”Nurkassa istuu pieni seinäkukkanen, jolla ei ole kiinnostusta prameiluun eikä loistoon, ei leikkiin 

eikä saaliiseen. Häntä kiehtoo Kuninkaan kauneus, ei mikään muu. Pökerryksissä hänen sielunsa 

kauneudesta ja hämmästyneenä siitä, että hän on niin erilainen kuin muut, Kuningas 

hyväntahtoisesti kävelee hänen luokseen, nostaa hänet jaloilleen ja asettaan hänen kätensä 

omalle käsivarrelleen ja julistaa… ”Minä olen löytänyt hänet, joka on arvollinen olemaan Minun 

Kuningattareni.”  

”Kaikki muut ovat järkyttyneitä ja epäuskoisia, heidän suunsa loksahtavat auki, hiljaisuus on 

kuurouttavaa, hänhän on ehdottomasti ei kukaan! Katsokaa hänen kehnoa asuaan ja hänen 

perheensä ei ole edes kuninkaallisia.”  

”Kun Minä silmäilen teitä, Minun Morsiameni, mitä Minä olen pakotettu näkemään? Mitä tulee 

olemaan ajatuksissanne, sydämissänne? Oletteko kärsimättömiä Minun kanssani, koska teillä on 

pitkä ostoslista ja on tulossa myöhä… te ette vain voi odottaa, että pääsette ostoskeskukseen? Vai 

oletteko te haltioissanne tunteesta, kun Kuningas on keskellänne? Tällaista Morsianta Minä etsin, 

hän on niin rakastunut Minuun, että hänellä ei ole aikaa eikä kiinnostusta shoppailemaan, vain 

olemaan Minun kanssani. Hän mieluummin juo Minun katkerasta maljastani, kuin illastaa 

nautinnollisesti ystäviensä kanssa.”  
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”Minä olen tässä, yltä päältä surussa, teidän maailmanne ahdingon vuoksi… kyllä Minä sanon 

Teidän maailmanne, koska se ei muistuta ollenkaan Minun maailmaani. Minä olen suruissani siitä, 

mitä on tulossa päällenne niin yhtäkkiä, että sitä ei voi paeta. Minä olen etsinyt Minun 

Morsiantani, Minä olen käynyt ostoskeskuksissa, ruokasaleissa, gaaloissa ja olen löytänyt hänet 

flirttailemasta muiden miesten kanssa, osallistuen säädyttömään seksuaaliseen käyttäytymiseen, 

rellestäen saastassa, jota Saatana on tarjonnut hänen nautinnokseen.”  

”Nyt Minä olen lopen uupunut kutsumisesta, etsimisestä, pyytämisestä, Minä olen niin lopen 

uupunut. Jos te aiotte tulla takaisin, teidän on parasta tehdä se nopeasti, on tuskin ollenkaan aikaa 

jäljellä teille, nyt tai ei koskaan, Minun Morsiameni. Nyt tai ei koskaan. Nyt tai ei koskaan.” 

 

 

14. Jeesus sanoo… Te halusitte Saatanan Hallintokautta… Tässä se on 

 
RHEMA-VIESTI 12.5.2020. TE HALUSITTE SAATANAN HALLINTOKAUTTA… TÄSSÄ SE ON  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 13. Joulukuuta, 2014. 

( Clare ) Tämä viesti on tavallisesta poikkeavaa minulle. Se on hyvin vaikea viesti. Tänä iltana olin 

Herran kanssa ja musiikki soi. Huomasin, että kyyneleet valuivat Herran silmistä. Käänsin musiikin 

pois päältä istuakseni Hänen kanssaan ja Hän aloitti…  

( Jeesus ) ”Helvetti Maapallolla. Kirjaimellisesti Helvetti Maapallolla. Hädin tuskin uskottava, 

enemmän kuin mikään Hollywoodin kauhufilmi voisi uneksia tai keksiä. Kukaan ei tiedä tulevan 

vakavuutta; niin monia on jäänyt tien varrelle.”  

( Clare ) Aion lisätä tähän väliin hetkisen. Kun Hän sanoi sen, näin miehen kävelevän jalkakäytävää 

pitkin keskellä kaupunkia, rakennuksesta pilvenpiirtäjään. Hän oli liikemies. Hänet oli heitetty alas 

maahan ja hän oli pökerryksissä. Hän katsoi ylös ja nojasi tähän betoniseinään. Ilme hänen 

silmissäänoli kuin olisi melkein ollut poissaoleva ja hämmentynyt. Vain ulkona, kuin hänellä ei olisi 

ollut ajatustakaan, ei hajuakaan, mitä oli tapahtunut ja kuinka se kaikki tuli alas.  

( Jeesus ) ”Niin monia viattomia, sokeita, rampoja ja vailla johtolankaa… ymmällään. 

Oppimislaitokset ovat tunnettuja, että ne pitävät heidät tyhminä ja ohjelmoituina, olemaan tyhjiä 

ja typeriä, sille mitä on käymässä ilmi. Oi, Clare, pyydän, kerro heille Minun puolestani… Tätä Minä 

en halunnut Minun lapsilleni Maapallolla. Tätä Minä en halunnut. Tätä Minä en suunnitellut, en 

ollenkaan. Ei, Minä suunnittelin paratiisin Minun ihmisilleni, Minun lapsilleni, kirjaimellisen 

Paratiisin. Minun täytyi antaa valta vapaalle tahdolle, koska vapaa tahto sisältää seurauksia ja 

kaikkien täytyy oppia seurausten kautta kutsumaan Minua ja valitsemaan Minut yli sukupolvensa 

oppimislaitosten ja pop-kulttuurin.”  

”Heidän täytyy mennä syvemmälle. Minä olen kutsunut heitä syvemmälle ja syvemmälle. Syvälle 

heihin Minä olen istuttanut Minun Sanani. Syvälle heidän omaantuntoonsa, Minä jätin Minun 

rakkauteni ja varoitukseni kutsukorttini. He ovat kulkeneet kuulostelematta, kulttuurinne 

kimalluksen syrjäyttäminä.”  
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”Elävät tulevat kadehtimaan kuolleita, mutta (RFID) siru ei salli heidän kuolla. Sirussa on 

teknologiaa, joka pitää ihmiset hengissä. He tulevat etsimään kuolemaa, mutta se tulee 

välttämään heitä.”  

( Clare ) Keskeytin Hänet siinä vaiheessa ja sanoin… ymmärrän, mutta eivätkö he vain voisi hypätä 

sillalta?  

( Jeesus ) ”Voisivatko he? Ei, kun mielenhallinta kontrolli on päällä. Sinulla ei ole aavistustakaan 

siitä, mitä on tulossa tai mitä on Saatanan toimesta toteutettu, aiheuttamaan kuvaamatonta 

kärsimystä ihmiskunnalle; niille, jotka Minä loin omaksi kuvakseni, niille, joita Minä rakastan 

Elämälläni. Hän ei voi tuhota Minua, mutta Hän voi vahingoittaa Minua laittamalla ihmisen 

kärsimään. Kuvaamattomia kauheuksia… kuitenkin Minun armoni tulee saamaan riemuvoiton, 

Clare. Kuitenkin Minun armoni sieppaa sielut ruumistansa, jotka Minua kutsuvat.”  

( Clare ) Mutta Herra, minä luulin, että ei ole enää lunastusta, kun on ottanut sirun?  

( Jeesus ) ”Se on, mitä on kirjoitettu, mutta eikö Minulla saisi olla armoa? Liian myöhäistä heille. 

Liian myöhäistä heille, mutta kuolema tulee todella olemaan helpotus ja Minä tulen erottamaan 

sielun ruumiista. Minä tulen armollisesti poistamaan sielun, hengen ja pois tämän pahan Saatanan 

palvojien sukupolven otteesta.”  

( Clare ) Herra, mitä minun pitäisi tästä kaikesta ajatella? Tämä on niin tavallisesta poikkeavaa 

viestiksi.  

( Jeesus ) ”Ota se vain hyvin vakavasti. Hyvin, hyvin, hyvin vakavasti. Elävät tulevat kadehtimaan 

kuolleita. Se, minkä tämä paha ja ilkeä sukupolvi on nielaissut, on täysi valhe. Se mitä heille on 

myyty, on pelkkää petosta. Se, mikä on tuleva heidän päällensä, ei muistuta yhtään todellisuutta. 

He eivät oivalla, että Saatana käyttää heitä heidän omaksi tuhokseen. On niin sopivaa, että 

ahneuksissaan heidän tulisi myös menehtyä ruttoihin ja kulkutauteihin, joita he ovat synnyttäneet 

Maapallolle. On sopivaa, että nestemäinen tuli nielaisisi heidät heidän kukoistavissa ja ylellisissä 

maanalaisissa kaupungeissaan. Se on niin sopivaa.” 

”Kuitenkaan Minä en tuonut ihmistä Maapallolle tällaisia aikoja varten. En koskaan, en koskaan 

suunnitellut tällaista lohduttomuutta, mutta röyhkeytensä ja kapinansa vuoksi heidät on annettu 

valheitten isälle – ja hän on tehnyt työnsä hyvin. He odottavat Uljasta Uutta 

Maailmaa,superälykästä, supereleganttia elämistä. Pikemminkin he tulevat kuolemaan tulisiin 

hautoihinsa, monien pettäjien kera. Ymmärrättekö te? Kun Minä palaan, vallitsee täysi kaaos? On 

olemassa luonnon hirviöitä, epäsikiöitä, jotka pitää tappaa, että turvattaisiin Maapallo.”  

( Clare ) Mutta Herra, entä kolmen päivän pimeys Koettelemusten ajan lopulla ja tuli, joka tulee 

puhdistamaan Maapallon.   

( Jeesus ) ”Kyllä, Minä todella tulen puhdistamaan tulella, mutta eivät kaikki kuole. On niitä, jotka 

tulevat ylös kuopista; sieluttomia luonnon hirviöitä, epäsikiöitä, jotka täytyy tuhota. Demonit 

tullaan sitomaan, mutta ne, mitä he ovat luoneet keinoälyllä ja ruumiin osilla – ihmisen ja eläimen 

sekoituksia – ne tulevat silti kävelemään Maapallolla ja ne pitää hävittää. Oikeutettua sanoa, että 

maailma tulee olemaan autiomaa. Ja kyllä, Minä tulen elvyttämään sen. Mutta tulee olemaan 

paljon työtä tehtävänä.”  
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”Se, minkä puolesta Minä itken, ovat lukuisten kärsimykset, he eivät kuunnelleet. He valitsivat 

kääntää selkänsä ja he tukkivat korvansa, sillä heille oli epämukavaa pysäyttää elämänsä, 

kuullakseen Minun viestini. He eivät käänny Minun puoleeni ennen joukkotuhoa ja liian myöhään 

pelastuakseen tulelta ja Isän vihalta. He eivät tule kääntymään Jumalan puoleen 

oikeudenmukaisuudesta, vaan itsekkäästä kunnianhimosta tulla päästetyksi pahasta – ja kuitenkin 

pahasta päästäminen tulee karkaamaan heiltä.”  

”Minä haluan sinun sanovan, että tämä ei koskaan ollut Minun suunnitelmani ihmiskunnalle. Minä 

loin Puutarhan Minun pojilleni ja tyttärilleni. En koskaan uneksinut siitä, mitä on tuleva. Kaiken 

tämän ovat Saatana ja hänen käskyläisensä toteuttaneet. Yritä ymmärtää – tämä ei ollut Minun 

suunnitelmani. Katsohan, liian moni hylkää pahan Minuun, koska he eivät halua ottaa vastuuta 

omasta häviöstään. He haluavat nähdä koko Luomakunnan kääntyvän Minua vastaan, jos se olisi 

mahdollista – mitä se ei ole.”  

”Tämän elävän sukupolven tarvitsee tietää, että Minä en koskaan tarkoittanut tätä ihmiselle ja 

tämä ei ole Minun suunnitelmani; se on Saatanan. Te voitte valita syyttää siitä Minua, mutta 

tetulette huomaamaan – Minä en koskaan suunnitellut tätä. Te, Ihmiskunta, menitte pahan 

puolelle ja paha toi tämän esiin, en Minä. Kuitenkin Ihminen nostaa nyrkkinsä taivaalle ja kiroaa 

Minua siitä, mitä he ovat tehneet Maapallolle, mutta olkoon kirjoitettuna… Minä en ollut se, joka 

tuhosi Maapallon. Se olitte te, Ihmiskunta.”  

( Clare ) Mutta Herra, Sinä vuodatat maljat. (Ilmestyskirja 16)  

( Jeesus ) ”Ja maljoissa ei olisi mitään vuodatettavaa, jos Saatana ei olisi toteuttanut sitä. Te 

halusitte Saatanan Hallintokauden Maapallolle ja tässä se on.” 

 

 

15. Jeesus sanoo… Minä olen kutsunut Minun todelliset,  

Neitsytmorsiameni pois Maailmasta  

 
MINÄ OLEN KUTSUNUT MINUN TODELLISET NEITSYTMORSIAMENI POIS MAAILMASTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Tammikuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ”Minulla on joitakin Morsiamia, jotka on kutsuttu Minun kammiooni, ja heidän 

palvelutoimensa on lohdun, eheyden ja rauhan toimi. Nämä ovat he, jotka Minä olen kutsunut 

maailmasta ja sen päivittäisestä draamasta pois. Heidän luokseen Minä menen, kun Minun 

sydämeni on raskas, kun Minä en enää kestä kantaa tämän maailman syntien näkemisen taakkaa.”  

”Minä kaipaan Puutarhaa, jossa on rauhaa ja sopusointua ja jossa Minä voin lepuuttaa Minun 

lopen uupunutta päätäni ja levätä. Nämä kultaiset astiat jaloa käyttöä varten, heillä on hyvin 

erityinen ja ainutlaatuinen työ pitää Minulle seuraa sellaisella tavalla, että Minun oma 

Luomakuntani lohduttaa Minua. Nämä sielut eivät juutu jatkuviin, tämän synnillisen maailman 

draamoihin. Pikemminkin heidät on kutsuttu palvelemaan yksin Minua, aivan kuten Salomonin 

Temppelin neitsyet oli kutsuttu palvelemaan.” 
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”Minä en ota sitä kevyesti, kun he kurkkivat puhtauden verhojen takaa, ne Minä olen varustanut 

Minun sydämeeni pyhäköksi. Kun he tekevät näin, heihin tarttuu saastutusta, joka myöhemmin 

surettaa Minun sydäntäni, kun Minä tulen heidän puutarhaansa lepäämään Minun Luomakuntani 

kauneudessa ja puhtaudessa.”  

”Siksi on kirjoitettu ”Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.” Matteuksen 

Evankeliumin 5:8. Koska Minä tulen heidän luokseen kylpemään suloisessa pyhyyden tuoksussa. 

Tämän maailman suloisinta nektaria on näiden Neitsyiden läsnäolo Minulle.” 

”Minä en puhu heistä, jotka ovat neitsyitä vain ruumiillisesti, en. Tämä on hyvin väärinymmärretty. 

Kun Minä sanon Neitsyet, Minä tarkoitan heitä, jotka ovat pyyhkineet maailman jokaisen jäljen 

sydämistään ja elävät puhtaasti tuodakseen Minulle mielihyvää, päivästä päivään. Sielu voi saada 

neitsyyden takaisin sen jälkeen, kun se tuhlattu Maapallon ohimeneviin asioihin, yksinkertaisesti 

kääntämällä koko sydämensä, koko sielunsa ja voimansa ja ruumiinsa takaisin Minun luokseni ja 

yksin Minun.”  

”Minä kaipaan nähdä näitä kallisarvoisia kukkia Minun puutarhassani, mutta kuinka Minä löydän 

heitä, kun tämä aika on niin tuottoisa tiedonvälityksessä? Nämä ovat arvostelukykyisiä sieluja, 

jotka eivät enää halua tyydyttää uteliaisuuttaan turhilla asioilla. Monet teistä ovat melkein siellä. 

Vain vähän vielä yritystä teidän osaltanne ja te tulette tekemään Minusta Taivaan onnellisimman 

Miehen. Teidän suuren uteliaisuutenne ja tiedon rakkautenne vuoksi te etsitte näitä asioita ja 

olette niin helposti viekoiteltavissa. Te tiedätte, että Minä nuhtelen teitä äärimmäisestä 

rakkaudesta, sillä Minä todellakin ja todella olen mustasukkainen Jumala ja Minä haluan teidän 

sylinne kokonaan Minulle itselleni – mitään tästä maailmasta ei tule olla lepäämässä salaisessa 

paikassa.”  

”Minun kaunis Morsiameni, Minä kaipaan ottaa teidät Taivaaseen itselleni, mutta ensin teidän 

täytyy harjoittaa tottelevaisuutta Minun tiedetylle – ja erityisesti omantuntonne – tahdolle. 

Supistakaa uteliaisuuttanne. Minä tarvitsen teidän suloisen astianne puhtainta öljyä kaadettavan 

haavoille, joita Minä saan päivittäin pahojen käsissä. Minä tarvitsen tätä paikkaa, jota te itse olette 

harjoittaneet Minua ja yksin Minua varten.”  

( Clare ) Voi Herra, Sinä tiedät, että tämä on mahdotonta minulle. Todella se on. Vain Sinä voit 

tehdä tämän. Minä janoan tietää, mitä maailmassa on meneillään. Pyydän, lopeta tämä. Minä 

haluan sitä. Minun ei tarvitse tietää tätä eikä sitä ja tyydyttää uteliaisuuttani. Mutta minulla ei ole 

aavistustakaan, kuinka lopettaa. Sen täytyy olla Jumalan toimi.  

( Jeesus ) ”Hyvä on sitten, Jumala tulee toimimaan.” Hän hymyili vakaasti… ”Minä odotin sinun 

lupaasi.”  

( Clare ) Niinpä minä kysyin Häneltä… Mihin minä vedän rajan? 

( Jeesus ) ”Pysy erossa maailman asioista.”  

( Clare ) Voii. Auts!  

( Jeesus ) ”Pysy erossa, koska kaiken päivää Minä käsittelen tätä ja kun Minä tulen kotiin Minun 

puolisoni luo, Minä haluan saastuttamattoman paikan, mihin laittaa pääni. Pyydän, pysy erossa.” 

( Clare ) Mutta Jeesus, kuinka minä voin rukoilla niiden asioiden puolesta, jos minä en tiedä, mitä 

on meneillään? 
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( Jeesus ) ”Voinko Minä olla rehellinen sinulle?”   

( Clare ) Tietenkin!  

( Jeesus ) ”Sinä olet enemmän utelias, kuin mitä sinä haluat rukoilla, sinähän tiedät sen, eikö 

totta?”  

( Clare ) Joo, se on totta. 

( Jeesus ) ”Minä en sano, että sinun täytyy tehdä tämä. Minä pyydän, niin että sinä voit täyttää 

kutsumuksesi ja Minä voin asua sisälläsi täydemmin, rauhallisemmin, merkittävämmin.”  

( Clare ) Voi, Herra, tämä vaatii paljon työtä.  

( Jeesus ) ”Minä otan tehtävän vastaan. Tulee olemaan aikoja, jolloin on jotakin, mitä sinun tulee 

tietää. Minä tulen joko osoittamaan sen rukouksessa tai johdattamaan sinut siihen. Mutta sen 

lisäksi etsiminen, etsiminen ja etsiminen ei ole Minun Tahtoni sinulle, Minun Morsiameni.”  

( Clare ) Olenko minä todella tehnyt niin, Herra?  

( Jeesus ) ”Pikkuisen ja sinä lopetat vain, koska sinä tunnet Minun tyytymättömyyteni.”  

( Clare ) Vau, Sinun tyytymättömyytesi. Se todella osui ja upposi. Se ei ole vain tuomitsemista, 

mutta Sinä olet tyytymätön. Se todella tuo asian läheiselle ja vastuulliselle tasolle minulle.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Sen sinä tunnet. Minun suruni. Mitä puhtaampi, raikkaampi ja virheettömämpi 

Minun puutarhani, sen enemmän Minä voin levätä sinun sylissäsi. Se on käänteinen laki – mitä 

enemmän tulet sotkeutuneeksi maailmaan, sen vähemmän lohtua sinä tuot Minun sydämeeni. 

Siksi monilla luostareissa on niin suloiset, suloiset henget. He ovat laittaneet sivuun maailman 

lumouksen, suosiakseen meditointia Minussa ja Minun täydellisyyksissäni ja Kunnioissani. Sinä voit 

tehdä tämän jopa kotonasi. Sinä voit saavuttaa saman vähällä päättäväisyydellä ja Minun runsaalla 

avullani.”  

( Clare ) OK, Herra, minä tulen yrittämään, mutta minulla on tunne kuin pojalla, joka sanoi, ”Kyllä 

minä menen työskentelemään pelloilla.”  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, mitä sinä tunnet – sinun sydämesi on jakautunut. Mutta ainakin Minulla 

on sinun lupasi, suostumuksesi ja tahdon yhteisymmärrys. Se toinen asia, jonka sinä tunnet, on 

demoninen pakottaminen. Minä tulen vapauttamaan sinut siitä, jos sinä teet yhteistyötä Minun 

kanssani.”  

( Clare ) Herra, minä en ole valmis lupaamaan, että minä pystyn. Hän huokaisi…  

( Jeesus ) ”Se on Minulle, Rakkaani Minulle. Minä tarvitsen sinun puhdasta sydäntäsi ja sinun 

palvelutoimesi edistyy, kun sinä olet puhtaampi ja tottelevaisempi.”  

( Clare ) Minä en halua tehdä tätä itsekkäistä syistä.  

( Jeesus ) ”Minä ymmärrän. Ehkä sinun pitäisi mennä takaisin likoamaan siihen limaan, kunnes olet 

siitä kipeä.”  

( Clare ) Sehän on viehättävää!  
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( Jeesus ) ”Voi, Minun Morsiameni!” Hän heilautti kätensä ilmaan. ”Kärsivällisyyttä. Tämä vaatii 

suuresti kärsivällisyyttä.”  

( Clare ) No niin, kyllä, minä tiedän, että osa siitä on todellista viehätystä saada uusimmat uutiset. 

Nähdä enemmän merkkejä Sinun tulemisestasi. Mutta minä myös tiedän, että kun minä todella 

syöpöttelen maailman uutisilla, jonkin ajan kuluttua ne tulevat hyvin vanhoiksi. Samaa asiaa 

uudelleen ja yhä uudelleen. Draamaa draaman jälkeen – jopa todella hyvistä lähteistä. Herra, minä 

en halua loukata Sinua tai tuottaa Sinulle pettymystä.  

( Jeesus ) ”No niin, jättäkäämme se siihen.”  

( Clare ) OK. Olen pahoillani.  

( Jeesus ) ”Näytä Minulle, että olet pahoillasi. Minä haluan nähdä osoituksen uskosta ja 

tottelevaisuudesta. Sinähän haluat lämmittää Minun sydäntäni, etkö haluakin? Eikö siinä ole 

tarpeeksi, että Minun täytyy olla läsnä näissä kauhistuttavissa tapahtumissa? Etkö voi tehdä 

puhdasta ja rauhallista paikkaa mieleesi vain Minua varten? Jotakin paikkaa kaukana synnillisen 

ihmisen rumuudesta? Voitko tehdä tämän verran Minua varten, Minun Morsiameni?”  

( Clare ) Kyllä. Kyllä minä voin, Sinun Armosi avulla. Minä uskon, että minä pystyn. Minä olen sinun 

armoillasi, Herra ja täydestä sydämestäni Sinun palveluksessasi. 

 

 

16. Jeesus puhuu Taivaaseennostosta, Tapahtumista, Nibirusta, Yellowstonesta, 

Muslimeista, Venäjästä & Kehitellyistä Olennoista  

 
TAIVAASEENNOSTO, TAPAHTUMAT, NIBIRU, YELLOWSTONE, MUSLIMIT, VENÄJÄ & KEHITELLYT 

OLENNOT  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 2. Maaliskuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Tuhoaja ei tule ennen kuin lopussa. Asiat, joita sinulle on näytetty, tulevat 

tapahtumaan sen jälkeen, kun sinut on otettu. Joillekin tämä tulee olemaan todisteena, että he 

eivät menetä toivoa, vaan näkevät selvästi, että Minä hallitsen tilannetta, he voivat luottaa Minun 

sanaani ja asiat eivät ole toivottomia.”  

”Minä haluan ihmiskunnan luottavan Minuun ja Minun armooni. Siksi Minä olen ennalta kertonut 

näitä tapahtumia, ainakin osittain. Että olisi jonkinlainen kartta, joka antaa heille turvallisuutta, he 

tulevat näkemään asioiden paljastuvan ja tietävät, että Minä kerroin ennakolta ja Minä hallitsen 

tilannetta. Minä sanoin sen jo, enkö sanonutkin?”  

”No niin, Minä toistan sen, koska se on niin tärkeää, että ihmiset eivät vaivu epätoivoon. Kiusaus 

vaipua epätoivoon tulee olemaan hyvin voimakas ja tällä Paholainen tulee sieppaamaan monia 

otteeseensa.”  

”Teidän täytyy tietää, Maapallon Jäännös, tähän tragediaan on loppu ja tulee päivä, jolloin kaikki 

tullaan ennallistamaan koskemattomaan puhtauteen ja pahuus valjastetaan. Niinä aikoina, mikä 

pahuus ikinä ilmeneekin, tulee ihmisten sydämistä, ei demoneilta. Ja tulee olemaan kaste tulella, 
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puhdistamaan Maapallon ja ihmisten sydämet. Hengissä säilyvät eivät tule koskaan sitä 

unohtamaan. Ja kuitenkin, kun aikaa kuluu, ihmiset tulevat unohtamaan, kuten he tekivät Meriban 

vetten luona ja jälleen minä olen pakotettu puhdistamaan pahan Maapallolta – tällä kertaa 

lopullisesti.”  

”Tuhoaja (planeetta Nibiru) ei tule, ennen kuin teidät on siirretty, Minun Morsiameni. Välittömästi 

teidän lähtönne jälkeen tulee olemaan kaaoksen ajanjakso, jolloin kansakunnat tulevat 

valloittamaan kansakuntia ja sotatilalaki tullaan asettamaan Sharia(Islamilainen laki) periaatteiden 

mukaan. Kaikki, jotka eivät kiellä Minua, tullaan tappamaan. Kaikki, jotka ottavat Pedon Merkin, 

no niin, he tulevat menehtymään. Tietäkää, että Minun Armoni ei tule tuntemaan rajoja niille, 

jotka kutsuvat Minua näinä aikoina.” 

”Nouskaa ylös, Minun Ihmiseni ja kutsukaa Minua ja Minä tulen pelastamaan teidät. Luottakaa 

Minuun, luottakaa Minuun, jopa päillänne. Te mitä te kärsitte Maapallolla, tulee olemaan 

mitätöntä verrattuna niihin, joilla on Merkki. Petoja, joista kysyit Minulta, kasvatetaan Maapallon 

sisässä. Ne myös tulevat ilmoille aiheuttamaan sekasortoa osoitettuna aikana.”  

”Elävät tulevat kadehtimaan kuolleita. Tämä pätee kaikkiin eläviin lajeihin, ei vain ihmiseen. Enkö 

Minä rakasta joka ikistä luotua hellyydellä ja omistautumisella? Enkö Minä tarjoa niille joka päivä: 

vettä uimiseen, ruokaa syömiseen, aurinkoa lämmöksi… Minun varustamiseni on runsasta. Mutta 

he tulevat Minun luokseni pahimpana aikana, kuten monet jo ovat tehneet ja ovat iloisesti Minun 

luonani Taivaassa. Clare, Minä rakastan kaikkia luotuja. Minä tiedän, miten lievittää heidän 

kärsimyksiänsä. Luottakaa Minuun.”  

”Koko luomakunta kärsii tämän synnillisen sukupolven vuoksi, Kaikki. Se on pahuuden huippu ja 

täyttymys aivan alusta alkaen.”  

”Asiat alkavat asteittain rapistumaan, kun planeetta tulee lähemmäs ja saatanalla on kiire 

säätämään agendansa ihmiskunnalle. Tulee olemaan epätoivoisia yrityksiä pakottaa Merkki (Pedon 

Merkki) ja perheellisten kärsimys tulee olemaan tuhoavaa. Mutta Minä tulen olemaan heidän 

kanssaan, antamassa heille voimaa – vain kestämään loppuun asti, sillä Voiton Kruunu odottaa 

teitä.”  

”Kun ihmiset ovat tulleet siihen pisteeseen, että he uskovat, että ei ole enää toivoa, silloin Minä 

tulen ennallistamaan kaikki asiat. Juuri silloin, kaikkein pimeimmällä hetkellä, Minä tulen. Kuten 

Ezekielin unessa, toimivan teknologian ja toimintojen jäännös tulee säilymään. Minä olen suojellut 

tämän, koska on kommunikaation tarvetta. Minä jatkan internetin, radion ja muiden medioiden 

käyttämistä, tavoittaakseni Minun Ihmisiäni toivon viestillä. Kaikki ei tule hajoamaan, kuten sinä 

arvelet. Ja Minä en ole sallinut E-pommia, joka käristää kaiken teknologian.” 

”Ei, se on paljolti kuin elokuva (10.5 Apocalypse) jonka näit.”  

”Taivaaseennosto tulee olemaan lopun alku. Kaikki odottavat sitä. Eivät vain kristityt, vaan pahat 

myöskin. He tulevat käyttämään hyödykseen asettaakseen järjestelmänsä, niin monen katoamisen 

vuoksi. Kuitenkin se tulee viemään aikaa. Tulee olemaan rauhan jaksoja. Sinun maasi (Amerikka) ei 

tule kokonaan tuhoutumaan, maamassat, maanjäristykset, mantereen eroaminen eivät tule 

tapahtumaan ennen kuin lopussa. Sillä välin, maaperällänne tulee olemaan sota. Minä olen 

kertonut sinulle Miamista. Älä kuuntele muita ääniä. Se, mitä Minä kerron, on paikkansa pitävää. 

Usko tai älä.”  
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”Jopa nyt Venäjä on suunnittelemassa iskevänsä maahasi. Jopa nyt he ovat vakavissaan 

kyttäämässä Amerikan mantereella. Heillä on monia asemissa täällä Amerikassa. Aseita on 

kätketty metsiin. Maanalaisia sisäänkäyntejä tullaan avaamaan Amerikkalaiselle maaperälle, 

tykistöjen ja muiden aseiden ilmaantumiselle. Se tulee suurimmalta osin olemaan tavanomainen 

sota.”  

( Clare ) Tullaanko New York pommittamaan ydinpommilla vai tuleeko tsunami?  

( Jeesus ) ”Pommittamaan ydinpommilla.”  

( Clare ) Mutta entä nämä kaikki ajatukset tsunameista, järistyksistä, jne.  

( Jeesus ) ”Se, mitä jää jäljelle, tulee menemään veden alle, se tulee itse asiassa tapahtumaan yhtä 

aikaa pommien kanssa. Se on molempia.”  

( Clare ) Oi Jeesus, kaikki viattomat.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minun Rakkaani. Kaikki viattomat. Muista, Clare – Minä rakastaan heitä enemmän 

kuin mitä sinä voit mahdollisesti kuvitella. Minä tulen ottamaan heidät nopeasti ja armollisesti. 

Jäljelle jääneille tulee olemaan helvetti-maapallon-päällä kauhukuva.”  

”Sinä näit korealaiset ja venäläiset. He tulevat olemaan monilla alueilla, kuin myös Amerikkalaisten 

Muslimien värvätyt – se tulee olemaan petollista. Ihmiset menettävät uskonsa ihmiskuntaan, 

omiensa pettämisen vuoksi.”  

”Nämä värvätyt on vakuutettu uskomaan, että he tekevät hyvän asian tappamalla jokaisen 

miehen, naisen ja lapsen Allahin nimeen. He tulevat saamaan pakotien vihalleen ihmiskuntaa 

kohtaan ja elämilleen vaikeille elämille, monien itsekkyyden vuoksi – epätasa-arvo, torjutuksi ja 

vähätellyksi tuleminen. He tulevat huumaantumaan verenhimosta. Ja heitä ei voi pysäyttää ilman 

kuolettavaa voimaa.” 

”Kuitenkin Minulla tulee olemaan henkiin jääneiden taskuja, niiden, jotka eivät ole notkistaneet 

polvea Baalille. Minä tulen suojelemaan heitä, mutta he tulevat kärsimään paljon. Heidät tullaan 

koettelemaan tulella ja kun Minä tulen – heidät havaitaan arvollisiksi. Tämä tulee olemaan hyvin 

pieni prosenttiosuus ihmiskunnasta. Sinun perheesi tulee olemaan näiden hengissä säilyneiden 

joukossa. Paljon siitä, mitä sinä opetit heille, kun he kasvoivat, oli valmistautumista tähän aikaan. 

Heidän joukossaan tulee olemaan paljon rikkonaisuutta ja katumusta.”  

”Se, mitä jätät heille jälkeesi, tulee olemaan ohjeiden kultakaivos, mutta Minun Henkeni tulee 

olemaan heidän kanssaan ja paljon mitä he tekevät, tulee olemaan sitä, mitä he oppivat sinulta 

kasvaessaan. He tulevat paranemaan katkeruudestaan ja tuomitsemisestaan, kun oivaltaminen 

sarastaa heille, että te molemmat olitte todellisia.”  

”Useimmat näistä asioista sinä olet tiennyt, kun Minä olen puhunut sinulle matkan varrella. Paljon 

siitä, minkä luulet olevan omia ajatuksiasi, ovat Minun. Ne on punnittu ja tasapainotettu paljolla 

totuuden harkinnalla. Totuus on sinun luotilankasi ja niin kauan kuin pidät siitä kiinni, sinä et tule 

erehtymään.”  

( Clare ) Entä Yellowstone, Herra. Sillä on kyky tuhota Amerikka?  

( Jeesus ) ”Yellowstonella on toistuva kuvio. Pääkraatteri tulee purkautumaan, mutta paljon 

pienemmässä mittakaavassa kuin on otaksuttu. Tämä on Minun tekoni. Minun Armoni. Kuitenkin 



 
44 

 

magma virtaa monista uusista ulospääsykohdista, paljon kuin Kilauealla. Magma tulee 

pulppuamaan pintaan maan alta monia maileja, aivan kuten olet nähnyt näyssä.”  

”Minulla on yhä suunnitelmia Amerikalle. Minä tulen murtamaan ja nöyrryttämään hänet, mutta 

minä tulen myös ennallistamaan. Minä haavoitan ja sidon haavat. Kyllä, tämä maa on 

korruptoitunut ja on ollut monen hirvittävän rikoksen kärkipaikalla, mutta yhä on hyvyyden 

jäännös, jota Minä tulen lisäämään. Minä en tule täysin tuhoamaan häntä, vain vakavasti 

murtamaan ja uudelleen järjestämään hänen ajatteluaan.”  

”Kyllä, tulee olemaan sotaintoisten ryhmiä, jotka tulevat taistelemaan vapaudesta. He tulevat 

olemaan paljon kuin Minun ihmiseni, kun he valloittivat vihollisalueita. Minä tulen olemaan heidän 

kanssaan, Minä tulen taistelemaan heidän kanssaan ja suojelemaan heitä yliluonnollisesti, sen 

vuoksi, mitä he edustavat. He tulevat olemaan tämän maan selkäranka, kun hänet ennallistetaan. 

Heidän joukossaan tulee olemaan monia sankareita ja pyhimyksiä.”  

( Clare ) Mutta luulin, että Sinä tarkastelet tätä asiaa, kuten elokuvassa ”Missio”, missä Sinä vain 

sallit itsesi kuolevan, mieluummin kuin ottavan aseen?  

( Jeesus ) ”Ei niin. Minä tulen voimaannuttamaan nämä miehet ja olemaan heidän kanssaan. 

Jälleen, sen vuoksi, mitä he edustavat. Joka puolella tulee olemaan kahakoita ja sotia. Olen 

sijoittanut heidän joukkoonsa joitakin erittäin hyviä sotilaita. He tulevat nousemaan 

asianmukaisena aikana. Heille on suotu yliluonnollista viisautta, koska he tulevat luottamaan 

Minuun, eivät omiin välineisiinsä.”  

”Kaupungit eivät ole turvallisia. Erämaa tulee olemaan paljon tuvallisempi. Kuitenkin metsissä ja 

rotkoissa tulee olemaan valmisteltuja olentoja, jotka tulevat etsimään ihmisiä ja saamaan heitä 

kiinni. Tässä tarvitaan suurta viisautta. Monet tulevat käyttämään Minun Nimeäni puolustamaan 

itseään näiltä olennoilta ja Minä tulen työskentelemään heidän puolestaan. Luonnon epäsikiöt, 

kasvatetut ja räätälöidyt etsimään ja tuhoamaan.”  

( Clare ) Tässä on todellisen elämän kertomus kahdesta nuoresta miehestä nuorten aikuisten 

ryhmässä ja mitä he tekivät, kun harmaakarhu hyökkäsi heitä kohti. Yksi mies oli juuri pelastunut 

edellisenä päivänä. Oli kevätaika ja hän ja hänen veljensä menivät vaeltamaan. He olivat juuri 

menneet kulman taakse, kun he kuulivat erehtymättömän harmaakarhu emon äänen, he arvelivat 

sen suojelevan pentujaan. Se oli täydessä hyökkäyksessä, vain noin 40 jalan päässä. He sanoivat, 

”Emme tienneet muuta, kuin kutsua Jeesuksen Nimeä, joten sillä hetkellä me molemmat 

sanoimme samanaikaisesti, ”Jeesuksen Nimessä, PYSÄHDY.” Ja sillä hetkellä, se pysähtyi 

välittömästi, heittäen ilmaan pölypilven. Sitten se murisi ja löntysteli siihen suuntaan, mistä se oli 

tullut.  

Siispä käyttäkää Jeesuksen Nimeä, pysäyttämään nämä hirviöt myöskin. Se saattaa olla teidän 

ainoa apukeinonne.” 
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17. YELLOWSTONE, MINUN ARMONI & SUUNNITELMANI  

TOIVOA JÄLJELLE JÄÄNEILLE & MINUN VALTAKUNTANI  

 
Jeesus puhuu Yellowstonesta, Armostaan & Suunnitelmistaan, Toivosta jäljelle jääville & Hänen 

tulevasta Valtakunnastaan 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4.Maaliskuuta, 2015  

Jeesus aloitti… ” Minä uskon, että on tärkeää jakaa sana Yellowstonesta. ”  

” Ihmiset odottavat pahinta ja kaikki seikat huomioiden, Minä voin sanoa, että se on loogista. Se, 

minkä varaan he eivät laske, on Minun Rakkauteni Amerikkaan ja Armo, jota tulen hänelle 

suomaan. Kyllä, kaikkien kansakuntien joukossa Hän on se jota minä rakastan ja Minulla on vielä 

suuria suunnitelmia hänelle, sen jälkeen kun Hän on täysin nöyrtynyt ja palautettu ennalleen. 

Sitten, Minä jälleen tulen käyttämään häntä. ” 

” Hän on paljon Minun Morsiameni kaltainen ja vaikka Minä ajoin Minun Ihmiseni maanpakoon 

Babyloniin, Minä en koskaan suunnitellut hylkääväni heitä. Ja niin on myös Amerikan kanssa. 

Minun suunnitelmani ei koskaan ollut pienentää häntä olemattomiin, ilman toivoa tulevasta 

kunniasta. Minä tulen käyttämään häntä vielä. Yksi asia, joka ei ole todellakaan valjennut tämän 

maan ihmisille on hänen alkunsa. Monet perustajaisistä olivat Muurareita ja henkisesti 

korruptoituneita. Koko Washington DC:n ( District of Columbia, Columbian alue ) tilukset on 

laadittu pakanallisten periaatteiden perusteella ja nyt nämä periaatteet kantavat hedelmää – hän 

kokoaa mitä on kylvänytkin. Minä tuhoan sen mikä hänessä on ollut ja on korruptoitunutta ja 

ennallistan hänet Jumalan todellisen perinnön mukaiseksi, ja hän tulee jälleen kerran olemaan 

hyvän voima maailmassa. ” 

” Clare, kun Minä tulen hallitsemaan, ympäri maailmaa tulee vallitsemaan tasavertaisuus ja 

oikeudenmukaisuus. Koskaan enää Minä en salli hallitusten sortaa ja vähätellä minkään rotuisia, 

minkään värisiä tai minkään uskoisia ihmisiä. Vaikka tieto Minusta täyttää maailman ja se on 

hänen kunniansa, silti ihmisen itsekkyys nousee ottamaan toisten vapauksia ahneuden nimessä. 

Minä en salli tätä ja se tulee olemaan taitekohta – ahneus tulee olemaan käännekohta, josta hyvä 

muuttuu pahaksi. Mutta ennen sitä aikaa, teillä tulee olemaan odotettavissa paljon kauneutta ja 

rauhaa. Sukupolvet tulevat kukoistamaan hyvän tahdon ilmapiirissä. Todellinen usko, jonka 

tarkoitin ihmiskunnalle, tulee tuomaan kaikki Minun Kunniani valoon ja eläminen Minua varten 

tulee olemaan yhtä helppoa kuin hengittäminen. Iloa on runsaasti perheissä, kylissä ja jopa 

kaupungeissa, koska tieto Minusta ja Minun Rakkaudestani ihmiskuntaa kohtaan tulee olemaan 

helposti saatavilla ja vapaasti harjoitettua. ”  

” Läntinen Yhdysvaltojen osa tulee suurelta osin säilymään koskemattomana. Ja tästä paikasta uusi 

hallinto nousee, se on yksi syy miksi säästän Yellowstonen, ettei se tuhoa kokonaan länsi- ja 

lounaisosia. Sekä maanviljelys että teknologia tulevat virkoamaan perustuen tarkasti Jumalallisiin 

periaatteisiin Minun Enkeleitteni ja hallitsemaan uskottujen valvonnassa – niiden, jotka ovat 

osoittaneet olevansa sen arvoisia ja soveltuvat huolehtimaan ilman itsekkäitä intohimoja ja 

salakähmäisiä motiiveja. Tämä on todella vastakohta sille, mikä on vallalla tällä hetkellä ja juontaa 

juurensa salatieteitten motiiveihin, jotka juurtuivat Roomaan alkuaikoina. Kun puhun Roomasta, 

puhun hallinnosta, en Kirkosta. ” 
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” Minun Kirkkoni uudelleen järjesteleminen alkaa hyvin luonnollisesti heistä, jotka on valittu 

johtamaan joka kylää ja kaupunkia. Ne pidetään pieninä, lukuun ottamatta erikoislaatuisia 

kokoontumisia, joihin Minä Itse osallistun, kertomaan uudesta ymmärtämyksestä, ilmestyksistä ja 

tavoista elää rauhassa ja rakkaudessa toistensa kanssa. Ja kuitenkin, alusta alkaen, on heitä, jotka 

välttelevät ja etsivät vaihtoehtoja sille, minkä olen perustanut. He ovat tyytymättömyyden siemen, 

ja jotka eivät voi polvistua. He tulevat olemaan kapinaan yllyttäjien esi-isät. Ahneutta ja Ylpeyttä 

tulee aina olemaan, Clare, kunnes poista sisäisen pahan. ”  

” Haluan kertoa teille Tulevaisuuden Toivosta, joka Minulla on. Se tulee olemaan pitkä, synkkä ja 

verinen tie kunnes Minun Valtakuntani tulee Tälle Maapallolle, ja Minä haluan kaikkien tietävän, 

että se tulee. Se tulee. Tuleville sukupolville on suurta toivoa. Rauha tullaan vakiinnuttamaan 

keskinäisessä, veljellisessä rakkaudessa ja vaikka kansakunnat säilyttävät omat identiteettinsä, 

riitoja ja kiistoja resursseista tai vallasta ei tule olemaan. Sitä ei yksinkertaisesti tulla sallimaan. 

Paljon ihmisen luonteesta pyrkii siihen suuntaan, mutta Minä valvon todellista vapautta ja 

oikeudenmukaisuutta kaikille. Ketään ei jätetä huomiotta. Ei ketään, ei edes pienintä, sillä Minun 

Henkeni tutkii Maapalloa ja pitää huolen siitä, että vääryydet korjataan ja että oikeudenmukaisesti 

kohdellaan myös köyhiä, pieniä ja syrjäytyneitä. ”  

” Sinä, Minun Puolisoni, tulet olemaan osa tätä. Minulla on niin paljon iloista työtä sinulle 

tehtäväksi. Ilosi ulottuu mereltä merelle. Kyllä, maa tulee olemaan jaettu. Kyllä, toiselta laidalta 

toiselle on aika pitkä etäisyys, et pysty menemään vain lautalla yli. Ilmasto, kulttuuri ja teollisuus 

tulee olemaan selvästi erilaista. Kaksi maan puoliskoa tulevat käymään kauppaa toistensa kanssa. 

Koskaan enää eivät ihmiset riitele raakaöljyn vuoksi, sillä uusi energia järjestelmä tullaan 

vakiinnuttamaan melkein välittömästi puhdistuksen jälkeen. Yhteydenpito tulee olemaan 

yksinkertaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Saastuttaminen on menneisyyden asia. Kenenkään 

ei sallita toteuttaa operaatioita, jotka ovat tuhoisia Minun Luoduilleni tai ihmiskunnalle. Kuitenkin, 

tyhmyyksissään, ihmiset tulevat leikittelemään heittämällä hukkaan kauniit elämänsä, jota elävät 

ja Minä sallin heidän kokoontua ja ryhmittäytyä yhteen, niin ettei heitä enää ole Maapallolla. ” 

( Clare ) Herra, Minä todella haluan ymmärtää koko tämän avaruusolio agendan ja kuinka Sinä 

käsittelet sen asian.  

” Teknologia, joka heillä on ja jonka he ovat kehittäneet, on poikkeavaa ja julmaa mitä 

irvokkaimmalla tavalla. Kaikkea motivoi ahneus, viha, vallanhalu ja täydellinen välinpitämättömyys 

siitä mikä on hyvää. Minä tulen tuhoamaan täydellisesti ja pyyhkäisemään joka ikisen 

olemattomiin. Enää ei tule olemaan näiden petollisten paholaisten ja heidän kieroutuneen 

teknologiansa vaikutuksia, ja jotka kilpailevat Minun kanssani ja julistavat olevansa kyvykkäitä 

luomaan elämään. He ovat kyvykkäitä vain tuhoamaan elämää. Piste. ”  

” Se minkä hallituksenne on nielaissut, tulee maksamaan heille peruuttamattomasti… heidän 

elämänsä, heidän sielunsa, heidän jälkikasvunsa. Ja koskaan enää he eivät nouse valtaan. Ja koko 

maailma käännetään ylösalaisin ja tyhjennetään kaikesta pahasta. Tästä Minä pidän huolen sitten 

kun tulen. Kolmen päivän pimeys tulee juuri ennen kuin Minä tulen. Silloin kaikki ihmiset ovat 

epätoivon partaalla, että ei ole enää mitään toivoa. Silloin Minä lähetän Minun Enkelini matkaan 

sitomaan ja tuhoamaan jokaisen pahan toimijan ja terrorin ja tuhon agendan. ”  

” Elämä tulee olemaan niin uutta tämän aikakauden lopussa, että vaikuttaa siltä kuin Eeden olisi 

palautettu koko Maapallolle ja niiden päivien kirkkaus julistaa Minun Armoani ja Kunniaani. Ja 
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spontaania uudistumista tapahtuu monilla paikoilla Maapallolla. Se tulee todella olemaan uusi 

aamun sarastus, jossa pahuus ei enää hallitse. Ihmiset etsivät väkivaltaa ja pahuutta, mutta kaikki 

tullaan laittamaan tauolle. ” 

( Clare ) Mutta entä huorintekijät, valehtelijat, varkaat jne - jotka eivät voi tulla pyhään 

kaupunkiin? 

( Jeesus ) ” Massiivisia yrityksiä tehdään kuntouttaa heidät, joiden elämät ovat kieroutuneet. 

Minun Rakkauteni, Minun ystävällisyyteni ja Minun Armoni puhdistavat halukkaat ja he paranevat. 

En säästä mitään resursseja auttaakseni heitä uuteen elämään. Mutta surullista kyllä, monet silti 

pitäytyvät vanhoissa tavoissaan tehdä asioita ja loppujen lopuksi heitä rangaistaan. En voi sallia 

pahojen ihmisten tuottavan pahuutta Minun Valtakunnassani, heidät tullaan pysäyttämään ennen 

kuin he pystyvät korruptoimaan heidät, jotka seuraavat sitä, joka on hyvää. ” 

” Kulkuneuvot eivät enää ole vain rikkaita varten. Kaikilla tulee olemaan yhtälainen oikeus tehdä 

asioita, jotka ovat tarpeellisia heille heidän täyttäessään kohtaloitaan. Heidät, jotka 

menneisyydessä ovat onnistuneet ja pitäneet Minun Lakini, heidät laitetaan asemiin, joissa he 

kasvattavat muita toteuttamaan ne asiat, joita he syntyivät tekemään. Esteitä ei ole, ei politiikkaa, 

ei suosikkijärjestelmää, ei lahjontaa – mitään sen kaltaista ei sallita esiintyvän Minun 

Valtakunnassani. Kaikilla on oma osuutensa ja mikä on tarpeellista onnelliseen elämään. Katsohan, 

kommunismilla oli näitä ajatuksia myös, mutta ihmisen korruptoituneen luonteen vuoksi, se oli 

tuomittu epäonnistumaan. Mikään tämän kaltainen ei voi kukoistaa, kasvaa ja jatkua ilman Minun 

Lakiani ja Järjestystäni. Ihminen pyrkii aina kohti itsekkyyttä ja vahvemmat haluavat varastaa mitä 

menestyneemmät ovat rakentaneet ja tallata heidät maahan. ” 

” Nämä ovat tärkeitä asioita, jotka haluan kertoa monille auttaakseni heitä sinnittelemään 

ihmiskunnan pimeimpien aikojen läpi. ” 

 

 

18. AVARUUSOLIOT, KLOONIT, PLANEETTA X, KOETTELEMUSTEN AIKA &  

KUINKA PYSYÄ JUMALAN SUOJELUKSESSA 

 
Jeesus puhuu avaruusolioista, klooneista, planeetta X:stä, Koettelemusten Ajasta & kuinka pysyä 

Jumalan suojeluksessa 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5.Maaliskuuta, 2015  

Jeesus aloitti… ” Olen kuunnellut sydämiänne ja te olette tekemisissä monenlaisten paholaisten 

kanssa, ja he esittävät olevansa maan ulkopuolisia avaruusolentoja. Ja Clare, Minun täytyy kertoa 

sinulle, että pysy vakuuttuneena siitä, että yksikään heistä ei ole hyvä. He kaikki ovat langenneita 

enkeleitä, jotka työskentelevät Minua ja ihmiskuntaa vastaan. Jotkut heistä ylläpitävät julkisivua, 

että olisivat hyviä, mutta älkää antako itseänne huijattavan – heidän agendansa ovat yhtä pahoja. 

He vain onnistuvat vakiinnuttamaan asemansa vahvemmin, koska he ovat aseistariisuvia. He ovat 

paljon, paljon vaarallisempia kuin harmaat avaruusoliot. ” 

” Voi, kuinka vihaankaan tätä aihetta. En kuitenkaan halua teidän pysyvän tietämättöminä. Joka 

ikinen heistä on erittäin paha. Heissä ei ole ainoatakaan hyvää asiaa, paitsi että voin käyttää heitä 
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tekemään Minun Ihmisistäni pyhempiä ja voimakkaampia. He itse asiassa ovat Minun alamaisiani. 

Ajatellen tekevänsä asioita itsenäisesti, he panevat täytäntöön sitä mitä oli suunniteltu jo aikojen 

alussa. ”  

” Heitä tulee monen muotoisina ja kokoisina kuin myös aluksilla, jotka ovat erilaisia. Ajattelit, että 

alus, joka havaittiin Phoenixin ja Arizonan yläpuolella tuli Nibirulta katselemaan Maapalloa. Asia ei 

ole niin. Se oli hallituksen harjoitus, siksi armeija ei sekaantunut siihen, vaikka heillä olisi ollut niin 

paljon aikaa toimia. ” 

” Ihmisille on vieläkin annettu väärää tietoa, että minkä kanssa he ovat tekemisissä. He ( 

Avaruusolioiksi verhoutuneet paholaiset ) ovat erittäin salakavalia ja kykenevät käyttämään 

hyväkseen ihmisten heikkouksia. He huolettomasti kutsuvat heidät sisään, ymmärtämättä että he 

ovat vahvoja, eikä heitä voi jättää huomiotta. Ja lähettämällä muutaman ”harmaan avaruusolion” 

alas tehdäkseen vaikutuksen, ei heiltä ole temppu eikä mikään, paitsi, että he voivat sumuttaa 

heitä ja vakuuttaa että he ovat hyväntahtoisia. ” 

” Suuri osa suuresta sekasorrosta, joka kohtaa Maapalloa, johtuu näiden kloonien eri rotujen 

uutuudesta. ” 

” Hämmennys, jota he kylvävät, ja sitä on monenlaista ja ne vaihtelevat ja he saavat siitä etua. Ja 

kyllä, heillä on kyky tuhota Maapallo. Mutta muistakaa, että he ovat hihnaan kytkettyjä koiria, eikä 

lupaa siihen myönnetä. Clare, Minä rakastan Maapalloa, hän on kaunis, mestariteos – enkä Minä 

salli häntä tuhottavan. ” 

( Clare ) Mutta entä uusi Taivas ja uusi Maa? 

( Jeesus ) ” Minä teen ne uusiksi ja mikä kerran oli, se ei enää ole olemassa eikä sitä muisteta. ” 

” Se muuttuu välittömästi Minun Sydämessäni olevan vision mukaiseksi. Ja kaikki ihmiset näkevät 

Herran Kunnian. Mitä oli, ei enää ole ja kaikki asiat tehdään uudeksi. ” 

( Clare ) Entä kaikki merieläimet?   

( Jeesus ) ” Kaikkialla on järviä. Ei ole tarvetta väkivaltaan, ei väkivaltaa ilmakehässä, koska ihmisen 

kapinaa ei ole enää. Kaikkialla on turmeltumaton Eedenin Puutarha. ” 

 ” Ihmiset harjoittavat kaivostoimintaa Maapallolla, mutta ei tuhoavalla tavalla. Kaikkia ihmisen 

tarvitsemia metalleja on saatavilla. Kaikki sydämet ja kaikki projektit on suunnattu ylistämään 

Jumalaa. ” 

 ” Sinä tulet uskomaan Minua enemmän ja enemmän kun nämä kuukaudet kuluvat. Tulet olemaan 

järkyttynyt kuinka tarkasti olet kuullut Minua, mutta et huomannut sitä. Hieman enemmän 

katumusta vie pitkälle, mutta pikemminkin MINUN Rakkauttani, enemmän luottamusta Minuun. ” 

 ( Clare ) Kiitos, Herra. 

 ( Jeesus ) ” Selvä. Niin Yellowstone on vain yksi esimerkki Minun Armostani toiminnassa. 

Kristittyjen rukoukset ovat lieventäneet paljon siitä, mitä Saatana halusi tehdä tuhotakseen 

Maapallon täysin. Eikä vain sitä, vaan niillä on ollut vaikutusta siihen, ketkä otetaan ja pelastetaan. 

Juuri nyt on kuolemanhiljaista, on aika huutaa kattojen päältä… ” Kuninkaanne on tulossa, 

Kuninkaanne on tulossa!”  



 
49 

 

” Sitten kun planeetta X tulee näkyväksi, ihmiskunnan on myöhäistä tehdä sille mitään. He tulevat 

olemaan täysin sattuman armoilla ( jotain, joka tapahtuu sattumalta ) ja tietenkin Minun Armoni 

varassa ja monet eivät halua siihen sitoutua. Niitä, jotka säilyvät hengissä kallioissa, halkeamissa ja 

rotkoissa, Minä suojelen ja varustan yliluonnollisesti. Heidän henkinen kasvunsa lisääntyy 

eksponentiaalisesti, koska kaikki mitä he tekevät, on riippuvaista Minun Varustamisestani. 

Tapahtuu ruuan, parantumisten, veden ja kaikenlaisen suojelun moninkertaistumisia heille, jotka 

turvaavat täysin Minuun suojelua saadakseen. ” 

 ” Sitten kun tulen ja kaikki on ohitse, he todellakin ovat puhdistuneet niin kuin kulta ja hopea ja 

loistavat Minun Valtakuntani pyhimyksinä. Minä olen valinnut heidät tähän aikaan ja monilla on 

ollut ennakkoaavistuksia, että paljon suurempaa on tulossa heille kuin mitä heidän elämänsä on 

ollut. Toiset ovat valmistautuneet, toiset vain tarkkailevat olosuhteita. Toiset eivät ole kuitenkaan 

kristittyjä, he eivät tunne Minua, vaikka he ovat kuulleet Minun ääneni sydämissään. Kirkkojen 

kirjaimelliset tulkinnat ovat pitäneet heidät kaukana Minusta, kuten myös heidän kiintymyksensä 

vapauteen laeista ja säännöistä. ”  

” Mutta kaikki se tulee muuttumaan, kun Minä tulen teitä varten. Tulikuuma vakaumus tulee 

vallitsemaan sukulaisten ja erityisesti niiden puolisoiden keskuudessa, keiden puolisot tulen 

ottamaan. Se menee syvälle, syvälle heidän sydämiinsä ja luihin ja ytimiin. Ja sitten, kun Maapallon 

puhdistuminen etenee, yhä useampi ja useampi rakastaa Minua intohimoisesti ja oikeamielisyys – 

se tulee kukoistamaan ja valtaa heidät siinä sivussa. ” 

” Monet lakkaavat välittämästä elämisestä ja ovat valmiita kuolemaan ollakseen Minun kanssani. 

He tulevat kadehtimaan heitä, jotka otettiin Kristittyjen Taivaaseennostossa, Tempauksessa. 

Mutta ei tavallisen kärsimyksen pakenemisen vuoksi vaan pikemminkin Minua kohtaan 

tuntemansa palavan rakkauden vuoksi. Kuitenkin he jatkavat sinnikkäästi sitä mikä on heidän 

eteensä laitettu. Mitä enemmän Minun Lapseni luottavat Minuun tänä aikana, sitä enemmän 

ihmeitä he tulevat näkemään. Mitä enemmän he luottavat omaan lihaansa, sitä enemmän 

vaarassa he ovat. Minä työskentelen parhaiten, kun on täydellinen usko. Se luo tyhjiön, jonka vain 

Minä voin täyttää, kun taas itse varustautuminen heikentää Minun mahdollisuuttani puuttua 

asioihin. Yhä enemmän ja enemmän he alkavat luottamaan vain Minuun. Yhä enemmän ja 

enemmän asioita muuttuu epätoivoisemmiksi ja heillä tulee olemaan vähän vaihtoehtoja. Mitä 

pikemmin he hyväksyvät asian, sen paremmin heillä menee. ” 

” En tule jättämään heitä häviölle, Minä pikemminkin olen heidän kanssaan, kuten Minä olin 

Daavidin kanssa, kun hän voitti Goljatin. Kun he opiskelevat huolellisesti Vanhaa Testamenttia, he 

löytävät esimerkin esimerkin perään taisteluista, joissa Minun Ihmiseni jäivät häviölle 

lukumäärässä, 10 suhteessa 1 ja kuitenkin Minun oikea käteni toi heille voiton. Ja kun he uskovat 

luottamuksensa Minuun, Minä tuon heidät perille. ” 

” Heidän joukoissaan tulee olemaan pettureita. Teidän täytyy oppia tuntemaan toisenne 

Hengessä. Monet yrittävät liittyä joukkoihinne. Mutta Minä varoitan teitä nyt, älkää hyväksykö 

ketään, jota Minä en hyväksy, huolimatta siitä vaikka he kuinka hirveästi tai kiireellisesti 

esittäisivät pyyntönsä. Katsokaas, he käyttävät hyvää tahtoa teitä vastaan, ujuttautuakseen 

ryhmäänne. Sitten, koska he eivät ole saman mielisiä, he sabotoivat kaikkea mitä te teette. Älkää 

hyväksykö joukkoihinne ketään, jota Minä en ole hyväksynyt. Käyttäkää arpa systeemiä ja 

rukoilkaa Pyhää Henkeä valitsemaan, kuolettakaa luottamuksenne omaan lihaanne kokonaan. 
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Laittakaa luottamuksenne täysin Minuun. Minä yksin tiedän jokaisen miehen, naisen ja jopa lapsen 

motiivit. ” 

” Paholainen on salakähmäinen, hän käyttää teidän hyvyyttänne teitä vastaan. Luottakaa Minuun 

eikä teidän omaan inhimilliseen järkeilyynne. Tulee aikoja, jolloin katsotte toisianne ja sanotte… ” 

Me kuolemme ”. Ja kuitenkin, koska laitoitte toivonne ja luottamuksenne Minuun, Minä etenen 

teidän puolestanne ja pelastan teidät. Teen teidät näkymättömiksi viholliselle, ja pelokkaiksi 

pedoille, jotka ovat taipuvaisia tuhoamaan teidät. Muistakaa aina käyttää Minun Nimeäni. Tulee 

aikoja, jolloin vihollinen kampaa metsiä etsien teitä ja he kävelevät aivan teidän ylitsenne edes 

huomaamatta sitä. Teen teidät näkymättömiksi heille. Tulee aikoja, jolloin aiheutan paniikkia 

vihollisen joukoissa ja täysin käännytän heidät jäljiltänne. Minulla on monia keinoja, Minun 

Lapseni, pelastaa teidät. Monia, monia keinoja. On jopa tapauksia jolloin maa aukeaa 

piilottaakseen teidät. ”  

” Älkää koskaan luovuttako, luottakaa Minuun ja Minun Rakkauteeni teitä kohtaan, sillä minä olen 

teidän kanssanne. Veren voima, vedotkaa Minun Vereeni… ” Jeesuksen Veri verhotkoon ja 

suojelkoon meidät, tehköön meidät näkymättömiksi viholliselle. ” 

” Niillä, jotka ovat hyvin varusteltuja ja varautuneita, ei ole mitään etua verrattuna niihin, jotka 

luottavat täysin Minuun. Tämä on yksi syy, miksi en ole sallinut sinun, Clare, kokoavan itsellesi 

mitään tulevaisuutta varten. Minä tarjoan kaiken tarvittavan. Vain kuunnelkaa Minun ääntäni 

huolellisesti. Tulee aikoja, jolloin kehotan teitä tekemään jotakin, joka vaikuttaa olevan poissa 

paikaltaan, mutta se koituu pelastukseksenne. Rukous tulee olemaan aseenne, ase, jota kukaan tai 

mikään ei voi kukistaa. Rukoilkaa kielillä. Paljon viisautta suodattuu mieliinne ja ohittaa järkenne, 

jotka on koulutettu maailman ajatuksilla. Minun tieni eivät ole teidän tienne, eivätkä Minun tieni 

ole maailman teitä. ” 

” Rukous on teidän mahtavin aseenne. Rukoilkaa ja kuunnelkaa hyvin huolellisesti. Odottakaa 

Minun ohjeistavan teitä, antavan teille visioita, vastauksia, ymmärtämystä. Odottakaa sitä ja 

opetelkaa erottamaan se aikaisin. Mitä aikaisemmin omaksutte tämän viisauden, sitä enemmän 

turvassa te olette. Minä johdatan teitä ja opetan teitä mihin suuntaan teidän pitää edetä. 

Käyttäkää Raamattua saadaksenne Rhema, Voideltu Sana, kuunnelkaa Pyhiä Kirjoituksia mikä 

juolahtaa mieleenne. Minä puhun teille monilla tavoilla, olkaa vain valppaina ja kiinnittäkää 

huomiota. Älkää antako minkään jäädä huomiotta. Minä lähetän teille merkkejä ja mielikuvia 

varoittaakseni teitä edessä olevasta vaarasta. ”  

” Minun Lapseni, rakastan teitä suuresti ja jos olisin voinut ottaa teidät teidän rakkaittenne kanssa, 

Minä olisin ottanut. Mutta omien syidenne takia te vastustitte Minua. Nyt teidän täytyy oppia 

avaamaan sydämenne ja mielenne vastaanottamaan Minut ilman vastarintaa, ilman epäilyksiä, 

täydellisesti luottaen. Kun näyttää, ettei mikään toimi sanokaa… ” Jeesus, minä luotan Sinuun. ” 

Sanokaa sitä yhä uudelleen ja uudelleen, kuvitelkaa Minut, kun sanotte sen Minulle, niin että se 

täyttää teidän sisimpänne luottamuksella, että Minä toimin ja se kannustaa Minut toimimaan 

koska te luotatte Minuun. ” 

” Muistakaa, kun te ette voi turvautua mihinkään muuhun, teillä on aina MINUT. Muistakaa myös, 

että te yhdessä Isän, Minun ja Pyhän Hengen kanssa olette mahtavampia kuin mikään muu voima 

Maapallolla. Te ja Minä olemme enemmistö. Tulee aikoja, jolloin näette enkeleitä suojelemassa 

teitä. Minä aukaisen teidän silmänne… Uskokaa. ” 
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19. Jeesus selventää… Taivaaseennoston jälkeen…  

Ketä Minä voin suojella ja ketä en? 

 
TAIVAASEENNOSTON JÄLKEEN… KETÄ MINÄ VOIN SUOJELLA & KETÄ EN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 6. Maaliskuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Nöyryys, itsekontrolli, rehellisyys ja armeliaisuus ovat ehdottomasti oleellisia, jos 

te haluatte Minun kulkevan teidän kanssanne. Jos te olette tottuneita johtamaan ja saamaan 

oman tahtonne läpi, te ette tule menestymään kovin hyvin johtajana. Jos te olette epävarmoja 

itsestänne ja tiedätte, että te tarvitsette Minua enemmän kuin koskaan, te tulette 

kunnostautumaan johtajana. Minun lapseni, maailman tavat, joita te olette oppineet, ovat täysin 

sopimattomia tässä. Minä suojelen niitä, jotka nöyrtyvät Minun edessäni. Jos te tepastelette 

ympäriinsä ylpeänä, kaikki vastaukset valmiina, te olette väistämättä menossa tuhoon.” 

”Minä lasken teidän murtumisenne varaan, kun oivallatte, että kaikki, mitä ystävät ja perhe ovat 

teille opettaneet, on tapahtunut aivan silmienne edessä. Minä lasken sen varaan, että te menette 

kasvoillenne lattialle pyytämään anteeksiantoa ylpeytenne ja röyhkeytenne takia. Minä teen 

pohjatyöt pelastumisellenne koettelemuksista, jotka nyt ovat ovellanne, sekä ruumiin että sielun.”  

”Jos te nöyrrytte Minun edessäni, Minä tulen mitä varmimmin olemaan kanssanne. Vaikka teillä 

olisi pitkään ollut ylpeyden ja röyhkeyden tapa ja olette tietoisia synnistänne ja haluatte tulla 

päästetyksi pahasta, Minä tulen työskentelemään kanssanne. Mutta jos te välttämättä haluatte 

luottaa omaan viisauteenne, Minä voin tehdä hyvin vähän teidän puolestanne. On äärimmäisen 

tärkeää, että asetatte muut itsenne edelle. Kun Minä tulin maailmaan, Minä en hallinnut muita. Ei, 

Minä notkistin polveni ja nöyrryin, pesin opetuslasteni jalat. Niin johtaja tekee – hän pitää huolen 

toisten tarpeista.” 

”Jotkut teistä ovat tulleet hyvin nöyristä perheistä ja ovat nähneet, mistä Minä puhun. Toisilla 

tulee olemaan kamppailu, koska heillä ei ollut hyviä esimerkkejä. Älkää antako sen lannistaa teitä. 

Minä olen omistautunut teille ja teidän muodonmuutoksellenne. Minä en tule hylkäämään teitä 

röyhkeydellenne; pikemminkin Minä tulen antamaan neuvoja ja johdattamaan teitä, kun te tulette 

Minun luokseni vilpittömästi haluten muuttua. Paljon, jopa henkiinjäämisenne ja rakkaittenne 

henkiinjääminen tulee riippumaan teidän täydestä luottamuksestanne Minuun ja Minun tapoihini. 

Minä tulen aina, aina varustamaan ulospääsytien niille, jotka ovat nöyrtyneet ja luottaneet 

Minuun.”  

”Vaikka vuoret horjuvat ja meret pauhaavat, Minä tulen olemaan teidän kanssanne ja en koskaan 

hylkää teitä. Te tulette tuntemaan heidät heidän rakkaudestaan ja nöyryydestään. Te tulette 

tunnistamaan heidät, jotka ovat vilpittömiä siitä, ovatko he aidosti nöyriä vai eivät. Viha, selän 

takana puhuminen, selkkaus, omasta tavastanne itsepäisesti kiinni pitäminen, ne ovat lippu 

kukistumiseen.”   

”Ennen kaikkea, säilyttäkää sielunne, antamalla elämänne Minulle. Aivan ensimmäinen askel 

nöyryyden tikkailla, jotka johtavat Taivaaseen, on tunnustaa, että olette epäonnistuneet 
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elämässänne. Te olette tehneet syntiä, olette loukanneet muita, tehneet typeriä ja kypsymättömiä 

päätöksiä ja lyöneet laimin heitä, joille olette velkaa kunnioitusta ja tukea. Ja niitä, joita teidän olisi 

pitänyt kuunnella, te jätitte huomiotta, erityisesti vanhempanne.”  

”Siispä, kun olette tehneet elämästänne sotkun, teidän tarvitsee antaa se Minulle, ehdottomasti. 

”Herra, minä olen tehnyt syntiä ja tehnyt syntiä ja tehnyt syntiä, en ole Sinun arvoisesi, mutta 

minä pyydän Sinun anteeksiantoasi. Minä kadun itsekästä ja röyhkeää elämää, jota olen viettänyt, 

anna minulle anteeksi. Pese minut puhtaaksi Verelläsi, päästä minut pahasta, joka on sisälläni. 

Minä haluan syntyä uudelleen… tuoreena, uutena ja Sinun Kuvaksesi. Minä annan Sinulle elämäni, 

ehdottomasti. Vastaanota minut, johdata minua, pelasta minut.” Tämän rukouksen lisäksi 

rukoilkaa Isä Meidän-rukousta, jonka Minä olen opettanut ja odottakaa Minun tekevän välittömiä 

hienosäätöjä teidän luonteeseenne.”  

”Oppikaa Minusta, sillä Minä olen nöyrä sydämeltäni. Minä olen jättänyt teille lukemattoman 

määrän rakkauskirjeitä – lukekaa ne, uskokaa ne, sallikaa niiden juurtua sydämiinne. Ei ole mitään 

siihen verrattavaa iloa, mikä tulee Minun tuntemisestani ja rakastamisestani. Tämä tieto Minusta 

ja Minun rakkaudestani teitä kohtaan, arvottomia kuin olettekin, tulee varustamaan teidät jokaista 

koettelemusta varten. Ei väliä, mitä koettekin, Minä tulen olemaan oikealla puolellanne, pitäen 

kiinni kädestänne, puhuen teille, lohduttaen teitä. Mikään ei voi erottaa teitä Minun 

Rakkaudestani. Ei mikään.”  

”Ei mikään Maapallolla tai Maan alla, eivät avaruusoliot, ei kuolema, ei edes lankeamisenne – silti 

Minä olen teidän rinnallanne, nostamassa teidät jälleen ylös. Mikään ei voi erottaa teitä Minun 

Rakkaudestani. Siispä, älkää olko peloissanne, kun epäonnistutte. Olettakaa, että tulette tekemään 

virheitä matkaan varrella, olettakaa, että tulette epäonnistumaan ja tietäkää, että Minä tulen 

nostamaan teidät takaisin ylös. Älkää karatko, kun epäonnistutte, kääntykää Minun puoleeni. 

Älkää juosko poispäin, juoskaa Minuun päin. Minä tulen ottamaan teidät Minun käsivarsilleni 

täyteen halaukseen ja pyyhkimään pois kyyneleenne. Minä en tuomitse teitä, Minä en ole 

ihminen, että tuomitsisin teidät. Ei, Minä rakastan teitä. Minä tiedän, jo ennen kuin te 

epäonnistutte, että te tulette epäonnistumaan ja Minä olen jo tehnyt teille varustelun nostaakseni 

teidät takaisin ylös.”  

”Tietäkää, ymmärtäkää täydessä tietoisuudessa, että Minä en ikinä, koskaan tule hylkäämään 

teitä. Jopa silloin, kun te ette voi tuntea Minua, Minä olen tukemassa teitä, valmiina tulemaan 

avuksenne, antamaan anteeksi ja ennallistamaan. Tällä tiedolla Minä haluan teidän etenevän nyt 

täydessä luottamuksessa Minua kohtaan. Tästä päivästä alkaen, teidän elämänne ei ole teidän 

omaanne, se on Minun, vaalittavaksenne, ohjataksenne ja tuodaksenne kunniaa Minun kanssani 

Taivaassa.”  

”Älkää pelätkö mitään, sillä Minä olen kanssanne aina. Ja siellä missä Minä olen, siellä myös te 

tulette olemaan, sillä Minä olen mennyt edeltänne valmistelemaan paikkaa teitä varten. Paikkaa, 

joka on ainutlaatuisesti omanne, missä me tulemme olemaan yhdessä ikuisesti. Minä en ole 

ihminen, että rakastaisin teitä kuin ihminen. Minä olen teidän Jumalanne ja te ette koskaan tule 

löytämään rajaa Minun Rakkaudelleni teitä kohtaan, koska sellaista ei ole. Minä olen ikuisesti 

teidän ja te olette nyt ikuisesti Minun.” 

 

 



 
53 

 

20. TUOMION VASARA, PAHARUUSOLIOT, AVARUUSOLIO AGENDA,  

TULIVUORET, IHMISUHRIT 

 
Jeesus puhuu Tuomion Vasarasta, Paharuusolioista, Avaruusolio Agendasta, Tulivuorista, 

Ihmisuhrauksesta, Saatanasta & Paikallisista jumaluuksista 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Maaliskuuta, 2015 

Jeesus aloitti… ” Puhukaamme tulivuorista. Viime aikoina Yellowstone on tullut aktiivisemmaksi ja 

se mitä odotetaan on Amerikan suuren osan tuho. Kuitenkin Minä olen kertonut, että Minä tulen 

hillitsemään tätä purkausta niin, ettei se oli katastrofaalista. Kovin monet eivät tätä usko, sillä suuri 

osa maailmaa yhä luottaa siihen mikä on sensaatiomaista ja pahimman mahdollisen uhkakuvan 

mukaista, yksinkertaisesti koska he eivät usko Jumalaan tai siihen mitä Minä voin tehdä 

pelastaakseni teidän/Minun maani… sillä se on myös Minun maani, tiedäthän. ” 

( Clare ) Vaikka he torjuivat Sinut, Herra? 

( Jeesus ) ” Vain ymmärtämättömimmät. Mutta Amerikassa on monia kristittyjä ja vaikka he eivät 

ole täysin alkaneet ymmärtää heidän Vapaamuurari pääkaupunkiaan, Minun Henkeni on heidän 

kanssaan ja heidän sydämissään. Erityisesti kun asiat alkavat tapahtumaan nopeampaan tahtiin, 

monet palaavat Minun luokseni täydestä sydämestään. ”  

( Clare ) Ajattelin jotain… Hän pudisti päätään kiellon merkiksi. Säpsähdin ja ajattelin, mutta 

jokainen sanoo, että hyvät profeetat…  

( Jeesus ) ” Clare, se ei tule tapahtumaan. Sinä epäröit koska jos olet väärässä, sinä nolostuisit. 

Saanko sanoa, että jos olisit väärässä Minua kuullessasi, uudestisyntyminen täysin piilottaisi sinun 

negatiivisen ennustuksesi. Uudestisyntymistä ei tule Amerikkaan ennen Kristittyjen 

Taivaaseennostoa, Tempausta. Olen pahoillani, niin se tulee olemaan, se on Minun agendani. ” 

( Clare ) Kuka voi väitellä Jumalan kanssa?  

( Jeesus ) ” Sinä, Rakkaani. Koko ajan, itse asiassa. ”  

( Clare ) Nauroin. 

( Jeesus ) ” Sinä olet uppiniskainen, sinä olet. ” 

( Clare ) Siksikö minun niskaani särkee, Herra? 

( Jeesus ) ” Epäilemättä. ” 

( Clare ) OK, mutta tämä ei ole mikään naurun asia. Monet profeetat ovat sanoneet, että 

uudestisyntymistä tapahtuu ennen Taivaaseennostoa, mutta tunsin tikitystä hengessäni, ja nyt 

ihmettelen… 

( Jeesus ) ” Niiden kohtalo, jotka olisivat katuneet? ”  

( Clare ) Kyllä.  

 ” Olen antanut runsaasti mahdollisuuksia tehdä kääntymys tässä maassa – runsaasti 

mahdollisuuksia. Minä en aio enää antaa Minun uudestisyntymisten kohdata pilkkaa ja 
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halveksuntaa. Jonkun täytyy pehmittää kovetetut sydämet tässä maassa, heidän, jotka ovat 

tehneet materialismista Jumalansa. Siksi Minä odotan. ” 

 ( Clare ) Entä taloudellinen romahdus? 

 ( Jeesus ) ” Myös se tulee Taivaaseennoston jälkeen. ” 

 ( Clare ) Vau. 

 ( Jeesus ) ” Kyllä, Vau! Vertaansa vailla olevan kärsimyksen aika. Mutta tämä katkaisee niiden 

selät, jotka vain pilkkaavat ja halveksivat pieniä, yksinkertaisia, heitä joille heidän Jumalansa 

merkitsee kaikkea. Ja he eivät elä saadakseen sen mitä pystyvät, vaan he elävät Minulle, koska 

Minun saaminen merkitsee heille kaikkea. ” 

” Ja niinpä en aio tehdä heidän elämäänsä vielä epätoivoisemmaksi. Odotan kunnes he ovat 

menneet ylhäälle ja sitten vasara paukahtaa. ” 

( Clare ) Vasara?   

( Jeesus ) ” Kyllä, tuomion vasara tälle kansakunnalle. Se tulee yhdellä kertaa. Mikä muuten käy 

hallitsevalle eliitille vallan mainiosti. Heillä tulee olemaan enemmän kontrollia, kun ihmiset eivät 

voi turvautua ruokaa saadakseen muualle kuin hallitukseen. Olet huomannut kuinka ahtaalle 

pienet ruoka-pankit on pikku hiljaa ajettu, ne jotka eivät ole yhteisymmärryksessä hallituksen 

kanssa. Vaihtoehtoiset ryhmät, jotka ovat itsenäisempiä. ”  

( Clare ) Kyllä, olen ihmetellyt sitä.  

( Jeesus ) ” Minä pidän sinut ajan tasalla, tiedäthän. Mutta takaisin tulivuoriin. Minä olen 

Maapallolla tehnyt alueita maalitauluiksi. Alueita, joilla käydään ihmiskauppaa, huumeliikenteen 

alueita ja alueita, joilla tehdään vastenmielisiä vääryyksiä ihmiskuntaa kohtaan. Maanjäristykset ja 

tulivuoret ottavat monia elämiä ja tuhoavat paljon. Minun toiveeni ei ole nähdä yhtään kärsimystä 

ihmiskunnassa, mutta sinulla ei ole aavistustakaan niistä hirmuteoista ihmiskuntaa kohtaan, mihin 

nämä alueet ovat liittyneet. Surmattujen veri Maapallolta huutaa Minua. Minä en siirrä sitä 

myöhemmäksi, Minä tuon oikeudenmukaisuuden. ”  

” Tulivuoret ovat myös sisäänkäyntejä alamaailmaan, suoria tunneleita Helvetin syövereihin, ja kun 

Helvetti täyttyy, Maapallo laajenee. Tämä ei ole sinun henkilökohtainen ajatuksesi, Minä olen 

antanut sinulle tämän ymmärryksen, se tuli Minulta. ” 

 ( Clare ) Voi, Herra, se on kauheaa! 

 ( Jeesus ) Aktiivisuus lisääntyy myös ennen kuin paharuusoliot paholaiset/avaruusoliot tulevat 

julkisesti Maapallolle. Kaikki on järjestetty tuomaan viimeinen kuningaskunta, joka hallitsee koko 

maailmaa, samassa tahdissa. ” 

” Heidät, paharuusoliot kuten sinä heitä kutsut – itse asiassa pidän siitä nimikkeestä, se vahvistaa 

sen mitä he todella ovat – värvätään hallituksen toimesta etsimään ja tuhoamaan vastustajien 

yhdyskuntia, kloonien ohella, ja heitä tulee esiin Maapallon joka kolkasta. Jopa nyt pieniä parvia 

sellaisia olioita asustaa maailman syrjäisimmillä alueilla, odottamassa käskyä tulla esiin etsimään ja 

tuhoamaan vastustajia. Tämä uusi hallitus ei olisi mahdollinen ilman näiden kloonien apua. ” 
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” Taivaalla tulee olemaan niin paljon paharuusolioita, että ihmiset tulevat olemaan shokissa ja 

pelonsekaisessa hämmästyksessä. Aivan alussa heille uskotellaan, että he ovat hyväntahtoisia. 

Sitten, ilman varoitusta, pahoiksi otaksutut ”hyökkäävät” ja sota taivaalla puhkeaa. Tämä on vain 

lavastettu tapahtuma yllyttää kaikki maat yhden hallituksen johtamaksi. ” 

( Clare ) Saanko minä tuoda esiin vision, Herra?  

( Jeesus ) ” Oikein mainiosti. ” 

( Clare ) Odotin moniväristä näkymää, mutta taivas, joka oli jotensakin saastunut, oli täynnä niin 

kauas kuin silmä kantoi, kiekkoja ja muita aluksia, oudon mittasuhteisia, kaikki erittäin 

monotonisia ja metallisia. 

( Jeesus ) ” Ei ole sattumaa, että tulivuoret ja synti ovat ovat läheisesti liittyneet toisiinsa. On 

yhteyksiä paholaismaiseen toimintaan. Näin on myös Hawajilla. Voi, Rakkaani, on niin paljon mistä 

olet tietämätön, älä yritä saada sitä sopimaan loogiseen mieleesi ja vain näppäile mitä kuulet. 

Teethän sen? ” 

” OK. Niin, tulivuorilla ja paholaismaisella toiminnalla, se on ”synti”, on riippuvuussuhde. Myös 

taikauskolla ja oudoilla rituaaleilla, joihin melkein aina liittyvät ihmisuhrit. Ne elokuvat, joita 

lapsena näit, eivät olleet vain elokuvia, ne perustuivat tosiasioihin. Ja voit olla varma, että mihin 

liittyvät ihmisuhrit, siellä on saatana heidän kanssaan, heidän paikallisen jumaluutensa 

valepuvussa. ” 

( Clare ) Kyllä, muistan Inkat ja Polynesialaiset noissa elokuvissa. 

( Jeesus ) ” Jokaisella kulttuurilla on oman lajisensa satanisminsa. Kaikki, kuitenkin, johtaa jäljet 

häneen. ”  

( Clare ) Voi, se mitä ajattelen, on niin vastenmielistä. ( Spermassa oleva elämä otetaan kun se ei 

ole vielä vapautunut kunnolla ja istutetaan siepatun naisen munasoluun tai hautomakoneeseen ) 

Tämä on NIIN sci-fi-mäistä, tieteiskirjallismaista.  

( Jeesus ) ” Mutta osuit naulan kantaan. Olet nähnyt juuri tarpeeksi internetistä tietääksesi, kuinka 

he luovat elämää. ” 

( Clare ) Mutta entä sielu? 

( Jeesus ) ” Ne ovat sieluttomia, paholais-entiteettien hallinnoimia. He ottavat vain siemenen. 

Paholaisilla on samanlainen kaava enkeleihin ja ihmisiin. Ei-luotu valo on tyypillistä paikalla 

olevalle elämälle. Olipa kyseessä paholainen tai enkeli tai ihminen, se on elämänmuoto. ” 

( Clare ) Mutta eikö sielu tule Sinulta, kun munasolu ja siittiösolu yhtyvät? 

( Jeesus ) ” Näin ne todella tekevät. Mutta Minä en ole antanut heille sielua, Minä olen estänyt 

sen. Pikemminkin, heillä on satojatuhansia paholaisia odottamassa kehoa. ”  

( Clare ) Siinä kuvasin miten prosessi menee.  

( Jeesus ) ” Kyllä, kyllä… ” 

( Clare ) Eli paholaiset ottavat muodon, kun heille annetaan asumaton keho ? 

( Jeesus ) ” Aivan oikein. ” 
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( Clare ) Mutta entä näiden olentojen moniulotteisuus ? Onko se niin kuin Sinun ylistetty kehosi? 

Jumala kieltäköön… 

( Jeesus ) Se on moniulotteinen, että se voi ottaa muodon erilaisissa ulottuvuuksissa 

menettämättä olemustaan. ” 

( Clare ) Vau! Se menee yli minun pienen pääraukkani, Herra. 

 ( Jeesus ) ” Minä tiedän, ja sinä olet siunattu, koska seuraat Minua etkä muokkaa mitään 

saadaksesi sen sopimaan inhimilliseen ymmärrykseesi. Katsohan, näin työskentelevät myös 

keksijät. Minä laitan heidän päähänsä ideoita, he työstävät ne ja syntyy uusi tieteen keksintö. 

Kaikki on tehty ja sallittu tuomaan ihmiskunta tähän huipentumaan, jota nyt lähestytte, tällä 

kriittisellä hetkellä. ” 

( Clare ) Oijoi! 

( Jeesus ) ” Kyllä. Minä tiedän. Katsohan, siksi paholaisia ei voi tuhota, vain sitoa. Ja lopussa kaikki 

syötetään Tuli Järveen ikuisuudeksi – se on, iäksi, ja ainaiseksi ja ainaiseksi. Näetkö? Elämää ei voi 

tuhota, mutta se voidaan eristää. Heidän asuttamansa kehot voidaan tuhota, mutta ei sisällä 

olevia paholaisia. Ainakaan Minä en ole tarjonnut sellaista vaihtoehtoa. ”  

” On niin monia oppiläksyjä. Olet kuullut, että vankilassa on rakkautta ja rajoja, etkö olekin? ”  

( Clare ) Kyllä. 

( Jeesus ) ” Niin, tuli järvessä voidaan vierailla katsomassa, että ymmärretään heidän kohtalo, 

ketkä valitsivat pahan. ” 

 ” Kaikki asiat, mitä Minä olen puhunut, tulevat toteutumaan. Maapallo tulee olemaan täynnä 

Herran Kunniaa. Enää ei pahalla ole paikkaa, missä asua, kaikki tullaan elvyttämään Minun ikuisen 

suunnitelmani mukaisesti. ” 

” Tässä on tarpeeksi tälle illalle, Rakkaani. Tiedän, että on heitä, jotka pilkkaavat tätä, mutta älä 

vaivaa itseäsi heillä, enkä Minäkään. ” 

 ” Omalla aikataulullaan heidänkin silmänsä aukeavat. Se mitä Minä sinulle annan, on niitä varten, 

jotka voivat sen vastaanottaa ymmärtämyksellä, sillä lopussa he tulevat näkemään, että hyvä tulee 

saamaan riemuvoiton ja on paljon mitä odottaa. Nämä tallenteet annetaan sinulle, että muut eivät 

joutuisi epätoivoon. Jos kirkko olisi tehnyt tehtävänsä, tämä ei olisi tarpeellista. Mutta poliittisten 

paineiden vuoksi, paljon on tukahdutettu – mutta nyt on aika paljastaa ne. ” 

Kuten on kirjoitettu Danielin kirjassa 12:9… Hän sanoi: ” Mene Daniel, Totisesti nämä asiat ovat 

salatut ja sinetöidyt lopun hetkeen saakka. Monet seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan, mutta 

jumalattomat elävät jumalattomina, eikä kukaan jumalattomista ole tätä ymmärtävä. Mutta 

viisaat ymmärtävät. ” 
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21. Jeesus sanoo… Maailma tulee suremaan &  

Me tulemme tanssimaan, kun Minun Tuomioni lankeaa 

 
MAAILMA TULEE SUREMAAN & ME TULEMME TANSSIMAAN, KUN MINUN TUOMIONI LANKEAA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 10. Maaliskuuta, 2015.  

Clare aloitti… Herra, en ymmärrä, miksi olen pukeutunut mustaan paljetti iltapukuun ja kuitenkin 

tanssin niin sulokkaasti Sinun kanssasi, aivan kuin olisimme jonkinlaisissa tanssiaisissa… 

Jeesus vastasi… ”Koska koko maailma tulee suremaan ja sinä tulet suremaan heidän kanssaan, 

mutta tunnet syvää sisäistä iloa, mitä maailma ei voi ottaa pois sinulta. Me tulemme tanssimaan 

läpi tulevien aikojen, kun Minun tuomioni lankeaa tälle kansakunnalle ja maailmalle. Me tulemme 

katselemaan sitä yhdellä silmällä, kun katsomme Taivasta toisella.”  

”Kun asiat lähestyvät loppuaan täällä Amerikassa ja ympäri maailman, sinä tulet vedetyksi 

lähemmäs ja lähemmäs Taivaallista kotimaatasi. Minä tiedän Clare, sinä tunnet hengessäsi, että 

aikaa on vähän – ja todella se on vähissä, Minun Rakkaani. Pian, Minä tulen ottamaan sinut Minun 

luokseni ikuisesti ja ikuisesti ja ikuisesti. Minä tulen tuhlaamaan sinulle kaikki Minun Rakkauteni 

lahjat ja me tulemme elämään onnellisina elämämme loppuun asti.” 

( Clare ) Oi Herra – se on niin kallisarvoista ja jännittävää ja minun sisäinen ihmiseni vapisee 

toiveissa, että se todellakin olet Sinä ja se todella tulee tapahtumaan pian.  

( Jeesus ) ”Mitä Minä kertonut sinulle epäilemisestä? Ja luottamisesta?” 

( Clare ) Luulen, että minulla ei ole yhtään kokemusta verrata sitä mihinkään, pitää kiinni mistään, 

se on niin kaukana minun kokemuksestani. Se on liian hyvää ollakseen totta. Hän hymyili…  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minun Rakkaani, Minä tiedän hyvin, kuinka sinä tunnet… mutta se on totta, Clare, 

aivan yhtä varmasti kuin MINÄ OLEN. Se on totta ja Minä tiedän, että se on yli sen, mitä sinä voit 

kuvitella – ja se miellyttää Minua jopa enemmän, koska Minä rakastan nähdä sinut yllättyneenä ja 

häkeltyneenä Minun rakastavasta varustelustani sinua varten.”  

( Clare ) Siis, maailma suree, mutta meillä tulee olemaan yksi silmä Taivaassa ja toinen Maapallolla.  

( Jeesus ) ”Aivan oikein.” 

( Clare ) ”Herra, kuinka minä voin olla onnellinen tietäessäni, mitä ihmiskunta on kärsimässä tällä 

Maapallolla ja kuinka Sinä kärsit heidän mukanaan? Minä todella kyseenalaistan tämän, kuin 

myös…  

( Jeesus ) ”Tulemisen takaisin auttamaan?”  

( Clare ) KYLLÄ!  

( Jeesus ) ”Sinä tulet saapumaan Minun Lepooni – sinä olet tehnyt työtä ja nyt sinä tulet 

lepäämään. Minä en ole kutsunut Minun Morsiantani olemaan mitenkään osallisena tässä 

tuomitsemisessa, joka on tulossa. Minä en ole poistamassa sinua, niin että voit Taivaasta katsoa ja 

kärsiä. Onko selvä? Minä en tee sitä. Sinun työsi on tehty täällä siihen, kunnes Minä palaan. Minä 

tulen sinun luoksesi lohdun saamiseksi, mutta Minä en altistaa sinua Maapallon kauhuille. Minä en 

voi, enkä aio.”  
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( Clare ) Herra, voinko kyseenalaistaa Sinun viisautesi tässä?  

( Jeesus ) ”Mikset voisi, sinä aina teet niin! Miksi tämä päivä olisi yhtään erilainen, hmmm?”  

( Clare ) No niin, tämä ei ole naurun asia, mutta sinä saat minut nauramaan.  

( Jeesus ) ”Me voimme pitää yhdessä hauskaa joskus, jopa silloin, kun on vaikeaa ja sydäntä 

särkevää meille molemmille. Minun Jumalallisessa suunnitelmassani, Minulla on rajat sille, mitä 

kenenkin pitää käydä läpi. Minulla on päämääriä ja rajoja. Minun rakkauttani älä kyseenalaista. 

Vain hyväksy. Vain ota vastaan vapauden lahja vieraantumisesta tästä maailmasta ja sen huolista.”  

( Clare ) Herra, minulla on hassu, vatsan pohjassa tuntuva tunne. 

( Jeesus ) ”Se on epäuskoa Clare. Minun Rakkaani, monet ajattelevat, että on sankarillinen hyve 

tulla takaisin ja olla läsnä nuhdeltavana. He eivät tiedä, mistä he puhuvat. Minun enkelini ovat 

valmistelleet, mitä on tuleva, he yksin tulevat olemaan osa sitä, mikä on tuleva tapahtumaan.”  

( Clare ) Mutta entä meidän rukouksemme Taivaasta, kun me näemme Sinun rukoilevan… varmasti 

mekin tulemme rukoilemaan? Meidän lapsemme! Kuinka me voimme olla vastaamatta siihen?  

( Jeesus ) ”On aikoja, jolloin te tulette rukoilemaan heidän puolestaan, mutta teidän 

tietoisuutenne tulee olemaan niin paljon sen yläpuolella, kuin mitä se nykyisin on, että jopa silloin, 

se mitä te tulette rukoilemaan, tulee olemaan heidän parhaakseen. Enää te ette tule olemaan 

dramaattisesti sidottuja heihin, pikemminkin te tulette näkemään heidät, niin kuin Minä näen 

heidät – osana ihmiskuntaa, joka täytyy puhdistaa synnistä. Se ei tule vähentämään teidän 

kiintymystänne, mutta se tulee muuttamaan näkökulmaanne, Taivaasta katsovan näkökulmaan.”  

( Clare ) Siis en tule vedetyksi tunnepyörteeseen?  

( Jeesus ) ”Täsmälleen. Sinä tulet rakastamaan heitä… kaukaa ja kuitenkin, heidän äitinään. Se 

tulee kaikki käymään järkeen sinulle sitten, Minun Rakkaani. Se todella tulee.” 

( Clare ) Siis me emme tule palaamaan Koettelemusten Ajan aikana tai pääse näkemään kaikkia 

asioita, mitä on meneillään täällä Maapallolla.  

( Jeesus ) ”Ei. Ette tule. Te tulette olemaan yhteydessä ajoittain, antaaksenne heille rohkeutta, 

mutta te tulette pysymään erossa heidän draamastaan… pikemminkin kuin ilmestyksenä, joka 

rohkaisee heitä, mutta ei kietoudu heidän kivuliaaseen todellisuuteensa. Katsohan, 

todellisuutenne tulee olemaan niin paljon erilainen. Tietyssä mielessä tulee olemaan mahdotonta 

teidän olla liittyneenä samalle tasolle kuin, mitä te nyt olette, ruumiissanne, Maapallolla. Teidän 

koko maailmanne ja todellisuus tulee olemaan niin erilaista.” 

”Minä tiedän, että sinulle on niin vaikeaa käsittää tätä konseptia, vaikka Minä näen hieman valoa 

alkavan tulla läpi. Katsohan, asiat ovat niin erilaisia Taivaassa, jopa nyt sinä et voi arvioida, että 

kuinka tulet reagoimaan tai näkemään Maapallon Taivaasta käsin. Se on todellinen todellisuus. Se, 

missä sinä nyt olet, on vain sumua. Kun olet etääntynyt siitä… no niin, Minulla ei vain ole tapaa 

selittää sitä, sinun täytyy kokea se, Minun Rakkaani. Mutta sinä voit luottaa Minun sanaani siitä, 

voitko?”  

( Clare ) Minulla on syvä rauha siitä, Jeesus, että Sinä puhut totuuden minulle ja että tulee 

olemaan niin kuin Sinä olet sanonut.  
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( Jeesus ) ”Kyllä, hyvin paljon kuten Minun äitini koki. Hänen näyissään ympäri maailman, hän tuli 

viestinviejänä, tuomaan toivoa ja kehotusta kuin myös varoitusta. Mutta millään muotoa hänen 

todellisuutensa ei ollut uppoutunut teidän todellisuuteenne. Hän oli silti Taivaassa, hänen 

todellinen todellisuutensa, mutta hänen sallittiin palata ja kehottaa. Sitä Minä tarkoitan.”  

( Clare ) Suuri joukko ihmisiä ei usko hänen näkyihinsä, vaikka on valokuvia, kääntymisiä ja 

parantumisia, jotka näyttävät todistavan, että tämä on pyhätapahtuma. Kun hedelmiä katsoo, ne 

todistavat jostakin epätavallisesta ja siitä, että Sinä olet hänen kanssaan.  

( Jeesus ) ”Suurelle joukolle ihmisiä tulee suuri joukko yllätyksiä. Sinä olet valinnut mennä 

syvemmälle, katsoa ilman ennakkoluuloja, sillä tavalla sinä löydät totuuden. Yksiselitteiset merkit 

tulevat olemaan auringossa, kuussa ja tähdissä siitä, että hän on Minun Sanansaattajani ja Pyhän 

Hengen puoliso. Sinun näkökantasi ei tee sinusta katolista, se tekee sinusta puolueettoman 

havainnoijan, joka perustaa mielipiteensä tosiseikkoihin.”  

”Mennään eteenpäin. On monia, jotka tulevat pettymään, että he eivät voi tulla takaisin ja olla osa 

draamaa. Teille Minä sanon… Pyydän, luottakaa Minun sanaani siitä, te olisitte vain tiellä. Te 

tulisitte kärsimään sitä, mikä oli tarkoitettu kadotetuille. Te olette todistaneet rakkautenne Minua 

kohtaan ja Minä en saata teitä käymään läpi näitä asioita niiden kanssa, jotka ovat osoittaneet 

pilkkaa ja halveksintaa Minua kohtaan.”  

”Kuitenkin te tulette saamaan mahdollisuutenne, kun me palaamme yhdessä. Silloin teillä tulee 

olemaan toimeksiantonne ja kaikki tulee olemaan uutta, täynnä odotuksia ja mahdollisuuksia teille 

käyttää lahjojanne. Oi, mitä suunnitelmia Minulla on teitä varten, Minun Morsiameni – ne ovat 

niin jännittäviä! Niin ihmeellisiä! Ja te tulette olemaan täysin varustettuja tekemään kaikki, mitä 

teidän sydämissänne on ja mitä olette kaivanneet tehdä.”  

”Kyllä, sinä tuletolemaan täydellisesti varustettu. Musiikkisi tulee kukoistamaan. Soittamisesi tulee 

olemaan täydellistä ja voitelu tulee tuomaan sydämiä Minun luokseni, parannettaviksi ja 

ennallistettaviksi. Katsohan, tätä te kaikki odotatte, te vain menette Minun edelleni, ajattelemalla 

että se tulee olemaan ojennuksen aikana.”  

”Teillä kaikilla tulee olemaan mahdollisuus tehdä kaikkea, mitä on teidän sydämissänne ja niin, niin 

paljon enemmän, mitä Minä olen suunnitellut teitä varten. Enää te ette tule työskentelemään 

näkemättä tuloksia, sydänten kovuuden vuoksi. Ei, sydämet tulevat olemaan ammollaan auki 

vastaanottamaan kaiken, mitä teillä on annettavaa.”  

”Oi, RIEMUITKAA MINUN MORSIAMENI!! Riemuitkaa! Suuri on teidän palkkionne ja suuret tulevat 

olemaan toimeksiantonne. Riemuitkaa! Odottakaa innolla tätä. Kyllä, todella, te tulette 

tanssimaan mustassa puvussa, yksi silmä Taivaassa ja toinen Maapallolla, mutta teidän 

todellisuutenne tulee olemaan Minun käsivarsillani, ei säkkikankaassa ja tuhkassa. No niin, oletko 

nyt tyytyväinen, Minun Rakkaani?”  

( Clare ) Oi, kyllä Herra, uskon, että olen. Minä uskon Sinuun Jeesus. Sinä puhut vain totta ja olen 

tullut ymmärtämään, että Sinä todella valmistelet meitä siihen, mikä tulee tapahtumaan hyvin 

nopeasti.  

( Jeesus ) ”Kiitos sinulle Minun Rakkaani, kiitos sinulle, että otit vastaan. Minun sydämeni loikkii 

ilosta, että viimeinkin sinä olet saanut rauhan tässä kysymyksessä sydämessäsi ja sinä todella olet 

kuullut Paimenesi äänen. Ja Minä olen kertonut sinulle, että Minä en koskaan lakkaa 
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työskentelemästä sinussa, tuodakseni sinut Minun uskollisen ääneni todellisuuteen. Minä teen 

nämä asiat ja kaikki, mitä Minä sinulta tarvitsen, on se, mitä sinä juuri annoit Minulle.”  

”Kiitos sinulle Minun Rakkaani, kiitos sinulle niin paljon, kun uskot Minua. Minä ihailen sinua, 

Clare, Minä olen puhunut sinun sanojani sinun kauttasi ja Minä tulen jatkamaan niiden puhumista 

siihen päivään asti, kunnes tulet Kotiin Minun kanssani.” 

 

 

22. Jeesus selittää…  

Taivaaseennoston Päivä on tullut, kun MIAMI on ydinpommitettu ja tuhottu 

 
TAIVAASEENNOSTON PÄIVÄ… KUN POMMIT PUTOAVAT & MIAMI YDINPOMMITETAAN & 

TUHOTAAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 12. Maaliskuuta, 2015.  

Clare aloitti… Herra, en vain ymmärrä, kuinka voin saattaa loppuun kaiken, mitä Sinä olet sanonut, 

että minä tekisin ennen Taivaaseennostoa.  

Jeesus vastasi… ”Voimmeko me puhua siitä?”  

( Clare ) Kyllä, se helpottaisi minua valtavasti.  

( Jeesus ) ”Minä en koskaan kertonut sinulle aikakehystä, jossa sinä saisit tämän tehdyksi. Minä 

vain kerroin sinulle, että sinä saisit valmiiksi kaikki, mitä Minä olen antanut sinulle tehtäväksi. 

Mutta Minä en sanonut milloin.”  

( Clare ) Herra, Sinä viittasit että ennen Taivaaseennostoa. Ja myös, Sinä olet kertonut minulle, että 

Sinä olet järjestänyt esteitä, antaaksesi Morsiamelle enemmän aikaa. Nyt minä olen hyvin, hyvin 

hämmentynyt.  

( Jeesus ) ”Anna Minun selventää sotku. Ensiksikin, Minä lupasin, että kaikki tullaan loppuun 

saattamaan. Minä tiedän, että sinä ajattelit, että se olisi ennen Taivaaseennostoa, mutta Minä en 

antanut sinulle mitään aikakehystä.”  

( Clare ) Oi… Auta minua Herra, Sinä voit nähdä, että minä olen putoamassa ansaan. 

( Jeesus ) ”Rauhallisesti, Minun Rakkaani. Pidä kiinni. Sinun täytyy olla kärsivällinen. Tulee aika, 

jolloin kaikki, mitä sinä olet halunnut tehdä, jotka Minä olen laittanut sinun sydämeesi, tulevat 

olemaan loppuun saatettuja. Taivaaseennoston jälkeen.”  

( Clare ) Jälkeen?  

( Jeesus ) ”Kyllä, jälkeen.”  

( Clare ) Mutta Sinä sanoit, että Sinä annat Sinun Morsiamellesi lisää aikaa?  

( Jeesus ) ”Minä juuri annoin hänelle lisää aikaa.”  

( Clare ) Mutta, minä vaistosin tai tunsin, että Sinä tarkoitit vuosia – kuten pari vuotta tai kolme 

vuotta.  
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( Jeesus ) ”No niin, Minä en koskaan selventänyt sitä sinulle, koska Minä olen yhä odottamassa 

Minun Isäni sanaa. Tähän liittyy ajoitusta, kiireellistä ajoitusta.”  

( Clare ) Minä olen hämmentynyt.  

( Jeesus ) ”Ja taas tähän liittyy epäusko.” 

( Clare ) Jep, syyllinen kun syytetään. Oi auta minua Jeesus! Tässä vaiheessa minun täytyi sytyttää 

tuli ja lämmittää päivällinen Ezekielille ja se oli tervetullut tauko. Tiesin, että jos menisin hänen 

luokseen, hän auttaisi minua pois hämmennyksestäni. Leikitelläänkö minun kanssani vai onko 

tämä Jeesus? Olen takaisin ja se on Jeesus.  

( Jeesus ) ”No niin, oletko nyt tyytyväinen ja rauhassa?”  

( Clare ) Kyllä, Herra.  

( Jeesus ) ”Sinä pyysit Minua auttamaan sinua. Hän (Ezekiel) on Minun suukappaleeni ja 

suojelukseni sinulle, suloinen Morsian.”  

( Clare ) Oi Jeesus – kuinka Sinä voit kutsua minua suloiseksi, kun minä olet kyseenalaistanut Sinua 

niin?  

( Jeesus ) ”Minä en ole loukkaantunut. Sinun ärhäkkyytesi vain antaa Minulle mahdollisuuden 

näyttää Minun nöyryyttäni Minun lapsiani kohtaan. Toisin sanoen, jos Minä voin olla nöyrä Claren 

kanssa, varmasti te voitte olla nöyriä toistenne kanssa. Katsohan, Minä käytän sinun itsepäisyytesi 

hyvin.”  

( Clare ) Sinä todella olet hellä ja anteeksi antava Jeesus. Kiitos, että olet niin kärsivällinen minun 

kanssani.  

( Jeesus ) ”Se ei ollut vaikeaa. Minä rakastan sinua ja Minä ymmärrän sinun kamppailusi, jotka 

muuten ovat yleismaailmallisia kaikille ihmisille. Mutta nyt, kun me olemme käsitelleet sen, Minun 

täytyy antaa sinulle päivitystä.”  

**** 

Tässä on katkelma Herran Viestistä ja Claren uni 3. Marraskuuta, 2014.  

Clare aloitti… Uni, jonka näin Miamin ydinase tuhosta ja tämä viesti ja lupaus olivat vain 

muutaman päivän päässä toisistaan. 

Minä näin unta, että olin valkealla hiekkarannalla, subtrooppisen valtameren rannalla ja pieni, 

tasapohjainen kalastajavene oli lähistöllä kalaverkkoineen ja alkeellisilta näyttävine työkaluineen. 

Minulle oli ilmeistä, että en ollut Amerikassa. Oli aurinkoinen päivä, ehkä aamupäivä tai aikainen 

iltapäivä ja olin kalaverkon puhdistuksessa, kun käännyin ja katsoin taakseni, oikean olkapääni 

ylitse valtameren yli ja näin nyrkinmuotoisen pilven kaukaisessa horisontissa. Se alkoi pian 

turpoamaan, suurenemaan ja suurenemaan ja oivalsin, että kaukaisuudessa olevaa suurkaupunkia, 

vaikka en voinut nähdä sitä, oli juuri isketty atomipommilla. Huusin ääneen… ”Oi, minun 

Jumalani!” ja heräsin unesta.  

Välittömästi tiesin, että uni oli ollut Pyhältä Hengeltä. Kaikki, mitä pystyin tekemään, oli rukoilla 

armoa. Myöhemmin katsoin suurkaupungin sijainnin ja päättelin, että se oli joko Houston 
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katsottuna Bahan itärannikolta tai Miami katsottuna Kuuban rannikolta. Olen aika varma nyt, 

jälkeenpäin asiaa tarkastellessani, että minä katsoin pohjoiseen päin, niin että se olisi ollut Miami.   

”Herra, minä haluan tietää enemmän, siitä mitä tulee tapahtumaan maailmassa ja mitä minä voin 

tehdä auttaakseni. Sinä tiedät, että minä en halunnut urkkia asioita, jotka ovat paljon 

yläpuolellani.”  

Tässä vaiheessa, tämä oli minun rukoukseni aikana, edessäni oli kaunis valkoinen hiekkaranta ja 

ympärillä turkoosit vedet. Kuitenkin jotain on oudosti. Koko matkan veteen hiekkarannalle asti, 

niin pitkälle kuin silmä voi nähdä, suuria harmaita massoja oli heitelty pitkin rantaviivaa. Kun 

katsoin lähempää, oivalsin, että ne olivat ihmisruumiita. Se oli niin kaameaa, että en uskaltanut 

katsoa enää lähempää. Käännyin Herran puoleen ja kysyin vakavasti… ”Missä me olemme?”  

Jeesus vastasi… ”Nassaulla, Bahamalla. Siellä tulee olemaan verilöyly, jollaista ei ole koskaan 

nähty. Muistako viestin, joka sinulle annettiin monia vuosia sitten, ”Älkää pelätkö kuolemaa, Oi 

Maapallon oikeamieliset asukkaat”.”  

( Clare ) Kyllä muistan. Me olimme nyt pysähdyksissä Maapallon yläpuolella Bahaman ja Miamin 

välillä. Jeesus itki ja minä olin sokissa. Kaikki oli yhtä mustunutta massaa. Hetkessä pystyimme 

näkemään läheltä ja siellä ei ollut yhtään eloonjäänyttä hievahtamassakaan. 

( Jeesus ) ”Kuunteletko Minua?”  

( Clare ) Tunnottomuus valtasi koko olemukseni jaen yksikertaisesti voinut käsittää, mitä olin 

näkemässä. 

( Jeesus ) ”Sinä tulet olemaan vielä Maapallolla, kun tämä tapahtuu, mutta hyvin pian sen jälkeen, 

Minä tulen kiidättämään teidät molemmat pois Taivaaseennostossa.”  

”Tällainen verilöyly kuin tämä, ei ole koskaan laskeutunut Maapallolle. Koskaan ei ole ihmisen ollut 

mahdollista aiheuttaa tällaista tuhoa Minun Luomakunnalleni. Ellei loppu olisi pian lähestymässä, 

Minä puuttuisin asioiden kulkuun – mutta sen täytyy tapahtua tällä tavalla, että Pyhät Kirjoitukset 

tulisivat toteen. Koska te olette lähdössä niin nopeasti, te tulette viimein ymmärtämään: ei ole 

tarpeen varastoida mitään. Ei mitään, mistä huolehtia, ei puutetta mistään.”   

****  

Ja nyt takaisin Viestiin 12. Maaliskuuta, 2015…  

( Jeesus ) ”No niin, koska aikaa on vähän, Minä olen laittanut teidät molemmat pikaraiteelle 

viimeistelemään näitä viestejä ja valmistelemaan itseänne sitä päivää varten. Vain rukouksessa ja 

päättäväisyydessä te tulette kestämään kauhean myrskyn, joka on iskemässä Amerikkaan ja 

maailmaan. Joka päivä, Minä haluan teidän kahden varmistuvan, että te olette vakaita ja 

valmistautuneita kaikkina hetkinä.”  

( Clare ) Kuinka me tiedämme, että me olemme valmistautuneita?  

( Jeesus ) ”Te tulette tuntemaan syvää rauhaa. Se on ollut lähestymässä teitä molempia, vain 

jatkakaa keskittymisenne pitämistä ja ymmärtäkää, että aikaa ei ole hukattavaksi. Pyydän, ala 

työskennellä kovasti järjestelläksesi viestisi ja jättääksesi jälkeesi sen, mitä Minä olen sinulle 

antanut. Clare, kuunteletko sinä?”  
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( Clare ) Olen kuin sumussa.  

( Jeesus ) ”Se on sokeri. Kestä vain Minun kanssani. Tulee olemaan rajoitettu ydinaseiden laukaisu 

puolin ja toisin, tarpeeksi syöstäkseen maailman paniikkiin ja valmistelemaan näyttämön Obamalle 

ottaa rauhan suitset ja tulla julistetuksi sankariksi.”  

”Maanne tulee olemaan hulinassa ja yhteydet tulevat olemaan poikki väliaikaisesti. Mutta 

vakiinnuttaakseen sotatilalain, yhteydet ovat välttämättömiä. Loppujen lopuksi, kuinka voi voittaja 

nauttia voitostaan, ilman että kuuluttaa sitä ympäri maailman? Maanne tulee toipumaan tästä 

tuhosta nopeammin kuin kukaan odottaisi, koska kaikki on paikoillaan, täysin tietoisina, mitä on 

tulossa.”  

”Maanne ei tule enää olemaan maailmanvalta. Sillä tulee olemaan valtavia jälleenrakennus 

ongelmia ja saastumista, jotka pitää käsitellä. Älkää erehtykö, maanalaisissa kaupungeissa on 

tärkeitä ihmisiä, sillä aikana kun kaikki muut ponnistelevat pinnalla. Laki ja järjestys eivät ole 

hallinnassa, rikolliset tulevat ottamaan täyden hyödyn, raiskatakseen ja ryöstelläkseen, elämä 

tulee olemaan sotkua.”  

”Silloin Minä tulen teitä varten. Nostakaa päänne ja katsokaa taivaalle, Minä tulen teitä varten 

samana päivänä. Antakaa Minun toistaa, nostakaa päänne ylös, Minä tulen teitä varten sinä 

samana päivänä. Älkää vaipuko epätoivoon, älkää panikoiko. Minä olen varoittanut teitä uudelleen 

ja uudelleen, teidän vapautuksenne on lähellä. Tämä on hetki ikuisuudessa, jota te olette 

odottaneet.” 

( Clare ) Herra, olen sanaton.  

( Jeesus ) ”No niin, se on tulossa. Yhtä varmasti kuin MINÄ OLEN, se on tulossa. Älkää antako 

periksi pelolle. Seisokaa jalansijoillanne, nostakaa silmänne Taivasta kohti, Minä olen tulossa.” 

( Clare ) Herra, auta meitä.  

( Jeesus ) ”Minä olen jo asettanut Minun enkelini auttamaan teitä, te ette tule kompuroimaan tai 

lankeamaan, kaikki on paikoillaan.” 

 

 

23. VALMISTELKAA PAKETTEJA RAKKAILLENNE…  

SILTÄ VARALTA, JOS INTERNET ON POIS KÄYTÖSTÄ 

 
Jeesus sanoo… Valmistelkaa Paketteja Rakkaillenne, siltä varalta, jos Internet on pois käytöstä 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Maaliskuuta, 2015.  

Clare aloitti… Tänään me koimme Internetin kaatumisen. Tunsin itseni eristetyksi ja 

turhautuneeksi. Sitten aloin ajattelemaan, kuinka muut tuntevat, kun Internet ei toimi, kuinka 

eristettyjä, pelokkaita ja hämmentyneitä he myös tulevat olemaan. Se painoi raskaasti sydäntäni, 

kun aloitin rukoushetkeni.  
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Jeesus aloitti… ” On hyvin tärkeää, että jätätte jälkeenne valmisteltuja paketteja rakkaillenne. 

Tämä ajatus ei ole sinulta, Clare. Se on ollut myös Minun sydämessäni koko päivän, ja yhteys katko 

paikansi sen erittäin selvästi. ”   

” Rakkaat Lapset, jos nämä  viestit ovat palvelleet teitä, Minä haluaisin teidän tekevän niistä 

kopioita ja laittavan ne jonnekin, mistä rakkaanne löytävät ne, kun olette menneet. Tämä on vain 

varotoimi, koska sivut, joilla nyt vierailette, eivät ehkä ole olemassa Taivaaseennoston jälkeen. Ne 

jotka ovat valtapaikoilla, ovat panneet merkille, kuka on vaaraksi heidän agendoilleen. Kun löydät 

jotain, mikä koskettaa sinua ja antaa sinulle suuremman katsantokannan, joka turvaa sinun 

rauhasi, lataa se itsellesi ja pidä se sellaisessa paikassa, mistä se tullaan löytämään. ” 

( Clare ) Pitäisikö meidän tehdä CD:t vai DVD:t?  

( Jeesus ) ” Kumpi tahansa on pysyvämpi ja kätevämpi. Jopa kaksi kopiota ei ole liioittelua, jos 

ensimmäiselle kopiolle tapahtuu jotakin. Paholaiset tulevat olemaan kiireisiä tuhoamaan kaiken 

pyhän ja ohjeellisen, niin että he voivat eristää ne, jotka jätettiin jäljelle. ” 

( Clare ) No, meillä on pdf-tiedostoja ladattavissa. ( Claren nettisivu: heartdwellers.org/ Jackien 

nettisivu: jesus-comes.com ), Clarella on englanninkielistä aineistoa, Jackiella on myös 

suomenkielistä aineistoa. 

( Jeesus ) Printattu on paras, helppo lukea ja käytännöllinen, kun on sähkökatkoja ja internet on 

kaatunut, mitä se tulee olemaan jonkun aikaa, ennekuin laitteistot on rakennettu uudelleen. 

Näihin paketteihin tulisi laittaa erittäin rakastava kirje. Pysykää erossa syyllisyyden 

aiheuttamiselta, mikä saa heidät joko raivoihinsa tai johtaa heidät epätoivoon. Olkaa rakentavia, 

olkaa positiivisia, olkaa toiveikkaita. Mutta olkaa aivan erityisesti rakastavia. He tietävät erittäin 

hyvin, että he mokasivat, sitä ei tarvitse jankuttaa. Pikemminkin teidän täytyy voimistaa heitä, 

koska heidän polvensa vaivoin kannattelevat heitä. ” 

” Jättäkää jälkeenne jonkunlainen testamentti tai lista siitä, kuinka tavaroita annetaan pois. Tämä 

auttaa estämään riitelemisen. Olkaa oikeudenmukaisia jakamisessa; olkaa erityisen ystävällisiä 

heille, jotka eivät sitä ansaitse. Teidän koko huomionne tulisi nyt olla kiinnitettynä heidän 

pelastukseensa. Olen rakastava Jumala, mutta Minun Vihani ihmiskuntaa takia, monia voi olla 

vaikea vakuuttaa tästä. Mutta muistakaa, he jotka määräsin ennalta, Minä myös tiesin ennalta. ”  

” Olkaa yksinkertaisia puheessanne, kun annatte heille anteeksi. Pyytäkää anteeksiantoa, ja 

kertokaa uudelleen kuinka olette tehneet syntiä heitä kohtaan, pyytäkää anteeksi. He tarvitsevat 

näitä armoja puhdistaakseen menneen ja harpatakseen tulevaisuuteen. Uskokaa Minua, se tulee 

olemaan harppaus. Kaikkein vaikein siirtymä, mitä kukaan koskaan voisi kuvitella, mutta Minä 

tulen olemaan heidän kanssaan. ” 

 ” Rohkaiskaa heitä rukoilemaan ( Sitomisrukous, Pyhä Armorukous, Sydänasukkaan rukous mm. ) 

ja kurkottamaan Minun käteeni, tarttumaan siihen. Minä tulen johdattamaan heitä taitavasti ja 

lohduttamaan heitä rakastavasti. Mutta heidän täytyy käyttää lähestyttävää rukousta. Kyllä, 

rukoileminen polvillaan vedoten, on erittäin tehokasta, mutta paljon parempi on, kun teillä on 

henkilökohtainen, läheinen, pitäen-Jumalan-kädestä-suhde… sitten loput tulevat luonnostaan. 

Minä haluan heidän tietävän, että Minä rakastan heitä, Minä olen heidän kanssaan, heillä on 

tulevaisuus, kuolevatpa he tai elävät Koettelemusten Ajan läpi. Haluan heidän tietävän, että 

kaikkea ei ole menetetty, kaikki ei ole loppunut, ei, heidän elämänsä ovat vasta alkaneet. Ja vaikka 



 
65 

 

se on vaarojen täyttämä matka, se tulee olemaan kovin palkitseva, kun he tulevat lähemmäs 

Minua, näkevät Minun ihmeitäni, ja kokevat Minun Rakkauteni syvyyden heitä kohtaan. ” 

”Tämä on jotain, jonka läpi he ovat luistelleet koko elämänsä. Kaikki asiat, mitä heidän olisi pitänyt 

tehdä kaikki nämä vuodet, mutta eivät tehneet, täytyy tehdä nyt, tällä kaudella. Ne, jotka 

menettävät elämänsä, tulevat löytämään ne, ja ne jotka tarraavat kiinni tiukasti elämiinsä, tulevat 

menettämään ne. Se on paradoksi, joka pyörii uskon ja luottamuksen ympärillä. Toivottavasti 

enteiden ja Raamatun Pyhien Kirjoitusten täyttyminen tulee kääntämään heidät 180 astetta 

ympäri. ” 

 ” Mutta valitettavasti, jotkut valitsevat – täysin tietoisina uhkaavista seurauksista – mennä omia 

menojaan. Heillä on oppiläksyjä opittavanaan ja jonain päivänä tulette näkemään heidän 

kapinansa todellisen syvyyden, ja täysin ymmärtämään, miksi seuraukset ovat olleet niin 

pahaenteiset. ”  

( Clare ) Herra, tulemmeko koskaan näkemään, mitä tapahtui Koettelemusten Ajalla? 

 ( Jeesus ) ” Tulee olemaan aika ”katselmuksille” – toisin sanoen, teille näytetään se mitä on 

tarpeellista ymmärtääksenne. Loppua kohti – loppuhuipentuma ennen kuin palaamme – teille 

näytetään paljon ja teidät valmistellaan palaamaan takaisin johtamaan ja hallitsemaan Minun 

kanssani. Mutta ennen sitä tulee olemaan suuren suuntautumisen, harjoittelun ja 

varustautumisen aika ja valmistutuminen asemiinne elämään Maapallolla. ” 

 ” Se mitä nyt ajattelet olevan sietämätöntä, Taivaasta katsottuna se näyttää paljon erilaisemmalta 

asiayhteydessään. Joka tapauksessa, kuherruskuukausi tulee, enkä tule pilaamaan sitä tuomalla 

siihen Ihmiskunnan kärsimyksiä Maapallolla. ”  

( Clare ) Anna minulle anteeksi, Herra.  

( Jeesus ) ” Jatka eteenpäin, joka ilta on jotain, mutta Minä ymmärrän. ” 

( Clare ) Minusta on niin kovin vaikeaa kuvitella, ettemme voi nähdä ja auttaa perheitämme. Tämä 

on todellinen kiistakapula minulle. 

( Jeesus ) ” Se johtuu siitä, että olet liian kiintynyt ja et ymmärrä sitä pyhittämisen tietä, mitä 

jokaisen täytyy kulkea. Siksi kerroin sinulle eilen illalla, sinä olisit vain tiellä. Luuletko, että 

läsnäolosi heidän elämissään on hyödyllisempää heille kuin Minun? ”  

( Clare ) Voi, en! Mutta me molemmat, se olisi minun esitykseni. 

( Jeesus ) ” Näetkö miksi en tule sallimaan sitä? ” 

( Clare ) Voin vain kuvitella kuinka paljon huolta minusta olisi, jos olisin heidän kanssaan.  

( Jeesus ) ” Clare, tulee olemaan aikoja, kun sinun sallitaan olevan yhteydessä heihin, että he 

saisivat rohkeutta, mutta ei sen enempää. Minun täytyy tehdä tämä Minun tavallani. ” 

 ( Clare ) Herra, Minä hyväksyn Sinun tapasi, mutta minun täytyy päästä tämän asian kanssa 

sinuiksi. Pyydän, auta minua. 

( Jeesus ) ” Se on jo tulossa, ja Taivaassa, Rakkaani, sinä tulet olemaan erittäin kiireinen nainen 

todellakin, se auttaa sinua kukistamaan pelkosi. ” 
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( Clare ) Tämä voi olla typerä kysymys, mutta voiko vihollinen vaikuttaa ajatteluumme Taivaassa? 

( Jeesus ) ” Ei. Hänen ei sallita. Ja sinä tulet kokemaan sellaista ajattelun vapautta Taivaassa, että 

tulet ymmärtämään sen hirvittävän paineen, jonka alla olit pimeyden voimien vaikutuksesta. ” 

( Clare ) Siis mitä tahansa järjestäytymättömiä ajatuksia tulee mieleen, ne ovat yksinomaan 

meidän omiamme? 

( Jeesus ) ” Clare, Taivaassa EI OLE järjestäytymättömiä ajatuksia. Vain totuutta ja selkeyttä. Se 

pitää kokea, että sen uskoo, joten älä edes yritä kuvitella sitä. ” 

” En halua sinun hermoilevan tai huolehtivan, kaikki tulee paljastumaan hyvin luonnollisesti. Kaikki 

on valmistettu ja tehty valmiiksi sinun uutta elämääsi varten ikuisuudessa. ” 

” Kerro kuulijoillesi, että aikaa ei ole enää paljon. Heidän täytyy valmistella paketteja rakkailleen. ja 

heillä, joilla ei ole rakkaita, tehkää paketteja lähellä oleville. Ei sillä, että tarvitsisitte tällaista 

kannustinta, mutta paljon armoa tarjotaan, kun ajatellaan muita ja valmistellaan heitä siihen, mitä 

on tulossa. Tällä ystävällisyyden eleellä te teette sen. Ja he tulevat myöhemmin kiittämään teitä, 

että olitte yksi tervejärkisyyden piste kaiken sen sekasorron keskellä. ” 

” Pyydän olkaa uskollisia. Pyydän, valmistautukaa. Minä rakastan teitä. ” 

 

 

24. Jeesus sanoo…  

Teidän Maanne on saapumassa levottomille Vesille & On Sotureita & Morsiamia 

 
LEVOTTOMAT VEDET AMERIKASSA… ON SOTUREITA JA MORSIAMIA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Maaliskuuta, 2015.  

( Jackie 21. Heinäkuuta, 2018) Pyydän, ottakaa huomioon seuraavan viestin päivämäärä… Se on 

Maaliskuun 15. 2015. Herra oli nimittänyt Presidentti Trumpin paljastamaan Maanalaisen 

Hallituksen (=Deep State) pahat käytännöt ja jos me jatkamme rukoilemista, tulisi olemaan kahden 

vuoden maailmanrauhan aika. Maistiaiset Hänen Valtakunnastaan maan päällä. Linkki näihin 

viesteihin löytyy videon alta. Nyt viestiin… 

Jeesus aloitti… ” Levottomat vedet. Teidän maanne on saapumassa levottomille vesille meidän 

puhuessamme. Järjestelyt ovat jo tehtynä odottamassa, että toimia pannaan täytäntöön, 

maahanne tehtävän hyökkäyksen jälkeen. Nimityksiä on jo tehty, harjoitelleet ovat siivillä 

odottamassa tullakseen kutsutuiksi ja se, mikä on edessäpäin, on hyvin järjestelty tapahtumien 

sarja, tuoda tämä maa polvilleen.” 

” Monet, jotka eivät ole halunneet kuunnella mitään ”huonoja uutisia”, heidät tullaan yllättämään 

valmistautumattomina ja sokeasta kulmasta. Monilla ei ole aavistustakaan, kuinka 

korruptoituneita johtajat ovat ja he pitävät niitä, jotka syyttävät New Yorkin kaksoistorni-iskun 

fiaskosta omaa hallitustanne, olevan hulluja ja salaliittoteoreetikkoja. He tulevat olemaan kaikkein 

hämmentyneimpiä ja yllättyneimpiä, koska heidän elämänsä pyörivät mukavuuksissa ja vallitsevan 

tilanteen ylläpitämisessä. He eivät millään voi suin surminkaan uskoa, mitä itse asiassa on heille 
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tehty, sillä aikaa, kun heidän huomionsa on täysin poissa siitä, mitä todella on tapahtumassa 

huolestuttavaa vauhtia.” 

” Kun pommit putoavat, tulee olemaan suuri hämmennys ja suuri paniikki. Niin monien 

perheenjäsenten katoaminen aiheuttaa monille kuolettavia sydänkohtauksia ja itsemurhia.”  

” Kuitenkin, jäljelle jääneet tulevat viimein pois aidalta ja asettuvat puolustamaan oikeuksiaan. 

Liian myöhään. Heidän oikeutensa on jo otettu pois. Se, mitä nyt tarvitsee tehdä, on turvata 

heidän tulevaisuutensa Taivaassa… heidän pelastuksensa, heidän katumuksensa ja heidän 

täydellinen luottamisensa Minuun. Ne, jotka tarttuvat aseisiin, sillä ajatuksella, että he tekevät sen 

itse, ilman Minun apuani, tulevat epäonnistumaan. Vain ne miehet ja naiset, jotka tiesivät kaiken 

aikaa ja kuuluvat Minulle, Minä kutsun heitä puolustamaan sitä, mikä on oikein tässä maassa, vain 

he tulevat onnistumaan, vastoin kaikkea todennäköisyyttä.”  

” Siispä, jos te ajattelette tekevänne sen yksin, te olette surullisesti erehtyneet. Tulkaa Minun 

valmistelemien henkilöiden käskyvaltaan ja työskennelkää heidän kanssaan.”  

( Clare ) Herra, jos ne, jotka on valittu johtamaan tätä maata, Sinä sanot, että he ovat Sinun, miksi 

heitä ei otettu Taivaaseennostossa?  

( Jeesus ) ” Se on oikein hyvä kysymys. Ymmärrätkö sinä Minun Morsiameni henkilön?”  

( Clare ) Luulen ymmärtäväni.  

( Jeesus ) ” Onko hän sotaisa?”  

( Clare ) Ei ollenkaan. Hän on kuin pappi ”Missio”-elokuvassa, hän käveli suoraan palkkasoturien 

luo, jotka ampuivat ja tappoivat kaikki näkyvissä olevat.  

( Jeesus ) ” Aivan oikein. He olivat Minun Morsiamiani, jotka olivat tulossa tapaamaan Minua. Ja se 

on Minun Morsianteni luonne. Hän rakastaa, ei sodi. Hän sotii vain omia syntejään vastaan.” 

( Clare ) Mutta aikaisemmassa viestissä Sinä puhuit niistä, jotka on valittu johtamaan. 

( Jeesus ) ” Minun Rakkaani, se on sielun luonne. Jos se sielu, joka on taistelija, tulisi rakastavaksi, 

hänet otettaisiin Taivaaseennostossa myöskin. Mutta joillakin sieluilla on hyvin, hyvin vahva 

taisteluvaisto ja heillä myös on osansa tehtävänä ja paikkansa Minun Valtakunnassani. Loppujen 

lopuksi, he tulevat ymmärtämään rakkauden tavan. Minun enkelini ymmärtävät hyvin myös 

rakkauden tavat, mutta he ovat välttämättömyydestä nousseet puolustamaan Minun kunniaani ja 

Minun Valtakuntaani ja sitten, kun tämä kaikki on ohi ja Minä tarkoitan, KAIKKI on ohi, he 

lakkaavat taistelemasta, sillä enää ei tule olemaan mitään puolustettavaa. Mutta se aika on 

kaukana.”  

( Clare ) Herra, minä en ymmärrä jotakin. Miksi Sinä et tehnyt tätä kaikkea viimeisimmän tuhon 

kierteen jälkeen Atlantiksella jne.?   

( Jeesus ) ” Sinulle, Minun Rakkaani, tämä ei ole tarpeellista tietoa juuri nyt. Mutta Taivaassa kaikki 

tulee ymmärretyksi selvästi, OK?”  

( Clare ) Sinä, Herra, Olet niin herttainen, kun kysyt minulta, että onko OK…  

( Jeesus ) ” Sinä olet myös Minun pikku tyttöni ja Minä en millään tavalla halua lannistaa sinun 

kysymyksiäsi, kun sinä kasvat. Siispä, takaisin suunnitelmaan.” 
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( Clare ) Suunnitelmaan?  

( Jeesus ) ” Pahoihin suunnitelmiin, joita ovat suunnitelleet he, jotka ovat taitavia salajuonissa ja 

itsekkyydessä, heidän omatuntonsa ovat kärventyneet ja korruptio ja ahneus on kokonaan 

ahmineet ne. Se, mitä he pelkäävät, tulee tapahtumaan heille. Millään muotoa he eivät tule 

pakenemaan tulevaa suurpaloa. Tietämättömyydessään ja itseriittoisuudessaan he uskovat, että 

käsikirjoitus tulee toteutumaan suunnitellusti. Heillä ei ole mitään käsitystä, että kuinka kaukana 

he ovat totuudesta. Heillä ei ole mitään käsitystä siitä, mikä heitä odottaa, kun suunnitelma 

suunnitelman jälkeen menee mönkään ja tuo välittömät vaikutukset heidän likinäköisestä 

ahneudestaan ja kauhistuttavista synneistään ihmiskuntaa kohtaan, niitä kohtaan, jotka Minä loin 

omaksi kuvakseni. Se päivä tulee olemaan surullinen.”  

” Enimmäkseen Minun Rakkaani, Minä haluan varoittaa niitä jäljelle jääneitä toimimaan ominaan, 

tarttumaan aseisiin ja hyökkäämään itse, sillä tulee olemaan suorat vaikutukset heihin ja heidän 

perheisiinsä. Mutta toistaiseksi, Minä haluan sanoa, että tämä tulee olemaan aika, jolloin pidetään 

yhtä, rukoillaan yhdessä ja rohkaistaan toinen toisiaan, kun uhkaamassa on kaikki se, mitä on 

tulossa.”  

” Se on aikaa, kun pidetään yhtä toivossa, rakkaudessa ja turvallisuudessa ja silti tulee olemaan 

pettureita. Vain Hengessä tulevat Sielut tuntemaan toinen toisensa – liha valehtelee ja pettää, 

mutta Henki todistaa totuuden. Siksi on ehdottoman tärkeää heidän rukoilla ja että heillä on 

suhde Minuun. Älkää tehkö mitään, ennen kuin te olette ensin kysyneet Minulta, älkää hyväksykö 

ketään, ennen kuin olette kysyneet Minulta ensin, sillä Minä tulen paljastamaan ihmisten salatut 

sydämet, heidän pahat agendansa.” 

” Siispä, tämä viesti kiteytettynä: pitäkää yhtä, asettakaa rukous etummaiselle sijalle, sillä ilman 

sitä, te tulette haparoimaan pimeässä. Älkää luottako ihmisviisauteen, tukeutukaa Minuun ja 

Minun Henkeni tulee ohjaamaan teitä. Ei mahtava tuuli, vaan silti pieni ääni, hellästi kannustaen 

teitä oikeaan suuntaan. Muistakaa: ei ole tärkeää, jos te menetätte ruumiinne, se on vain 

väliaikainen ja katoavainen tapahtuma. Mutta teidän sielunne määrittää teidän ikuisuutenne – 

näettekö te lapsenne tai vanhempanne jälleen, eläimenne ja viattomat.” 

” Tullaanko teitä kiduttamaan kidutuksen tulissa, jotka Minä loin, (en teitä varten, vaan kapinoivia 

enkeleitä varten) vai tuletteko te asettumaan Lupauksen ja Ilon Maahan kaikeksi ikuisuudeksi. 

Älkää erehtykö, se mitä te olette eläneet Maapallolla, sitä ei mitenkään voida verrata siihen, mitä 

te tulette elämään ikuisuuden. Mikään ei ole sen arvoista, että teidän sielunne katoaa ikuiseen 

kadotukseen.” 

 

 

25. MIKSI ILMESTYSKIRJAN TÄYTYY TOTEUTUA 

 
Jeesus selittää… Miksi ilmestyskirjan täytyy toteutua!?  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16.Maaliskuuta, 2015 

( Clare ) Voi Herra, mitä tämä on? Joskus tunnen niin vahvasti, että tulet hetkenä minä hyvänsä ja 

toisina päivinä se taas häipyy taka-alalle ja kaikki on niin kuin ennenkin? 
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( Jeesus ) ” Se on ihmisluonto. ”  

( Clare ) En pidä siitä. Voi, on tuskallista, kun ei tiedä milloin. 

( Jeesus ) ” Minulle on tuskallista sen tietäminen, mitä Minun täytyy tehdä. En halua, että 

Ilmestyskirja toteutuu, mutta sen täytyy olla niin, että Minä voin tulla ja hallita Maapallolla. Se ei 

ole Minun tahtoni vaan Minun Isäni tahto, joka täytyy tehdä, vaikka Minä täysin ymmärrän sen 

kaiken välttämättömyyden. Yhtäkaikki, se on niin erittäin tuskallista Minulle, että näiden asioiden 

täytyy tapahtua. Mutta niitä ei ole tarkoitettu sinun silmillesi, Rakkaani, sinua ei tarvitse vakuutella 

niin kuin muuta maailmaa pitää. Minun Morsiameni ovat jo kokoontuneet Minun vierelleni 

odottamaan Minua hakemaan heitä. He, jotka ovat uppiniskaisia, täynnä ylpeyttä ja 

itseluottamusta ja itsetyytyväisyyttä, erilaisten halujen ja himojen sokeuttamia – he ovat niitä, 

joita varten Ilmestyskirjan täytyy toteutua. ” 

( Clare ) Vau Herra, heidän täytyy olla todella kovia tapauksia, sillä mitä kaikkea sinun täytyy käydä 

läpi saadaksesi heidät vakuuttuneiksi. 

( Jeesus ) ” Kuka tahansa, joka käyttäisi Maapallon syövereitä kasvattaakseen kammottavia 

eläimiä, ruttoja ja kulkutauteja kuten he ovat tehneet kontrolloidakseen maailmaa, no niin, kyllä… 

he tarvitsevat vakavaa asenne muokkausta. Mikään mitä olen suunnitellut, ei yksistään toimi 

heihin. ” 

” Luuletko että Isä ja Minä emme olisi pohtineet kaikkia eri vaihtoehtoja ja tulleet vähiten 

vahingoittavaan lopputulokseen? ”  

( Clare ) Kyllä, uskoisin niin. Vaikkakaan kun olet Jumala, sinun ei tarvitse pohtia… 

( Jeesus ) ” Kyllä, no niin… meillä on keskusteluja, meillä todellakin on. Niin monta asiaa täytyy 

ottaa huomioon. Tarkastellaanpa esimerkiksi yhtä asiaa… annoin heille puhtaan teknologian 

vuosikymmeniä sitten – mutta he mielummin valitsivat jotain, mistä voisivat tapella. ” 

” Itsekkäät kunnianhimot ovat niin vahvasti heissä, että he ovat täydellisen sokeita jopa heidän 

omaa parastaan ajatellen ja heidän lastensa parasta ajatellen. Niin monet maailman ongelmista 

pyörivät tämän yhden asian ympärillä, eivätkä he voineet hyväksyä vapaata energian lähdettä. Ei, 

heidän täytyi salata se ja tehdä siitä sodan ja tuhon ase – ja riistää ihmiskunnalta energian, 

ilmaisen energian hyöty. Käsitätkö kuinka kieroutuneita he ovat? ” 

( Clare ) Kyllä, Herra, mutta on häpeällistä, että viattoman ihmiskunnan täytyy kärsiä. 

( Jeesus ) ” Mutta ihmiskunta ei ole viaton, ylimmästä alimpaan. Pornografia, orjatyövoima, 

seksikauppa, köyhiltä varastaminen se vähä mitä heillä on ja köyhät, jotka varastavat toisiltaan. 

Koko tynnyri on laho pohjasta lähtien. Jumalan täytyy säädellä ihmisen itsekästä luontoa. Ihminen 

ei voi säädellä ihmistä, koska hän on niin taipuvainen korruptioon, niin heikko ja helposti 

suostuteltavissa tekemään väärin omaksi hyödykseen. ” 

” Joten, näethän, tähän täytyy turvautua. Minun täytyy palata ja täydentää Maapallo, tuhoten 

mätä ja korruptio, saasteet ja alennustila, jonka ihminen on itselleen luonut. Siihen ei ole enää 

kauan aikaa. Pyydän, sinnitelkää, Minun pikkuiseni, ei mene enää kauan. ” 

( Clare ) Voi Jeesus, se tuntuu ikuisuudelta. Ja joka päivä tulen vanhemmaksi ja yhä enemmän 

pettyneemmäksi joka puolella versovan korruption vuoksi.  
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” Minä tiedän. Mutta olen antanut sinulle kestävyyttä ja sinä tulet kestämään nämä asiat, kuten 

tähänkin asti olet. Minä en salli sinun kaatuvan tai romahtavan – pidän sinua pystyssä, Rakkani. ” 

 ( Clare ) Niin, mistä Sinä halusit puhua tänä iltana?  

( Jeesus ) ” Seurausten välttämättömyydestä. Niin paljon lasketaan Minun tekemäksi, mitkä pitäisi 

laskea ihmisen tai saatanan tekemiksi. ”  

( Clare ) Se ei ole oikein! 

( Jeesus ) ” Tiedän sen, mutta jostain syystä he eivät pysty näkemään kuinka vastuullisia jokaikinen 

ihminen Maapallolla on lähestyvistä seurauksista. Kuin juoppo, joka jatkuvasti syyttää muita 

omista ongelmistaan, vaikka hän ja hän itse on kehittänyt itse ongelmansa. Niinpä, pikemminkin 

että syyttäisivät syyllisiä, on vain helpompi syyttää Minua. ” 

( Clare ) He aina surevat, kuinka Sinä laitoit Israelilaiset tappamaan jokaisen naisen ja lapsen, kun 

he ottivat haltuunsa Luvatun Maan.  

( Jeesus ) ” Kyllä, koska he eivät olleet paikalla, kun paholaiset parittelivat naisten kanssa, kun 

vauvoja uhrattiin punaisina hehkuvissa vaskikattiloissa heidän Jumalalleen, Molokille – tai 

saatanalle. He eivät olleet paikalla, kun nämä pienet vastasyntyneet kirkuivat kivun kauhuja. He 

eivät olleet paikalla, kun kaikki mitä he omistivat, pyhitettiin saatanalle. He eivät nähneet, kun 

syövänkaltainen, henkinen sairaus istutettiin jokaiseen mieheen, naiseen ja lapseen. Ainakin 

viattomat lapset ovat Taivaassa Minun luonani. Jos he olisivat kasvaneet, he olisivat varmasti 

helvetissä lopun perheensä kanssa kiduttaen ja raa`asti murhaten viattomia lapsia. On niin paljon, 

mitä maailma ei näe tai tiedä. ” 

” Ei, on paljon helpompaa vain syyttää ”Jumalaa” ja jatkaa synnillistä elämäntapaa, perustellen 

valintojaan koska ”Jumala” ei ole oikeudenmukainen tai kuuntelemisen tai tottelemisen arvoinen. 

Kaikki eivät ajattele näin. Jotkut elävät oikeamielistä elämää, mutta silti tuomitsevat Minut 

uskonnollisten sotien ja sen sellaisen takia. He eivät näe niitä sormia, jotka oikeasti vetelevät 

naruista. ” 

” Mutta he, jotka rakastavat Minua, näkevät. He tunnistavat eron hyvän ja pahan välillä. He 

tuntevat Minut tarpeeksi hyvästi luottaakseen, että jos kohotan miekkani jotakin ihmisryhmää 

vastaan, se tapahtuu siksi, koska nuo ihmiset ovat jääräpäisesti eläneet saatanalle levittäen hänen 

elämäntapaansa. Ja siltikin Israelilaiset omaksuivat pakanallisia tapoja ja jopa liittivät ne osaksi 

Minun Temppeliäni, ja siten heidän kukistumistaan. Ei hyvää ja pahaa voi sekoittaa keskenään – ne 

kumoavat toinen toisensa. Oli väistämätöntä, että Fariseukset olisivat kieroja, ja rahan ja 

vaikutusvallan takia, Salomon ja muut sallivat heidän rakentaa salaisia kammioita, jotka 

kunnioittivat heidän ”jumalaansa”. Tuho oli väistämätöntä, kun Salomon otti ensimmäisen 

pakanallisen vaimon. Olkoon se teille oppiläksynä, kuinka yksi paha omena voi pilata koko 

tynnyrin. Mitään naisen kauneuden ja mukavuuden kaltaista ei ole olemassa – se on muokannut 

historian kulkua ja ollut monen sivilisaation kukistumisen syy. ” 

” Niinpä, kun Minua syytetään tämän maailman pahuudesta, se tapahtuu tietämättömyydestä ja 

ylpeydestä. Ihminen ei tiedä tai ymmärrä mitä itse on tehnyt. Ja tietenkään hän ei halua turhautua 

tai että häntä oikaistaisiin niinpä hän potkii pistintä vastaan. Hän syyttää Minua, oikeuttaakseen 

synnillisen elämänsä jatkamisen. Rakkani, tämän takia Minun täytyy täyttää Ilmestyskirjan 
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ennustukset. Ihmisen täytyy nähdä mitä hän on itselleen tehnyt ja mihin se viimein on hänet 

vienyt. ”  

” En tee mitään vihasta, siinä mielessä mitä ihminen kokee vihaa. Hän kokee sen kostoiskuna. 

Minulle tämä on opettamista – kivuliasta opettamista – mutta niin kuin he ovat pedanneet, niin 

heidän pitää myös maata. Ja siltikin, on asioita joita olen estänyt, jotka olisivat olleet hirvittäviä, 

mutta Minun Armoni on kieltänyt ne. Niin paljon asioita selkenee sinulle Taivaassa, tulet 

ymmärtämään niin paljon. ” 

” Niin, ole vain tietoinen siitä, että mikä on tulossa, ei ollut Minun valintani, se oli heidän. Se ei 

ollut Minun kostoiskuni vaan heidän seurauksensa. Sitä ei tehty vihasta ihmistä kohtaan vaan 

rakkaudesta – saattamaan heidät järkiinsä. Kaikella, mitä Minä teen, on motiivina RAKKAUS, 

yhtään asiaa ei tehdä mistään muusta syystä. ” 

” Jopa helvettiin värväytyneet sielut, se oli mitä he halusivat, tämä oli heidän oma valintansa. Kuka 

Minä olen yliajamaan vapaan tahdon yli? Minä annoin sen ihmiselle, että hän voisi vapaasti valita 

hyvän pahasta. Mitä muuta voisin tehdä? En mitään. En yhtään mitään. ” 

( Clare ) On sääli, että ihmiset ovat niin sokeita, etteivät voi nähdä, ettet Sinä ole heidän 

ongelmiensa aiheuttajia. He ovat – saatanan avustuksella.  

( Jeesus ) ” Niin, nyt me olemme tulleet siihen määräävään hetkeen historiassa, missä kaikki asiat 

täytyy jälleen korjata. Ylpeys ja röyhkeys täytyy paljastaa, korruptio täytyy puhdistaa, ihmiselle 

täytyy jälleen antaa uusi mahdollisuus valita oikea väärästä. ” 

” Minä olen tulossa, on aika. ” 

 

 

26. Jeesus sanoo… Tulkaa Minun Morsiameni!  

Älkää antako periksi tanssissanne Minun kanssani… 

 
LUOVUTTAKAA RAKKAANNE MINUN HOITOONI & SINNITELKÄÄ TANSSISSANNE MINUN KANSSANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 21. Maaliskuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Minä tiedän, että monia teistä syvästi huolettavat teidän rakkaanne. Teidän 

rakkaanne, jotka ovat kääntyneet Minusta pois, se on ilmeistä ja vähemmän ilmeistä ovat he, jotka 

ovat kylmenneet uskossaan haaleiksi, juosten Minusta poispäin, täyttäen aikansa tyhjyydellä, 

välttääkseen hyväksymästä tilannetta, missä ovat. Monet teistä ovat naimisissa sellaisten kanssa, 

jotka ovat tässä tilassa.”  

Älkää huolehtiko heidän puolestaan enää. Minulla on suunnitelma heitä varten, se alkaa 

Taivaaseennoston jälkeen ja lopussa, kun te tapaatte jälleen, te ette tule edes tunnistamaan heitä, 

niin liekeissä Minun puolestani he tulevat olemaan. Tämä on Minun lupaukseni teille, luovuttakaa 

heidät Minun hoitooni, siunatkaa heidät ja jatkakaa eteenpäin. Nämä tullaan täydellistämään 

tuskan sulatusuunissa. Minä tulen esittelemään heidät teille ilman pilkkua, ryppyä tai tahraa, sinä 

päivänä, kun koko maailma tulee riemuitsemaan Minun hallinnossani. Siispä Minun Rakkaat 

Morsiameni, ottakaa syvä henkäys ja levätkää.”  
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”Vain tietäkää, että kun asiat kärjistyvät, että pimeät voimat ovat sen takana, mikä tulee pian 

ottamaan haltuun koko maailman. Kuitenkaan te ette tule olemaan alttiina niille. Älkää olko 

peloissanne. Jopa, kun asiat ehtyvät ja lisääntyvät, Minulla on täydellinen kontrolli. Näettekö? 

Tämä täytyy tapahtua, olkaa siis vain valmiina hetki hetkeltä, päivästä päivään. Minä olen hyvin 

mieltynyt sieluihin, jotka ovat vierailleet tällä kanavalla ja ottaneet sen sydämeen. Minä olen hyvin 

mieltynyt, että monet teistä ovat kääntäneet sydämenneenemmän ja enemmän pois maailmasta.”  

”Pyydän, älkää antako periksi tanssissanne Minun kanssani. Älkää antako periksi niin helposti. 

Minua loukkaa, kun Minun Morsiameni ei luota Minun Sanaani. Jos te olette käyttäneet 

erottelukykyänne, olette erottaneet, että se todella on Minun Sanani, älkää antako periksi! Minä 

tulen luoksenne, Minä tulen tanssimaan kanssanne, kaikki tämä on Minun suunnitelmassani 

valmistella teidät nousevaa pahaa vastaan. Yhdessä Minun käsivarsillani Me tulemme olemaan 

vahvoja, eikä mikään tule pelästyttämään teitä.”  

”Mitä tulee Minun sanoihini Clarelle, koskien pelkoa, miksi te epäilette? Olenko Minä ilman 

tunteita Minun Luotujani kohtaan? Olenko Minä välinpitämätön edessä olevaa kohtaan? Enkö 

Minä rakasta teitä syvästi, niin syvästi, ettei yksikään varpunen putoa maahan, ilman että Minä 

suren, ja kuitenkin Minä riemuitsen nostaa sen ylös ja peitellä sen Minun Poveeni, missä Taivas 

todella asustaa ja koko luomakunta riemuitsee? Siis tietäkää ja ymmärtäkää, että Minä kammoan 

päivää, jolloin epäonni lankeaa päällenne, kuitenkaan Minä en tule jättämään teitä epätoivoon, 

Minä tulen nostamaan teidät ylös Minun Povelleni, missä te tulette löytämään ikuisen ilon.”   

”Minä haluan SINUN olevan luottavainen. Seiso vakaasti Minun Rakkaudessani, kaikki, mitä Minä 

olen profetoinut sinun kauttasi, tulee tapahtumaan. Älä kiinnitä mitään huomiota ein-sanojiin, ei 

Minä sanon, että he tulevat saamaan palkkionsa. Pikemminkin keskity näihin pikkuisiin, joita Minä 

olen lähettänyt sinun luoksesi, Minä rakastan nähdä heidän tanssivan Minun kanssani. Minä tulen 

siunaamaan heidät, he tulevat kasvamaan läheisyydessä, aivan kuten sinä olet rukoillut ja toivonut 

alusta asti.”  

( Clare ) Milloin Herra, milloin?  

( Jeesus ) ”Hyvin pian Clare, hyvin pian.”  

( Clare ) Oi, Sinä tiedät, kuinka minä tunnen tuota ”pian” sanaa kohtaan!  

( Jeesus ) ”Ja sinä tiedät, kuinka Minä tunnen, kun sinä kysyt ”milloin”!”  

( Clare ) Syvä huokaus, pettymys.  

( Jeesus ) ”Leuka ylös, sana merkitsee samaa sinulle kuin, mitä se merkitsee Minulle.” 

( Clare ) Kyllä, mutta ikuisuuden edessä…  

( Jeesus ) ”Se silti merkitsee ”pian”.”  

( Clare ) Näen, että en ole päässyt mihinkään Sinun kanssasi.  

( Jeesus ) ”Päinvastoin, sinä olet tehnyt Minut hyvin, hyvin iloiseksi, koska nyt on olemassa 

Morsiamia, jotka todella uskovat ja haluavat tanssia Minun kanssani. Minä aloin jo tuntea itseni 

seinkukkaseksi.” (Tässä Hän otti surullisen ilmeen kasvoilleen.)  

( Clare ) Oi, tuo on liian hassua.  
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( Jeesus ) ”Kyllä, mutta se on totta, musiikki soi, Minä keinun, mutta Minun Morsiameni juoksee 

pois!”  

( Clare ) OK, nyt Sinä riimittelet.  

( Jeesus ) ”Aivan oikein ja jotkut eivät tule unohtamaan niitä sanoja ja sinnittelevät. OK?”  

( Clare ) Se käy minulle järkeen Herra.  

( Jeesus ) ”Hyvä, nyt me olemme samaa mieltä, enää Minä en tule olemaan seinäkukkanen.” 

 

 

27. Jeesus sanoo…  

Irroita itsesi Maailmasta & Vastaanota Minun Rauhani ja Minun Tyyneyteni 

 
VASTAANOTA MINUN RAUHANI & MINUN TYYNEYTENI… IRROITA ITSESI MAAILMASTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Maaliskuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ” Rauha. Minä puhun rauhaa sinulle Minun Morsiameni. Sinun sydämesi ovat 

täynnä aavistusta ja odottamista, monia solmuja on solmittu täällä ja siellä, Voi kuinka Minä 

toivon, että sinä lepäät Minussa ja saat Minun Rauhani. Minä en halua sinun välittävän sitä 

aavistusta Minun Lapsilleni, pikemminkin Rauhaa, Lepoa ja tyyneyttä. ” 

( Clare ) Herra, en tiedä kuinka tehdä se?  

( Jeesus ) ” No niin, kun Minä pitelen sinua käsivarsillani, sinä päästät syviä huokauksia ja Minun 

Rauhani virtaa kuin joki minun sisältäni, löytää paikkansa sinussa. Ja sitten tuot sen rauhan Minun 

Lapsilleni. Siksi tämä aika on niin hyvin tärkeää Minulle, Meille, ennen kuin kirjoitat. Mitä sinä 

tunnet juuri nyt? ”  

( Clare ) Rauhaa. 

( Jeesus ) ” Se on täsmälleen oikein, tämä rauha ja tyyneys on Minulta. Joka päivä sinun täytyy 

toimia tällä tasolla enemmän ja enemmän, koska Minä tulen käyttämään sinua välittämään 

rauhaa. Tämä on tärkeää Minulle. Älä aliarvioi vihollisen voimaa suistaa monet uskon raiteilta, 

yksinkertaisesti koska he olivat täynnä maailmallista ahdistusta. ”  

” Internetissä on paljon ihmisiä, jotka puhuvat kaikista uhkista, joita on tulossa maailman ja 

erityisesti kristittyjen ylle. Minun Ihmisteni täytyy löytää Minut ja Minun Rauhani. Sinun kanavasi 

tulee olla rauhan löytämistä Minussa, Minä olen heidän turvapaikkansa, tulla minun tyköni ja tulla 

ympäröidyksi Minulla, levätä Minussa. ” 

” Clare, he ovat huolestuneita niin monista asioista, päätöksistä, peloista, aavistuksista, tulenko 

minä kärsimään? Minä en voi luvata, että tämä aika tulee olemaan vapaa kärsimyksistä, jokaisella 

päivällä on ongelmansa. Mutta Minä voin luvata, että he eivät tule tuntemaan Minun Vihaani, 

heidät tullaan ottamaan, ennen kuin se tapahtuu. Mutta sinä tiedät, kuinka sinä tulet 

kytkeytyneeksi tehdä sitä ja tehdä tätä ja asiat näyttävät monimutkaisilta, joskus sinun täytyy 

taistella itsesi ulos verkosta vain ollaksesi täällä Minun kanssani. ” 
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” No niin, monet, monet, monet Minun Morsiamistani eivät ole yksinkertaistaneet elämää ja 

vähentäneet asioita, jotka sitovat heidän aikaansa. Monet. Minä haluan tämän muuttuvan, Minä 

haluan heidän alkavan elää juuri nyt niin kuin he tulevat elämään Taivaassa. Kyllä, on 

velvollisuuksia, joista pitää huolehtia, mutta jos he uudelleen arvioivat asiat, he tulevat löytämään 

keinoja vähentää aikaa maailmassa vähintään puolella. ”  

” Niin monia asioita pidetään itsestään selvyyksinä, kuten kaupassa käynti. Sinä tiedät 

kokemuksesi siellä, olet lykännyt sitä, ja lykännyt ja lykännyt, kunnes viimein se PITI tehdä. No niin, 

tämä on hyvä asia, koska kaupat ovat hyvin hajottavia, hyvin häiritseviä sille syvälle rauhalle, jota 

minä välitän jokaiselle heidän hiljaisena aikanaan. Maailman kanssa tekemisissä olo, olipa se 

näennäisesti harmiton TV-show, kauppareissu, aikakausilehti, kaikki nämä asiat ovat 

huolentäyteisiä, ja se ajatus iskostuu heidän päähänsä ja ryöstää heiltä rauhan. On niin tärkeää, 

että on puhdas sydän JA puhdas mieli. Mieli voi käsitellä vain tietyn määrän, ja jos se on maallista 

luonteeltaan, se rapauttaa sitä, mikä tapahtuu Minun läsnäolossani, se sotkee mielen, niin että ei 

ole tilaa Minulle. ” 

( Clare ) Mutta emmekö me, Herra,  jonkun ajan kuluttua tarvitse taukoa pitääksemme 

näkökulmamme? 

( Jeesus ) ” Kyllä, mutta tehkää tauostanne yksinkertainen ja puhdas. Kuten kävely pellolla, 

huomatkaa silmut puissa, ruohon versomassa, kissojen ja koirien leikkisät temput, älkää 

huolestuttako itseänne pitkän tähtäimen suunnitelmilla. Älkää sitoutuko asioihin: ”pitää tehdä 

tätä, pitää tehdä tuota”. Nämä ovat paholaisen juonia vetää teidät projekteihin, jotka väsyttävät 

teidät ja kuluttavat loppuun teidän hengellisen rauhanne. Ne hyvin usein vaativat kauppareissuja 

tai nettiostoksia. ”  

” Tämä on hyvin, hyvin, hyvin haitallista hengelliselle ihmiselle ja kuinka kauheaa jos he tarttuvat 

siihen ja he ajattelevat, että se on vain työ, joka pitää tehdä. Mutta Saatana tietää paremmin, 

joten hän komentaa demoninsa työskentelemään syyllisyyden kanssa, projekteja, jotka pitäisi 

tehdä… ”sinä olet vastuuton, sinun olisi pitänyt tehdä se viime vuonna, jne. jne. ” 

 ” Minä en halua heidän mieliään tähän tilaan. Minä en halua sinun mieltäsi siihen tilaan. Minä 

haluan kaikkien keskittyvän Taivaaseen ja Minun tulemiseeni heitä varten. Osa tyhmien neitsyitten 

ongelmaa oli, että he olivat niin maailmaan sidottuja, ettei heille tullut mieleen ottaa öljyä 

lamppujaan varten, he ajattelivat olevansa vain vähän aikaa ja sitten takaisin työhön.  

” Heidän mielensä olivat siinä, mikä heitä oli kotona odottamassa tekemistään, eikä oikeastaan 

Minussa tai Minun agendassani, kuten Martalla. Mutta viisaat neitsyet, kuten Maria, ajattelivat, 

että he voisivat odottaa ja odottaa ja odottaa Minua, se ei ollut ajan hukkaa, se oli autuutta, koska 

kaikki mitä heillä oli mielessään olin Minä, kaikki muu oli taakka ja niin he olivat onnellisia 

ajatellessaan, ” Hän saattaa myöhästyä, hyvä, sitten minä voin vain olla hiljaa ja odottaa. ” 

” Minä olen tosissani tässä Rakkaat. Minä haluan teidän ymmärtävän ajatuksen, että tyhmät 

neitsyet olivat lihallisesti ajattelevia, maailman tekemiset ovat ottaneet heidät valtaansa, he 

pitivät odottamista ajanhukkana. Sinä olet ollut sellainen, sinä tiedät, mistä Minä puhun. Sinä olet 

ponnistellut tämän kanssa koko elämäsi, ja vasta hyvin hiljattain sinä olet suurelta osin voittanut 

itsesi. ”  
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( Clare ) Se on hyvin, hyvin totta. Minulla oli tapana odottaa innolla kevätaikaa, istutusta, 

puutarhan hoitoa, kaiken kaunistamista, mutta nyt minä laitan sen sivuun, koska minä osallistun 

niin paljon papintyöhöni sinun kanssasi ja se on kaikki, mistä minä välitän. Kaupassakäyntiä minä 

vihaan, pelkäänpä että jopa viaksi asti. ” 

( Jeesus ) ” Näetkö kuinka pitkälle sinä olet päässyt? ” 

( Clare ) Kyllä, Herra, Sinä olet saanut tämän aikaan minussa.  

( Jeesus ) ” Ja sinä olet tehnyt yhteistyötä. ”  

( Clare ) No niin, minä näen yhden asian, että vihollinen on yrittänyt vetää minua kevät siivous 

projekteihin ja syvemmälle siivoukseen, jne. Ja jotenkin minä olen onnistunut tukahduttamaan sen 

halun.  

( Jeesus ) ” Minä olen vartioinut sinua ja auttanut sinua huomaamaan ansat. ” 

( Clare ) Kyllä, ne todella ovat ansoja.  

( Jeesus) ” Saanko Minä sanoa teille kaikille, teillä ei ole aikaa tähän, pitäkää mielenne tiukasti 

Taivaassa, Minun tulemisessani, ja siinä yksinkertaisessa asiassa, mitä te voitte tehdä naapurinne 

hyväksi veljellisen rakkauden nimessä. Laittakaa raja, Minun Morsiameni, Minä olen tulossa, älkää 

antako itseänne houkuteltavan maailmallisiin hankkeisiin, jotka vievät huomion pois Minusta. 

Pitäkää silmänne Palkinnossa, sotilashenkilöt eivät sekaannu maallisiin asioihin. Tehkää vain 

välttämätön velvollisuus, ja kun Minä sanon välttämätön, Minä tarkoitan ”hengissäsäilymis” 

välttämätöntä, ei heittäytymistä projekteihin, jotka kuluttavat energianne tai huomionne loppuun 

ja tekevät teidät heikoiksi. ” 

” Kun te olette heikentyneessä tilassa, vihollinen on lähistöllä. Kuin sudet, jotka tarkkailevat 

laumaa nähdäkseen, kuka on kaikkein haavoittuvaisin, demonit tarkkailevat teitä ja odottavat, 

kunnes olette väsyneitä, tehneet liikaa töitä ja loppuun uupuneita, sitten ne tarttuvat tilaisuuteen 

pommittaa epäilyllä, pelolla, epävarmuudella, epäuskolla. Älkää päästäkö itseänne sellaiseen 

tilaan, pysykää valppaina, varuillanne, keskittyneinä Minuun, pitäkää silmänne avoimina, älkää 

kävelkö mihinkään teille asetettuihin ansoihin. Kun Minä sanon ansoihin, Minä tarkoitan 

kiireellistä puhelua, kun joku kysyy apuanne, ja te näette, että se kuluttaa teidät loppuun. Se ei ole 

Minusta, se ei ole veljellistä rakkautta, se on demonista, houkutellen teidät tulemaan lopen 

uupuneiksi, että heikentyneessä tilassanne te ette voi vastustaa kiusausta tehdä syntiä. ”  

” Toinen ansa on, ”Voi, minun vain TÄYTYY tehdä se!” Jotakin, jota te olette lykänneet. Pysykää 

rauhallisina ja todella katsokaa ongelmaa, onko keinoa kiertää se ilman, että syöksytte suoraa 

päätä sen kimppuun? Clare, siksi Minä olen pidätellyt sinua talon etuosan takia, tämä on VALTAVA 

kiusaus saamaan sinut romahtamaan väsymyksestä. Tähän asti sinä olet ollut viisas vältellessäsi 

sitä ja ajatellut tapoja kiertää se. Se sähköposti oli troijan hevonen, vapauttaen kaikenlaisia ”pitää 

tehdä”- asioita. Sinua on koulutettu näkemään se, niinpä sinä et langennut siihen, mutta se oli 

SUURI kiusaus vetää sinut pois Minun ja seurakuntasi luota. ” 

” Sinä pysyit tyynenä ja harkitsevana. Siitä Minä puhun, Minun Morsiameni, pysykää tyyninä ja 

harkitsevina, arvioikaa tilanne ja tehkää vain, mikä on ehdottomasti välttämätöntä. Varmistukaa, 

että se ei ole ansa, joka imee elämän teistä ja teidät pois rukouksesta. Juuri nyt, kenelläkään teistä 

ei ole varaa ajelehtia pois, Minä tarvitsen teidän täyden huomionne Minuun. Minä tulen 
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auttamaan teitä. Te ette ole yksin. Minun Henkeni tulee kuiskaamaan teidän korvaanne, ”älä tee 

sitä” ja te tulette tuntemaan vahvistuksen hengessänne. Totelkaa sitä, älkää yrittäkö leikitellä 

ajatuksella, seuratkaa sitä, minkä tiedätte olevan Minun tieni. ” 

” Maailmassa on loputtomasti kutsuja saada tämä tai tuo tehdyksi. Älkää olko hupsuja, antakaa 

maailman haudata maailma, mutta te seuraatte Minua. ”  

” Minä olen teidän kanssanne Minun Morsiameni. Aika on loppumassa, Minä olen tulossa. Älkää 

romahtako maailmallisen uupumisen takia portaillenne. Pysykää valppaina ja säästäkää aikaa ja 

energiaa Minulle ja vain Minulle. Te ette tule koskaan katumaan sitä. ” 

 

 

28. Jeesus selittää… Sielu lisää Taivaaseen… Jalokivi lisää Kruunuunne 

 
SIELU LISÄÄ TAIVAASEEN,JALOKIVI LISÄÄ KRUUNUUNNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Maaliskuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ”Minun Kyyhkyni, jopa kuten käsittelin kuningaskuntaani Israelia, niin Minä tulen 

käsittelemään tätä pahaa, pahaa maailmaa. Ja kuten te olette lukeneet jäännöksestä, niin Minä 

tulen säästämään ihmisiä Itselleni. Ihmisiä, jotka ovat menneet tulen läpi ja heidät on havaittu 

arvollisiksi pakenemaan vihaa, jota Minä olen vuodattanut kaikkien kansakuntien päälle.”  

”Sinun lapsesi tulevat olemaan heidän joukossaan, Minä teen tämän lupauksen sinulle, sinun 

uskollisuutesi vuoksi, jopa siihen asti, että olet vieraantunut heistä uskosi vuoksi. Heissä on yhä 

paljon hengellisyyttä ja Minä tulen lisäämään sitä ja muuntamaan jopa heidän dna:nsa 

muistuttamaan enemmän minun dna:ta. Sinä tulet näkemään Minun Kunniani heidän päällään ja 

he tulevat kulkemaan Minun tavoissani kaikkina elämiensä päivinä ja sinä tulet löytämään paljon 

iloa heistä. Se, mikä oli rikkonaista sydämessäsi, sen Minä Itse tulen korjaamaan, voitelemaan ja 

tuomaan pyhyyden kauneuteen.”  

”Eikö Minulla olisi armoa Minun Morsiameni pojille. Kyllä he myös tulevat loistamaan kuin tulessa 

puhdistettu hopea. Monet, jotka vaikuttivat toivottomilta, tulevat ylös Minun puhdistavista 

tulistani Minun Kunniani kasvoillaan. Siispä ota sydämeesi, rohkaistu ja Christopher ja Brendan 

myös tulevat nousemaan sielujensa turtuneesta tilasta.”  

( Clare ) Minä uskon, että tämä sana on meille kaikille sydämeen otettavaksi. Herra tietää, kuinka 

me olemme kärsineet torjuntaa perheittemme taholta ja Hän on uskollinen tuomaan heidät 

kääntymykseen.”  

( Jeesus ) ”Kun monet ovat ottaneet Minun aikaisemmat sanat sydämeen, Minä jatkan eteenpäin. 

Oi, kuinka ylpeä Minä olen Minun Uskollisista pikkuisistani, jotka ovat ottaneet Minun sanani 

sydämeensä. Minä tulen jatkamaan siunaamista ja ohjeistamista siihen päivään ja hetkeen asti.”  

( Clare ) Näetkö, minä en kysy, milloin.  

( Jeesus ) ”Enkä Minä myöskään kerro. Jotkut asiat on parempi jättää sanomatta.”  

( Clare ) Kuten ”pian”? 
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( Jeesus ) ”Täsmälleen. Minä vain leikittelen kanssasi. Mutta Minä haluan sanoa, että kun asiat 

lähenevät sen loppua, mikä on aikasi täällä Maapallolla, asiat tulevat äärimmäisemmiksi ja 

äärimmäisemmiksi, kuitenkin Minä tulen olemaan suojelemassa, ravitsemassa ja voimistamassa 

sinua. Synnytyspoltot tulevat olemaan lähempänä toisiaan. Sinnittele vain Clare. Me olemme 

syöksähtämässä läpi!”  

”Meidän sodankäyntimme aseet eivät ole lihallisia, vaan hengellisiä ja kun asiat kuumenevat, 

kristityt tulevat löytämään itsensä enemmän ja enemmän haastetuiksi uskostaan. Enemmän 

hyökkäyksiä Uskoa ja Toivoa vastaan on tulossa. Päät pystyyn! Te tiedätte, mitä Minä olen 

kertonut teille, Minä olen vahvistanut sen monta, monta kertaa, Minä haluan teidän pitävän kiinni 

siitä rakkaalla elämällänne, älkää kyseenalaistako sitä, ei väliä, mitä ympärillänne tapahtuu.”  

”Pitäkää mielessä, jalokiviä lisätään kruunuihinne päivittäin.” 

( Clare ) Oi, minä tiedän, mitä se tarkoittaa. Kruunut tarkoittavat kärsimistä ja siitä selviämistä.  

( Jeesus ) ”Älkää tyrmistykö pilkan ja ylenkatseen asenteita, työstäkää niitä, jotkut pidättelevät 

niitä pinnan alla vain sivistyneisyyden vuoksi ja kun ne räjähtävät ilmoille, älkää ottako niitä 

henkilökohtaisesti. He ovat heikkoja ja vihollinen käyttää heitä yrittääkseen sabotoida ja 

hämmentää teitä.”  

”Älä salli sitä, Minun Kyyhkyni, tule Minun luokseni voimaantumaan, ole hellä heidän kanssaan ja 

ennallista heidät heidän poluilleen. Pääasiassa tänä aikana, joka edeltää Minun tulemistani, Minä 

lisään jalokiviä kruunuihinne, teille kaikille. Te menette kunniasta kunniaan ja sillä välin Minä tulen 

ottamaan teidän haasteenne ja kärsimyksenne paastouhrauksina kääntymykseen suuremmalle ja 

suuremmalle määrälle sieluja.” 

”Pilkka, ylenkatse ja vaino odottavat Minun kaikkia uskollisia kristittyjäni. Kuinka Minä voin palkita, 

ellei koettelemuksista suoriuduta menestyksellisesti. Ja sillä aikaa opetuksia tulee ilmoille, ja ne 

tulevat avustamaan jäljelle jääneitä. Kaikki palvelevat päämäärää. Kaikki, jokainen pieni asia, 

ottakaa hyvetestinä, uutena paastouhrauksena ja tämä tulee pitämään asenteenne puhtaana ja 

kiitollisena.”  

”Se, mitä tapahtuu kulissien takana tässä maassa, on todella kauheaa. Te olette nähneet 

välähdyksiä siellä täällä (kuten Georgiassa 1966 kuolemantuomion laillistaminen) mutta 

pohjustustyöt jatkuvat suurelle vainolle. Et tule olemaan maisemissa, kun se tapahtuu, rauhoita 

itsesi. Mutta sinä tulet näkemään sen selvästi tulevaksi horisontissa ja Minä en halua sinun olevan 

säikähtynyt.”  

( Clare ) Kyllä, olen reagoinut säikähdyksellä.  

( Jeesus ) ”Minä haluan sanoa tämän uudelleen, sinua ei tulla mestaamaan, sinä et tule olemaan 

täällä sitä varten. Minä en koskaan halua joutua kertomaan sitä sinulle uudelleen. Minä haluan 

sinun lepäävän siinä. Mutta niille, jotka tullaan mestaamaan, Minä tulen olemaan heidän kanssaan 

ja he saattavat kärsiä pelkoa vähän aikaa, mutta Minun lupaukseni on, että silmänräpäyksessä he 

tulevat olemaan Minun luonani Taivaassa, tervehdittynä ja kannustettuina Taivaallisissa hoveissa.” 

”Niin monet marttyyrit eivät kärsineet yhtään kipua, koska Minä otin sen itselleni ristillä. Kyllä, 

jopa marttyyriuden kauhut Minä otin Itselleni, helpottaakseni heidän kipujaan, jotka olivat liian 
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heikkoja. Armo on Minun luontoni ja jokaiselle Minä myönnän sen rohkeuden, mitä he tarvitsevat. 

Heidän ei tarvitse kohdata kuolemaa yksin, Minä tulen olemaan heidän kanssaan.”  

( Clare ) Herra, mielestäni olen pelkuri.  

( Jeesus ) ”Minun mielestäni sinä olet kaunis. Sinä olet kärsinyt monia erilaisia marttyyriyden 

tekoja, älä petä itseäsi, se mitä olet kärsinyt Minun puolestani, oli yhtäläisesti kelpaavaa. 

Erityisesti, kun tapasit vainoajasi anteeksiannolla ja armeliaisuudella.”  

”Läheisyys Minun kanssani on avaintekijä Tervejärkisyyteen. Kompromissi maailman kanssa avaa 

oven Saatanalle ja hänen demoneilleen. Kun teette syntiä, vaikka vain pienissä asioissa, pienet 

ketut pilaavat viinin, ovi ahdetaan auki yhden luisevan demonin tulla sisään ja sitten oviaukko 

levenee ja synti synnin päälle avaa oven leveälle. Siksi teidän täytyy vastustaa aivan ensimmäistä 

kompromissin merkkiä. Jos sallitte asioiden kärjistyä tai lykkäätte murtuman korjaamista, te vain 

sallitte asioiden kasvaa ja ne vaativat enemmän ja enemmän kivuliasta väliintuloa ja väreily leviää 

läpi koko ruumiin. Minun Lapseni, siksi teidän täytyy vastustaa vihollista alusta alkaen. Vanhan 

sanonta, yksi pisto ajoissa säästää yhdeksän myöhemmin tehtävää pistoa, on hyvä muistaa.” 

”Varokaa vakavia väärinymmärryksiä veljien ja sisarten keskuudessa. Juoru, vihjailu, herjat, 

kärsimättömyys, motiivien tulkinta heidän haitakseen, väheksyntä ja sen tapainen tulevat 

erottamaan veljet ja sisaret ja tekemään tietä jokaiselle tulla eristetyksi toisistaan. Eristetty 

lammas metsässä, kuten tiedätte, on kuollut lammas. Olkaa aina niin valppaita korjaamaan 

väärinymmärrysten varhaisia merkkejä. Enemmän kärsivällisyyttä, enemmän rakkautta, enemmän 

nöyryyttä, nämä ovat parantamisen työkaluja, jotka teidän aina täytyy pitää valmiudessa.”  

( Clare ) Menin juuri Rhema-viesti laatikolleni, joka on Tupperwaren kenkälaatikko ja siinä on 

luettelo kortteja, joihin on kirjoitettu pyhiä lainauksia ja sain viestin… ”Ei mikään, ei väliä kuinka 

pieni asia, joka on kärsitty Jumalan takia, voi mennä ohi ilman ansiota Jumalan näköpiirissä. 

Valmistautukaa taistelemaan, jos haluatte saavuttaa voiton. Ilman taistelemista te ette voi 

saavuttaa kärsivällisyyden kruunua.” 

( Jeesus ) ”Jatketaan eteenpäin… Teitä kaikkia tullaan koettelemaan armeliaisuudessa ja 

anteeksiannossa, avatkaa sydämenne avoimeksi syntisille, erityisesti niille, joita Minä lähetän 

teille, omaksukaa heidät rakkaudella ja anteeksiannolla, rukoilkaa heidän pelastumistaan. Todella 

he ovat säälittäviä. Monet näistäMinä lähetän teille, koska heillä ei ole ketään muuta, jotka 

rukoilevat heidän puolestaan tällä Maapallolla. Mutta Minä tiedän, että te tulette rukoilemaan, 

niinpä he tulevat teidän polullenne. Älkää pettäkö Minua, Minä tarvitsen rukouksia vaikeille 

persoonallisuuksille elämissänne.”  

”Minä estän paljon epämiellyttävyyttä elämissänne, ettette te lannistu. Mutta kun te kasvatte 

läheisyydessä, Minä sallin enemmän hyveen kokeita. Kuitenkaan, koskaan se ei ole enemmän, kuin 

mitä te voitte käsitellä. Kaikkiaan, Minä annan teille päivityksen, että jännitykset elämissänne 

tulevat lisääntymään, haasteita tulee, mutta teidän ei tule pelätä, luottakaa Minuun koko 

sydämistänne, älkää nojatko omaan ymmärrykseenne ja Minä tulen ohjaamaan polkujanne ja 

päästämään teidät pahasta. Minä rakastan teistä jokaista, Te olette Minun Kauniita Morsiamiani ja 

kuinka Minä kaipaan ottaa kätenne ja tehdä teidät aivan Minun omikseni koko ikuisuudeksi.”  

”Älkää hetkeksikään kuvitelko, että nämä ohjeet ovat sen vuoksi, että olisitte täällä paljon 

kauemmin. Ei, ne eivät ole sitä varten. Pikemminkin Minä haluan niitata kruunuihinne lisää 
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jalokiviä, kun te sillä aikaa olette rukoilemassa sen puolesta, että lisää sieluja tulee Valtakuntaan ja 

teidän rukouksiinne Minä tulen vastaamaan. Me olemme tiimi, työskennellen yhdessä. Hedelmät 

tulevat olemaan paljon ylitse odotustenne. Paljon Minä pidän salattuna teiltä varjellakseni 

nöyryyttä.” 

 

 

29. NÄMÄ OVAT SYITÄ, MIKSI ETTE VOI KUULLA MINUA 

 
Jeesus selittää… Nämä ovat syitä, miksi ette voi kuulla Minua 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Maaliskuuta, 2015. 

Clare aloitti… Kiitos Herra, että pitelet minua niin hellästi ja näytät minulle monet kasvot, joissa 

olen ihaillut Sinua… ja sulattanut ne tähän.  

Jeesus vastasi… ” Minun Morsiameni, Minä en halunnut sinun tuntevan itseäsi vieraantuneeksi 

Minusta, Minä todellakin olen kaikkea niitä sinulle, kyllä, todellakin kuvat, joita olet käyttänyt, ovat 

vanginneet ainutlaatuisia puolia Minun persoonastani ja Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että 

käytät niitä. Minä haluan vain, että olet tuttu Minun varsinaisten kasvojeni kanssa, niin että et 

millään muotoa ole järkyttynyt, kun näet Minut. ” 

( Clare ) Voi suloinen Herra, kuinka kiltti sinä olet minulle. 

( Jeesus ) ” Voi suloinen Morsian, kuinka Minä rakastan sinua. ” 

( Clare ) Sinä todella näytät sen niin monin tavoin, minä olen täysin häkeltynyt Sinun lahjoistasi 

meille. Pyydän, lohduta Ezekieliä, pyydän, vedä hänet pois alakuloisuudesta. Pyydän? 

( Jeesus ) ” Minun Rakkaani, hän kantaa erittäin painavaa ristiä Minulle juuri nyt. Poistanko sen 

häneltä? ” 

( Clare ) No niin, ei, ehkä kun selitän niin hän kantaa sen luottavaisemmin. 

( Jeesus ) ” Ehkä. Mutta hän on tarjonnut itsensä kokonaisvaltaisena uhrina niin monta kertaa, ja 

Minä riemuitsen jakaa hänen kanssansa sen, mitä Minun täytyy kestää sielujen puolesta. ” 

( Clare ) Minä luulin, että Sinä kestit sen kaiken ristillä. 

( Jeesus ) ” Synnit, kyllä, mutta kehkeytymässä olevien tilanteiden dynamiikat, ei. Taivaassa on 

myös paljon jännitteitä juuri nyt. Me kaikki olemme tuoliemme reunoilla, niin sanotusti. 

Odotamme, odotamme, odotamme. ” 

( Clare ) Minä luulin, että eilen illalla Sinä sanoit, että ”päivämäärä on lyöty lukkoon” ?  

( Jeesus ) ” Minä todella sanoin, ja sitä me odotamme. Sinä tiedät miltä tuntuu odottaa, 

kuitenkaan sinä et ole koskaan, etkä koskaan tule tietämään millaista odotus tällä hetkellä on. Se 

on erilaista kuin koskaan ennen historiassa. Se on hirvittävää. Odottamista. Odottamista. 

Odottamista. ”  

( Clare ) Voitko Sinä kertoa minulle lisää?  
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( Jeesus ) ” En, Minun Rakkaani, paitsi, että olet hyvin lähellä. ”  

( Clare ) Lähellä ajallisesti vai lähellä ajattelussa? 

( Jeesus ) ” Molempia. ”  

( Clare ) OK  

( Jeesus ) ” Kuuntele Minua, rakas, sinnittele tämän elämän paineiden alla vielä vähän aikaa, älä 

uuvu loppuun hyvää tehdessäsi, niin kuin tänään aloit uupumaan. Minä sanoisin sinulle, sinä tulet 

saamaan sinun palkkiosi, mutta Minä tiedän, että sinä et tee tätä palkkion vuoksi. Sinä todellakin 

olet paimen, laittaen syrjään elämäsi päivästä toiseen lampaiden takia. Tätä Minä olen aina sinulle 

halunnut. ” 

” On monia, jotka haluaisivat tällaisen suhteen Minun kanssani. Minä en sulje pois ketään, 

tehtäköön se selväksi. Minun käsivarteni ovat levällään kaikille, jotka etsivät Minua… kunnes he 

löytävät Minut. Minä en ole helppo saalis. Minun täytyy saada tietää, kuinka paljon Minua 

halutaan, Minun täytyy nähdä periksiantamaton morsian etsimässä Minua ylhäältä ja alhaalta. 

Sitten, minä tulen yllättämään hänet Minun läsnäolollani. Useimmat ihmiset antavat periksi aivan 

liian helposti, se on pääosa ongelmaa. ”  

” Useimmat ihmiset antavat periksi vihollisen valheille, ”sinä et ole sen arvoinen”. Mikään ei voisi 

olla kauempana totuudesta, ellet halua sanoa, ” Ellet ole halukas etsimään Minua, kunnes löydät 

Minut, et ole sen arvoinen.” Nyt, se olisi oikein. ” 

 ” Toinen asia, puhtaus, on myös merkittävä. ” 

 ” Asiassa on kaksi puolta: ensimmäinen on, että mitä enemmän ärsykkeitä keräätte maailmasta, 

sitä vähemmän herkempiä te olette Minun läsnäololleni, Minun silti pienelle äänelleni, Minun 

hienovaraiselle henkäykselleni ja syleilylleni. ” 

 ” Toinen puoli on epäpuhtaus. Sydän tulee hyvin likaiseksi ja epäsopivaksi asutukseen, kun sitä 

ruokitaan maailman saastalla. Talon täytyy olla puhdas tai ainakin sitoutunut puhtauteen. ”  

( Clare ) Vau, Herra. Meidän tarvitsi kuulla tämä! 

( Jeesus ) ” Minä tiedän. Voi, kuinka Minä rakastankaan jokaikistä, joka etsii Minua. Siksi Minä olen 

tässä selittämässä, että mihin suuntaan heidän täytyy kulkea. Sinä tiedät, mitkä asiat loukkaavat 

minua. Synti loukkaa Minua hyvin paljon. Synti pukeutumisessa, tai pukeutumisen puutteessa, 

synti väkivallassa, rikoksessa, vihassa, juoruilussa, selkään puukottamisessa, mustasukkaisuudessa, 

uskottomuuksissa. Saippua oopperat ovat malliesimerkki synnistä ja erittäin myrkyllisiä Minulle. 

Niin kuin ” nenä tuoreessa koiran ulosteessa”-myrkyllisiä. Minä tarkoitan hyvin, hyvin pahoja. 

Nämä asiat eivät loukkaa vain Minua vaan myös Taivaallista tuomioistuinta, enkeleitä ja 

pyhimyksiä. Kuitenkin teidän maailmassanne, ne ovat itse asiassa osa jokapäiväistä elämää. ” 

” Jos Minun Morsiameni haluaa löytää Minut, hänen täytyy laittaa nämä asiat sivuun ja puhdistaa 

sydämensä ja mielensä kaikesta viihteestä, joka kuvailee syntiä. Tämä tarkoittaa musiikkia, 

pukeutumista, käytöstä, puhetta, murha mysteereitä, sotia, asioita, jotka kuvaavat syntiä missä 

tahansa muodossa. Minulla ei ole mitään ongelmaa elämäkertojen kanssa, jotka kuvaavat sielun 

kehitystä Minun luokse tulossa, ja jotka eivät tee viihdettä synnistään, vaan yksinkertaisesti 



 
81 

 

kuvaavat missä olivat. Säkenöivä viihde on se, joka pilaa hauraiden ja herkkien asioiden 

havaitsemisen, tylsyttäen aistit ja loukaten Minua suuresti. ” 

” Ymmärtäkää, että Minun myös täytyy kestää se mitä te katsotte ja ajattelette. Minä myös olen 

siinä makuuhuoneessa katsomassa sanomatonta saastaa, Minä myös olen murha paikalla kaiken 

sen kärsimyksen keskellä, Minä myös olen paikalla siinä juonessa, joka varastaa ja turmelee 

satojen hengen ja sen aiheuttivat ahneet miehet. Nämä asiat SATUTTAVAT Minua. Pyydän, 

Morsiameni, älkää katsoko näitä asioita elokuvissa ja TV:ssä, ne NIIN satuttavat Minua. Älkää 

kuunnelko musiikkia tai katsoko aikakausilehtiä, mainostauluja, kuvia, jotka kuvaavat kärsimystä ja 

syntiä. ” 

( Clare ) Herra, muistan, kun Sinä hätkähdit, kun aioin käyttää joitakin kuvia ydinsota videoon.   

( Jeesus ) ” Voi Kyllä, kauhujen kauhu, Minä loin sen sielun, nähdäkseni hänen ruumiinsa tulessa, 

se häiritsee Minua syvästi. Muista, että Minä olin paikalla, kun se sielu sytytti kehonsa tuleen, 

Minä myös tunsin sen kärsimyksen, Minun täytyi työskennellä hänen sielunsa kanssa, määrittäen 

hänen määränpäänsä. Ei! Ei! Älkää vaivatko Minua sillä, mitä te katsotte, kuuntelette, ajattelette. 

Ei. Ei. Älkää laittako Minua käymään läpi sitä. ” 

” Kuinka Minä voin syleillä Morsianta, kun hänen mielensä on täynnä tällaista saastaa? Näillä 

asioilla on puolikkaat elämät, kun ne viipyilevät ja viipyilevät ja viipyilevät. Uudelleen ja uudelleen 

minun täytyy katsoa näitä asioita, kun ne muistuvat uudelleen mieliinne. ” 

” Ymmärrättekö, ” Siunattuja ovat puhtaat, sillä he saavat nähdä Jumalan? ” Ymmärrättekö miksi 

niin moni ei voi löytää Minua rukouksistaan? Kyllä, etsikää, kunnes löydätte Minut, mutta ensin 

siivotkaa talonne. Tulkaa Minun tyköni puhtaina, luokaa valtaistuin huone sydämeenne, sellainen, 

jota ei ole tämän maailman saasta turmellut. Ja Minun täytyy sanoa, että ei yksin saasta, vaan 

maailmallisuus on Minusta loukkaavaa. ” 

” Lihalliset kiinnostuksen kohteet ruuanlaitossa, ompelemisessa, sisustamisessa, ostamisessa, 

myymisessä, haluten tätä ja haluten sitä. Voi, ne idolit ovat inhottavia Minusta ja kun minä löydän 

sen kaltaista sotkua sydämestä, Minä haluan juosta toiseen suuntaan. Ja kun minä näen, että sielu 

pitää sitä parempana kuin Minun seuraani, niinpä Minun sydämeni romahtaa surullisuudesta. Voi, 

kuinka te voitte pitää näitä arvottomia idoleita parempana kuin Minua, kuinka te voitte? ”  

” Minä en nyt puhu siitä, jos te olette allapäin, tai olette syvästi loukkaantuneita ja pettyneitä ja 

suuntaatte jäätelön ja elokuvan pariin. Vaikkakin valitkaa puhdas elokuva. Minä puhun tietoisen 

päätöksen tekemisestä luopua ajasta minun kanssani hyödyttömien asioiden vuoksi. Siksi minä 

petyn niin sinuun, kun sinä seuraat internetin jänönpolkuja. Mitä ajanhukkaa. Ja sinä olet 

parantanut paljon tapojasi, Rakkaani, ja et seuraa uutistarinota, jotka ruokkivat uteliaisuuttasi. 

Parantanut paljon. ”  

” Nämä ovat tietoisia syntejä, joita et huomaa, ”Voi Herra, puhdista minut minun tietämättömistä 

synneistäni. ” Kun olet surffailusi surffaillut, sinä tunnet vakaasti, ”Sinä tiedät, Minä en olisi saanut 

haaskata aikaa.” Sinun sydämesi vajoaa hieman tietäen, että olet aiheuttanut Minulle 

pettymyksen. Ja sinä et ole vain haaskannut aikaa, olet myös täyttänyt pääsi tarpeettomilla 

huolilla, sitten sinä puhut niitä muille ja levität niitä ympäriinsä, niin, että et vain vaikuta itseesi 

vaan muihin myös, antaen heille huonon esimerkin. Näetkö, mitä Minä näen, nyt? ”    
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( Clare ) Kyllä Herra, jopa ensimmäistä kertaa, minä ymmärrän, miksi minä tunnen tietyllä tavoin, 

sen jälkeen kun olen tehnyt jotain, mikä ei ollut Sinun täydellisen tahtosi mukaista. 

( Jeesus ) ” No niin, Minun Morsiameni, Minä en sano tätä tuomitakseni teitä, ymmärrättekö sen? 

Minä vastaan rukouksiinne, tämä on se, mitä Minä vaadin teiltä, tämän takia teidän on niin 

vaikeaa nähdä ja kuulla minua. Työstäkää tätä ja minä siunaan teitä vierailuilla ja lohdutuksilla. 

Minä lupaan teille. ”  

” No niin, siinä on tarpeeksi pureskeltavaa tänä iltana, Minun kyyhkyni. Kiitos, kun olet vastannut 

Minulle niin auliisti, kaikki rakkaat sinun kanavallasi ovat olleet Minun sydämelläni, ja nyt me 

voimme kaikki työskennellä yhdessä täyttääksemme unelmanne ja halunne olla Minun kanssani. ”  

” minä rakastan teitä kaikkia suuresti ja hellästi. Minä tulen teitä varten. Valmistelkaa itsenne. ” 

 

 

30. Mark Vicler selittää... Kuinka kuulla Jumalan ääntä! 
 

Löydä neljä avainta johdonmukaiseen, voimakkaaseen ja elämää antavaan keskusteluun Jumalan 

kanssa. 

Kääntyilin ja pyörin sängyssä kykenemättä saamaan unta. Yksi ajatus pyöri jatkuvasti mielessäni: 

”Mitä, jos kuolisin tänä iltana? En ole valmis menemään taivaaseen.” Kun en pystynyt karistamaan 

tätä ajatusta, nousin ylös, menin alakertaan ja odotin vanhempieni saapumista kotiin heidän 

menostaan. Kun he saapuivat kotiin, niin ilmoitin, että halusin tulla pelastetuksi. Ja he veivät minut 

suoraan pastorin kotiin, missä hän selitti Jumalan pelastussuunnitelman ja rukoilimme 

synnintekijän rukouksen. Minä olin 15 vuoden ikäinen kun hyväksyin Jeesus Kristuksen sydämeeni 

Herranani ja pelastajanani. 

Se oli Jumalan ääni, joka puhui minulle sinä iltana kutsuen minua valtakuntaansa. Hänen äänensä 

kuului kuin spontaanina ajatuksena pääni sisällä. En kuitenkaan määritellyt sitä ensisijaisena 

tapana kuulla Jumalan ääntä ennenkuin olin kymmenen vuotta epätoivoisesti yrittänyt kuulla 

Häntä selkeästi.  

Kristinusko on ainutlaatuinen uskontojen joukossa, sillä se tarjoaa henkilökohtaisen suhteen 

maailmankaikkeuden Luojaan tässä ja nyt. Ja se suhde kestää läpi ikuisuuden. Jeesus julisti, ”Ja 

ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan.” (Joh. 17:3) Epäonneksi 

monet kirkossa ohittavat tämän suuren siunauksen suhteesta Herraamme, koska me olemme 

hukanneet kyvyn tunnistaa Hänen äänensä. Vaikka Johannes lupasi meille, että ” Minun lampaani 

kuulevat minun ääneni.” (Joh. 10:27) Niin silti liian monet uskovat ovat nääntyneet ilman tätä 

intiimiä suhdetta, joka yksin voi tyydyttää heidän sydämensä halut. 

Minä olin yksi niistä lampaista, joka ei kyennyt identifioimaan paimeneni ääntä. Minä kaipasin 

syvempää hengellistä suhdetta Jumalan kanssa, mutta en kyennyt löytämään sitä. Sitten Kristityn 

elämäni yhdentenätoista vuotena sain spontaanin ajatuksen, että ”Minun pitäisi pyhittää yksi 

vuosi elämästäni ja keskittyä opettelemaan, kuinka kuulla Jumalan ääntä.” Päätin toimia ajatuksen 

mukaisesti ja pyhittää vuoden keskittyen vain tähän työhön. Kuinka kuulla Jumalan ääntä. 

Kuitenkaan tietämättä, että se oli Herra, joka kutsui minua investoimaan aikani tähän työhön. 
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Tämän vuoden aikana Herra paljasti minulle neljä yksinkertaista avainta, jotka avaavat Hänen 

äänensä aarteen. Kaikki neljä avainta löytyvät Habakukin kirjasta. (Hab. 2:1-2) Näiden neljän 

avaimen käyttäminen yhdessä mahdollisti minun helposti kuulla Jumalan ääntä päivittäin. Se oli 

kaikkein käänteentekevin askel, minkä olen koskaan ottanut 45 vuotta kestäneen kristityn elämäni 

aikana! Haluaisin jakaa nämä avaimet kanssasi, jotta itsekin voisit kokeilla niitä ja nähdä, josko ne 

tekisivät saman sinulle. 

1. Ensimmäinen avain: Jumalan ääni sydämessäsi usein kuullostaa kuin virralta spontaaneja 

ajatuksia. 

Habakuk tunsi Jumalan äänen puhuvan hänelle. (Hab. 2:2) Elia kuvasi sitä, kuin ”pieni, hiljainen 

ääni.” (1. Kun. 19:12) Olin aina koittanut kuunnella sisäistä kuultavissa olevaa ääntä ja Jumala 

silloin tällöin puhuukin niin. Olen kuitenkin huomannut, että yleensä Jumalan ääni tulee kuin 

spontaaneina ajatuksina tai ajatusten virtana. 

Esimerkiksi, Oletko koskaan ajanut autolla ja yhtäkkiä saanut ajatuksen rukoilla jonkun puolesta? 

Etkö uskonut, että se oli Jumala kehoittamassa sinua rukoilemaan? Miltä Jumalan ääni oikein 

kuullosti? Oliko se kuultavissa oleva ääni vai oliko se spontaani ajatus, joka ilmaantui mieleesi? 

Kokemus osoittaa, että me havaitsemme hengellisen tason kommunikaation kuin spontaaneina 

ajatuksina, vaikutelmina ja visioina. Ja kirjoitukset vahvistavat tämän monin tavoin. Esimerkiksi 

yksi määritelmä sanalle paga, joka on hebrealainen sana esirukoukselle, on ”mahdollinen 

kohtaaminen tai ennalta-arvaamaton tapaaminen.” Kun Jumala tuo mieleemme ihmisiä, Hän 

tekee niin pagan kautta. Sattumanvarainen ajatus ”vahingossa” kohtaa omat ajatuksemme. Me 

kohtelemme sitä sattumanvaraisena ajatuksena, joka ei ole järkeilyn tulosta. Kuitenkin se on 

tarkoituksen mukainen ajatus, sillä Jumala lähetti sen meille. 

Eli jos haluat kuulla Jumalan ääntä, niin sinun on hiljennettävä itsesi vastaanottamaan mahdollinen 

kohtaaminen, spontaani ajatus tai ajatuksen virta. Jopa saatanan ajatukset tulevat meille kuin 

spontaaneina ajatuksina ja sen vuoksi meitä on käsketty, että ”Me vangitsemme kaikki ajatukset” 

(2. Kor. 10:5) Olen varma siitä, että meillä kaikilla on kokemuksia spotaaneista pahoista 

ajatuksista, joita meille tulee. Jotka tuntuvat hyökkäävän kesken jopa rukouksen ja ylistyksen. 

Siispä yhteenvetona: analyyttiset ajatukset ovat itseltä, spontaanit hyvät ajatukset tulevat Pyhältä 

Hengeltä ja spontaanit pahat ajatukset tulevat pahoilta hengiltä. 

Jumalan ajatukset myötäilevät kirjoituksia ja Hänen monia nimiään: Lohduttaja, neuvonantaja, 

opettaja, elämän antaja, parantaja ja pelastaja. Hänen ajatuksensa ovat mieltä ylentäviä, 

kehoittavia ja lohduttavia. Hänen ajatuksensa ovat ”puhdasta ja pyhää, ja niin ne myös rakentavat 

rauhaa, ne ovat lempeitä ja sopuisia, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, ne ovat 

tasapuolisia ja teeskentelemättömiä.” (Jaak. 3:17) 

Saatanan ajatukset ovat linjassa hänen monien nimiensä kanssa: syyttäjä, vastustaja, varas, joka 

tulee tappaakseen, varastaakseen ja tuhotakseen. Hänen ajatuksensa syyllistävät ja tuovat 

epätoivoa, hyljeksintää, pelkoa, epäilyksiä, epäuskoa ja yleisesti ottaen kurjuutta. Saatanan 

ajatukset tuovat ”kateutta ja riidanhalua.” (Jaak. 3:14,15) 

2. Toinen avain: Hiljenny aistiaksesi Jumalan ajatusten virtaus. 

Habakuk sanoi, ”Minä seison vartiopaikallani...” (Hab. 2:1) Habakuk tiesi, että kuullakseen Jumalan 

hiljaisen, sisäisen, spontaanin ajatuksen, hänen olisi ensin mentävä hiljaiseen paikkaan ja 
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vaimennettava omat ajatuksensa ja tunteensa. Psalmi 62:6 kehoittaa meitä hiljentämään 

sielumme Jumalan edessä. Syvällä sielumme sisimmässä on tuntemus (spontaani virta), jonka 

jokainen meistä voi kokea, kun hiljennämme itsemme ja mielemme. Jos emme ole hiljaa, niin 

aistimme vain omat ajatuksemme. 

Jumalan rakastaminen hiljaisen ylistysmusiikin kautta on yksi hyvin tehokas tapa hiljentyä. (2. Kun. 

3:15) Ylistyksen ja hiljentymisen jälkeen minä avaan itseni sille spontaanille ajatusten virralle. Jos 

mieleeni tulevat ajatukset ovat asioita, jotka olen unohtanut tehdä, niin silloin kirjoitan ne ylös, 

että voin tehdä ne myöhemmin. Jos mieleeni tulee syyllisyyttä ja arvottomuutta, silloin kadun 

perin pohjin. Ja vastaanotan peseytymisen uhrilampaan veressä, pukien päälleni Hänen 

oikeudenmukaisuuden kaavun ja nähden itseni tahrattomana Jumalan edessä. (Jes. 61:10; Kol. 

1:22) 

Puhdas keskittyminen takaa puhtaimman virran: Jotta voi vastaanottaa Jumalan sanan 

puhtaimmillaan, on hyvin tärkeää, että minun sydämeni on oikein suuntautunut samalla kun 

hiljennyn, koska intuitiivinen ajatusten virta tulee silmieni edessä esitettävästä visiosta. Jos 

kohdennan katseeni Jeesukseen, on intuitiivinen ajatusten virta puhdas ja se tulee Jeesukselta. 

Mutta jos kohdennan katseeni johonkin, mitä sydämeni halajaa, niin silloin se mielihalu vaikuttaa 

virtaan. Jotta virta olisi puhdas, minun täytyy hiljentyä ja huolellisesti kohdennettava katseeni 

Jeesukseen. (Hepr.12:2) 

Vielä kerran. Kun hiljaa ylistää Kuningasta, niin se saa melko helposti aikaan tyyneyden, josta voi 

vastaanottaa ajatusten virran. On tarkoituksenmukaista, että aloitan rukouksen niin kuin Jeesus 

meitä opetti: ”Isä meidän, joka olet Taivaassa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi...” Jeesus opetti 

meitä aloittamaan rukouksen nostamalla katseemme Isäämme kohti ja katsomaan Häntä. Me 

emme aloita rukoustamme ongelmillamme. Me aloitamme rukouksemme katsomalla Häneen! 

3. Kolmas avain: Kohdenna katseesi Jeesukseen ja pyydä saada vastaanottaa visio. 

Habakuk sanoi, ”asetun tähystämään saadakseni tietää,” (Hab. 2:1-2) Habakuk itseasiassa katsoi 

näkyä/visiota, kun hän rukoili. Nyt kun uskon, että Raamattu on tarkoitettu elettäväksi, niin päätin, 

että myös minä voisin alkaa sieluni silmin katsoa hengen maailmaan nähdäkseni, mitä voin nähdä. 

Tee, mitä kuningas Daavid teki! Hyvä tapa aloittaa näkemään sielun silmin on tehdä sama, mitä 

kuningas Daavid teki: ”sillä Daavid sanoo Hänestä: ’MINÄ NÄEN ALATI EDESSÄNI HERRAN, HÄN 

PYSYY OIKEALLA PUOLELLANI, ETTEN HORJAHTAISI.’” (Ap. t. 2:25) Alkuperäinen psalmi tekee 

selväksi, että se oli Daavidin päätös, eikä jatkuva yliluonnollinen ilmestys: ”Minä (itse) pysyn aina 

lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju.” (Ps. 16:8) 

Koska David tiesi, että Herra oli aina hänen kanssaan, hän päätteli sisimmässään, että hän näkisi 

läpi elämänsä tämän totuuden sielunsa silmin. Tietäen, että tämä pitäisi hänen uskonsa vahvana.  

Me tapaamme sanoa, ”Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.” Minä uskon tämän, sillä kuvat 

ovat sydämen kieltä. Voimme havaita, että Jeesus käytti opettaessaan kuvakieltä jatkuvasti. (Matt. 

13:34) Kun käytän mielikuvia rukoillessani, niin kohdennan katseeni Jeesukseen. Puhun silloin 

sydämeni kieltä ja se siirtää minut nopeasti sydämen/hengelliseen todellisuuteen mieleni ohi. 

Käytä Jumalaista mielikuvitusta: Niinpä minä päätin tehdä samoin kuin Daavid teki ja kehitin 

”Jumalaisen mielikuvituksen”, jota voisin kuvailla; ”kuvitella asioita niin kuin Jumala on niiden 
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sanonut olevan.” Luonnollisesti jos kuvittelen, että Jeesus EI ole kanssani, niin silloin se olisi 

valheellinen mielikuva. Ja se ei olisi viisasta. 

En voi keksiä mitään syytä, miksi kuvittelisin kirjoitusten vastaisia asioita. Sen vuoksi näen aina 

Jeesuksen oikealla puolellani. Aina. Lisään tähän Paavalin rukouksen Jumalalle sielun silmien 

avaamisesta. (Ef. 1:17-18) Sitten virittäydyn Pyhän Hengen virtaan ja Hän laittaa mielikuvan 

elämään. Olen huomannut, että voin astua näistä Jumalaisista kuvista Taivaalliseen visioon/ 

näkyyn. 

Se on suuremmoista, yksinkertaista ja lapsenomaista! Tietenkin, sen pitäisikin olla, sillä meille on 

kerrottu, että päästäksemme Taivasten valtakuntaan, meidän on tultava lastenkaltaisiksi. Minun 

kuusivuotias tyttären tyttäreni osaa tehdä tämän ja hän kertoo minulle kokemuksistaan ja siitä, 

kuinka kaksi enkeliä seisoo vartiossa hänen molemmin puolin suojellen häntä. Tulet huomaamaan, 

että sinun nuoremmat lapsesi osaavat näiden neljän avaimen avulla tehdä tämän helpommin kuin 

sinä osaat! Kokeile tätä heidän kanssaan ja tulet huomaamaan sen. 

Mooseksen ensimmäisestä kirjasta Johanneksen ilmestykseen Jumala antoi unia ja visioita/näkyjä. 

Ja Hän erityisesti sanoi, että viimeisinä päivinä Hän tulisi vuodattamaan Hänen Henkensä kaikkiin 

ihmisiin ja me tulisimme näkemään unia ja näkyjä. (Ap. t. 2:1-4,17) Meidän täytyy katsoa jos 

haluamme nähdä! Daniel näki näyn mielessään ja sanoi, ”Minä näin näyssäni...Kun minä sitä 

katselin...Yhä minä katselin...” (Dan. 7:2,9,13) 

Niinpä minun piti katua, kun en katsonut ja aloittaa sieluni/sydämeni silmin näkemään Herra ja 

katsoa Häntä. Rukoillessani annan katseeni etsiä Jeesusta. Sitten katson Häntä ja kuuntelen kun 

Hän puhuu minulle. Tehden ja sanoen asioita, joita Hänellä on sydämellään. Monet kristityt 

huomaisivat tämän jos vain katsoisivat. He näkisivät eläviä kuvia samalla tavalla kun he 

vastaanottavat ajatusten virtaa. 

Jeesus on Immanuel, ”Jumala kanssamme”. (Matt. 1:23) Se on niin yksinkertaista. Sinä voit nähdä 

Kristuksen vierelläsi, koska Kristus on vierelläsi. Itseasiassa, näky voi tulla niin helposti, että saatat 

tuntea houkutusta torjua se ajatellen, että se on vain sinun mielikuvasi. Mutta jos jatkat tämän 

kuvien virran katselua, niin pian voitat uskolla epäilysi kun huomaat, että niiden kuvien sisältö voi 

olla lähtöisin vain kaikki voivalta Jumalalta. 

Elämän tyyli: Jeesus demonstroi kykyä elää jatkuvassa yhteydessä Jumalaan julistaen, että Hän ei 

tehnyt mitään omaaloitteisesti, mutta tehden vain sen, mitä Hän näki Isä tekevän ja kuuli Hänen 

sanovan. (Joh. 5:19,20,30) Mikä uskomaton tapa elää! 

Onko sinun on mahdollista elää Taivaallisesta aloitteesta, kuin Jeesus eli? Kyllä! Sitä kutsutaan 

”Pysymiseksi Jeesuksessa” (Joh. 15) Suuntaa katseesi Jessukseen. Verho on repäisty, mahdollistaen 

pääsyn Jumalan välittömään läheisyyteen. Ja Hän kutsuu sinua lähemmäksi. (Luuk. 23:45; Hepr. 

10:19-22) ”Rukoilen, että sydämenne silmät aukeaisivat” ja sinä näkisit Hänen visionsa. Ne ovat 

Hänen lahjansa sinulle, ilmaiseksi annettu. (Ap. t. 2:17) 

4. Neljäs avain: Kokemuksen ylöskirjoittaminen, journalismi. Kirjoita ylös rukouksesi ja Jumalan 

vastaukset. Se tuo suuren vapauden kuulla Jumalan ääntä. 

5. Jumala kehoitti Habakukia kirjoittamaan ylös näyn. (Hab. 2:2) Se ei ollut ainutlaatuinen käsky . 

Kirjoituksissa on monia esimerkkejä henkilöiden rukouksista ja Jumalan vastauksesta. (esim. 

psalmit, monet profeetat, Johanneksen Ilmestys.) 
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Kutsun prosessia ”kaksisuuntaiseksi journalismiksi” ja olen huomannut sen olevan erinomainen 

katalyytti erottamaan Jumalan sisäisen, spontaanin virran, sillä samalla kun kirjoitan, voin kirjoittaa 

uskossa pitkät pätkät yksinkertaisesti uskoen, että se on Jumala. Tiedän, että minun on testattava 

se, minkä uskon saaneeni Jumalalta. 

Testaamiseen kuitenkin liittyy myös epäily ja epäily estää Tavaallisen kommunikaation. Sen takia 

en halua testata samalla kun yritän vastaanottaa. (Hepr. 11:6) Kirjoittaessani voin samalla 

vastaanottaa uskossa tietäen, että kun virta on loppunut, niin voin testata ja tutkia viestin 

huolellisesti varmistuen siitä, että viesti on linjassa kirjoitusten kanssa. (1 Tess. 5:21) 

Siirrä syrjään epäilys: Epäilys saattaa haitata sinua aluksi, mutta heitä se pois muistuttaen itseäsi 

siitä, että Jumalan sanan ja näkyjen ylös kirjaaminen on Raamatullinen konsepti. On myös 

Raamatun mukaista, että Jumala on läsnä puhuen lapsilleen. Raamatussa sanotaan, että saatana 

valaa jatkuvasti epäilyä sanoen, ”Onko Jumala todella sanonut...?” (1 Moos. 3:1) 

Opi rentoutumaan! Kun lopetamme työskentelyn ja vetäydymme Hänen lepoonsa, silloin Jumala 

voi vapaasti antaa sanojen virrata. (Hepr. 4:10) Istu mukavasti alas, ota kynä ja paperia (Tai 

tietokone, iPad...), hymyile ja käännä huomiosi kohti Herraa kiittäen ja ylistäen. Etsien Hänen 

kasvojaan. Kirjoita, ”Hyvää huomenta Herra! Rakastan Sinua.”... 

”Mitä haluaisit sanoa minulle?” Sitten hiljenny ja kohdista katseesi Jeesukseen. Ja tulet yhtäkkiä 

saamaan todella hyvän ajatuksen. Älä epäile sitä; Kirjoita se vain ylös. Kun myöhemmin luet 

kirjoitusta, tulet ihmeeksesi huomaamaan, että kirjoituksen sisältö on suuremmoista ja että sinä 

todellakin käyt dialogia Jumalan kanssa! 

Jumalan äänen kuuleminen valaistun (tekstistä esiin nousevan) Raamatun sanan kautta: Jumalan 

tunteminen Raamatun kautta on ratkaisevan tärkeä perusta, jotta voi kuulla Hänen äänensä. 

Sinulla täytyy siis olla vakaasti sitoutunut tuntemaan ja noudattamaan Jumalan kirjoitettua sanaa. 

Meitä on käsketty tutkimaan ja mietiskelemään kirjoituksia. (Joos. 1:8) Kun rukoilemme Raamatun 

mukaan, me huomaamme joidenkin säkeiden nousevan esiin tekstistä ja kiinnittävän huomiomme. 

Tämä on toinen hyvin voimakas tapa, jolla Jumala puhuu meille. Jumala on käskenyt meitä 

säännöllisesti pohtimaan kirjoituksia ja se on ehdoton edellytys todelliseen kristilliseen elämään.  

Hyödynnä hengellisiä neuvonantajia: Kasvusi ja turvallisuutesi kannalta on myös äärimmäisen 

tärkeää, että olet yhteydessä vakituisiin hengellisiin ohjaajiin ja neuvonantajiin. Kaikki merkittävät 

suunnanmuutokset, jotka tulevat ”kaksisuuntaisen journalismin” kautta, on syytä varmistaa oman 

hengellisenohjaajan kautta ennen kuin toimit niiden mukaan. Raamattu sanoo, että kahden tai 

kolmen todistajan sanalla jokainen asia on vahvistettava. (2. Kor. 13:1) Lisäksi, useampi 

neuvonantaja tuo onnistumisen. (Sananl. 15:22) Siispä varmistu siitä, että kuljet nöyryydessä, etsit 

ja vastaanotat neuvoa hengellisiltä neuvonantajiltasi. Tätä askelta ei voi ohittaa! 

Neljä avainta esiintyvät uudelleen ilmestyskirjassa: Johannes käytti niitä neljää avainta, mitä 

Habakuk käytti. Ilmestyskirjan luvusta 1:9-11 me huomaamme, että hän oli hengessä 

(rauhoittunut), hän kuuli äänen takaa (virittäytyi spontaaniuteen) sanoen, ”Kirjoita (journalisoi), 

mitä näet (näky),” Niinpä kummastakin, Vanhasta ja Uudesta Testamentista, löydämme samat 

neljä avainta käytettävän vastaanottamaan Jumalan ääntä. Älä huolehdi avaimien järjestyksestä. 

Varmistu vain siitä, että käytät kaikkia neljää avainta. 
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Yhteenvetona nämä neljä avainta toimivat (Pysähdy! Katso! Kuuntele! Kirjoita!): Niillä homma 

hoituu! Ihmiset kuulevat. Me takaamme, että jos käytät näitä neljää avainta yhdessä, niin ne 

toimivat sinulle ja kuulet Jumalan äänen. Kokeile niitä yhdessä ja huomaa, kuinka ne toimivat 

sinulle. Meillä on ilmaista musiikkia ladattavaksi. Tätä musiikkia voit kuunnella samalla kun 

journalisoit. Sitä on ladattavissa osoitteessa; cwgministries.org/galilee. 

Tallenteen ensimmäinen osa vie sinut mielikuvamatkalle Jeesuksen kanssa Genesaretinjärven 

(Galileanjärven) rannalle ja opastaa sinua käyttämään näitä neljää avainta yhdessä. Me 

rohkaisemme sinua kokeilemaan! Palautukoon voimasi kävellessäsi Herran kanssa läpi päivän 

kuumuuden. Tulkoon elämääsi kokemus henkilökohtaisesta suhteesta Herraamme ja 

pelastajaamme Jeesus Kristukseen sen koko suuruudessaan. Olkoon kanssakäymisestäsi Jumalan 

kanssa syvällisempi ja täyttäköön Hänen parannuksensa ja luovuudenhenkensä sinut läpikotaisin. 

 

 

31. Jeesus sanoo… Minä valmistelen teidät tätä Taivaallista Tapahtumaa varten… 

Te olette hyvin lähellä! 

 
TAIVAASEENNOSTO… MINÄ OLEN VALMISTELEMASSA TEITÄ TÄTÄ TAIVAALLISTA TAPAHTUMAA 

VARTEN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Maaliskuuta, 2015. 

Clare aloitti… Kun minä tulin istumaan Herran edessä, Hän otti minut valtaansa ensimmäisestä 

sekunnista lähtien. Hän oli pukeutunut valkeaan smokkiin, jossa oli valkea neilikka ja Hänen 

kasvonsa! Ne olivat tyrmäävän selkeät. Kun minä näin ne yksityiskohtaisesti, Hän nauroi ilosta. Voi, 

riemun aalto pyyhki koko minun olemukseni ja melkein nosti minut ylös lattiasta. Me olimme 

tanssimassa ja oli ilmeistä, että oli meidän häävastaanottomme.  

Me olimme tanssimassa ”Ylistäkää Häntä”-kappaleen tahdissa ja Hän lauloi minulle, kuten minä 

lauloin Hänelle. Hänen silmänsä lukkiutuivat minun silmiini sellaisella hellyydellä ja syvällisellä 

kiintymyksellä, Hänen rakkautensa Minua kohtaan oli erehtymätöntä ja minun Häneen? No niin, 

minä pystyin vaivoin seisomaan, niin heikot olivat minun polveni niinä hetkinä. Kaksi viimeisintä 

päivää minä olen tuntenut vaiteliaisuutta, että ehkäpä Taivaaseennosto ei olekaan niin pian kuin 

minä olin ennakoinut. Minä sanoin… ”Olenko minä jänistämässä?” Ja Hän vastasi… 

( Jeesus ) ” Ei, et jänistämässä, vaan olet varuillasi. Kyllä, Taivaaseennosto on käsillä. Minä haluan 

sinun päästävän irti Maapallosta ja kaikista odotuksistasi, mitä sinulla on ollut. Kaikki tulevat 

täyttymään Minun ajassani, täydellisessä ajassa. Mutta nyt on kunnian väliaika sinulle ja kaikille 

Minun Morsiamilleni. Minä olen ottamassa sinut Itselleni Clare, meidät tullaan vihkimään juuri 

Isän valtaistuimen edessä, ikuiseksi ajaksi, ja Minä otan sinut Minun talooni, elämään ja olemaan 

runsaasti Minun kanssani.”  

” Ja Minä tulen viemään sinut taivaallisille maisemille, oppimaan salaisuuksia siitä, kuinka Minä 

olen laittanut asioita yhteen – asioita, jotka kiehtoivat sinua lapsuudesta alkaen, niihin Minä tulen 

vastaamaan. Me tanssimme komeettojen ja tähtien välissä. Tähtisumun valojen leikittelyn alla, 
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tähtien kanssa tanssimista; tähdet laulavat ylistystä Minulle. Kaikki tämä ja enemmän on sinun, 

Minun Kyyhkyni.”  

( Clare ) Sitten kun musiikki jatkui, minä näin meidät lähestymässä loistavan, valkoisen katedraalin 

alttaria, kun Jeesus otti minun kädestäni kiinni ja asetti sen Hänen käsivarrelleen ja Hän esitteli 

minut Isälle sanoen ”Minä haluan ottaa tämän naisen Minun Aviovaimokseni.” 

Ja valojemme jälkeen Hän suuteli minua, hyvin puhdas ja hellä suudelma ja me käännyimme ja me 

etenimme käytävää pitkin, kun konfettia, riisiä ja kyyhkyjä lensi ilman halki, kunnes me olimme 

valkoisessa avolimusiinissa vilkuttaen ihmisille, kun meidät ajettiin palatsiin. Siellä me kävelimme 

ylös pitkiä kierreportaita ja huoneeseemme.  

Kun me aloimme rentoutua, Hän otti minun käteni ja katto katosi ja me lensimme ylös avaruuteen 

vai pitäisikö minun sanoa, että vain nousimme pystysuoraan, aivan hellävaraisesti. Pian me 

olimme tutkimassa avaruuden valojen kunnioita, värien sekoitus oli niin herkkää, sekoittuen 

sävyiksi, sateenkaaren väreissä kimalteleviksi, pastelleiksi. Kun me olimme vain leijumassa 

ylöspäin, Jeesus laittoi Hänen kätensä ulos ja otti kiinni komeetan ja ojensi sen minulle – se oli vain 

pehmopallon (=softball) kokoinen, mutta tulessa ja siitä lähti kipinöitä. 

Kun minä päästin siitä irti, se jatkoi matkaansa. Ihmeellistä, leikkiä komeettojen nappaamisella! 

Silti musiikki soi ja minä olin tanssituulella, mutta ei ollut tanssilattiaa. Sitten minä ajattelin, ”Voi, 

miten hauskaa olisi luistella galaksien ja tähtisumujen välissä” ja yhtäkkiä edessämme oli jäätä ja 

me luistelimme planeettojen ja kuiden ja tähtisumujen välissä niin vapaasti. Voi, minä en ole 

koskaan ajatellut sellaista taianomaista asiaa eläissäni!  

( Jeesus ) ” Kyllä, Minä olen saamassa sinut valmiiksi kotiin vietäväksi ja sinä tulet valmistelemaan 

myös Minun Morsiameni tähän taivaalliseen tapahtumaan. Ja heidän ilonsa ja odotuksensa tulevat 

liitelemään, tietäen ilot, joita Minä olen varannut heitä varten. Ja tämä suunnaton ilo, jota te 

tunnette vatsassanne, on vain esiaste sille kunnialle, mikä pian tulee olemaan teidän. Voi, kyllä, 

teidän varpaanne heiluvat ilossa, teidän koko olemuksenne laajenee jo pelkästä ajatuksesta, mitä 

tulee olemaan. ”  

” Ja kyllä, me tulemme laulamaan duettoa, kun sinä laulat Minulle ja Minä laulan sinulle ja meidän 

äänemme sekoittuvat täydelliseen harmoniaan, täydellisyyteen, jota vain Jumala voi luoda. Kyllä, 

sinä olet Minun Morsiameni ja Minä olen niin innoissani siitä päivästä! Minä voin vaivoin hillitä 

Itseni Taivaan Valtakunnan täyttymystä varten ja sinut tullaan nostamaan taivaallisessa huumassa 

ja kuinka me kaikki tulemme hurmioissamme riemuitsemaan!”   

( Clare ) Voi Herra, se on satujen tuolla puolen, enemmän kuin kukaan koskaan voisi kuvitella.  

( Jeesus ) ” Kyllä. Minä tiedän.” 

( Clare ) Hän suuteli minua ja minä katosin Hänen sydämeensä ja Hän hymyili…   

( Jeesus ) ” Kyllä, ikuisesti ja aina Minun. ” 

” No niin, Minä halusin teidän tietävän, että te olette hyvin lähellä, me olemme niin hyvin lähellä 

tai muuten Minä en paljastaisi näitä asioita teille. Siispä pitäkää kiinni, kestäkää, älkää lykätkö 

syksyyn, vaan pysykää juuri tässä nykyisessä ajassa, missä te olette.” 
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32. HÄÄT & PALATSI… CLAREN KOKEMUS JEESUKSEN KANSSA TAIVAASSA 

 
Kokemuksia Taivaassa, Clare & Ezekiel du Bois, 2. Tammikuuta, 2007. 

E-Kirja ”Morsiamen Kronikat” 

Rukouksen aikana kuljetettuna, minä huomasin olevani linnan pihalla, pilvisenä päivänä ja minua 

ympäröivät irlantilaiset, kuudennen vuosisadan kristityt. Minä tunnistin heidät tutuista 

kelttiläisistä symboleista. Ita toi minulle hienon ruunikon hevosen, täysin satuloidun ja auttoi 

minut kahareisin selkään.  

Minä käännyin reippaasti ja ratsastin ulos linnan seinien sisäpuolelta, ikivanhaan tammimetsään 

täyttä laukkaa, eikä minulla ollut aavistustakaan, minne minä olin menossa, minä vain tiesin, että 

minun täytyi mennä. Keskiaikainen kuja oli tiheästi ylikasvanut ja pahaenteinen molemmilta 

puolilta, kuitenkin kerroin itselleni… ”Nyt ei ole aika pelätä. Ratsasta vain eteenpäin.” 

Hyvin lyhyen ajan jälkeen, minä saavuin aukiolle, jossa oli vielä toinenkin linna, laskusilta oli 

alhaalla ja ennen kuin tiesinkään, minun ratsuni kulki siitä ilman epäröintiä, sillan yli ja seinien 

sisäpuolelle, missä se tuli seisakkeelle. Kun minä etsin jotakin elonmerkkiä, laskusilta mystisesti 

nousi ylös ja sen massiiviset ovet sulkeutuivat takanani. 

Oudosti tunsin oloni turvalliseksi, vaikkakin sisäpiha ja parvekkeet olivat täysin autiot. Minä tulin 

alas ja aloin tutkimaan pitkää kivikäytävää, joka johti kahdelle massiiviselle ovelle. Ilman epäröintiä 

minä avasin yhden ja astuin sisään pieneen goottilaiseen kappeliin, jossa sulokkaat pylväät tukivat 

filigraani kaaria. Korkealla alttarin yläpuolella oli vaikuttava ruusuikkuna, suihkuttaen hellästi 

siivilöityä värejä kaikkialle ylevään kammioon.   

Koko paikassa ei ollut sieluakaan. Se vaikutti salaiselta kappelilta, jossakin satumaassa. Minä 

ihmettelin… ”Miksi minä olen täällä?” Ennen kuin minä pystyin edes harkitsemaan vastausta, 

ruusuikkuna räjähti väreihin ja Herra Jeesus laskeutui huoneeseen valokeilan keskeen.  

Hän oli pukeutunut juhlalliseen valkoiseen vihkipukuun ja seisoi kirkon etuosassa, ikään kuin 

odottaen Hänen Morsiantaan. Sulouden aalto pyyhkäisi minuun, kun meidän katseemme 

kohtasivat ja minä tajusin, että oli meidän hääpäivämme ja Hän oli odottamassa minua.  

Seuraavassa hetkessä minut otettiin pois ruumiistani ja katselin alaspäin koko näkymää ylhäältä 

kuoroparvelta kirkon perältä. Minä näin itseni seisomassa kirkon keskellä, puettuna 

hienostuneeseen hääpukuun, joka oli koristeltu helmiäisenhohtoisilla laskostetuilla kyyhkyn 

siivillä, takaa niskasta minun vyötäisilleni, ja sieltä alas hohtavaa valkeaa satiinia, kirjailtuna 

helmillä ja se pyyhki marmorilattiaa kolmen jalan pituudelta kummallakin sivulla.  

 Loistokas enkelien muodostama ruusuke ympäröi minua, he letittivät minun hiuksiani, laittaen 

helmiä niihin ja työskentelivät hunnun alla, viimeistellen minun hiuksiani, valmistellen minua 

minun Taivaallista Puolisoani varten. 

Viimein he olivat lopettaneet ja enkeli astui esiin ja hetken harkinnan jälkeen, minä tajusin… ”Sinä 

olet minun suojelusenkelini… ” Minä en ollut koskaan nähnyt häntä sellaisella tarkkuudella 

aikaisemmin. Hän oli pitkä, vaaleatukkainen ja hänen esiintymisensä oli muodollisen arvokasta, 
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vaikuttavan voimakasta kuitenkin hänestä huokui lempeyttä, käärittynä pehmeään platinan 

vaaleuteen.  

Hän loi vielä viimeisen katseen minuun, hänen kimmeltävät silmänsä pettivät aavistuksen 

katkeransuloista iloa. Tämä oli hänen viimeinen päivänsä minun kanssani, päivä, jota me kaikki 

olimme odottaneet, päivä, jolloin hän päästäisi vahingoittumattomana minun taivaallisen 

puolisoni luo, hänen toimeksiantonsa onnistuneesti loppuun saatettuna. 

Salamannopea ajatus lävisti minun sydämeni… ”Kuinka minä voin kiittää minun enkeliäni? Kuinka 

minä koskaan voin kiittää sinua, kun sinä olet uskollisesti seisonut vierelläni ja harvoin saanut 

tunnustusta minulta? Kuinka minä koskaan voin…?” 

Hän suuteli minua poskelle ja nosti minun käteni omaansa, kun me menimme käytävää Jeesuksen 

luo ja Hän säteili odotusta. Ne olivat satuhäät minun käsityskykyni yläpuolella. Oli kuin minun 

omat toimeni olisivat olleet täysin keskeytyksissä ja minä ratsastin näkymättömiä luikuportaita, 

jotka liikkuivat väistämättömään ilon kohtaloon, jota minä olin odottanut koko minun kristillisen 

elämäni. 

 Kun minä seisoin Herran edessä, elämäni rakkauden, Hänen, joka oli antanut minulle anteeksi 

epäonnistumisen toisensa jälkeen, Hänen, joka ei koskaan väsynyt antamaan minulle toista 

mahdollisuutta, joka piti minua pystyssä ja jonka täytyi elää minun pimeimmän puoleni kanssa. 

Kun minä seisoin Hänen edessään, vanha elämä katosi kuin mutainen joki, joka virtaa 

tahrattomaan armon mereen, täysin puhdistaen sen jokaisesta epäpuhtaudesta.  

Hän otti kultaisen sormuksen, jossa oli kolme kimmeltävää markiisi timanttia ja asetti sen minun 

sormeeni ja sanoen… ”Tällä sormuksella Minä sinut otan puolisokseni” ja Hän suuteli minua 

hellästi. Sitten tarttuen minua oikeasta kädestä, me aloimme nousta katedraalin lattiasta ilmaan, 

kunnes me olimme nousseet ruusuikkunan läpi taivaaseen päin. Tunsin olevani ympäröity pyhällä 

ihmeellä, joka kantoi minua ylhäällä minun kuolemattoman sieluni puolison kanssa. 

Me saavuimme palatsiin, joka vaikutti olevan yksi valtava huone, jossa oli avoin sisäänkäynti ja 

suuri suihkulähde, joka suihkutti herkkiä vesisuihkuja ilmaan, ja se toi mieleen lapsuuden ihmeen, 

jonka koin Buckinghamin Suihkulähteellä, Chigagossa. Sisällä lattiat oli kiillotettua marmoria ja 

katto oli keskeltä auki oleva kupoli, päästäen sisään hellästi hajotettua valoa. 

Missään ei ollut pimeyttä tai varjoja, vain kirkasta ja pehmeää valoa. Sisätila oli ehkä sata jalkaa 

(jalka= noin 0,3 metriä.100 jalkaa=n. 30 metriä)) pitkä ja kuusikymmentä jalkaa leveä ja siellä oli 

seitsemän suurta vesiputousta, ulottuen melkein kattoon asti. Kolme oli vasemmalla puolella ja 

kolme oikealla puolella, noin kaksikymmentäviisi jalkaa leveitä, joissa oli kalliopaljastumaa sekä 

kuusia, erilaisia saniaisia ja kukkia niiden välissä. 

Huoneen päässä oli massiivinen, viisikymmentä jalkaa leveä vesiputous, mutta huolimatta 

virtaavan veden määrästä, oli kuitenkin tarpeeksi hiljaista, että pystyi kuulemaan kaikuvat kyyhkyn 

siiveniskut, kun kyyhkyt iloisesti kulkivat toistensa ohitse edestakaisin. Minä vaistosin, että kaikki 

tämä vesi virtasi Isä Jumalan valtaistuimen alta ja ne olivat Elämän Joen latvavesiä. 

Minun oikea käteni oli Herran vasemmassa, kun Hän käveli minun kanssani ja minä pystyin 

näkemään minun pitkän ja koristeellisesti helmillä koristellun morsiuslaahuksen, kun se pyyhki 

lattiaa. Kultainen kotka laskeutui kiviseltä kalliojyrkänteeltä, ensimmäisen vesiputouksen 

yläpuolelta ja se laskeutui minun vasemmalle käsivarrelleni, sen kynnet hellästi tarttuivat kuin 
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ihmisen sormet. Se oli sädehtivä kuin kiiltävä vaski, tiiviisti keskittynyt ja kuninkaallinen kuin soturi 

taistelussa kuitenkin täysin levossa minun käsivarrellani.  

Minä vaistosin, että sillä oli erityistä merkitystä ja ihmettelin, että mitä se olisi. Jeesus toi minut 

ensimmäiselle vesiputoukselle, joka oli vasemmalla puolella. Valkopajuinen kahdenistuttava 

sohva, johon oli kudottu sydämiä, odotti kutsuvasti meitä. Me istuimme siinä yhdessä arvostaen 

tätä arkkitehtuurin ihmettä. Minä pystyin vaivoin uskomaan silmiäni, kun helmiäishohtoinen vesi 

tanssi ja välkkyi ihanissa sateenkaaren väreissä kimallellen, riikinkukon sävyissä, minun 

suosikeissani. 

Mahtavia olivat katsella vesiputoukset, jotka tulivat kuperkeikkaa alas, jotkut lempeinä suihkuina, 

jotkut suurina määrinä. Laventelin, akvamariinin, talvion sinisen, herkän ruusun ja satiinin valkean 

väriset värinauhat sulokkaasti virtasivat veden läpi. Kyyhkyt lensivät edestakaisin, niiden 

siiveniskut kaikuivat kautta tämän ihmeiden palatsin.  

Herra kääntyi ja katsoi syvälle minun silmiini… ” Kaikki tämä on sinun. ” 

Kykenemättä kontrolloimaan ajatuksiani, minä sanoin… ” Mutta minulla on vielä vaikeudet 

voitettavana.” 

Hän vastasi… ” Minä olen voittanut vaikeudet sinun puolestasi. Kaikki tämä on sinulle.” 

… Nyt ei ole mitään paheksuntaa heitä kohtaan, jotka ovat Jeesus Kristuksessa, koska Jeesus 

Kristuksen kautta elämän Hengen laki on vapauttanut minut synnin ja kuoleman laista… 

Hän, joka on aloittanut hyvän työn minussa, on saattanut sen loppuun. 

 

 

33. EZEKIELIN KOKEMUS JEESUKSEN KANSSA TAIVAASSA… PALATSI 

 
Morsiamen Kronikat. Ezekielin Kokemuksia. Palatsi  

Clare & Ezekiel du Bois:n Kokemuksia Taivaasta, 7. Tammikuuta, 2007. 

E-kirjasta ” Morsiamen Kronikat” 

Tänä iltana, Herra, kuten tavallista, Sinä olet pyytänyt minua tulemaan syrjemmälle Sinun kanssasi 

pois palatsista paikkaan, missä me voimme olla yhdessä jonkin aikaa. Heti kun ymmärrän tämän, 

Minä huomaan seisovani hiekkaisella niemellä, pienen joen rannalla.   

Se vaikuttaa olevan jossain päin Egyptiä, koska joen rannalla on papyrus ruokoja ja minä näen 

kyläläisiä perinteisissä egyptiläisissä puvuissa, työskennellen levittääkseen verkkojaan 

vastarannalla. Vieressäni on pitkä, karkeatekoinen, veistetty vene, työntö sauvat, jotka ovat siististi 

laitettu veneeseen ja ne lepäävät puisten istuimien yllä. Katson ylös ja Herra seisoo veneen 

etuosassa, kelaten köyttä ja valmistautuen työntämään sen veteen. Minä kurkotan alas auttamaan 

ohjaamaan sen jokeen ja hyppäämään virtaukseen, minä kiskon itseni ylös ja takaosaan.  

Vesi on ihmeellisen moniväristä, kimmeltäen prisman sateenkaaren väreissä läpikotaisin ja se on 

ihmeellisen lämmintä, kuitenkin erilaista siinä mielessä, että se ei tunnu maalliselta vedeltä. Siinä 
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on mukava, pehmeä, virkistävä tunne, kuitenkin kun kerran olen ulkona, tunnen oloni mukavaksi 

ja kosteaksi, mutta ei tippuvan märäksi.  

Täällä on leuto, aurinkoinen päivä täällä ja valkoiset jalohaikarat ovat kävelemässä varovaisesti 

vedenrajassa, pitkillä puujaloillaan ja mustilla jaloilla ja silmäilevät suurella näppäryydellä 

matalikkoja keskipäivän aterian saadakseen. Kuitenkin kun ne tulevat ylös, ne eivät ole saaneet 

kalaa, vaan jonkin herkän vedenalaisen kasvin lehtiä. Muistan, että Pyhissä Kirjoituksissa sanotaan, 

”Leijona tulee syömään heinää niin kuin härkä”, ja palautan mieleen, että Taivaassa ei ole 

tappamista tai kuolemaa ollenkaan. 

Jeesus työntää meidät eteenpäin ja ohjaa meidät keskemmälle virtaukseen ja minä olen 

ihmeissäni näystä, että kaksi aikuista virtahepoa tallustelee vain eteenpäin. Lähellä niiden perässä 

on kallisarvoinen vauva vasikka, iloisesti hyppien pysyäkseen vanhempiensa vauhdissa. Ne avaavat 

suunsa ammolleen haukotukseen, liikutellen päitään ylös alas meille, kun me ohitamme ne. Minun 

sydämeni ja mieleni jo laukkaavat innostuksesta, kun olen nähnyt nämä kahdet asukkaat niin 

lähekkäin toistensa kanssa. 

” Minä kerroin sinulle, että tämä olisi erityinen paikka, enkö kertonutkin?” Jeesus sanoo, 

lepuuttaen sauvaa sylissään hetken. 

” Voi, Herra, lakkaatko Sinä koskaan hämmästyttämästä minua?” Minä vastaan, kohdaten 

Jeesuksen rakastavan katseen. ” Kun minä näen Sinun katsovan minuun tällä tavalla, minun 

sydämeni alkaa lyödä äänekkäästi rinnassani ja minä olen varma, että kaikki taivaassa ja 

maapallolla voivat kuulla ja tuntea sen.” 

” Rakkaani, minä tunnen aivan kuin minun koko olemukseni olisi tulessa, mitä rakkaudellisimmalla 

intohimolla Sinua kohtaan. Minä vain haluan heittäytyä Sinun Käsivarsillesi tällä hetkellä!” minä 

sanoin, nojaten eteenpäin tullakseni eteenpäin Sinun luoksesi. 

Jeesus sanoi… ” Hei, hei Minun Morsiameni! Sinä tulet varmasti kääntämään meidät ympäri juuri 

tässä keskellä jokea! Sitäkö sinä haluat?”   

Ilman epäilystäkään minä huusin, ”Kyllä!” Minä loikkasin Häntä kohti ja vene kaatuu välittömästi. 

Tässä me olemme, nauraen ja pyörien kuin kaksi pientä lasta, uponneina tähän taivaalliseen 

veteen ja ikionnellisina ollen toistemme käsivarsilla. Kun joet täällä tyypillisesti ovat matalia, minä 

nousen ylös hiekkaiselle pohjalle, kuten teet sinäkin ja me heittäydymme eteenpäin 

samanaikaisesti, kurkottaen käsiämme ja jalkojamme saadaksemme kiinni veneen, joka on nyt 

virrassa ulottumattomissa.  

Jeesus ui eteenpäin nopeasti ja saa otteen köydestä ja minä saavutan Hänet juuri ajoissa 

saadakseni kiinni sivusta ja kiivetäkseni takaisin veneeseen. Kun Hän auttaa saamaan minun jalkani 

veneeseen, Hän hyppää pois vedestä ja iloisesti heilauttaa jalkansa veneeseen ja kääntyy 

laskeutuakseen Hänen istuimelleen. 

” Se oli melkoinen halaus!” Jeesus tokaisee, yhä ravistellen kimmeltävää vettä Hänen kasvoiltaan. 

” Kyllä, minä tiedän… tehdään se uudelleen!” Minä kikatan. Hän teeskentelee, aivan kuin 

kaataakseen veneen uudelleen ja sitten ottaakseen kiinni sivuista, vakauttaen sen kunnolla 

rempseällä naurulla. Me olemme yhä hengittämässä raskaasti hurjastelusta ja jälleen kerran me 

katsomme toisiamme silmiin ja minä huokaan syvään ylimaallisella ilolla. 
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Minä en voi uskoa, että minä todella olen täällä, katsoen Rakkaani silmiin ja minut vangitsee yhä 

enemmän Hänen sydämen sykkeensä. Hänen sydämensä on tässä vaiheessa säteilemässä ulos ja 

sisään minun omastani.  

Vaistoten, että Hän on täynnä odotusta, tietäen mikä minulla on edessäni, minä palaan itseeni 

jossain määrin, nostaen tukevan sauvan työntääkseni veneen rinnalla, mutta olen yhä täysin 

leijumassa rakkauden tuulissa. 

Jeesus näyttää niin majesteettiselta, kun Hän istuu korkealla ja nousee ylös keulassa, työntäen 

sauvalla mukana, pitääkseen meidät liikkeessä eteenpäin. Kaukana edessäpäin, hieman 

kaartuvassa mutkassa minä näen bambuisen laivatelakan ulkonevan joesta. Se on yhä hieman 

ylävirtaan, mutta Sinä alat työntämään jopa suuremmalla voimalla. Sinun innostuksesi saa minut 

työntämään suuremmalla päättäväisyydellä ja minä näytän tietävän vaistomaisesti, että me 

olemme tulossa lähemmäs matkamme syytä.  

Nyt ihmiset joka suunnasta juoksevat rantoja pitkin, heiluttaen käsiään ilmassa ja hurraten meille 

vahingoniloisessa juhlinnassa. Kun me lähestymme laituria, minä voin nähdä, että se mikä meitä 

odottaa, on paljon suurempaa kuin mikään mitä minä olen ennen kuvitellut. Kohoten korkealle, 

joesta johtavien leveiden askelmien yläpuolelle, kohoaa kaikkein kaunein palatsi, mitä minä olen 

koskaan nähnyt. Kaksitoista Kuninkaallista Vartijaa on asemissa toisiaan vastapäätä, nousten 

ylöspäin johtavia marmoriportaita. 

Tunnen itseni hieman hämmentyneeksi ajatuksesta, että en ole pukeutunut oikein sellaista 

tilaisuutta varten ja kun katson alas, Minä olen ällistynyt, kun näen, että me olemme täysin 

muuttuneet. Me emme enää ole sotkuisia eikä hiuksemme ole sekaisin aikaisemmasta leikistä, 

vaan me molemmat olemme pukeutuneet kauniisti mitä kuninkaallisimpiin häävaatteisiin. 

Kauniina ja loistokkaina me nousemme maihin ja vartijat saattavat meidät laituria pitkin ja 

ylöspäin. Kun pääsemme huipulle, minä olen sanaton edessäni olevasta näystä. 

Suoraan edessäni on suunnaton avoin eteinen. Avoimen kaartuvan sisäänkäynnin läpi, 

kuninkaalliseen saliin, jossa on pyöristetyt seinät, jotka johtavat ylhäällä massiiviseen pyöreään 

kupoliin. Ryöpyten alas korkeilta parvekkeilta, ovat luonnolliset putoukset, jotka löytävät tiensä 

alas pitkin seiniä, joita peittävät kivikasvot ja saniaiset, muratit ja muu rehevä kasvusto.  

Koko paikka on muutettu yhdeksi suureksi sisäviidakoksi. Tukaanit ja Arat liukuvat sulokkaasti alas 

orsiltaan, sekoittuen toisten eksoottisten, kaikenlaisten lintujen kanssa. Satunnainen kameleontti 

sallii itsensä tulla huomatuksi, samalla kun pienet lemuri-apina ryhmät kutsuvat toisiaan 

viiniköynnöksistä, ilmoittaen Kuninkaan ja Hänen Morsiamensa saapumisesta. 

Jeesus ottaa minun käteni ja saattaa minun huomiooni laajan valkoisen portaikon vasemmalla 

puolellamme. Ylöspäin ja ylöspäin meitä viedään, aivan kuin meitä kannettaisiin tuoksuvassa 

ilmassa, kunnes me saavutamme yläparvekkeen. Kun Hän ohjaa minua eteenpäin minä tunnen 

itseni kevyeksi kuin höyhen, pidellen Sinun kädestäsi. Nyt, tässä edessämme on verho aukeamassa 

pääpiirustushuoneen aulaan. Kun olemme sisällä, minä voin tuntea ihmeellisen eukalyptus puiden 

tuoksun.  

Toisella sivulla on ylellinen sohva, hienoine silkkityynyineen. Vastakkaisella puolella on iso lipasto 

ja vaatekaappi. Itämaiset, tiikkipuiset tuolit on sijoitettu ympäri huonetta ja pehmeät, ohuet 

verhot on ripustettu kaksoisovien eteen, ne avautuvat ulkoverannalle. Me etenemme ulos ovista 
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ja istumme pienen valkean pöydän ääreen. Ilmeisesti tulomme oli odotettu, sillä tässä edessämme 

on katettuna hyvin mukava brunssi. 

Meloneita, guavia, täydennettynä kateenkorvalla ja munilla, salaatilla, teellä ja monilla muilla 

herkullisilla virvokkeilla. Myös jukurttia ja viljoja, ja tuore kerma ja maito koristivat esillepanoa, ja 

ne lepäsivät orkideoiden, magnolioiden, tuoksuvien gardenioiden ja jasmiininkukkien joukossa. 

Mikään ei voisi olla niin täydellistä kuin tämä loistokas vastaanotto ja kukaan ei voisi olla niin 

ehdottoman hullaantunut, kuin mitä minä olen tässä jakaen näitä hääherkkuja Hänen kanssaan. 

 

 

34. Jeesus puhuu Sekaannuksesta, Ahdistuksesta, Valheista,  

Hyökkäyksistä Uskoa vastaan & Inhimillisestä Järkeilystä 

 
SEKAANNUS, AHDISTUS, VALHEET & HYÖKKÄYKSET USKOA VASTAAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Maaliskuuta, 2015. 

( Clare ) Tänä iltana rukoushetkessä, Herra oli ristillä, yhtenä verisenä lihamassana. Minä olin 

Hänen vieressään, aivan kuin olisin ollut ristillä Hänen vasemmalla puolellaan. Hän on aina minun 

oikealla puolellani. Hyvin pitkän ajan kuluttua, Hän seisoi maassa ja minä olin Hänen käsivarsillaan. 

Meillä molemmilla oli orjantappurakruunut ja Hän nyyhkytti. 

Jeesus aloitti… ”Katkeraa, katkeraa, katkeraa, se mitä Minun pitää tehdä, se on niin katkeraa. Voi, 

lohduta Minua, Clare, Minä todella tarvitsen sinun olevan kanssani tänään. ”  

( Clare ) Minä olen niin pahoillani Herra, pyydän, auta minua olemaan tottelevaisempi. 

( Jeesus ) ” No niin, sinä olet tässä nyt, ja Minä olen iloinen – pysy Minun luonani. Älä päästä 

Minua näkyvistäsi, etenkään nyt. ”  

” Kun aika lähestyy, uskoa ja toivoa vastaan tulee enemmän ja enemmän hyökkäyksiä ja ne tulevat 

ilkeämmiksi. Valhe kielistä oli vain muminaa siihen verrattuna, mitä Saatanalla on varattuna 

päästettäväksi vapaaksi. Hyökkäykset uskoa kohtaan tulevat raivokkaiksi. Minä haluan, että te 

kaikki valmistaudutte olemaan asemissa. Vakuuttakaa, että Jumala on oikeassa, pysykää Minun 

rinnallani. ”  

” Sillä Minä tarkoitan, että naulatkaa jokainen hyökkäys valheiden seinään ja älkää antako niiden 

viipyillä mielissänne. Älkää viihdyttäkö niitä, laittakaa ne pakosalle Pyhillä Kirjoituksilla… ”Jokainen 

ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton; ja jokaisen kielen, joka nousee käymään 

sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijan perintöosa, tämä on 

heidän vanhurskautensa, Minulta saatu, sanoo Herra.” Jesaja 54:17. 

 ” PUOLUSTAKAA Minun kunniaani Minun Morsiameni, puolustakaa Minua syyttäjän edessä. Minä 

olen kertonut teille, mitä tulee tapahtumaan, Minä olen kertonut teille, että Minä tulen ottamaan 

teidät Itselleni. Vihollinen tulee tekemään vielä yhden viimeisen sarjan yrityksiä saada teidät 

lankeamaan epäuskoon ja epätoivoon, että hän voisi siepata sielunne pois Minulta. ” 
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” Missään nimessä teidän ei tule uskoa mitään, mikä aiheuttaa Minun ja Minun jaloon käyttöön 

tarkoitettujen astioitteni epäilyä, pelkoa, herjausta. Äärimmäisen pelon ja sekasorron hetkillä 

vihollinen yrittää hyötyä ja yrittää tuhota uskonne. Kun tunnette tällaisia asioita, te olette 

tekemisissä demonien kanssa. Minä tiedän, kuinka vaikeaa teille on irrottautua tunnepitoisesta 

tilasta, jossa te olette ja nuhdella sortajaa. Siksi Minä varoitan teitä, siksi Minä kerron teille, 

kutsukaa Minut apuun, älkää yrittäkö taistella näitä asioita vastaan yksin, ne voivat nujertaa teidät, 

siksi teidän täytyy kutsua Minua. ” 

” Puolustakaa Minun kunniaani, pitäkää kiinni siitä, minkä olette erottaneet olevan totta, älkää 

antako vihollisen kangeta teitä siitä, minkä te tiedätte olevan totta, älkää kuunnelko älykkäitä 

väitteitä ja järkeilkö hänen kanssaan, kun te tunnette Minun teille antamani todellisuuden olevan 

uhattuna, nostakaa standardia ja taistelkaa. Älkää antako sen upota sydämiinne ja mieliinne. ”  

” Me olemme sodassa täällä ja tämä on hänen viimeinen tilaisuutensa ottaa vankeja. Ennalta 

varoitettu on ennalta aseistettu. Rukoilkaa säännöllisesti… ”Herra, päästä meidät pahasta.” 

 ” Mikä tahansa rauhan ja ilon häirintä on demonien työtä. Kun te tunnette pelkoa, pysähtykää. 

Käyttäkää Minun sanaani ja tuhotkaa se valhe. Pelko, ahdistus, epävarmuus, epäily, paniikki, kaikki 

nämä ovat sota-aseita, joita käytetään lamaannuttamaan ja tuhoamaan teidät. Epäily, Pelko ja 

Hämmennys ovat merkkejä demonisesta väliintulosta. Ottakaa esiin miekkanne ja tuhotkaa ne, 

ennen kuin ne saavat vahvemman jalansijan. ” 

” He tulevat yrittämään, mutta kun ne tulevat kimppuunne yhdestä suunnasta, Minä tulen 

auttamaan teitä taistelemaan heitä vastaan seitsemässä suunnassa, Minä tulen hajottamaan 

heidät ja laittamaan pötkimään pakoon, mutta Minä tarvitsen teidän yhteistyötänne. ”  

” Clare, yritä levätä Minussa, yritä tunnustaa, että Minä todellakin puhun sinulle. Pyydän, tämä on 

niin tärkeää, älkää antako mielenne ajelehtia, älkää edes hetkeksikään. OK? ”  

( Clare ) Kyllä, Minä aloin horjumaan sillä aikana, kun minä kuuntelin Häntä. Minä sanoin… ”Auta 

minua, Herra.” 

( Jeesus ) Minä tulen auttamaan, Minä autan. Tämä viesti on niin tärkeä rauhan säilyttämiseksi, 

sinä voit jo nähdä, kuinka vihollinen on ollut työskentelemässä mitätöidäkseen sen hyvän, mitä me 

olemme tehneet yhdessä. Yrittänyt varastaa ilon, istuttanut huhuja, mustamaalannut sinua ja 

kaikkia profeettoja, joille Minä olen antanut näiden aikojen viisautta. Teidän ei pidä antaa heidän 

onnistua, puolustakaa Minua ja Minun kunniaani. Minun uskollisuuttani, Minun omistautumistani 

Minun Morsiamelleni tuodakseni hänet iloisesti, kokonaisena ja iloisena Minun Valtakuntaani. ” 

( Clare ) Minä luulen että meidän pitäisi huudahtaa… ”Jeesus, minä luotan Sinuun.”  

( Jeesus ) ” Nämä asiat ovat jo tahranneet Minun viimeisen viestini sinulle. Vaikutuksista te voitte 

nähdä, että teitä kohtaan on hyökätty, Minun Morsiameni. Kun te tunnette yhtään 

huolestuneisuutta mielessänne, te olette hyökkäyksen kohteena. Älkää päästäkö vihollista 

ryöstämään teidän iloanne, rauhaanne; ottakaa miekkanne ja taistelkaa. Tämä aikaväli ei tule 

kestämään kauan, mutta se tulee olemaan tiivis. Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu. ” 

( Clare ) Herra? (En kysynyt kysymystä, mutta Hän vastasi siihen.)  

( Jeesus ) ” Enkö ole kertonut, että Minä suojelisin kommunikaatioyhteyksiä? 
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( Clare ) Mutta sanotaan, että EMP hyökkäys on ensimmäinen rikkomus, ennen muita liikkeitä? 

(Electro Magnetic Pulse=EMP=Sähkö Magneettinen Syke hyökkäys kaatamaan kaikki 

kommunikaatioyhteydet sähköisesti, internetin, tietokoneet, jne.) 

( Jeesus ) ” Mitä sanotaan ja mitä Minä voin tehdä, no niin, Minun Rakkaani, niitä ei voida verrata. 

Minä olen heidän keinojensa yläpuolella ja Minä aion käyttää internettiä yhdistämään minun 

lapseni aivan viime hetkeen asti. Kyllä, tulee olemaa virtakatkoja ja se tulee vaikuttamaan 

kommunikaatioyhteyksiin, mutta Minä en salli niiden kaatuvan kokonaan. Se tulee olemaan vain 

tilapäistä. Etkö voi luottaa Minuun, Clare? Katsohan, taas sinun ylpeytesi. Sinä et voi puolustaa 

sitä, niinpä sinä et hyväksy sitä. Häpeä sinulle. ” 

( Clare ) Olen pahoillani. Minä vain yritän olla varma, että vihollinen ei ole päässyt tänne.  

( Jeesus ) No niin, Minä kunnioitan sinua siitä, mutta Minä näen enemmän kuin sen, osa siitä on 

sinun inhimillistä järkeilyäsi. Mutta Minä rakastan sinua. Minä en hylkää sinua, vaikka sinä 

kyseenalaistat Jumalasi. Ydinsanomasi on ”Oletko varma, Herra? Tarkoitan, se on ensimmäinen 

asia, minkä he ottavat pois, on vaikeaa uskoa, että he eivät tekisi sitä. Oletko Sinä varma?” Näetkö 

sinä, kuinka täysin naurettavia sinun järkeilysi ovat? ” 

( Clare ) Kyllä, Herra. Olen syylliseksi havaittu. Olen pahoillani, pyydän, auta minua.  

( Jeesus ) Enkö Minä juuri nyt ole sitä tekemässä? ”  

( Clare ) Kyllä, mutta minä tarkoitan, kun se ensin alkaa manifestoitumaan, pyydän, muistuta 

minua minun ylpeydestäni. Pyydän? ”  

( Jeesus ) ” Kyllä. Minä tulen tekemään sen. Mutta jos Minun pitäisi muistuttaa sinua ylpeydestäsi 

joka kerran, kun ylpeytesi nousee pintaan, no niin, me saisimme vaivoin mitään tehtyä. 

Saisimmeko me? ” 

( Clare ) Jos niin sanot, Jeesus…  

( Jeesus ) ” Minä sanon niin. No niin, nauretaanpa vähän. Minä rakastan leikkiä kanssasi ja sanoa 

jotakin odottamatonta, on vain niin hauskaa nähdä sinun ratkaisevan asiaa mielessäsi. Sitä paitsi, 

se mitä Minä ratkaisen sinun päässäsi, on myös sinua joka tapauksessa kuuntelevien päässä, niin 

he voivat nähdä, että mitä se vaikuttaa heidän uskoonsa yhtä lailla. ” 

( Clare ) Tarkoitatko sinä, että minä en ole yksin tässä?  

( Jeesus ) ” Heilahtelevatko apinat puissa? ”  

( Clare ) Minä luulen, että ne eivät koskaan juuri mitään muuta teekään.  

( Jeesus ) ” Aivan oikein. Minä olen ollut tekemisissä Israelin kanssa nyt, kuinka monta vuosisataa 

ja yhä he ovat itsepäisiä, epäuskoisia ihmisiä, joten Minä tiedän asian jos toisenkin 

ihmisluonteesta, vai mitä sanoisit? Ok, jatketaan. ” 

( Clare ) Kiitos Herra, tämä alkoi käydä jo vähän noloksi.  

( Jeesus ) ” Minun rakkaani, sinun vikasi ovat yleisiä koko ihmiskunnalle ja enkö Minä kertonut 

sinulle aiemmin, että Minä etsin vähiten pätevän ehdokkaan palvelemaan Minua tässä kyvyssä ja 

Minä löysin sinut. No niin, mitä siinä on nolottavaa? Näetkö, kuinka erityisen erityislaatuinen sinä 

olet? ”  
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( Clare ) Kiitos, Herra. Kyllä, Minä todella olen siunattu erikoislaatuisuuteni takia. 

( jeesus ) ” Älä ajattele hetkeäkään, että Minä rakastaisin sinua yhtään vähemmän sen vuoksi. Itse 

asiassa, se saa Minut rakastamaan sinua ja kaikkia Minun Morsiamiani, jotka näkevät pienuutensa. 

Tämä on nöyryyden viitta, josta Rick Joyner puhuu. Ja Paavali myös, kun hän puhuu 

heikkouksissaan rehentelystä. Se on ennalta määräämisen merkki olla niin tyhjä, köyhä ja hauras, 

että menestyäkseen, sinulla täytyy olla Minun Armoani. Taivaassa se on suuri kunnia. Minä toivon, 

että kaikki Minun Morsiameni näkisivät asiat sillä tavalla. ”  

” Se sulkisi suuren, teitä kohtaan tapahtuvien hyökkäysten oven. Katsokaahan, vihollinen on aina 

väheksymässä ja valehtelemassa, ”Te olette niin tyhmiä, mitä te tiedätte, ketä te luulette 

olevanne? Jumala puhuu teille – teidän täytyy pelleillä. Te olette epäonnistunut, teistä ei ole 

koskaan mihinkään.” Sitten hän rakastaa kiihottaa teitä syntiin mustasukkaisuuden kautta, 

”Katsokaa heitä-ja-heitä tuolla. He vasta ovat jotain, he ovat loistavia ja päteviä, mutta te? Teistä 

ei koskaan tule olemaan mihinkään. Kaikki, mitä te uskotte, on valhetta joka tapauksessa. Te 

tulette näkemään.”    

” Siispä Minun Morsiameni, näettekö, kuinka leveällä auki tämä epävarmuuden ovi on? Haluatteko 

laittaa sen kiinni? Sanoa… ”Kyllä, kaikki se on totta, mutta minä voin tehdä kaikkia asioita Jeesus 

Kristuksen kautta, Hän vahvistaa minua!” Väitteen loppu, vaimentakaa äänet! Ja ”Minun Jumalani 

uskollisesti suojelee ja ohjeistaa minua. ” 

 ” Nyt, jos ääni yrittää herjata Minun Hahmoani, Minä odotan teidän puolustavan Minua, rakkaat. 

Kohotkaa puolustamaan Minun kunniaani. Kuinka siunattu Minä olen, kun te vaimennatte heidät 

sillä tavalla! Katsokaa, Minä annan teille muutaman oppitunnin, kuinka puolustaudutte 

hyökkäyksiä vastaan, mitä vihollinen on suunnitellut teitä vastaan. Pyydän, kiinnittäkää lähempää 

huomiota. ”  

” Minun Morsiamellani on jotakin sanottavaa teille, eikö olekin, Clare? ” 

( Clare ) Hmmm? 

( Jeesus ) ” Mitä sinä kerroit Minulle aikaisemmin? ”  

( Clare ) Minä unohdin.  

( Jeesus ) ” Paljosta opettajien ja äänien määrästä? ” 

( Clare ) Aivan. Olemme saaneet yltäkylläisesti kirjeitä Morsiamilta, joita ovat valheet pahoin 

ravistelleet. Valheet ovat saaneet heidät uskomaan, että heitä ei otettaisi Taivaaseennostossa. 

Minä luulen, että haluan sanoa, että kaverit, Olkaa Varovaisia! Minä tiedän, kuinka vahvaa 

uteliaisuus on, te olette kuuntelemassa häntä, jolla on sitä pahetta runsaasti… mutta Jeesus on 

saattamassa sitä hallintaan.  

Me kaikki haluamme varmistuksia, että Jumala on Hyvä ja meidät tullaan ottamaan. Me kaikki 

haluamme tietää, että se tulee juuri nyt! Me kaikki haluamme niin moneen asiaan varmistuksen 

Taivaaseennostoa koskien. Mutta tämä voi johtaa hengelliseen ruuansulatusvaivaan ja 

hämmennykseen. Kun te kuuntelette paljon ihmisiä, teidän täytyy järjestää asiat, mitä he sanovat.   

Joskus me etsimme epävarmuutta ja Herra on kertonut minulle useammin kuin kerran, että kun 

teidän henkenne todistaa, että teille on annettu totuus, ja se on voideltu, älkää jatkako etsimistä. 
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Tämä on merkki heikosta uskosta ja epäuskosta. Pikemminkin meditoikaa sitä, mitä teille on 

annettu, pitäkää siitä kiinni ja älkää antako uteliaisuutenne johdattaa teitä ansaan, koska sen se 

taatusti tekee. ” 

Vihollinen käyttää uteliaisuutta melkeinpä joka syntiin, jonka hän haluaa teidän tekevän. Hän 

tietää, että hyvät ihmiset eivät kuuntele pahoja asioita, mutta jos hän saa meidät olemaan 

uteliaita ja etsimään useista lähteistä, hän voi aiheuttaa hämmennystä, joka johtaa epäuskoon. 

Erityisesti juuri nyt, kun Herra varoittaa meitä, että vihollinen on suunnitellut suistavansa meidät 

pois uskostamme. Olkaamme hyvin, hyvin varovaisia, ketä me kuuntelemme.  

Jos me olemme löytäneet lähteitä, joiden me tiedämme olevan terveitä ja ne ovat auttaneet 

ymmärtämystämme, harkitkaa hyvin huolellisesti juomasta muitten lähteitten kyseenalaisia vesiä. 

Minua muistutetaan Pyhästä Kirjoituksesta, jota Herra antaa toistuvasti minulle varoittaakseen 

minua, että minä olen vaeltamassa rauhattomuuttani ja uteliaisuuttani… ”Juo vettä omasta 

säiliöstäsi, sitä, mikä omasta kaivostasi juoksee.” Sananlaskut 5:15. 

Ja kun tämä Pyhä Kirjoitus osoittaa moraalittomuutta, se pätee myös opettajiin ja tietolähteisiin. 

Olkaamme huolellisia, ettemme saisi pöpöä saastuneista vesistä, erityisesti nyt, kun panokset ovat 

niin korkeat.  

( Jeesus ) ” Paitsi, että Minä haluaisin lisätä, Minun Morsiameni – jos te olette uskollisia ottamaan 

tämän sanan sydämeenne ja olemaan uskollisia, Minä tulen uskollisesti suojelemaan teitä 

vihollisen ansoilta, jotka johtaisivat teidät pelkoon.”   

” Minun siunaukseni on teidän kaikkien päällänne, älkää antako kenenkään pelotella tai häiritä 

teitä, Minä olen teidän Jumalanne ja te olette Minun Morsiameni. ”  

 

 

35. Pysy valppaana kanssani. Äläkä tuomitse 

 
31.03.2015 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

”Juuri nyt olen eniten huolissani niistä pienistä kompromisseista. Pienistä merkityksettömän 

oloisista asioista, jotka avaavat oven isommille kompromisseille. Jopa tänä jäljellä olevana lyhyenä 

aikana.” 

”Olen eniten huolissani siitä, että morsiameni ei valmistele itseään asianmukaisesti rukoillen 

yhteydessä Minun kanssani. Sanon tämän, koska voimakkaita houkutuksia tullaan vapauttamaan, 

kun tilanne kehittyy vakavammaksi. Ja jos morsiameni ei elä Minussa, niin hän ei tule pysymään 

tyynenä myrskyssä. Hänen mielenrauhansa tulee järkkymään.” 

”Mikään valmistelu ei ole niin tärkeään juuri nyt kuin rukoilu. Minä tiedän, että on monia, jotka 

vasta alkavat hahmottaa asioita, kun muut ovat jo poissa. Neuvon sinua olemaan huolehtimatta 

heistä. Kun sinut otetaan maan päältä, niin sillä hetkellä Minun suunnitelmani pannaan 

täytäntöön. Kaikki mitä on jätetty taakse, on riittävää ilman maallisia valmisteluja, joiden suhteen 

olet kokenut houkutuksia. Minun täytyy sanoa, että olen ylpeä sinusta, kun et ole antanut periksi 

sen suhteen.” 
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Tunnen syvällä sisimmässäni rajoittautuneisuutta asioita, kuten ruuan, radioiden ja muiden 

vastaavanlaisten asioiden ostamista kohtaan. 

”Se on Minun Henkeni sinun sisälläsi.” 

”Ehkä kaikkein arvokkain asia, jonka voit tehdä on jättää jälkeen suloisen kirjeen. Muunlaisen kuin 

että pysykää erossa asioista, jotka vetävät teidät takaisin maailmaan. Minä olen kertonut sinulle, 

mitä on tulossa ja paras tapa valmistautua on juuri se mitä teet nyt, olla yhteydessä kanssani, 

piiloutua Minun todellisuuteeni, ennakoida Minun tarpeitani.” 

”Sinä tiedät kokemuksesta, että keskittyminen asioihin, jotka ovat lihasta, vie sinut kauas Minun 

keskiöstäni. Ne saavat sinut menettämään otteesi todellisuudesta. Kun sanon todellsuudesta, 

tarkoitan silloin Minun todellisuutta. En niin kutsuttua tämän maailman todellisuutta, joka on 

hetkessä hävitettävissä.” 

”Houkutus toimia jokapäiväisten käytännöllisten asioiden parissa voi olla ylivoimainen. Jos 

kuitenkin punnitset asioita ja harkitset sitä, että tämä maailma ei tule olemaan kotisi enää kovin 

kauaa. Silloin voit helposti valita hengellisyyden.” 

”Kaikkein paras valmistautuminen lähtöäsi varten on hengellinen. Tällä tulee olemaan vaikutus 

jopa lapsiisi.” 

 

 

36. Jeesus selittää… Taivaaseennoston jälkeen.  

Täydellinen Muodonmuutos, Taivas & Millennium 

 
TAIVAASEENNOSTON JÄLKEEN… TÄYDELLINEN MUODONMUUTOS, TAIVAS & MILLENNIUM 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1.Huhtikuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ” Te tulette olemaan kaikkea sitä, mitä te ikinä halusitte olla Taivaassa. Kaikki 

paheet ja synnit, joiden kanssa te olette kamppailleet maapallolla, Taivaassa ne ovat poissa, 

sanokaamme, että se tulee olemaan häälahja. Te tulette välittömästi muuttamaan muotoanne ja 

kaikki hengen sairaudet tulevat olemaan poispestyt. Se tulee vain kuoriutumaan ja peseytymään 

pois ja paljastamaan Minun kunniani, joka asuu teissä. Täydellinen muodonmuutos.” 

( Clare ) Tuleeko siellä olemaan oppimisen luokkia? 

( Jeesus ) ” Ei, Minä Itse tulen opettamaan teitä. Te tulette tuntemaan halua oppia jotakin ja Minä 

tulen paljastamaan sen teille. Te tulette tuntemaan halua soittaa jotakin ja se tulee pyörimään 

sormenpäistänne, laulaminen absoluuttisella sävelkorvalla tulee vaivattomasti karkaamaan 

huuliltanne. Kaikki tulee näyttämään taianomaiselta teille aluksi, kunnes te totutte tietämään ja 

tekemään kaiken vaivattomasti. ”  

( Clare ) Herra, tämä on vaikeaa minun hyväksyä? Emmekö me kaikki tule työskentelemään 

tiimeinä?  

” Kyllä, tiimejä teillä tulee olemaan, te tulette jakamaan oppimiskokemuksia, te pikemminkin 

kutsuisitte sitä laboratorioksi. Te tulette tekemään asioita yhdessä toisten kanssa ja yhteistyö tulee 
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olemaan niin iloista. Harmonia, sopusointu tulee olemaan jotakin, jota te aina olette kaivanneet, 

mutta harvoin kokeneet. On päihdyttävää työskennellä yhdessä Yhtenä, missä te kaikki monet 

tulette yhteen tehdäksenne hyvää. Te tulette rakastamaan sitä. Teidän syvällinen toiveenne 

työskennellä ryhmien kanssa, tulee täyttymään parhaimmilla mahdollisilla tavoilla.”  

” Te tulette etsimään katsoa jotakin, Minä tulen saattamaan teitä. Mikään ei tule olemaan 

mahdotonta teille, paitsi pahuus. Tämä on vielä yksi lahja, koska Taivaassa ovi on suljettu 

pahuudelta, se ei tule sisään, se ei tule viettelemään. Minun tyttäreni, sinä et tule tuntemaan 

mitään pahaa, tämä myös on lahja, armo, jonka Minä tulen välittämään teille. Kaikki Taivaassa on 

vaivatonta.” 

( Clare ) Voinko minä ajatella pahan ajatuksen? 

( Jeesus ) ” Et Minun rakkaani, sinulla ei koskaan enää tule olemaan pahaa ajatusta. Et vain siksi, 

että paholaiset eivät enää voi töniä sinua siellä, vaan myös koska Taivaallisella Armolla kaikki 

pahuus tullaan pesemään pois teidän järjestelmästänne, te tulette olemaan kimmeltävän puhtaita 

ja autuaita. Te tulette olemaan kylläisiä, enemmän kuin voitte koskaan kuvitella. Te tulette 

näkemään tulevaisuuteen ja tietämään sen mikä ikinä on tarpeellista teille. Te ette tule enää 

arvuuttelemaan mitään. Te ette koskaan enää tule epäonnistumaan ymmärtää Minua tai ketään 

muutakaan sen puoleen. Teillä tulee olemaan täydellinen näky, visio sydämiin, niin että te voitte 

auttaa heitä pakenemaan kuolemaa ja rappeutumista.”  

” Teillä tulee olemaan täydellinen hienotunteisuus, oikea-aikainen ja hienotunteinen. Te tulette 

ymmärtämään ihmisten tavat ponnistelematta ja helposti tulette opastamaan heitä takaisin 

keskiöön. Te tulette vaikuttamaan kunniakkailta, koska te tulette olemaan Minun kaltaisiani. 

Minun kaltaisiani niin monilla tavoilla, te tulette rakastamaan sitä, kuinka Minä muutan teidän 

muotonne. Te tulette olemaan sanomattoman onnellisia ja tyytyväisiä.” 

” Minä halusin jakaa kanssasi muutaman Taivaan ilon, koska sinulla on ollut muutama rankka päivä 

ja Minä voin nähdä, että se on heikentänyt sinua ja varastanut sinun ilosi.”  

( Clare ) Voi Jeesus, se koskee minuun niin. Tietämättömien sielujen puhumat valheet ja 

herjaukset. Minä tiedän, että se on hidasälyinen henki, tiilimuuri, jota minä en koskaan voi läpäistä 

omalla ajoituksellani.  

( Jeesus ) ” Aivan oikein. Vielä ei ole aika, mutta Minun lupaukseni sinulle Clare, on että sinä tulet 

työskentelemään Minun kanssani avaamaan heidän silmänsä yhteistyössä Minun Henkeni kanssa. 

Kun me tulemme takaisin, niin monet asiat tulevat muuttumaan. Ensiksikin, taivaalla tulee 

olemaan merkkejä ja ihmeitä, että se tulee loukkaamaan monien tunteita ja välittömästi saa 

heidän sydämensä muuttumaan. Sitten te tulette työskentelemään pehmeän saven kanssa ja Minä 

tulen antamaan teille enemmän viisautta kuin teillä koskaan on ollut.”  

” Voi Minun Rakkaani, kuinka te tulette riemuitsemaan Minun suunnitelmani hienostuneisuudesta, 

sen syvyydestä ja leveydestä, korkeudesta ja pituudesta. Voi kuinka ihmeellinen se on ja teidän 

viisautenne tulee olemaan kuin valtameren vedet, te tulette ymmärtämään niin paljon. Ja se tulee 

saamaan teidät niin nöyriksi, että kukaan ei tule kykenemään vastustamaan teidän 

suloisuuttanne.”  

( Clare ) Tulenko minä olemaan aina Sinun kanssasi, Jeesus?  
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( Jeesus ) ” Sinä tulet tuntemaan Minut jopa kuten Minä tunnen sinut ja mikään ei tule koskaan 

erottamaan meitä koskaan, ei mikään.” 

( Clare ) Minä en ymmärrä, minä luulin, että olisi erilläänolo aikoja. 

( Jeesus ) ” Ei erillään, kuten sinä ymmärrät sinun maailmassasi. Me tulemme olemaan 

täydellisessä liitossa ja te ette tule koskaan menettämään Minua, koska Minä elän teidän 

sisällänne. Mikään ei tule keskeyttämään meidän suloista kanssakäymistämme yhdessä, koska 

Taivaassa ei ole syntiä eikä ylpeyttä. Tällä on hyötynsä ja haittansa, koska me tulemme jakamaan 

yhdessä surumme kuin myös ilomme.”  

( Clare ) Mutta minä luulin, että minä en tietäisi Maapallon tekemisiä. 

( Jeesus ) ” Et ennen kuin Koettelemusten Ajan lopussa. Kuitenkin sinä tiedät, kuinka sinä suret, 

kun Minä tulen torjutuksi. No niin, kyllä, se tulee yhä olemaan olemassa. Sinä tulet tuntemaan sen. 

Kun me palaamme Maapallolle ja kun te työskentelette sielujen kanssa, te tulette olemaan hyvin 

tietoisia Minun tunteistani koskien heidän tekojaan ja teillä tulee olemaan välitön tietämys siitä, 

kuinka kukin tilanne tulee käsitellä, jopa rangaistukset ja oikaisut.”  

( Clare ) Tuleeko olemaan paljon rangaistuksia, kun me palaamme? Tulevatko ihmiset yhä olemaan 

kovapäisiä ja kapinallisia?  

( Jeesus ) ” Te tulette ensin näkemään miesten ja naisten asenteiden valtavia parantumisia. Mutta 

korruptio on syvään juurtunutta ja osalla se tulee manifestoitumaan nopeasti. Toisilla se ilmaantuu 

hitaasti – jopa sukupolvien kuluessa. Te tulette kykenemään näkemään selvästi seuraamukset 

synneistä, jotka ovat kulkeneet perheessä. Te tulette työskentelemään muuttaaksenne sen, mutta 

jotkut Clare, eivät tule koskaan muuttumaan. Ja tähän teillä täytyy olla luonteenlujuutta ja 

syvällistä ymmärtämystä ollaksenne kykenevät luovimaan pettymysten läpi. Mutta Minä tulen aina 

olemaan teidän sisällänne, tuoden syvää sisäistä rauhaa ja iloa, olivatpa ulkoiset olosuhteet kuinka 

surullisia tahansa.”  

( Clare ) Ja kuolema millenniumin aikana? 

( Jeesus ) ” Kyllä, tulee olemaan syntymiä ja kuolemia, vaikka olosuhteet tulevat sallimaan 

pidemmän elinajan odotteen ja täydellisen terveyden, ilmakehän vuoksi ja syntien ja demonien 

poissaolon vuoksi.  

” On kuitenkin sääli, että pahuus tulee manifestoitumaan ilman vihollisen provokaatiota. Tämä on 

Aatamin ja Eevan heikkous. Tulee olemaan shokki monille, että pahuus voi silti nostaa rumaa 

päätään ilman demonista avustusta.” 

” Teillä tulee olemaan iloa kaikessa, mihin te laitatte kätenne. Te tulette näkemään kääntymisiä, 

parantumisia, ennallistamisia ja täydellisiä sydänten muuttumisia. Tämä tulee tuomaan teille 

sanomatonta iloa kuten myös enkeleille ja pyhimyksille Taivaassa.” 

” Katsohan Minun Tyttäreni, niin moni tällä Maapallolla tällä hetkellä kaipaa koko sydämestään 

palvella, mutta heitä vastaan liittoutuneet voimat ovat valtavat, sekä persoonallisen luonteiset 

että persoonattoman luonteiset. Vain harvat murtautuvat tämän muurin läpi, sillä vaaditaan 

suurta periksiantamattomuutta ja suurta luottamusta Minuun. On heitä, jotka ovat valittu ja jotka 

on varustettu tätä varten ja toisia, joita ei ole.” 
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” Ja heille Minä annan rukouksen Armon. Heidän halunsa ovat manifestoituneet evankeliumin 

alueella ja vaikka he eivät ole suora osa kääntymisiä, kuten voidaan nähdä, he ovat elävä 

rukousvoima evankelistojen taustalla; ja jos te näkisitte nämä evankelistat ilman suurta 

rukoussotureiden joukkoa, jotka tarjoavat rukouksia ja aneluita heidän puolestaan, te näkisitte 

vain yksinkertaisia, säälittävän heikkoja ihmisiä.”  

” Evankelistoilla itsellään täytyy olla hyvin puhtaat sydämet, nöyryyttä ja voitelu ylhäältä. Heidän 

rehellisyytensä täytyy olla virheetöntä. Siksi me työskentelemme niin kovasti tämän tyyppisten 

asioiden kanssa. He eivät voi tehdä työtä ja kestää taistelun tuoksinassa tai kestää paineen alla 

ilman syvällistä omistautumista rehellisyydelle ja asioiden tekemiselle Minun tavallani.” 

” Kuitenkin jos vedetään verho edestä, niin ihmisestä tulee hyvin, hyvin pieni Minun 

suunnitelmassani. Esirukoilijat ihmisen takana ovat valtavat, saaden hänet näyttämään 

jättiläiseltä, kun todellisuudessa ne ovat ne pienet hänen takanaan, jotka ovat vastuussa hänen 

havaitusta koostaan. Tällä tavalla, palvelemaan halukkaiden toiveet täyttyvät. Ja kuitenkin on 

aikansa ja ajankohtansa kaikelle. He tulevat saamaan vuoronsa koskettaa sieluja Minun 

Rakkaudellani. Jokainen saa vuoronsa tehdä mitä heidän sydämen halunsa tehdä on, koska heidän 

sydämensä ovat mukautuneet Minun sydämeni mukaisiksi.” 

( Clare ) Entä ylistys?  

( Jeesus ) ” Sinä puhut nyt jostakin, joka käy yli ymmärryksen tason. Kun sinä ylistät, sinä olet 

lopettanut kaiken inhimillisen toiminnan ja olet Jumalan Sinun Luojasi tasolla. Sinä lopetat 

olemasta erillään ja muovaudut Yhdeksi Sinun Luojasi kanssa, sinun sydämesi laajenee ulos 

itsestäsi ylistyksessä; kun tulet takaisin, niin sanotusti, sinä olet täysin uusiutunut, energisoitu ja 

innoittunut. Mitä ikinä sinulla olikaan mukanasi, kun menit ylistykseen, kun tulet pois – se on 

täysin poissa. Ei todella ole mitään muuta, mitä Minä voin sanoa ylistyksestä, koska se on niin 

ylevää.” 

” Te tulette kokemaan sen. Se on kaikki, mitä voin luvata. Ja, te ette ikinä koskaan tule olemaan 

samoja enää. Te tulette menemään kunniasta kunniaan, aivan kuin on kirjoitettu.”  

( Clare ) Herra, onko vielä mitään, mistä Sinä haluat puhua tänä iltana?  

( Jeesus ) ” Minä pyydän teitä vartioimaan Minun kanssani. Rajoittakaa kanssakäymistänne 

välttämättömään yhteydenpitoon ja palatkaa syvälliseen yhteydenvaihtoon Minun kanssani. 

Paljon välitetään teille sen kautta.” 

 

 

37. Jeesus selittää… Minä olen Tulossa…  

Mielenhallinta Teknologia & Merkkejä Minun Rakkaudestani 

 
MIELENHALLINTA TEKNOLOGIA & MERKKEJÄ MINUN RAKKAUDESTANI… MINÄ OLEN TULOSSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Huhtikuuta, 2015. 

Clare aloitti… Ylistyshetken loppua kohden, Herra oli minun oikealla puolellani, osoittaen Hänen 

oikealle puolelleen, pitkä, pyyhältävä sotureiden armeija, he näyttivät hyvin paljon aikansa 
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roomalaisilta sotilailta, laukaten Maapalloa kohden avaruudesta. Hän oli hajareisin valkean 

hevosen selässä ja sanoi… 

( Jeesus ) ” Minä olen tulossa, Minä olen matkalla. Me odotamme avaintapahtumaa. ”  

( Clare ) He näyttivät olevan kuun ja Maapallon välillä.  

( Jeesus ) ” Kuten voit nähdä, me olemme kaikki varustettuja ja taisteluvalmiita. Clare, on vain yksi 

ratkaisematon asia, se on avaintapahtuma. Kaikki on jo valmisteltu ja valmiina. Jotta se alkaisi, 

avainta täytyy kääntää. Ole kärsivällinen, Minun Rakkaani. Me olemme niin hyvin, hyvin lähellä. 

Toivo ei tule tuottamaan pettymystä, ole kärsivällinen. ” 

” Minä tiedän, että te yritätte, Minä tiedän, että teitä myös ahdistellaan ja te tiedätte, että Minä 

tulen käyttämään teidän kärsimystänne jopa teidän lastenne kääntymykseen. ” 

( Clare ) Kyllä, se mitä vanhin tyttäreni sanoi minulle… no niin, se todella hämmästytti minua. 

( Jeesus ) ” Hän on ajatellut tätä pitkän aikaa. Ainoa ongelma on, että se tulee liian myöhään, 

hänen täytyy jäädä jälkeen. Se voisi muuttua. On vielä kapea aika-ikkuna, mutta se on hyvin kapea 

ja lyhyt. ” 

( Clare ) Tämä tuo esiin aiheen toisesta kääntymyksestä.  

( Jeesus ) ” Minä olen hyvin pahoillani, mutta se on toiveikasta ajattelua. Pyydän, älä horju, se 

ilmaisee epäilystä ja epäuskoa sinun puoleltasi. ” 

( Clare ) Olen pahoillani. Se on vainonnut minua, Jeesus.  

( Jeesus ) ” Se on vainonnut jokaista, nämä epäilyt tulevat aaltoina ja pyyhkäisevät jokaisen yli, 

ketkä ovat odottamassa Minua. Te voitte olla varmoja, että mitä te koette, on yleismaailmallista. 

Heille, jotka hartaasti odottavat Minun tulemistani. Toisin sanoen, te ette ole tässä yksin. Siispä, 

kun Minä annan teille viestin, se välittömästi huojentaa niin monien sydämet. Nämä asiat 

lähetetään ulos, niin sanotusti. Lähettäkää ulos laajalti ”ilmoille”. ”  

( Clare ) Mikä on niiden lähde? 

( Jeesus ) ” Tarvitseeko sinun kysyä? ” 

( Clare ) Minä tarkoitan inhimillinen vai demoninen. 

( Jeesus ) ” Molemmat ovat sen takana, mutta vastatakseni sinulle, demoninen. Vaikka 

elektronisten laitteiden avulla tarjotaan mielialan vaihteluita, että kylvettäisiin hämminkiä, vihaa ja 

masennusta. Siksi ehtoollisen vietto Minun kanssani on niin tärkeää. Siksi niin paljon ponnistuksia 

uhrattiin teknologian kehittämiseen, että muunneltaisiin aivoja sellaisella tavalla, että henkilö 

menettäisi kiinnostuksensa kaikkiin henkisiin asioihin. Tämä on ollut suorituskyvyn läpimurto. ”  

( Clare ) Minä kuulin… ”Tekoäly”. Katsoin Wiki:stä, minut ohjattiin ”Keinotekoiseen Älyyn”. 

( Jeesus ) ” Minun Rakkaani, se on tiede, joka kehitti tämän pahan teknologian. Sen yleisesti 

uskotaan olevan hyväksi uskonnollisille fanaatikoille, terroristeille, jne. Mutta, kuten tavallista, 

ihminen keksi pahemman ja käytännöllisemmän sovelluksen mielenhallinalle. ” 

( Clare ) Herra, kun henkilö on saastutettu tällä, tuletko sinä syrjäyttämään sen? 
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 ( Jeesus ) ” Joissakin tapauksissa kyllä. Mutta yleisesti ottaen, jos se on vastaanotettu 

vapaaehtoisesti, täydessä ymmärryksessä seurauksista, mitä se tuottaa, mitä todennäköisimmin 

en tule syrjäyttämään. Tämä on teknologia, jota tullaan käyttämään ”merkissä. ” Vaikka sitä on 

jaeltu laajalti, muissa ohjelmissa, niiden tietämättä, jotka ovat sen uhreja. Näissä tapauksissa 

erityisesti, Minä tulen keskeyttämään laitteen kyvyn kääntää mieli pois Minusta. ”  

” Se on niin petollista Clare, niin hyvin petollista ja laajalle levinnyttä, kun rokotteet ovat olleet 

kantajina, jopa lapsille kouluissa. Mutta Minä haluaisin mennä eteenpäin. ”  

( Clare ) Herra, voitko tehdä jotakin minun mielelleni, että minä voisin vastanottaa Sinun 

ajatuksiasi helpommin? 

( Jeesus ) ” Minä olen jo tehnyt. ” 

( Clare ) Voitko tehdä vielä enemmän?  

( Jeesus ) ” On joitakin ajatuksia, mitä sinä et haluaisi vastaanottaa, Minun Rakkaani. ” 

( Clare ) OK. Sillä ei ole väliä… Mutta… etkö voisi suodattaa niitä? 

( Jeesus ) ” Minä rakastan sinun uteliaisuuden tunnetta ja sinun haluasi olla Minulle mieliksi. Ja 

kyllä, Minä voin selventää Minun ajatuksiani jopa enemmän tänä lyhyenä loppuaikana, mitä sinulla 

on Maapallolla, mutta sinun täytyy luvat Minulle, että sinä kiinnität huomiota enemmän, kun Minä 

puhun sinulle Minun ajatuksissani. ”  

( Clare ) Sinun avullasi, minä tulen yrittämään.  

( Jeesus ) ” OK. Kun te odotatte tätä avaintapahtumaa, Minä haluan teidän rohkaisevan jokaista 

säilyttämään valvomisaikansa Minun kanssani erillään kaikista maallisista päähänpinttymistä ja 

kiinnostuksen kohteista. Me olemme tulossa NIIN lähelle. On pyrkimystä hellittää tarkkaavaisuutta 

– ja pyydän rakkaat Morsiamet, älkää hellittäkö tarkkaavaisuuttanne. ” 

” Kun olette tekemisissä toisten kanssa, tehkää kaikkenne osoittaaksenne armoa, laupeutta ja 

armeliaisuutta. Nämä ovat Minun rakkaitteni ominaisuuksia. Joillakin teistä on voimavaroja 

lievittää polullanne kohtaamienne kärsimyksiä. Kun Minä lähetän teidän luoksenne jonkun, tai 

järjestän tilanteen, missä te ohitatte heidät, pysähdytte ja autatte heitä voimavarojenne mukaan. 

Silloin te olette kuin Minun Isäni Taivaassa, joka antaa sateen maahan oikeudenmukaisille ja 

epäoikeudenmukaisille yhtälailla, mutta joka erityisesti huolehtii heistä, jotka eivät voi pitää huolta 

itsestään. Ystävällisyys puhuu vahvasti puolestaan pelastamattomille ja nostaa toivottomien 

mielialaa. ”    

” Kyllä, kertokaa muille, että Minä olen tulossa, mutta vartioikaa sydämiänne heidän kanssaan, 

joilla ei ole mitään muuta kuin halveksuntaa ja ylenkatsetta Minua kohtaan. Minä en halua, että te 

lannistutte. Jos te lannistutte, kuinka te tulette rohkaisemaan muita? Vihollinen haluaisi laittaa 

tiellenne rumia tilanteita – olkaa varuillanne tilanteita, joissa teitä tai Minua mustamaalataan. ” 

 

” Katsominen ei ole millään muotoa helppo ammatti, se vaatii hyvin korkean tason uskoa ja toivoa. 

Nämä Minä välitän teille meidän yhteisen aikamme aikana. Minä tulen käyttämään jokaista keinoa 

koskettaa teitä, Minun Rakkaani, jopa puskuritarroja ja liikenneruuhkia. Päivän aikana ei ole 

hetkeäkään, jolloin Minä en toisi teille jotakin rohkaisua teidän polullenne, koska Minä tiedän 
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teidän viitekehyksenne ja niille teistä, joiden täytyy olla maailman kanssa tekemisissä, pieniä 

paljastavia merkkejä Minun Rakkaudestani runsaasti. Kun kello näyttää 3:11 tai 11:13, tai 555 

Minun haavojeni numerot, tai 444 Evankeliumien numerot, tai 3:33 tai jopa 1:11. Kaikki näistä 

ovat pieniä tönäisyjä, merkkejä että Minä olen teidän kanssanne. Tuntuu hassulle, eikö tunnukin?  

( Clare ) Ei yhtään, Herra, me hellimme niitä pieniä merkkejä Sinulta! 

( Jeesus ) Kyllä, ja jopa rakkauslaulut, joita te kuulette, useimmin Minä laulan niitä Minun 

sydämessäni teille. Tai te voitte laulaa niitä sydämessänne Minulle. Minä rakastan sitä, kun sinä 

teet niin. ” 

( Clare ) Todella? Minä en ollut varma siitä. 

( Jeesus ) ” Merkki tai rakkauden huudahdus Minun Morsiameltani menee suoraan Minun 

Olemukseni ytimeen ja tuo Minulle syvää iloa. Minä rakastan sitä, Clare, kun sinä laulat niitä 

lauluja Minulle. Pane merkille! Minä tiedän, että sinä olet väsynyt, mutta Minä yritän tässä sanoa, 

todella Clare. Minä rakastan sitä, Minä olen niin otettu. ”  

” Nämä ovat rakastavaisten leikkejä, kukkien jälkeen jättäminen, sydämen piirtäminen hiekkaan tai 

tuulilasiin tai auton takaikkunaan – Minä näen sen, se koskettaa Minun sydäntäni ja Minä jätän 

teille pieniä sydänhahmoja, erityisesti silloin, kun laitatte ruokaa. Etsikää niitä ja tunnustakaa 

Minut. Minä olen niin iloinen, kun te olette kiitollisia Minun kiintymyksen merkeistäni teille. ” 

” No niin, Minä näen, että sinä et kestä enää kauaa… yritä tulla Minun luokseni aikaisemmin illalla 

ja odota Minun alkavan puhumaan sinulle tällä tavalla. Aikaisemmin illalla. OK? ”  

( Clare ) OK, muistuta minua? 

( Jeesus ) ” Minä muistutan. Nukkukaa Minun käsivarsillani, rakkaat Morsiamet. Minä olen AINA 

teidän kanssanne, AINA. ”  

 

 

38. Jeesus sanoo Cern:lle – MINÄ OLEN JUMALA eikä ole KETÄÄN toista 

 
05.04.2015 – Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

”Haluan morsiameni lähestyvän Minua luottaen, että hänet otetaan täysin vastaan. Minä en ole 

joku mahtava ja hirmuinen kuningas, jonka seurassa voit tulla teloitetuksi. Ei, nöyrille Minä olen 

nöyrä. Hauraille Minä olen niin lempeä. Pelokkaat Minä suljen syleilyyni. Mutta he, jotka ovat 

vihaisia ja julmia, heitä kohtaan Minä olen julma. He, jotka pettävät, vien Minä heidät omista 

kodeistaan ja heitä, jotka ovat pahoja, Minä rankaisen rautaisella sauvalla.” 

”Näillä keinoilla Minä suojelen morsiantani ja annan jokaiselle sen, mitä he ansaitsevat. Minä olen 

työskennellyt pitkään ja lujasti saadakseni tämän sukupolven katumaan. Jopa näinä viimeisinä 

päivinä esittelen heille Minun luomistyöni tiedettä saadakseni heidät järkiinsä. Ja silti he jatkavat 

sinnikkäästi itseppäisessä epäuskossaan saavuttaakseen ura tavoitteitaan tieteellisessä yhteisössä 

ja välttääkseen väistämätöntä pilkkaa, joka seuraa, kun julistaa Minun nimeäni. Ja tässä me nyt 

olemme, historian kriittisessä käännekohdassa ja Minun täytyy väitellä sellaisten kanssa, jotka 
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teeskentelevät olevansa jumalia. Jopa saatana toivoi nousevansa valtaistuimelle. He toivovat 

päihittävänsä Minut tai vähintään nostavansa itsensä samaan asemaan Minun kanssani.” 

”Mitä Minun pitäisi sanoa tälle sairaalle sukupolvelle, joka pelailee luomakunnan 

perusrakennuspalikoiden kanssa. ’Jatkakaa vaan! Tehkää kokeitanne kunnes tuhoatte kaiken, 

minkä Minä olen luonut?’ Ei, Minä annan sen kostautua heille. Heille Minä sanon, ’Minä Olen 

Jumala eikä ole ketään toista. Enkö Minä voi vetää henkeä heidän omista ruumiistansa ja muuttaa 

heitä takaisin tomuksi?’ Mutta ei, tämä ei ilmene heille, sillä he ovat sokeutuneet 

kunnianhimostaan todistaa maailmalle, että he ovat jumalia.” 

”Minä en tule sietämään tätä itsensä saatanan inspiroimaa petollista käytöstä. Minä tulen 

nuhtelemaan ja rankaisemaan heitä, etteivät he tuhoa sitä maata jalkojensa alla, jolla elävät. Minä 

en ole sellainen mies, jota kannattaa pilkata, enkä Minä ole kuuro, sokea ja sanaton, kuten heidän 

palvomansa idolit ovat. Ei, Minä olen heidän Luojansa. Pitivät he siitä tai eivät. Hyväksyivät he sen 

tai eivät. Se mitä he yrittävät saada aikaan, tulee aiheuttamaan suurimman katastrofit mitä maan 

päällä on koskaan nähty. Jokainen heistä pääsee omaan asumukseensa syvyydessä, mutta 

kadotettuna. Vesimassat etsivät heidät, eivätkä he pääse pakenemaan. Mutta te, Minun 

morsiameni, tulette olemaan Minun kanssani Taivaassa ja me tanssimme, juhlimme ja tutkimme 

kaikkia niitä ihmeitä, joita Minä olen teitä varten luonut.” 

”Pysykää pystyssä Minun morsiameni, sillä tulette näkemään Jumalanne loiston ja pelastuksen. 

Älkää velloko peloissa, etsikää ennemmin Minun lupaustani teille, sillä Minä olen mennyt 

valmistamaan teille sijaa, jotta saisitte olla siellä missä Minä olen, Herran asumuksessa, silti omissa 

ihanissa palatseissanne. Joissa voitte kasvattaa rakkauttanne Minua kohtaan valmistautuessanne 

valtakauteenne maan päällä.” 

”Siis levätkää, elkääkä olko huolissanne, pelastuksenne on koittamassa.” 

 

 

39. SUURI HERÄTYS TULEE TAIVAASEENNOSTON JÄLKEEN 

 
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Huhtikuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ” Minä tiedän, että te olette peloissanne, Minä tiedän mitä te tunnette. ” 

( Clare ) Minä olen niin pahoillani, Herra. 

” Mistä? Kyselemisestä, että enkö Minä kenties ollutkaan puhumassa sinulle herätyksestä, 

uudelleensyntymisestä? Anna Minun asettaa sydämesi rauhaan. Herätystä ei tule ennen kuin 

teidät on otettu Taivaaseennostossa. Kyllä, sitten herätys kuin ikinä ennen puhkeaa ilmoille, ja 

Minä vuodatan Henkeäni ilmoille. ”  

( Clare ) Mutta sinähän vasta siirsit Sinun henkesi? 

( Jeesus ) ” Kuinka Minun Ihmiseni tulevat kääntymään ilman Häntä? Eikö olekin kirjoitettu, että 

hän tuomitsee synnin? ” Ja kun Hän tulee, niin Hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja 

vanhurskauden ja tuomion: synnin, koska he eivät usko Minuun; vanhurskauden, koska Minä 
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menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; ( Johanneksen evankeliumi 16 ). Ja tuomion, koska 

maailma on saamaisillaan tuomion. ” 

” Siis näetkö, Hän tulee olemaan läsnä Suuressa Herätyksessä. Katsohan Rakkaani, herätykseen on 

tarvetta, mutta se on todella laimeaa, ennen kuin ihmiset pakotetaan näkemään, että heidän 

tiensä on ollut kuolemaksi, erityisesti Minun Ihmiseni ja Sinun Ihmisesi, sillä sinulle on välittynyt 

juutalaista verta äitisi sukulinjasta. Se pidettiin hyvin piilotettuna vainon vuoksi. Mutta joka 

tapauksessa sinä olet juutalainen. ” 

( Clare ) Todellako?  

( Jeesus ) ” Kyllä, todella. Ja Minä sanon, että monella on juutalaista verta ja eivät tiedä sitä. Mutta 

Minä olen kertonut sinulle, että kaikki ihmiset näkevät Minun tulevan Taivaan pilvistä. Kaikki 

ihmiset tarkoittaa kaikkia ihmisiä, sitä ei piiloteta. Ei, Minä olen tarkoittanut, että Minun Ihmiseni 

itkisivät sitä, että ovat torjuneet Minut, eikö sanotakin, ” Kaikki maailman heimot surevat? ” 

” Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he 

näkevät Ihmisen Pojan tulevan Taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. ” 

Matteuksen evankeliumi 24:30.  

( Clare ) Herra, monet sanovat, että se on Sinun Toisesta Tulemisestasi? 

( Jeesus ) ” Ja kuitenkin on totta, että kirkkoa ei mainita tietyn kohdan jälkeen Ilmestyskirjassa, 

mutta Ilmestyskirjan 1. luvussa, kun Johannes tervehtii Seitsemää Kirkkoa… ” Ja tehnyt meidät 

kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, Hänelle kunnia ja voima iänkaikkisesti! Amen. 

KATSO, HÄN TULEE PILVISSÄ, ja kaikki silmät saavat nähdä, niidenkin, jotka Hänet lävistivät, ja 

kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevatHänen tullessansa. Totisesti. Amen. ” Minä olen A ja O ” 

sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias. ” Ilmestyskirja 1:6-8 

 ” Ja tämä kirja on kirjoitettu aikajärjestyksessä. Se on Minun tarkoituksellinen aikomukseni, että 

Minun Ihmiseni tietävät Kuka MINÄ OLEN, ilman tätä tietoa he eivät pysty katumaan. Kun he 

näkevät Minut, se iskee heitä luihin ja ytimiin, he ovat tunnonvaivoissa synnillisesti Minut 

torjuttuaan. ” 

( Clare ) Herra, Sinä tiedät, että olen kamppaillut Matteuksen evankeliumin asioiden 

aikajärjestyksen kanssa. 

( Jeesus ) ” Minä tiedän, että sinä olet käsittänyt väärin asioiden järjestyksen. Temppeliä ei tulla 

rakentamaan, ennen kuin sinä olet mennyt. ” 

” Clare, Minä haluan sinun tyytyvän tähän, Minut tullaan näkemään Taivaaseennoston aikana, 

Minä en astu jalallani Maapallolle, mutta Minut tullaan näkemään, Minun Ihmiseni tulevat 

itkemään ja suremaan, koska ovat torjuneet Minut, heidät tullaan jättämään jälkeen, kun 

vääräuskoiset, ei-juutalaiset, otetaan Taivaaseen, sitten Helvetti on irrallaan Maapallolla, se on 

Koettelemusten Ajan alku. Minä vakuutan sinulle, Saatana ei hukkaa yhtään aikaa pannakseen 

toimeen Hänen pahat juonensa ja tuoden antiKristuksen valtaan. ”  

” Maapallo tulee hoipertelemaan kuin juopunut. Ei vain se, että kiihdyttäjä järkyttää 

mangneettista järjestystä maapallon navoilla, vaan se väistämättömästi vaikuttaa planeettoihin 

yhdessä pian lähestyvän Nibirun ja asteroidien kanssa. Enkö sanonutkin, että KOKO HELVETTI 
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pääsee valloilleen. On tarkoitettu, että kaikki nämä tapahtuvat lähekkäin, tämän maailman tuomio 

tapahtuu suurella kiihkolla. ”  

” Niin paljon kuin rakastankin heitä, Juutalainen Kansa ei ole millään muotoa viaton ahneuteen ja 

manipulointiin, heidän tuomionsa täyttää kaksi päämäärää, Minun torjumiseni ja heidän 

manipulointinsa liike-elämän sopimuksissa, huolettomasti hylättyään Minun heidän kanssaan 

tekemäni liiton ja että heidän tulisi olla vastuussa tämän maailman olentojen verestä. Tässä 

asiassa he ovat syyllisiä, erittäin syyllisiä. Tämä on toinen syy, miksi he ovat tässä tuomittavana, 

heidän täytyy maata petaamassaan sängyssä. OK, olemmeko ”me” nyt valmiit? ” 

 ( Clare ) Ummmm. Minä luulen niin, mutta minun täytyy lukea tämä kaikki uudelleen, Tiedäthän 

kuinka minun laitani on, en aina ymmärrä sitä ihan heti.  

 ( Jeesus ) ” Ainakin ymmärrät sen, Minun Rakkaani. ” 

 ( Clare ) No niin, sen minä olen velkaa Sinulle, aivan kuten olen velkaa Sinulle kaikesta muustakin, 

myös. Ei vaikuta, että olisi mitään erityisiä merkkejä Taivaaseennostosta paitsi mitä Sinä olet 

kertonut minulle Miamista.  

 ( Jeesus ) ” Miami ei yhtään eroa kolmannesta maailmansodasta, sodista ja sodan huhuista. Koska 

tieto lisääntyy, aiheutettu vahinko lisääntyy ja on hämmentävämpää, eksyttävämpää ja 

tuhoavampaa kuin koskaan aikaisemmin, ja siitä syystä se tapahtuu hetkellä, jolloin Minua vähiten 

odotetaan. Katsohan, kaikki ne kuut ja juhlat, silloin Minua odotetaan. Sen pitäisi soittaa 

hälytyskelloja, ettei se voi olla juhlapäivänä, koska te odotatte Minua. Eikö sanotakin, että kun 

Minua VÄHITEN odotetaan, Minä tulen? Se oli vihje. ” 

( Clare ) OK, no niin, nyt se on ristiriidassa sen kanssa, mitä ihmiset sanovat sovituista ajoista. 

( Jeesus ) ” Anteeksi ” 

( Clare ) Voi Herra, Sinä todellakin olet Hallitsija.  

( Jeesus ) ” Minä todellakin tulen tekemään asioita sovittuina aikoina, mutta Minä katsoin 

oikeudekseni erottaa niistä asioista Taivaaseennoston, siis miksi katselet sovittuja aikoja? ”  

( Clare ) Ummmm, arvelen, että koska se käy järkeen.  

( Jeesus ) ” Täsmälleen. Ja Minä jo päättelin, että se ei kävisi järkeen. Siispä rentoudu ja lakkaa 

yrittämästä arvata mitä Minä aion tehdä. Minä jo annoin sinulle erittäin vakaan osoittimen, tyydy 

siihen Clare. Pyydän, älä kylvä sekaannusta, pidä kiinni siitä mitä annoin sinulle vuosia, vuosia 

sitten. Tyydy siihen. Lakkaa etsimästä arvausta mikä käy kaikkein eniten järkeen. Te kaikki 

väsytätte itsenne yrittämällä ratkaista tämän asian käyttämällä tähtiä ja kuuta ja sovittuja aikoja 

luotilankananne. ” 

( Clare ) Voi Herra… 

( Jeesus ) ” Sinä et ole väärä profeetta, Minä pidän siitä miksi sinä itseäsi kutsut, Minun 

Morsiameni, ja eikö sulhanen luottaisi Naiselleen Hänen salaisuuksiaan? Tule tänne Minun 

Rakkaani, Minä haluan suudella sinua ja pidellä sinua ja vapauttaa sinut haluttomuudestasi. Voi 

milloin Minun Rakkaani sinä tulet luottamaan Minuun 100% ajasta. ” 
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” No niin, Minä haluan sinun lukevan tämän uudelleen, ja omaksuvan sen syvällisesti. Tulee 

olemaan monia, jotka ovat kanssasi eri mieltä Minun näkemisestäni Taivaaseennostossa. Älä anna 

sen pelotella itseäsi. Muista, että sinä elät miellyttääksesi Minua, et sitä mitä enemmän opiskelleet 

ja älykkäämmät ajattelevat. Pidä asia yksinkertaisena, luota Minuun, älä nukuta itseäsi 

opiskelemalla Pyhiä Kirjoituksia. En koskaan luonut sinua tulemaan tiedemieheksi. Olen luonut 

sinut Rakastamaan. Sen olisi pitänyt olla sinulle selvää jo aikoja sitten. ” 

( Clare ) No niin, Minä rakastan ajatusta paneutua syvällisesti tutkimaan Raamatun Herraa. Tämä 

on jotakin, mitä todella odotan, että ymmärrän nämä asiat Taivaassa.  

( Jeesus ) ” Kyllä, Taivaassa se tulee olemaan turvallista. Mutta maapallolla, tieto ylpistää, mutta 

armeliaisuus ylentää. Toisin sanoen, olet paremmassa turvassa, pienenä, oppimattomana ja 

riippuvaisena Minusta ymmärtääksesi asioita. Minä voin aikanaan välittää sinulle vähäistä tietoa, 

että sitä ei voida mitata ihmisten standardeilla, syvintä ymmärtämystä kaikkein 

monimutkaisimmista totuuksista. Siinä missä voisit käyttää kolmekymmentä vuotta heprean ja 

aramean opintoihin ja silti sinulta puuttuisi ymmärtämystä. Joten, luota Minuun, älä nojaa omaan 

ymmärtämykseesi, ja Minä ohjaan sinun ymmärryksen polkujasi. ”   

” Minun siunaukseni on kaikkien teidän päällänne, Minun Morsiameni, jotka olette valinneet 

yksinkertaisen Rakkauden tien. ” 

 

 

40. Jeesus selittää… Kaikki näyttää jatkuvan tavalliseen tapaan,  

mutta niin paljon tapahtuu kulisseissa 

 
KAIKKI NÄYTTÄÄ TAVALLISELTA… MUTTA NIIN PALJON TAPAHTUU KULISSEISSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Huhtikuuta, 2015. 

Clare aloitti… Voi Herra kuinka minä toivoisin, että olisi enemmän aikaa. Niin monia sieluja, niin 

hukassa, niin hämmennyksissä, minä toivon, että pystyisin koskettamaan enemmän, minä toivon, 

että ME voisimme koskettaa enemmän. 

Jeesus vastasi… ” Minä tiedän.” 

( Clare ) Minä toivon, että meillä olisi enemmän aikaa.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän. Mutta meillä ei ole.” 

( Clare ) Mutta kaikki näyttää niin normaalilta, tiedäthän… 

( Jeesus ) ” Ostetaan ja myydään, mennään naimisiin ja annetaan avioon?” 

( Clare ) Kyllä. Maailma näyttää niin vakaalta kuin kaikki jatkuisi ikuisesti. 

( Jeesus ) ” Minä tiedän. Mutta se ei jatku. Se on pettävää, niin paljon tapahtuu kulisseissa, että 

hyvin harvat välittävät tietää, kunhan he voivat säilyttää vallitsevan asioiden tilan.”  

( Clare ) Ihmiset ovat reagoimassa. 
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( Jeesus ) ” He ovat peloissaan.”  

( Clare ) No niin, ainakin he reagoivat. Eikö meillä voisi olla enemmän aikaa?  

( Jeesus ) ” Jos sinä tietäisit sen, minkä Minä tiedän, sinä et kysyisi tuota kysymystä.”  

( Clare ) No niin, joka päivä minä kamppailen tämän kanssa. Maailma näyttää niin vakaalta, niin 

normaalilta, jos ei olisi sitä, mikä on kirjoitettu Ilmestyskirjaan ja Sinua, niin minä ajattelisin, että 

kaikki jatkuisi ikuisesti.  

( Jeesus ) ” Etkö olekin iloinen, kun sinulla on Minut?”  

( Clare ) Voi hyvänen aika, elämä ei olisi elämää vaan kävelevä painajaisuni ilman Sinua, Jeesus. 

( Jeesus ) ” Minä tiedän, kuinka sinä tunnet, Minä tiedän kuinka sinä tunnet, koska Minä lasken 

hyödyt ja haitat ja Minä tunnen samalla tavalla. Mutta meillä on tietoa siitä, mitä todella on 

tapahtumassa, sinulla ei ole. Se on vallitsevien asioiden tila- asia. Älkää pilatko huolellisesti 

laadittuja suunnitelmia, antakaa minun viedä nämä omenat markkinoille, myydä ne, tulla kotiin 

voiton kanssa ja mennä shoppailemaan. Antakaa minun vain elää elämääni. Useimmat ovat tällä 

tasolla. Sillä aikaa toiset ovat vaivihkaa suunnittelemassa heidän pahoinpitelyään. He luottavat 

suunnitelmiinsa, koska he tietävät, että ihmismassat täyttävät ostoskärrynsä omenoilla ja niin 

kauan kuin toiminta voi jatkua, he tulevat olemaan tyytyväisiä.” 

” Toiset, jotka arvostavat uskonnonvapautta, puheen vapauutta, oikeutta ja turvallisuutta niissä 

asioissa, toisilla ovat hälytyskellot soineet ja he ovat tyrmistyneitä ja he tekevät suunnitelmia 

paeta sitä, minkä näkevät selvästi olevan tulossa. Toiset ovat vielä katselemassa taivasta kohti, 

odottaen Minua pelastamaan heitä.”  

” Clare, se tapahtuu aivan silmiesi alla, mutta elämä edessäsi on kerroksittaista elämää. Yhdelle 

kerros on huolellisesti laadittuja suunnitelmia, toiselle se on valta-asema, toiselle se on vapaus, ja 

toiselle se on kuitenkin Taivas, mutta kaikki kerrokset ovat edessäsi. Sinun täytyy joka päivä valita, 

missä kerroksessa sinä aiot elää. Mikä kerros on sinun todellisuutesi, kuka on herrasi, ketä sinä 

palvelet. Kunnes yksi kerros räjähtää ja ottaa muiden kerrosten oikeudet pois ja maailma on 

kääntynyt ylösalaisin ja sisältä ulospäin ja taaksepäin katsellen ihmiset tulevat sanomaan… ”Kuinka 

tämä tapahtui?”  

” Se tapahtui, koska te valitsitte elää eristetyssä kerroksessa, joka vaikutti tarjoavan teille kaiken, 

mitä te tarvitsitte. Te ette katsoneet sen kerroksen ulkopuolelle, koska te olitte kiireisenä 

menestymässä tässä kerroksessa. Sitten yhtenä päivänä… no niin, se kaikki päättyi ja te jäitte 

seisomaan hämmentyneinä, jos olette yksi niistä onnekkaista, jotka vielä yhä seisovat.”  

” Mitään maan lihavuudesta ei tulla muistamaan, kun se romahtaa. Vain katkeria muistoja siitä, 

mikä menetettiin. Sitten raunioista he tulevat etsimään Minua. He tulevat muistamaan. He tulevat 

tajuamaan, että heidän rakkautensa maailman kanssa on jättänyt heidät alastomiksi ja 

rahattomiksi. Ja kun he löytävät Minut, Minä tulen halaamaan heitä ja kaatamaan öljyä heidän 

haavoihinsa ja kasvattamaan heidät pyhyydessä.”  

” Se mitä Minä haluan sanoa, on, että teidän ei pidä surra heitä, jotka ovat jääneet jäljelle, ei, tämä 

on heidän kohtalonsa, koska he valitsivat elää siinä eristäytyneisyyden kerroksessa, missä kaikki 

tarjottiin heille heidän omasta kädestään, ja siellä menestys oli heidän koko elämiensä keskipiste. 

Kyllä, he valitsivat tämän, ja kun maailma on sellainen kuin se on, he jäivät sokeina ja alastomina 
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Minun eteeni. Ja tämän Minä sallin pelastaakseni heidän sielunsa, sillä ilman sitä, no niin, Helvetti 

on täyttymässä. He eivät ole pahoja ihmisiä, vain Jumalattomia, joilla ei ole mitään tarvetta 

Jumalalle. Minun armon tekoni on, että heidän maailmansa tulee murskaantumalla loppuunsa. 

Minun rakkauteni heitä kohtaan sallii sellaisen katastrofin. Vain alastomuus tuo heidät Minun luo, 

lohdun ja totuudennälkäisinä.”  

” Katsohan, kun ihminen kerran rakentaa talonsa hiekalle ja sateet tulevat ja tulvat huuhtovat sen 

kaiken pois, no niin, sitten se ihminen tulee harkitsemaan Kalliolle rakentamisen tärkeyttä ja Minä 

tulen olemaan paikalla opettamassa häntä. Niin sinä näet, että mikä on vireillä ja väistämätöntä, 

on vain Minun varustamiseni tuodakseni Minun lapseni takaisin Minun luokseni, hengessä ja 

Totuudessa.” 

” Kyllä, se on karskia; kyllä, se on julmaa; kyllä, se on näennäisesti epäreilua. Mutta mikään tästä i 

tule ihmiselle mieleen, kun hän kiireisenä hyödyntää kolmannen maailman kansakuntien hyvin 

köyhiä, ostaakseen teini-ikäiselle pojalleen auton tai rakentaakseen luksustalon. Kaikki, mikä 

merkitsee tämän mielisille, on se mitä jää viivan alle. Ja niinpä he tulevat kokemaan toisten 

kansakuntien viivan alle jäämisen todellisuuden, kansakuntien, jotka katsoivat teistä elämäntyylin 

esimerkkiä ja olivat toivottomasti nöyristelevän kulttuurin ja talouden vankeja, kun te jatkoitte 

vaurastumista.”  

” Se on hyvin, hyvin surullista, Clare. Se mitä sinä et näe, on, kuinka näitä ihmisiä hyödynnetään ja 

enkö Minä luonut siemenen kylväjälle, mutta nyt ahneet ja ilkeät ihmiset juonivat tapoja pakottaa 

köyhät ostamaan heidän siemenensä? Kuinka paljon pahemmaksi Minun pitäisi antaa sen tulla? 

Köyhien itkut kantautuvat Minun korviini joka päivä. He kärsivät jopa lääketieteellisten 

välttämättömyyksien puutteesta, kun teidän maassanne lääketieteelliset yritykset hallitsevat jopa 

keskiluokan elämiä ja löytävät uudempia ja parempia tapoja saada enemmän kontrollia 

hyötyäkseen enemmän ja kukoistaakseen viattomien kustannuksella.” 

” Voi, se on täysin kohtuutonta korruptiota, miksi Minun Isäni tulisi sallia sen jatkuvan yhtään 

minuuttia lisää? Me olemme yrittäneet kääntää ihmisten sydämiä, mutta heidän himonsa 

johtoasemaan ja maailman luksukseen, on täysin sokaissut heidät heidän epäoikeudenmukaisista 

elämäntyyleistään. Normaalisti, Minä en ota näitä asioita esille teidän kanssanne, mutta Minä 

haluan teidän ymmärtävän – että korruption eri puolet, joita Minun täytyy katsoa joka päivä, ovat 

musertavia ja huutavat oikeutta. Ja mikä pahempaa, on että tämän kulttuurillisen rikoksen 

arkkitehdit eivät näe, että he ovat tuhoamassa elämiensä perustat jatkamalla jokaisen kolikon 

puristamisella köyhiltä.”  

” Kyllä tämä on yksi puoli, mutta se aiheuttaa lisää levottomuutta, vihaa, epätoivoa. Sille on syy, 

miksi muslimit riemuitsevat marttyyriydestä, se on heidän tilaisuutensa onnellisuuteen 

toivottomasti korruptoituneessa ja monimutkaisessa maailmassa. Syyn vuoksi eläminen jättää 

varjoonsa haluamisen kivun ja ennallistaa ihmisen arvokkuuden tunteen, kun hänellä ei ole muuta 

jäljellä kuin kuolla kunniallisesti. Siispä Saatana on tarjonnut ihmiselle mahdollisuuden pelastaa 

itsensä ja elää ”taivaassa” kaikkien niiden asioiden kera, joita hän ei koskaan voinut saada 

maapallolla epäoikeudenmukaisuuden vuoksi. Eikö heidän pitäisi vihata niitä pankkiireita ja 

maailman johtajia, jotka saalistavat köyhiä – monet heistä ovat juutalaisia? On toinen 

loppuunsaattamisen tunne, tuhota huora. Tämä myös on kunniakasta. Siispä näette, että tämä on 

toivottoman monimutkaista, mutta kun Minä tulen takaisin johtamaan ja hallitsemaan, rautasauva 

tulee murtamaan selät heiltä, jotka varastaisivat ja mustamaalaisivat jopa alhaisintakin ihmistä.”  
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” Oikeudenmukaisuus ja kunnia tulevat olemaan saatavilla kaikille, jotka etsivät sitä. Mahdollisuus 

elää kunniakkaasti todellisella kutsumuksella ja tarvittavalla koulutuksella, tulee olemaan kaikkien 

saatavilla ja kuitenkaan kukaan ei tule vaurastumaan ilman Jumalaa, kukaan ei tule alussa edes 

suunnittelemaan elämää ilman Jumalaa, ilman vakavaa omistautumista ja halua palvella Minua. 

Jokainen tulee näkemään Jumalassa elämisen välttämättömyyden, paitsi he, jotka ovat ilman 

omaatuntoa.” 

” Meidän täytyy aloittaa uudelleen, Clare, pohjalta ylöspäin. Ei ole muuta ratkaisua. Älkää 

menettäkö toivoa, Minä tulen asettamaan sen suoraksi. Me tulemme saamaan sen suoraksi. Me 

tulemme saamaan sen oikein, Minä lupaan teille. SILLÄ aikaa, yrittäkää odottaa innolla lomaa 

Taivaassa, vaikka Minä tiedän, että osa teistä toivoo enemmän aikaa auttamiseen.” 

” Minä rakastan teitä kaikkia rakkaudella, jota vain Jumalalla voisi olla, uhrautuvaa rakkautta, 

rakkautta, joka haikailee tulla käytetyksi, tuodakseen vain yhden sielun lisää. Minä siunaan teidät 

ja pyydän teitä jatkamaan jalostamaan elämiänne, tehdäksenne enemmän ja enemmän tilaa 

Minulle ja jonain päivänä… teidän kärsimyksenne, rukouksenne ja kova työnne tullaan 

palkitsemaan.” 

 

 

41. Jeesus sanoo… Luottakaa Minuun ehdottomasti!  

Pelon, Epäilyn & Epävarmuuden Myrsky raivoaa 

 
PELON, EPÄILYN & EPÄVARMUUDEN MYRSKY RAIVOAA… LUOTTAKAA MINUUN EHDOTTOMASTI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Huhtikuuta, 2015. 

( Clare ) Voi Herra, minä olen pahoillani paasaamisestani tänään. 

Jeesus vastasi… ” Sinä olet väsynyt. Minä annan anteeksi sinulle, Clare, muista vain, että minkä 

sinä teet näistä vähimmälle, todella, sen sinä teet Minulle. Sen pitäisi helpottaa sinua pitämään 

näkökulmasi ja armeliaisuutesi. ”  

( Clare ) Kiitos Sinulle. Pyydän, auta minua muistamaan se…  

( Jeesus ) ” Kuten tein tänään, useita kertoja? ”  

( Clare )  Voi, sekö olit Sinä?  

( Jeesus ) ” Todellakin. Ja se auttoi, eikö auttanutkin? ”  

( Clare ) Auttoi. Kiitos Sinulle. Minä häpeän itseäni.  

( Jeesus ) ” Sinä olet hyvin inhimillinen. ”  

( Clare ) Herra, mitä on Sinun sydämelläsi tänä iltana? 

( Jeesus ) ” Sinulla on monia, jotka ovat epävarmoja Taivaaseennoston suhteen – sinä et ole ainoa. 

” 

( Clare ) Mitä me teemme?  
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( Jeesus ) Pysykää rukoilemassa, katsokaa merkkejä, joita lähetän teille joka päivä, ottakaa 

Rhemoja (Sanat) Raamatustanne, puhukaa Minulle, rakkaimmat. Puhukaa hellästä sydämestänne 

Minulle. Minä olen täällä kuuntelemassa ja Minä lupasin teille, että Minä en koskaan jättäisi teitä 

oman onnenne nojaan. Minä en koskaan luopuisi auttamasta teitä oppimaan kuuntelemaan 

Minua luottamuksella. Minä näen epävarmuuden varjot sydämessänne. Älkää luulko, että kukaan, 

joka esittää rohkeaa, ei olisi kärsimässä samasta asiasta. ”  

” Kristitty yhteisö ei salli heikkoutta, epäonnistumista, pelkoa ja niitä hyvin todellisia 

henkilökohtaisia demoneita, joiden kanssa te kaikki painitte. He ovat niin tottuneita laittamaan 

Pyhien Kirjoitusten laastarin heidän pipinsä päälle, he ovat tottuneet peittelemään ja näyttämään 

julkisivua, millä ei ole mitään tekemistä heidän sisäisten tunteittensa kanssa. Tämä on surullista, se 

saa tietyt ihmiset näyttämään jättiläisiltä ja toiset näyttämään pelkureilta. Minun näkökannaltani 

katsottuna Minä voin keroa teille, että te kaikki olette pelkureita! Siispä hyväksykää se ja olkaa 

rehellisiä toisillenne. ”  

” Olkaa lähestyttäviä, olkaa vilpittömiä, olkaa haavoittuvia, olkaa rehellisiä. Tässä armo menee 

alhaisimpaan paikkaan. Puhdistavat, elävöittävät armot virtaavat Minun valtaistuimeltani alas 

alangoille, pienille, kaikkein pienimmille. Heikoimmille, jotka tunnustavat tarvitsevansa Minua 

enemmän kuin elämää itseään. Nämä ovat niitä, joita Minä vaalin, koska he näkevät itsensä 

sellaisina, kuin he todella ovat Minun silmissäni. ”  

” Daavid oli yksi näistä ja hän näki Minut vierellään ja hän tiesi, että hänen merkityksensä Minun 

silmissäni oli jotakin säälittävää. Ja niinpä hän ei tuhlannut aikaa yrittäen tehdä vaikutusta muihin 

suuruudellaan; pikemminkin hän etsi Minua joka tilanteessa leijonista jättiläisiin ja silloin kun hän 

ei turvannut Minuun, hän epäonnistui. Mutta epäonnistumisessaankin hän tuli Minun luokseni 

luottaen Minun rakkauteeni ja Armooni. Hän oli nähnyt sen, voi niin monta kertaa aikaisemminkin 

ja hän tiesi Minun luonteeni. Silloin, kun te ette turvaa Minun viisauteeni, silloin te epäonnistutte. 

”  

( Clare ) Herra, Sinä tiedät, että minä olen ponnistelemassa taas tänään, kuinka Sinä kestät minua? 

( Jeesus ) ” Helposti, koska Minä tiedät, että sinä rakastat Minua ja lopussa Minun Rakkauteni saa 

riemuvoiton. Minä voin nähdä, että sinun vaistosi, sinun viisautesi ovat raivoamassa sinussa ja 

älkäämme unohtako vihollista tässä, hän tekee asiansa. Sinä olet taistelussa, Clare ja sinun ainoa 

toivosi on täysin hylätä itsesi ja luottaa Minuun täysin. Sinulla ei ole paljon matkaa kuljettavana, 

kokeet ja houkutukset, ne tulevat olemaan rajuja, mutta niin kauan kuin sinä pitelet tiukasti kiinni 

Minusta ja siitä mitä Minä olen kertonut sinulle, sinä tulet tekemään sen. ”  

( Clare ) Herra, minä olen vain niin ehdottoman epävarma ajatuksesta, että Sinä tulisit, kun 

kanukat ovat vielä kukassa. Minun vaistoni ja järkeilyni kapinoivat tätä vastaan. Minä olen yhä 

järkeilemässä, että profetiat parantamis seurakunnasta ja visiot, joita Sinä olet antanut minulle, 

että niiden aika olisi ennen Taivaaseennostoa, kuten monet sielut tekevät.  

( Jeesus ) ” Sinä olet järkeilemässä, tämä jälleen sinun ylpeydessäsi ja älyssäsi. Ne ovat vahva 

voima, Clare ja ne vastustavat hyvin paljon pienen lapsen yksinkertaisuutta, kun hän luottaa 

omaan Isiin yksiselitteisesti. ”  

” Mutta sinun sydämessäsi on viisasta sanoa… ”Vaikka Hän saa minut nauramaan, silti minä 

rakastan Häntä. Vaikka Hän hylkää minut virheen takia, silti minä rakastan Häntä – vaikka Hän sallii 
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minun epäonnistuvan, silti minä rakastan Häntä.” On kyse ehdottomasta rakkaudesta ja 

luottamuksesta, kuten joku joskus sanoi…” Minä olen Herran pieni pelipallo, Hän voi vierittää 

minut sängyn alle ja jättää minut sinne, Hän voi ottaa koppeja minusta, Hän voi paiskata minut 

seinään, Hän voi laittaa minut hyllylle ja unohtaa minut. Se mitä Hän tekee, sillä ei ole merkitystä. 

Se, että minä olen kokonaan Hänen, sillä on merkitystä. ”  

” Minä olen tarjonnut sinulle Minun Rauhaani, siispä laita sivuun kaikki järkeilysi ja tukeudu 

Minuun koko sydämelläsi. Hylkää omien mielipiteittesi kukkaro. ”  

( Clare ) Pyydän, auttaisitko minua, Herra?  

( Jeesus ) ” Kyllä, Minun Kyyhkyni, Minä todellakin tulen auttamaan sinua. Ja kaikille Minun 

Morsiamilleni Minä sanon, te olette taistelussa juuri nyt, raivoavassa huolen, epävarmuuden ja 

epäilyn taistelussa, enkö Minä viime viikolla varoittanut, että tämä on tulossa? ”  

” Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että uskonne 

kestäväisyys koetuksissa, saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, 

että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset. Autuas se mies, joka kiusauksen 

kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, 

jotka Häntä rakastavat. ” Jaakobin kirje 1:2-4 & 12. 

 

 

42. Amerikan kuolema & ylösnousemus 

 
09.04.2015 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

Tulin rukoukseen hyvin myöhään tänä iltana, koska yritin vastata joihinkin melko kiireellisiin 

viesteihin teiltä, rakas perhe. 

Välittömästi, viettämättä enempää kuin 20 minuuttia Herran kanssa ylistyksessä., näin meidät 

mustissa. Minä olin pukeutunut mustaan leskenasuun ja Jeesuksella oli musta hautajaissmokki. 

Hän aloitti... ”Amerikan kuolema, henkisesti ja fyysisesti” 

”Tiedät varsin hyvin, mitä pinnalla ollaan tekemässä, sapelin kalistelua, sotaharjoituksia lähellä 

pohjoisnapaa. Se kaikki on vain näytöstä.” 

“Salamyhkäisyyden ja juonitteluiden mies, jota ihmiset kutsuvat presidentikseen. Mies, joka 

hankkiutui virkaan vääryydellä, vain ja ainoastaan näyttelee massoille. Ja kun tuho koittaa, se tulee 

näyttämään autenttiselta – Kun todellisuudessa tämä kaikki ei ole muuta kuin pintapuolista 

näytöstä peittämään kaikkien valtioiden suvereniteetin tuhoaminen, jotta vain yksi voisi hallita 

maailmaa.” 

”Ja mitä nyt voin sanoa...’ Näkemäsi kymmenen sarvea ja peto vihastuvat porttoon ja repivät 

hänet paljaaksi ja alastomaksi, syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tuhkaksi. Jumala näet 

panee heidät toimimaan oman suunnitelmansa mukaisesti. Siksi he myös yksissä tuumin antavat 

kuninkaanvaltansa pedolle siihen saakka kun Jumalan sanat toteutuvat...’ Tämän on todella se, 

mitä sanon.” 
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“Siitä huolimatta Olen sinun kanssasi. Niin kuin Hosea odotti Gomeria, jotta tämä lopettaisi 

huoraamisen ja väsyisi salaisiin rakastajiinsa. Kyllä, Olen todellakin siitä huolimatta kanssasi, 

Amerikka. Ja kun etsit Minua koko sydämestäsi, tulet todellakin löytämäänn Minut valmiina 

ottamaan sinut takaisin itselleni, sanoo Herra sinun Jumalasi.” 

“Siis kun olet haavoittuneimmillasi, käänny puoleeni ja Minä annan sinulle lohdutusta. Minä pesen 

ja lääkitsen haavojasi. Minä käärin haavasi valkoisiin liinavaatteisiin. Minä johdatan sinut oikealle 

tielle ja uudelleen rakennan sinulle pientilasi. Kyllä, tulet toipumaan ja olemaan taas uskollinen 

Minulle.” 

”Minä en puhu niille inhottaville baalin palvojille, joita varten pääkaupunkinne on rakennettu. Ei, 

Minä en puhu teille, sillä teidät tullaan täydellisesti tuhoamaan. Jopa teidän maanalaisisse 

valtiossanne, missä tunnette olevanne niin turvassa. Se on teidän arkkunne. Teitä Minä en enää 

mieti, sillä te ette tule enää olemaan Minun tielläni.” 

“Minä puhun niille amerikkalaisille sydämille, jotka yhä pitävät kiinni siitä visiosta, jolla Minä olen 

heitä inspiroinut. Heille, jotka kieltäytyvät makaamasta vieraiden kanssa. Heille, jotka eivät voineet 

estää ahneita, jotka ovat vallassa ohjaillen omaa mukavuuttaan tavoittelevia pinnallisia ja 

hyväuskoisia ihmisiä. Minä olen teidän kanssanne.” 

“Menkää eteenpäin rohkeudella. Minä itse olen teidän kanssanne ja lopulta se, mitä on 

suunniteltu varallesi, kaatuu ja sinä tulet nousemaan tuhkasta auttaen koko maailmaa 

vapautumaan sortajien alta. Ollen kuningaskuntani mukainen, niin kuin se on tuleva.” 

“Olkoon Minun rauha kanssanne, oikeamielisyyden visiosta  kiinni pitävät Amerikan pojat ja 

tyttäret. Tulette ottamaan vastaan lamauttavia iskuja, mutta Minä ennallista sinut ja jälleen kerran 

löydän mielihyväni sinusta, kun maasi palaa luokseni. Yksi kansakunta Jumalan alla. Jumalan, joka 

kärsii kanssasi. Jumalan, joka rakastaa sinua ja on lahjoittanut suurta kauneutta maallesi. Ja 

Jumalan, joka varmuudella jälleen rakentaa sinut. Pidä tiukasti kiinni näistä sanoista, sillä ne ovat 

uskollisia ja totta.” 

 

 

43. Onko teidät kutsuttu taivaaseenostettaviksi vai jäämään auttamaan?  

Jeesus antaa Vastauksen… 

 
ONKO TEIDÄT KUTSUTTU TAIVAASEENNOSTETTAVIKSI VAI JÄÄMÄÄN AUTTAMAAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 10. Huhtikuuta, 2015.  

( Clare ) Tänä iltana Herra aloitti vastaamalla katselijan kysymykseen, mikä on aika harvinaista 

Hänelle…  

”Minulla on kysymys sinulle, Still Small Voice (=yhä pieni ääni): Olen katsonut YouTube videon, 

missä oletettu profeetta sanoi, että Jumala paljasti hänelle unessa, että hänet jätettäisiin jäljelle 

auttamaan muita tulemaan Kristuksen luo ja että häntä suojeltaisiin yliluonnollisesti. Minä olen 

tuntenut, että minut myös jätettäisiin jäljelle tekemään Jumalan työtä. Voisitko kysyä Jeesukselta, 

onko tämä ”jäädä jäljelle auttamaan”-oppi totta vai valheellista?”   
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Vau, Herra.  

( Jeesus ) ”Tämä on jotakin, josta meidän pitää puhua.”  

( Clare ) Siispä me istuimme alas Hänen kanssaan.  

( Jeesus ) ”Enkö Minä kysynyt sinulta, halusitko sinä jäädä jäljelle?”  

( Clare ) Kyllä, mutta ajattelin, että et ollut tosissasi.  

( Jeesus ) ”Mikset?”  

( Clare ) Ajattelin, että Sinä vain testasit minua.  

( Jeesus ) ”Entä jos Minä olen, jopa nyt?”  

( Clare ) Auts. Minä kohtasin pelkoni lisäkärsimyksistä ja jäljelle jäämisestä. Minä vapisin sisäisesti 

ja tunsin vetoa jäädä, mutta ahdistunut siitä, millaista se olisi. 

( Jeesus ) ”Kyllä, auts. Minä tiedän, mitä sinä tunnet.”  

( Clare ) Oi Herra, tämä on liian paljon minulle.  

( Jeesus ) ”Anna Minun auttaa sinua.”  

( Clare ) Oi, pyydän, tee se.  

( Jeesus ) ”Minä en sanonut, että sinun täytyisi, Minä sanoin, että sinä voisit. Ja sinä pyysit Minua 

tekemään valinnan, siispä Minä tein. Mutta se ei estä vapaata tahtoasi.”  

( Clare ) Siispä… Sinä tarkoitat, että jotkut tulevat tarkoituksellisesti, tahtoen jäämään jäljelle?  

( Jeesus ) ”Tarkoitan.”  

( Clare ) Todellako?  

( Jeesus ) ”Valehtelisinko Minä sinulle?”  

( Clare ) Minun todella täytyy nähdä tämä Pyhistä Kirjoituksista Herra, pyydän?  

Jesaja 55:3-5 & 8-9  

3.Kallistakaa korvanne ja tulkaa Minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja Minä teen 

kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot.                                                                               

4.Katso, hänet Minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi.                                                                                                                           

5.Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, 

rientävät sinun tykösi, HERRAN sinun Jumalasi tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä Hän kirkastaa 

sinut.                                   8.Sillä Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän 

tienne ole Minun teitäni, sanoo Herra.   9.Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat 

Minun tieni korkeammat teidän teitänne ja Minun ajatukseni teidän ajatuksianne. 

( Clare ) Oi, Jeesus tämä on NIIN vaikea… Sinä tiedät, minkä kanssa minä kamppailen juuri nyt.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän.”  

( Clare ) Oi Herra, pyydän, auta minua, pyydän, auta minua… olen pelkuri ja typerys, kun etsin 

asioita, jotka ovat niin paljon yläpuolellani.  
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( Jeesus ) ”Clare, Minä olen tehnyt selväksi sinulle, mikä Minun tahtoni sinulle on. Mutta Minä olen 

jättänyt mahdollisuuden oven auki sinulle, jos sinä haluat jäädä.”  

( Clare ) Mitkä ovat vaihtoehdot, jos valitsisin jäädä?  

( Jeesus ) ”Sinä et saisi kirkastettua ruumista, sinä kärsisit aivan kuten kaikki muutkin. Kyllä, sinulla 

olisi suojausta, mutta vain niin kauan kuin sinun missiosi kestäisi. Sinä voisit kuolla kuten kaikki 

muutkin. Todella, tämä ei ole sitä, mitä Minä haluan sinua varten. Clare, se ei ole.”  

”Mutta on joitakin, jotka ovat valinneet jäädä jäljelle. He voisivat saada kirkastetun ruumiin ja tulla 

kotiin, mutta he tuntevat kutsun jäädä. Näille Minun tahtoni on tehdä se, mikä on heidän 

sydämissään tehdä ja kyllä, heille, Minun tahtoni on, että he jäävät. Mutta heillä ei ole mitään 

pakkoa tehdä niin.”  

”Tässä ei ole sankaripalvontaa, Minun Rakkaani. Se ei ole mitään muuta kuin äärimmäistä 

kärsimystä, jos he valitsevat niin. Älä aliarvioi rakkauden voimaa. Mutta Minä sanon sinulle tämän, 

koska sinä olet valinnut Minun Tahtoni, se ei tee sinusta yhtään sen vähäisempää rakastajaa kuin 

he, jotka ovat valinneet myös Minun Tahtoni, tulla jälkeen jätetyiksi.” 

”Minä tiedän, kuinka suurta sinun rakkautesi on Minua kohtaan, teidän molempien ja Minä pidän 

parempana tuoda teidät kotiin, missä tulee olemaan paljon tekemistä, kuten tulet näkemään. 

Minä tiedän sinun motiivisi, Clare.”  

”Ja muille Minä sanon tämän: Etsikää Minua ja etsikää Minun tahtoani teille ennen kaikkia muita 

vaihtoehtoja. Älkää olettako, että teistä automaattisesti tulee sankari, koska valitsitte jäädä 

jälkeen, te voisitte yhä menettää sielunne. Tämä ei ole heikkosydämisille tai sankarin palvojille, 

niille, jotka etsivät mainetta ja kunniaa. Olosuhteissa, joiden läpi teidän täytyy elää, ei ole mitään 

kunniakasta.”  

”Kyllä, sielujen tuominen Minun luokseni, tulee olemaan ihmeellistä ja toiveet täyttävää ja kaiken 

sen arvoista. Mutta aivan kuten Minä pidän parempana, että te tiedustelette Minulta ennen 

paastoon ryhtymistä, Minä pidän parempana, että te tiedustelette Minulta Minun tahtoani teitä 

varten. Älkää hetkeäkään ajatelko, että te olisitte yhtään parempi tai pyhempi, kun valitsette jäädä 

jälkeen – tämä tulee olemaan teidän kukistumisenne ja tuhonne.”  

”Tämä on hyvin vakava asia ja Clare on valinnut tottelevaisuuden, pikemminkin kuin uhrauksen. 

Siksi Minä neuvon teitä valitsemaan Minun tahtoni teille ennen kaikkea muuta. Etsikää Minua ja 

totelkaa.”  

”Älkää ajatelko hetkeäkään, että teitä suositaan armossa enemmän kuin veljeänne, koska te 

valitsitte jäädä tai lähteä. Kaikki teistä ovat yksinkertaisesti numeroita, nollia, ilman Minun 

sisällänne olevaa armoani ja mihin pisteeseen asti te tiedätte Minun tahtoni ja tottelette Minua – 

siihen pisteeseen asti te tulette kasvamaan pyhyydessä. Ei sen enempää, ei sen vähempää.”  

”Ja Clare, Minun rakkaani, sinä olet valinnut viisaasti, tämä on Minun täydellinen tahtoni teitä 

molempia varten. Lepää siinä ja älä salli vihollisen langettaa syytteitä sinulle tai ehdottaa sinulle, 

että olet vähäisempi Morsian, koska valitsit totella sitä, mikä näytti vähemmän vaikealta.”  

”Minä tulen käyttämään sinun opetuksiasi, sinulla on ollut elämänikä virheitä ja epäonnistumisia, 

jotka ovat osoittautuneet hyvin arvokkaiksi muille sieluille, jotka tulevat kohtaamaan samat 

päätökset. Mutta he tulevat saamaan riemuvoiton, koska heillä on sinun ennakkotapauksesi 
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inspiroimassa heitä. He tulevat lukemaan, kuinka Minä johdatin sinua ja varustin sinut ja tämä 

tulee antamaan heille rohkeutta jatkaa uskossa.”  

”Minun työni sinulle Taivaassa tulee olemaan vain alku. Siellä sinä tulet löytämään syvän 

tyydytyksen ja mielihyvän siinä, mitä sinulle on järjestetty. Minä tulen palkitsemaan sinut kaikista 

ponnisteluistasi.”  

”On myös mainitsemisen arvoista teille vanhemmille, joilla on aikuisia lapsia, jotka eivät ole 

eläneet Minua varten, heidän täytyy kasvaa ja nousta tilanteen tasalle – siispä älkää tehkö 

päätöstänne perustuen lapsistanne huolehtimiseen, sillä ei tule olemaan mitään merkitystä sinä 

aikana heidän elämissään. Itse asiassa, te tulette olemaan heidän tiellään tällä asenteella.”  

( Clare ) Ezekiel ja minä keskustelimme tästä ja hän siteerasi Johanneksen Evankeliumia 21:20-22… 

”Niin Pietari kääntyi ja näki sen opetuslapsen seuraavan, jota Jeesus rakasti ja joka myös oli 

aterioitaessa nojannut Hänen rintaansa vasten ja sanonut: ”Herra, kuka on Sinun kavaltajasi?” Kun 

Pietari hänet näki, sanoi hän Jeesukselle: ”Herra, kuinka sitten tämän käy?” Jeesus sanoi hänelle: 

”Jos Minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes Minä tulen, mitä se sinuun koskee? 

Seuraa sinä Minua.” 

Sitten Jeesus sanoi minulle… ”Aviomiehesi juuri kiteytti sen kaiken.” 

 

 

44. Jeesus sanoo… Minä lasken Minun Ruusun Terälehtiäni!  

Jos te elitte tällä tavalla, teidät tullaan taivaaseennostamaan 

 
MINÄ LASKEN MINUN RUUSN TERÄLEHTIÄNI… TÄTEN TEIDÄT TULLAAN TAIVAASEENNOSTAMAAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Huhtikuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ”Minun rakkauteni Minun Morsiamiani kohtaan on yli sen, mitä voidaan kuvitella. 

Niin monia huolestuttaa heidän asemansa Minun kanssani, aivan niin kuin Minä olisin laillisuuden 

tutkija oikeuden papereiden kanssa, luetteloimassa jokaisen rikkeen. Ei, se on saatanan kuvaus. 

Minä olen pikemminkin kuin rakastaja, lukemassa heidän päivänsä jokaisen teon suurella 

mielenkiinnolla, kuin rakkausrunona Minulle. Kaikki, mitä he tekevät puhtaasta rakkaudesta Minua 

ja heidän veljeään varten, tämä on Minun lohdutukseni. Jopa Ristillä, nämä kiintymyksen merkit 

lohduttivat Minua, kun Minä katsoin tulevaisuuteen ja näin, kuinka paljon he rakastaisivat Minua.”  

” Ja niin Minä olen kerännyt näitä lahjoja, näitä rakkauden merkkejä ja pohdiskelen niitä useita 

kertoja päivässä – se tarkoittaa sitä, mitä te kutsuisitte päiväksi. Kyllä, kuin kuivattujen ruusujen 

terälehtiä, Minä mietiskelen niiden merkitystä Minulle ja Minä riemuitsen siitä, että Minulla on 

tällaisia kuin nämä, jotka ovat halukkaita antamaan Minulle, halukkaita kieltämään itsensä Minun 

puolestani ja täyttämään ensin Minun tarpeeni.” 

” Sinulla on paljon pohdiskeltavaa omassa elämässäsi, Minun Kyyhkyni. On niin paljon, mitä sinä 

olet täysin unohtanut, mitkä Minä olen pitänyt muistoina, Minua varten tehtyinä rakkauden 

tekoina.” 
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” Jos vain Minun Morsiameni tietäsi, kuinka suuri ilo johtuu näistä pienistä asioista, joita hän on 

tehnyt Minua varten puhtaasta rakkaudesta, eikä mistään muusta motiivista. Useimpia motivoi se, 

mikä heille eniten merkitsee: raha, kauneus, pahamaineisuus, hyväksyntä, mahdollisuus. Nämä 

ovat asioita, jotka pitävät heidät liikkeessä. Mutta sitten on Minun Morsiameni – häntä motivoi se, 

mitä hän voi tehdä miellyttääkseen Minua.” 

( Clare ) Voi, Herra, minä jään niin vajaaksi tuosta tavoitteesta.  

( Jeesus ) ” Sinä olet oppimassa. Minun Morsiameni on niin epävarma Taivaaseeennostosta, koska 

hän samaistaa minut ihmisiin, kuitenkaan Minä en ole yhdenkään ihmisen kaltainen, ketä hän on 

koskaan tavannut. Minä en ole ilkeä, syyttävä asianajaja – pikemminkin Minä olen Rakastaja, joka 

laskee Minun ruusun terälehtiäni, katsoen postilaatikkoa, onko Minulle lähetetty lisää. Joka päivä 

Minä odotan hänen rakkautensa suloisen tuoksun kääntyvän toimintaan; rakkauden teot, joita hän 

suihkuttaa sattumanvaraisesti heille, joiden kanssa hän on tekemisissä. Minä katson nähdäkseni 

hänen sydämensä, niin paljon Minun sydämeni kaltaisen, haluten siunata ja lievittää taakkaoja, 

kuitenkin rehellinen ja uskollinen heidän kanssaan, jotka tarvitsevat ojennusta.”  

” Minun Morsiameni, jos te olette erottaneet itsenne tietoisesta synnistä ja olette huolellisia joka 

päivä rakastamaan niitä, joita Minä lähetän teille, teidän ei tarvitse huolehtia siitä, että otetaanko 

teidät Taivaaseen Minun kanssani. Minä odotan innolla sitä päivää, jolloin me juhlimme 

rakkauttamme niin suurella kaipauksella.” 

 ” Oletko antanut anteeksi loukkaukset ja teet hyvää niille, jotka loukkaavat teitä? Muistatteko, 

kuinka musertavaa Minun kipuni Ristillä oli? Kyllä, no niin, jopa siinä tilassa, Minä katsoin 

huolenpitoa juuri niille miehille, jotka ristiinnaulitsivat Minut… ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he 

eivät tiedä mitä he tekevät.”  

” Ja kun väkijoukko kerääntyi aviorikoksesta tavatun porton ympärille, Minä en liittynyt heidän 

joukkoonsa tuomiten häntä – pikemminkin Minä nostin hänet ylös jaloilleen, kehottaen häntä 

menemään ja olemaan tekemättä syntiä enää.”  

” Kun Fariseukset ottivat viimeisen pennin leskeltä, Minä en onnitellut rikkaita heidän prameista 

lahjoistaan. Ei, Minä ylensin pienen, joka antoi kaiken, mitä hänellä oli, kun muut antoivat 

liiastaan. Ja kun opetuslapset taistelivat, kuka heistä oli suurin heidän joukossaan, Minä nopeasti 

huomautin, että se on vähäisin, palvelija, jolla todella on johtoasema. Miksi? Koska tämä palvelee 

toisten tarpeita, ei omiaan, johdonmukaisesti, päivästä toiseen. Kun rikas, nuoren hallitsijan 

ajatukset askartelivat maallisen varallisuutensa ja asemansa kartuttamisessa, palvelija on innokas 

näkemään vain toisten kartuttavan.”  

” Oletteko te eläneet tällä tavalla, Minun Morsiameni? Jos te olette, sitten teidän ei tarvitse 

pelätä, että teidät jätetään jälkeen. Minä en malta odottaa ensimmäistä tanssiamme Meidän 

häävastaanotollamme. Jos te olette eläneet kuin autuaat, teidän ei tarvitse olla huolissanne siitä, 

että teidät jätetään jälkeen.” 
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45. Jeesus sanoo… Nämä ovat Minun Jalokivieni viimeisiä Viisteitä 

 
NÄMÄ OVAT MINUN JALOKIVIENI VIIMEISIÄ VIISTEITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 12. Huhtikuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Minun Morsiameni, kun Minä muotoilin teidät, te olitte lähinnä hiilikimpaleita. 

Mutta Minun näköpiirissäni, raskaasti lastattuna lupauksilla Minun kunniastani, joka 

paljastettaisiin teissä. Sillä aikaa, kun te olitte Maapallolla, te olitte Maapallon syvyyksissä 

suunnattoman paineen alaisina, niin että jonain päivänä, kun te nousisitte Minun luokseni, Minä 

voisin viistää teidät mitä täydellisimmin, että yhtäkään ainutlaatuisen kauneuden piirrettä ei jäisi 

pois.”  

”Siksi, kun ihmiset ovat menneet Taivaaseen, he ihmettelevät jopa alaisimmankin sielun 

kauneutta. He loistavat kirkkautta, jota vain Minä voin välittää – ja Maapallolla elämänne elämän 

paineiden mukaan, sillä voimakkuudella te tulette loistamaan. Siispä, älkää valittako sitä, mitä te 

nyt olette kokemassa, sillä on kirjoitettu… ”Sillä Minä päätän, että tämän nykyisen ajan 

kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.” Paavalin Kirje 

Roomalaisille 8:18.  

”Siispä, Minun Morsiameni – teidän arvonne on paljon enemmän kuin rubiinien ja hienoimman 

kullan. Paineet, joiden alla te kärsitte nyt, ovat lähinnä luomassa uutta kirkkautta, joka kerran 

tullaan paljastamaan Taivaassa, kun te vaihdatte korruptionne korruptoitumattomaan. Sillä 

hetkellä se tullaan paljastamaan teille, miksi teidän piti kärsiä ja mitä verratonta kauneutta teihin 

on työstetty.”  

”Jokainen teistä on Minun kallisarvoinen jalokiveni ja Minä tiedän täsmälleen, mihin käyttää 

talttaa ja mistä kohden hioa pois epätäydellisyyksiä ja paljastaa Sielunne henkeä salpaava 

kauneus.”  

”Minä tiedän, että ajat ovat nyt niin kovin koettelevia. Minä tiedän, että te kaikki koette 

koettelemuksia, jotka näyttävät, että ne eivät koskaan lopu. Tämä siksi, koska teidän matkanne 

tällä Maapallolla on melkein lopussa ja niinä viimeisinä hetkinä Minä haluan koristella teidät jopa 

vielä enemmällä kauneudella Minun silmiäni tuijotettavaksi Ikuisuudessa.”  

”Ja te ette käy näitä testauksia läpi vain oman itsenne vuoksi – myös veljienne ja sisarienne vuoksi, 

jotka eivät vielä ole antaneet elämiään Minulle. Minä en toivo kenenkään ihmisen menehtyvän ja 

jonkun täytyy paastota ja rukoilla tehdäkseen yhteistyötä Minun kanssani kääntymyksen 

prosessissa. Tämä kärsimys on teidän rukouksenne ja paastonne. Jonkun täytyy kantaasitä ristiä, 

että lunastus tulee täyteyteensä, kun sielu kääntyy Minun puoleeni.”  

”Ja tätä tarkoitusta varten Minä sallin nämä raskaat ristit teidän elämissänne. Pyydän, 

ymmärtäkää, rakkaudesta veljiinne ja sisariinne Minä olen antanut teille nämä ristit. Siunattu on 

ihminen, joka kestää kiusauksen; sillä kun hänet on koeteltu, hän tulee saamaan elämän kruunun, 

jonka Jumala on luvannut heille, jotka rakastavat Häntä.”  

”Te tulette katsomaan taaksepäin tähän aikaan ja toivomaan, että Minä olisin myöntänyt teille 

jopa raskaampia koettelemuksia. Mutta Minä ymmärrän kehyksenne ja Minä en tule sallimaan 

enempää kuin, mitä te olette kykeneviä käsittelemään, Minun armoni voimistaessa teitä. Siispä, 
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kun te tunnette, että olette ehdottomalla rajallanne, kääntykää Minun puoleeni suurella 

luottavaisuudella ja pyytäkää lisää voimaa. Juoskaa tämä kisa aivan maalisuoralle asti ja painakaa 

päälle korkean kutsumuksen maalia kohti Minussa, että Minussa paljastettava kunnia voisi olla 

myös teissä. Sillä jos te kuolette itsellenne Minussa, varmasti te tulette nousemaan Minun 

kanssani kunniassa.”  

”Minä kerron teille nyt, että te voisitte olla valmistautuneita, että tulevat koettelemukset tulevat 

käymään kimppuunne. Mutta mikään teitä vastaan muodostettu ase, ei tule kukistamaan teitä, te 

tulette saamaan riemuvoiton Minussa. Olkaa voimakkaita, olkaa rohkeita ja katsokaa tämän 

hämmennyksen verhon yli - verhon, jota teidän täytyy kutsua väliaikaiseksi 

kodiksenne.Tarrautukaa Minun lupauksiini ja älkää millään muotoa antako jalansijaa viholliselle.”  

”Ymmärtäkää, että jokainen viiste, jonka Minä olen valmistelemassa teissä, oli tarkoitettu 

maailman alusta lähtien olevan teidän, nyt ne vain tuodaan täydellistettäviksi. Siispä älkää tulko 

epätoivoisiksi, ottakaa vakaa ote armon köydestä, älkää päästäkö irti. Testaukset ja 

koettelemukset ovat vain väliaikaisia ja pian te tulette katselemaan mahtavaa työtä, jonka Minä 

sain aikaan teidän kauttanne, viimeisinä päivinänne Maapallolla. Ei ole mitään, ehdottomasti ei 

mitään, mitä te ja Minä emme voi saada aikaan yhdessä, kun te tukeudutte Minuun ja seisotte 

uskossa.”  

”Nyt ottakaa vastaan Minun Siunaukseni, Kallisarvoiset Morsiamet ja pitäkää kiinni lupauksesta 

teidän ylösnousemisestanne kunniaan. Se on tulossa. Nämä ovat viimeistelyjä – kantakaa niitä 

rohkeasti.” 

 

 

46. Jeesus sanoo… Minä kaipaan saada läheisen suhteen teidän kanssanne… 

Mutta Minä en ole helppo saalis 

 
MINÄ KAIPAAN LÄHEISTÄ SUHDETTA TEIDÄN KANSSANNE… MUTTA MINÄ EN OLE HELPPO SAALIS 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kanssa, 13. Huhtikuuta, 2015.  

Clare aloitti… Hänen silmänsä katsoivat minuun sellaisella hellyydellä, että en voinut kuin sulaa. 

Sitten aloin tuntemaan hyvin, hyvin huumaannuttavana Hänen rakkautensa. Käytin tilaisuutta ja 

katsoin Hänen silmiinsä pitkän aikaa, täysin rentoutuneena, tunsin täysin olevani kotona. Tätä ei 

ole koskaan tapahtunut aikaisemmin. Minulla on aina ollut hieman pidättyväisyyttä, mutta tänä 

iltana minä pakotin itseni jättämään sen huomiotta ja vain tuijottamaan Häneen. Sanoin…  

”Sinä tunnet minut sisältä päin ja takaperin, kaikki minun vikani, minun ajatukseni, minun 

puutteeni ja paheeni, siispä minulla ei ole mitään syytä ujostella Sinun silmiisi katsomista.”  

Ja kun minä jatkoin tuijottamistani noihin rakastaviin silmiin, tunsin olevani niin kotona Hänen 

käsivarsillaan, kuin että tämä on niin oikein, niin luonnollista, niin täysin rentoutunutta ja 

turvallista. Minun ei tarvitse piiloutua Häneltä, joka on Kaikki Pyhä, Hän tuntee jo minut ja minun 

tekemiseni ja Hän on mukava, rentoutunut ja turvassa minun käsivarsillani myös. Vau, mikä 

merkkipaalu se olikaan minulle. Ei enää juoksemista, piiloutumista tai hermostuneisuutta, vain 

Sellaisen mukavuus, joka tuntee ja rakastaa minua ehdoitta.  
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Jeesus aloitti… ”Minä olen odottanut tätä niin kauan. Että sinä vain hyväksyisit Minut 

ehdottomasti toiseksi puoleksesi, todella sinun aviomieheksesi.”  

( Clare ) Minä oivalsin, että Herra rakastaa antaa sanan, mutta Hän ei halua vain tulla nähdyksi 

pelkkänä peliautomaattina, joka sylkee ulos onnenkeksejä. Hän haluaa meidän rakastavan olla 

Hänen seurassaan, ei vain sanojen takia, vaan sen vuoksi Kuka Hän on meille ja Kuka Hän on, piste. 

Siispä, jos Johannes pystyy siihen, me pystymme myös! AMEN…  

( Jeesus ) ”Haluatko sinä, että Minä puhun nyt?”  

( Clare ) Oi, Kyllä Herra, pyydän.  

( Jeesus) ”Se, mitä sinä olet löytänyt tänään, on onnellisuuden todellinen salaisuus. Kaikki tiet 

johtavat kotiin, juuri tänne.”  

( Clare ) Hän osoitti Hänen Sydäntään.  

( Jeesus ) ”Tyhjyys, tyhjiö, jota te kaikki koette, syvällinen Taivaaseennoston kaipaus… kaikki teistä 

kaipaavat tätä yksinkertaista kahdenkeskistä rakastavaa suhdetta, missä me olemme ikuisesti 

yhdessä ja jopa kuolemassa, niille, jotka kuolevat jopa vielä enemmän. Niin, että me emme ikinä, 

koskaan ole erossa. Saattaa olla aikoja, jolloin te loukkaatte Minua ja Minä olen hyvin hiljainen, 

mutta muuten Minä tarvitsen ja haluan olla teidän kanssanne, tulla teidän hyväksymiksenne, 

teidän elämänne rakkautena, jonka seurassa te voitte luottaa olevanne rentoutunut ja todellinen 

itsenne.”  

”Voi olla uhrauksen aikoja, jolloin te ette kuule tai näe Minua, koska Minä käytän teidän 

kärsimystänne auttaakseni toista sielua. Mutta tämä suhde on se Jumalan muotoinen paikka 

sisässänne, johon eikukaan eikä mikään koskaan voi tuoda tyydytystä siihen tyhjiöön, joka on 

olemassa teidän sisällänne.” 

”Siksi te kaipaatte niin paljon tätä suhdetta, joka Clarella ja Minulla on, koska Minä tein teidät 

haluamaan sitä. Ja teille alkaa sarastamaan, että uskonto on ryöstänyt teiltä tämän kallisarvoisen, 

kallisarvoisen tiedon Minusta. Kyllä, tämä todella on aika, jolloin Morsian tulee Sulhasensa luo ja 

heidät vihitään Pyhässä avioliitossa, niin pyhässä, että ei kukaan ihminen voi tulla teidän ja Minun 

väliin. Tämä paikka on pyhä ja varattu vain teille ja Minulle.”  

”Monet teistä ovat jo lähestyneet Minua tällä tavalla, mutta yhä te pidättelette pelon vuoksi. 

Minun pelossani, Mahtavan Jumalan, Minä Tuomarin pelossa, Minun pelossani, että haluaisin 

täydellisyyttä teiltä, ennen kuin te uskaltaisitte lähestyä Minua.” 

”Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta – te ette tule koskaan saavuttamaan täydellisyyttä 

ilman Minua. Se on mahdotonta teille. Siispä te kulutatte elämänne karttaen Minua, vältellen 

Minua näiden uskonnollisten ajatusten vuoksi, ne ovat paholaisen valheita. Minä puhun nyt 

jokaiselle teistä: te pelkäätte Minua, se on ainoa syy, miksi te pidätte etäisyyttä. Ei niin, että Minä 

olisin etäinen, vaan te olette kohottaneet muureja, joiden taakse piiloutua.”  

”Näettekö, kuinka kovin tarkoituksetonta tämä on? Näettekö, että teidän ei tarvitse pelätä Minua? 

Mitä enemmän te olette loukkaantuneet, sitä enemmän te pelkäätte Minua. Te ette koskaan ole 

tunteneet ehdotonta rakkautta. Te ette koskaan ole tunteneet Minun rakkauttani, jolla ei ole 

mitään ennakkoehtoja, ennen kuin me voimme olla näin läheisiä. Kaikilla, ketä koskaan olette 

tunteneet, oli odotuksia teidän suhteenne ja ennemmin tai myöhemmin tunsitte, että petitte 
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heidät. Ja sitten ette tunteneet itseänne tarpeeksi hyväksi. Näettekö, vihollinen on uudelleen ja 

uudelleen opettanut teille läheisyyden pelkoa, koska se aina tuo kipua mukanaan.”  

”Kipu, pettymys, epäonnistuminen ja takaisin ”En ole tarpeeksi hyvä” asenteeseen jälleen. Minä 

en ole ihminen, että voisitte piilottaa mitään Minulta. Kun Minä tulen luoksenne, Minä tiedän 

teistä asioita, joita edes te ette tiedä. Jos tietäisitte ne, no niin, te olisitte kauhistuneita ja ette 

koskaan olisi Minulle avoimia, te häpeäisitte itseänne niin.” 

”Siispä lakatkaa olemasta itseriittoisia ja tulkaa Minun luokseni ilman, että uskonnollinen henki 

heiluttaa sormeaan kasvojenne edessä ja toistaa, ”Te ette ole sen arvoisia. Ketä te luulette 

olevanne? Te, te olette syntisiä, katsokaa, mitä ajattelitte kymmenen minuuttia sitten. Hän on 

Jumala, Hän ei kehtaa puhua tuollaiselle kuin te, te olette typeriä ja teitä on johdettu harhaan.” 

Koska tämä pitää teitä erossa Minusta. Todella, se on uskonnollinen henki.”  

( Clare ) Herra, entä… 

( Jeesus ) ”Jayden?”  

( Clare ) Kyllä.  

( Jeesus ) ”Jayden, Minä rakastan sinua – mutta sinä et ole koskaan tuntenut todellista rakkautta, 

siispä sinulla on kaikkia näitä pelkoja. Ihmiset ovat laittaneet sinuun pelkoja, torjumalla sinut 

uudelleen ja uudelleen. Minun tunnen, kuka sinä olet, Minä tiedän missä sinä seisot ja missä sinä 

lankeat, mutta Minä olen tässä rakastamassa sinua kokonaiseksi, parantamassa sinun rikkinäisen 

sydämesi. Sinun ei tarvitse olla tarpeeksi hyvä Minulle – olenko Minä tarpeeksi hyvä sinulle? 

Olenko Minä joku, johon sinä voit luottaa? Tiesitkö sinä, että Minun Nimeni on Rakkaus, jotakin 

lämmintä ja ihmeellistä, lohduttavaa ja aina sinua varten, tapahtuipa mitä tahansa?”  

”Uskonto on vienyt pois todellisen merkityksen siitä, että on suhde Minun kanssani. Kun kutsuin 

Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen, he olivat Minun apulaisiani, Minun kavereitani. Minä kävelin ja 

keskustelin heidän kanssaan, Minä söin heidän kanssaan, me nukuimme tähtien alla yhdessä – 

Minä olin todellinen heille, tavalla, jolla minä haluan olla todellinen teille kaikille. Uskonto on 

rakentanut muureja, esteitä, ehtoja. Minä en koskaan tarkoittanut, että niin tapahtuisi, Minä aina 

halusin säilyttää suhteen, aivan kuten halusin Aatamin ja Eevan kanssa. Minä halusin aina 

ystävyyttä. Minä olen kaikkein väärin ymmärretyin henkilö, joka koskaan on elänyt Maapallon 

pinnalla. Ihmiset ovat ottaneet sen Kuka Minä olen ja tehneet Minusta hirviön.”  

”Ihmiset ovat hirviöitä: täynnä vihaa, katkeruutta, kiukkua – ja he heijastavat sen Minuun. Minun 

luonteeni on hellä, ystävällinen, yksinkertainen, Minun seurassani on helppo olla. Ja ainoa syy, 

miksi Minun Isäni tultiin tuntemaan sillä tavalla kuin Hänet tunnettiin, oli koska ihmisen synnit 

olivat tuhoamassa viattomia, murhaamassa lapsia, tuhoamassa perheitä, varastamassa, 

valehtelemassa ja petkuttamassa. Loukkaamassa viattomia. Jos he olisivat eläneet, kuten Minä 

halusin heidän elävän, Minun ei koskaan olisi tarvinnut pyyhkiä heitä pois maapallon pinnalta.”  

”Mutta meillä on hyvin todellinen vihollinen… Langenneet enkelit, sairaalloiset, irvokkaat, 

kaameat, ilkeät ja häijyt, taipuvaisia vahingoittamaan ihmistä ja tuhoamaan Maapalloa. Ja kun 

ihmiset liittyvät heidän joukkoonsa, silloin Minun Isäni täytyy astua eteenpäin ja olla 

oikeudenmukainen Tuomari, joka tekee lopun epäoikeudenmukaisuudesta. Sitä Maapallo on 

kohtaamassa nyt: tuomiota. Mutta se ei ole Minun luontoni eikä Minun Isäni luonto. Me olemme 
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helliä, nöyriä ja ystävällisiä, mutta ihmiset käyttäisivät sitä hyödykseen, jos Me emme rankaisisi 

syntiä ja pahuutta.”  

”Siispä te näette, Minä en ole Sellainen, joksi vihollinen on Minut suurimman osan aikaa esittänyt 

olevan. Siispä, tulkaa Minun luokseni. Minä olen nöyrä ja helläsydäminen ja Minä tulen tuomaan 

levon sieluillenne. Lakatkaa laittamasta verhoja ja muureja väliimme. Katsokaa Minun silmiini 

ilman häpeää ja nähkää Rakkauden loistavan niistä vain teille. Ottakaa askel uskossa, luottakaa, 

että Minä olen Se, Kuka Minä olen sanonut Olevani.”  

”Clare, pitääkö sinun käydä makuulle?”  

( Clare ) Kyllä, Herra, minä olen niin uninen.  

( Jeesus ) ”Lepää Minun kanssani, me palaamme tähän.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle Herra, kiitos ymmärtämisestä.  

( Jeesus ) ”Sinä olet Minun vaimoni, eikö Minun pitäisi huolehtia sinun tarpeistasi?”  

( Clare ) Tunti myöhemmin… ”Vau. Tunnen oloni paremmaksi. Ihmettelen, että voin istua alas 

nokosten jälkeen ja tässä Sinä olet jälleen. Miksen vain voi istua alas ja puhua näin Sinun kanssasi 

milloin vain?”  

( Jeesus ) ”En ole koskaan sanonut, että et voisi. Nämä ovat rajoitteita, joita SINÄ olet laittanut 

meidän suhteellemme, en Minä. Minä rakastan sitä, kun me vietämme aikaa ylistyksessä yhdessä 

ensin.”  

( Clare ) Oi Herra, Sinä tiedät, että tänä iltana minä en edes halunnut lopettaa sitä.  

( Jeesus ) ”Se, mitä Minä tiedän, on että sinä tarvitset Minua joka päivä, koko ajan, pitääksesi sen 

Jumalan muotoisen paikan täynnä ja kehräämässä.”  

( Clare ) En voi uskoa, että Sinä sanoit sen!  

( Jeesus ) ”No niin, eikö se ole täydellinen sana?”(Täydellinen on englanniksi perfect, Jeesus sanoi 

sen perrrrfect). 

( Clare ) Nyt Sinä olet hupsu ja he eivät koskaan usko, että tämä todella on Jeesus Kristus, jonka 

kanssa minä puhun.  

( Jeesus ) ”Ja sinä – kenen sinä sanot Minun olevan?”  

( Clare ) Sinä olet kaikkein ihmeellisin, kaikkein hurmaavin, ystävällinen, mukava kaveri, joka 

minulla koskaan on ollut… ja Jumala, kaiken lisäksi. 

( Jeesus ) ”Minä otan sen suudelmana Minun Morsiameltani.”  

( Clare ) Siispä, onko mitään muuta, mitä Sinä haluat sanoa, Herra?  

( Jeesus ) ”Todella on. Minä olen odottanut koko elämäsi ajan, että me olisimme yhdessä tällä 

tavalla. Siunattu on sielu, joka ottaa kutsun vastaan, ennemmin kuin myöhemmin. Sinä olet 

kärsinyt niin paljon tietämättömyydestä ja yksinäisyydestä, jos me vain olisimme voineet olla 

yhdessä tällä tavalla, kun olit vielä hyvin pieni.”  

( Clare ) Kyllä, Herra, jos vain… huokaus.  
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( Jeesus ) ”Tämän vuoksi Minä olen tuonut sinut lahjana Minun kallisarvoisille Morsiamilleni, niin 

että heidän ei tarvitse odottaa, vaan he voivat tulla sisään nyt. Ei enää yksinäisyyttä, ei enää 

eristyneisyyttä elämän päätöksissä. Minä olen aivan tässä teidän oikean kätenne puolella, 

vieressänne ja Minä tulen aina johdattamaan teitä, kun pyydätte sitä Minulta.”  

”Suurin vaara tälle suhteelle on häiriötekijät ja työ. Nämä ovat hienovaraisia työkaluja, joita 

saatana käyttää, hitaasti ja aina niin huomaamattomasti vetääkseen teidät pois Minun luotani. 

Hän on hyvin varovainen tehdessään sen hitaasti, niin että te ette huomaa, mitä tapahtuu. Se 

alkaa projekteista, sellaisesta kuin minkä sinä kohtaat juuri nyt.”  

( Clare ) Oi kyllä… Mikä on 83 vuotiaan vanhan naisen, joka on hamstraaja ja hänellä on 4 

pikkuriikkistä haukkuvaa koiraa, hänen muuttamisensa pois etutalosta ja muita asioita, joita pitää 

tehdä tällä kiinteistöllä.  

( Jeesus ) ”Kyllä, te voitte ottaa tämän varoituksena. Kuitenkin se, mitä sinulla nyt on meneillään, 

jota ei aikaisemmin ollut, oli vastuu sieluista, jotka haluavat kasvaa lähemmäs Minua. Sinun 

äidillinen luontosi pysäyttää sinut, ennen kuin menetät sen, mitä meillä on juuri nyt. Mutta 

menneessä, tämä on täsmälleen, kuinka hän varasti sinut pois Minulta. Ja Minä itkin Clare, Minä 

itkin ja itkin, koska Minä kaipasin sinua niin.”  

( Clare ) Minun sydämeni vaipui ja kyyneleet tulvivat silmiini. ”Oi, Jumala ja minun parhain 

ystäväni… minä olen niin syvästi pahoillani.”  

( Jeesus ) ”Kyllä. Sillä on hintansa, Minun Morsiameni. Teidän elämänne tullaan riisumaan pelkkiin 

välttämättömyyksiin ja hyvin vähän nautintoja sen ulkopuolelta. Tämä hinta teidän täytyy olla 

halukkaita maksamaan. Minä tulen tuomitsemaan teidät teidän uteliaisuudestanne ja ajasta, jona 

te nautitte surffailusta netissä, sillä aikaa, kun Minä olen vieressänne odottamassa.”  

”Minä tulen tuomitsemaan teidät teidän turhamaisuudestanne, kun viivytte peilin edessä ja 

shoppailusta valmisteluja varten, että näyttäisitte paremmalta. Minä tulen tuomitsemaan teidät 

ajasta, jonka käytätte salongissa ja jopa olette ulkona ystävän kanssa lounasta syöden, jos sillä ei 

ole mitään tekemistä kummankaan hengellisen kasvun kanssa. Minä tulen tuomitsemaan teidät, 

kun vietätte liian paljon aikaa keittiössä, puutarhassa ja pakonomaisessa siivoamisessa.”  

”Tämä on ohjeenne. Jos teillä on rauha ja ilo siinä, mitä teette, millä ei ole suoraa yhteyttä 

Minuun, sitten te tiedätte, että Minä olen kanssanne siinä toiminnassa. Mutta jos te tunnette 

naputtavan ja nykivän tunteen vierestänne, kuten; ”Tiedän, että minun ei pitäisi olla tekemässä 

tätä… mutta…” sitten Minä olen vieressänne, Minun Morsiameni, yksinäisenä seuraanne vailla ja 

jos te jatkatte Minun lykkäämistäni, Minä tulen itkemään. Ette tule näkemään Minun kyyneleitäni, 

mutta tulette tuntemaan, että jotakin on kauhean väärin sisällänne. Ja se kauhean väärin on 

Jumalanne surullisuutta ja murhetta, syvällä sydämessänne.”  

”Katsokaahan, Minä en ole helppo saalis ja olen erittäin huomionkipeä. Siis, jos te todella 

tarkoitatte sitä, kun te sanotte ”minä haluan sellaisen suhteen Jeesuksen kanssa.” Sitten teidän 

täytyy käydä läpi monia uhrauksia ja tehostaa ajankäyttöänne, ollaksenne Minun kanssani. Kerro 

heille sinun tunneistasi.”  

( Clare ) No niin, esimerkiksi, minun peruspäiväni on ruuan hakeminen ruokapankkia varten ja 

ehkä lyhyt kauppareissu, reseptien hakemista, koirien ja kissojen ulkoiluttamista reippaalla lenkillä 

niityllä talon takana, päivällinen, tiskit ja jokapäiväinen perussiivous. Aviomiehen kanssa ajan 
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kuluttamista aterian aikana ja hengellisten asioiden jakamista, mikä kaikki tekee noin 4 tuntia 

huoltamista.  

Sitten iltaisin, ehkä 4-6 tuntia kirjeenvaihtoa teidän kaikkien kanssa ja avustajiemme kanssa, sitten 

ylistys, viestin kuunteleminen, sen äänittäminen ja lähettäminen – mikä on toiset 4 tai 5 tuntia tai 

jotain. Ja tämän välissä minä tarvitsen yhdet tai kahdet nokoset, noin 45 minuuttia, lepuuttaakseni 

ruumistani. 

Kun Taivaaseennosto häämöttää, olen jättänyt pois asioita kuten vaatteiden korjauksen, 

kirpparivaatteiden oston, elokuvien katselemisen aviomieheni kanssa, lisäliikunnan ja suosikki 

ruokieni kokkaamisen. Rakastan leipoa.  

( Jeesus ) ”Siis elämäsi on muuttunut huomattavasti muutamana viime kuukautena?”  

( Clare ) Oi kyllä, Herra, kiitos Sinulle. Minä olen hyvin onnellinen tästä aikataulusta. Uhrauksia on 

ollut, mutta mitään niistä ei voi verrata Sinun kanssasi olemiseen, suloinen Jeesus. 

( Jeesus ) ”Ja niinpä te näette, rakkaat Morsiamet, on paljon, mitä teidän täytyy uhrata, ellette jo 

ole virtaviivaistaneet elämiänne. Ja Minä annan tämän ohjeen, ei vain teille, vaan niille jäljelle 

jääneille, niin että he tietävät, että mitä tämän kaltainen suhde vaatii. Te ette tule koskaan, yhtä 

minuuttiakaan katumaan näiden asioiden taakse jättämistä.”  

”Mutta kuten Clare totesi aikaisemmin ja Minä olen varoittanut häntä… Suuri, aikaa vievä projekti 

on täydellistä aikaa saatanalle käyttää häiriötekijöiden strategioitansa, hitaasti imeäkseen elämän 

pois teistä, liu`uttamalla teidät pois Minun luotani, lisääntyneen toiminnan vuoksi. Siispä… kuinka 

teidän tulisi käsitellä näitä projekteja? Helppoa, te ette tee niitä, elleivät ne ole ehdottoman 

välttämättömiä ja te pidätte yllä päivittäisen huoltonne. Uskokaa tai älkää, yksi päivä, jolloin 

rukous on jäänyt väliin, on hyvin vakava asia.”  

”Pienet ketut viinitarhoja turmelevat ja se alkaa vain yksi päivä kerrallaan. Seuraavana päivänä 

jokin muu kiireellinen varastaa rukousaikanne. Seuraavana päivänä lisää asioita tulee ja nyt teillä 

on jo Minun lykkäämiseni tapa – ja ellette te ryhdy äärimmäisiin toimiin tullaksenne takaisin 

Minun luokseni, on kuin vuorovesi, joka vetäytyy kauas pois kotoa sydämestänne Minun 

kanssani.” 

 ”Siis tällaisilta nämä uhraukset näyttävät. Onnellinen te tulette olemaan, jos pidätte niitä ei-

minään ja järjestätte elämänne: Jumalan järjestykseen. Saattaa olla, että se ei tapahdu yhdessä 

yössä, mutta jos te työstätte sitä joka päivä, Minä tulen olemaan auttamassa teitä tekemään 

oikeita valintoja. Ja kun te liu`utte taaksepäin, kuten Clare väistämättä tekee, Minä kerron hänelle, 

”Minä tulen auttamaan sinua tekemään parempia valintoja päivässäsi huomenna.” Ja me olemme 

jälleen oikeilla raiteilla.”  

( Clare ) Herra, voin vain kuulla juuri nyt… ”Entä ihmiset, joiden täytyy käydä töissä tai koulussa?”  

( Jeesus ) ”Minulla ei ole helppoa vastausta. Jälleen, se on ”kuinka kovasti” minä haluan tällaista 

suhdetta? Niin kovasti, että haluan muuttaa elämäntapaani, niin että tulee vähemmän laskuja tai 

käytännössä ei juurikaan? Onko ura, jolle teidät on koulutettu, todella Minun tahtoni elämillenne? 

Minun täydellinen tahtoni? Vai olisitteko onnellisempia Afrikassa, kaukana maaseudulla, tuoden 

sieluja Minun luokseni? Heijastaako työnne teidän täydellistä omistautumistanne ja rakkauttanne 

Minulle? Vai elättekö taloudellista turvallisuutta varten?”  
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”Katsokaahan, ei ole helppoa vastausta. Te tulette saamaan pilkkaa ja halveksuntaamaailmalta, jos 

te valitsette olla jatkamatta maailmassa. Oletteko valmiita antamaan vastauksen – vai kulkemaan 

pois ilman vastausta perheelle ja sukulaisille, jotka pitävät teitä vastuuttomana tai luuserina? 

Oletteko niin rakastuneita Minuun, että kaikella sillä ei ole edes merkitystä? Oletteko halukkaita 

tuntemaan loukkaantumista sisällänne ja menettämään perheen ja ystävien tuen, kun he 

vetäytyvät pois teistä, teidän ”typerien” valintojenne vuoksi? Ei ole helppoa vastausta.”  

( Clare ) Voin vain kuulla sen juuri nyt… ”Mutta minä olen naimisissa!”  

( Jeesus ) ”Jos te olette yhdenvertaisesti ikeessä, se ei tule olemaan este.”  

(Mahdollisia Kuuntelijoiden Vastalauseita) … ”Minulla on hyvä työ ja suuret tulot, Olen 

työskennellyt tässä asemassa vuosia, minun eläkkeeni on turvattu, jne. jne.”  

( Jeesus ) ”Voi olla että te ette ole elossa ensi viikolla, saati kymmenen vuoden päästä. Mitä te 

voisitte olla tekemässä, rakentaaksenne Minun Valtakuntaani, kehittämällänne taitovalikoimalla? 

Tai ehkä Minulla on erilainen suunnitelma olla käyttämättä teitä siihen, mihin te olette 

harjaantuneet, vaan käyttäen teitä johonkin, johon te olette täysin valmistautumattomia, niin että 

teidän täytyy luottaa täysin Minuun suorittaaksenne sen.”  

( Clare ) No niin, minun kokemuksestani luontovalokuvaajana 30 vuotta sitten… Sinä et sallinut 

minun mennä lähellekään kameraa, sen jälkeen, kun omistin elämäni Sinulle.  

( Jeesus ) ”Kyllä, koska sinä haisit maailmalle joka kerta, kun sinä tartuit kameraan, enkä Minä 

voinut sietää sitä löyhkää.”  

( Clare ) LOL (naurua) … minä arvelin niin.  

( Jeesus ) ”Ja sen sijasta Minä annoin sinulle musiikin ja opettamisen lahjan.”  

( Clare ) Oi, minä rakastan lahjoja, joita Sinä annoit minulle Herra.  

( Jeesus ) ”Minä tiesin mitä varten Minä olin luonut sinut, Minun Rakkaani ja Minä tiesin, että sinä 

tulisit rakastamaan tätä työtä ja sinä olit halukas täysin kuolemaan menneelle – niinpä sinä tulit 

Minun luokseni tyhjänä ja Minä täytin sinut Minun tahdollani. Oi, kuinka moni on halukas 

luopumaan kaikesta? Kuinka moni?Kohdata päätöksen vaikutukset. Minä en ole helppo saalis, 

Minä olen hyvin huomionkipeä, mutta hyödyt eivät ole tästä maailmasta.”  

”Minä rakastan teitä kaikkia, Minun korkealle pyrkivät Morsiameni ja kun te tyhjennätte itsenne 

itsestänne, Minä tulen täyttämään teidät Itselläni. Sillä ne, jotka pelastaisivat elämänsä, 

menettävät sen ja ne, jotka menettäisivät sen Minun puolestani, no niin… he todella tulevat 

pelastamaan sen.”  

”Menkää nyt ja harkitkaa syvästi hintaa. Minä tulen odottamaan vieressänne kuullakseni 

päätöksenne. Teidän tarvitsee vain pyytää ja Minä tulen auttamaan teitä. Minä olen antanut teille 

Minun Sydämeni, Minä olen antanut teille Minun Henkeni. Nyt, mitä te olette halukkaita 

antamaan Minulle?”  

( Clare ) Tämä viesti ei ole vain meille juuri nyt, se on tuleville sukupolville. Jopa millenniumin, 

tuhatvuotisen valtakunnan aikana, tämä viesti saattaa koskettaa monien sydämiä. Hänen 

siunauksensa olkoon teidän kaikkien kanssanne ja minä rukoilen, että Herra antaa Hänen rauhansa 

ja viisauden tulvansa tulla teidän päällenne… Amen. 
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47. Jeesus selittää…  

Saatanan suunniteltu Sota Ihmiskuntaa vastaan & Teidän täytyy antaa anteeksi! 

 
SAATANAN SUUNNITELTU SOTA IHMISKUNTAA VASTAAN & TEIDÄN TÄYTYY…  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 15. Huhtikuuta, 2015.  

( Clare ) Tänä iltana Herralla oli yllään Merivoimien Sinistä ja kun ilta kului ja me olimme 

tanssimassa, näin että Hänellä oli asevoimien puku, jossa oli kaikennäköisiä värikkäitä merkkejä… 

Komentaja.  

( Jeesus ) ”Kyllä tämä sota on tulossa siihen pisteeseen, että jotakin on tehtävä. (Pyydän pitäkää 

mielessä, tämä viesti alun perin annettiin 15. huhtikuuta, 2015) Osat on valmiiksi laadittu, yksi 

kerrallaan ne tulevat suoritettaviksi, kohtalo on nimittänyt suorittajat.”  

”Obama – synnin mies – on keskeisessä asemassa – hänen osansa on laadittu aikoja sitten. 

Jokaisella suorittajalla on roolinsa ja järjestyksensä, kaikki, mitä jää jäljelle, on aloitusseremonia ja 

asiaankuuluvana aikana signaali tullaan antamaan.”  

”Kuinka tuottavaa tämä sota tulee olemaan Saatanalle, juuri tämän takia Minä olen toivonut, että 

voidaan odottaa, ennen kuin aloitetaan, mutta aika on saavuttanut täyteyden ja se tulee alkamaan 

päivänä minä hyvänsä. Koskaan ihmiskunnan historiassa ei sellaista hirmutekoa ole suunniteltu ja 

toteutettu, koskaan maailman historiassa se ei tule tapahtumaan uudelleen. Tämä on nimetty aika 

maapallon puhdistukselle kaikesta saastasta, sairaudesta, jonka ovat täyteyteensä saattaneet 

demoniset voimat, jotka ovat täydessä yhteistyössä ihmisen kanssa, hänen ahneudessaan.”  

”Se, mitä tulee paljastumaan, on miljoonien sielujen joukkotuho, joillekin ei ole muuta paikkaa 

minne mennä kuin Helvettiin, toiset tulevat pelastumaan menemällä tulen läpi.”  

”Minun Morsiameni ei tule näkemään mitään tästä. Hänet on tuotu herkkyyden paikkaan sen 

vuoksi, kun hänellä on liitto Minun kanssani ja se tekee mahdottomaksi hänen altistamisensa 

sellaisille kauhuille, mitä on tulossa ihmiskunnan osalle.”  

( Clare ) Mutta Herra, eikö hän tule olemaan täällä ydiniskun aikana?  

( Jeesus ) ”Minun Rakkaani, tämä on vain murheitten alkua. Vain alkua. Tuhoaalto aallon jälkeen 

tulevan aallon jälkeen kohtaa Maapalloa, ydinisku on vain yksi katastrofien ja tuomioitten sarjassa. 

(Kuvateksti: Oletko valmis?) Minä haluan sinun olevan hyvin tietoinen siitä, mikä on tulossa ilmi 

näinä tulevina päivinä. Silmä ei ole nähnyt, korva ei ole kuullut, mitä ihmisen pahuus on tuonut 

itselleen.”  

( Clare ) Minä todella haluaisin ymmärtää, mutta jos tämä tieto ei ole minua varten, olkoon niin.  

( Jeesus ) ”Minun pikkuiseni, Minun hyvin, hyvin, hyvin Pikkuiseni, se ei ole oleellista sielujen 

pelastukselle, Minä mieluummin haluaisin sinun keskittyvän Minun sinun luoksesi tuoman katraan 

sydämiin tässä karsinassa. He ovat Minun Morsiameni, Clare ja kuinka he kaipaavat Minua, se tuo 

kyyneleitä Minun silmiini, kun Minä luen heidän kommenttejaan, jotka ovat vain heidän surunsa ja 
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Minun kaipaamisensa jäävuoren huippu. Kuten Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin, tämä on 

tekijä ajoituksessamme, nähdä hänen tuskalliset kyyneleensä, se on melkein liikaa Minulle. Minä 

toivoisin vierailevani jokaisen heidän luonaan, mutta heidän täytyy käydä läpi valmistelun 

prosessi.”  

( Clare ) Oi Herra, sinä olet erinomainen, etkö Sinä voisi vain vierailla heidän luonaan tavalla, että 

he eivät koskaan tule unohtamaan? He katsovat minuun ja kaipaavat sitä, mitä Sinä olet antanut 

minulle, mikä on ollut heidän hyödykseen, että he saattaisivat sinnitellä. Mutta aika on niin 

vähissä, etkö Sinä vain voisi tulla alas ja laittaa heidät Sinun Kunniasi suloisiin vesiin ja rakkauteesi 

heitä kohtaan?  

( Jeesus ) ”Minun Lapseni, Minä voin ja Minä tulen tekemään niin asianmukaisena aikana jokaiselle 

heistä, mutta Minä haluan heidän tottelevan sitä, mitä he tietävät, että heiltä pyydetään ensiksi. 

Se on hyvin yksinkertaista, Clare, Minä en pyydä paljon, Enhän?” 

( Clare ) Et Herra, Et pyydä.  

( Jeesus ) ”Ne, jotka rakastavat Minua, tottelevat Minua ja he, jotka etsivät Minua koko 

sydämillään, tulevat varmasti löytämään Minut.”  

”Nyt palatkaamme alkuperäiseen asiaan, Minun asevoimien pukuuni. Minä en halua sinun 

murehtivan tilanteen vuoksi, vain ymmärrä, että sinä et voi pitää katkeruutta etkä 

anteeksiantamattomuutta sydämessäsi ja odottaa kuulevasi Minut selvästisamaan aikaan. Anna ne 

pois. Kanavallasi on niitä, jotka eivät ole antaneet anteeksi itselleen, eivätkä muille ja Minä 

tarkoituksellisesti annoin sinun tehdä heille anteeksianto meditaation, että he olisivat vapaita ja 

selkeitä kuulemaan Minulta. Mutta jotkut eivät ole tehneet tätä.” 

”Minä kutsun kaikkia Minun Morsiamiani olemaan puhtaita Minun edessäni ja te ette voi olla 

puhtaita Minun edessäni, ellette te todella ole antaneet anteeksi heille, jotka ovat tehneet syntiä 

teitä vastaan. Se sisältää myös synnit itseänne vastaan. Siispä te näette, että oli kovin hyvä syy, 

miksi Minä sallin teille viivästyksen. Jos te pidätte kiinni anteeksiantamattomuudesta 

sydämessänne, te olette juoneet myrkkymaljasta ja toinen henkilö ei tule olemaan se, joka kuolee. 

Menkäämme eteenpäin…”  

( Clare ) Minä haluaisin Herra, mutta minulla on vihaa sydämessäni tätä naista kohtaan. Minä en 

halua sitä, mutta voin varmasti tuntea sen. Mitä minä teen?  

( Jeeus ) ”Pidä häntä lepraisena, jolla on kauhea rakkauden ja kunnioituksen tarve, ei mitä hän 

ansaitsee vaan Minun vuokseni. Minulla ei ole ketään muuta, joka huolehtisi hänestä ja rakasta 

häntä, Clare, etkö voi tehdä poikkeusta sydämessäsi hänen kohdallaan.” 

( Clare ) Kun Ezekiel oli rukoillut paljon, pääsin siihen pisteeseen, missä pystyin antamaan hänelle 

anteeksi ja antamaan asian olla. Silti odotin Herran viisautta, mitä tehdä asialle. Toistaiseksi jätän 

asian.”  

( Jeesus ) ”Kiitos, Clare. Se on oikea asia tehtäväksi. Sinä tulet näkemään irti päästämisen 

viisauden, Minä olen suojannut sinut ja Minä tulen jatkamaan suojaamistasi. Kiitos sinulle Minun 

Morsiameni. Minä tiedän, että sinuun koskee, Minä tiedän, että olet turhautunut, Minä tiedän, 

että nainen on käyttänyt ystävällisyyttäsi hyväkseen, mutta mikä on sielun hintalappu? Oikeana 

aikana tämä tilanne kääntyy toisinpäin ja hän tulee näkemään, mitä on tehnyt ja sitten Minä voin 
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astua kuvioihin rakkauden ja anteeksiannon kanssa ja hän saattaa aivan hyvin antaa sydämensä 

Minulle. Ainakin sinä olet tehnyt kaiken, mitä Minä olen pyytänyt sinua tekemään. Minä en voisi 

pyytää enempää.”  

( Clare ) Oliko mitään muuta Herra?  

( Jeesus ) ”Etkö luule, että siinä oli aivan tarpeeksi?”  

( Clare ) Totuudellisesti, en. 

( Jeesus ) ”Te olette sodan partaalla. Minä tulin luoksesi tänä iltana asevoimien puvussa, koska 

juuri nyt, siinä Minä olen.”  

( Clare ) Sinä näytit aika vakavalta, Herra.”  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minulla on paljon Mielessäni, tämä on äärimmäisen kivun paikka Minulle. Oli 

mukavaa, kun lohdutit Minua. Minä tiedän, että asiat muuttuvat kireiksi ja äärimmäisiksi 

ympärillänne, Minä tarvitsen teidän kaikkien pitävän kiinni ja jatkavan rukouksiannemaailman 

puolesta ja tarjoavan uhrauksia, mitä te kestätte, paastouhrauksina tuodaksenne lisää sieluja 

Minun luokseni, ennen kuin tilanne tulee mahdottomaksi, se tarkoittaa, ennen kuin katumattomat 

sielut kuolevat sodassa.” 

 

 

48. Jeesus sanoo… Päästäkää irti kaikista Unelmistanne & Rakkaistanne! 

Luovuttakaa se kaikki Minulle 

 
PÄÄSTÄKÄÄ IRTI KAIKISTA UNELMISTANNE & RAKKAISTANNE!... LUOVUTTAKAA SE KAIKKI 

MINULLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 15. Huhtikuuta, 2015. 

( Clare ) Me jätämme tämän paikan hyvin pian ja monilla meistä on täyttymättömiä toiveita ja 

unelmia. Kaikilla meistä on asioita, joita me olisimme voineet tehdä tai olisi pitänyt tehdä ja nyt on 

liian myöhäistä. Halut ja odotukset elämälle tällä Maapallolla, ketä me halusimme olla, ketä me 

todella olemme. Unelmat, joita meillä oli lapsena, sitten teineinä ja aikuisina – unelmia perheestä, 

unelmia urasta, unelmia rakkaudesta ja siitä, miksi me halusimme tulla.   

Jeesus hyppäsi väliin… ”Taivaassa Minä tulen antamaan teille uuden sydämen, uuden mielen, 

uuden kutsumuksen kaikkine työkaluineen, joita aina halusitte ja teillä ei koskaan ollut. Taivaassa 

mahdollisuudet ilmaista rakkauttanne Minua kohtaan ja palvella veljiänne ja sisarianne, tulevat 

olemaan loppumattomia. Mahdollisuudet muodostaa syviä ja kestäviä suhteita, loputtomia. 

Mahdollisuudet tulla rakastetuiksi, loputtomia. Sillä Taivaassa te tulette kokemaan kaikkien 

elämän toiveiden ja unelmien täydellistämisen.”  

”Minä olen mennyt valmistelemaan teille paikan. Todella paikan teille, missä kaikki teidän 

lempiasianne ovat. Koko perheenne, lemmikkinne ja rakastetut eläimet – kaikki ovat siellä 

odottamassa teitä, teidän aivan omassa asumuksessanne. Teiltä ei tulla kieltämään mitään 

Taivaassa. Te tulette unelmoimaan siitä ja se tulee manifestoitumaan. Kaivaten taitoja, joita ette 
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koskaan voineet hallita tällä Maapallolla, teidät tullaan koristelemaan niillä taidoilla. Enää teillä ei 

tule olemaan turhautumisia ja pettymyksiä, minne tahansa jalkanne asetatte, te tulette löytämään 

siitä onnellisuutta, iloa, täyttymystä. Ja teillä tulee Olemaan Minut, Minun Morsiameni, aina 

edessänne.”  

”Te tulette ylistämään Suuressa Kokouksessa, te tulette ylistämään Minua metsässä, 

hiekkarannalla, savannilla… kiitoksen anto ja ylistys tulevat olemaan sydämenne ja mielenne kieli, 

ei koskaan pimeää ajatusta, aina totuuden kirkkaus ympäröimässä teitä.”  

”Jotkut teistä eivät koskaan ole tunteneet elämää ilman pelkoa – Taivaassa ei ole pelkoa. Jotkut 

teistä eivät koskaan ole tunteneet todellista ja kestävää iloa, elämä on ryövännyt teitä uudelleen ja 

uudelleen, mutta Taivaassa te tulette elämään iloa… se tulee virtaamaan aivan suonissanne. Jotkut 

teistä eivät koskaan voineet muodostaa syviä ja merkityksellisiä suhteita – Taivaassa todellisia 

ystäviä on joka puolella.”  

”Minä tulen tanssimaan kanssanne, uimaan kanssanne, tutkimaan ja löytämään kanssanne ja me 

tulemme kokemaan elämän täyteyden ja jumalallisten valtakuntien ainutlaatuisuuden.”  

”Lapsuus, jota teillä ei koskaan ollut, tullaan ennallistamaan teille. Vanhempanne tulevat olemaan 

seurassanne täydellisessä rakkaudessa, asiat teidän ja heidän sisällänne tullaan parantamaan ja 

mutkat tehdään suoriksi.”  

”Pian te tulette olemaan Minun kanssani teidän uudessa Kotimaassanne; elämää täydellisessä 

vapaudessa, elämää täynnä mahdollisuuksia, elämää, missä ylistys on ilmaa, jota hengitätte.”  

”Tulkaa nyt, Minun Morsiameni, jättäkää kaikki taaksenne. Irrottakaa itsenne tästä maailmasta. 

Minulla on teidän perheenne ja ystävänne, jotka jäävät jäljelle, Minun kämmenelläni. Teidän 

rakkausrukouksenne heidän puolestaan ovat saavuttaneet Minun Sydämeni ja Minä olen 

liikuttunut teidän puolestanne. He tulevat olemaan teidän kanssanne tarpeeksi pian, loistaen kuin 

aurinko, erittäen pyhyyttä. Kaikki heidän mutkansa tullaan suoristamaan ja he tulevat elämään 

vain tuodakseen Minulle mielihyvää.”  

”Nämä asiat Minä lupaan teille tänä päivänä. Te voitte päästää irti nyt, sillä teidän työnne täällä on 

lopussa, mutta ikuinen elämänne on vasta alkamassa. Minä rakastan teitä, Minun kallisarvoiseni, 

rakkaudella, joka ei tunne rajoja. Minä siunaan teidät nyt ja vetoan teihin, että pidätte silmänne 

Taivaissa, sillä Minä olen tulossa.”  

”Luovuttakaa Minulle kaikki unelmanne, kaikki Toiveenne, Halunne. Kaikki asiat, joita koskaan 

olette halunneet tehdä. Kaikki asiat, joista paitsi jäitte. Kaikki suunnitelmanne, jotka kaatuivat. 

Kaikki toteutumattomat toiveenne. Kaikki, mitä halusitte oppia, mutta jotenkin se ei koskaan 

tapahtunut. Kaikki, mitä halusitte antaa, mutta teillä ei ollut…”  

”Antakaa Minulle Kaikki unelmanne, kaikki, mitä olisitte voineet tehdä, kaikki, mitä teidän olisi 

pitänyt tehdä. Antakaa Minulle ihmeelliset muistonne, surulliset muistonne ja toteutumattomat 

unelmanne, joita ette koskaan viimeistelleet, läpimurrot, joita ei koskaan tullut.”  

”Jättäkää Minulle ne, joita rakastatte, ne, jotka ovat loukanneet teitä, kaikki sydäntenne kivut, ne, 

joita te ette koskaan tavoittaneet Minun Rakkaudellani, ne, joita te loukkasitte ja jotka eivät 

koskaan antaneet teille anteeksi.”  
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”Sanokaa hyvästi särkyneille suhteille, vieraantuneille lapsille. Perheelle, joka on kaukana, jota ette 

koskaan nähneet, lapsenlapset, joita ette koskaan suudelleet, kerrat, jolloin ette sanoneet minä 

rakastan sinua, kerrat, jolloin ette pyytäneet anteeksiantoa…”  

”Luovuttakaa heidät Minulle, kaikki mitä ikinä olette tehneet, kaikki, mitä ette ole tehneet, mitä ei 

koskaan ole ollut, laskekaa se Minun jalkoihini, kaikki, mitä toivotte, että olisitte tehneet eri 

tavalla. Luovuttakaa se kaikki…”   

(Ezekiel 34:11-16) 

 

 

49. Jeesus selittää...  

Voivatko Miehet kokea Läheisyyttä Jeesuksen kanssa niin kuin Naiset voivat 

 
VOIVATKO MIEHET KOKEA LÄHEISYYTTÄ JEESUKSEN KANSSA NIIN KUIN NAISET VOIVAT  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 16. Huhtikuuta, 2015.  

Jeesus aloitti: ”On paljon miehiä, jotka kieltäytyvät hyväksymästä Minua sanoen, ”Voi, tämä on 

naisten asia, tämä ei ole miehiä varten.” Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta.  

”Johannes lepuutti päätään minun povellani, aika säännöllisesti. Hän kuunteli Jumalan 

Sydämenlyöntiä, hänellä oli Hänen Jumalansa nälkä ja hän löysi Minut, hän ei aikonut päästää 

Minua menemään.”  

”Ymmärtäkää, että naiset ovat hieman alttiimpia tälle yksinkertaiselle läheisyydelle, jonka takana 

ei ole hitustakaan lihallisuutta, se on puhtainta Jumalan rakkautta, mitä sielu voi tuntea 

naispuolisessa maallisessa ruumiissa tai miespuolisessa maallisessa ruumiissa.”  

Eikö ole kirjoitettu… Matteuksen Evankeliumi 22:30… ”Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä 

mennä miehelle; vaan he ovat niin kuin enkelit Taivaassa?”  

”Siksi ei ole mitään tekosyytä karttaa läheisyyttä Minuun.”  

( Clare ) Herra, saanko minä… 

( Jeesus ) ”Kyllä saat.”  

( Clare ) Se, mitä halusin sanoa, on että tämä on puhtaasti hengellinen suhde – jos te koette 

mitään seksuaalista, te ette ole Jeesuksen kanssa, teitä viekoittelee vainaja- tai tietäjähenki. 

Herran läsnäolossa on täydellinen puhtaus.  

Ja jos mitään sellaista alkaa esiintymään, te voitte olla varmoja, että se on demonista, ja teidän 

pitäisi nuhdella se ja etsiä Herraa, että miksi Hän sallii sen teidän rukousaikananne. Voi olla, että 

Hän tekee teidät nöyräksi.  

( Jeesus ) ”Minä rakastin Johannesta rakkaudella, joka on niin puhdasta, harvat Maapallolla 

koskaan tulevat ymmärtämään sitä. Mutta Taivaassa se tulee olemaan ilmeistä kaikille.”  
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”Siispä teille, Kristuksen Morsian, Minä sanon, älkää salliko minkään valehdella tai tuomita teitä 

Minun rakastamisestani ja siitä, että haluatte lepuuttaa päätänne Minun Sydämelläni.” 

 

 

50. Jeesus sanoo: Kantakaa Risti & ÄLKÄÄ Tuomitko 

 
KANTAKAA RISTI & ÄLKÄÄ TUOMITKO 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Huhtikuuta, 2015. 

Sotavalmistelut melkein loppuun suoritetut 

” Minä kerroin sinulle, että Minä puhuisin sinulle joka ilta. Ei se ole sinun suorituksesi, joka 

määrittelee sen, vaan se on Minun Sanani, Rakkaani. ” 

Oletko Sinä tuohtunut minulle, Herra? Minä yritin tehdä tänään sen mikä on oikein.  

” Ei, Minun Rakkaani, Minä en ole. Minä olen seurannut sinun järkeilyäsi kovin hyvin, mutta Minä 

toivoisin, että sinä et menisi kauppaan. ”  

Lähetänkö Ezekielin?  

” Jos sinun on pakko, kyllä.”  

” Asiat ovat tulossa loppuun tämän sodan valmisteluissa. Minä haluan teidän olevan hyvin 

tietoisia, että se voisi puhjeta millä hetkellä hyvänsä. Minä haluan sinun muistuttavan ihmisiä 

Miamista. Sinulla on monia vasta tulleita, jotka eivät ole tietoisia niistä profetioista.” 

Tässä on lyhyt kiteytys ”Miamia koskevaan näkyyn”…  

Miamin ydintuho, jota seuraa ydiniskuja amerikkalaisiin kaupunkeihin, minulle ei näytetty 

maailman muita osia, paitsi, että iskut jollain tavalla käynnistyivät Koillis-Euroopasta ja ohjukset 

olivat peräisin Lähi-Idästä. Se, että laukaistiinko ne sieltä vai olivatko ne Lähi-Idän asukkaiden 

operoimia, ei ollut selvää. Lisää viestissä ”Miamin tuhoutuminen ydiniskussa edeltää kristittyjen 

pelastusta taivaaseen.” 

” Se, mikä ihmisiltä on jäänyt huomaamatta, on kaikki heidän ympärillään käynnissä oleva, josta he 

ovat tietämättömiä. Kuten nainen Walmartissa (=vähittäiskauppa). Hän on työssä siellä, mutta 

hänellä ei ole hajuakaan ratkaisuista. Hänen lapsensa ovat kiireisiä nuorissa elämissään ja hän ei 

käytä internettiä. Hän ei näe. He laskevat tämän varaan, että kaikki yllätetään. He ovat niin 

tottuneita tähän pelotteluun ja uhkailuun, että uutiset ovat vain lisää läp-läp-läätä. Nämä asiat on 

tehty siedättämään yleisö todellisista uhkista – he ovat niin tottuneita kuulemaan samoja asioita 

Israelista ja Lähi-Idästä ja Venäjästä, he arvelevat, että se menee ohi aivan kuten tyttäresikin 

ajattelee. Taas lisää uhkailua ja pelottelua… se on merkityksetöntä.” 

” Sinä et voi tehdä mitään muuttaaksesi sitä. Aivan kuten olet huomannut, kun sinä kerrot heille, 

mitä on meneillään, he vain katsovat sinuun ilmeettömällä katseella. Tämä kaupunki on hyvin 

maalaismainen – mikä on sen hyödyksi, sillä sen on katsottu olevan yksi turvallisemmista paikoista 

olla, varattuna lomanviettoon. Itse asiassa monet paikat USA:ssa ovat turistipaikkoja ja varakkaat 
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hallinnon viranomaiset ovat kaavailleet niiden olevan pääasiassa koskemattomia, niin että he 

voivat jatkaa niiden käyttämistä siihen tarkoitukseen. Jopa heidän lapsensa vierailevat tässä 

paikassa. Se mitä minä yritän sanoa, on että tällä paikalla on tietynasteinen suojaus. Se on 

turvallisessa paikassa.”  

” Alueet, jotka ovat kaikkein vaarallisimpia, ovat pääteiden risteyksissä, liikenteen avainkohdat 

tullaan turvaamaan hyvin nopeasti. Poissa tieltä- paikat tullaan suurelta osalta sivuuttamaan, ellei 

huomata, että vihollismielisiä asuu siellä.”  

Mitä Sinä tarkoitat vihollismielisillä?  

” Ihmisiä, jotka eivät noudata suunnitelmaa. Monia heistä on jo otettu kohteeksi, mutta he eivät 

ole typeriä, he ovat hyvin tietoisia. Tämä paikka tulee ylitse muiden paikkojen olemaan vähemmän 

traumaattinen, kuitenkin CERNin vaikutukset tullaan kokemaan joka puolella maapalloa ja heidän 

ainoa turvansa on heidän läheisyytensä Minun kanssani. Suurin osa Kirkon ruumiista on sikeässä 

unessa ja heillä ei ole aavistustakaan, mitä he kohtaavat tai miten selvitä. Siksi Minä lähetän 

herätyksen, jollaista ei koskaan ole nähty maapallolla. Ja kuten tavallista, tätä ei ole otettu 

huomioon, sillä Minä vierailen asevoimien jäsenten luona ja käännän heidät sitä pahaa vastaan, 

jota heidät on valmisteltu toteuttamaan.”  

” Kaikki henkilöt, poikkeuksena ne, jotka ihmiset ovat tehneet, tulevat saamaan mahdollisuuden 

muuttaa kurssia. Tulee olemaan suuri asevoimista pois lähteminen, kun tavalliset ihmiset näkevät, 

mitä on tehty heidän maalleen, äideilleen, isilleen, isovanhemmilleen. Se tulee iskemään lujaa 

heidän omaantuntoonsa ja ehkäisemään monia toimia, jotka lisää tuhoaisivat tätä maata.” 

 ” Se tulee antamaan ”vihollismielisille” sen etumatkan, mitä he tarvitsevat suojellakseen osan 

maata. Näetkö, Clare – Minulla myös on omia suunnitelmia. Minä, myös, olen tehnyt valmisteluja 

ja oletetun ihmisen viisauden Minä tulen kääntämään typeryydeksi. Kuitenkin niille, jotka ovat 

ilman sielua, demonin asuttaman ruumiin tuhoaminen on ainoa ratkaisu, heillä ei ole alamaisuutta 

millekään muulle voimalle kuin Saatanalle.”  

Herra, kuinka he tulevat tietämään ketä nämä kloonit ovat? 

” Silmät ovat ikkuna sieluun. Sieluttomalla ruumiilla on tummat, tummat silmät, ei tuiketta, vain 

teräksistä kylmää ja mustaa. Niin kylmää, niin pahaa, että sen voi tuntea. Paljon samanlaista kuin 

te molemmat olette kohdanneet manaamisessa ja pahasta päästämisessä. Kun paha henki on 

ohjaksissa, silmät tulevat mustan marmorin kaltaisiksi.” 

Voi, Herra, kiitos kun puhut minun kanssani – tämä on minun päiväni ehdoton huippukohta, 

ylistystä lukuun ottamatta. 

” Minä tiedän, Minun Rakkaani, siksi Minä vakuutan sinulle, että se ei ole sinun suorituksesi, joka 

tekee tämän mahdolliseksi, se on Minun Armoni eikä mikään muu. Minä rakastan suloista pikku 

katrastani, jonka Minä olen lähettänyt sinun luoksesi, sielu sielun jälkeen. Minä rakastan heitä 

kovasti ja on Minun suuri toiveeni puhua heidän kanssaan joka päivä. Voi, kuinka Minä rakastan 

heitä. Ja se, minkä Minä jätän jälkeeni muita varten, tulee olemaan korvaamatonta heidän uskonsa 

rakentamisessa. Näistä viesteistä tulee suuri sato ja Minulla tulee olemaan monia seuraajia, jotka 

tulevat voimistumaan.” 
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Minä olen iloinen, että Sinä sanoit, että Sinulla tulee olemaan monia seuraajia, minä en halua 

seuraajia. Sitä paitsi minä en ole johdattamassa. Sinä olet!  

” Tämä on hyvin totta, mutta joka tapauksessa, he, joilla on salattuja agendoita, 

mustasukkaisuuksia ja jotka vain kieltäytyvät avaamasta sydämiään, tulevat ymmärtämään sinut 

väärin. He tulevat kärsimään eniten. On hyvä, että sinä jatkat opettamista, kuinka tuhoisaa 

tuomitseminen on jokaiselle sielulle. On hyvä teidän kaikkien ottaa nämä sanat sydämeen eikä 

sallia sisäänpääsyä ylpeydelle ja tuomitsemiselle.” 

” Minun lapseni, Minä olen varoittanut teitä uudelleen ja uudelleen tuomitsemisesta – mutta kun 

te tuomitsette Minun profeettojani, te saatatte itsenne alttiiksi vakaville jälkiseurauksille 

elämässänne – välittömästi. Te tulette huomaamaan, että tulokset tulevat olemaan välittömiä, 

koska Minä yritän rikkoa tämän ilkeän tavan. Ymmärrättekö te, kun te tuomitsette muita ja 

erityisesti Minun astioitani jaloa käyttöä varten, että te kutsutte suuren joukon demoneita 

tutkimaan, seulomaan teitä ja teidän perhettänne??”  

” Ymmärrättekö te, että kun te levitätte vääriä selvityksiä viattomista ja panettelette heidän 

persoonallisuuttaan, te olette tuoneet itsellenne kirouksen? Minun täytyy keroa teille, että te 

tulette näkemään enemmän ja enemmän erillisyyttä ja selkkausta ystävienne keskuudessa 

tuollaisesta käytöksestä, koska kaiken sen alla on hengellistä mustasukkaisuutta, kaikkein 

tuhoavinta voimaa Minun Ruumiissani. Kun te sitoudutte mustasukkaisuuden kuvioihin, te itse 

asiassa vastustatte Minua ja Minun lahjojeni toimintaa ja Minä tulen pitämään teitä vastuullisina 

niistä sieluista, joita Minä en kyennyt tavoittamaan, koska te levititte valheita astiasta.”  

Ensimmäinen Korinttolaiskirje 1:10 sanoo… ” Mutta minä kehotan teitä, veljet ja sisaret, Meidän 

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi 

riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus.”  

Minä haluan ottaa tässä hetken ja tunnustaa teille kaikille, että menneessä, jos joku loukkasi 

minua tai hänellä oli jotakin, jota minä halusin, mutta minulla ei ollut, minä tulin mustasukkaiseksi 

ja löysin vikaa heistä. Avioliittomme alussa, Ezekielillä ja minulla oli joitakin todella pahoja 

ongelmia, selkkauksia ja väärinymmärryksiä, siihen pisteeseen asti, että on ehdoton ihme, että me 

olemme pysyneet yhdessä. 

Joillakin teistä on tähän päivään saakka ollut selkkauksia puolisonne kanssa. Teillä ei ole rauhaa 

vaan jatkuvaa riitelyä. Minun täytyy sanoa, sellaista se oli meillä. Sitten yhtenä päivänä Herra 

paljasti meille syyn tähän. Me olimme keskustelleet keskenämme ihmisistä ja vähättelimme heitä, 

se aukaisi oven Saatanalle tutkia, seuloa meitä. Siispä me yritimme lopettaa. Saanko minä sanoa, 

että joka kerta kun me haudoimme tuomiota sydämissämme tai avasimme suumme ja vain 

vähänkin tuomitsimme, jotakin pahaa tapahtui ja me ryhdyimme tappelemaan. Pian tuli ilmeiseksi, 

että me olimme avaamassa ovia demoneille tuomitsemisen synnillä. 

Miksi te luulette, että Herra odotti, että minä olin 68, ennen kuin Hän käytti minua 

palvelutoimeen? Koska meiltä vei niin kauan aikaa rakastaa muita ja pitää heitä parempina kuin 

itseämme. Hän vihaa panettelua enemmän kuin mitään muuta mitä voin ajatella. Ainakin jos 

murhaatte jotkut, heitä ei enää ole, heidän elämänsä on ohi. Mutta, kun te keksitte tarinoita 

muista, te riistätte Herralta sen hyvän, mitä Hän halusi tehdä sen astian kanssa, joka jatkaa 

elämistä, on kuin te olisitte murhanneet heidät, sillä he, joille te levititte valheita heistä, he aivan 

hyvin voisivat olla kuolleita, he eivät voi tehdä mitään hyvää, koska te olette tuhonneet heidän 
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maineensa. Nyt Ezekiel ja minä olemme ihmeellisessä ja rauhallisessa suhteessa ja minä kerron 

teille totuuden, pääasia, joka muutti meidän väliset suhteemme, oli parhaan ajatteleminen muista 

ja kieltäytyminen juoruilusta tai sen kuuntelemisesta. Ja Jumala auttaa meitä, jos me olemme 

tarpeeksi typeriä tehdäksemme virheen, se aina johtaa epämiellyttävyyteen. 

Pyydän, Rakkaat, ottakaa tämä sydämeenne:  

Psalmi 7:14-16… ” Katso hän hautoo turmiota, kantaa hän tuhoa kohdussaan, mutta hän synnyttää 

pettymyksen. Hän kaivoi haudan ja koversi sen, mutta itse hän kaatuu tekemäänsä kuoppaan. 

Hänen turmionhankkeensa kääntyy hänen omaan päähänsä ja hänen vääryytensä lankeaa hänen 

päälaelleen.” 

OK, Herra, minä sain sanoa sanottavani.   

” Ja hyvin hyvän sanottavan, myös. Valitettavasti on muutamia, jotka eivät kykene 

vastaanottamaan tätä. Mutta ehkä te voitte vastaanottaa, ”Hedelmistään te tulette heidät 

tuntemaan.” Ja Minä rohkaisen teitä katsomaan heidän hedelmiään, jotka ovat valinneet palvella, 

sieltä te tulette löytämään heidän valtuutuksensa.”  

” Mutta Minä haluan varoittaa teitä, Rakkaat, tulevaisuudessa tulee olemaan sellainen 

epäjärjestys, että ihmiset tulevat kaipaamaan vastauksia ja tulevat olemaan halukkaita 

kuuntelemaan. Ja niille teistä, jotka tulevat olemaan Minun Jäljellejääneet, nämä tulevat olemaan 

niitä aikoja, joista te olette uneksineet. Nälkäiset sydämet tavoittelemassa totuutta. Sitten kun 

maalliset mukavuudet ja lohdukkeeton poistettu, sitten kun elämät on laitettu vaaralle alttiiksi ja 

kaaos puhkeaa- he, jotka eivät olleet halukkaita etsimään Minua, kunnes löytävät Minut, he 

tulevat tavoittamaan ja olemaan innokkaita tulemaan lisätyiksi Valtakuntaan, vaikka se tarkoittaisi 

heidän päätään.”  

” Nyt Minulla on vielä yksi sana teille: sinnitelkää pyhyydessä aivan viime hetkeen asti. Älkää 

harkitko minkään tästä maailmasta olevan teidän suoraselkäisyytenne vaarantamisen arvoista. 

Minä tiedän, että te kaikki olette kärsimässä paljon enemmän näinä päivinä kuin menneisyydessä. 

Suurestä määrästä syitä johtuen, jokainen teistä kantaa raskaampaa ristiä. Tämän Minä olen 

tehnyt, älkää yrittäkö kiemurrella siitä pois. Minä tarvitsen teidän uhrauksianne ja paastojanne, 

pelastaakseni heitä, jotka ovat vähäpätöisiä. He, jotka ovat vain odottavat kärsivällisesti parempia 

mahdollisuuksia, arvellen, että asiat menevät samaa rataa ikuisesti ja heidän ei tarvitse katsoa sitä 

mitä he ovat Minun edessäni. Heidän puolestaan me nyt taistelemme. Clare, jotkut sinun lapsistasi 

ovat tässä ryhmässä. Monille teistä niitä ovat lapset, lapsenlapset, aviomiehet, vaimot, rakkaat 

ystävät ja kaukaiset sukulaiset. Te olette yrittäneet uudelleen ja yhä uudelleen saada heidän 

huomionsa, mutta teidän sananne purjehtivat heidän ohitseen tuulessa. Silti Minä olen 

työskentelemässä heidän kanssaan tasolla, jota te ette näe tai vaistoa. Se on kätketty teiltä. Osa 

tämän syystä on, että Minä en halua teidän astuvan ja pilaavan sitä, teitä vastaan on rakennettu 

paljon vastustusta ja Minä puhun heidän sydämilleen täysin toisella tavalla.”  

”Jos te näkisitte, kuinka lähelle he ovat päässeet, te ryntäisitte ja työntäisitte heidät poispäin 

jälleen. Siispä, olkaa kärsivällisiä, luottakaa Minuun, kantakaa ristinne päättäväisyydellä, tietäen, 

että se TULEE kantamaan hedelmää.” 

”Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen 

minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta.” Kolossalaiskirje 1:24. 
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”Minä kerron tämän teille nyt, niin että te ette uuvu loppuun hyvää tehdessänne. Mitä teidän 

ristinne ovat? Varmasti ihmiset, jotka teitä pilkkaavat, epämukavuuksia, kuten tyhjiä 

autonrenkaita, turhautumisia, kun teidän asianne eivät suju, henkistä ja hengellistä kipua, kun te 

raadatte muiden puolesta ja he yksinkertaisesti eivät näytä mitään merkkejä kääntymisestä. 

Teidän äitinne ja isänne ovat kärsimässä suuresti, koska maailma on niin viettelevä teidän 

lapsillenne, niin että te ette vain pysty kilpailemaan sen tai heidän kaveriensa kanssa. 

Mielenterveyttä, masentuneisuutta, ahdistusta. Jotkut teistä kantavat melkein sietämättömiä 

ristejä. Huutakaa Minua apuun ja Minä tulen vahvistamaan teitä. Mutta viimeisimpänä muttei 

vähäisimpänä, sanan joka merkityksessä: fyysinen kipu ja sairaus. Niille teistä, joilla on kroonisia 

sairauksia, jotka kieltäytyvät taipumasta rukoukseen ja positiiviseen tunnustukseen – että Minun 

haavojeni kautta te olette parannetut – niille teistä Minä sanon todella, te kärsitte Minun 

puolestani, todella te tuotte makeaa kääntymyksen hedelmää, jonka te tulette näkemään sinä 

päivänä. Pikemminkin kuin että hautuisitte paheksunnassa sisältäpäin tai ulkoapäin, ”Te ette ole 

parantuneet, koska elämässänne on syntiä, koska teiltä puuttuu uskoa, koska te ette ole oikein 

suhteessanne Jumalaan.” Minä sanon teille – valheita, valheita, valheita! Tämä on kriittistä ja 

suurimerkityksistä aikaa. Pian monet, jotka eivät ole oikein suhteessaan Minuun, tulevat 

kuolemaan. Minä kaadan armoja juuri nyt tuodakseni heidät Minun eteeni, ennen kuin on liian 

myöhäistä. Minä vastaanotan teidän kärsimyksenne paastouhrauksina. Te olette kaivanneet 

palvella, mutta tunteneet itsenne turhautuneiksi, koska sairaus on tehnyt teidät 

toimintakyvyttömiksi. Vähänpä te tiedätte, että te olette pääosin vastuussa palvelijoiden 

menestyksestä; he ovat tunnettuja ja saavat satoa.”  

” Vähänpä te tiedätte, että Minä olen valinnut teidät, koska t rakastatte Minua ja olette halukkaita 

kärsimään mitä tahansa Minun puolestani. Siispä pudistelkaa pois nuo tuomitsevat äänet ja tulkaa 

lohdutetuiksi Minussa. Te olette Minun kumppaneitani kadotettujen lunastuksessa.”  

Saanko minä sanoa jotakin Herra?  

” Pyydän, sano.”  

Pyydän, älkää ymmärtäkö väärin sitä, mitä Hän tässä sanoo. Ristin loppuunsaatettu työ on avannut 

Taivaan portit ikuisiksi ajoiksi, sitä varten ei enää tarvita paastoamista ja uhrauksia, kuten Hän 

sanoi, ” Se on saatettu loppuun!”  

Kuitenkin, jonkun täytyy pehmittää sydämiä ja toimittaa viestejä, ja teidän rukouksenne ovat 

voimakkaita, jopa vielä voimakkaampia, kun te tuette niitä paastoamisella tai vastaanottamalla 

epämukavuuksia, turhautumista, masennusta ja ahdistusta. Ja fyysisillä heikkouksilla, jotka 

kieltäytyvät taipumasta rukoukseen, uhrauksen hengessä Kaikkivaltiaalle Jumalalle, syntisten 

kääntymisen puolesta.  

” Kieltäkää itsenne, ottakaa ristinne ja seuratkaa Minua.”  

Te teette mahtavaa työtä, tukemalla armoa uhrauksilla. Jopa kun minä jaan tämän viestin teidän 

kanssanne, on muita, jotka ovat tukemassa minua heidän rukouksillaan ja uhrauksillaan tai nämä 

sanat putoaisivat kuuroille korville tai ehkä eivät saavuttaisi niiden korvia, jotka niitä tarvitsevat. 

Siispä olkaa rohkaistuneita – te olette todella seuraamassa Jeesuksen jalanjäljissä ja hiljaisesti, 

kätkettyinä, tukemassa niiden ponnisteluja, jotka ovat näkyvästi palvelemassa. Se tulee olemaan 

melkoinen tapahtuma, kun te näette sen hedelmän, mitä te kannoitte rohkealla ja nöyrällä 

kärsimyksellä.”  
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” Minun Morsiameni, Minä todella ihailen teitä jokaista ja jos teistä tuntuu, että teidän ristinne on 

painavampi kuin se, jota toiset kantavat, ymmärtäkää: se on teidän suuri rakkautenne Minua 

kohtaan, mikä saattoi Minut asettamaan sen ristin teidän selkäänne. Te todella olette Minun 

voimakas esirukoilijoitten Armeijani ja jonakin päivänä te tulette olemaan järkyttyneitä näkemään, 

kenelle kunnia täsmälleen kuuluu kääntymisistä. Se tullaan pohjimmiltaan jakamaan niille, jotka 

toimittivat viestin. 

” Minä siunaan teitä kaikkia nyt suuremmalla kärsivällisyydellä, tarmolla, rohkeudella ja voimalla, 

jatkamaan tällä tavalla, kunnes Minä vapautan teidät taakastanne ja otan teidät Itselleni.” 

 

 

51. Jeesus sanoo…  

Ole rehellinen itsesi kanssa & Tarkastele Motiivejasi. Katso Peiliini 

 
KATSO PEILIINI & TARKASTELE MOTIIVEJASI… OLE REHELLINEN ITSESI KANSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Huhtikuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ” Tänä iltana Minä haluan puhua sinulle rehellisyydestä. Rehellisyydestä itseäsi ja 

muita kohtaan. Teillä kaikilla on alueita, joita täytyy katsoa hiukan lähemmin. Jos Minä en 

rakastaisi teitä, Minä en ottaisi tätä asiaa esille ollenkaan, mutta koska aika on vähissä ja on vielä 

alueita, joissa te ette ole tunnustaneet syntejänne Minulle, Minä pyydän teitä kallisarvoiset 

Morsiamet, katsokaa uudelleen. ” 

” Henkiinjäämisen takia te olette menneessä kätkeneet tiettyjä asioita itseltänne, koska se on ollut 

liian tuskallista katsoa. Mutta teidän ei tarvitse piilottaa mitään Minulta, Minä tiedän jo teidän 

syntinne, rakkaimmat. Minä haluan työskennellä teidän kanssanne ja nostaa syyllisyyden taakan 

syvältä teidän sisimmästänne, minne te olette kätkeneet liian kivuliaita ja häiritseviä asioita 

tuotavaksi käsittelyyn. ”   

” Mikään ei voi pidätellä Minua rakastamasta teitä, ehdottomasti ei mikään. Mutta meidän 

suhteemme täytyy perustua rehellisyyteen. Minä en voi täydellistää sitä, mitä te kieltäydytte 

katsomasta. Tuodakseni teidät täydellisyyteen, teidän täytyy olla halukkaita myöntämään totuus 

itsestänne. Te olette kauniimpia kuin voi kuvitella ja ei ole mitään, mikä saisi Minut muuttamaan 

mieltäni sen suhteen, mutta nämä synkät pimeät salaisuudet ja tunnustamattomat synnit 

laukaisevat syyllisyyden ja häpeän tuoksun. ” 

” Tämä on myös vastuussa teidän ottaessanne etäisyyttä Minuun. Te tiedätte, että on liian pimeitä 

asioita kohdattavaksi, mutta Minun läsnäolossani kaikki asiat ovat nähtävillä… saanko sanoa, että 

Minä olen nähnyt nämä asiat jo ennen kuin ne tapahtuivat? Kukaan ei halua nähdä itseään 

pahana, niinpä he kätkevät pahat ajatuksensa ja tekonsa jopa itseltään ja keksivät tekosyitä 

peitelläkseen ne tai keksivät tarinoita. ”  

” Minun Rakkaani, tulkaa Minun luokseni ja pyytäkää vapautusta näistä synneistä. Pyytäkää Minua 

tuomaan ne pintaan, missä Minun armoni voi polttaa teidän lihanne ja ne eivät enää koskaan ole 

teidän taakkananne. ” 
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” Esimerkiksi, niin monet keksivät tekosyitä, että heillä ei ole aikaa rukoilla sillä tavalla kuin heidän 

pitäisi. Tarkastellaanpa sitä. Onko teillä aikaa käydä ostoksilla, valmistaa päivällistä, katsoa TV-

show, puhua ystävälle 45 minuuttia, käydä kampaajalla laitattamassa hiukset, tehdä matka 

ystävien kanssa, istua kuistilla nauttimassa raikkaasta iltailmasta? ”  

” Analysoidaanpa sitä. Te olette järjestäneet aikaa ravita kehonne ja varustaa kehonne tarpeet. Te 

olette järjestäneet aikaa rentoutumiseen ja viihteeseen, antaneet tunteittenne tauon, te olette 

järjestäneet aikaa ystävälle uskoutua teille tai jakaa kanssanne voittoja ja epäonnistumisia, te 

olette järjestäneet aikaa olla tyylikkäitä ja näyttää hyvältä miehen silmissä ja te olette järjestäneet 

aikaa päästä pois jokapäiväisestä elämästä ollaksenne ystävien kanssa. ”  

” Mikä on tämän totuus, mikä johtopäätös tästä esimerkistä voidaan vetää? Yksinkertaisesti, että 

Minä en ole niin tärkeä kuin mikään näistä asioista, se on rehellinen totuus, jota Minä katson. Te 

järjestätte aikaa niille asioille, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä teille elämässänne. Te järjestätte 

aikaa tehdä työtä ja tehdä rahaa, käydä ostoksilla ja kuluttaa rahaa, viihdyttää itseänne, jopa 

käydä kirkossa, nämä asiat ovat tärkeitä teille. Mutta suhde Minun kanssani? ”  

( Clare ) Herra… 

( Jeesus ) ” Jatka ” 

( Clare ) No niin, minä haluan vain sanoa, että minulla oli tehtävälista joka päivä ja se oli pitkä. Jos 

minä en saattanut loppuun kaikkea mitä oli listalla tai suurinta osaa asioista, minun päiväni päättyi 

pettymykseen. Minä olin onneton ja turhautunut, kunnes yhtenä päivänä Herra puhui minun 

sydämelleni, ”Sinulla on Kunnianhimon henki.” Henki ehdottaisi odotuksia ja minä kirjoittaisin niitä 

ylös tehtäväksi joka päivä. Mutta minä kurkotin yli energia tasoni ja yli minun aikani, siispä minun 

piti ponnistella saattaakseni loppuun kaiken. Minun täytyi työntää pois kuka tahansa ja mikä 

tahansa, joka ottaisi aikaa minun listastani. Ja aina oli jotain, mitä minä en vain saanut tehdyksi.  

Kaikki listassa oli joko maailmassa tai maailmasta. Toki oli asioita, jotka eivät voineet odottaa, 

mutta pikemminkin kuin, että olisin kuluttanut aikaa keittiössä leipoen, minä voisin ostaa jotakin, 

mikä olisi saatavilla. Mutta ei, sen täytyi olla todella hyvää, ellei parasta, niinpä minun täytyi tehdä 

se. On helppoja tapoja tehdä asioita ja on erinomaisia, vaikeampia tapoja tehdä asioita, jotka 

aiheuttavat sen, että sinun täytyy osallistua enemmän ja käyttää enemmän aikaasi. Minä valitsin 

aina vaativimmat tavat. Ehkä juurisynti oli Ylpeys, sen vain täytyi olla parasta. 

Ja minulla ei koskaan ollut tarpeeksi aikaa Jumalalle. Minulla ei koskaan ollut tunteja, jolloin en 

ollut uuvuksissa tai kiireessä mennä ulos tai saada kaikki tehdyksi. Aikaisin olin kiireinen 

aloittamaan, myöhemmin oli vain energian rippeet jäljellä. Minä tiesin, että Hän kutsui minua 

rukoilemaan enemmän, mutta minä olin niin sidottu maallisiin nautintoihin ja agendoihin, ettei 

minulla ollut aikaa. Minä tarkoitan todella huomattavasti aikaa Hänelle. Yhtenä päivänä Herra 

kertoi minulle, mikä minun ongelmani oli, ”Clare, sinulla ei ole aikaa Minulle.”  

Minä olin ällikällä lyöty huomautuksesta… ei ole aikaa… Jumalalle? Oijoi, miksi on niin, eikö Hän 

ole kaikkein Tärkein minun elämässäni? Vastaus oli helppo, ”Ei.” Hän ei ollut kaikkein tärkein asia, 

miljoona muuta maailmaan liittyvää yksityiskohtaa oli tärkeämpiä… liikunta, oikean vaatetuksen 

löytäminen, hiusten laittaminen, meikkien katseleminen ja uusien tekniikoiden kokeileminen, mitä 

tiiviimmän tummasuklaa kakun leipominen kotitekoisella kuorrutuksella, auton puhdistaminen, 

sen pitäminen kiiltävänä ja kirkkaana, kasvieni uudelleen istuttaminen ja tietojen etsiminen, 
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kuinka niiden satoa voisi lisätä, terveys asioiden opiskeleminen ja että mitä tietyt vitamiinit voivat 

tehdä. Minä voisin jatkaa ja jatkaa ja jatkaa tätä listaa.  

Kaikki nuo asiat olivat tärkeämpiä minulle kuin Jeesus. Ja se oli rehellinen totuus. Minä rakastin 

Herraa ja annoin Hänelle elämäni, minä luulin, että minä elin Hänelle, mutta kun katson 

taaksepäin, minä elin itselleni. Kyllä minulla oli rukousaikaa, mutta ei mitään sellaista mitä Hän 

halusi minulta. Kuitenkin minulla oli nälkä lahjoille, ja seurakunnille, mitä muilla oli.   

Minä tunsin Mustasukkaisuutta toisten menestyksen vuoksi ja kysyin itseltäni, miksi minä en voi 

olla menestynyt niin kuin he? Minä jopa kerroin Herralle, että jos annat minulle seurakunnan, 

kaikki muut asiat tulisivat haihtumaan pois. Mutta Hän ei tehnyt sitä. Se mitä Hän halusi minulta, 

oli että hylkäisin tutut maailman asiat. Asiat, joiden luulin olevan oleellisia, ja ne todella olivat vain 

turhuuksia, ennen kuin minä sain seurakunnan. Hän halusi nähdä, että Hän merkitsee Minulle 

kaikkea ja mikään minun elämässäni ei ole tärkeämpää minulle kuin Hän.  

Minä aloin ymmärtämään, että minun mustasukkaisuuteni perustui laiskuuteen. Minä en yrittänyt 

menestyäkseni, koska minun elämääni hallitsivat joutavuudet, kaikki ne asiat, jotka tulevat 

palamaan tulessa. Muistan kerran kuulleeni jotakin, joka juuttui minuun kuin tarranauha. ”Jos olet 

mustasukkainen jostakin henkilöstä, se on siksi, että sinä näet jotakin, jota heillä on, jota sinäkin 

voisit olla tekemässä, mutta sinä et ole hakeutunut sille tasolle, joka on tarpeellista sen 

saavuttamiseksi.” Lausuma vaivasi minua. Ja syy, miksi minä en saavuttanut sitä? Minä käytin 

elämäni aikaa joutavuuksiin. 

Sitten yhtenä päivänä minut haastettiin Taivaaseennostosta. Ja minulle kerrottiin, että sinä olet 

yksi tyhmistä neitsyistä. Kuinka minä tiesin sen? Minulla oli syvällinen, jyrsivä tunne siitä, että minä 

haaskasin kallisarvoista aikaa hupsuihin asioihin. Mutta minä esitin tekosyyn, että se täytyi tehdä! 

Se on tärkeää! Minun täytyy saada se, jne. jne. mutta se jyrsintä kieltäytyi lähtemästä pois ja kun 

Herra puhkaisi minun pienen kuplani kertoen minulle, että minulla ei ollut aikaa Hänelle… ja minä 

näin Taivaaseennoston todellisuuden, no niin, se oli minun herätykseni. Minä vain tiesin, että jos 

minä jatkaisin tällä tiellä, minulta loppuisi öljy, ellei jo ollut loppunut. Silloin minä muutuin, alensin 

odotuksiani ja standardejani maailmallisiin asioihin, niin että Jumala voisi hallita minun elämääni. 

( Jeesus ) ” Ja siinä tilassa Minä haluaisin teidän, Minun Morsianteni olevan haettavissa. Minä 

haluan teidän olevan jääräpäisen rehellisiä itsenne kanssa, että kuinka te käytätte aikaanne. 

Arvioikaa uudelleen elämänne ”täytyy saada”-asiat. Madaltakaa odotuksianne niin, että 

joutavuudet ja turhuudet eivät ryöstä teitä Minulta. On niin liukasta, että yksi askel väärään 

suuntaan ja kaikki väärät asiat tulevat mukaan. ”  

( Clare ) Minä muistan Herra, kun olin pukeutumassa kirkkoa varten, vuosia sitten, minun vain 

täytyi saada yhteensopiva vaatekerta, oikea mekko, oikeat asusteet, oikea käsilaukku, oikeat 

kengät, oikeat sukkahousut, oikea meikki. Jos yksi asia eroaa toisista, kaikki muu seuraa sitä.  

Kun taas, jos en olisi ollut niin tietoinen minun ulkoisesta olemuksestani, minä olisin voinut tulla 

toimeen samoilla yksinkertaisilla vaatteilla joka viikko. Silloin minun sisäinen ihmiseni olisi todella 

valmis ylistämään ja tietämätön muotinäytöksestä. Teille miehille se olisi ollut oikea solmio, oikea 

paita, oikea takki ja housut ja oikeat kengät, ja kiiltävä uusi auto, jolla tehdä kiiltävä vaikutus 

kaikkiin kirkkoon perheineen tuleviin kavereihin. Voi pojat, me olimme sellaisia.  
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( Jeesus ) ” Surullisin osa tätä,  Minun Morsiameni, on että te ette näe, että kytköksenne 

tukahduttavat sen hedelmän, jota te olisitte voineet kantaa. Todella tämä on maa, jossa 

orjantappurat ovat kasvaneet liikaa kirkoissa, siihen pisteeseen asti, että Minulla ei ole tilaa liikkua. 

Ja suuren osan ajasta, asia, joka ankkuroi Minun liikkeeni, on yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. 

Oikein pukeutuminen, oikealta näyttäminen, oikea käyttäytyminen, kaikkina väärinä aikoina. 

Minulla ei ole tilaa hengittää. ”    

” Tämän takia Minä pyydän rehellisyyttä. Uuden tason rehellisyyttä. Kun tämä maa on sodassa, 

rehellisyyttä tulee olemaan, koska kaikkia hepeniä tulee olemaan mahdotonta pitää, sitten me 

voimme päästä takaisin sisältöön, henkilökohtaiseen pyhyyteen ja siihen, mikä todella merkitsee. 

Mutta nyt Minun kirkkoni on sidottu yhteiskunnallisilla standardeilla ja hyväksyttävyydellä 

ihmisten silmissä. ” 

” Minun Morsiameni, Minun kauniit Morsiameni, Minä pyydän teitä, tarkistakaa motiivinne. On 

vain yksi motiivi, joka teillä tulisi olla, rakkaus Minuun ja rakkaus naapuriin. Kaikki muut motiivit 

ovat epäpuhtaita ja puhtaus on välttämätöntä, että näkee ja kuulee Minut selvästi. ”  

” Kysykää itseltänne… ”Sanoinko minä sen, koska minä halusin olla viisas ja tehdä heihin 

vaikutuksen” tai ”Pukeuduinko minä tällä tavalla leuhkiakseni sille ja sille” tai ”Harrastanko 

liikuntaa, niin että minä voin kääntää miesten päät kirkossa? Ja napata aviomies?” Saanko Minä 

sanoa, että jos te pyritte miellyttämään aviomiestä lihallisilla standardeilla, te saatte lihallisen 

miehen ja lihallisen avioliiton. ”  

” Kysykää itseltänne… ”Soitinko minä sille ja sille istuttaakseni ruman ajatuksen jostakin, josta 

kenestä minä en pidä?” tai ”Sitouduinko minä palvelemaan kirkossa parantaakseni vaikutustani ja 

asemaani?” tai ”Tarjouduinko minä auttamaan, koska minä haluan ihmisten ajattelevan, että minä 

olen hyvä?” tai ”Ostinko minä uuden auton, koska minä halusin kääntää päitä parkkipaikalla?” 

” Tarkistakaa motiivinne, sekä miehet että naiset. Tarkistakaa nähdäksenne, onko syy, miksi teette 

jotakin, tiukasti koska te rakastatte Minua eikä mistään muusta syystä. Jos se tapahtuu, että toiset 

näkisivät ja ajattelisivat hyvää, Minä takaan teille, öljyä vuotaa lampustanne ja se on vaarassa 

sammua. ” 

” Minä aion todeta teidät syyllisiksi teidän motiiveistanne tällä tulevalla viikolla. Minä aion 

paljastaa asenteet ja tavat, jotka ovat viivyttäneet teitä ja estäneet teitä tulemasta niiksi, keitä te 

todella olette Minussa. Jotkut asiat saattavat tulla sokkina teille, kun te näette, miksi te todella 

teette mitä te teette. Mutta tämä on teidän omaksi parhaaksenne. Tällä poistetaan lisää tahroja 

morsiuspuvustanne. Tällä saadaan teidät katumukseen. Ja jos jotkut ajattelevat itsensä olevan 

korkeammalla, kuin mitä he ajattelevat muista, no niin, te tulette huomaamaan juuri kuinka 

alhaisia te olette. Tämä on hyvä asia. Sillä todella Minä korotan nöyrät, mutta pienennän ylpeitten 

merkitystä. ” 

” Pyydän Minun Morsiameni, miehet ja naiset, olkaa rehellisiä itsenne kanssa ja älkää yrittäkö 

keksiä tekosyitä tai astua totuuden sivupoluille, siitä miksi te teette asioita. Joka käänteessä, 

katukaa ja pyytäkää Minun apuani päästääksenne menemään nämä maailmalliset asenteet ja 

asennon. Minä puhdistan teitä kuin kulta puhdistetaan tulessa, tehkää yhteistyötä Minun 

kanssani, sillä Minä rakastan teitä ja Minulla on vain teidän parhaanne ja ikuiset etunne 

mielessäni. Minä siunaan teidät nyt rohkeudella tehdä yhteistyötä Minun kanssani, kun Minä 

valmistelen teitä meidän hääpäiväämme varten. ”  
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52. PYHYYDELLÄ ON HINTANSA!  

SIUNATTUJA OVAT PUHTAAT, SILLÄ HE TULEVAT NÄKEMÄÄN MINUT 

 
Jeesus sanoo… Siunattuja ovat Puhtaat, sillä he tulevat näkemään Minut! Pyhyydellä on Hintansa 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Huhtikuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ” Minun lapsillani on vaikeaa nähdä, missä he ovat tehneet kompromisseja 

maailman kanssa. Maailma on niin korruptoitunut, että omattunnot eivät ole koskaan oikein 

kunnolla muodostuneet, ja sen tuloksena on vielä paljon, mitä he eivät silti tunnista onko se oikein 

vai väärin. ”  

” He aistivat, että tietyt asiat eivät miellytä Minua, mutta he eivät tiedä sitä ilman epäilyksen 

häivääkään. Sinäkin lankeat tähän joskus. Katsohan, Minun ajatteluni on niin radikaalisti erilaista 

kuin maailman, että sitä on vaikeaa oikeuttaa ihmisten silmissä. ” 

” Mutta Minä olen tässä sanomassa… ” Tee parhaasi ” ja ” Minun Henkeni tekee loput ”. 

Maapallolla ei ole aikaa tarpeeksi paljastaa kaikkia asioita, jotka tuottavat Minulle surua, mutta 

Taivaassa oloajan jälkeen, te tulette ymmärtämään paljon täydemmin synnilliset asiat, jotka ovat 

saastuttaneet teidät. Siihen asti, tehkää parhaanne, Minä tulen tekemään loput. Ei mutta vakavasti 

ottaen, Minä ymmärrän teidän ymmärryksen puutteenne mitä tulee asioihin, jotka loukkaavat 

Minua. Ja tästä syystä Minä olen paljon vapaamielisempi teidän kanssanne enkä vaadi täydellistä 

puhtautta kuten tein vanhoina aikoina. ” 

” Kyllä, uimapuvut yhä hävettävät Minua. Se näyttää ihan liian paljon lihaa, mutta se on 

kulttuurinne normi. Minä muistan, kun sinä veit lapset uimaan altaaseen ja vaadit, että he 

peittävät kehonsa shortseilla ja T-paidoilla, mutta vain heidän olemisensa toisten läheisyydessä, 

ketkä olivat vaatimattomammin pukeutuneet, oli Minulle häpeällistä. Minä en tuomitse sinua 

Clare, Minä olen selittämässä kuinka erilaisia Taivaan vaatimustasot ovat ja että Minä olen tehnyt 

myönnytyksiä kulttuurinne takia. ”  

” Mutta nyt me olemme tulleet viime hetkille ja Minä toivon kaikkien Minun Morsianteni olevan 

akuutisti tietoisia siitä mikä on surua aiheuttavaa Minulle, Minä haluan teidän kaikkien 

harjoittavan silmän, mielen ja kehon siveyttä. Älkää antako silmienne vaellella. Älkää katsoko 

toista kertaa, kun näette jotakin Minua loukkaavaa. Ymmärrättekö, että Minä asun sisällänne? 

Minä näen sen, mitä tekin näette? Voi, pyydän, säästäkää Minut siltä surulta, että joutuisin 

näkemään lihallisen luonteen asioita. ”  

” Monet teistä ovat kompastuneet lihan synteihin, koska elätte vaatimattomassa kulttuurissa. Se 

oli Saatanan suunnitelma alusta alkaen ja kuinka menestynyt hän on ollut. Mutta nyt Minun 

Morsiameni, kun lähestytte hääpäiväämme, Minä pyydän teitä, älkää viipyilkö lihan asioissa, eikä 

viihteessä… se ei ole Minusta hauskaa, vaan sairasta, ei valokuvissa, ei lauluissa eikä kirjoissa. ” 

( Clare ) Herra, minä tiedän, että vihollinen on päästänyt vapaaksi saastaa kuin ei koskaan ennen, 

joka vain tihkuu mieliimme, ennen kuin me huomaamme mitä se on. 
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( Jeesus ) ” Näitten asioitten huomaaminen mielessänne ei ole tuomittavaa, vaan se jos oleskelette 

siinä niin, että tahraatte itsenne. Jälleen, siunattuja ovat puhtaat, sillä he saavat nähdä Jumalan, 

tämä on tärkeä seikka kommunikoinnissa Minun kanssani. Minä toivoisin, että te työntäisitte ne 

hyökkäykset mielestänne ja pysyisitte puhtaina. Jos ette tee sitä, ne alkavat kasvaa ja kehittyä 

joksikin, mikä on paljon pahempaa ja ennen kuin tiedättekään, te olette vaarantaneet itsenne ja 

olette itsekontrollin rajojen ulkopuolella, ja sitten on liian myöhäistä ja te lankeatte syntiin. ”  

” Minä kerron tämän teidän omaksi parhaaksenne, pyydän, että kartatte kuin spitaalista 

pienintäkin vihjettä moraalittomuudesta, epäpuhtaudesta, moraalisen maltin puutteesta, 

varsinkin seksuaalisessa käyttäytymisessä, ja provosoivasta pukeutumisesta. ” 

” Pyhyydellä ja Minun läheisyydelläni on hintansa, te tulette saamaan enemmän kuin oman 

osanne sukulaisten pilkasta ja halveksinnasta, kun kieltäydytte katsomasta tiettyjä asioita 

elokuvissa tai TV:ssä. Silmien pois kääntäminen likaisista asioista tuo tietyn tuomion teidän 

lähellänne ja he paheksuvat sitä. Mutta te todistatte Jumalalle sisällänne, te hylkäätte moraalisen 

epäpuhtauden ja asetatte korkeamman vaatimustason käyttäytymiselle, johon moni ei halua 

päästä mukaan. ” 

” Ja niille teistä, jotka ovat langenneet epäpuhtauteen ja huorintekoihin, Minä sanon, katukaa ja 

tehkää päätös olla tekemättä sitä uudelleen, kutsukaa Minua sillä hetkellä vahvistamaan teitä. Ne 

teistä, jotka silmäilevät vapaasta tahdostaan ovat paljon syyllisempiä kuin ne teistä, jotka ovat 

heikkoja ja kieltäytyvät jokaisesta tilaisuudesta katsoa, mutta silti tulevat nujerretuiksi. Minä en 

tuomitse teitä, mutta demonit tuomitsevat. He tuovat kiusauksia ja antavat teidän ymmärtää, että 

Jumala antaa anteeksi, ja kun lankeatte, he vuodattavat tuomiota ja julistavat teidät omikseen, 

sidotuiksi Helvettiin. ”  

” Tulette huomaamaan, että ne teistä, jotka ovat karkeita ja tuomitsevia toisia kohtaan, teidän on 

vaikeampi kontrolloida itseänne. Katsokaahan, pikemminkin kuin, että ryntäisin vierellenne, Minä 

annan teidän epäonnistua, että teillä olisi enemmän armoa veljiänne ja siskojanne kohtaan. Minä 

kutsun Minun lapsiani Armoon. Ne, jotka antavat Armoa, heille tullaan antamaan Armoa. Ne, jotka 

ovat oikeudellisia, vaativia, ja kriittisiä muita kohtaan, heidän täytyy oppia myötätuntoa ja 

nöyryyttä. Ja siispä Minä sallin alentavan tavan saattaa heidät järkiinsä niin että he lopettavat 

tuomitsemasta muita. Minä en saa näitä asioita aikaan vaan Minä näen, kun demonit ovat 

valmiina hyppäämään sieluun, ja jos he ovat olleet karkeita ja kriittisiä muita kohtaan, Minä en 

auta heitä. Mitä enemmän alennatte muita, sitä enemmän voitte odottaa lankeavanne. ” 

” Nyt, kun sielut ovat saaneet tarpeekseen ja itkevät Minua apuun, minä muistutan heitä heidän 

heikkoudestaan niin, että he todella näkevät itsensä samalla tasolla kuin kaikki muutkin, ei 

parempina, ei viisaampina, ei pyhempinä, ei kyvykkäämpänä, vaan kurjina juuri samanlaisina kuin 

muukin pelastuksen tarpeessa oleva ihmiskunta, myötätunnon tarpeessa oleva, Armon tarpeessa 

oleva. Ja kun näen, että ylpeä, röyhkeä, tuomitseva sielu on alkanut ymmärtää tämän, silloin Minä 

tulen auttamaan heitä. ” 

( Clare ) Herra, minä tiedän, että minulla on ollut heikkous ruokaan liittyen ja näyttää siltä, että 

joka kerta kun tuon kotiin jonkun pienen asian, joka ei saanut Sinun hyväksyntääsi, minulle tulee 

tunnonvaivat ja Sinä annat minulle viestin nöyryydestä. 

( Jeesus ) ” Kyllä, Minä nöyrrytän ylpeät, Minä sallin heidän epäonnistua monin, monin eri tavoin, 

koska ylpeys oli ja on saatanan alkuperäinen synti, ylpeys on synnin isoisä ja enemmän kuin mitään 
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muuta syntiä, Minä vihaan ylpeyttä. Se synnyttää tuomitsevuutta ja juoruilua, joka tuhoaa Minun 

Kehoni elämän ja riistää sen Minun Lahjoiltani. Se tuhoaa avioliittoja ja jättää lapset ilman 

ohjausta molemmilta vanhemmilta, se heikentää yksinkertaiset ja ottaa heiltä heidän 

elämäntarkoituksensa. Ei ole mitään niin tuhoavaa kuin ylpeys, sen voi löytää kaikkien muiden 

syntien taustalta, ahneuden, himon ja liian monen asian taustalta mainittavaksi. ”  

” Siispä, kun näen sen sielussa, joka haluaa tuntea minut syvemmällä tasolla, minä välittömästi 

ryhdyn töihin murtamaan sen linnoituksen, niin että elämä voidaan ennallistaa siihen sieluun, eikä 

sitä voida helposti varastaa. Kun sinulla on ylpeyttä, silloin olet vartioimaton kaupunki, ja kuinka 

helppoa vihollisen on kävellä suoraan sisään ja ryöstää sinulta kaikki lahjasi. ”  

” Kun olet pappi ja sinulla on ylpeyttä, et vain sinä lankea, vaan kaikki muut, jotka ovat olleet läsnä, 

kuunnellet sinua, uskoneet sinuun, he myös lankeavat. Saatana vaanii odottamassa pappeja, hän 

provosoi heitä tuomitsemaan, sitten hän ryöstää heidät. ” 

” Siispä kaikille teille Minä kerron pyhyyden salaisuudet, Minun miellyttämisen salaisuudet ja 

varoitan teitä jalkoihinne viritetyistä ansalangoista. Juuri voiton jälkeen, kun tunnette olonne 

hyväksi, se on kaikkein haavoittuvaisinta aikaa, olettakaa, että teitä kohtaan hyökätään, olettakaa, 

että teitä provosoidaan tuomitsemaan muita ja asettakaa itsenne heidän yläpuolelle. ” 

” Kun tunnette tämän hapatuksen alkavan hiipiä puoleenne, välittömästi katukaa ja tuokaa 

anteeksiantoa ja armoa sieluunne. Usein kun tunnette sen, on jo liian myöhäistä, te olette jo 

kävelleet siihen, mutta jos olette hyvin, hyvin varovaisia, te voitte estää lankeamisen. 

Enimmäkseen Minä haluan teidän huomaavan hyveen veljessänne ja sisaressanne, ja syyttävän 

itseänne, että teiltä puuttuu se hyve. ” 

” Minä haluan teidän alentavan itsenne ja nöyrtyvän niin, että olette muiden alapuolella omissa 

silmissänne. Tämä on AINOA turvallinen suojasatama teille… Nöyryys. Ja jos katsotte tarpeeksi 

tarkkaan, te tulette näkemään niin paljon hyveitä muissa, että te ette tohdi osoittaa sormella 

ketään, pikemminkin te jatkuvasti huomaatte hyveitä muissa ja se pitää kaupunkinne suojassa ja 

hyvin vartioituna. ” 

” Siispä nyt, ehkä te ymmärrätte sen. Miksi te lankeatte alentavaan syntiin. Miksi asianne 

epäonnistuvat, sillä Minä vastustan ylpeitä ja annan armoa nöyrille. Minä rakastan teitä kaikella 

hellyydellä, mitä vain Luojalla voi olla, Minä siunaan teidät nyt, kun jatkatte matkaa, viisaudella ja 

rohkeudella voittaa itsenne ja kulkea Minun nöyryydessäni. ”  

” Sillä vaikka Minä olen Jumala, Minä en pitänyt itseäni yhdenvertaisena Jumalan kanssa, vaan 

tyhjensin Itseni, ottaen alhaisen palvelijan muodon, ja tulin luoksenne ihmisen kaltaisena, hyläten 

Minun Etuoikeuteni teidän Luojananne. Tämä on Minun Morsiameni luonteenpiirre, siispä menkää 

ja tehkää samoin. ” 
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53. Vakava varoitus Jeesukselta… Minun Morsiameni,  

ilman Rakkautta te ette tule seisomaan Minun edessäni 

 
VAKAVA VAROITUS JEESUKSELTA… MINUN MORSIAMENI,  

ILMAN RAKKAUTTA TE ETTE TULE SEISOMAAN MINUN EDESSÄNI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Huhtikuuta, 2015.  

”Monet ovat niin varmoja, että he ovat valmiita seisomaan Minun edessäni. Mutta he eivät ole 

katsoneet tarkkaan sisälleen tai Minun peiliini. Tämä huolestuttaa Minua Clare, se huolestuttaa 

Minua, että he ovat niin valmiita ja silti riitelevät ja haukkuvat toinen toisiaan – he yhä juoruavat ja 

kertovat valheita toisistaan. He yhä syyttävät rankaisemattomuudesta, ajatellen että ovat niin 

oikeassa ja toinen on niin väärässä.”  

”Kuitenkin Minä kerron sinulle, he eivät ole valmiita seisomaan Minun edessäni. Heidät on 

sokaissut omahyväisyys, he ovat kierroksella oikaista maailma suoraksi, mutta he ovat epäsopivia 

morsiuspukuun. Minä en voi pukea puhtaan valkoista pukua heidän ylleen, he ovat yhä 

mustasukkaisia ja tuhoavia kielellään. Minä en voi laittaa pukua kenenkään sellaisen päälle, joka ei 

rakasta veljeään, kuten he rakastavat Minua.” 

( Clare ) Voi, Jeesus tällä hetkellä minä en elä sen standardin mukaan.  

( Jeesus ) ”Sinulle Minä lasken sinun tahtosi. Toisille Minä tulen tekemään samoin. Jos te tahtoen 

laitatte sivuun inhonne, vihanne, mustasukkaisuutenne ja sen, että ette pidä toisista – Minä tulen 

auttamaan teitä ja täyttämään loput. Se kaikki riippuu tahdosta. Jos te tahdonalaisesti sitoudutte 

mustasukkaisuuteen, juoruiluun, vihaan, ylpeyteen ja omahyväisyyteen… te olette vakavissa 

vaikeuksissa.”  

”Kaikki, mitä Minä pyydän teiltä, niin että te sovitte tahrattomaan Morsiuspukuun, on REHELLINEN 

itsearviointi. Jos teillä on pilkkaa tai ylenkatsetta ketään kohtaan – vapaaehtoisesti, tahdonalaisesti 

– te ette tule seisomaan Minun edessäni sinä päivänä.” 

Luukkaan Evankeliumi 21:36 

”Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on 

ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.”  

”Jos Minä rakastan teitä ja te ette ole sitoutuneet rakastamaan muita, te ette ole arvollisia 

pakenemaan sitä, mikä tulee tapahtumaan Maapallolla. Rakkaus tulee olemaan happotesti, 

koetinkivi, ei oppi… sillä se tulee häviämään. Ei profetia, sillä myös se on katoavaista. Te saatatte 

olla profeetta täynnä ”Herran sanaa”, mutta jos teillä ei ole rakkautta, te ette tule seisomaan.”  

( Clare ) Voi, Herra, se vaikuttaa niin vaikealta?  

Tässä vaiheessa minun piti lopettaa ja mennä aviomieheni luo, että erottaisimme, koska sanat 

olivat niin karskeja. Minun oli vaikea jatkaa, se vaikutti niin erilaiselta kuin muut Herran viestit, 

mitä Herra oli antanut minulle.  

( Jeesus ) ”Minä en sanonut, että sinun täytyisi olla täydellinen ajatuksissa, sanoissa ja teoissa – 

sillä kukaan ei ole täydellinen. Mutta sinun aikomuksesi täytyy olla täydellinen: rakastaa 
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täydellisesti, olla ystävällinen, armollinen eikä ehdottomasti viljellä pahantahtoisuutta muita 

kohtaan – jos te olette tehneet tämän päätöksen, te tulette seisomaan.” 

”Mutta jos te seisotte omahyväisyydessä, heristäen sormeanne, riidellen, tuomiten, seisoen Minun 

paikallani, antaen tuomioita… silloin te olette tuomittu jäämään Koettelemusten Aikaan. Miksi sinä 

luulet, että Minä olen antanut sinulle kaikki nämä meditaatiot, mietiskelyt, Clare?”  

( Clare ) Valmistellaksesi meitä?  

( Jeesus ) ”Täsmälleen oikein. Minä en halua jättää ketään jälkeen, mutta jotkut teistä ovat 

kovettaneet sydämenne toisianne kohtaan ja olette talloneet viattomia ja sokeita. Monet teistä, 

jotka olette internetissä, te olette lyöneet toisianne. Olette haavoittaneet, rampauttaneet ja 

jättäneet heidät kuolemaan, eristettyinä, halveksittuina ja ilman töittensä hedelmiä. Ellette te 

kadu ja teitä ei havaita syyttömiksi, te voitte alkaa ihan hyvin tekemään suunnitelmia jäädä tänne. 

Teitä ei tulla ottamaan.”  

”Rakkaus on Minun standardini. Kärsivällisyys, pitkämielisyys, ystävällisyys, armo, nöyryys, Autuaat 

– tämä on Minun Morsiameni kuvaus. Jos te tahdonalaisesti vastustatte autuaita, teillä ei yhäkään 

ole Minun sydäntäni, te ette silti muistuta Minua. Minun Morsiameni täytyy muistuttaa Minua!” 

”Jotkut teistä tulevat sanomaan, ”Tämä on liian karskia!” Mutta Minä sanon teille, että te ette ole 

katuneet näitä syntejä, te haudotte vihaa. Pitäisikö Minun mennä naimisiin Morsiamen kanssa, 

joka on kyllästetty kaunalla, mustasukkaisuudella ja vihalla? Jos te todella kadutte näitä syntejä, 

teidät tullaan ottamaan.”  

( Clare ) Minä aloin epäröimään.  

( Jeesus ) ”Clare, pyydän, tämä olen Minä… älä petä Minua. Pitäisikö Minun odottaa 

Taivaaseennoston jälkeen, että he huomaisivat, etteivät olleet arvollisia seisomaan Minun 

edessäni? Miksi sinä luulet, että Minä nuhtelen sinua niin vakavasti, kun Minä näen jonkun näistä 

asenteista sinussa? Käsitätkö sinä tämän käytöksen vakavuuden? Pitäisikö Minun palkita sielu 

pilaamattomalla ruumiilla ja asettaa Taivaaseen ja hän vihaa veljeään/sisartaan – juuri sitä, jonka 

puolesta Minä kärsin ja kuolin?”  

”Minä en välitä, mitä muut ovat tehneet teille. Jos te olette Minun Morsiameni, Minä olen antanut 

teille armon antaa anteeksi ja tehdä tahdon ele rakastaa sitä henkilöä Minun vuokseni. Minä olen 

antanut tämän armon joka ikiselle. Jos te ette käytä sitä, mitä Minun tulisi ajatella? ”Hän on Minun 

vaimoni, mutta hän vihaa tuota sielua, jonka puolesta Minä kuolin?” Onko se tasapainoinen ies? 

Katsokaahan, Minä voi katsoa läpi sormien teidän heikkouttanne, mutta Minä en voi katsoa läpi 

sormien teidän haluttomuuttanne.”  

”Teidän joukossanne on heitä, jotka ehkä ovat hyvin heikkoja tai teiltä puuttuu kypsää ymmärrystä 

ymmärtää tehdä, kuten Minä sanon. Heitä varten on armoa. Mutta te, jotka kutsutte itseänne 

Minun opetuslapsikseni ja opettajiksi ja profeetoiksi, teidän täytyy kävellä Minun teitäni.” 

”Eikö olekin kirjoitettu Matteuksen Evankeliumissa 7:21-23 

21. Ei jokainen, joka sanoo Minulle ”Herra, Herra!”, pääse Taivasten Valtakuntaan, vaan se, joka 

tekee Minun Taivaallisen Isäni tahdon.  
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22. Moni sanoo Minulle sinä päivänä: ”Herra, Herra, emmekö me Sinun nimesi kautta ennustaneet 

ja Sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja Sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista 

tekoa?” 

23. Ja silloin Minä lausun heille julki: ”Minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois Minun 

tyköäni, te laittomuuden tekijät.”  

Ensimmäinen Korinttolaiskirje 13:2  

”Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja 

vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en 

minä mitään olisi.”  

”Tulkaa nyt, vaikka syntinne olisivat tulipunaisia, Minä teen ne lumivalkeiksi. Minä seison tässä 

edessänne, odottaen että te kadutte, käännytte pahoilta teiltänne ja omaksutte sen, mikä on 

oikeaa. Minä en ole tullut eteenne nuhtelemaan ja jättämään teitä verta vuotaviksi. Minä olen 

tullut sitomaan haavanne ja myöntämään teille suurempia armoja Minun Valtakuntani 

rakentamista varten.”  

”Etsikää Minua tyyninä ja hiljaisina aamun tunteina, jolloin Minä voin liikkua sydämissänne ja 

paljastaa asiat, jotka eivät miellytä Minua. Minä tunnen myötätuntoa ja sääliä teitä kohtaan, Minä 

tulen halaamaan ja ennallistamaan teidät ja varmasti ottamaan teidät Itselleni sinä pian 

lähestyvänä päivänä.” 

”Minä rakastan teitä ja niitä, joita Minä rakastan, niitä Minä moitin, nuhtelen. Mikään ei olisi 

Minulle surullisempaa kuin poistaa sokeuttavat tekijät Taivaaseennoston jälkeen. Siksi Minä olen 

tuonut tämän teidän eteenne. Pyydän, ottakaa Minut vakavasti, menkää takaisin ja katsokaa 

salattuihin ja pimeisiin paikkoihin sydämissänne. Sallikaa Minun kaataa parantavaa balsamia 

haavoihin, että te voisitte esittäytyä Minulle kokonaisina, minkään puuttumatta. Minun 

Morsiameni, Minä rakastan teitä hellästi, älkää vetäytykö poispäin.” 

 

 

54. Jeesus sanoo… Rakastakaa toinen toisianne!...  

Rakastakaa Vihollisianne, antakaa anteeksi & Päästäkää irti 

 
RAKASTAKAA TOINEN TOISIANNE!... RAKASTAKAA VIHOLLISIANNE, ANTAKAA ANTEEKSI & 

PÄÄSTÄKÄÄ IRTI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Huhtikuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ” Minun Kallisarvoiseni, antakaa anteeksi ja päästäkää irti. Minä pyydän teitä 

päästämään irti, koska Minä otan ohjat siitä eteenpäin. Minä tiedän, että te olette loukkaantuneet 

useammalla kuin yhdellä tavalla, mutta Minä haluaisin opettaa teille kaikille, rakastakaa 

vihollisianne, rukoilkaa heidän puolestaan, jotka teitä vainoavat, ettekö tiedä, että kun he 

vainoavat teitä, he vainoavat Minua ja kuinka te voitte olla tuntematta sääliä heitä kohtaan. ”  

” Minun tyttäreni, eikö olekin kirjoitettu, että sade lankeaa oikeudenmukaisille ja 

epäoikeudenmukaisille yhtälailla? Joten olkaa kuin Isä Taivaassa ja rakastakaa heitä. ” 
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” Kuten on kirjoitettu… ” Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden 

puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa: sillä hän antaa 

aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. ” 

Matteuksen Evankeliumi 5:44-45. 

” Te ette tule olemaan täällä paljon kauemmin, se todella on kyynelten verho ja Minä olen tullut 

siksi, että jokainen kyynel pyyhittäisiin pois. Enää eivät sielut valehtele Taivaassa toinen toisistaan, 

enää eivät sielut kynsi ja pure, ahmien toisiaan, pikemminkin te tulette rakastamaan, kuten teitä 

rakastetaan, sillä te tulette olemaan kuten Minä olen. ” 

” Te tulette näkemään Minut kuten Minä olen ja Minun rakkauteni tulee muuttamaan teidät 

Minun kaltaisekseni. Loppujen lopuksi Morsiamen täytyy muistuttaa sulhasta. ” 

” Mutta Minä sanon teille, jotka ovat heikkoja uskossa ja ymmärryksessä, te tekisitte hyvin, kun 

puhuisitte vasta kun tiedätte, että se mitä te sanotte, on totta Minun edessäni. ” 

( Clare ) Herra, minä olen ollut hupsu aikaisemmin ja sanonut asioita, jotka eivät olleet totta. Minä 

olen pahoillani. 

( Jeesus ) ” No niin, mieltäsi voit muuttaa, Minun Rakkaani, mutta tietämättömyys on anteeksi 

annettavaa, ilkeys on kuitenkin eri asia. Mutta Minun käsivarteni ovat aina auki heille, jotka 

katuvat. Minun toisille morsiamilleni Minä sanoisin, teistä on tuleva äitejä koko ihmiskunnalle, 

teistä on tuleva esimerkkejä, jotka hoivaavat ja huolehtivat kaikista maapallon sieluista, teillä on 

oleva Minun sydämeni, Minun Mieleni ja Minun ymmärrykseni. Ja jos teiltä puuttuu sitä, pyytäkää 

ja Minä näytän teille totuuden. Jos joltakin puuttuu viisautta, hänen tarvitsee vain pyytää ja Minä 

tulen auttamaan teitä. ” 

” Minä tulen lähettämään teille vahvistuksia, että ketkä ovat Minun palvelijoitani, puhuen totta ja 

ketkä eivät ole, olkaa varuillanne, sillä on heitä, jotka ovat ottaneet sen roolin itselleen, ja heitä 

Minä en ole nimittänyt. ”  

” Mutta teidän täytyy aina etsiä vilpittömästi kaikkea totuutta, eikä valita motiiveja tai tuomita, 

sillä niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidätkin tuomitsemaan. Minä haluan teidän olevan 

Minun Morsiameni, joka kypsyy Minun Vaimokseni, joka tietää kuinka hoitaa talouttaan, kuinka 

antaa sana oikeaan aikaan, kuinka tuke tai ylentää, kuinka hoitaa heikkoa ja pahoin kohdeltua ja 

kuinka ottaa hengiltä susi, joka hiipii lammasaitaukseen. ”  

” Eivät kaikki, jotka sanovat Minulle… ”Herra, Herra…” tule saapumaan Valtakuntaan. Vain ne, 

jotka tekevät Minun tahtoni, mutta vihollinen tulee tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan, siis 

hedelmistään te tulette heidät tuntemaan. ”  

” Sillä aikaa, rakastakaa toinen toisianne, suojatkaa ja vartioikaa aarteita keskuudessanne, älkää 

surko heitä, joille minä olen antanut vastuun teidän sieluistanne, sillä asianmukaisena aikana Minä 

tulen ja löydän heidät jakamassa leipää keskuudessanne ja teillä ja heillä tulee olemaan hyvin 

asiat. ” 

” Vaalikaa sitä mitä Minä vaalin, vihatkaa sitä mitä Minä vihaan, rakastakaa kaikkia, ketkä ovat 

hyviä ja kaikkia, jotka ovat pahoja, sillä Minä kuolin teidän jokaisen puolesta, mutta muistakaa, 

että Minä vaadin jokaisen viattoman sielun veren, joka käännytettiin pois valheellisen selvityksen 

perusteella. Tämä on vakava asia. ” 
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” Pyydän, rakastakaa toinen toisianne, sillä rakkaudestanne toinen toisiinne, he tulevat tuntemaan 

Minut. ” 

 

 

55. Jeesus selittää… Minun Ohjeeni Jäljelle Jääneille& Minun Varustamiseni 

 
KOETTELEMUSTEN AIKA… MINUN OHJEENI & VARUSTAMISENI JÄLJELLE JÄÄNEILLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Huhtikuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ” Minä haluan puhua teille tänä iltana hengellisestä kasvusta. Paljon siitä mitä Minä 

olen tehnyt teidän kaikkien kanssanne , on koskenut hengellistä kasvua… kasvamista pitemmäksi, 

tietämyksen täydentämistä, vakauden saavuttamista, hyvän pohjan saamista, että on valmis mihin 

tahansa, koska teidän todellisuutenne on hengellinen ulottuvuus Minun kanssani, ei maallinen 

ulottuvuus, joka kohta putkahtaa yhä enemmän kaaokseen. ”  

” Tietämättä mitä on tulossa, ihmiset ovat yhä suunnittelemassa elämää, aivan kuin se jatkuisi 

ikuisesti niin kuin se on nyt. Siksi he tulevat olemaan yllättyneitä siitä, mitä tulee tapahtumaan. Se, 

mitä Minä haluan sinun, Clare, jättävän jälkeen, on niin paljon kuin pystyt, kohottamaan ihmisiä 

kaaoksen ulottuvuudesta, mikä on jotakin, mitä vain Minä pystyn tekemään sieluille. ”  

” Katsohan, CERN, kloonit ja hallitseva eliitti tulevat tekemään hyvin monia hyvin vakavia virheitä, 

jotka tulevat vaikuttamaan heidän piilopaikkoihinsa Maapallon kallioiden keskellä. Veden ja 

magman ryöpyt tulevat avaamaan ne traagisin seurauksin. He tulevat parkumaan heille, jotka 

suunnittelivat nämä tilat, ”Minä luulin, että te sanoitte, että tämä ei koskaan voisi tapahtua!!!” 

Mutta kaikki turhaan, vain tullakseen nielaistuksi hornaan. Nämä todellakin tulee olemaan heidän 

oikeudenmukainen rangaistuksensa, ja siispä Minä neuvon teitä, ettette ole missään tekemisissä 

näiden maanalaisten tukikohtien kanssa, ne eivät ole turvallisia. ” 

” Ja kuitenkin Minä tulen tarjoamaan turvallisia suojapaikkoja autioilla paikoilla, paikkoja, missä on 

runsaasti vettä, luonnon luolia ja tarpeeksi ruokaa. Aivan kuten enkelit tarjosivat mannaa 

erämaassa, niin Minäkin tulen tarjoamaan riittävän varustamisen. Monet ruokavarastot eivät 

koskaan tyhjene. Lääketarvikkeita ja parantamista Minä myös yliluonnollisesti tulen ylläpitämään. 

Monet tulevat olemaan täysiaikaisia parantajapappeja, huoltaen sairaita ja heikkokuntoisia, 

vahvistaen ja lohduttaen heitä, jotka ovat murtuneet pelosta, kuoleman partaalla olevia, jopa 

joitakin, jotka on tuotu Valtakuntaan heidän elämänsä viime hetkillä. ”  

” Minulla on joitakin ihmeellisiä asioita suunniteltuna tälle hirvittävälle ajalle. Monet vihollisen 

seinät tulevat murenemaan rukouksen vuoksi. Minä tulen yliluonnollisesti ja kirjaimellisesti 

liikuttamaan Taivasta ja Maapalloa suojellakseni pyhiä henkilöitä. Joistakin tulee marttyyreitä, 

jotkut tulevat säilymään hengissä, mutta Minä tulen varustamaan heidät, Minä en tule 

hylkäämään heitä heidän vihollistensa tahdolle. Kyllä, ylivoimaista kärsimystä tullaan todistamaan, 

mutta myös ylivoimaista kunniaa ja uskon riemuvoittoa. Taivaasta tullaan lähettämään monia 

vierailulle rohkaisemaan ja varustamaan. Minun enkelini tulevat olemaan mitä huolehtivaisimpia 

jäljelle jääneiden hyvinvoinnista ja Minä suojaan heitä Minun vihani täydeltä voimalta. ” 
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” Kuunnelkaa huolellisesti ohjeita, joita Minä välitän teille. Rukous tulee olemaan teidän suurin 

aseenne ja Minä tulen opettamaan teitä, kuinka rukoilla. Se tulee luontevasti soljumaan sisältänne 

ilman ponnisteluja, niin vahvaa tulee Minun armoni olemaan teidän keskellänne. Rukous tulee 

kumpuamaan sisältäpäin ja ottamaan teidät valtoihinsa pelon ja vaaran hetkinä ja teidät tullaan 

pitämään hyvin turvallisesti piilotettuina, kuin myös teillä tulee olemaan Minun Rauhani. ”  

” Monet tulevat pettämään toisensa ja vain Minun Henkeni antama erottelukyky tulee 

hälyttämään teitä, että keneen ei voi luottaa. Jos arvioitte ulkoisen tuntomerkkien mukaan kuten… 

mitä on sanottu, miltä he näyttävät, kuinka he käyttävät – jos te arvioitte normaalien ihmis 

tuntomerkkien mukaan, teitä tullaan huijaamaan. Teidän täytyy luottaa Minuun huomataksenne 

heikot sielut tai heidät, jotka on lähetetty etsimään teitä. ” 

 ” Jälleen Minä haluan sanoa, että tämä on jäljelle jääneille, tämä ei ole niille, jotka tullaan 

ottamaan Taivaaseennostossa. On tärkeää, että nämä asiat ovat painettuina ja helposti 

löydettävissä. ”  

( Clare ) Herra, pyydän korjaisitko minun tulostimeni?  

( Jeesus ) ” Huomenna se alkaa jälleen toimimaan. Aloita tulostaminen huomenna. OK? ”  

( Clare ) Voi, Kiitos sinulle Herra.  

( Jeesus ) Älä ole peloissasi, Clare, älä anna vihollisen tehdä tätä sinulle. Minä tiedän, kuinka 

houkutus olla peloissaan, on suunnaton, koska sinä voit niin selvästi nähdä, mitä on tulossa. Mutta 

Minä varustan sinun elämäsi runsaasti Taivaaseennostoon saakka. Rakkaani, Minä haluan sinun 

olevan esimerkki rauhasta ja turvallisuudesta Minussa, ei tutiseva pikku hiiri nurkassa. ” 

( Clare ) Minun täytyi nauraa. 

( Jeesus ) ” Ja kuitenkaan pelko ei ole naurun asia. Pikemminkin se tukahduttaa uskon ja sinä et saa 

sen saada jalansijaa sinusta. Palauta mieliin Minun lupaukseni sinulle ja kuinka monta kertaa Minä 

olin teitä varten, voi Israel? Kuinka monta kertaa Minä varustin sinun hevosesi heinällä, sinun 

ruokapöytäsi ruualla, sinun kulkuneuvosi polttoaineella, vapailla asuinpaikoilla? Hmm? Kuinka 

monta kertaa… Ja silti sinä epäilet Minua? Tule nyt, mikä häpeäpilkku sinä oletkaan, haluatko sinä 

kiertää vuorta 40 vuotta? ”  

( Clare ) Syvä huokaus. Anna minulle anteeksi Herra. Jeesus, minä uskon. Auta minua 

epäuskossani. 

( Jeesus ) ” Sinä työnsit nenäsi johonkin uutiseen kehittyvistä tapahtumista ja se pelotti sinut. ”  

( Clare ) Se on totta.  

( Jeesus ) ” No niin, on parempi, jos pysyt erossa sellaisista asioista, niillä tulee mitä varmimmin 

olemaan haitallinen vaikutus sinun mielentilaasi. ”  

( Clare ) Herra, entä tarvikkeiden jättäminen jälkeen meidän lapsillemme?  

( Jeesus ) ” Minä olen kertonut sinulle jo aikaisemmin, että Minä olen jo varustanut heidät. Tämä 

olisi epäuskon ele sinun puoleltasi. Se tulisi myös kääntämään huomion tehokkaasti. Voitko 

luottaa heidät Minulle? Luuletko, että näiden kaikkien vuosien jälkeen, mitä sinä olet Minua 

palvellut, että Minä hylkäisin sinun lapsesi? Eikö ole kirjoitettu, että te ette tule koskaan näkemään 
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uskollisten lapsia kerjäämässä leipää? Minulla on heille voimakas varustus, mutta koska sinä et voi 

nähdä sitä, mitata sitä, pitää sitä kädessäsi, sinä et usko sitä. Sinun uskosi on hiipumassa. ”  

( Clare ) Pyydän, auta minua Herra. Minä olen todellakin häpeällinen palvelija.  

( jeesus ) No niin, tule tänne häpeällinen palvelija ja anna Minun pitää sinusta kiinni ja ennallistaa 

sinun uskosi. ”  

( Clare ) Hän piti minun kasvoja lähellään Hänen kahdella kädellään ja sanoi katsoen syvälle minun 

silmiini, vain muutamien tuumien (tuuma=2,54cm) päässä Hänen silmistään… 

 ( Jeesus ) ” Lakkaa murehtimasta lapsistasi, Minulla on heille lukuisia varusteluja, se on kaikki 

suunniteltu ja sen keskelle meneminen vain hämmentäisi asioita. Lakkaa Murehtimasta. ”  

” Luota Minuun. Minä haluan sinun kaikki ponnistelusi näiden sielujen puolesta, mitä Minä olen 

lähettänyt. Ole äiti heille, ruoki heitä hunajalla kalliosta ja Taivaan peltojen vehnällä. Voi, kuinka 

mustasukkainen Minä olen näistä, jotka ovat niin rakastuneita Minuun. Voi, kuinka Minä kaipaan 

suojella ja hoivata heitä! On teidän ymmärryksenne yläpuolella tietää, kuinka Jumala ihailee 

Hänelle omistautunutta sielua. Kuinka te voitte johdattaa heitä uskossa, jos olette loppuun 

uupuneita ja kompastelette? ”  

” Kuitenkin Minä korvaan erotuksen, sillä Minun voimani täydellistyy sinun heikkoudessasi. Siis 

jatka, nosta taakat heidän sydämiltään, koristele heidät rakkauden seppeleillä Taivaan 

puutarhoista. Ravitse heitä Clare, ja USKO, että MINÄ OLEN on lähettänyt sinut heidän puolelleen 

näinä pahanteon aikoina, jotka Paholainen on junaillut. Minä en ole vielä lopettanut, Minun 

Rakkaani. ”  

” Kuten menneinä aikoina, jolloin Minä yliluonnollisesti suojelin Minun ihmisiäni, niin Minä tulen 

suojelemaan heitä, joiden täytyy jäädä jälkeen. Heidän joukossaan tulee olemaan yksi, joka tullaan 

nimeämään johtajaksi, ja hänelle Minä tulen antamaan yliluonnollista tietoa ja viisautta. Älkää 

antako paholaisten aiheuttaa jakautumista, väärinymmärtämistä, supinaa ja mustasukkaisuutta. 

Olkaa varuillanne näitä myrkkyjä vastaan, joita he tulevat käyttämään hajottamaan ja 

sirottelemaan teidät kaikki. ”  

” Yhdessä te tulette säilymään hengissä. Erillään, te tulette kohtaamaan monia vaaroja ilman, että 

kukaan tukee teitä. Älkää antako heidän hajottaa ja hallita. Olkaa viisaampia kuin vihollinen – 

kulkekaa armeliaisuudessa ja nöyryydessä ja teillä ei tule olemaan ongelmia. Kulkekaa omassa 

tahdossanne, itsekkyydessä, epäilyssä ja kaunassa ja se tulee olemaan teidän kuolemanne. ”  

” Ryhmissä tulee olemaan monia testauksia, monia testauksia. Kivuliaita päätöksiä tehtävänä, 

elämän ja kuoleman päätöksiä tehtävänä. Minä tulen antamaan teille rauhan, kun päätökset ovat 

vaikeimpia. Käyttäkää arpoja määrittääksenne toimintasuunnitelma. Minä tulen olemaan teidän 

kanssanne, kuten Minä olin Israelin kanssa erämaassa. Minä tulen antamaan teille Minun 

rakkauteni merkkejä, vaaran merkkejä ja merkkejä, että te olette menossa väärään suuntaan. 

Olkaa tarkkaavaisia, kiinnittäkää tarkkaa huomiota merkkeihin, joita minä teille lähetän. ” 

” Jos epäilette, että olette tehneet väärän päätöksen, pysähtykää ja rukoilkaa tilanne läpi. On 

parempi odottaa Minua, kuin liikkua eteenpäin ansaan. Tulee olemaan toiminnan aikoja ja 

odottamisen aikoja. Odottamisen aikoina koettelemukset tulevat olemaan kaikkein vaikeimmat. 

Rukoilkaa aina, ylistäkää ja kiittäkää Minua jokaisesta turvallisesta hetkestä teidän matkallanne, 
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jokaisesta varustamisesta, jokaisesta kerrasta, jolloin vältitte vihollisen. Käyttäkää Minun Nimeäni 

sota-aseena. ” Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja 

vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan 

taivaan avaruuksissa. ” Paavalin kirje efesolaisille 6:12. ” 

” Nyt Minä haluan teidän kaikkien muistavan, kuinka helppoa on vajota epäuskoon, 

epäluottamukseen, epäilyyn, pelokkuuteen. Nämä ovat aseita, jota vihollinen tulee käyttämään 

teitä vastaan – ennalta varoitettu on ennalta aseistettu. Nyt Minun Kallisarvoiseni, takertukaa 

minun ohjeisiini, sillä niissä on elämä ja kuolema. Älkää pelätkö sitä, mitä ihminen tekee teidän 

kehollenne, vaan teidän ikuiselle sielullenne, älkää tehkö kompromisseja kehonne vuoksi, 

lastenne, vaimonne tai minkään asian vuoksi ylipäätään. Minä tulen olemaan teidän kanssanne 

päästämään teidät pahasta. Rukoilkaa… ”Päästä meidät pahasta.” Usein – se on voimakas rukous. 

” 

” Siinä kaikki tällä kertaa, Minun Rakkaani. Muista, Minä lupasin, että sinun tulostimesi toimii 

huomenna. ”  

( Clare ) Kiitos Herra. Kiitos Sinulle.   

( Jeesus ) ” Minä siunaan teidät Minun Morsiameni, muistakaa varmasti säästää ja jättää nämä 

ohjeet jälkeenne. Olkaa rohkeita ja pitäkää katseenne Ikuisuudessa. ” Amen. 

 

 

56. TEIDÄN SYDÄMENNE OVAT MINUN TUOKSUVA PUUTARHANI…  

ÄLKÄÄ TORJUKO MINUN KUTSUJANI 

 
Jeesus sanoo… Teidän Sydämenne ovat Minun tuoksuva Puutarhani! Älkää torjuko Minun 

Kutsujani 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25.Huhtikuuta, 2015.   

Jeesus aloitti… ” Minun Rakkani, älkää ajatelko, että on outoa, että on kiusauksia arvostella, 

vihastua, tai tehdä mitään muuta syntiä – älkää ajatelko, että on outoa, että tällä hetkellä se 

vaikuttaa yhä voimakkaammalta kuin tavallisesti. Minä haluan puhdistaa Minun Morsiameni 

kaikista itsekkäistä motiiveista, kaikki tahrat, rypyt ja viat tehdäkseni hänet kauniiksi Minun 

edessäni. ”  

” Hän on aika kaunis jo tällä hetkellä, mutta aina on parantamisen varaa. Siksi Minä lähetän lisää 

koettelemuksia, sallin lisää houkutuksia viholliselta, että voin koristella hänet vieläkin 

kauniimmaksi kuin hän tällä hetkellä on. ” 

” Älkää uupuko loppuun näissä testeissä, älkää luopuko itsestänne, koska näette itsessänne niin 

paljon vikoja. Ei, sinnitelkää, älkää tuomitko itseänne, sillä sekin on ylpeyden merkki… olettaen 

olevansa täydellinen ja löytääkin epätäydellisyyksiä. Pikemminkin nöyrä sielu ei ole vähääkään 

hämmästynyt pintaan nousevista vioista. On aina hyve testi, kun vastustusta nousee, kun 

paheksuntaa kimpoaa sinua kohtaan. ” 
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” Nämä ovat Minun kutsujani vilpittömästi rakastaa vastustajia ja jopa harkita hetken ajan onko 

sanotussa todenperäisyyttä. Kuten Daavid, kun Simei syyti loukkauksia ja hänen miehensä 

halusivat tappaa hänet. Daavid sanoi, ” Jättäkää hänet rauhaan; antakaa hänen kirota, niin kuin 

Herra on häntä käskenyt. Voi olla, että Herra katsoo minun kurjuuttani ja ennallistaa liittonsa 

siunauksen minun kanssani Hänen kirouksensa sijasta tänään. ”  

” Tämä on se asema, jossa haluan vainottujen palvelijoitteni olevan, en varmasti halua heidän 

omahyväisesti nousevan tuomitsemaan muita. Niinpä, Minun Rakkani, tutkikaa sydämiänne aina ja 

alistakaa tarkkailulle jokainen kauna, joka haluaa moittia ankarasti tai oikeuttaa itsensä. Sillä Minä 

oikeutan teidät… ja mitä te välitätte siitä mitä muut sanovat niin kauan kuin te olette Minun 

mieleeni. ” 

” Nämä ovat hyve testejä, jotka sallitaan Minun Morsiamilleni tänä aikana. Ne ovat kovia testejä, 

sillä lihan henkiinjäämisvietti on vahvasti suojelemassa sitä mikä on haurasta sisällä. On aina 

parasta olla alhaisimmassa paikassa, sillä sellaiselta pieneltä korkeudelta putoaminen ei aiheuta 

loukkaantumisia. Sitten ulotan käteni sinulle ja sanon… ” Tule tänne, istu Minun viereeni Minun 

Isäni taloon. ” 

” Kaikki Minun rakkaat Morsiameni, älkää päästäkö sydämiinne yhtään kaunaa tai tuomitsemista. 

Siunatkaa heitä, jotka teitä vainoavat, mutta tehkää se vain sydämenne pohjasta, sillä huulet eivät 

aina paljasta sitä, mikä viipyilee sydäntenne salatuissa kammioissa. Teidän todella pitää olla niin 

puhtaita Minua varten. Sitten valutan päällenne Minun suloiset, tavattoman suloiset lohtuni ja 

armoni. Kuinka paljon Minä rakastankaan loistavan puhdasta astiaa, kelvollista parhaimmille 

viineille! Voi kuinka rakastan täyttää sellaisia. ” 

” Älkää antako panettelun ja herjauksen vaivata sydäntänne, nämä on lähetetty täydellistämään 

kauneuttanne. Vastaanottakaa ne kuin kallisarvoiset koristukset Taivaan Kruunun Jalokivistä, sillä 

suuria ovat ne sielut, jotka kimmeltävät kantaen näitä Minun kiintymykseni merkkejä. Voi kyllä, 

niin erittäin paljon tämä eroaa lihallisuudesta ja maailman mittapuusta. ”  

” Panettelu… kallisarvoinen jalokivi? Kyllä, todellakin, koska sinun hyveesi kimmeltää esiin, kun 

vastaat siunauksilla kirouksiin, sydämestä saakka. Ja Minä tarkkailen sydäntä ja joka syke kertoo 

rakkaudestanne Minuun, koska te imitoitte Minua, ” Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä 

mitä he tekevät. ” 

 ” Vähänpä te ymmärrätte halveksunnan ja ylenkatseen, torjunnan, nöyryytyksen arvoa – mutta 

kuinka tarpeellista se on pyhyydelle. Tässä maailmassa ihmiset aina yrittävät kohottaa asemaansa, 

kun taas Minun Maailmassani Minä tunnistan alhaisimmat suurimmiksi veljiensä ja siskojensa 

joukossa. ” 

 ” Niin, se mitä Minä olen sanomassa on, että tunnistakaa nämä mahdollisuudet rakastaa Minua. 

Ne ovat mahdollisuuksia nousta lihallisen luontonne yläpuolelle ja painonsa arvoisia kullassa. Kun 

niitä tapahtuu, tarrautukaa Minuun, kiittäkää Minua, ja kohdelkaa niitä hellästi, kuten Minä 

vastaanotin iskut Minun Kehoani kohtaan. ”  

” Pyydän älkää vastatko näihin sanoihin karkealla kielenkäytöllä – ne ovat todella elämän ja 

täydellisyyden sanoja, annettu teille tekemän teidät vahvoiksi vastoinkäymisten edessä. Tiedän, 

että nuolet tunkeutuvat syvälle sydämiinne. Mitä syvemmälle ne menevät, sitä arvokkaampia ne 

ovat muokkaamaan teidän luonnettanne Minun tahrattomaksi Morsiamekseni. Ne paljastavat 
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sydämenne todellisen sisällön, joten antakaa makean hunajan valua niistä haavoista, ei kitkerän 

sapen. ” 

 ( Clare ) Herra, entä Kristittyjen Taivaaseennosto, Tempaus ? 

 ( Jeesus ) ” Käymässä kärsimättömäksi, vai? ”  

( Clare ) No, eivätkö kanukan kukat lakastu?   

( Jeesus ) Jotkut lakastuvat, jotkut eivät ” 

( Clare ) Voi, Jeesus. Olet taas välttelevä. 

 ( Jeesus ) ” Ja sinä kalastelet taas. ” 

 ( Clare ) Pyydän Herra, anna meille jotain toivoa, me kaikki roikumme täällä odottelemassa, 

epäilyksen tummat pilvet kerääntyvät taaksemme… uhaten riistää toivomme, kuten on kirjoitettu 

viivästyneet toiveet saavat sydämen kipeäksi, mutta täyttynyt toive on elämän puu. 

 ( Jeesus ) ” Ja tiedottomuus saa sydämen tulemaan kiintyneemmäksi. ” 

 ( Clare ) Tuo ei ole Pyhistä Kirjoituksista. 

 ( Jeesus ) ” Ei, mutta se on totta. Olen pahoillani kaikki Minun Morsiameni. Me kaikki odotamme 

yhdessä, ja odottaessamme, Minä uudistan teidän voimanne. Eikö olekin totta, että joka päivä te 

kasvatte pyhyydessä ja tahdonvoimassa? Tässä odotuksen ajassa kypsyy suuri sato, älkää olko niin 

pikaisia hylkäämään sitä. Minä silti kokoan sadon ja teidän sinnittelynne kaikenlaisissa 

koettelemuksissa on makea tuoksu, joka kohoaa Taivaaseen. Kun se nousee ylös, se houkuttaa yhä 

enemmän ja enemmän sieluja mukaan. Niinpä, älkää tulko lopen uupuneiksi kun teette hyvää, 

kaikelle tälle on tarkoituksensa. ”  

” Älkää antako sydäntenne tulla raskaiksi. Olen teidän jokaikisen luonanne, tarkkaillen sydämenne 

suloista kaipuuta olla Minun kanssani – se myös päästää tuoksua, sillä sydämenne ovat taivaallinen 

puutarha, jossa rakkauden kukkaset päästävät pysyvää tuoksua. Pian, Minun Rakkani, pian. ” 

” Ottakaa nämä sanat sydämiinne nyt ja ottakaa vastaan voimanne uudistaminen ja päättäkää 

jatkaa kasvamista pyhyydessä, jokainen teistä on korvaamaton kukkanen. Minä vaalin teitä. ” 

 

 

57. Jeesus sanoo…  

Minä olen mennyt valmistelemaan paikkaa teille & Te tulette rakastamaan sitä 

 
MINÄ OLEN MENNYT VALMISTELEMAAN PAIKKAA TEILLE & TE TULETTE RAKASTAMAAN SITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 26. Huhtikuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Taivaassa Minä olen valmistellut ihmeellisen asuinsijan jokaiselle Minun 

kallisarvoiselle Morsiamelleni. Minulla on arvostelukykyinen maku, tiedättehän.”  

( Clare ) Kyllä, olen huomannut sen. Voi pojat, Hänellä totisesti on! Hän on hionut huippuunsa 

värien ja pintarakenteen käytön, yli sen, mitä ihmismieli voi käsittää.”  
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( Jeesus ) ”Kyllä, jokainen palatsi on täydellinen jokaiselle teistä. Minä olen tehnyt huomioita 

teidän mauistanne, väreistänne, pintarakenteista, eläimistä, arkkitehtuurista, puutarhoista ja 

luonnollisista ympäristöistä. Jotkut teistä pitävät parempana huoneisto tyyppisiä asuintiloja ja se, 

mitä Minä olen teille valmistellut, te tulette rakastamaan sitä.”   

”Jotkut teistä rakastavat erämaata. Odottakaa, kunnes näette kaktuskasvit, joita Minä olen 

kasvattanut teille, ne kukkivat jatkuvasti teidän lempivärinne värisiä kukkia. Vesiputouksia ja 

kanjoneita, taivasta sinisempää vettä, vihreän ja turkoosin sävyjä tanssimassa vedessä. Te tulette 

rakastamaan palatsianne.”  

”Jotkut teistä rakastavat hiekkarantaa. Teille Minä olen valinnut teidän lempi simpukankuorianne, 

kaiken kokoisia ja värisiä, sateenkaaren väreissä kimaltelevia ja jopa kimaltelevia. Jättiläismäisiä 

saniaisia ja leveälehtisiä kasveja, muhkeita palmupuita ja tuoreita kookoksia. Te ette koskaan 

pääse yli asuinsijanne ylenpalttisuudesta.”  

”Ja niiden teistä, jotka rakastavat vuoristometsiä, no niin, teidän täytyy puhua Clarelle siitä tai 

lukea heidän kirjansa. Te tulette olemaan kerta kaikkiaan ällistyneitä. Sydämen muotoisia järviä, 

värikkäitä kaloja, jotka rakastavat tulla silitetyiksi, kilpikonnia, jotka tulevat ajeluttamaan teitä 

ympäriinsä tutkien vedenalaisia kristalleja ja luolia, metsän eläimet, joita rakastatte, tulevat 

varovaisesti kävelemään kanssanne, naarashirviä omien vasojensa kanssa, hirvi, karhu, puuma, 

kaikki lempieläimenne, odottamassa teitä. Oi, kuinka nekin odottavat. Uskokaa tai älkää, ne ovat 

täynnä odotusta, odottaen ihmiskumppaneitaan.”  

”Ne tietävät teidän nimenne ja ketä te olette. Ne tulevat kommunikoimaan kanssanne tunteillaan 

ja haluillaan luoda silkan armon ja ykseyden ilmapiiri koko luomakunnan kanssa, kuten on 

kirjoitettu. Kaikki on täytetty ylitsevuotavaksi rakkaudella ja siksi kaikki vuotaa yli rakkautta.”  

”Se, mitä Minulla on teitä odottamassa, Minun Morsiameni, tulee hämmästyttämään ja 

miellyttämään teitä suuresti kokonaisuudessaan – te tulette todella olemaan pökerryksissä päiviä 

(vaikka aikaa havaitaan erilailla), kun te huomaatte jokaisen pienen yksityiskohdan, jonka Minä 

olen luonut teitä varten. Lempivärinne värisiä perhosia, lintuja, joilla on yksityiskohtaiset 

höyhenpuvut, mehiläisiä, jotka laulavat ja jakavat hunajaansa vieraanvaraisesti, lentäen sydämen 

muodossa, vain kertoakseen teille, että ne ovat täynnä Minun Rakkauttani. Ne eläimet, joita 

ihminen on käyttänyt pahan symboleina, tullaan paljastamaan niiden entiseen viattomuuteensa, 

mihin Minä ne loin ne, lohduttamaan teitä ja olemaan osa ekosysteemiä. Sellaisia, kuten 

tunturipöllöt, haukat ja sellaiset. Taivaassa ei ole kuolemaa eikä kuolemista, mutta siellä on 

syntymää.”  

( Clare ) Kuinka se tapahtuu, Herra?  

( Jeesus ) ”Se on mysteeri, jota Minä en vielä paljasta sinulle. Haluaisin säästää sinulle yllätyksiä, 

loppujen lopuksi.”  

( Clare ) OK. No niin, järkeilin, että raskaana oleva eläin saattaisi kuolla ja sitten tietenkin se 

ennallistettaisiin poikasensa kanssa. 

( Jeesus ) ”Se on yksi tapa. Mutta on muitakin. Mennään eteenpäin, Minun hyvin utelias ja 

periksiantamaton Morsiameni… Minä olen luonut ruokaa sinulle Taivaassa, mikä tulee korvaamaan 

kaiken, mitä rakastat Maapallolla, mutta sen alkuperä on muualla kuin eläinlihassa. Taivaassa ei 

ole eläinten tappamista, ei kalojen, lintujen eikä nisäkkäiden. Kuten olet saattanut arvata, Taivas 
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on VALTAVA! Siellä on tasankoja tasankojen sisällä ja tasankoja niiden sisällä. Kuten Ezekiel koki 

jättiläismäisen simpukankuoren sisällä.”  

( Clare ) Kyllä, hän oli uimassa Herran kanssa ja siellä oli valtava simpukankuori makasi järven 

hiekkapohjalla. Kun hän ui sen sisään, hän tuli pintaan ja löysi itsensä valtavalta vihreältä niityltä, 

jossa oli lapsia leikkimässä ja eläinvauvoja joka paikassa. Se oli niin iloinen paikka! Luotu vain 

tuottamaan lapsille iloa ja iloista se oli, kuvaamattoman iloista.  

( Jeesus ) ”Taivaassa on kulkuneuvoja, kuten myös hevosia ja valtavia lintuja, kuten ne, joita näit 

Avatar elokuvassa. Vaikka te tulette olemaan kykeneviä liikkumaan ilmassa vapaasti, te ette tule 

rasittumaan edes, kun kävelette, kaikki tulee olemaan täysin ilman ponnistelua tai kipua. Joillekin 

teistä tämä tulee olemaan paljastus, kun elämä on niin kivuliasta teille nyt Maapallolla.”  

( Clare ) OK, Herra minun vain täytyy kysyä. Entä kosketinsoittimet… sinä tiedät, kuinka minä 

rakastan minun kosketinsoitintani.  

( Jeesus ) ”Instrumentit, joita teillä tulee olemaan Taivaassa, ovat keveitä kuin höyhenet, mutta ne 

tekevät valtavan määrän työtä – aika paljon kuten nyt. Mutta sinulle tullaan myös nimittämään 

enkeleitä, joilla on instrumentteja ja minkä tahansa äänen haluat, he kykenevät tuottamaan, hyvin 

spontaanisti Minä voisin lisätä. He tulevat kuulemaan, mitä on mielessänne ja suorittamaan sen 

virheettömästi. Kommunikaatio on täysin yliluonnollista.”  

( Clare ) Vau! Se vähentää hyvät 2/3 stressistä Maapallolla.  

( Jeesus ) ”Todella. Kaikki Taivaassa on vaivatonta.”  

( Clare ) Herra, tulemmeko me liian tottuneiksi tähän ja ala ikävystyä?  

( Jeesus ) ”Oi, ei, on niin paljon lahjojen vaihtoa ja kommunikaatiota, lauluja ja elokuvia…”  

( Clare ) Odota. Taivaassa on elokuvan tekoa?  

( Jeesus ) Kyllä, on tarinankerrontaa ja luovia ulostuloja jakamista varten, mikä tulee täysin 

lyömään laudalta minkä tahansa, mikä on Maapallolla ja helpoin osa on, että ne tullaan pysyvästi 

nauhoittamaan Taivaan nauhoille.”  

( Clare ) Nauhoja Taivaassa?  

( Jeesus ) ”Kyllä, laite pysyvään nauhoittamiseen. Aivan kuten meillä on kirjoja Taivaassa, meillä on 

nauhoituksia, sekä ääni- että kuvatallenteita. Kuitenkin, tulee olemaan monia enkelien live-

esityksiä, he esiintyvät henkilöinä ja avustajina koko prosessissa. Et voi edes alkaa kuvittelemaan, 

mitä Minulla on varattuna sinulle, Clare.” 

( Clare ) Vau. Olen aina halunnut tehdä elokuvia.  

( Jeesus ) ”Sinä tulet saamaan tilaisuutesi. Mutta saanko Minä sanoa, sinä tulet ehdottomasti 

rakastamaan ylistystä ja olemaan sen osa… no niin, tulee olemaan miltei mahdotonta saada 

kammettua sinut pois siitä.”  

( Clare ) Oi, Herra, se siunaa minun sydäntäni niin – Sinä tiedät, että me emme ole saaneet 

mahdollisuuksia Maapallolla johtaa ylistystä, jota me olemme halunneet. Ja minun taitotasoni… no 

niin… se tarvitsee parannusta.  
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( Jeesus ) ”Se ei edes tule olemaan ongelma enää. Kuulet jotakin mielessäsi ja välittömästi tulet 

soittamaan sen täydellisesti.”  

( Clare ) Oi, tämä on melkein liian paljon.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, Minun Rakkaani, mutta Minä haluan antaa kaikille Minun Morsiamilleni 

kuvan siitä, missä he pian tulevat olemaan, vain vahvistaakseni heitä viimeisellä ohikiitävällä 

matkan osuudella. Sinä tulet pohtimaan, että nykyiset kärsimyksesi eivät ole sen arvoisia, että niitä 

verrattaisiin kunniaan, joka tullaan paljastamaan sinussa. Todella tämä Pyhä Kirjoitus tulee 

täyttymään. No niin, toivottavasti te kaikki tulette juomaan Minun Sanojani ja tuijottamaan 

Taivasta, joka odottaa teitä. Kerro heille meidän rukousajastamme tänä iltana.” 

( Clare ) Tänä iltana kun tulin ylistyshetkeen, muutaman minuutin jälkeen, tunsin Herran oikealla 

puolellani, siispä minä katsoin sydämeni silmillä ja me istuimme vapaasti seisovassa kahden 

istuttavassa keinussa. Kun nojasin päätäni Hänen olkapäähänsä ja aloin rentoutumaan ylistäen 

musiikin kautta, aloin näkemään, että me olimme hienostuneessa puutarhassa, jonka värit ja 

pintojen muodot olivat Kinkaden (ThomasKinkade, 1958-2012, amerikkalainen taidemaalari) 

maalauksesta, mutta jopa vielä kauniimpia ja tuoksut olivat kerrassaan huumaannuttavia. 

Muutaman hetken ylistyksen jälkeen aloin vaivoin näkemään muutamien suosikki kristittyjeni 

kasvoja kautta aikojen, apostolien, profeettojen, Jumalan uskollisten miesten ja naisten. Siinä 

vaiheessa aloin todella kaivata nähdä kaikki suloiset YouTube perheen sielut myös, ajattelin, että 

jos vain he voisivat nähdä ja haistaa tämän ihanan sielujen puutarhan, jonka osia he ovat Herran 

sydämessä!  

( Jeesus ) ”Jonakin päivänä, näky tulee sisältämään myös heidät ja me tulemme kaikki 

riemuitsemaan yhdessä. Mutta toistaiseksi Minun Suloiset Morsiameni, kaikki miehet ja naiset, 

lohduttautukaa sillä, että Minä olen mennyt valmistelemaan paikan teille, niin että me voimme 

elää todellista elämän täyteyttä toinen toistemme seurassa. Olkaa voimistuneita ja rohkaistuneita, 

Minä olen tulossa pian.” 

 

 

58. Jeesus sanoo… Avatkaa Sydämenne Minulle &  

Ottakaa vastaan Minun Rakkauteni! Pyydän, älkää loukatko Minua 

 
AVATKAA SYDÄMENNE MINULLE & OTTAKAA VASTAAN MINUN RAKKAUTENI… PYYDÄN, ÄLKÄÄ 

LOUKATKO MINUA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 27. Huhtikuuta, 2015.  

( Clare ) Olen ollut ylistyksessä useita tunteja rukoillen ja ylistäen ja tiesin, että oli aika saada viesti 

teille. Jeesus ja minä olimme tanssimassa laulun ”All of Me”(=Kaikki Minusta. Esittäjä Christ for 

theNations=Kristus Kansakuntia varten) tahtiin ja Hän piteli minua hyvin lähellä ja Hän sanoi…  

( Jeesus ) ”Minä tarvitsen kaiken sinusta Clare. Sinä pidättelet, sinä et ole täysin antautunut ja 

rauhallinen, sinun puoleltasi on vielä pidättyväisyyttä. Oi, pyydän, ota vastaan kaikki Minusta, 

pyydän älä pidättele Minun rakkauttani, pyydän, luota Minuun.”  
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( Clare ) Ja minä tiesin, että Hän oli oikeassa. Minä tunsin etäisyyttä, kuten ”Sinä olet Jumala ja 

minä olen tomuhiukkanen, minun on parasta pitää välimatkaa ja näkökulmani.” 

( Jeesus ) ”Mutta sinä loukkaat Minua, kun et ota vastaan Minun rakkauttani. Sinä pidättelet, koska 

silmäsi ovat sinussa, eivätkä Minussa. Lakkaa ajattelemasta niin kuin ihminen – ota vastaan Minun 

ajatukseni, Minun rakkauteni, Minun ymmärrykseni. Minä olen luonut sinut tuomaan Minulle 

ylistystä ja kuinka Minä voin olla vastaamatta kaikella mahdollisella rakkaudella, kun sinä ylistät 

Minua?”  

”Minä haluan olla sinun läheinen kumppanisi, Minä haluan sinun kertovan Minulle pikku asiat, 

jotka vaikuttavat hassuilta, jotka huolettavat sinua – isot asiat, jotka ovat yli sinun kykysi 

ymmärtää. Minä haluan täysin avoimen oven sinun koko olemukseesi, ilman varauksia tai itseen 

keskittymistä. Näetkö? Minä olen loukkaantunut, kun sinä et luota Minulle edes hassuja 

pikkuasioita. Sinä ajattelet ”Oi, Hän on Jumala, nämä ovat pikkujuttuja, eivät Hänen aikansa 

arvoisia.” Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Ne voivat olla pikkujuttuja, mutta ne ovat 

sinun mielessäsi ja Minä rakastan Sinua, siispä Minä haluan olla osa kaikkea, mikä on sinun 

kallisarvoisen pääsi sisällä.”  

( Clare ) Sinä tarkoitat jopa härkäpäistä päätä?”  

( Jeesus ) ”Jopa sitä, jota Minä ymmärrän paremmin kuin sinä ajattelet.”  

( Clare ) Oi Herra, tämä on outoa minulle, olen hyväksynyt Sinut ilman ehtoja… mutta silti on 

olemassa tämä pieni muuri, jonka olen Rakentanut. Se on kuin minun ihmisyyteni muuri… minun 

ihmisyyteni ja Sinun jumalallisuutesi eivät vain näytä sekoittuvan… tai ainakin se on minun 

havaintoni.  

( Jeesus ) ”Jos se olisi totta, luuletko, että Minä vaivautuisin laittamaan laskeutumaan ranteellesi 

sinisen Taivaansiivet perhosen, räpyttämään siipiään, joissa oli indigonsinisiä korostuskohtia sinun 

nautittavaksesi?Näetkö, kuinka läheisesti Minä olen liittyneenä ajatuksiisi?”  

( Clare ) Kyllä näen ja se hämmästytti minua suuresti, kun Sinä ensin toit minut palatsiini Taivaassa. 

En vain kyennyt ymmärtämään, kuinka monia monimutkaisia yksityiskohtia Sinä olit työstänyt 

jokaiselle sen vesiputousten palatsin tuumalle… jopa hiljensit sen valtavan vesimäärän, joka kulki 

huoneen läpi. Minun puutteeniko saavat minut pidättymään olemasta täysin avoin ja vapautunut 

Sinulle?  

( Jeesus ) ”Sinun puutteesi ja pelkosi. Ja Minä olen kertonut sinulle kerran aikaisemmin, että 

Taivaassa ei ole olemassa sellaista asiaa kuin lihallinen viehtymys, joten sinun ei tarvitse olla 

huolissasi, että lankeaisit siihen, se ei vain ole mahdollista. Ja sinä jo tiedät, että jos sellaisesta on 

häivähdystäkään, demoni on testaamassa sinua. Se ei varmasti tule Minusta, eikä koskaan tule 

tulemaan Minulta. Sinähän tiedät sen, etkö tiedäkin?”  

( Clare ) Kyllä, Herra minä uskon sen. Siis mikä muu aiheuttaa minun pelkoni täyteen avoimuuteen 

Sinulle?  

( Jeesus ) ”Sinä olet yhä kiinni riittämättömyydessäsi ja puutteissasi. Vaikka ne ovat rumia sinulle, 

Minä poltan ne läpi Minun Rakkaudellani. Kun sinä täysin otat Minun Rakkauteni vastaan, Minä 

täysin puhdistan sinut näistä viipyilevistä puutteista, kunnes niistä ei ole jälkeäkään jäljellä. Sinä 

voit etsiä, mutta et tule löytämään niitä. Siksi on niin tärkeää sinulle vapauttaa koko olemuksesi 
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Minun käsiini, eikä pidätellä mitään. Tätä Minä olen tekemässä, voitko työskennellä Minun 

kanssani? Tuletko työskentelemään, Clare?”  

( Clare ) Oi Herra, tiedän, että Sinä autat minua. Kyllä, minä tulen tekemään kaikkeni, etten laittaisi 

mieltäni puutteisiini, vaan vain Sinun rakkauteesi ja Sinun kunniaasi.  

( Jeesus ) ”Sitä Minä haen. Sitä Minä pyydän. Täydellistä antautumista Minun Rakkaudelleni. Tällä 

tavalla Minä tulen täysin päästämään sinut taipumuksistasi olla maallisen luontosi 

kontrolloitavana, se tulee yksikertaisesti palamaan höyrynä ilmaan.”  

”Katsohan kaikki miehet ja kaikki naiset kaipaavat aitoa rakkautta ja maailmassa sitä on niin vähän, 

että he alkavat kääntymään mielitekojen puoleen lohtua saadakseen. He saavat mielihyvää 

ruuasta, kauneudesta ja ihmissuhteista. Ongelma on siinä, että mikään näistä asioista ei voi 

hankkia heille, mitä Minä voin antaa. Ihmiset ovat vääristelleet Rakkauden, jota Minä tunnen sinua 

kohtaan, että sinä peräännyt Minun luotani ja etsit lohtua muista asioista. Mutta siitä kaikesta ei 

ole mitään hyötyä – mikään ei voi tuoda lopullista täyttymystä ja turhautuminen kasvaa sielussa, 

joka ajattelee, että kun saa kaiken mitä haluavat elämässä, se tulee täyttämään tyhjiön.”  

”Mutta se ei tuo. He saavuttavat sen täyttymyksen, mitä koskaan ovat unelmoineet tekevänsä ja 

saavansa ja he tuntevat itsensä tyhjiksi sisältä. Siksi niin monet rikkaat ovat niin onnettomia – he 

ovat kahlehdittuina elämäntapaansa, eivätkä ole vapaita lentämään Minun kanssani. Heidän 

elämäntavastaan tulee heidän Jumalansa, mutta se ei koskaan täytä sitä tyhjää paikkaa… niinpä 

sitä peitetään - lisää viihdettä, lisää tavaroita, lisää ihmissuhteita, kunnes he saavuttavat epätoivon 

pisteen ja tuntevat, että heidän elämänsä on ollut täydellinen epäonnistuminen. He järkeilevät, 

”Minulla on kaikkea, mutta en silti ole onnellinen.” Eivätkä he tule olemaan, ennen kuin ottavat 

vastaan Minut.”  

”Siispä mitä Minä pyydän sinulta, Minun Rakkaani ja kaikilta Minun Morsiamiltani, on täydellinen 

antautuminen, täydellinen luottamus ja irti päästäminen siitä, ketä te olette, Minun uskollisiin ja 

rakastaviin käsiini. Sillä Minä rakastan teitä hellästi, täysin, jopa sielunne syvyyksiin asti. Siispä 

älkää pelätkö läheisyyttä Minun kanssani. Teidät on tehty tätä varten, se on teidän kohtalonne ja 

kotinne. Luovuttakaa kaikki Minun Uskollisiin Käsiini ja tulkaa Kaikkivaltiaan Jumalan Lepoon.”  

”Tässä levossa te tulette löytämään täydellistymisen. Kyllä, te tulette löytämään rauhan ja 

olemaan tyytyväisiä, toiveenne täytetään ja olette toiveikkaita – teiltä ei tule puuttumaan yhtään 

hyvää asiaa. Siispä tulkaa Minun luokseni, sellaisina kuin olette. Jos olette leikkineet mudassa, 

tulkaa Minun luokseni – Minä tulen pesemään teidät ja koristelemaan teidät puhtailla 

liinavaatteilla. Jos olette kieriskelleet lihassanne… tulkaa silti Minun luokseni ja Minä tulen 

ennallistamaan sen, mitä te olette kadottaneet. Jos olette lopen uupuneita tämän maailman 

tavaroihin, kahlittuina menestykseen ihmisten keskellä, tulkaa Minun luokseni – Minä tulen 

katkaisemaan kahleet ja vapauttamaan teidät lentämään Minun kanssani Taivaallisiin. Minä tulen 

antamaan teille näkökulmaa, jota tarvitsette, ollaksenne se, keneksi Minä teidät loin olemaan, ei 

miksi ihmiset sanovat teidän olevan.”  

”Jos te olette rikkoutuneet ja teidät on torjuttu rakkaudessa, älkää pelätkö. Minun sydämessäni on 

rakkautta meille molemmille ja Minä tulen korjaamaan jokaisen härnäyksen ja iskun haavan, 

hieroen parantavaa balsamia siihen, kunnes se on ennallistettu kokonaiseksi ja kukoistavaksi – 

täytetty reunoja myöten meidän rakkautemme viinillä.”  
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”Näetkö? Minä olen tullut täydentämään sinut, tekemään sinut kokonaiseksi, vetämään pois sinut 

maailmasta, nostamaan sinut Taivaallisiin, ennallistamaan oikeamielisyyden, rauhan ja ilon 

elämääsi. Palauttamaan sinut viattomaan lapsuuteesi. Oi, mikään ei ole mahdotonta Jumalalle. 

Minulla on jokainen vastaus, jota ikinä olet etsinyt. Minulla on kaikki, mitä koskaan olet halunnut. 

Tulkaa Minun luokseni köyhät, sokeat ja alastomat. Eläkää rikkaasti, hyvin puettuina hienoimpiin 

liinavaatteisiin, silmät avoimina Minussa eletyn elämän kauneudelle. Älkää enää kävelkö 

kumarassa syntienne painosta, vaan kunniakkaasti nöyryydessä, sen vuoksi ketä te olette Minussa. 

Kaiken tämän ja enemmän Minä tulen antamaan teille.”  

”Minä pyydän vain, että te laitatte sivuun likaiset kaapunne. Syvällisessä katumuksessa, hylätkää 

menneisyyden tavat ja astukaa eteenpäin, tullaksenne kylvetyiksi iisopissa ja lunastetuiksi Minun 

Verelläni – kulkemaan Minun jalanjäljissäni tavoittaaksenne Minun käsilläni, Rakastaaksenne 

Minun Sydämelläni. Tässä te tulette löytämään leponne, onnellisuutenne ja ikuisen ilon, kun 

Minun armoni virtaa lävitsenne kuin joki – tuoden juomaa janoisille, rakkautta syrjäytyneille, 

viisautta typerille ja Jumalan hylätyille.”  

”Siispä älkää pelätkö tätä läheisyyttä Minun kanssani, Minun Morsiameni, teillä ei ole mitään 

menetettävää, muuta kuin se, minkä te torjutte itsessänne ja kaikki voitettavana - sekä nyt että 

ikuisuudessa. Minä rakastan teitä, tulkaa Minun luokseni.” 

 

 

59. Jeesus sanoo…  

Minun Morsiameni, Minä siunaan teidät Minun aistittavalla Läsnäolollani 

 
MINÄ SIUNAAN TEIDÄT MINUN AISTITTAVALLA LÄSNÄOLOLLANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 29. Huhtikuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ”Clare, Minä en ole hetkeksikään jättänyt sinua. Sinä et ole tehnyt mitään 

ansaitaksesi sen, mitä vihollinen valehtelee sinulle. Sitä paitsi, enkö Minä kertonut sinulle, se ei 

perustu sinun suorittamiseesi vaan Minun uskollisuuteeni pitää Minun sanani? Hmm?”  

( Clare ) Sinä olet täällä – Sinä puhut minun kanssani?  

( Jeesus ) ”Minä olen.”  

( Clare ) Oi kiitos Sinulle Herra.  

( Jeesus ) ”Minun hyvin pieni ja hauras lapseni, etkö sinä tiedä, että sinulla ei ole omaa 

oikeamielisyyttä, vaan kaikki on annettu sinulle? Ja jos pidät sen, sinä tulet kasvamaan 

pyhyydessä?”  

”No niin, se on totta. Katsohan, Minä vierailen jokaisen Minun Morsiameni luona armojen kera ja 

suurin osa ottaa ne vastaan, mutta hyvin harvat jatkavat niiden pitämistä tai moninkertaistamista. 

Minä vierailen armon kera ja Minä vierailen vastoinkäymisten kera – tavallisesti vastoinkäymisen 

aikana armoja menetetään.”  



 
161 

 

( Clare ) Mutta entä ne voiton hetket, kun paholaiset seulovat meitä ja yrittävät ottaa pois sen, 

mitä me juuri voitimme?  

( Jeesus ) ”Se myös on mahdollisuus. Se voi mennä kummin vain, yksi tapa on menettää voiton 

jälkeen, toinen on vastoinkäymisen aikana. Kun Minun Morsiameni ei ota vastaan haasteita ja 

testejä, joita Minä annan hänelle, hän menettää armoja. Kun hän tulee itsevarmaksi voiton 

jälkeen, hän voi menettää armon.”  

”Kyse on Minuun takertumisesta tai omillaan vaeltamisesta, omassa tahdossanne. Siksi Minä olen 

niin tarkka teidän kanssanne, että pysytte Minun tahdossani kaikkina aikoina. Minä haluan teidän 

sisältävän aarteen, jonka Minä olen antanut teille, niin että te voitte tuhlata sitä sieluille. Mutta jos 

elävät vedet vuotavat ulos, ennen kuin te pääsette heidän luokseen, no niin… sitten kannunne on 

tyhjä. Sinä tiedät, miltä tuntuu, kun kannu on tyhjä, etkö tiedäkin.”  

( Clare ) Oi, on niin hyvin surullista nähdä muiden kärsivän ymmärryksen puutteesta ja haluaa 

auttaa heitä – mutta ei ole sitä ymmärtämystä, mitä he tarvitsevat. Jopa viime aikoina Herra, 

ihmiset tulevat luokseni ja heillä on kysymyksiä Sinulle ja en tunne itseäni päteväksi kysymään tai 

vastaamaan heille.  

( Jeesus ) Sinä olet kysynyt Minulta tästä pätevyydestä ja se on tulossa. Mutta sinun roolisi 

Ruumiissa on paljon tärkeämpi, kuin kysymyksiin vastaaminen. Minä en halua sinun koskaan 

uppoavan siihen. Minä haluan sinun opettavan heille, kuinka saada omat vastauksensa, Clare. 

Tämä on paljon tärkeämpää ja elintärkeää Minulle.” 

 ”Oi rakkaat, älkää kuormittako häntä kysymyksillä! Etsikää Minua ja Minä tulen vastaamaan 

teidän kysymyksiinne. Teistä kaikki ne, jotka ovat seuranneet Minua läheisesti tämän astian 

kautta, olette niin lähellä läpimurtoja Minun kuulemisessanne ja näkemisessänne. Älkää antako 

periksi, älkää uupuko loppuun, älkääkä antako periksi epäuskolle tai lannistumiselle. Ne ovat 

teidän pahimmat vihollisenne. Saanko Minä sanoa, että laiskuus on osa ongelmaa? Teidän täytyy 

painaa päälle, ne, jotka etsivät Minua koko sydämistään, he tulevat löytämään Minut. Etsikää 

Minua ja eläkää elämää, jota Minä olen luvannut teille – runsasta elämää ja yhteyttä Minun 

kanssani, oikeamielisyyttä, rauhaa ja iloa, Minun kumppanuuteni hedelmiä. Luottamus, rohkeus, 

kasvu armeliaisuudessa, nöyryydessä – nämä ovat Viinipuussa pysyvien rypäleiden makeita 

aromeja.”  

”Katkeruus, kauna, latteus – ne ovat ilman todellisen Viinipuun ravintoa tuotettuja rypäleitä. Kun 

Minä elän teissä ja te elätte Minussa, rypäleet, joita me tuotamme yhdessä, pursuvat ravinteita ja 

aromia. Se on yhteinen yritys, Minun käteni työskentelevät teidän käsienne kautta. Minun jalkani 

teidän jalkojenne kautta, Minun sydämeni lyö teidän sydämenne kautta ja kaikki se on Jumalallista 

ja se, mikä vaikuttaa mahdottomalta teille, tulee täyttymiseen. Kaikki, mikä aikaisemmin on ollut 

teidän ulottumattomissanne, on nyt luonnollinen tosiasia, virraten muille sieluille, joilla on Minun 

nälkäni ja janoni.”  

”Kun alatte nähdä näitä palkkioita… uuden maaperän viljeleminen, uusien siementen 

istuttaminen, uuden hedelmän sadonkorjuu –riemuitkaa suuresti, sillä suuri on palkkionne 

Taivaassa. Minä olen kaivannut yhteisiä yrityksiä Minun Ruumiini kanssa, mutta niin harvoilla on 

uskoa ja kestävyyttä jatkaa uskomista, jopa kun maaperä näyttää kovalta ja hedelmättömältä. Siksi 

periksiantamattomuus on niin kovin tärkeää. Kun te työskentelette Minun kanssani, te ette aina 
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näe tuloksia välittömästi, mutta te tunnette syvän tyydytyksen, siitä että yhdessä me olemme 

kyntäneet ja istuttaneet ja uskon mukaan tulee olemaan sadonkorjuu.”  

”Joka päivä on uusi mahdollisuus työskennellä yhdessä Minun kanssani. Teidän horjumaton 

Rakkautenne Minun kohtaan saa teidät palaamaan takaisin päivä päivän jälkeen käyttämään 

lannoitetta, viljelemään maaperää ja odottamaan sadonkorjuuta – tietäen, ettei mikään, mitä te 

olette tehneet Minua varten, ole ollut turhaa, kaikki tulee tuomaan hedelmää aikanaan.”  

”Siispä, älkää uupuko loppuun. Jopa tänä myöhäisenä hetkenä, odottakaa iloista sadonkorjuuta, 

odottakaa täyteläisiä rypäleitä ja hienoa Viiniä – kaikki tämä on tulossa, jos te jatkatte nimitetyissä 

töissänne, ettekä uuvu loppuun käsillä oleviin tehtäviin.” 

 ”Minä tiedän, että sinä olet väsynyt, Clare – siedä Minua vielä hiukan pidempään. Minä tulen 

vastaamaan sinun rukoukseesi koskien aikatauluasi… mutta sinun Minun kallisarvoiseni… ”täytyy 

totella.” (me sanoimme sen samanaikaisesti) Vihollinen järkeilee kanssasi ja sinä hupsu… sinun 

itsetuntosi rakastaa kuunnella… ”oi vain vähän surffailua… virkistystä kovan illan työn jälkeen”.”  

( Clare ) Uh… olen pahoillani Herra, se on minun oma vikani.  

( Jeesus ) ”Kyllä, sinulla on tapana innostua liikaa.”  

”Vielä yksi asia, jonka Minä haluan Minun Morsianteni tietävän. Minä olen kunnioittanut teidän 

rukouksianne Claren puolesta, Minä olen ladannut varaston täyteen palkkioita teillehänen 

tukemisestaan, että hän voi jatkaa eteenpäin. Aina kun te rukoilette palvelijan puolesta, Taivaassa 

te tulette saamaan sen palvelijan palkkioita. Te tulette sanomaan Minulle, ”Mistä tuo tuli, en minä 

tehnyt tuota?” ja Minä tulen sanomaan teille, ”Te rukoilitte sen palvelijan puolesta ja siksi te jaatte 

palkkion.” Se on mysteerio, mutta ei yksikään ajatus, ei yksikään aikomus mene palkitsematta 

Minun edessäni. Minä näen sydämen kätketyt asiat, Minä näen rakkauden ja huolenpidon ja Minä 

palkitsen teidät siitä, mitä Minä näen.”  

”Ja monet teistä ovat nyt alkamassa tulla omiinne, lävistämällä verhon ja toivottamalla 

tervetulleeksi Minun aistittavan läsnäoloni elämissänne. Te olette alkamassa nähdä, juuri kuinka 

todellinen paikka on, jonka Minä olen valmistellut teille. Te olette alkamassa tuntea Minun 

halaukseni lämmön ja turvallisuuden, vain koska uskoitte. Jatkakaa uskomista, älkää salliko 

vihollisen varastaa ahkerointienne hedelmiä teiltä.”  

”Suojelkaa näitä kallisarvoisia lahjoja ja hedelmiä. Muistakaa, että Saatana on tullut tappamaan, 

varastamaan ja tuhoamaan ja hän tulee nappaamaan ne käsistänne, jos sallitte hänen.”  

( Clare ) Ja minä vain haluan antaa teille päivityksen tässä. Olkaa varovaisia, kenen kanssa jaatte 

näitä kokemuksianne. Jotkut tulevat ajattelemaan, että te olette mieleltänne sairaita, kuulette 

asioita tai keksitte niitä. Ja pysykää poissa negatiivisuudesta. Moni ei tule ymmärtämään, mitä 

Jumala on tekemässä teidän kanssanne ja tulevat negatiivisiksi ja skeptisiksi.”  

( Jeesus ) ”Siispä huolehtikaa pienten alkujen suojelemisesta ja Minun teissä olevien läsnäoloni 

merkkien suojelemisesta. Nämä ovat korvaamattomia lahjoja, pitäkää ne lukkojen takana ja 

avainta sydämissänne. Minä siunaan Minun Morsiameni Minun läsnäoloni runsaalla elämällä, 

Minun aistittavalla läsnäolollani teidän keskellänne. On Minun iloni olla kanssanne ja jopa 

suurempi ilo, kun te tunnistatte Minun toimintani keskellänne. Me olemme kuin Yksi.” 
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60. Jeesus sanoo… Vedä Sieluja Minun luokseni Rakkauteni Tuoksulla 

 
JEESUS SANOO… VEDÄ SIELUJA MINUN LUOKSENI RAKKAUTENI TUOKSULLA   

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 30.Huhtikuuta, 2015. 

Clare aloitti… On kaunis armon ihme, Herra, että Sinä puhut minulle joka ilta tällä tavalla. Niin 

pitkälle kuin silmä kantaa, ihmiset virtaavat Sinun sydämeesi. Jeesuksen kädet ovat levitetyt ja he 

virtaavat Hänen käsivarsilleen ja Hänen sydämeensä. Sellainen armon ihme – en voi tehdä muuta 

kuin itkeä. He haluavat sinua niin kovin, he rakastavat sinua niin paljon, he eivät voi elää ilman 

Sinua, Herra.  

Voi Armollinen Pelastaja, kaada rakkauttasi näiden sielujen päälle, he haluavat olla Sinun kanssasi 

niin kovasti, että heihin koskee. Murra kaikki muurit ja anna heidän löytää paikka Sinun 

sydämessäsi, mistä he eivät koskaan lähde, paikka, joka on niin täydellisesti muovailtu heille, se on 

yksin heidän paikkansa. Voi Jumala, kuule minun rukoukseni näille, jotka janoavat Sinua. Ole 

armollinen, voi Minun Jumalani.  

Jeesus vastasi… ”Ja armoa he tulevat saamaan ja ikuista rakkautta he tulevat saamaan. Minun 

myötätuntoani ei voi käyttää loppuun tai rajoittaa millään tavalla. Clare, Minä janoan heitä, kuten 

he janoavat Minua. He eivät voi elää ilman Minua, enkä Minä voi elää täysimmilläni, ennen kuin 

joka ikinen Minun valituistani on viimein kotona, Minun sydämeni asuinsijassa, ikinä koskaan sieltä 

liikkumatta.”  

”Täydellistymä Taivaassa ei tapahdu ennen, kuin he kaikki ovat täällä, täyttäen ihmeellisen 

tarkoituksensa elämässä. Alhaisimmasta ja nöyrimmästä lähtien, joita Minä ihailen mitä 

merkittävimmin, heidän asemansa elämässä ei merkitse.”  

Kaikki, millä on merkitystä, on että he ovat Minun, ikuisesti turvassa tässä Minun Käsivarsillani. 

Voi, kuinka Minä kaipaan heitä! Heidän kaipuunsa kipu on samanlaista kuin oli ristillä! Minä 

kaipasin kaikkien asioiden täydellistymistä. Kyllä, oli hyvä sanoa, ”Se on täytetty”, mutta nyt Minä 

kaipaan nähdä sielujen loppuunsaatetun lopun – heidän, joiden puolesta Minä kuolin.”  

”Sinä et voi edes kuvitella sitä akuuttia kipua, mitä Minä tunnen joka päivä, kun Minä katson 

ennalta määrättyjen vaeltavan ympyröissä, tässä maailman joutomaassa, etsien jotakin aineetonta 

heille. Minun täytyy olla siellä, kun he laskevat päänsä tyynylle ja itkevät itsensä uneen, koska he 

tietävät, että jotakin todella tärkeää puuttuu heidän elämistään.” 

”Ja he ovat kokeilleet uskontoa, mutta eivät koskaan löytäneet Minua ja Minä itken, koska niin 

moni Minun ihmisistäni uskonnossa ei tiedä, kuinka tuoda heidät Minun luokseni. Heillä on oppi, 

mutta heillä ei ole Rakkautta – itse asiassa ilman sitä, heillä ei todella ole mitään siitä, mitä Minä 

olen.”  

”Minun elämäni ydin oli alusta loppuun yksi pitkä Rakkauden havainnollistaminen ihmiskunnalle… 

ja kuitenkin uskonnon kuvaus nyt on sääntöjä, säädöksiä, täytyy-tehdä-sitä ja ei-saa-tehdä-tätä. Ja 

niinpä Minun pikkuiseni vaeltavat tyhjinä ja kadotettuina kukkuloiden rinteillä, niin helposti susien 

ja leijonien kerättävänä. Clare, millä Minä kosketin sinua alusta alkaen?”  
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( Clare ) Kun kyyhkysen muotoinen salama laskeutui minun päälleni, tunsin rakkautta, 

epäitsekästä, ylivoimaista rakkautta ja vakaumusta siitä, mitä olin tehnyt elämässäni: minun 

syntini. Se tieto raastoi minut kahtia ja sisään tuli Sinun Rakkautesi ja ompeli minut yhteen jälleen, 

täytti minut voimaa pursuavalla elämällä, niin että ei mikään koko elämässäni ollut koskaan edes 

lähestynyt sitä voimassa, syvyydessä ja laajuudessa.”  

”Minä tiesin, että minä tiesin, että minä tiesin, että olin kohdannut Jumalan ja että Hän rakasti 

minua juuri sellaisena kuin olen. Minut kuljetettiin kokonaan uuteen maahan ja elämään, 

löytämisen ja oppimisen paikkaan ja tiesin, että se oli minun elämäni määränpää. Kyllä, tiesin, että 

olin viimeinkin tullut Kotiin.  

( Jeesus ) ”Tällaisen Minä tarkoitin ”kirkon” olevan. Kotiintulo Minun käsivarsieni turvaan. Kyllä, 

oppiläksyjä on opittavana, mutta kun sielu on syvälle imeytynyt Minun Rakkauteeni, asiat, joista 

heidän täytyy luopua, vaikuttavat niin vähäpätöisiltä, niin tyhjiltä. Kuitenkin harvoin sellainen 

paikka löytyy.”  

”Kun muodollisuudet hyväksyä Minut asettuvat uomiinsa, sääntökirjat ilmestyvät ja Minä hukun 

kielen kääntämiseen. Todellakin, ei ole uskontokuntaa, joka olisi toista parempi, kaikki ovat 

kadottaneet Jumalan perheen merkityksen, rakkauden, joka ilmaisee kaiken Minun luonteestani. 

Ja niinpä sielu päätyy elämään sääntöjen mukaan, kun Minä haluaisin heidän olevan täällä Minun 

Sydämessäni, eläen rakkauden mukaan.”  

”Tämä on se, mikä puuttuu, on puuttunut ja ei enää tule puuttumaan, kun Minä tuon Minun 

ihmiseni takaisin Minun luokseni. Rakkaus tulee olemaan päivän kehotus, jokaisen päivän kehotus, 

jokaisen yön kehotus, jokaisen elämän hetken kehotus. Siispä nyt Minun täytyy romuttaa kaikki 

nämä ristiriitaiset säännöt ja säännökset, asetukset, kirjat, pisteet ja pilkut, jotka ihminen on 

luonut.”  

”Minun täytyy puhdistaa lattia puhtaaksi kaikesta hämmennyksestä, kaikista kannanotoista ja 

aloittaa alusta. Rakentaen rakkauden perustalle, rakennusaineina totuus, armeliaisuus laastina, 

nöyryys kattona – sillä ilman nöyryyttä mikään ei voi pysyä pystyssä, ei yhtään mikään.”  

”Siispä Minä haluan Minun ihmisteni ymmärtävän: jos he keskittyvät sääntöihin ja 

muodollisuuksiin, he tekevät Minulle vääryyttä, he syöttävät rikkonaisia kiviä yksinäisille ja 

pelastamattomille. Heidän elämäntyylinsä tuomitseminen, kritiikki, pilkka ja halveksunta ovat 

viimeinen asia, mitä heille koskaan pitäisi vihjata. Sen sijaan, ottakaa heitä kädestä kiinni ja 

rakastakaa heitä.” 

”Olkaa ymmärtäväisiä, kuunnelkaa, lohduttakaa, johdattakaa hellästi tyynellä varmuudella, että 

teidän Jumalanne on se, mitä he tarvitsevat. Antakaa heidän nähdä teissä oleva myötätuntoisuus. 

Pyydän, älkää koskaan esittäkö laillisuuksia ja Pyhien Kirjoitusten ulkolukua! Pikemminkin, hellästi 

houkuttakaa heidät turvalliseen paikkaan, ystävystykää heidän kanssaan, johdattakaa heitä 

esimerkillä. Aika on niin vähissä, Minun Morsiameni, ihmiset ovat yksinäisiä ja rikkinäisiä, niin 

synnistä kipeitä tässä maailmassa – käsitelkää heitä äärimmäisellä huolenpidolla.”  

( Ezekiel ) Näin kerran näyn… Olin kalastamassa Jeesuksen kanssa. Veneessä oli kaksi muuta 

henkilöä ja kaloja kellui heidän puolellaan saastuneessa vedessä. Toiset ihmiset tarttuivat niihin, 

koukkasivat ne ja heittivät ne veneeseen.  
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Jeesus laittoi kätensä ulos estääkseen heitä ja Hän hellästi nojasi yli veneen reunan ja hellästi 

laittoi kätensä veteen kalojen alle ja huolellisesti ja hitaasti otti heidät ylös. Hän asetti ne elävään 

lähteeseen, jossa oli raikasta vettä, pitääkseen kalat turvassa. 

Jeesus kääntyi meihin päin ja alkoi selittämään… ”On monia, monia rikkinäisiä ja haavoittuneita 

sieluja, eikä ole enää varaa tuoda heitä kirkkoon ja paimentaa heitä ryhmäksi ja kouluttaa ja 

kuntouttaa heitä. Nämä sielut ovat niin kovasti haavoittuneita, että he, kuten kalat, ovat 

vetämässä viimeistä henkäystään.”  

”Nämä sielut ovat niin kriittisessä kunnossa, että heitä täytyy kohdella äärimmäisellä huolella 

yksilöllisesti. Joku tarvitsee, että laatuaikaa vietetään heidän kanssaan ja autetaan heitä 

toipumaan ensin.”  

”Ojentakaa hellä, rakastava käsi pelastamattomille ja käyttäytymisellänne paljastakaa heille Minun 

Luonteeni.”  

”Tulee aika, jolloin teidät muistetaan, kriittinen aika, kun Minun tuoksuni tulee palaamaan heidän 

luokseen ja heidät tullaan pelastamaan. Kylväkää, kun vielä voitte. Sadonkorjuu on käsillä. Jättäkää 

Minun tuoksuni jälkeenne ja kaikkein kriittisimmällä hetkellä se tulee olemaan ratkaiseva tekijä 

heidän elämissään.” 

 

 

61. VIIMEISET TAHRAT HÄÄPUVUSSA &  

TAIVAALLINEN JA HELVETILLINEN AJATTELUTAPA 

 
Jeesus selittää… Viimeiset Tahrat Hääpuvussa & Taivaallinen ja helvetillinen ajattelutapa 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Toukokuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ” Puhukaamme rakkaudesta. Luuletko, että voimme kuluttaa rakkaus-aiheen 

loppuun? ” 

( Clare ) Varmasti emme, Herra. 

” Rakkaus tekee työtä monin eri tavoin, joita monet eivät ymmärrä. On rakkauden teko ja armon 

teko pyytää anteeksi joltain, kun he ovat sanoneet jotakin loukatakseen teitä. Heidän 

moittimisensa ei ole rakkautta – heidän vikansa huomiotta jättäminen, se on rakkautta. Toisen 

oikaiseminen, kun se ei ole todella tarpeellista, ei ole myöskään rakkautta. Vian löytäminen toisista 

ei ole rakkautta. Toisten alentaminen tai nöyryyttäminen ei ole rakkautta. ” 

” Rakkaus jättää huomiotta toisten puutteet, koska hän tietää, että hänellä itsellään on jopa 

pahempia vikoja, joita toiset ovat jättäneet huomiotta hänessä. Rakkaus tuntee sympatiaa maahan 

tallottua kohtaan, eikä lisää syytöksiä enää lisää heitä kohtaan. Hän näkee, että hänen kohtalonsa 

voisi muuttua huomenna hän voisi olla sillä samalla paikalla. Rakkaus ei osoita sormella, kun joku 

lankeaa. Pikemminkin hän näkee itsensä samassa ahdingossa ja että huomenna voisi olla hänen 

vuoronsa. ”  
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” Minun Morsiameni, jos te salaisesti riemuitsette, kun joku on langennut, teillä ei ole rakkautta. 

Minä tiedän, että te yritätte hillitä ulkoisesti itsenne, mutta sisäisesti te riemuitsette, kun se 

kohtalo viimein saavuttaa jonkun, joka on ollut piikki lihassanne pitkän aikaa. ” 

( Clare ) Voi, Herra, Sinä luet minun postiani. 

( Jeesus ) ” Kyllä, Minä tiedän Rakkaani, sinä et ole rakastanut, niin kuin Minä halusin sinun 

rakastavan. Kuitenkin on vielä vähän aikaa näyttää todellista huolestumista ilman salaista riemua, 

kun joku on viimein kukistettu. Se ei ole yhtään helpompaa, kun se jokin on kilpailija tai avoimesti 

kriittinen teitä kohtaan. Minä haluan teidän pohtivan hyvin, Tyttäret, että Jumala ei ole kuuro, 

tyhmä tai sokea ja Hän voi ja tulee lukemaan teidän sydäntenne kätketyt ajatukset. Siinä Minä 

haluan teidän muuttuvan. ” 

” Syvällä sisällänne. Syvällä, syvällä, syvällä sisimmässänne. Ei vain kosmeettista ” Minä tunnen niin 

myötätuntoa tuon henkilön vuoksi”. Vaan todellista, sydämessä tuntuvaa surua heidän 

nolostumisensa vuoksi. Yksi keino tuntea tämä, on aidosti lähestyä heitä ja tarjota auttavaa kättä, 

ja tietenkin, rukoilla heidän palautumistaan. ”  

” Sinä tiedät hyvin, kuinka tuskallista on, kun käsittelemme kanssasi ylpeyttä, Rakkaus katsoo 

toiseen ja tuntee heidän kipunsa ja ei halua muuta kuin ottaa sen heidän hartioiltaan. Mitä ”me” 

emme voi tehdä, koska oppiläksyn täytyy mennä syvälle, että se tekisi tehtävänsä ja muutoksen. 

Kuinka monta kertaa Minä olen halunnut mennä lohduttamaan yhtä lapsistani, joka on mennyt 

pahasti eksyksiin, mutta Minä en ole voinut tai oppiläksy ei olisi tarttunut kiinni. Pikemminkin, 

Minun on täytynyt astua taaksepäin ja antaa ajan syövyttää oppiläksy heidän sydämiinsä niin että 

se ei koskaan tapahdu uudelleen. Niin, että kun seuraava mahdollisuus tulee, he läpäisevät testin. 

Tämä on hyvin, hyvin kivuliasta Minulle. Ja kuitenkin Minua sitoo vastuu astua taaksepäin ja antaa 

ajan vaikuttaa sieluun, kunnes se on syvästi kaiverrettu. ”  

 ” Jos te olisitte täydellisiä, jos te olisitte sopivia puolisoita Minulle, teidän sydämenne täytyy 

mukautua Minun sydämeni mukaiseksi. Teidän täytyy surra, kun Minä suren, ja rakastaa, kun Minä 

rakastan. Ei ole suurempaa merkkiä rakkaudestanne Minua kohtaan, kuin se tapa millä te 

vastaatte veljellenne tai sisarellenne, kun he ovat vaikeuksissa. ”  

( Clare ) Voi Herra, minä voin nähdä, että minun sydämessäni on vielä ilkeyttä. Pyydän Herra, kero 

minulle, kuinka minä voin muuttaa sen. 

( Jeesus ) ” Sinä olet tehnyt sitä koko ajan Clare. Asetu heidän kenkiinsä. Se saattaa loppuun kaksi 

asiaa, jotka ovat läheisiä toisilleen… armeliaisuuden ja nöyryyden. Jatka hyvän katsomista muissa 

ja omien puutteittesi katsomista. Tämä on suuri tasapainottava säde – sinun vikasi, heidän 

hyveensä. Kun alistat mielesi tähän kuriin ja ottamaan tämän lähestymistavan, sinä vedät puoleesi 

Taivasten Valtakuntaa. Ja päinvastoin, kun jumaloit heidän vikojaan ja omia hyveitäsi, pimeyden 

valtakunta tuntee vetoa lähellesi. ” 

” Nämä ovat Saatanan ajatuksia. Syyttäjän, toisten alentaminen, itsensä ylentäminen. Kun ajattelet 

tällä tavalla, sinä ajattelet niin kuin hän ajattelee. Sen pitäisi olla tarpeeksi juuri sillä hetkellä 

säikäyttämään teidät pois tällaisesta käyttäytymisestä. Ilkeys vetää puoleensa ja viihdyttää 

ilkeyttä. Hyve viehättää hyvettä. ”  

” Minun lapseni, kun te otatte esille toisten viat ja puutteet, te kutsutte puoleenne vakavaa 

lankeamista. Te saatte myös aikaan Minun vetäytymiseni kauemmas teistä ja teidän vastustamisen 
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jopa teidän”pyhissä” hankkeissa. Sillä todella, kuinka pyhä hanke on, kun pinnan alla te kihisette 

mustasukkaisuudesta ja vian löytämisestä ja jopa levitätte sitä toisille? Luuletteko te, että mikä 

tahansa, mikä teillä on hankkeena sillä sydämen asenteella, on Minua miellyttävää? No niin, te 

olette oikeassa, se ei miellytä. ”  

” Mutta jopa aivan pieni, hyvin pieni, nöyrä ja toisten kunnioittaminen, jopa vähäinen, mitä nämä 

tekevät, miellyttää Minua, koska motiivina on rakkaus. ” 

” Jos rakkaus ei ole motiivina, mitä tahansa teillä on hankkeena, tulee palamaan puhdistavissa 

tulissa. Sillä ei ole väliä kuinka neuvokas, koulutettu, hyvin tutkittu, ja esitetty – jos sitä ei ole tehty 

rakkaus päämotiivina, se tulee palamaan tulessa. Siksi niin monet, jotka ovat menneet Taivaaseen, 

ovat huomanneet kotirouvan istuvan valtaistuimella, sillä aikaa, kun kuuluisa evankelista 

kuljeskelee hovin ulkolaidoilla tai jopa Taivaan ulko-osissa ilman palkkiota. Kotirouvan ainoana 

motiivina oli, että kaiken minkä hän teki, hän teki rakkaudesta Minuun ja veljeensä. Kun taas sen 

kuuluisan motiivina oli ylpeys, vaikutusvalta, kuuluisuus ja kilpaileminen toisten oikaisemiseksi. 

Nämä tavat ovat vastenmielisiä Minulle ja pyhimyksille Taivaassa. Siispä sillä ei ole merkitystä, 

kuinka yleviä heidän löytönsä ovat, jos astia on korruptoitunut, sitä ei tulla lukemaan heille 

oikeudenmukaisuudeksi. ” 

” Teille on niin paljon parempi tietää nämä asiat nyt, kuin saada selville viime hetkellä. Sillä jos 

kadutte, teidän syntinne pestään pois, eikä sitä koskaan löydetä. Teidän tekonne sen vaikutuksen 

alaisena, eivät kulje edellänne Taivaaseen, vaan teidät uudet ponnistelunne, jotka on tehty 

oikealla sydämen asenteelle, kulkevat. ” 

” Niin paljon puuttuu ymmärtämystä siitä, kuinka Taivaassa tuomitaan ihmisten asioita. Kilpailulla 

ja kisailulla ei ole sijaa Taivaassa. Minä etsin kruunatakseni sieluja, jotka todella näkevät itsensä 

veljeään vähäisempänä – sieluja, jotka aina istuvat taaempana, sieluja, jotka saavat muut 

näyttämään hyviltä, kun he itse astuvat taka-alalle varjoihin. Kilpailu on kuvottavaa. ” 

( Clare ) Voi Herra, näen, että minussa on hapatusta, pyydän, auta minua. Minä häpeän niin 

itseäni. 

( Jeesus ) ” Kyllä, Minä autan sinua, ja Minä myös olen pettynyt näihin kätkettyihin asenteisiin. 

Mitä enemmän tuhlaan sieluun, sitä pienemmäksi heidän tulisi tulla, muuten Minä en voi luottaa 

heille lisää – ja jopa se mitä heillä on, voi koitua heidän tuhokseen. ”  

( Clare ) Jeesus, minä päätän tässä ja nyt, että minä en halua mitään osaa siihen syntiin. Pyydän, 

Herra, auta minua pääsemään itsestäni yli.  

( Jeesus ) ” Tyttäreni, siitä sinun matkassasi tällä Maapallolla on ollut kyse. Nämä ovat 

viimeisteleviä tunnusteluja, viimeisiä kokeita, että kuinka aidosti sinä rakastat Minua, kuinka 

vakiintunut Minuun sinun ajattelusi on: kuinka täydellisesti sinä rakastat muita, että et koskaan 

halua nähdä heitä alennettavan, vaan aina ylennettävän ja että saat iloa heidän ylenemisestään, 

kun itse pysyt samalla tasolla. Nämä ovat vaikeita testejä, mutta hyvin tarpeellisia. Mutta kaikkien 

täytyy läpäistä ne, että he pystyisivät kukistamaan lihansa. Jonain päivänä, jonain päivänä, sinä 

tulet saapumaan tähän paikkaan. Jonain päivänä. ”  

( Clare ) Ennemmin kuin myöhemmin, minä rukoilen. 
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( Jeesus ) ” Se on sinusta kiinni, Rakkaani, armot ovat siivillä odottamassa. Kaikki, mitä tarvitaan, 

on vakaa päämäärän parannus ja kieltäytyminen kaikesta, mikä ei ole armeliasta. Kaikki te olette 

epävarmoja, kaikki te tunnette, että teitä täytyy vahvistaa. Monilla teistä on ollut tuhoisa lapsuus, 

ja teiltä on mennyt kaikki nämä vuodet saada ote itsestänne. Toisia hemmoteltiin lapsina ja heidän 

kamppailunsa on jopa vakavampaa. Muistakaa vain, että tämä ei ole teidän alentamisestanne tai 

toisten ylentämisestä, sillä kenelläkään ei ole arvoa enemmän kuin Veri, jonka vuodatin ristillä. Se 

on teidän lopullinen arvonne, jos haluatte tuomita, niin kuin maailma tuomitsee. ”  

” Ketään teistä ei rakasteta enemmän kuin toista, Minä rakastan jokaista teistä ja näen, kun te 

täytätte ja tulette siksi, miksi Minä olen luonut teidät. Kyllä, Minä saan enemmän nautintoa, kun 

näen elämässään voittoisan sielun, mutta Minä en rakasta heitä yhtään enemmän sen vuoksi. 

Minä rakastan epäonnistuneita ihan yhtä paljon. Minua vain surettaa nähdä se typerä kurssi, jonka 

he ovat elämilleen valinneet. Se todella surettaa Minua. ” 

” Siis kaikki mitä Minä sanon teille, Minun Morsiameni, on että katsokaa syvemmälle, katsokaa 

Minun peiliini, hakekaa hyväksyntää yksin Minulta. Älkää kääntykö vertaamaan itseänne muihin, 

se on saatanan taktiikka saada teidät pois hyveen tieltä. Ei, sallikaa Pyhän Hengen paljastaa nämä 

sairaat kohdat sieluissanne ja sallikaa Minun parantaa teidät Minun rakkaudellani. ” 

” Ottakaa nämä sydämiinne, Minun rakkaat, ottakaa sydämiinne ja kääntäkää uusi lehti. Minä vien 

teidät pian Taivaaseen ja nämä ovat niitä muutamia viimeisiä tahroja puvuissanne. Minä rakastan 

teitä, Minä tulen tekemään töitä teidän kanssanne ja teitä varten. Luottakaa siihen, että Minä 

autan teitä, älkää yrittäkö tehdä tätä itse. Minä välitän tällä hetkellä teille jokaiselle armoa seisoa 

Minun edessäni. Tehkää työtä sen kanssa. ” 

 

 

62. Jeesus sanoo… Teillä ei ole Aavistustakaan,  

kuinka te lohdutatte Minun Sydäntäni Rakkautenne Tuoksulla 

 
TEILLÄ EI OLE AAVISTUSTAKAAN, KUINKA TE LOHDUTATTE MINUN SYDÄNTÄNI RAKKAUTENNE 

TUOKSULLA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 2. Toukokuuta, 2015.  

Clare aloitti… Tänä iltana, kun tulin ylistykseen soittaen ”Jeesus, Pyhä Jeesus”, minä katselin 

Herraa orjantappurakruunussa, kärsivänä. Todella Hän oli kärsimässä, jopa kyyneleet vierivät alas 

Hänen poskiaan. 

Antaen laulun soida uudelleen ja uudelleen, ajelehdin suloiseen unelmointiin Herran kanssa, 

minun otsani painautui Hänen partansa alle. Aina silloin tällöin meidän silmämme kohtasivat ja 

kaikki oli tyyntä ja rauhallista. Kun laulu toisti itse itseään, aloin nähdä, että Hänen kärsimyksensä 

lievittyi ja Hänen Päätään ympäröivä kipu oli alkamassa hävitä ja Hänen silmissään oli näkyvissä 

ilon tuike.  

Kerroin Ezekielille, mitä oli meneillään ja hän sanoi… ”En usko, että tiedämme, kuinka paljon Herra 

kärsii meidän kanssamme, kuinka monta kertaa Hän itkee meidän kanssamme.” Ja sitten Jeesus 

alkoi inspiroida minua tällä viestillä…  
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( Jeesus ) ”Älkää koskaan aliarvioiko voimaa Jumalanne lohduttamisen takana. Tiedättekö 

sydänsurujen määrän, mitä Minun täytyy kärsiä joka päivä ja kun Minä tulen teidän sydämenne 

valtaistuinhuoneeseen ja löydän teidät odottamassa Minua, vain kaivaten olla Minun kanssani… oi 

te ette voi kuvitella, kuinka te valaisette Minun Sydämeni.”  

”Minun Morsiameni, vaikka teitä ei olekaan vielä täydellistetty tällä Maapallolla, se ei tarkoita, 

ettenkö Minä voisi saada lohdutusta teiltä. Teidän hellä kiintymyksenne Minua kohtaan lievittää 

Minun Sydämeni poltetta sieluja kohtaan, jotka kärsivät silkkaa kidutusta ja sieluja kohtaan, jotka 

ovat täysin kääntäneet selkänsä Minulle. Molempia ääripäitä Minä kohtaan päivästä päivään ja 

molemmat ääripäät särkevät Minun herkän sydämeni.”  

”Ja kun Minä tulen kotiin Minun odottamassa olevan Morsiameni luo, hänellä ei ole muuta kuin 

lohdutusta Minulle, hitaasti mutta varmasti päivän kivut alkavat kadota ja Minä löydän Minun iloni 

hänen käsivarsiltaan.Clare on oikeassa – Minä kaipaan Minun Morsiameni tulevan Minun luokseni 

agendalla, jossa ei ole mitään muuta kuin kuulla Minun puhuvan ja olla Minun läsnäolossani, 

ylistää Minua ja istua hiljaa Minun vieressäni. Hänen sydämensä virkistävät vedet ovat kuin 

virtaava puro, jota ympäröivät puutarhat, jotka hennosti tuoksuttavat ilmaa ja vesipurot laulavat 

Minulle… hänen ylistyksensä ja rakkauden ajatuksensa… tanssivat ilmassa Minun ympärilläni, 

ylistyksen suloinen aromi.”  

”Ja siellä me istumme yhdessä hellien vetten varrella, pesten pois päivän syöpymät toistemme 

elämistä. Hän tyynnyttää Minua ja Minä vastalahjaksi tyynnytän häntä. Hänen rohkaisunsa 

lohduttaa Minua ja Minun lohduttaa häntä. Yhdessä me ajelehdimme tässä stressivapaassa 

vyöhykkeessä, joka on vahvasti täynnä rakkauden tuoksua. Oi, kuinka Minä toivon, että minun 

Morsiameni saapuisivat tähän paikkaan, tähän lohdun vyöhykkeeseen, tähän hellien ilonaiheitten 

puutarhaan, missä kaikki toiminta ja päivän rumuudet jäävät kauas taakse ja Minun poskeni hellä 

hyväily sanoo enemmän, kuin edes sinfonia voisi ilmaista.”  

”Minä olen syvästi otettu, Minun Morsiameni, teidän omistautumisestanne Minulle, teidän 

halustanne Minua kohtaan ja siitä, että olette poissulkeneet maailman ja sen houkutukset. 

Maailmassa, joka on niin ihmisten tekemisten haltuun ottama, te olette harvinainen puutarha 

eksoottisella planeetalla, joka on jossakin, vielä ihmisen koskematon.” 

”Tätä Minä kaipasin ja etsin Aatamin ja Eevan kanssa, mutta voi kauhistus, kaiken hyvän Pilaaja 

teki ryöstöretken ja turmeli heidät. Mutta ikuisuudessa ei enää tule olemaan mitään jälkeä 

löydettävissä pahasta ja Minulla tulee olemaan Minun voittoisa luomakuntani Minun edessäni, he, 

jotka valitsivat Minut ennen kaikkea muuta, jopa elämää itseään.”  

”Pyydän, Minun poikani ja tyttäreni, älkää epäröikö tulla Minun läsnäolooni tällä tavalla. Tarjotkaa 

Minulle sydämenne Minun lepäämispaikakseni. Tarjotkaa Minulle hellä huolen katse, että Minä 

unohtaisin ihmisten paatuneen välinpitämättömyyden. Antakaa Minulle levonpaikka, jonka koko 

Minun luomakuntani olisi pitänyt antaa Minulle. Tuokaa Minut sydäntenne puutarhaan ja hoitakaa 

Minun haavojani.” 

”Koskaan te ette tule tietämään rakkautenne voimaa parantaa Minun särkevää Sydäntäni, ennen 

kuin te kykenette näkemään sen, mitä Minun täytyy nähdä Maapallolla. Sitten te tulette 

ymmärtämään sen suunnattoman eron, mitä te teitte lesken rovollanne. Siihen asti, pyydän, 

muistakaa tulla Minun läsnäolooni ylistyksessä ja sydämenne lohduttavalla tuoksulla.”  
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”Te olette Minun ja Minä Olen Teidän. Ja niin on ikuisesti. Minä siunaan teidät nyt silmillä nähdä 

ero, jonka olette tehneet Minun maailmaani.” 

 

 

63. Jeesus sanoo… Minulla on ihmeellisiä Suunnitelmia teitä Kaikkia varten. 

Osoittakaa epätavallista Kunnioitusta 

 
MINULLA ON IHMEELLISIÄ SUUNNITELMIA JOKAISTA TEITÄ VARTEN…  

OSOITTAKAA EPÄTAVALLISTA KUNNIOITUSTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 3. Toukokuuta, 2015. 

( Clare ) Tässä olen, Herra.  

( Jeesus ) ”Tässä Minä olen myös.” 

( Clare ) OK.  

( Jeesus ) ”Sinä et usko Minua.”  

( Clare ) Pyydän, voinko nähdä Sinut, Jeesus?  

( Jeesus ) ”Sulje silmäsi. Jos Minä olisin yhtään lähempänä… oi sinä vähäuskoinen.”  

( Clare ) Mikä minua vaivaa, halusin ylistää tänä iltana ja se oli niin latteaa.   

( Jeesus ) ”Käytä aikasi paremmin.”  

( Clare ) Mitä se tarkoittaa?  

( Jeesus ) ”Tule tähän aikaisemmin. Ei, todella Minä tarkoitan sitä. Yritä päästä tähän paljon 

aikaisemmin, kuten illalla klo 10:00.”  

( Clare ) OK.  

( Jeesus ) ”Se tulee auttamaan, Rakkaani. Sinä olet väsynyt, mutta tähän aikaan päivästä mahla 

menee alas, ei nouse ylös.”  

( Clare ) Siis minä olen hölmö?? (Sap= mahla, juoksuhauta, hölmö, tollo, tomppeli, maitiaisneste, 

mehu)  

( Jeesus ) ”Sanoinko Minä niin?”  

( Clare ) Tavallaan.  

( Jeesus ) ”Kyllä, sinä olet hölmö, Minulle.”  

( Clare ) OK.  

( Jeesus ) ”Sinä käytät OK-sanontaa PALJON.”  

( Clare ) Minä olen kanssasi samaa mieltä PALJON.  

( Jeesus ) ”Hyvä vastaus. Hyvin diplomaattinen, hivenen imarteleva ja ehdottomasti TOTTA!”  
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( Clare ) Sinä saat minut nauramaan… 

( Jeesus ) ”Oi, sepä hyvä…! Minä pelkäsin, että sinä kellahtaisit kuolleena kumoon, olit niin 

innoissasi, että olemme yhdessä tänä iltana… Minä rakastan sinua suloinen Morsian, Olen 

pahoillani, että olet väsynyt ja taistelet päiväsi ajasta.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle Herra, että käytät aikaa minun kannustamiseeni, Sinä olet niin ystävällinen ja 

Sinun kanssasi on hauska olla.”  

( Jeesus ) ”No niin, Minä haluan Minun Morsiameni tietävän, mitä odottaa, kun hän tulee tänne 

Taivaaseen Minun kanssani, Minä rakastan pitää hauskaa.”  

( Clare ) Mistä sinä haluaisit puhua meille.  

( Jeesus ) ”Kunnioituksesta. Minä haluan Minun Morsianteni kunnioittavan kaikkia miehiä ja naisia, 

huolimatta iästä, rodusta, koulutuksesta, asemasta elämässä. Minä haluan sielujen tunnistavan 

Minut Minun kunnioituksestani muita kohtaan. Tämä on jotakin, mitä te voitte tehdä Minun 

puolestani. Kunnioituksen puute on johtanut kauheaan alentamiseen ja menetyksen ja 

hyödyttömyyden tunteeseen.”  

”On jopa epäilty, että Minä en kunnioita jokaisen miehen, naisen ja lapsen oikeuksia. Ei ole 

ymmärretty, että teidän varustamisenne vapaalla tahdolla oli suunnaton uhraus Minun osaltani, 

koska Minä halusin teidän valitsevan Minut rakkaudesta, vapaasti, ei kuten orja, jolla ei ole 

vaihtoehtoa.”  

”Kunnioitus on tunnustamisen merkki, että te olette ”erityisiä” ja te kaikki olette todella erityisiä 

Minulle. Kun ihmiset eivät kunnioita teitä, he sanovat, ”Elämälläsi ei ole merkitystä, sinä olet 

kertakäyttöinen”.”  

”Tällä on traaginen seuraus ihmiskuntaan, se tappaa tahdon ja haluan unelmoida. Mikään ei voisi 

olla kauempana totuudesta! Minä rakastan jokaista sielua, ei vain kunnioituksella, vaan unelmilla 

heitä varten ja tulevaisuudella, joka on palkitseva. Kuitenkin, koska auktoriteetit hallitsevat 

epäoikeudenmukaisesti, he samaistavat Minut auktoriteetteihin, mikä on usein tunteetonta ja 

vähättelevää yksilön oikeuksille.”  

”Minä haluan Minun kristittyjeni kohtelevan ihmisiä epätavallisella kunnioituksella, ennallistavan 

heidän arvontunteensa. Ennallistavan heidän tärkeyden tunteensa maailmassa. Ottamaan heidät 

käyttöön jälleen ja osoittamaan heille, että he ovat arvokkaita. Tämä on yksi asia, mikä puuttuu 

niin vakavasti ihmissuhteista, että te tulette hämmästymään, kuinka se saa ihmiset kääntymään 

180 astetta ympäri.”  

”Sen sijaan, että potkisitte maata ja kävelisitte poispäin, laahustaen merkityksettömästi, se tulee 

ennallistamaan toivon ja laittamaan kevättä heidän askeleisiinsa, mikä antaa uutta toivoa, 

innostusta siitä, ketä he ovat ja ketä heistä voi tulla.”  

”Minulla on ihmeellisiä suunnitelmia tämän Maapallon jokaiselle miehelle, naiselle ja lapselle. 

Ihmeellisiä suunnitelmia. Mutta niin monet olettavat, että Minä olen tylsä ja pitkäveteinen: pelkkiä 

sääntöjä ja säännöksiä, pelkkää hiljaa ja hartaana olemista, pelkkää pimeyttä ja rajoittamista. 

Kuitenkin sinä tiedät, että tämä ei ehdottomasti ole totta. Taivas on kunniakkaan valon paikka, 

paikka, missä on tarkoitus ja luovuus, paikka, missä ilo saa jokaisen jalan tanssimaan, jokaisen 

sydämen läpättämään ja tuntemaan itsensä syvästi tarpeelliseksi Minun suunnitelmissani.” 
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”Kyllä, se on sitä, mitä Minä haluan ilmaista. Te olette tärkeitä Minulle. Minulla on suunnitelmia 

teille, kauniita suunnitelmia, asioita, joita te rakastatte – ei pimeitä ja rajoittavia, vaan täynnä 

kirkkautta ja uutta toivoa. Kun te osoitatte kunnioitusta muille, te tuotte heidät Minun 

ulottuvuuteeni, te julistatte heidän kauneuttaan ja syytä heidän olemiseensa. Te olette 

sanomassa, ”Jumalalle te olette hyvin tärkeitä.” Ei vain syrjäytyneitä tai kulttuurin sivutuotteita, 

vaan todella raakatimantteja.”  

”Sinä olet yksilö, erilainen – ei ole sinun kaltaistasi ja tämä ei ole imartelua, tämä on totuus. Ja 

koska olet ainutlaatuinen, suunnitelmat, joita Minulla on sinua varten, ovat ainutlaatuisia ja 

erityisen sopivia luonteenlaadulle, jonka Minä sinulle loin.” 

”Ihmisten erottaminen väkijoukosta, ottaen pois heille nimetyt numerot ja tunnustaen heidän 

ainutlaatuisen henkilöllisyytensä – sen kauneuden, ketä he ovat – se on mysteeri jopa heille. 

Mutta osoittamalla epätavallista kunnioitusta heille te sanotte… ”Teissä on jotakin erityistä, 

kätkettyä suuruutta, jotakin kaunista sisällä.” Pohjimmiltaan te vahvistatte Minut Minun 

Luomakunnassani ja että jokaisella, jonka olen luonut, on sisäsyntyistä kauneutta, joka odottaa 

tullakseen pintaan.”  

”Tämä on yhteiskunnan niin vaikeaa hyväksyä ja ihmisten väliset suhteet, jotka pysäyttävät sielun 

sen sijoilleen ja saavat heidät ihmettelemään… ”Tämä henkilö on erilainen… mikä heissä sai 

koskettamaan minua?” Ja silloin he huomaavat… Jumala elää sisällänne, te olette Hänen 

lähettiläitään ja Hänelle tämä sielu on jokaisen Golgatan kivun arvoinen, jokaisen ruoskan 

sivalluksen, jokaisen pilkan, jokaisen vasaran iskun. Ja millä suurella hinnalla heidät on lunastettu! 

Kyllä, se on jokaisen miehen, naisen ja lapsen todellinen arvo, ei mitään sen vähempää, kuin 

Minun Kärsimykseni.”  

”Siispä, kun te osoitatte kunnioitusta, te julistatte tätä hienovaraisella ja kätketyllä tavalla. Mutta 

se tavoittaa sielun ja koskettaa heitä, he tuntevat eron teissä muihin verrattuna… he tuntevat 

MINUT. Ja tunnistaessaan Minut, puolet taistelusta on voitettu. Minä en ole se, joksi he Minua 

luulivat, EI, Minä olen Hän, joka loi heidät ylen ihmeellisesti, toisin kuin minkään muun, 

ainutlaatuisesti. Ja Ristillä kuolemisen arvoisiksi.”  

”Tämän Minä haluan teidän ilmaisevaan suhteissanne muihin. Kunnioituksen. Epätavallisen 

kunnioituksen. Se saa muut pysähtymään ja kysymään itseltään… ”Mikä heissä on niin erilaista?” 

Ja kun te saatte heidän huomionsa, se on puolet taistelusta, he eivät enää ole puolustusasemissa – 

pikemminkin he ovat uteliaita ja he haluavat tietää teidän salaisuutenne.”  

”Minä siunaan teidät, Minun Lapseni, uudella armolla… Epätavallisella kunnioituksella ja Minun 

tuoksullani koskettaa koskevia sieluja ja tuoda heidät tänne Minun luokseni.” 

 

 

64. Jeesus selittää… Jumalan Oikaisu & Itsetuntemuksen Tärkeys 

 
JUMALAN OIKAISU & ITSETUNTEMUKSEN TÄRKEYS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 4. Toukokuuta, 2015.  
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( Clare ) Herra, mistä Sinä haluaisit puhua tänä iltana? 

Jeesus aloitti… ””Rangaistuksesta. Minun Rangaistukseni ei ole syntisille tässä elämässä. Se on 

niille, joita Minä rakastan. Ja se ei ole rangaistus vaan kasvatusta. Kaikella on samansuuruinen 

vastustava vastavaikutus, eikä mikään teko ole ilman vaikutusta maailmassa. On aivan liian paljon 

väärin ymmärrettyä, että kun pahoja asioita tapahtuu jonkun toimien seurauksena, se on 

rangaistus, että he tuntisivat pahoin. Kuinka kaukana totuudesta se on! Se ei ole rangaistus, se on 

mukautumista heidän ymmärrykseensä, niin että he voisivat huolehtia olevansa vastuullisia 

jokaisesta sanasta, jokaisesta teosta.”  

”Jokaisella on ympyrä, joka väreilee heidän ympärillään. Se törmäilee muihin ympyröihin, 

sekoittuu niiden kanssa ja synnyttää vielä toisen ympyrän.”  

”Kun Jumala on näiden ympyröiden keskuksessa ja se, mitä te teette, on seurausta 

tottelevaisuudesta sille, mihin te uskotte – armoa on runsaasti, sieluja parannetaan ja 

käännytetään. Mutta kun te olette tämän ympyrän keskellä, te vetäydytte poispäin muista 

ympyröistä. Te olette kuin pyörre, joka ottaa muilta, luoden tyhjyyttä, epäjärjestystä ja puutetta.” 

”Aivan liian moni elää elämää, joka on heitä itseään varten ja jotka ottavat muilta vetämällä 

itselleen. Jos te vain voisitte nähdä, kuinka kovin voimakasta tämä asioiden välinen vuorovaikutus 

on. En ole tullut päihittämään ja rankaisemaan Minun Morsiantani – pikemminkin Minä olen tässä 

kouluttamassa häntä tekemään oikeita valintoja sillä voimalla, millä hän vaikuttaa maailmaan.” 

”Kun yksi Minun lapsistani toimii itsekkäästi tai mustasukkaisuudesta, hän vetää hyvää muista 

itseensä ja se tulee niellyksi ja vajoaa järven pohjaan. Sillä ei ole muuta vaikutusta, pikemminkin se 

kuolee ja jää seisahtuneeksi siihen sieluun.”  

”Kuitenkin, kun joku tavoittaa tehdä hyvää – ja antaa, ympyrät jatkavat törmäilemistä toinen 

toisiinsa, jopa ympäri maailman ja paljon hyvää jaetaan. Maailmasta tulee parempi paikka.”  

”Kun Minä nuhtelen ja oikaisen, se ei ole vain hänen hyvinvoinnikseen, jota Minä nuhtelen, vaan 

koko Ruumiin – että kaikki oppisivat armeliaisuuden tavat ja pahan välttämiseksi… koska paha 

loukkaa ja riistää elämää muilta.”  

”Minä en nuhtele vahingoittaakseni, vaan rakkaudesta – toiveissa, että sielu tulee näkemään 

vaikutuksen, mikä hänellä on ollut muihin. Hän pysähtyy, kun häntä nuhdellaan ja hän kysyy 

itseltään, ”Herra, miksi sallit tämän tapahtua?” Ja Minä olen nopea vastaamaan, jos hän pysyy 

todella avoimena. Hänen nuhtelunsa tuottaa hänessä tuloksen, jonka hänen syntinsä tuotti 

muissa, siispä hän saa maistaa ja tuntea tekemänsä vahingon.”  

”Tällä tavalla Minä annan hänelle uuden armon päästä yli tästä synnistä ja hän voi nousta omien 

itsekkäiden motiiviensa yläpuolelle ja kukistaa pahan, jota hänelle demonit tarjoavat joka hetki, ne 

ovat odottamassa jonossa saadakseen hänet lankeamaan.”  

”Minä en riemuitse, kun näen vamman, mitä hänen täytyy käydä läpi – Minä suren hänen 

kanssaan. Ja siksi Minun Morsianteni täytyy tehdä samoin, vaikka he olisivat olleet hänen 

vääryytensä uhreja.”  

( Clare ) Herra, mistä me tiedämme, olemmeko me tehneet jotakin väärin vai saammeko me vain 

vastustusta?  
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( Jeesus ) ”Minä työskentelen teidän omassa tunnossanne. Te tulette tuntemaan pimeyttä, 

surullisuutta sisällänne, missä loukkaus on tehty, kun ajattelette sitä. Tulee olemaan kiistakapula, 

joka sanoo… odota hetki… tässä on jotakin harkittavaa… ”se on hellä vakaumus – ei karski 

tuomitseminen.”  

”Se ei ole syyttävä tunne, pikemminkin se on vakaumus… kunnes sielu sanoo itselleen, ”Luulen, 

että en ehkä tehnyt tässä oikein.” Ja kun se ajatus kasvaa, se saa aikaan vakaumuksen, kunnes hän 

oivaltaa kärsimyksensä syyn… ”Se tapahtui, koska…”  

”Silloin Minä alan käsittelemään hänen seurauksiaan ja kuinka monta ihmistä hän loukkasi 

toimillaan. Minä haluan hänen näkevän syntinsä seuraukset, niin että hän tulee ymmärtämään, 

kuinka tuhoisa se oli. En salli hänen joutuvan onnettomuuteen, koska olen vihainen, tai 

menettävän jotakin hyvin tärkeää. Ei, se tapahtuu sen vuoksi, että hän yhtäkkiä pysähtyisi ja saisin 

hänen huomionsa.”  

”Kun teitä kohtaan hyökätään, te ette tunne hellää vakaumusta, te tunnette kovaa tuomitsemista, 

aivan kuin viha linkoutuisi teitä kohtaan – ja se on, jos te voisitte nähdä demoniseen 

ulottuvuuteen. Teitä kohtaan hyökätään, teitä vähätellään, heikennetään, rauhanne ja ilonne 

ryöstetään, tunnette itsenne toivottomiksi.Se on armoton paljastus siitä, mitä teille syötetään 

demonisesta ulottuvuudesta.”  

”Vakaumuksen mukana tulee toivo ja halu oikaista vääryys. Suru siitä, että on loukannut muita – 

se nimittäin, jos omatuntonne on herkkä ja hyvin muodostunut Minun Sydämeni mukaiseksi. Te 

alatte nähdä itsestänne sen puolen, jolta olette piiloutuneet: mustasukkaisuus, kauna, laiskuus, 

kosto. Rumuudet alkavat tulla pintaan ja niinpä te haluatte välttää katsomasta, mutta ette vain voi 

– se on liian ilmeistä, jos te olette rehellinen itsellenne.”  

”Katsokaahan, Minä opetan teitä katsomaan Minun näkökulmastani. Se tarkoittaa, että teidän 

täytyy astua pois itsestänne ja nähdä, kuinka MUIHIN on vaikuttanut tämä. Sitten motiivinne 

alkavat tulla pintaan, te alatte nähdä pimeyden itsessänne, joka on ollut kätkettyä. Te näette 

tämän, koska teillä on kohonnut näkökulma ja te voitte nähdä väreilyn, kun ne vaikuttavat muihin, 

pikemminkin kuin, että olisitte väreilynne keskuksessa.”  

”Minun Morsiameni, olkaa aina niin valppaita. Vihollinen tulee tappamaan, varastamaan ja 

tuhoamaan. Aina, kun te menette sen kaltaiseen ajatukseen, te voitte olla varmoja, kuka on sen 

kirjoittaja. Älkää liittoutuko paholaisen kanssa, älkää liittykö vihollisen joukkojen kanssa, hänen 

päämääränsä on tuhota se, mikä on hyvää ja kohottavaa.”  

”Vastustakaa hänen ehdotuksiaan ja rukoilkaa Minua, että voittaisitte itsenne, mikä tahansa 

teidän motiivinne saattaisi olla. Minä katson tätä suurta draamaa nähdäkseni, ketkä neitsyet ovat 

täyttämässä ja ketkä ovat tyhjentämässä lamppujaan. Älkää jääkö jälkeen typerien kanssa! 

Pikemminkin suojelkaa sitä, mikä on hyvää muissa ja katsokaa oman lamppunne perään, että se on 

asianmukaisesti viritetty.”  

”Ja niille teistä, jotka tuntevat, että on teidän tehtävänne paljastaa virheet Minun palvelijoissani, 

olkaa aina niin huolellisia. Sillä Minä ainoastaan olen pätevä tuomitsemaan – ellette te astu Minun 

paikalleni ja anasta Minun käskyvaltaani. On paljon, mitä te ette yhä ymmärrä, on vielä paljon 

riitelyä ja erillisyyttä keskuudessanne. Kuten Pyhissä Kirjoituksissa sanotaan, Minä haluan ruokkia 
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teitä kiinteällä ruualla, mutta te olette vielä liian kypsymättömiä, koska te sanotte, ”Minä olen 

tämän kanssa” ja ”Minä olen tuon kanssa” ja ”Tämä kastoi minut”.”  

”Eikö tämä ole vielä vaipoissa olevan lapsen kypsymättömyyttä? Kyllä, Minä sanon teille, että on. 

Siksi teiltä puuttuu vakaata opetusta, mikä voisi valmistella teidät Minun tulemistani varten, koska 

te pidätte itsenne kiireisinä typerillä ajatuksilla. Pyydän, pyydän, kuulostelkaa… älkää kuljeskelko 

piittaamattomasti vahingoittaen muita. Siitä on hinta maksettavana ja Minä pidän parempana 

rakastaa teitä siunausten kera, kuin oikaista teitä nuhtelujen kera.”  

”Minä aion vierailla teidän jokaisen luona tällä viikolla tämä oppiläksyn kanssa. Minä aion paljastaa 

teille, missä te olette menneet vikaan. Minä tulen olemaan hellä ja käytän vakaumusta, en 

rankaisua. Miksi? Koska Minä rakastan teitä hellästi ja te rakastatte Minua ja ette halua loukata 

Minua. Siispä, jos Minä paljastan teille, kuinka te loukkaatte Minua, rakkaudestanne Minua 

kohtaan, te tulette lopettamaan sen ja kaikki tulee olemaan hyvin teidän ja Minun välillämme.”  

”Siispä, ottakaa vastaan Minun oivalluksen siunaukseni teidän ajatuksiinne ja tekemisiinne nyt. 

Olkaa rohkeita.” 

 

 

65. Jeesus sanoo… Rakastakaa & Tehkää paljon Hyvää,  

Sillä teidän Ansioluettelonne menevät pian kiinni 

 
RAKASTAKAA & TEHKÄÄ PALJON HYVÄÄ… SILLÄ TEIDÄN ANSIOLUETTELONNE MENEVÄT PIAN 
KIINNI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 5. Toukokuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Katsokaa ympärillenne, te Minun Morsiameni, ja nähkää, missä pitää tehdä 
oikeudenmukaisuutta. Etsikää ympäristössänne niitä, joilta puuttuu ruokaa, lääkkeitä, rahaa 
tasauslaskuihin (sähkö, vesi, kaasu), auton korjauksiin, lääkärinlaskuihin. On monia vanhuksia ja 
nuoria perheitä, joilla on tarpeita. Katsokaa ympärillenne ja auttakaa heitä. Onko teillä autoa, jota 
ette tarvitse? Antakaa se pois. Onko teillä vaatteita, huonekaluja, asioita keittiöön ja 
välttämättömyyksiä, mitä muut voisivat käyttää, joita ilman te tulisitte toimeen?”  

”Kaikkialla ympärillänne on tarvitsevia. Olkaa niin kuin Minun Isäni Taivaassa ja suihkuttakaa hyvää 
niille, jotka tarvitsevat. Teillä ei ole paljon aikaa tehdä hyvää muille, käyttäkää se kaikkein 
parhaiten. Hetki on pian tällä, jolloin te ette enää voi tehdä hyvää, teidän tilastotietonne siitä, 
kuinka te annoitte, tullaan jäädyttämään ajassa – teidän ansioluettelonne Maapallolta, suljetaan 
iäksi. Käyttäkää viimeiset hetkenne täällä Maapallolla hyvin, antakaa niille, jotka pyytävät, 
ennakoikaa ympärillänne olevien köyhien tarpeet. Pitäkää korvanne auki keskusteluissa, jotka 
saattavat paljastaa tarpeen, missä te voisitte auttaa. Etsikää tapoja auttaa. Aikanne täällä on 
lyhyt.”  

”Tämä on suurenmoinen tapa osoittaa rakkauttanne Minua kohtaan. Kun Minä olin nälkäinen, te 
ruokitte Minut, kun Minä olin yksinäinen, te vierailitte Minun luonani, kun Minulla ei ollut kyytiä, 
te kyyditsitte Minua, kun Minulla ei ollut lääkettä, te ostitte sitä Minulle. Näettekö? Minä olen 
laittanut juuri nämä ihmiset teidän eteenne, koetellakseni teidän armeliaisuuttanne ja 
rakkauttanne Minua kohtaan. Minä haluan nähdä, teettekö te saman, mitä Minä tekisin. Teillä on 
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jonkun verran voimavaroja, kaikki mitä tarvitaan toisten ahdingon tunnistamiseen ja rakastava 
sydän, mikä menee heidän luokseen.”  

”Armeliaisuus kattaa suuren määrän syntejä. Teillä on tässä elämässä asioita, jotka Minä olen 
pitänyt syvällisesti salassa teiltä. Mutta armeliaisuutenne vuoksi, ne tullaan pyyhkimään pois 
ikuisiksi ajoiksi. Ei, tämä ei ole oikeamielisyyden töitä, tämä on Evankeliumin rakkautta – tämä on 
antamista ja puutteen kattamista. Tämä on Minun Sydämeni toiminnassa ja kuinka suuri 
palkkionne tulee olemaan sen tekemisestä, mitä Minä olisin tehnyt, jos Minä olisin ollut teidän 
kengissänne. Minä odotan sitä teiltä. Minä varustan teidät, koska Minä odotan sitä teiltä. Minä 
haluan nähdä, käytättekö rahaa nautintoihinne vai ympärillänne olevien epätoivoisiin tarpeisiin.”  

”Tämä koko elämänne on ollut koe, että nähtäisiin, kuulutteko te Minulle, että nähtäisiin, 
kuulutteko te Taivaaseen. Monet teistä ovat jääneet kauaksi siitä, mitä teiltä odotettiin – kuitenkin 
te olette tunnistaneet epäonnistumisenne ja ryhtyneet hyvittämään sitä heille. Te olette katuneet, 
kääntyneet ja olette nyt tekemässä sitä, mitä teiltä haluttiin alusta alkaen. Teidän 
epäonnistumisianne ei enää tulla muistamaan.”  

”Jotkut teistä ovat tehneet, mitä ovat voineet sillä olemattomalla, mitä teillä oli. Teille tulee lesken 
rovon palkkio. Toiset ovat antaneet vain äärimmäisestä runsaudesta – ansioluettelot Taivaassa 
ovat teille aika lyhyet ja puutteelliset. Joillekin se ei ollut raha, niinkään paljon kuin aika ja toisten 
puolesta asioiminen – tällä myös on palkkionsa.”  

”Mutta se, mitä Minä nyt sanon teille, on että Minä tarjoan mahdollisuuksia teille nyt korvata 
itsekkyyttänne ja välinpitämättömyyttänne. Käyttäkää hyväksi tämä aika, se on Minun Armoni 
varustaminen Minun Morsiamiani varten.”  

”Kuunnelkaa huolellisesti, Minun Morsiameni. Minä en tuomitse teitä siitä, mitä teillä ei ole, vaan 
sen mukaan, mitä teillä on ja kuinka te jaatte sitä. Jotakin niin yksinkertaista, kuin jakaa 
tekemänne kakku nälkäisen poloisen kanssa, sillä on suuri ansio Minun näkökentässäni. Vieraan 
kyyditseminen hakemaan bensaa tankkiinsa, suuri ansio. Antaa toisten käyttää puhelintaan, suuri 
ansio. Ostosten kantaminen auttaaksenne äitiä, jolla on lapsilauma, suuri ansio. Nämä ovat pieniä 
asioita, joilla on SUURI MERKITYS Minulle. Nämä asiat tuovat esille tiettyä sydämen hellyyttä, 
toisten tarpeiden huomioimisessa. Minä tulen palkitsemaan suuresti teidät näistä pienistä 
rakkauden toimista.”  

”Älkää uupuko loppuun hyvää tehdessänne, jopa selittäen tietämättömälle, että ”aika on vähissä 
ja pian on kauheat ajat ja tuomio maatanne kohtaan hänen syntiensä vuoksi… tunnetteko te 
Jeesusta?” Tämä myös on hyvin tärkeää. Ottivatpa he sen vastaan tai eivät, ei ole tärkeä asia, sen 
jakaminen on tärkeää.”  

”Toisten ahdinnon ottaminen mukaan rukoukseenne, kun teillä ei ole muita keinoja lievittää 
heidän kärsimystään, sillä on myös suuri ansio. Nämä ovat asioita, joilla on merkitystä, pieniä 
asioita, rakkaudesta tehtyjä, ei pelosta. Asioita, joita teitte, koska tunnistitte heidän tilanteensa – 
kyllä, tämä on niin tärkeää.”   

”Siispä, Minä päästän teidät vapaaksi maailmaan juuri nyt, tämän siunauksen kera: kulkekaa 
tietänne silmät avoimina toisten toiveille ja unelmille, he kamppailevat päästäkseen pisteestä A 
pisteeseen B. Minä aukaisen teidän korvanne ympärillänne olevien avuttomien äänettömille 
pyynnöille ja Minä välitän teille tänä iltana armon vastata iloisesti, ilman halua tulla palkituksi. 
Menkää eteenpäin nyt, rakastamaan naapurianne, kuten rakastatte itseänne.” 
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66. Jeesus sanoo…  

Ostakaa Minulta tulessa puhdistettua Kultaa & Eläkää kuin Varpuset 

 
OSTAKAA MINULTA TULESSA PUHDISTETTUA KULTAA & ELÄKÄÄ KUIN VARPUSET 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Toukokuuta, 2015. 

( Clare ) Herra, mistä Sinä haluaisit puhua tänä iltana?  

Jeesus aloitti… ” Itselle kuolemisesta. Tämä on käsite, jota ei paljon ajatella näinä päivinä, ja 

kuitenkin enkö Minä sanonut… `Minä sanon teille: jos ei nisun (=vehnän) jyvä putoa maahan ja 

kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämäänsä 

rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen 

iankaikkiseen Elämään.`” Johanneksen Evankeliumi 12:24-25. 

” Ihmisille on niin paljon tehtävää, mutta he ovat koteloineet itsensä mukavuus vyöhykkeilleen. He 

elävät siellä, minne he tuntevat vetoa mennä elämään, he valitsevat kaiken mieltymystensä 

mukaan – ja tämän takia niin monet ovat menetettyjä ja yksinäisiä ja kulkevat tietä, jolla ei ole 

todellista päämäärää, muuta kuin vallitseva tilanne. Lihan ilojen vuoksi eläminen.”  

” Vihollinen käyttää lihaa koteloidakseen sielun heidän mieltymyksiinsä tai inhoihinsa… missä asua, 

mitä työtä tehdä, kuinka pukeutua, kuinka syödä, kuinka olla turvassa. Mutta Minä sanon… teidän 

täytyy elää niin kuin varpuset! Olla vapaita, elää Henkeä varten ja seurata Minun tahtoa 

elämässänne. Teidän täytyy vain katsella ympärillenne, nähdäksenne ruumiin mukavuutta varten 

elävien turhautumisen ja tyytymättömyyden. Jotakin on kuollut sisällä, elämän kipinä, mennyt, - 

haudattu lihan mieltymysten ja inhojen kerroksen ja kerroksen ja kerroksen alle. Elämä on 

seikkailu, täynnä uusia kokemuksia, kun eletään Minua varten.” 

( Clare ) Kuulostaa siltä kuin Sinä olisit valmis siirtämään meidät.  

( Jeesus ) ” Ei, en vielä. Sinä tiedät siirtämisen, mikä Minulla on mielessäni sinua varten. Sinä elät 

Minua varten, Clare. Sinä et valinnut missä sinä elät, Minä valitsin. Sinä tottelit. Sinulle on tarjottu 

muita vaihtoehtoja, muuta joka kerran sinä olet valinnut sen, mitä Minä olen halunnut. Tämän 

takia sinä olet elossa sisäisesti. Jos sinä olisit elänyt itseäsi varten, no niin… sinä et halua tietää.”  

( Clare ) Hoitokodissa? 

( Jeesus ) ” Ehkä. Mutta ehdottomasti sinä tuntisit olosi menetetyksi. Minun Morsiameni, kun te 

elätte itsellenne, te turhautatte Minun suunnitelmani teidän elämäänne varten, te rajoitatte sitä, 

mitä Minä haluaisin tehdä teidän kanssanne. Paikka missä te asutte, on äärimmäisen tärkeä Minun 

agendalleni teidän elämäänne varten. Teillä ei ole mitään keinoa lainkaan tietää, mitä tietty liike 

tuo teidän elämäänne. Te tulette vain katsomaan pinnallisia pintapuolisia asioita: ilmastoa, 

työmahdollisuuksia, sukulaisianne, kulttuuria ja paikan ulkonäköä.”  

” Mutta Minä katson sitä, käykö se teille hengellisesti. Onko paikka sellainen, mitä te tarvitsette 

kasvaaksenne, tavoittaaksenne toisia, onko siellä mahdollisuuksia kasvaa hengellisesti, koskettaa 

elämiä – paikka, joka todella sopii Minun suunnitelmilleni teidän elämäänne varten?” 
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( Clare ) Minä tiedän, Herra. Minä olen aina ällistynyt, kun ihmiset sanovat, että he aikovat asua 

jossakin, koska he pitävät siitä. Minulla oli myös tapana tehdä niin ja Minä olin niin hukassa. Mutta 

jotenkin Sinä sait siitä irti hyvää. 

( Jeesus ) ” Kyllä, Minä voin käyttää jokaista olosuhdetta mahdollisuutena kasvaa. Mutta Minä 

pidän parempana asettaa teidät sinne, missä Minä tiedän, että te tulette kypsymään ja edistymään 

nopeimmin. Jotta tämä tapahtuisi, Minä haluan, että te irtaannutte omista mieltymyksistänne ja 

inhoistanne.”  

( Clare ) Kyllä, kun me menimme kiertoajelulle autollamme, minä muistan Iowan keskellä talvea ja 

Floridan pahimmalla kesähelteellä. Uuh. Sinä todella laitoit lihamme testiin.  

( Jesus ) ” Ja tätä Minä tarvitsen Minun astioiltani jaloa käyttöä varten: mukautuvuutta ja 

halukkuutta mennä minne Minä johdatan, milloin Minä johdatan. Hengessä eletyssä elämässä on 

niin paljon rikkautta ja niin paljon pohjasakkaa lihassa eletyssä elämässä. Minun Lapseni, Minulla 

on niin paljon ihmeellisiä asioita teille tehtäväksi, muuta teidän uppiniskaisuutenne olinpaikkanne 

valinnassa sitoo Minun käteni. On yhteyksiä, jotka odottavat solmimistaan, näköalojenne 

laajentamista, ymmärryksenne syventämistä, jos te vain voisitte tulla kuuliaisuuden ikeen alle.”  

” Ei ole mitään syytä, miksi henkilön pitäisi olla sidottu taloon, maapalaseen, kaupunkiin, maahan. 

Maailma on jännittävä paikka monine mahdollisuuksineen heille, jotka ovat halukkaita elämään 

yksinomaan Hengessä ja menemään, minne Minä lähetän heidät.” 

( Clare ) Minä tiedän, että minä petin sinut uuden ja erilaisen pelossa. Minä vielä tänäkin päivänä 

kadun, kun en mennyt Missionuoriin (=Youth with a Mission), Hollantiin.  

( Jeesus ) ” Kyllä, mutta Minähän muutin mieleni jälleen, enkö niin? Minä työskentelin elämäsi 

kanssa ja sinä olet nyt siellä, missä Minä haluan sinun olevan nykyisin. Niin moni suistaa raiteiltaan 

suunnitelmat, joita Minulla oli heidän elämiään varten, pitämällä kiinni menneestä ja siitä mikä on 

tuttua ja mukavaa.”  

” Sillä Minä tunnen ajatukseni, jotka Minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion 

ajatukset; Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Jeremia 29:11. 

” Mutta luotatteko te Minuun? Tunnustatteko te, että Minä olen Jumala ja ei ole muita? Että 

Minun suunnitelmani ovat paljon erinomaisemmat kuin teidän suunnitelmanne? Että mikään ei 

ole mahdotonta Minulle? Että te voitte luottaa Minulle elämänne?” 

” Teidän täytyy päästä sopuun näiden asioiden kanssa, jos te aiotte elää täydesti sitä elämää, jota 

Minä olen kutsunut teidät elämään.” 

( Clare ) Jukra Herra, kuulostaa siltä kuin me tulemme olemaan maisemissa pitkän aikaa.  

” Tämä on heitä varten, jotka tulevat sinun jälkeesi, Clare, ja heitä varten, jotka kuuntelevat nyt ja 

tuntevat nykäisyn sydämessään tehdä jotakin täysin erilaista elämillään.”  

” Minä olen istunut tässä, ja nähnyt Minun perspektiivistäni Taivaasta, Minun Lasteni 

mahdollisuudet Maapallolla. Minä olen nähnyt kaikki paikat, jotka olisivat sopineet heille niin 

täydellisesti, mutta nämä paikat eivät koskaan käyneet heidän mielessään, eivätkä he etsineet 

Minua saadakseen selville, minne Minä heidät halusin.”  
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” Minä olen antanut teille elämän ja voiman ja päämäärän. Toivon ja halun mennä eteenpäin. 

Pyydän, älkää sivuuttako Minua. Laittakaa päällimmäiseksi tärkeysjärjestyksessänne etsiä Minua, 

kunnes löydätte Minut ja tietääksenne varmasti, minne Minä teidät haluan. Lykätkää muita 

suunnitelmianne ja unelmianne ja etsikää Minua, kunnes löydätte Minut ja tietäkää ilman 

epäilystäkään, että minne Minä kutsun teitä menemään. Te ette tule koskaan katumaan sitä.”  

” Kiinnittäkää huomiota levottomuuteen, joka ei aivan tunnu oikealta tämän tai tuon 

suunnitelman ollessa kyseessä. Minun Henkeni puuttuu asioihin ja pidättelee teitä, koska Minulla 

on jotakin parempaa teille, paremmalla ajoituksella.” 

 ” Katsokaahan, kun te tulette palvelemaan Minua, tiedän elämänne ei enää ole teidän omaanne. 

Useimmat ihmiset kuitenkin yrittävät elää uutta elämäänsä Minussa kaksilla raiteilla… mitä he 

haluavat… ja mitä Minä haluan, siinä asiayhteydessä, jota he haluavat. Pikemminkin kuin, että 

kokonaan hylkäisivät omat tahtonsa ja tapansa Minulle, he tekevät kompromissin ja sitten 

odottavat olevansa onnellisia ja tehtävänsä täyttäneitä. Mutta se ei tule koskaan tapahtumaan 

ennen kuin he täysin hylkäävät agendansa.”  

” Jotkut yhä ottavat huomioon maallisten vanhempiensa odotukset. Joillakin on tähtäimessä 

uramahdollisuus tai mahdollisuus ansaita varallisuutta, ja siinä asiayhteydessä he valitsevat, mitä 

luulevat olevan Minun tahtoni. Mutta he ovat niin kaukana totuudesta, että he ällistyisivät, jos 

Minä paljastaisin sen heille. Kuitenkin Minä tiedän kurssin, josta he pitävät kiinni, sillä rakas elämä 

johdattaa heidät keskinkertaisuuteen ja tyytymättömyyteen. Minä voin vain odottaa, kunnes he 

huomaavat, että se ei ollutkaan se mitä he loppujen lopuksi halusivat. Ja surullista, että silloin 

enemmän kuin puolet heidän elämästään on kulunut ja sairaus on löytänyt tiensä heidän 

ruumiisiinsa.” 

” Minä vain sanon tämän teidän omaksi hyväksenne, Lapset. Valitkaa Minut ja Minun Tahtoni 

tinkimättömällä uskolla ja selkeydellä. Etsikää Minua ja odottakaa Minua. Laskekaa agendanne 

alas ja antakaa maallisten vanhempienne johtaa omia elämiään, mutta te – seuratkaa Minua.” 

” Monet ovat hämmentyneitä, että mitä tarkoittaa kunnioittaa ja totella äitiänne ja isäänne. Se ei 

tarkoita, että antaisi heidän ottaa Minun paikkani teidän elämässänne ja antaa heidän sanella, että 

mitä teidän elämänne pitäisi olla. Kunnioittakaa heitä heidän vanhalla iällään, auttakaa heitä, kun 

voitte, juhlikaa heidän syntymäpäiviään heidän kanssaan. Kohdelkaa heitä kunnioituksella ja 

arvostuksella kaikissa tekemisissä heidän kanssaan. Mutta älkää koskaan antako heille 

johtoasemaa – tämä on tarkoitettu Minulle ja vain Minulle.”  

” Eikö olekin kirjoitettu…`Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin Minua, se ei ole 

Minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin Minua, se ei ole 

Minulle sovelias.`” Matteuksen Evankeliumi 10:37. 

( Clare ) Sitten Herra elävöitti Laodikean kirkkoa minulle. Tämä oli penseä, haalea kirkko ja minä 

uskon, että myös kirkko, joka eli mukavuuksiensa ja vallitsevan tilanteen mukaan, kunnes heidän 

sielujensa sisäinen tuli sammui. 

( Jeesus ) ” Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, 

että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan 

minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit 

eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, 
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joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus.” Ilmestyskirja 

3:17-19. 

” Eläkää elämäänne Minua ja yksin Minua varten. Minä siunaan teidät nyt rohkeudella kieltää 

itsenne, nostaa ristinne ja seurata Minua.” 

 

 

67. Jeesus sanoo…  

Minä asetan Lopun kaikelle Pahalle, mukaan lukien hallitsevalle Eliitille 

 
MITÄ TÄYTYY TAPAHTUA… MINÄ ASETAN LOPUN ELIITILLE & KAIKELLE PAHALLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 7. Toukokuuta, 2015.  

( Clare ) Oi, Herra, Minun sydämeni on niin raskas siitä, mitä tälle kansakunnalle täytyy tapahtua.  

Jeesus vastasi… ”Mitä jos Minä kertoisin sinulle, että teidän rukouksiinne on vastattu ja Minä aion 
puuttua asioiden kulkuun ja antaa hänelle vielä toisen mahdollisuuden?”  

( Clare ) Vau, se olisi ihmeellistä, mutta tekisi minusta myös väärän profeetan. 

( Jeesus ) ”Kumpaa sinä pitäisit parempana?”  

( Clare ) Se on helppoa…  

( Jeesus ) ”No niin, Minä en voi, enkä aio.”  

( Clare ) Minun sydämeni vajosi.  

( Jeesus ) ”Minä en voi. Mutta Minä tulen kasvattamaan ryhmän työntämään pimeyden voimia 
taaksepäin, niin että ei tule olemaan täyttä hävittämistä.”  

( Clare ) Herra, minun mielestä ei ole reilua, että mädät, korruptoituneet ihmiset, jotka ovat 
kontrolloineet tätä maata kulissien takana ja antaneet tämän kaiken tulla alas meidän päällemme, 
että he saisivat tahtonsa läpi. Loppujen lopuksi on olemassa ryhmä todellisia amerikkalaisia, jotka 
ovat kristittyjä ja puolustavat sitä, mikä on oikeaa.   

( Jeesus ) ”Siksi Minä aion taistella heidän puolestaan. Sinähän muistat raketit, jotka laukaistiin 
Israeliin ja ne kääntyivät takaisin lennosta ja menivät kauas merelle?”  

( Clare ) Muistan.  

( Jeesus ) ”No niin, sama asia tulee tapahtumaan avain hetkillä, rukousten vuoksi. Sinun rukoustesi 
ja muiden rukousten – tämä tulee tapahtumaan uudelleen ja uudelleen, kunnes se on päättynyt. 
Ne, jotka ovat kokoontuneet yhteen maanalaisiin bunkkereihin, Minä olen kutsunut heidät sinne, 
heidän hautoihinsa. Tässä kansakunnassa tulee olemaan puhdistaminen pahasta. Kyllä, Minä tulen 
tuomaan oikeudenmukaisuutta. Tahallisia rikoksia on tehty tässä maassa, loppu mielessä, mikä on 
Minun suojelukseni poistaminen. Sellaisia asioita kuin abortti ja homojen oikeudet, sissien ja 
muiden kumouksellisten harjoittaminen, että häirittäisiin laillisia hallituksia ympäri maailman. Ja 
kaikki tämä ja hallitseva eliitti. Minä teen siitä lopun. Ei yksikään heistä tule pääsemään pakoon 
Minun vihaani. Ei edes yksi ainoa, mukaan lukien heidän jälkikasvunsa.”  
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”Sinä kysyt Minulta, miksi Minä tappaisin jälkeläiset, viattomat vauvat? Tiedätkö sen pahan, mikä 
näiden demonisoitujen lapsien kautta synnytetään? He eivät ole niin kuin todelliset ihmiset – 
kuten sinä, kuten Minä olin Maapallolla. Ei, heidät on demonisoitu, varustettu paholaismaisilla 
luonteenpiirteillä, ja he ovat taipuvaisia vain julmuuteen ja pahaan. Paritettu olemaan 
hyväkäytöksisiä ulkokuoriltaan, mutta kokonaan vihaisia sisimmiltään. Kyllä, nämä ovat Nefilien, 
jättiläisten, jälkeläisiä ja jopa pahempaa.”  

”Kyllä, Minä kerään paholaiset ja hänen enkelinsä ja heidän jälkeläisensä ja heitän heidät kaikki 
Tulijärveen loppujen lopuksi. Mutta loppu niille, jotka olivat heidän kanssaan liitossa, tuomio tulee 
alkamaan tällä Maapallolla, kun kaikki ovat julistaneet niin varmasti ”Katsokaa – me olemme 
turvassa kaaoksesta, jonka me loimme ulkopuolelle. Hyödyttömät syöjät tullaan tappamaan, 
mutta me tulemme olemaan turvassa Maapallon syövereissä, hyödykkeinemme ja 
palveluinemme.” Ja sitten se tulee yhtäkkiä; Maapallon syöverit tulevat purkautumaan ja 
syöksemään saastan sisältään ulos. Ei yksikään tule säilymään hengissä, jopa kuten Nooan päivinä. 
Siispä, he, jotka ovat niin ällistyttävästi toteuttaneet maanalaiset kaupungit, jotka kykenevät 
tukemaan elämää tulevia vuosia, heidät tullaan puhdistamaan pois Maapallolta yhdessä hetkessä.”  

( Clare ) Puhutko Sinä fyysisestä puhdistamisesta, missä heidät heitetään pois Maapallolta?   

( Jeesus ) ”Minä puhun magmasta ja vedestä - niellen ja syösten heidät pois Maapallolta. Joka 
ikisen.”  

( Clare ) Mutta entä ne, jotka katuvat, Herra, ja muut, jotka ovat viattomia? 

( Jeesus ) ”Kuinka sinä voit sanoa noin, Clare?”  

( Clare ) No niin… yritän katsoa, jos joku saattaisi olla viaton koko sotkussa.  

( Jeesus ) ”Kuten Nooan päivinä, Minun Rakkaani, kuten Nooan päivinä. Sinulla ei ole 
aavistustakaan hallitustasolla olevien korruption laajuudesta, mittavista paritusohjelmista, niistä, 
jotka näyttävät täysin normaaleilta, mutta käytännössä heillä ei ole sielua.”  

( Clare ) Mitä heillä sitten on? 

( Jeesus ) ”Heillä on älykkyys ja heillä on määräykset. Heitä ei ole kasvatettu ajattelemaan itse, 
vaan palvelemaan kyselemättä.”  

( Clare ) Huh huh!  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että sinä suret maasi puolesta, mutta se tulee säilymään hengissä. Pahat 
tulevat uppoamaan. Minun ihmisiäni Minä tulen suojelemaan. Tulee olemaan voitto. Minä olen 
Jumala. Minua ei tulla pilkkaamaan.” 

 ( Clare ) Mutta Herra, entä Fema-leirit (Fema=Yhdysvaltain hätätilavirasto, osa kotimaan 
turvallisuusvirastoa) ja kaikkien amerikkalaisten pidättäminen ja tappaminen?    

( Jeesus ) ”Tulee olemaan paljon teurastamista, jossa Minut tullaan ylentämään. Mutta mikään 
siitä ei tule vahingoittamaan oikeudenmukaisten Sieluja. Ei, heidän palkkionsa on Minun kanssani. 
Ja Minä tulen puuttumaan asioiden kulkuun yliluonnollisella rauhalla hetkellä, jolloin tarvitaan.”  

( Clare ) Oi Jeesus, minulle on liian kauhistuttavaa edes ajatella sitä. Se on niin kauheaa.  

( Jeesus ) ”No niin, viattomien kohdalla terrori kestää vain hetken. Syyllisillä tulee olemaan 
ikuisuuden terrori.”  

( Clare ) Mitä he oikein ajattelevat? Että he pääsevät pakoon tuomiota?  
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( Jeesus ) ”He eivät ajattele. Heidät on kudottu hedelmöityksestä lähtien valheilla, paritettu 
valheellisen tiedon kanssa, niin että heidän perustuksensa ovat ilmassa, ei mitään muuta kuin 
valheiden peruskalliota. He elävät koko elämänsä tässä petoksen ympäristössä, muiden kanssa, 
jotka on lukittu samaan valheiden sänkyyn. Heillä ei ole aavistustakaan niiden todellisuudesta, 
ketä he palvelevat, tai mitä he tekevät. Heidät on harjaannutettu uskomaan, että hyvä on pahaa ja 
paha hyvää. Heillä ei ole muuta näkökulmaa. Monia heistä Minä en ole luonut, he ovat klooneja. 
Siispä, näet, että he eivät voi vastata Minulle, koska he eivät ole Minusta. Ja se osa aivoista, joka 
oli tarkoitettu Minua varten, on kahden eri lajin risteytystä. Oi Clare, se on niin ruma aihe, 
pyydän… ei enää kysymyksiä. Minä vihaan puhua siitä.”  

”Se, mitä Minä yritin saattaa loppuun, oli näyttää sinulle tämä ”Jumalan Liike” puhdistaa paha 
Maapallolta. Joka ikinen heidän pahoista jälkikasvustaan, jotka ovat olleet osallisina näissä 
valtavissa petoksissa, on menossa loppuunsa. Sitten Minä tulen takaisin vaatimaan Maapalloa 
takaisin.”  

( Clare ) Mutta Herra, entä säteilyn myrkyllisyys joka puolella Maapalloa?  

( Jeesus ) ”Minä voin yhdellä Minun Käteni pyyhkäisyllä hävittää viimeisetkin jäljet tästä myrkystä 
ja ennallistaa Maapallon koskemattoman puhtauden.”  

( Clare ) Mutta minä luulin, että olisi tuho, kun Sinä palaat? Eikö meillä ole loputon siivousurakka 
läpi koko Maapallon? Kunnostaminen?  

( Jeesus ) ”On totta, että työtä tulee olemaan paljon tehtäväksi tietyillä alueilla. Toiset alueet 
tulevat olemaan niin alhaalla maan alla tai meren alla, että se ei ole tarpeellista. Minä tulen 
avaamaan Maapallon nielaisemaan pahimman pilaantumisen alueet – koskaan niitä ei tulla enää 
näkemään. Minä tulen puhdistamaan Maapallon myöskin tulilla, valmistellen maaperää uudelle 
Keväälle. Minä saan aikaan, että vedet puhdistuvat syvissä paikoissa ja palaavat takaisin kristallisen 
kirkkaina. Oi, niin paljon Minä tulen tekemään ennallistaakseni tämän kauniin Maapallon, jonka 
Minä loin Minun rakkailleni.”  

”Saatana on todellakin tuhonnut Maapallon monissa, monissa paikoissa kauneuden, joka Minä 
loin, mutta Minä tulen ennallistamaan ne. Niinä aikoina se tulee olemaan iloista työtä, jopa kuten 
Jerusalemin muurien uudelleen rakentaminen. Tulee olemaan paljon tervettä ylpeyttä ja iloa 
ennallistamistyössä. Jokaiselle tullaan antamaan osa tehtäväksi.”  

( Clare ) Ja nämä demoni-muukalaiset? Heidät kaikki tullaan eristämään Maapallolle ja sitten 
pitämään tuhat vuotta, niin että heidän terroriansa ei enää tule olemaan missään päin 
universumia?  

( Jeesus ) ”Aivan oikein. Ja heitä on legioonittain, legioonittain, satoja tuhansia – mutta jokainen, 
viimeiseen asti tullaan eristämään, eikä heidän sallita vaikuttaa millään tavalla Maapalloon tai 
Maapallon ihmisiin. Heidät tullaan täysin sitomaan ja eristämään kaikin tavoin.”  

”Iloa ja hyvyyttä tulee olemaan runsaasti ja jokainen pahuuden varjo tulee olemaan peräisin 
ihmisen sydämestä, demonisen maailman koskematta. Jos pahuutta nousee esiin, se on syntynyt 
ihmisen sydämessä – ei sen ulkopuolella niin kuin on ollut menneessä. Katsohan, Puutarhassa, 
Saatanan sallittiin viekoitella Eevaa ja Aatamia. Mutta Millenniumin, tuhatvuotisen ajanjakson 
aikana, sellaista viekoittelua ei tule olemaan Saatanasta. Maapallo tulee olemaan täysin vapaa 
hänen vaikutusvallastaan.”   

( Clare ) VAU. 
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( Jeesus ) ”Kyllä, Vau! No niin, Minä vain otin tämän asian esille, koska Minä en halunnut sinun 
surevan ylettömästi. Kaikki tulee kääntymään Minun Kunniakseni. Vaikka hetkellisesti Minun 
närkästykseni ja vihani täytyy tuntua Maapallolla, aika tulee menemään ohi nopeasti, kuten Minä 
lupasin ja kaikki asiat tullaan tekemään uudeksi. Ymmärrätkö, Minun Rakkaani?  

( Clare ) Minä luulen niin.  

( Jeesus ) ”Hyvä, ole sitten rauhassa, älä anna minkään pelästyttää tai järkyttää sinua, kaikki tästä, 
mikä on tulossa tapahtumaan, on Minun hallinnassani.”  

( Clare ) VAU ja mikä hallinta se onkaan. Ihmeellistä.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minä pidän sinun ihmetyttämisestäsi.  

( Clare ) Tulevat ihmeet koskaan lakkaamaan?  

( Jeesus ) ”Eivät koskaan. Eivät koskaan. Eivät koskaan. Olkaa voimistettuja nyt, älkää antako 
minkään suistaa teitä raiteiltanne… kulkekaa vakaasti. Olkaa rohkeita, päättäväisiä. Minä olen 
tulossa ennallistamaan Oikeudenmukaisuuden Maapallolle.” 

 

 

68. Jeesus selittää… Erottelukyky, Ylistys & Välähdyksiä Taivaasta 

 
VÄLÄHDYKSIÄ TAIVAASTA, EROTTELU & YLISTYS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Toukokuuta, 2015.  

( Clare ) Herra siunaa meitä kaikkia selkeällä erottelukyvyllä ja ymmärryksellä tänä iltana. Tulin 

rukoukseen ylistyksen kautta ja sanoin Herralle… ”On niin kaunista tanssia Sinun kanssasi Herra, 

Sinä olet selvä ja läsnä minulle.” 

( Jeesus ) ”Ja miksen olisi? Tämä on harjoitusta meidän häätanssiamme varten.” 

( Clare ) Todellista tapahtumaa varten? 

( Jeesus ) ”Kyllä, Minun Rakkaani, todellista tapahtumaa varten, pian tulevaa.”  

( Clare ) Anna minulle anteeksi Herra, minä saan tärinöitä, kun aika lähenee. 

( Jeesus ) ”Kyllä, Minä tiedän. Minä myös.”  

( Clare ) Todella?  

( Jeesus ) ”Kyllä, todella. Luuletko sinä, ettei Minun Morsiameni piteleminen käsivarsillani, tietäen, 

että hän pian tulee olemaan Minun kanssani Ikuisuuden, antaisi kenelle tahansa rakastuneelle 

miehelle tärinöitä?” 

( Clare ) Minä luulen niin. 

( Jeesus ) ”Voi, Clare, sinulla ja kaikilla Minun Morsiamillani ei ole aavistustakaan, kuinka paljon 

teitä rakastetaan, kunnioitetaan ja annetaan arvoa. Ei aavistustakaan.”  

( Clare ) Arvelen, että ei. 
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( Jeesus ) ”No niin, se on villeimpien kuvitelmienne yläpuolella.”  

( Clare ) Kyllä, minä yritän rajoittaa uniani. En halua joutua irrotetuksi todellisuudesta, ”La La 

maahan”.  

( Jeesus ) ”Voi, Minä tulen viemään sinut La La maahan!”  

( Clare ) Sinä aina teet niin! Mutta ainakin se on turvallista Sinun kanssasi eikä minun hupsuja 

tyttömäisiä kuvitelmiani. Se on todella autuasta ja taivaallista Sinun kanssasi. 

( Jeesus ) ”Sinä olet aivan liian arka.”  

( Clare ) Arka!?  

( Jeesus ) ”Kyllä, arka.”  

( Clare ) No niin, Sinä olet aina oikeassa, joten arvelen, että minun pitää vain olla samaa mieltä 

Sinun kanssasi. 

( Jeesus ) ”Voi, kyllä sinä olet arka. Minun täytyy tulla sinua, ei puolitiehen, eikä 2/3 tiestä… vaan 

80% tiestä vastaan, sinä olet niin arka.”  

( Clare ) Tarkoitatko, että toiset ovat rohkeampia tavoittamaan Sinua kuin minä?  

( Jeesus ) ”Voi kyllä, paljon rohkeampia!”  

( Clare ) Vau! Minulla oli tapana olla niin rohkea, mitä minulle on tapahtunut? 

( Jeesus ) ”Sinä menit naimisiin miehen kanssa ja hän muutti sinut villistä maaliskuun jäniksestä 

suloiseksi kesyksi pieneksi kaniksi.”  

( Clare ) Minä rakastan kaneja!  

( Jeesus ) ”Minä tiedän. Koska ne ovat arkoja niin kuin sinä.” 

( Clare ) OK… Ja vasoista, rakastan peuroja ja vasoja.   

( Jeesus ) ”Näetkö! Taas sitä mennään, arka!”  

( Clare ) Mutta minä myös rakastan leijonia ja tiikereitä ja puumia… mutta arvelenpa, koska minä 

näen ne halattavina Taivaassa… Siispä Sinä olet todistanut kantasi, minä olen arka… No niin, minun 

ihana Puolisoni, mistä Sinä haluaisit puhua? 

( Jeesus ) ”Sinusta ja minusta.”  

( Clare ) Voi!  

( Jeesus ) ”Millainen tulee avioliitto Minun kanssani Taivaassa olemaan? Siitä Minä haluan puhua. 

Me emme tule koskaan olemaan erossa?”  

( Clare ) Tarkoitatko Sinä fyysisesti vai hengellisesti?  

( Jeesus ) ”Hengellisesti.”  

( Clare ) Mutta me emme nytkään ole koskaan erossa! 
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( Jeesus ) ”Kyllä, mutta nyt sinä et aina voi olla yhteydessä Minun kanssani, sinulla on vaikeuksia 

keskittyä. Ei Taivaassa, se tulee olemaan menneisyyden asia. Sillä nimenomaisella hetkellä, kun 

sinä kosketat Minua ajatuksellasi, Minä tulen olemaan siinä sinun edessäsi.”  

( Clare ) VAU! Minä pidän siitä. Mutta tulenko minä olemaan kiusankappale?  

( Jeesus ) ”Sinä tulet oppimaan soveliaisuutta – tarkoittaa, että Minun kanssani yhdistyneenä 

oleminen ja huomion haluaminen tulevat olemaan kaksi eri asiaa. Sinä tulet olemaanniin täynnä 

Minua, että yhteyden saaminen ei tule olemaan niin tarpeellista. Sinä tulet tuntemaan vetoa 

ylistämiseen ja viipyilemiseen Meidän läsnäolomme suloisessa autuudessa ylistyksen aikana.” 

”Me tulemme viettämään paljon henkilökohtaista, kahdenkeskistä aikaa yhdessä, paljon aikaa. 

Menemme joka paikkaan yhdessä: vuorikiipeilemään, vaeltamaan, ratsastamaan, piknikeille, 

melomaan, lentämään, uimaan. Voi, meillä tulee olemaan mahtavaa aikaa ja Minulla on niin paljon 

näytettävää sinulle!”  

( Clare ) Mutta eikö se ole kevytmielistä täällä Maapallolla tehtävän työn valossa? 

( Jeesus ) ”Sinun täytyy oppia tuntemaan Minut perusteellisemmin, niin että Minun läsnäoloni voi 

tulla vahvemmaksi ja vahvemmaksi sinun kauttasi muille. Sinä tulet tuomaan Minut heille ja mitä 

paremmin sinä tunnet Minut, sitä paremmin sinä tulet viemään Minut heille. Sitä paitsi 

virkistyminen on tärkeää. Virkistyminen – avaa sinun näkökulmaasi elämään, sallii sinun riemuita 

palkkioksi ja vaihtelu, jota Minä olen luonut sinua varten vain nautittavaksi.”  

”Katsohan, tämä on yksi tapa, millä me ilmaisemme rakkauttamme toisillemme – me luomme 

jotakin sille, ketä rakastamme. Me vaalimme heidän reaktiotaan ja iloa, jota he saavat siitä. Mutta, 

Minä tiedän, että sinä olet tulossa sopivaksi ihmisten parissa työskentelyyn, sinä olet alkamassa 

löytämään kaikki ilosi heistä. Kyllä, tämä on kaunista ja ylistettävää ja hyvin samanlaista kuin 

Minä.”  

”Jokaisen sielun pitää tehdä matka luotujen asioiden halki – jopa ihmisten – kun he matkaavat 

yksinomaan Minun luokseni. Minä tiedän, että sinä olisit onnellinen Minun sulhaskomerossani… 

siispä Minä olen rakentanut sinulle palatsin. Onko se niin suuri asia Minulle? Minä en ajattele niin. 

Se on vain vähäpätöinen merkki Minun Rakkaudestani sinuun, ja se koskee paljon enemmän kuin 

luotuja asioita. Se menee koko matkan Golgatalle asti.”  

( Clare ) Voi Herra, älä sano sitä – minä en halua ajatella Sinun kärsimystäsi minun puolestani. 

( Jeesus ) ”Minä tiedän Minun Rakkaani, mutta joskus se on ainoa sopiva lahja, jonka Minä voin 

antaa sinulle. Ja sinä ymmärrät, että toisten puolesta kärsimisellä sinä todistat rakkautesi 

vilpittömyyden.” 

( Clare ) Kyllä, minä tiedän Herra.  

( Jeesus ) ”No niin sitten, muista, että Minun rakkauteni sinua ja jokaista sielua kohtaan menee 

Golgatalle asti. Nyt, palaamme takaisin Taivaaseen, siellä on mielihyvän ja tietoisuuden 

ulottuvuuksia, jotka sinun täytyy vielä kokea. Yhden sinä koit sinä yönä, kun Minä vierailin luonasi 

ja siirsin sinut pimeyden valtakunnasta Minun kunniakkaaseen valooni.” 

( Clare ) Voi tavaton. Se oli aikamoinen tapaus. Ruumiin ja sielun hurmostila, joka kesti 45 

minuuttia ja se uhmaa selitystä. 
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( Jeesus ) ”Kyllä Taivaassa on sellaisia ulottuvuuksia, joissa voi tuntea niin ihanalta koko ajan!”  

( Clare ) Voi hyvänen aika! Se olisi aika hämmentävää.  

( Jeesus ) ”Ei oikeastaan, siinä tilassa oppii toimimaan ja kaikki, mihin koskee, vastaanottaa osan 

siitä autuudesta. Voi, sinulla ei ole aavistustakaan siitä, mikä sinua odottaa, luomakunnan ykseys ja 

kuinka me kommunikoimme rakkauttamme toisiamme kohtaan moniulotteisesti.”  

( Clare ) Mitä se tarkoittaa?  

( Jeesus ) ”No niin, kasvi kommunikoi yhdellä ulottuvuudella, kissa toisella, kivi vielä eri 

ulottuvuudella – mutta rakkaus, mikä pitää koko luomakuntaa yllä, se sitoo lajien välillä. Toisin 

sanoen, voi puhua koko luomakunnalle ja tulla ymmärretyksi ja he voivat puhua takaisin sinulle ja 

sinä voit ymmärtää – ja lopulta kaikki antavat kunniaa Minulle.”  

( Clare ) Voi tavaton! Kaikki ylistäminen ja kunnioitus ja kunnia Sinulle, Kaikkivaltias Jumala! 

( Jeesus ) ”Kyllä, me tulemme olemaan yhdessä ylistyksessä, jatkuvasti ylistävässä autuudessa. 

Koko luomakunta on yhdistyneenä Minuun autuaallisessa ylistämisessä. Sinä et vain koskaan ole 

kokenut mitään sen kaltaista, paitsi ehkä sinä yönä, kun Minä vierailin sinun luonasi ja ohikiitävästi 

ylistyshetkien aikana, sinut on siirretty pois itsestäsi, Taivaallisiin, Minun kanssani.”  

( Clare ) Vau. Herra, tämä on niin ällistyttävää, voinko vain pysähtyä tähän ja hengittää sisään? 

Vain hetkiseksi? Vain hetkinen muuttui tunnin pituisiksi nokkauniksi. 

( Jeesus kuiskasi ) ”Minä olen yhä täällä.”  

( Clare ) Tarkoitatko Sinä, että et kyllästynyt odottamaan minua? 

( Jeesus ) ”Voi ei, Minä olin aivan tässä sinun vieressäsi. Joskus Minä vain haluan olla lähellä sinua, 

Clare. Sillä tavalla Minä voin nauttia Minun Luodustani… vaikka hän kamppaileekin uskonsa kanssa 

esiin tulevista asioista.”  

( Clare ) Voi, minä en voi salata Sinulta mitään, olen todella pahoillani, minä vihaan sitä, kun 

kyseenalaistan sen, mitä Sinä niin uskollisesti kerroit minulle.  

( Jeesus ) ”Sinä et voi mitään sille, sinua tönitään.”  

( Clare ) Minä moitin ne, Herra, koska ajattelin, että se on mitä Sinä halusit minun tekevän. Mutta 

minun olisi pitänyt pyytää Sinua lähettämään heidät tiehensä, Sinulla on voima siihen!  

( Jeesus ) ”Mutta Minä myös nautin taistelusta sinun ja heidän välillä. Minä näen sen pienen 

halkeaman syvällä sisimmässäsiastiasi sisällä. Ja he näkevät sen myös.”  

( Clare ) Yhtäkkiä näin itseni suurena vesiastiana ja aivan pohjasta tuli valoa halkeaman läpi. Voi 

Herra, kuinka minä pääsen eroon siitä?  

( Jeesus ) ”Ylistyksellä. Paljolla, paljolla ylistyksellä.”  

( Clare ) Siispä minä menin takaisin ylistämään luultavasti noin tunniksi ja ylistyksen aikana enkeli 

tuli ja aukaisi minun silmäni niin, että pystyin näkemään, että minä olin taivaallisessa hovissa, 

ylistämässä Jumalaa enkelien ja pyhimysten kanssa. Sitten Jeesus tuli ja seisoi minun edessäni. 

Hänellä oli yllään punainen viitta ja Hän katsoi minun silmiini… 
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( Jeesus ) ”Etkö sinä usko Minua, Clare? Minä tarvitsen sitä, että sinä uskot.”  

( Clare ) Kyllä, Herra, minä uskon Sinua. Ja kuitenkin jokin on nykimässä minua sisimmässä, 

asettaen kaiken kyseenalaiseksi sanoen… ”Mikään tästä ei ole totta, sinua on petetty. Siksi sitä ei 

voi hyväksyä. Tässä puhuu sinun sisäinen tunteesi, kiinnitä huomiota minuun! Enkö minä olekin 

aina oikeassa?” Nyt minä näen kyyneleet valumassa Hänen poskilleen.  

Kuinka minä pääsen eroon tästä tuomittavasta epäuskon hengestä, Herra? Minä olen niin tottunut 

näkemään jotakin ja tarkistamaan sen sisäisen tunteen tasolla, kuinka minä käsittelen tätä 

vastustusta? Minun uskoni kertoo minulle yhtä ja minun sisäinen tunteeni menee sitä vastaan? 

Mitä minä teen? Pyydän, lähetä minulle jotakin apua, minä en voi tehdä tätä yksin. Hän suuteli 

minua otsaan. 

Juuri silloin Ezekiel tuli asioiltaan. Ja hän istui seuraani ja rukoili apua minulle, että erottaisin sen, 

mitä oli meneillään. Hän kertoi minulle, että Herra oli mielissään minuun, että minä olen Hänen 

tahdossaan ja tämä toinen asia on häiriötekijä, että minut saataisiin pois minun muista töistäni. Se 

vain tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta ja sai minut valtaansa. Hassu minä. 

Minä kysyin häneltä, että mitä me aiomme tehdä, jos aika jatkaa hidastumistaan ja Herra ei ole 

tullut vielä. Hän sanoi… ”Me vain jatkamme työtämme, sitä on paljon tehtävänä.”  

Minä tiedän, että yhdestä asiasta minä olen varma, Jeesus on kertonut minulle, kun Hän on sen 

vahvistanut uudelleen ja uudelleen, että kun Miami kaatuu, Taivaaseennosto tapahtuu heti sen 

jälkeen. Mutta tämä naputtava sisäinen tunne… mitä se on?  

Ezekiel sanoi… ”Siirrä se sivuun, odota Herraa. Se tullaan ratkaisemaan. Tämä on erottelukyvyn 

404 – uudet tasot, uudet paholaiset.” (404=toimimattoman verkkosivun virheilmoitus). Menin 

takaisin ylistämään ja Herra alkoi puhumaan minulle. 

( Jeesus ) ”Sinun täytyy odottaa Minua Rakkaani – se on ainoa päätös. Minä tulen tekemään sen 

selväksi ja kirkkaaksi, mutta tämä on kärsimystä. Odota Minua. Sillä välin Minä sanoisin, että 

sinulla on uskoa, mutta sinua testataan. Pitäydy tiukasti siihen, mitä tiedät sydämessäsi ja anna 

muun olla sivussa. Nyt hyvin pian Minä tulen tekemään totuuden selväksi sinulle sellaisella tavalla, 

että sinä voit vastaanottaa sen horjumatta. Seiso lujana. Ja kun olet tehnyt kaiken, Minä sanon, 

Seiso lujana, koska Usko on toivottujen asioiden varmistus, näkemättömien asioiden vakaumus. 

Hebrelaiskirje 11:1… ”Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen 

mukaan, mikä ei näy.” 

( Clare ) Kyllä.  

( Jeesus ) ”Sitten sinun kanssasi leikitellään – tämä on häiriötekijä, aivan kuten sinun suojauksesi 

sanoi sen olevan. Enkö Minä ole aina antanut hänelle viisautta kantaa sinua kaiken läpi?”  

( Clare ) Kyllä, Herra. Todella Sinä olet.  

( Jeesus ) ”OK sitten, pitäydy tiukasti siihen, mitä hän on kertonut sinulle ja hyväksy se.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle Herra, minulla on nyt rauha tämän suhteen nyt. 

( Jeesus ) ”Kuten Minä kerroin sinulle, sinun kanssasi leikiteltiin. Pidä katseesi käsillä olevassa 

työssä. Katsohan, kun sinä edistyt, vihollinen yrittää pystyttää estettä hidastaakseen sinua. Joskus, 
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kun sinä et pysty ratkaisemaan näitä asioita itse, mieluummin kuin että hakkaisit päätäsi seinään, 

on parasta laittaa se sivuun ja jatkaa eteenpäin.”  

”Sitten myöhemmin asiat selkiytyvät. Mutta, kun sinä ryhdyt kamppailemaan saadaksesi kaikki 

vastaukset nyt, sinä tulet suistetuksi raiteilta ja tärkeät asiat, jotka odottavat huomiotasi, jäävät 

käsittelemättä. Siispä jatka eteenpäin Minun Rakkaani, sinä miellytät Minua kovin ja sykkyrät 

uskossasi eivät ole kuin vain häiriötekijöitä, joiden merkitystä on suurenneltu, että estettäisiin 

sinun eteenpäin menosi. Minkä he sivumennen sanoen tekivät… kuinka moneksi tunniksi?”  

( Clare ) Kuudeksi? 

( Jeesus ) ”Siis näetkö, he onnistuivat. Nyt sinä tiedät paremmin – älä anna heidän tehdä sitä 

uudelleen. Ja kaikki Minun Morsiameni, teille Minä sanon: kun teihin iskee jonkinlainen 

leppymätön ongelma, joka alkaa vetää huomiotanne itseensä, te voitte kovin hyvin olettaa, että 

vihollinen on tahallaan tehnyt tämän harhauttaakseen teitä.”  

”Yksi osoitus siitä on, että teillä meni aivan hyvin aikaisemmin, kaikki meni jouhevasti ja teidän 

uskonne oli paikallaan ja teillä oli rauha. Sitten yhtäkkiä teille alkoi tulla epäilyksiä, vakavia 

epäilyksiä, jotka veivät teidät pois käsillä olevista asioista. Teille tulee pakkomielteitä niistä ja 

teidän mielenne on täydellisessä hämmennyksen pysähdyksessä. Se on demonista. Te ette taistele 

lihaa ja verta vastaan vaan ilman henkiä, valehtelevia henkiä vastaan, joita on lähetetty 

hämmentämään ja aiheuttamaan epäilyitä, murentamaan teidän uskoanne ja saamaan teidän 

kompastumaan.” 

( Clare ) Mutta minä sanoin sitomisrukouksen – eikö se kata heidät? 

( Jeesus ) ”Muista, kun tulit tauon jälkeen rukoilemaan, Minä nykäisin sinua sanomaan sen 

uudelleen?”  

( Clare ) Oi. 

( Jeesus ) ”Ja sinä et sanonut.”  

( Clare ) Bingo.  

( Jeesus ) ”Mutta jopa enemmän kuin rukouksia, Minun Rakkaat, jopa enemmän kuin rukouksia – 

jos teitä kohtaa jokin, joka vaikuttaa ratkaisemattomalta sillä hetkellä, älkää salliko itsenne 

lukkiutuvan taistelemaan sen kanssa. Tämä on mitä varmimmin kiusaus, jonka tarkoitus on suistaa 

teidät raiteiltanne.”  

”Siispä, nyt sinä olet vapaa Minun Rakkaani. Jatka eteenpäin, sinulle on niin paljon tehtävää.”  

”Minä annan teille kaikille nyt Minun Siunaukseni ja Armoni nyt, että te tulette olemaan 

päättäväisiä odottamaan Minua. Lisätkää siihen huolellinen tutkiminen asioiden välisistä 

vaikutussuhteista, jotka saattaisivat turhauttaa tai estää teidän uskoanne. Pitäkää varanne niitä 

kohtaan, jotka suistaisivat teidän kärsivällisen kestävyytenne ja kaikissa asioissa pysykää siinä 

Toivossa, jonka Minä välitän teille tänä yönä.”  

”Minä rakastan teitä kaikkia kovasti! Pöytä on katettu, ruoka on valmistettu – pian, me tulemme 

istumaan juhla-aterialle yhdessä… Pian.” 
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69. Jeesus sanoo… ÄLKÄÄ Luottako Lihaan 

 
ÄLKÄÄ LUOTTAKO LIHAANNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 9. Toukokuuta, 2015.  

( Clare ) Mitä Sinä sanoisit Sinun ihmisillesi tänä iltana, rakas Herra? 

( Jeesus ) ”Älkää luottako lihaan. Älkää kuvitelko hetkeäkään, että te voitte varustaa tai huolehtia 
itsestänne ilman Minun väliintuloani… tai asianmukaisemmin Minun täydellistä kontrolliani. Kun 
luotatte omaan lihaanne, kykynne puolustaa itseänne, kykynne varustaa itsenne, te asetatte 
itsenne alttiiksi epäonnistumiselle. On heitä, jotka tulevat menemään Koettelemusten aikaan 
tyhjin taskuin, ilman paikkaa minne mennä, ei ruokaa, ei mitään valmisteluja. Ja kuitenkin he 
tulevat olemaan täysin varustettuja joka askeleella.”  

”Kun sielu laittaa koko luottamuksensa Minuun, Minä olen vapaa varustamaan kaiken, mitä he 
tarvitsevat. Pikemminkin kuin, että varustaisitte ja tekisitte eloonjäämisvarautumista, olkaa Minun 
asioillani ja kaikki nämä asiat tullaan lisäämään teille. Teidän epävarmuutenne ja paniikkinne ei tee 
muuta kuin antaa paholaisille luvan seuloa teitä, uuvuttaa teidät loppuun ja saada teidät 
liikkumaan ennen aikaisesti vihollisten odottaville käsivarsille. Mutta kun keskittymisenne on 
sielujen tuomisessa Minulle, Minä olen vapaa varustamaan teidät kaikella, mitä te tarvitsette, 
Minun uskollisuuteni on teidän suojanne ja suojauksenne.”  

”On tiedon puutetta Minusta, mikä saa toiset sukeltamaan ja varustamaan itsensä tarpeillaan. Kun 
te tunnette Minut, te tiedätte, että Minä olen jo varustanut ulospääsyn, täydellistettynä ruualla, 
lääkkeillä ja suojalla, mikä tekee teistä viholliselle näkymättömät.”  

”Tämä on jäljelle jääneiden hyödyksi, Clare. Suurimmalta osalta Minä nyt olen valmistelemassa 
heitä läpi meidän yhteisten aikojemme.”  

( Clare ) … minun mieleni ajelehti Yellowstonen seismisiin karttoihin, jotka näin tänään, jotka olivat 
väripalkkeja pikemminkin kuin viivoja ja ajattelin, Nibiru tulee tuomaan nämä Maapallon 
muutokset ja he tiesivät kaiken aikaa, että tämä tulisi tapahtumaan.  

( Jeesus ) ”Kyllä, he tiesivät kaiken aikaa. Mutta pikemminkin kuin, että varustaisivat ihmismassat, 
he laskevat katastrofisten olosuhteitten varaan, että ne pyyhkäisisivät osan ihmiskuntaa pois, 
ketkä eivät sovi heidän geneettiseen koodiinsa.”  

”Mutta takaisin siihen, mikä on tärkeää tässä, Minun Rakkaani. Keskittyminen täytyy olla 
armeliaisuudessa ja hyveessä, usko ja luota Minun kykyyni varustaa. Ilman näitä keskeisiä 
asenteita, he eivät tule onnistumaan. Minun suojelukseni voi tehdä teidät näkymättömiksi, Minun 
suojelukseni voi kääntää villipedot toiseen suuntaan. Minun suojelukseni voi pelastaa teidät 
maaperästä antaen tilaa maasta altanne, Minun suojelukseni voi varustaa teidät vedellä ja ruualla, 
kun sitä ei ole. Minä voin tehdä kaikkia asioita ja Minä tulen tekemään, sillä niiden puolesta, jotka 
keräävät sieluja Valtakuntaa varten. Niille, jotka antavat ja johtavat epäitsekkäästi, niille, jotka 
ovat rehellisiä ja huolehtivat muista, nämä ovat niitä, joita Minä tulen yliluonnollisesti 
suojelemaan ja varustamaan.” 

 ”Monia Minä tulen lisäämään teidän lukumääräänne, he tarvitsevat pelastusta, heidän 
ikuisuutensa on vaakalaudalla ja jos te teette heidän ikuisuudestaan tärkeysjärjestyksenne 
ykkösen, Minä tulen suojaamaan teitä. Sieluja tullaan rasittamaan liiallisesti hämmennyksellä ja 
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pelolla, he eivät erota yläpuolta alapuolesta, niin vakavia tulevat koettelemukset olemaan 
Maapallolla. He tulevat olemaan täysin hämmentyneitä, että mikään ei voi tyynnyttää heitä, paitsi 
yliluonnollinen armo. Parantava armo, käsien laittaminen heidän päälleen ja Minun Rauhani 
rukoileminen laskeutumaan heidän päälleen.”  

”Ja te, jotka on kutsuttu parantamaan, Minä elän teidän sisällänne, asettakaa kätenne 
loukkaantuneen tai kärsivän päälle ja kuvitelkaa Minun käteni liikkuvan teidän sydämestänne 
kätenne kautta sieluun. Minä tulen tekemään loput. Teidän tarvitsee uskoa vain, että MINÄ OLEN 
ja MINÄ ELÄN TEISSÄ. Tämä on kaikki, mitä vaaditaan jopa kaikkein dramaattisimpien sairauksien 
täyteen paranemiseen.”  

”Tulkaa kastetuiksi Pyhällä Hengellä, rukoilkaa kielillä puhuen, laulakaa ihmisille kielillä, te puhutte 
MINUN kieltäni ja Minä rukoilen teidän kauttanne, täydellisen rukouksen. Älkää salliko kenenkään 
lannistaa teitä puhumasta kielillä, paholaiset tulevat käyttämään itsetietoisia, epävarmoja ja 
heikosti informoituja sieluja ja yrittämään pysäyttää teitä käyttämästä tätä voimakasta lahjaa. 
Älkää antako heidän. Nyt enemmän kuin koskaan teidän tulee rukoilla kielillä.”  

”Minä tulen joillekin teistä antamaan tulkinnan sillä aikaa, kun te rukoilette, mikä informoi teitä 
siitä, mikä todellinen vastustus on, olipa se ihminen, peto tai jopa te itse.”  

”Tulee olemaan suuri tarve yliluonnolliselle viisaudelle, niin monia eri vastustajia teitä vastaan 
tulee. Minä tulen varoittamaan teitä, jos te teette rukouksesta ehdottoman tärkeysjärjestyksenne 
ykkösen. Enemmän kuin itse elämää, te tarvitsette laaturukousaikaa Minun kanssani. Kukaan 
teidän ryhmästänne ei voi olla ilman rukousta. He, jotka eivät rukoile, ovat ketjunne heikkoja 
lenkkejä. He tulevat pettämään teidät ja tekemään kehnoja valintoja paineen alla. Parempi, että 
kaikki pysyvät rukouksessa ja sallivat niiden, jotka eivät rukoile, mennä muualle, sen jälkeen, kun 
olette tehneet kaiken voitavanne sen eteen, että he tulisivat Minun luokseni ja silti he eivät 
tunnusta tai valitse elää Minun standardieni mukaan. Antakaa heidän mennä, he tulevat vain 
tuomaan harmia ryhmänne muille jäsenille.” 

”Loppua kohden, kun asiat menevät kaikkein kaoottisemmiksi, teidän tarvitsee tukeutua Minuun 
koko sydämestänne ja olla tukeutumatta omaan ymmärrykseenne tai laitteisiinne. Minä tulen 
innoittamaan teitä oikeilla askeleilla, mitä ottaa, jopa unissanne Minä tulen luoksenne ja ohjeistan 
teitä. Ymmärtäkää, että mitä lähemmäs tapahtumien loppua te menette, sitä kaoottisemmiksi 
asiat tulevat ja sen lyhyempi on aika, enne kuin teidät päästetään pahasta. Rukoilkaa voimaa, 
rohkeutta, viisautta, myötätuntoa ja rauhaa. Uskonne mukaan teidät tullaan pelastamaan, liha ei 
hyödytä mitään, kaikki riippuu uskosta ja luottamuksesta yksin Minuun.”  

”Te tulette todistamaan, kuinka ihmiset täysin murtuvat ja ovat kykenemättömiä toimimaan enää. 
He tulevat vetäytymään sisäänsä, missä he tuntevat olevansa turvassa. Kaikki, mitä voitte tehdä 
heidän hyväkseen, on rukoilla ja olla myötätuntoinen. Minun armoni tulee kantamaan heidät. He 
tulevat olemaan joukossanne kuin sairaat ja vammaiset, tehkää kaikki voitavanne hoitaaksenne 
heitä, älkää tulko kärsimättömiksi heidän kanssaan tai heittäkö heitä pois, he tulevat olemaan 
teidän pelastava armonne. Koska te huolehditte heistä, Minä tulen huolehtimaan teistä.”  

”Kuitenkin, jos teidän täytyy jättää joku jälkeen, jättäkää heille osa ruuasta ja vedestä, rukoilkaa 
heidän puolestaan, että Minä tulen ottamaan heidät hoitooni ja ottamaan Minun Armollisten 
käsieni huostaan. Älkää kulkeko syyllisyydessä, te teitte, mitä pystyitte ja nyt on Minun vuoroni. 
Teitä tullaan koettelemaan äärimmäisille rajoille asti ja kun te saavutatte ne rajat, kääntykää 
Minun puoleeni ja sanokaa, ”Herra, ota haltuun minut, Minä olen aivan lopussa.” Ja Minä tulen 
antamaan teille voimaa jatkaa. Muistakaa, että Minun voimani täydellistyy teidän 
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heikkoudessanne. Tämä on Minun mahdollisuuteni näyttää teille, kuinka paljon te merkitsette 
Minulle ja kuka Minä todella olen teissä.”  

”Minä siunaan teidät nyt rauhalla, joka läpäisee kaiken ymmärryksen, rohkeuden ja kestävyyden. 
Juoskaa kisa maalilinjalle asti. Pian Minä palaan ja teen uudeksi kaikki asiat.” 

 

 

70. VALITSE MINUT & ÄLÄ SAATANAA…  

ÄLÄ VASTAANOTA PEDONMERKKIÄ – SIRUA 

 
Jeesuksen sanoja Sisar Carolille, 9. Toukokuuta, 2015 

( Carol ) Voi, suloinen rakas Jeesukseni, mitä sanottavaa Sinulla on meidän Ystävillemme tänään? 

Jeesus aloitti… ” Tämä Elämä kestää vain muutaman lyhyen minuutin, ja ikuisuus on hyvin, hyvin, 

hyvin pitkä. Tämän ajatuksen täytyy olla selvä niille, jotka on jätetty jäljelle… Elämä on AINOA 

ajankohta, jolloin teidän täytyy tehdä tämä kaikkein tärkein päätös – päätös seurata MINUA  - 

Jeesus Kristusta – tulevina päivinä. On vain kaksi vaihtoehtoa, mitä tahansa hallitus, teidän 

ystävänne, pomonne, perheenne, tai kuka muu tahansa saattaa yrittää vakuuttaa teille. ” 

” Valitkaa Minut tai saatana. Minun kanssani teillä on Ikuinen Elämä – ikuisuudesta ikuisuuteen 

kunniassa, Elämää ja Rakkautta paljon puhtaampaa, kuin voitte ikinä yrittää pystyä kuvittelemaan. 

Saatanan kanssa… se ei ole mitään muuta kuin kipua, kuolemaa, kurjuutta, loppumatonta 

kidutusta ja tulta. Kehonne ensimmäinen kuolema päättyy toiseen kuolemaan… Ikuiseen eroon 

Minusta, Jumalasta, Joka muovasi sinut äitisi kohdussa, joka puhalsi hengen sinun sieluusi, joka 

rakastaa sinua enemmän kuin ikinä voit ymmärtää. ” 

” Niinpä, tänä iltana vetoan sinuun. Kumpaa haluat? Sielusi Vihollinen on täyttänyt tämän 

maailman kaikilla laitteilla mitä pystyi kuvittelemaan valehdellakseen, varastaakseen, tappaakseen 

ja tuhotakseen sinut ja koko ihmiskunnan, vakuuttaakseen sinut, että hetken nautinto oli 

Iänkaikkiseen elämään vaihtamisen arvoinen. Se on sama kertomus kuin Jaakobin ja Eesaun… 

Siunaukset ja Rikkaudet vaihdetaan hetkelliseen keholliseen nautintoon, voimatta koskaan enää 

vaihtaa takaisin, kun päätös oli tehty. ”  

” Minä kerron teille tänään… Olkaa varuillanne Merkin suhteen – Tietokone Sirun. Ihminen nauraa 

sille, hallitus valehtelee siitä. Mutta Minä kerron teille totuuden… Jos otatte sen vastaan, teidän 

DNA:nne muuttuu itsensä saatanan pojan DNA:ksi, eikä teille ole enää pelastusta. ” 

” Olkaa viisaita, Minun Lapseni – olkaa erittäin viisaita nyt. Kuunnelkaa Minua. Kuunnelkaa MINUN 

ääntäni auttamaan teidät niiden päivien läpi, jotka ovat tulossa teille, sillä yksin ne antavat teille 

elämän. Minun Ääneni yksin tulee ohjaamaan teidät saatanan teille suunnittelemien kuoleman 

sokkeloiden läpi. Ja vaikka ajat ovat piinallisia ja vaikeita – se on vain lyhyt aika. Minä pelastan 

teidät. Minä olen teidän lähellänne. Kutsukaa Minua Pelastukseen ensin – sitten Elämän 

pelastukseen, niin että eläisitte eikä teitä tapettaisi. ”  

” Minä olen teidän kaikkien lähellä. Minä kutsun teitä Minun vierelleni. Olkaa viisaita, Minun 

Ystäväni, Minun Lapseni. Olkaa viisaita! Teidän Rakastava Isänne, Abba… Jeesus. ” 
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71. Jeesus sanoo… Ei enää Maailmaa!  

Tehkää tilaa Minulle & Valmistautukaa Häitämme varten 

 
EI ENÄÄ MAAILMAA! TEHKÄÄ TILAA MINULLE & VALMISTAUTUKAA HÄITÄMME VARTEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 10. Toukokuuta, 2015.  

Ezekielin Näky… Tänä aamuna, söin aamiaista ja näin Herran hengessä pukeutuvan muodollista 

tilaisuutta varten… Hän oli pukeutunut mustaan smokin housuihin ja valkeaan paitaan, jossa oli 

helminapit, smokin solmio oli Hänen kaulansa ympärillä, mutta sitä ei oltu vielä sidottu, jaloissaan 

mustat sukat ja mustat puvun kengät olivat sivussa. Yksi jalka tuolilla pukeutumispöydän edessä ja 

siinä oli peili ja Hän yritti saada vasenta kalvosinnappiaan napsahtamaan kiinni. Hänen ympärillään 

oli muita apulaisia auttamassa Häntä, yksi oli harjaamassa Hänen smokin takkiaan, joka roikkui 

pukeutumis tangolla. Hän kääntyi ja katsoi minuun tuike silmissään ja kallisti Hänen päätään 

tietävän hymyn kera.   

( Ezekiel ) Mitä Sinä teet? 

( Jeesus ) ”Pukeudun.”  

( Ezekiel ) Mitä varten?  

( Jeesus ) ”Häitä.”  

( Ezekiel ) Kenen?  

( Jeesus ) ”Meidän.”  

( Ezekiel ) Ajattelin ensin, että Hän puhui Morsian Kirkosta, viedäkseen hänet Hääjuhlaan ja tunsin 

itseni hieman surulliseksi. Pystyin näkemään, että Hän luki minun ajatukseni ja sanoin… ”Siispä… 

tuleeko se olemaan vain ison kirkon kokoontuminen, kaikkien Morsiantesi?”  

( Jeesus ) ”Oi ei, älä murehdi! Meillä tulee olemaan myös meidän yksityiset häämme myöskin, kuin 

myös Minulla jokaisen Minun Morsiameni kanssa. Tulee olemaan paljon henkilökohtaista, 

kahdenkeskistä aikaa ja kauniita viipyileviä kuherruskuukausia jokaiselle teistä, Minun kanssani.”  

”Älä yritä ymmärtää sitä kaikkea, vain ota vastaan ja nauti tästä ajasta, mitä meillä on yhdessä. 

Minä haluan sinun keskittävän kaikki ajatuksesi ja energiasi tällä viikolla meidän häihimme. Tämä 

on meidän Vihkimisviikkomme ja Minä en halua minkään haittaavan tai tahraavan sitä millään 

tavalla. Kun negatiiviset tai uteliaat ajatukset valtaavat mielesi ja kiusauksen aikoina.” 

( Ezekiel ) Hän teki heiluttavan liikkeen käsivarrellaan, kun Hän harjasi pois nuo latteat asiat.   

( Jeesus ) ”Käytä Minun Nimeäni ja Minä pyyhkäisen sen kaiken pois.”   

”Tämä on täydellisyyden ja valmistelun viikko. Sinä tulet menemään naimisiin pian! Nauti viime 

hetkien itsesi valmistelemisen yksityiskohdista. Olet vapaa toivomaan ja unelmoimaan kaikista 

asioista, joita koskaan olet toivonut Minussa. Suojele tätä aikaa. Minä haluan tämän viikon olevan 

juhlinnan, meidän häittemme viikon.”  
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( Ezekiel ) Minun vaikutelmani oli, että Hän halusi meidän antavan itsellemme luvan ajatella ja 

unelmoida ja kuvitella, mitä tahansa ja kaikkea, mikä ikinä voisi olla mahdollista ja tämä kaikki olisi 

meidän ja enemmän – enemmän kuin me voisimme koskaan käsittää.  

Jeesus alkoi puhumaan minulle ( Clare )… ”Minä todella olen pukeutumassa tätä tilaisuutta varten. 

Tämän Minä halusin kertoa sinulle eilen illalla, mutta Minä tiesin, että sinä et uskoisi Minua. Siispä 

Minä pidin sen itselläni – siksi kyyneleet. Mutta me olemme ohittaneet sen nyt. Minä näen, että 

sinä uskot Minua enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja Minä olen mielistynyt sinuun, Clare.”  

”Enää ei ole pitkä aika, Minun Rakkaani. Älä yritä kääntää sitä Maapallon aikaan, vain ota se 

sellaisena kuin se on. OK?”  

( Clare ) OK, tunnen itseni jännittyneeksi.  

( Jeesus ) ”Minä toivoisin niin, se on elämäsi suurin päivä.”  

( Clare ) Pitäisikö minun valmistella mekko?  

( Jeesus ) ”Minä olen jo ommellut kaikkein kauneimman mekon sinulle, mutta voisit kaunistella 

itsesi ystävällisillä teoilla, jotka on tehty rakkaudesta Minuun. Nämä ovat häälahjoja, sinulta 

Minulle.”  

( Clare ) Hän hymyili. Nyt minä näen Hänet yksi jalka ylhäällä tuolilla, sitoen oikean jalan kengän 

nauhoja. Hänen vasen kenkänsä oli jo jalassa. ”Oi Jeesus, Kiitos Sinulle, että annoit minulle 

anteeksi.”  

( Jeesus ) ”Minkä? Minä en näe mitään anteeksi annettavaa tai annettua. Kaikki, mitä Minä näen, 

on Minun Uskon-täyttämä Morsiameni.”  

( Clare ) Oi kuinka suloista!  

( Jeesus ) ”No niin, se on totta.”  

( Clare ) Minä aion olla siinä paikassa Sinun avullasi.  

( Jeesus ) ”Minä olen AINA auttamassa sinua. Etkö tiennyt sitä jo tähän mennessä?”  

( Clare ) Kyllä. Useita kertoja, kun kirjoitin näitä sanoja ylös, tunsin kiusausta kysyä ja epäillä, mutta 

suljin ne mielestäni, sillä minuutilla kun ne ilmestyivät. Sanoin, ”Ei,en lähde tuohon leikkiin. 

Lähde.” ja ne menivät pois!  

( Jeesus ) ”Minä toivon, että Minun Morsiameni käyttäisi tämän viikon kaunistelemalla itsensä tätä 

päivää varten, jota hän on odottanut innokkaasti jo niin kauan. Pienet asiat merkitsevät paljon. 

Häälahjat – ollen tietoinen, mitä voit tehdä eroamiseleenä niitä varten, jotka eivät usko. He tulevat 

muistamaan tämän viikon, he tulevat muistamaan, kuinka ystävällisiä te olitte heille ja he tulevat 

kiittämään Minua siitä.”  

( Clare ) Herra, miksi Sinä jatkat Sardeen Kirkon antamista minulle? (Ilmestyskirja 3:1) 

( Jeesus ) ”Koska joukossanne on monia, jotka eivät ota Minun Sanojani vakavuudella ja elä niitä 

täydesti. Minä tarvitsen, että kadutte laiskana oloa ja kiinnitätte tarkkaa huomiota, mitä on 

meneillään sydämissänne. Potkaiskaa maailma ulos, ulos, ulos! Keskittykää Minuun ja meidän 
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ikuisuuteemme yhdessä. Älkää tuoko maailmaa tähän pyhään paikkaan. Laittakaa kaikki 

tekemisenne maailman kanssa sivuun ja antakaa Minulle kaikki teidän liikenevä aikanne.”  

”Tehkää Minulle tilaa laittamalla ostosten teko viihde, turhanpäiväiset keskustelut ja uteliaisuudet 

sivuun. Tällä viikolla on paljon meneillään maailmassa, joka on myrkyllistä sieluillenne. Se tuo 

pelkoa sieluihinne ja mieliinne. Oi, kuinka Minä haluan lähestyä alttaria puhtaalla rakkaudella ja 

sen kaiken odotuksella, mitä Minulla on teitä kohtaan. Minä haluan tämän viikon olevan 

hengellistä keskittymistä vihkivaloihimme.”  

”Mutta jos te ruokitte itseänne sillä, mitä saatana keittelee, te tulette menettämään sen. Teidän 

mielenne tulevat olemaan sotkuisia ja epäsopivia vastaanottamaan armoja, joita Minulla on 

varattuna teille. Minä tulen suojelemaan teitä, mutta teidän täytyy tehdä oma osanne ja karttaa 

niitä asioita, joilla ei ole mitään tekemistä ikuisuuden kanssa.”  

”Minun rakkaani, Minun aikomukseni ei ole nuhdella – pikemminkin Minun aikomukseni on 

oikaista kurssi, niin että te tulette saapumaan määränpäähän. Monen ajatukset ovat vielä aivan 

liian paljon askartelemassa siinä, mitä on menossa maailmassa ja suunnitelmissaan tällä viikolla. 

Te tunnette päivittäin kiusausta tehdä suunnanmuutos. Minun täytyy sanoa, että te olette tehneet 

hyvin jättäessänne huomiotta asiat, jotka yrittävät jatkuvasti napata huomionne. Pitäkää Minun 

ohjeeni ja laittakaa pois kaikki, mikä voidaan jättää huomiotta ja laittaa sivuun. Te ette koskaan 

tule katumaan sitä.”  

”Ja muille Minä sanon… tiivistäkää huoltoluukkunne ja pitäkää maailma ulkopuolella – meret ovat 

aallokkoisia ja pahaenteisiä.Minä en halua teidän viipyilevän siellä. Pysykää lähellä Minua, 

eristäkää itsenne ja Minut ja pitäkää maailma ulkona elämästänne niin paljon kuin mahdollisesti 

voitte. Minä kutsun viikon omistautumista ja Minun lähelleni vetäytymistä. Unelmoikaa 

unelmianne siitä, mitä haluatte tehdä Taivaassa, uskaltakaa kysyä mahdotonta ja kaikkia lahjoja, 

mitä olette ikinä halunneet Minulta. Odottakaa Minun kuulevan teitä ja täyttävän jokainen 

toiveenne.”  

”Pyydän, Minun Morsiameni, antakaa Minulle kaikkenne tällä viikolla! Pysykää erossa uutisista, 

pysykää poissa kaupoista, pysykää poissa internetistä, menkää rukoilupaikoillenne, 

rukoilukomeroihinne, rukoilkaa ja etsikää Minua ennen kaikkea muuta. Tämä on Minun haluni 

teille – antaisitteko tämän Minulle häälahjana? Minä tarjoan teille armoa loppuunsaattaa kaikki, 

mitä Minä pyydän teiltä. Jos te rakastatte Minua, te tulette tottelemaan Minua.”  

Sitten Herra puhui Ezekielille… ”On välttämätöntä, että te ehdottomasti ja vakaasti asetutte kuriin 

tällä viikolla. Pyydän, Minun uskolliset Morsiameni, pysykää erossa internetin selailusta. Laittakaa 

uteliaisuuden kohteenne kuoliaiksi. Minä tarvitsen, että te valmistelette itsenne ikuisuutenne 

kaikkein tärkeintä tapahtumaa varten. Sinnitelkää Minua kohti yksinomaan. Minun koko sydämeni 

ja mieleni ja sieluni ovat valmistautumassa Hääpäiväämme.”  

”Pyydän, Rakkaat, ei enää maailmaa. Pysykää poissa kaupoista. Tämä ei ole aika ostaa lahjoja 

itsellenne tai rakkaillenne. Minä haluan teidän olevan puhtaita häitämme varten. Välttäkää 

televisiota, radiota, aikakauslehtiä ja sanomalehtiä. Teillä on ollut ihmisikä täynnä sitä. Minä olen 

kokenut suuria kipuja puhdistaessani teitä niistä vaikutuksista.”  

”Kyllä, Minun Kallisarvoiseni, hoitakaa asianmukaiset velvollisuutenne – lapset, työ, jne. Mutta 

vain täyttääksenne vaatimukset, jotka ovat elintärkeitä toisen parhaaksi. Esimerkiksi: jollekin 
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kyydin antaminen lääkäriin tai avun antaminen hädässä oleville sairaille, köyhille, vanhuksille. Te 

tiedätte, mikä on ehdottoman tarpeellista ja mikä ei ole. Minä tulen auttamaan teitä ja 

varoittamaan myös väräyttämällä teitä toimimaan, kun tarvitaan.” 

”Ihmiskäsitteillä, hän, joka valmistautuu häihinsä, askartelisi häiden jokaisen yksityiskohdan 

parissa. Pyydän, älkää olko niin kuin Sardeen kirkko – että Minun pitäisi tulla luoksenne kuin varas 

yöllä. Vahvistukaa nyt jäljellä olevana aikana. Pysykää Minussa ja yksin Minussa. Antakaa kaikkien 

ajatustenne ja aikomustenne olla Minusta ja Minua varten. Tarjotkaa Minulle joka päivä ja kaikki, 

mitä se tuo, Minulle. Minä tulen pyhittämään sen kaiken, kaiken, jopa ponnistelunne ja 

epäonnistumisenne. Antakaa se kaikki Minulle ja Minä tulen tekemään teistä pyhän, Kuninkaalleen 

sopivan Morsiamen.” 

 

 

72. Jeesus sanoo…  

Odotustenne kautta, Minä poistan Tahrat… Tulkaa Minun luokseni Ylistyksessä 

 
TULKAA MINUN LUOKSENI YLISTYKSESSÄ & ODOTUSTENNE KAUTTA MINÄ POISTAN TAHRAT 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Toukokuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ” Minulla on niin paljon rakkautta ja myötätuntoa sinua, Minun Morsiantani 

kohtaan. ”  

( Clare ) Voi Jeesus, minä kaipaan olla kanssasi. Tämä maailma on niin epätäydellinen paikka ja kun 

minä olen siinä, se ei tee siitä yhtään täydellisempää. 

( Jeesus ) ” Minä tiedän, mitä sinä tunnet ja sinä osoitat suurta kärsivällisyyttä. ” 

( Clare ) Minä kaipaan Sinua, Jeesus.  

( Jeesus ) ” Minä kaipaan sinua myöskin, sinulla ei ole aavistustakaan, etkä sinä voi käsittää sitä 

kidutusta mitä Minä käyn läpi joka päivä, kun Minun Morsiameni on erillään Minusta. Me 

molemmat kärsimme tästä erosta, mutta ainakin meillä on nämä virkistyksen ajat keskenämme. ”  

( Clare ) Se todella auttaa.  

( Jeesus ) ” Se lohduttaa Minua myös. Vain sen tietäminen, että sinä välität tarpeeksi ollaksesi 

Minun kanssani, on huomattavaa. ”  

( Clare ) Voi Herra, Minä haluan enemmän sinua ja vähemmän muita asioita, mutta en halua olla 

vastuuton niitä kohtaan, jotka ovat etsimässä Sinua.  

( Jeesus ) ” Etkö sinä tiedä, että me olemme yhdessä, kun sinä kirjoitat heille? Etkö sinä tiedä, että 

Minä täytän sinun pääsi Minun ajatuksillani, niin että sinä voit ohjata heitä Minua varten? ”  

( Clare ) Kyyneleitä ja tunteenpurkaus… ”Voi, Herra, minä en halua olla täällä, minä haluan olla 

Sinun kanssasi.” 

( Jeesus ) ” Pian Rakkaani. ” 
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( Clare ) Miksi minä tunnen tällä tavoin?  

( Jeesus ) ” Koska me lähestymme aikaa. Minä sallin sinun nähdä hiukan sydämeesi ja kuinka sinä 

kaipaat Minua. Ja jos Minä paljastaisin koko totuuden sinulle, sinä kuolisit siihen paikkaan. ” 

( Clare ) Se ei olisi niin paha asia?  

( Jeesus ) ” Ei sinulle eikä Minulle, mutta muille se olisi. ” 

( Clare ) Voi, Jeesus, minä tunnen sydänsurua jälleen. Herra tuo meitä kohti täydellisyyttä, askel 

askeleelta, kun me ymmärrämme, että Taivaaseennosto on melkein käsillä, me olemme enemmän 

vakavissamme saadaksemme lihallisen luontomme hallintaan. Viimeisen 12 kuukauden aikana on 

ollut kolme vakavaa varoitusta, ja odottamisen tunne siitä, että Taivaaseennosto on päällämme. 

Mutta olemme yhä tässä. Onko Herra johtamassa meitä harhaan? Ei, ei koskaan, Jumala ei 

valehtele. 

Kuitenkin Hän on johdattamassa meitä selvempään ymmärrykseen siitä, mikä meissä on sellaista, 

mistä tulee päästä yli. Joka kerta, kun me valmistaudumme Taivaaseennostoa varten, menemme 

rukoilupaikkaamme ja torjuaksemme lihamme Pyhän Hengen avulla, meidän morsiuspukumme 

menettää lisää tahroja ja tulee puhtaammaksi. Nämä ovat melkein kuin valmistautumis 

harjoitukset viimeistä päivää varten ja sen Herra sanoo tulevan, jonain päivänä se ei tule olemaan 

harjoitus, vaan todellinen asia. 

( Jeesus ) ” Sinä olet oikeassa siinä, mitä olet kertonut ihmisille. Se on täsmälleen sitä, mitä Minä 

olen tekemässä, koska jokainen taso tuo toisen tahrojen joukon ilmeiseksi heille, jotka ovat todella 

halukkaita. Jotkut vain kulkevat matkassa, mutta eivät tee mitään todella kääntyäkseen jonkun 

puoleen. Tämä on mikä erottaa Morsiamet Uskovista. Minä rakastan heitä molempia, mutta 

Morsiamet tavoittelevat Minua koko sydämestään ja Minä palkitsen heidät Minun läsnäolollani. ” 

” Milloin Minä olen tulossa? Hetkellä millä hyvänä, jonain hetkenä se ei ole harjoitusta, se tulee 

olemaan todellista. Minä haluan nähdä täsmälleen, kuinka tottelevainen kukin Minun 

Rakastajistani on ja tapahtumasarjassa he saavat monia, monia tahroja pois puvuistaan, ehkä eivät 

ihan kaikkia, mutta koska ne tulevat pintaan, Minä voin antaa ne heille anteeksi ja ottaa heidät 

pois. Tässä tapahtumasarjassa, Minä en pyydä täydellisyyttä, vain vakaata päämäärän muutosta ja 

yritystä. ” 

” Koska Minun Morsiameni haluaa olla täydellinen, haluaa tulla puhtaaksi pestyksi, haluaa, että 

hänet päästetään vioistaan ja synneistään, Minä luen sen hänelle oikeamielisyydeksi ja vaikka hän 

ei saata olla täysin täydellinen, kun Minä tulen häntä varten, hänen sitoutumisensa pysyy hänen 

puolestaan ja hänen pukunsa tulee tahrattomaksi puvuksi. Ymmärrättekö, että Minä teen tämän 

häntä varten, Minä teen tekemiset, kun hän vastaa Minulle tottelevaisuudella, Minä poistan 

tahrat. Se on osa pyhittämisen mysteeriä. Voi, Clare, Minä rakastan häntä niin, Minä haluan hänen 

olevan Minun kanssani. ”  

” Ja on erilaisia tasoja, Se tarkoittaa, että joillekin on annettu 20 kykyä, joillekin vain 1, siispä Minä 

tuomitsen sen perusteella, että mitä on tehty sillä, mitä on annettu. Siksi jotkut vaikuttavat 

epätodennäköisiltä ehdokkailta, mutta koska he ovat työskennelleet niin ahkerasti käyttäen yhtä 

kykyään, heidät nähdään yhtä menestyneinä kuin muut, joille annettiin monta muuta kykyä ja he 

käyttivät niitä. Voi kuinka Minä rakastan Minun Morsiantani ja kaipaan hänen olevan Minun 

kanssani. ”  
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” Sinun laulusi oli hyvin koskettava, hyvin koskettava ja monia sydämiä tuli Minulle sen laulun 

kautta. Kiitos rakkaani, kiitos kauniista laulusta, joka tuo ylistystä ja kunniaa Minulle ja tuo Minun 

Morsiameni juuri sen verran lähemmäs täydellisyyttä. ”   

” Kun hän uppoutuu ylistykseen, hänen rakkautensa tuli puhdistaa hänen sydämensä ja ylös ja ulos 

tulee kuona. Mitä enemmän hän pysyy ylistyksessä, sitä enemmän kuonaa tulee pintaan, sitä 

enemmän hän ymmärtää riittämättömyytensä ja antautuu Minulle. Siksi Minä pidän parempana, 

että sielut tulevat Minulle ylistyksessä… Minä tulen teidän porteillenne kiittäen ja teidän 

esikartanoihinne ylistystä veisaten, se on selkeyttävää ylistystä, hänen sielunsa ydin tukeutuu 

Minuun ja me tulemme yhdeksi Taivaallisessa liiton hetkessä. ”  

” Koko elämän tarkoitus on tuntea Minut, palvella Minua, rakastaa Minua ja missään muualla se 

valtuutus ei realisoidu niin kuin ylistyksessä. Täällä hän on antanut itsensä Minulle ja Minä tavoitan 

hänet ja syleilen häntä Minun Rakkaudellani. Se on tärkein läheisyyden muoto Minun kanssani. ”  

” Siispä Minä haluan sinun jatkavan hänen opettamistaan, että tämä on tie Minun Sydämeeni. Niin 

monella ei ole arvostusta sitä kohtaan, mitä Minä teen heidän vuokseen. Ja Minä en puhu heistä, 

jotka eivät tunne Minua, Minä puhun Minun uskovistani, opetuslapsista ja morsiamista. 

Kiitollisuutta valitettavasti puuttuu kaikilta ja siksi Minä pidättelen merkittäviä siunauksia, koska 

pienempiä ei ole tunnustettu ja arvostettu. Tämä on toinen salainen tie Minun Sydämeeni. ”  

” Minä ihastun, kun kuulen Minun Morsiameni riemuitsevan lahjoista, joita Minä olen antanut 

hänelle. Valittaminen on sen täysi vastakohta. Jos Minä olen sallinut sairauden, joka ei ole 

väistynyt voidellulla rukouksella, sitten Minä pyydän Minun läheisintä ystävääni, että hän kantaisi 

hiukan Minun Rististäni vielä pelastamattomien puolesta, se on todella arvokas paasto uhraus, 

siksi Minä harvoin enää pyydän sinua paastoamaan, sinä kannat paljon kipua päivittäin. ” 

” Kun olit nuorempi, paastosit suuren osan viikkoa, mutta nyt sinä kannat ristisi ja osan Minun 

rististäni eri tavalla. Minua surettaa, että niin harvat ymmärtävät tämän toimintatavan. Voi kuinka 

paljon lohtua he voisivat ottaa vastaan, jos he vain tietäisivät, kuinka arvokkaita heidän 

kärsimyksensä ovat Minulle. Monet tulevat olemaan kauhistuneita, kun he tulevat Taivaaseen 

suurenmoisessa vastaanotossa, jonka he saavat heiltä, jotka hyötyivät heidän kärsimyksistään 

tässä elämässä. ”   

( Clare ) Ristin Kantaminen… Tässä haluaisin mainita, että kirjamme ” Morsiamen Kronikat” sisältää 

kappaleen, joka kertoo sieluista, jotka pelastettiin ja me emme tienneet sitä, koska toiset 

hylkäsivät armot, jotka Jumala oli tarkoittanut heille. Viestin Nimi on… ”Yllätys Taivaassa… Armoja 

jaetaan sinun puolestasi”. Linkki englanninkieliseen YouTube-viestiin on tämän videon alla.  

( Jeesus ) ” Minun viimeinen sanani tänään teille on, että pysykää vahvoina, pitäkää jalansijanne, 

jotka olette saavuttaneet katsomalla Minun Peiliini ja kohtaamalla vikanne ja lihanne. Pysytelkää 

jalansijoillanne, on tärkeää, ettette liu`u takaisin ”juomaan ja elämöimään”, koska sulhasen tulo 

viivästyy, pikemminkin suojelkaa sitä, mikä on jäljellä ja jatkakaa edistymistänne taistelussa 

lihaanne vastaan. Minä tulen antamaan teille voiton. ”  

” Minä siunaan teidät nyt kestävyydellä seisoa odottavasti odottaen Minun kutsuani hetkenä minä 

hyvänsä ja älkää uupuko loppuun hyvää tehdessänne, kun te pääsette Taivaaseen, te tulette 

toivomaan, että te olisitte tehneet niin paljon enemmän auttaaksenne toisia ja pyydän, Minun 
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Morsiameni, kun otatte aikaa ollaksenne Minun kanssani tällä viikolla, tunnistakaa enemmän ja 

enemmän, kuinka maailma on juurtunut ajatteluunne ja elämiinne. ” 

 

 

73. Pysytkö lujana kun maailma murenee? 

 
11.05.2015 Sanoja sisar Clarelta Henkilökohtainen sana Herran Youtube-perheelle 

Rakkaat, jotkut teistä ovat olleet hämmentyneitä siitä, mitä Herra on teiltä pyytänyt: Pysyä poissa 
ostoskeskuksista, netissä surffailusta, elokuvien katselusta ja muista viihteen muodoista. 
Kun olin rukoilemassa puolestanne, eräs asia tuli hyvin selväksi minulle. Me Amerikassa ja muualla 
tulemme kohta todistamaan Danielin kirjan toisen luvun (Dan. 2) täyttymistä: Danielin patsas, 
rautajalkoineen ja raudan ja saven sekoituksesta tehtyine jalkaterineen, syntyy maapallolle ja 
nielee koko maan.  

Se tulee viemään monta tietämätöntä, niin kuin Hitlerin Saksa vei.  

Heidät, jotka yllätetään tietämättöminä, ovat niitä, jotka johdonmukaisesti asettavat aikansa ja 
arvon maallisille asioille: rahalle, kaupoille, shoppailulle, tiedonhalulle, tapahtumille.. jne. Mutta 
he, jotka johdonmukaisesti asettavat aikansa ja arvon suhteeseen Jumalan kanssa, ovat etukäteen 
hyvin informoituja – He ovat niitä, jotka pysyvät lujina, kuten tiedämme, kun vapaat miehet 
murenevat tomuksi tämän nousevan vallan jalkoihin. 

Yhtenä päivänä maailma tulee muuttumaan. He, jotka investoivat elämänsä kommunikointiin 
internetissä – uutiset, twitter, Facebook, Youtube, puhelin keskustelut ja kaikki yhteydenpidon 
muodot – tulevat yhtäkkiä jäämään tyhjän päälle kun maailma sellaisena, jona me sen tunnemme, 
pysähtyy. Ja he jäävät eristyksiin toisistaan. Sillä hetkellä ainoa todellisuus on Jumala, ja jos emme 
kultivoi suhdettamme Häneen, meilä ei tule olemaan mitään muuta todellisuutta, kuin se mitä 
viranomaiset tarjoavat meille johtaakseen meidät sokeasti jumalattoman hallinnon orjuutukseen.  

Jos olet elänyt dollarilla, kaadut dollarin mukana. Jos olet elänyt turhamaisessa viihteessä, 
yhteydenpidossa ja uteliaisuudessa, niin sinut tullaan riisumaan todelisuudestasi... Ja kun sinulle 
tarjotaan näitä mukavuuksia takaisin, tulet tekemään mitä vain palauttaaksesi turvallisuuden 
tunteesi ja jotta saisit mukavuutesi takaisin.  

Mutta millä hinnalla? Mitä hyötyy ihminen, jos hän saa koko maailman, mutta menettää oman 
sielunsa? Niin monet menettävät sielunsa niinä aikoina – He tekevät mitä tahansa, jotta heidän 
mukavuutensa palautettaisiin heille, siirtävät raamattunsa shekkivihkojensa tieltä.  

Etkö näe? Jeesus yrittää valmistaa meitä näitä hetkiä varten niin, että eläisimme Hänessä, emmekä 
maailmassa täysin eksyksissä ja sekaisin. Me olemme valmistelleet sydämemme tätä hetkeä 
varten, olemme kultivoineet kykymme, emme yhteyksiin itsemme ulkopuolelle, mutta sisäiseen 
yhteyteen Jumalan kanssa. Hän yksin on voimamme. Samaan aikaan, kun muu maailma pyörii 
täydellisessä kaaoksessa erottamatta oikeaa vasemmasta, tulee meillä olemaan rauha, joka ylittää 
kaiken ymmärryksen.  

Hän tulee olemaan laivamme ruorissa, ohjaten ja opastaen meitä. Meren aallot saattavat 
riepotella rajusti, mutta Kristus ruorissamme voimme nukkua rauhassa laivamme perässä samoin, 
kuin Jeesus nukkui myrskyssä.  
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Niin se mitä oikeastaan haluan pyytää teiltä on, että ette olisi vastahakoisia Herraa kohtaan tästä 
painopisteen muutoksesta teidän elämässänne. Hän pyytää tätä todella hyvästä ja tarpeellisesta 
syystä, ei vain hääpäivämme vuoksi, mutta pitääkseen teidät pystyssä kun muu maailma sortuu 
kaaokseen.  

Olkaa turvallisella mielellä. Etsikää Jumalaa. Laittakaa kaikki arvo ja painotus elämässänne Hänelle 
ja kun maailma hajoaa palasiksi, sinä seisot turvallisesti Jumalan lupauksessa. 

 

 

74. Raha – Itsevarmuus... vai Minä – Sinun täytyy päättää 

 
11.03.2015 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

Onko sinulla tänään viestiä ystävillemme, Herra? 

”Kyllä, Minulla on. Ala kirjoittamaan.” 

”Aiheenamme tänään on raha.” 

”Olkoon sinulla sitä paljon tai vähän, raha tulee koettelemuksen päivinä olemaan nopeasti muisto 

menneestä. Sinä TULET olemaan jossain vaiheessa pakotettu tekemään päätös: Otanko merkin, 

jota tyrkyttää anti-Kristus Obama ja hänen uusi vallassa oleva hallintonsa, jotta voisit 

elää/syödä/selviytyä? Vai valitsetko paremman tien?” 

”Tutkitaampa, mitä nämä kummatkin päätökset pitävät sisällään.” 

”Se näyttää loogiselta. Coolilta. Älykkäältä. Järkevältä. ’Ei isolta asialta’ kun kaikki muut 

valuuttasysteemit, kolikot, setelit, valuutat ovat kaaoksessa ympäri maailmaa, kun maailman 

taloudet romahtavat. Idea on jo toiminnassa: Ota yksinkertainen mikrosiru käteesi tai otsaasi, ja 

Voilá! Avaa ovi, laita päälle elektroninen laite, maksa ostokset käden heilautuksella. Kun alieneiksi 

naamioituneet demonit tulevat esiin, niin silloin tulee olemaan kyse myös uskollisuudesta. Siis, 

ihmiset tullaan aivopesemään uskomukseen, että ’he’ ovat oikeassa, mutta ’ne’ ovat väärässä... Ja 

heidät tullaan johdattelemaan suuntaan tai toiseen.” 

”Mutta lopulta kyse on vain kahdesta vaihtoehdosta – Seuraa Minua tai seuraa saatanaa – Ei ole 

väliä sillä, miten mutkikkaalta soppa näyttää.” 

”Minä olen sanonut aikaisemmin, että ottamalla mikrosirun kehoosi, tulet sinetöimään kohtalosi 

ikuisesti. Syy on tämä: Mikrosiru pitää sisällään demoni ’siemenen’ joka, kerran kun on asetettu 

kehoosi, päästää toista DNA:ta verenkiertoosi. Ja tämä alkaa pysyvästi muuttamaan ja 

muokkaamaan sinun DNA:asi joksikin, jota kerran kutsuttiin nefilimeiksi. Tätä prosessia ei voi 

peruuttaa, eikä sitä voida anteeksi antaa.” 

”Tämän vuoksi Minä huudan sinua NYT kääntymään puoleeni, antamaan elämäsi Minulle ennen 

kuin on liian myöhäistä. Parempi, että sinulta katkaistaan kaula ja pääset Taivaaseen Minun 

kanssani eläen ikuisesti, kuin kyetä ostamaan murusia pitääksesi itsesi hengissä vielä yhden 

päivän. Voit olla varma, että vallassa olevat eivät välitä tippaakaan siitä, että elätkö vai kuoletko. Ja 

mitenkä kuolet. Heidän ainoa tavoitteensa, heidän ainoa motivaationsa kaikessa, mitä he tekevät, 

on varastaa, ryöstää, tappaa ja tuhota koko ihmiskunta ja muuttaa heidät pysyvästi helvetin 
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kansalaisiksi. Sinun elämäsi on heille arvoton. Ei ole väliä sillä, miten vahvasti julistat 

uskollisuuttasi heille.” 

”Toisaalta, sinun elämäsi merkitsee Minulle kaikkea.” 

”Minä tulin maan päälle sinun vuoksesi – Minä annoin elämäni Ristillä, jotta sinä voisit ottaa yhden 

yksinkertaisen askeleen Minua kohti ja pelastua.” 

”Käytä viisautta, ystäväni. Ole järkevä. Ajattele selkeästi näistä asioista ja tule siipieni suojaan. Etsi 

Minua ja tulet löytämään Minut. Koputa ja Minä avaan sinulle oven ikuisuuteen. Kysy ja sinä löydät 

pelastuksen, rakkauden, ilon, rauhan ja ikuisen onnellisuuden kun elämäsi on Minun.” 

”Minun rakkauteni sinua kohtaan on loppumatonta, kaikkivoipaista ja vakuuttaavaa. Annan sen 

ilmaiseksi ja ilman maksua.” 

”Juokse nyt Minun avoimeen syliini. Älä ole Esau, vaihtaen elämäsi linssisoppakulhoon.” 

”Tule ystäväni.” 

”Tule.” 

Kuningas, joka valloittaa 

Sielujen pelastaja, Jeesus 

 

 

75. VAROKAA ANTIKRISTUSTA…  

LAPSENI, SINULLA ON HYVIN VÄHÄN AIKAA JÄLJELLÄ! 

 
Jeesus selventää… TAIVAASEENNOSTON JÄLKEEN Minun Lapseni, Sinulla on vain vähän Aikaa 

jäljellä!  

Jeesuksen sanoja Sisar Carolille, 11.Toukokuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ” Minä puhun nyt ”Meidän Ystävillemme” kuten me kutsumme teitä. On myös 

toinen asia, joka täytyy selittää teille tänä aamuna – Aika. ”  

” Kyllä, me puhuimme tästä vähän aikaa sitten – mutta aika on asia, jolla on monia, monia puolia. 

Tämä osa Ajasta koskee teidän sielujanne. ” 

” Teidän täytyy kohdella Aikaa, joka teillä on jäljellä kuin ohikiitävänä, kallisarvoisena 

hyödykkeenä, jonka Minä olen suoraan teille antanut. Ei käytettäväksi kuten haluaisitte, eikä 

annettavaksi nautintoihin, hyödyn tavoitteluun, eikä minkään myyntituotteen, kauppapaikan tai 

liiketoimen tuomaan mielihyvän odotukseen. Nämä teidän täytyy jättää menneisyyteen. Kutsun 

teitä kaikkia nyt siihen mihin kutsuin Minun Morsiameni ennen kuin toin heidät Kotiin… 

pyhyyteen. Lisääntyneeseen pyhitykseen. ” 

” Antautuminen ja tottelevaisuus Minulle ja niille Totuuksille, joita olen säilyttänyt teitä varten 

Minun Pyhissä Kirjoituksissani. Minä olen tuonut Suuren Herätyksen Maapallolle vielä viimeisen 

kerran, ja te olette nähneet todisteen siitä. Älkää torjuko opetuksia, jotka ovat levinneet 
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ulkomaille siitä. Älkää ottako kevyesti Totuuden ja Pelastuksen sanoja, joista olette kuulleet. Nämä 

Sanat ja Totuudet ovat teidän todellinen pelastusköytenne. ” 

” Nämä ajat, joita nyt elätte, kestävät vain seitsemän vuotta alusta loppuun. Se ajankohta, jolloin 

löysitte nämä sanat, on teille suunnattoman tärkeä asia. Ehkä olitte niitä onnekkaita, jotka olivat 

ensimmäisten joukossa kuulemassa nämä sanat, juuri Taivaaseennoston jälkeen. Ehkä olette heitä, 

jotka ovat vastaanottaneet Minun Henkeni Uudistusaallon aikana, sen jonka toin maapallolle 

yhtenä, viimeisenä yrityksenä kerätä kaikki sielut, jotka kuuluvat Minulle. Jos kuulut tähän 

joukkoon, olet todellakin ollut siunattu. ” 

” Mutta kerron teille totuuden… jos löydätte nämä varoitukset vuoden tai kahden tai jopa kolmen 

vuoden kuluttua siitä hetkestä – NYT on aika hyväksyä nämä sanat, jotka olette kuulleet. NYT on 

aika, jolloin teidän TÄYTYY etsiä Minua ja tulla Minun löytämäksi… tai teiltä loppuu aika tehdä 

tämä päätös. ” 

 ” Seitsenvuotis jakson puolivälissä tulee jälleen massiivinen ravistelu, suuri myllerrys ei vain 

fyysisessä maailmassa vaan ennennäkemätön uskonnollinen myllerrys. Tämän ajankohdan jälkeen 

– pahan voimat tulevat suuresti järjestäytymään niin, että on lähes mahdotonta elää 

MINKÄÄNLAISTA ”normaalia” elämää millään lailla – jos et vielä ole notkistanut polveasi johtaja 

Obamalle ja niille pahoille, jotka hallitsevat hänen alaisuudessaan. Kyllä, Minä osoitan sormella 

sinulle kuka Anti-Kristus on. Varmasti tiedät jo nyt, että hänestä on tullut todellinen pahan symboli 

kaikille heille, jotka yrittävät vastustaa häntä. Paljon kuolemaa, paljon tuhoa, paljon sairauksia, 

paljon vahinkoa on tullut miljoonille, jotka ovat yrittäneet vastustaa häntä, ja ovat kuolleet koska 

ovat häntä vastustavalla kannalla. ” 

” Te olette löytäneet Minun sanani Minun palvelijoilleni Carolille & Clarelle, jotka olivat monien 

muiden joukossa, jotka olivat levittäytyneet ympäri maailmaa levittäen näitä sanomia maailmalle 

ennen kuin tulin ja vein heidät kotiin olemaan luonani Taivaassa. Teillä on vielä vähän aikaa tehdä 

teidän lopullinen päätöksenne. Olette seisoneet sivussa ja antaneet vihollisen vakuuttaa teidät, 

että kaikki on hyvin, ja ” he ( todelliset kristityt ) ovat paremmassa asemassa kun heidät saatetaan 

yhteen ja viedään pois TODELLISTEN ihmisten tieltä ” . ”  

” Minä kerron teille nyt Seuraavaa… Nämä ovat pelkkiä sinun sielusi tuhoajan valheita. Et saa ottaa 

niitä enää onkeesi. Aika on nopeasti kulumassa loppuun. ” 

” Minä olen säilyttänyt Minun ihmisten taskuja joka puolella maapalloa – turvallisia paikkoja, joissa 

he, jotka olen kerännyt yhteen, elävät ja kukoistavat terveinä ja ruokaa ja tarvikkeita heidän 

tarpeisiinsa. Tartu Minun käteeni nyt ja anna Minun johdattaa sinut heidän luokse. Suuntaa 

sydämesi täysin Minuun ja Minä johdatan sinut sinne, missä voit elää tämän ajan loppuun 

Rauhassa, Totuudessa ja todellisessa Rakkaudessa – sellaisessa Rakkaudessa, jota et ole koskaan 

kokenut, tai jonka olit jo aikaa sitten unohtanut. ” 

 ” Aika on sinun vihollisesi nyt. Minun Lapseni. Sinä et täysin ymmärrä sitä nyt – mutta tulet 

ymmärtämään. Paina mieleesi nämä tähän kirjoitetut sanat – et tule vastaanottamaan monia näin 

selkeitä varoituksia. Minä työskentelen jopa nyt sinun sielussasi, hengessäsi vakuuttaakseni sinut, 

että nämä sanat ovat Tosia ja Uskollisia, sillä ne on puhunut Hän, Joka on Uskollinen ja Tosi. ” 
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” Päästä Minut sisään. Anna Minun löytää sinut, pelastaa sinut ja kantaa sinut turvallisuuden ja 

pelastukseen erämaahan, sillä Minun Sydämeni kaipaa sinun tulevan kanssani Minun 

Valtakuntaani. Tule, Minun Rakas Ystäväni. Tule! Minä odotan sinua. Tule! ” 

 ” Jeesus – Kristus, Hän, Joka kuoli ristillä SINUN sielusi takia, ja nyt Minä odotan loppumattomalla 

Rakkaudella sinun tulevan Minun luokseni. ”  

 

 

76. KUHERRUSKUUKAUSI JEESUKSEN kanssa TAIVAASSA! 

 
KUHERRUSKUUKAUSI JEESUKSEN KANSSA TAIVAASSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 12. Toukokuuta, 2015.  

( Clare ) Oi, hyvänen aika, mistä aloittaisin? Tänä iltana Herra vei minut Taivaaseen ja meidän 

kiertomatkamme oli hyvin paljon samanlaista kuin Morsiamen Kronikoiden selostukset.  

Kaikki alkoi hyvin viattomasti, kun näin Herran tanssimassa kanssani aika kiireisellä alueella. 

Ihmettelin, ”Mitä tuo kaikki toiminta on?”  

No niin, huomasin, että Hänen kauluksensa oli napittamatta ja Hänen smokin solmionsa oli 

löyhällä Hänen kaulansa ympärillä. Muutaman hetken jälkeen huomasin, että Hänen hihansa oli 

rullattu ylös ja ihmettelin, että miksi ihmeessä Hänen hihansa olisi rullattu ylös? Minä luulen, että 

Hän todella saa iloa minun yllättämisestäni ja kun saa minut arvuuttelemaan, että mitä Hän on 

aikeissa tehdä. No niin, sitten näin, että Hän oli pukeutunut keittiöesiliinaan.  

Juuri silloin enkeli ilman siipiä ohitti minut ja hänellä oli jotakin, mikä näytti paahdetulta kanalta, 

kuumana ja höyryävänä tarjottimella. Nyt minä tiedän! Hän auttaa valmistelemaan hääateriaa!  

No niin, me tanssimme hieman lisää ja minä vain ihailin ja ylistin Häntä musiikin tahdissa. Ajoittain 

Hän lauloi minulle ja puhui rohkaisevia sanoja. Ohikiitävän hetken jälkeen helikopteri laskeutui 

lähistölle ja Herra otti minua käsivarresta kiinni ja auttoi minua kiipeämään koneeseen. Ennen kuin 

tiesinkään, olimme jo ilmassa ja olimme menossa kohti suurta ilmalaivan muotoista alusta kohti, 

joka oli leijailemassa taivaalla. Helikopteri lensi laskeutumisalustalle ilmalaivan taka-osaan ja me 

hyppäsimme pois.  

Sitten näin ilmalaivan muotoisen aluksen alkavan liikkua hitaasti ja sitten täysin katoavan 

avaruuteen. Seuraavassa näyssä Herra ja minä olimme hiekkarannalla valtameren rannalla. Olin 

pukeutunut pyöräilijöiden housuihin (capreihin) ja puseroon ja Herralla oli myös pyöräilijöiden 

housut ja valkea paita, mikä roikkui irtonaisena ja oli hyvin rento ja mukava. Me olimme 

kuherruskuukaudellamme! VAU!  

Hyvin korkeat, tummat laava kallionkielekkeet ympäröivät poukamaa, kun kävelimme sinne. Aallot 

löivät rantaan aika voimakkaasti, mutta heti kun pääsimme lähelle vettä, ne sulivat leppoisiksi, 

loiskiviksi aalloiksi, aivan kuin tervehtimään meitä ja ne tekivät kävelystämme hiljaisempaa ja 

rauhallisempaa. Mutta ei ennen kuin aallot viskasivat loistavan vaaleanpunaisen simpukankuoren 

aivan minun jalkoihini.  
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Herra katsoi minuun hymyillen, ”Nosta se ylös.” Ja kun tein niin, helmiä alkoi tulemaan sen sisästä, 

sitten smaragdeja ja rubiineita, kaikki syvän värisiä ja taidokkaasti hiottuja, paljastaen niiden 

kirkkauden ja syvät värit. Olin ilahtunut ja heittelin niitä ylös ilmaan… sitten ajattelin itsekseni, 

”Minun pitäisi säästää nämä ja jakaa ne muiden kanssa.” ja kun ajattelin sitä, ne kaikki nousivat 

hiekasta itse ja kerääntyivät jälleen simpukankuoreen.  

Hän halasi minua ja tanssi kanssani juuri siinä hiekalla ja ajattelin itsekseni, ”Tämä on elämäni 

romanttisin hetki, se on kuvankaunis.”  

Pian me olimme istumassa kristallinkirkkaan virran rannalla, joka laski valtamereen. Rehevät 

saniaiset reunustivat kiviä, kun se laskeutui. En muista, mitä me olimme syömässä, mutta Jeesus 

sanoi minulle, ”Huh, oi, nyt tulee hankaluuksia. Juuri silloin minun valtava afrikkalainen 

urosleijonani, Judah, tallusteli rannalle, juuri ajoissa lounaalle. Me kikatimme, kun syötimme sille 

muruja. Katsoin taakseni ja suuri annos lihalta näyttävää ruokaa sai Judahin haluamaan sitä. Hän 

unohti meidän piknikkimme ja piti omansa.  

Pian Gracie, meidän siiamilaisen värinen emokissa tuli ja miukui meiltä omaa osaansa, sitten toiset 

kissamme. Pikku Judah, abessinialainen harmaa kissa, jolla oli merkit aivan kuin vuorileijonalla, tuli 

ylös ison Judahin luo luonteenomaisella tervehdyksellään, nuuskien suullaan ja nenällään hyvin 

ahkerasti. Iso Judah, oli kaukana vihamielisestä, tästä tunkeutumisesta, tervehti sitä hellällä 

tönäisyllä.  

Sen jälkeen, kun me lopettelimme lounaan, nousin ylös laittamaan jalkani veteen ja mukaan tuli 

paikallisia juosten meitä kohden hiekkarannalla. Oi, he kerääntyivät ympärillemme niin iloisesti, 

aivan kuin olisimme olleet kauan kadoksissa olleita ystäviä, sormeillen hiuksiani ja paitaani suuresti 

uteliaina ja kiintyneinä. He tekivät ilmeiseksi, että he halusivat viedä minut ruuhimaisella 

kanootilla ajelulle, sillä aikaa, kun Jeesus istui rannalla. Pian me liikuimme vikkelästi tyynessä 

vedessä ja vain todella nautimme toinen toisemme seurasta.  

No niin… se loppui lyhyeen.  

Jeesus tuli pian kävellen veden päällä pelastamaan Hänen Morsiantaan, josta Hän oli hyvin 

mustasukkainen. Hän vei minut paikkaan, joka oli hieman kauempana sisämaassa, missä vedet 

olivat kristallinkirkkaita ja tyyniä. Istuin maassa ja katsoin alas näihin vesialtaisiin, joissa vilisi 

eksoottisia, värikkäitä kaloja, taustalla valkeaa hiekkaa. Oi, ne olivat niin ihmeellisen värisiä, niin 

loistavia!  

Herra ja minä olimme pian uimassa niiden kanssa ja Hän näytti minulle tätä vedenalaista 

ihmemaata. Muistin juuri tällaisen paikan Jukatanilla, Meksikossa… se oli turistipaikka ja kalat 

olivat katsomisen arvoisia. En ollut koskaan nähnyt mitään sen kaltaista. Se oli kuin vedenalainen 

akvaario, jossa oli mitä värikkäimpiä kaloja, mitä Hän koskaan oli luonut, kaikki olivat 

kerääntyneinä yhteen katsomaan läpikuultavaa vettä.  

Maisema vaihtui jälleen, tällä kertaa me olimme tanssimassa risteilijälaivan kannella. Enkelit olivat 

laittaneet peiton taivaalle, niin että näytti illalle. Tarjoilija tuli luoksemme ja tarjosi hieman 

samppanjaa. Herra otti lasin ja ojensi sen minulle, siiten Hän otti lasin ja sanoi, ”Minä en tule 

juomaan viinipuun antia, ennen kuin Jumalan Valtakunta tulee.” ja Hän nosti Hänen lasiaan, ristien 

minun käsivarteni Hänen omansa kanssa, niin että Hän joi minun lasistani ja minä join Hänen 

lasistaan. Sitten ilotulituksia alettiin ampumaan taivaalle, kaunista. Mikä rakkautemme juhlinta. 
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Hän oli niin ilahtunut nähdessään minun olevan lumoutunut tästä mahtavan täydellisestä 

tapahtumasta meidän kuherruskuukautenamme. Oi, halusin jäädä tänne ikuisiksi ajoiksi!  

Muutaman minuutin jälkeen Herra alkoi puhumaan, ”Meidän pitäisi puhua.”  

Ei! Minä haluan jäädä tänne koko yöksi……….. OK. Herra, jos en kirjoita tätä ylös nyt, enkö minä 

unohda?   

( Jeesus ) ”Pelleiletkö sinä… aivan kuin Pyhä Henki unohtaisi?” 

( Clare ) Tässä olen Herra, pelkkänä korvana… ei enää kyyneleitä.  

( Jeesus ) ”Minä toivon, että ei! Se oli vain pikkuruisia, pikkiriikkisiä vilahduksia meidän 

häävastaanottoomme ja kuherruskuukauteemme.”  

( Clare ) Oi Herra, sen pitäisi kannatella minua pitkän aikaa.  

( Jeesus ) ”Ei se kannattele – ole rehellinen! Tulet olemaan täällä takaisin, ennen kuin ilta on ohi, 

haluten lisää. Minä tunnen sinut liian hyvin.”  

( Clare ) Sinä olet aina oikeassa, mitä mieltä on kinastella?  

( Jeesus ) ”Sinä teet niin joka tapauksessa.”  

( Clare ) Huh huh, Olen liian onnellinen ollakseni riidanhaluinen. 

Mistä Sinä haluaisit puhua tänä iltana?  

( Jeesus ) ”Meidän kuherruskuukaudestamme.” Hän hymyili tuike silmässään.  

( Clare ) Oi, se oli todella ekstaattisen mahtavaa!  

( Jeesus ) ”No niin, Minun Morsiameni, se oli pelkkä vilahdus siihen, millaista se tulee olemaan, 

kun olet täällä Taivaassa Minun kanssani.”  

( Clare ) Oi Herra, olen yhä leijumassa yhdeksännellä pilvellä Sinun kanssasi! Voin vaivoin keskittyä 

kirjoittamaan tätä kaikkea ylös, niin paljon iloa on imeytynyt minuun.  

( Jeesus ) ”Ja se oli vain pelkkä ilon tuulahdus kuherruskuukaudeltasi. Ja Minä sanon teille kaikille 

Minun Morsiamilleni, Minulla on ihmeellinen pako paratiisiin suunniteltuna teille kaikille, Oi, teillä 

ei ole aavistustakaan. Silmä ei ole nähnyt… korva ei ole kuullut ihmeitä, joita Minä olen 

valmistellut teille kaikille Taivaassa!”  

”Hääaterian jälkeen me tulemme katoamaan Paratiisiin ja viettämään päivämme iloisessa 

tutkimisessa: valtameriä, vuoria, metsiä ja elävien vesien virtoja Taivaassa. Jokaisella teistä on 

hyvin erityinen paikka, joka on unelmissanne kuin ihmeellinen paikka olla. Ymmärtäkää, Minä 

tiedän kaiken siitä paikasta. Minä olen ollut siellä ja nähnyt asiat, joita te rakastatte kuin myös luen 

ajatuksenne, että mitä muuta rakastaisitte nähdä siellä ja Minulla on viimeiseen yksityiskohtaan 

valmisteltuna teitä varten monia paikkoja, joissa me tulemme vierailemaan 

kuherruskuukautemme aikana.”  

”Te tulette jopa tapaamaan ihmisiä siellä, jotka ovat kaivanneet nähdä teitä, kuin myös 

lempieläimiänne –Minun häälahjani teille. Kaikki, mitä Maapallolla koskaan unelmoitte tekevänne, 
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me tulemme tekemään yhdessä Taivaassa ja nämä paikat ovat meidän ja me voimme vierailla 

näissä paikoissa uudelleen ja uudelleen. Ne kaikki ovat räätälöity teidän makuunne.”  

”Teidän jokaisen sydämissänne on kaipuita vierailla paikoissa, joita olette nähneet ohimennen. 

Taivaassa ne paikat ovat todellisia, vain teitä varten. Mikä ilo teillä tuleekaan olemaan, kun Minä 

vastaan kaikkiin kysymyksiinne, joita teillä koskaan voisi olla luomisesta ja te voitte tarkkailla sen 

kauneutta mikroskooppisesti vain halutessanne. Te voitte jopa kyetä kävelemään pikkiriikkisiin 

maailmoihin ja tutkimaan niiden malleja ja muodostumista. Mikään, ehdottomasti ei mikään tule 

olemaan mahdotonta teille.”  

”Meidän Kuherruskuukautemme tulee olemaan kokonaisen vuoden mittainen, kun te ja Minä 

koemme toinen toisemme viattomassa ja puhtaassa suhteessa. Ei tule olemaan huolen häivääkään 

koko aikana. Se tulee olemaan pelkkää Paratiisia ja näennäisesti loppumatonta loman viettoa. 

Kaikki tämä on tarpeellista teidän sopeuttamiseksenne Taivaaseen ja sen iloihin. Te ette koskaan 

tule kuluttamaan niitä loppuun, mutta teillä varmasti tulee olemaan kokonaan uusi todellisuus ja 

näkemys elämään.”  

”Ei enää kipua, ei enää uupumusta, ei enää laskuja… Oi kyllä, te tulette rakastamaan sitä. Kaikki 

tarpeellinen tullaan varustamaan vapaasti ilman maksua, kaikki itsekuria vaativat asiat, joita 

koskaan olette halunneet hallita, tullaan antamaan käsiinne, melkein ilman ponnisteluja. Sisäiset 

arvet tullaan parantamaan ja teidät tullaan vapauttamaan uuteen vapauteen, erilaiseen kuin mitä 

koskaan olette tunteneet.”  

”Rakkaat, tällä Maapallolla teillä on arpia, haavoja, rikkonaisia ja tyhjiä paikkoja ja te olette todella 

sodan runtelemia – mutta Taivaassa kaikki teidät tullaan ennallistamaan. Te tulette ilmaisemaan 

luovuutta kaikessa, mihin laitatte kätenne. Ne osat teistä, mitkä oli tukahdutettu Maapallolla, 

tulevat puhkeamaan täyteen kukintoon ja levittämään tuoksuaan läpi Taivaan hovien. Todella 

Jumalan kaltainen luonne, mikä teille on annettu luomisessanne, tulee puhkeamaan kukkaan ja 

tuottamaan mitä tuoksuvimpia kukkia ja ravitsevimpia hedelmiä. Teidän lahjanne tulevat 

parantamaanmuita, kun voitelu virtaa vapaasti ensimmäistä kertaa elämässänne. Se tulee 

virtaamaan niin vapaasti, että se tulee tavoittamaan Taivaan kaukaisimmat nurkat ja parantamaan 

ja edistämään kaikkia, joita se liikuttaa.”  

”Voisiko mahdollisesti olla olemassa mitään ihmeellisempää? Minä sanon teille, ”Ei.” Taivas on 

enemmän kuin ihmeellinen. Taivas on kaikki, mitä olette koskaan unelmoineet tai halunneet 

lyhyen elämänne aikana Maapallolla.” 

”Kun menette elämän läpi, te ajattelette itseksenne, ”Minä toivon… tätä ja minä toivon… tuota.” 

Ja tiedättekö, että enkelinne on nauhoittamassa kaikki ne asiat ja tuovat ne Minulle. Voi, kyllä, 

enkelit palvelevat siinä ominaisuudessa. On Minun iloni nähdä heidän olevan mukana tuottamassa 

iloa teille ja ne itse elävät tuodakseen iloa muille – se myös on heidän ilonsa. Siispä kun te 

vierailette yhdessä ihmeellisistä paikoista, joita Minä olen luonut teitä varten, asiat, joita ajattelitte 

vuosikymmeniä… pienet ohikiitävät ajatukset siitä, mistä piditte, kaikki se tullaan tiivistämään 

sinne, missä te vierailette.” 

”Esimerkiksi, jos näitte violetin värisen perhosen ja ihmettelitte sen kauneutta, mutta ajattelitte 

sitä hetken, ”Toivon, että sillä olisi silmät siivissään.”- se ajatus on nauhoitettu. Ja kun te näette 

sen perhosen, sillä tulee olemaan kauniit silmät siivissään. Jos rakastatte punaisia kallioita ja syviä 

kanjoneita, joissa on vesiputouksia ja saniaisia, kaikki tulee olemaan kuin olisitte maalanneet sen, 
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mutta monenlaisten yllätysten kera kuten villiparsaryppäitä ja vesikrassia, eksoottisia kukkia ja 

leikkisiä saukkoja kirmailemassa vedessä. Ja kivenheiton päässä hirviemo vasansa kanssa syöden 

eloisaa vihreää ruohoa ja hänen yläpuolellaan sinun lempikissasi, vuorileijona, laiskasti nuollen 

tassujaan ja kierähtäen selälleen, nauttien villistä kauneudesta.”  

”Te tulette näkemään muodonmuutoksia, jotka kaiken läpäisevä Rakkaus on tehnyt. Leijona ja 

hirvi makaavat vierekkäin ja leijona hellästi halaa hirveä, kun ne ovat nokosilla. Saukot tulevat 

veden pintaan kauniiden simpukankuorien kanssa ja laskevat ne jalkoihinne, kerjäten tulla 

silitetyiksi. Mehiläiset nousevat sydänmuodostelmassa ja kutsuvat teitä ottamaan heidän 

hunajaansa.”  

”Hiekka allanne tulee hellästi mukautumaan muotoonne, haluten tehdä olonne mukavaksi. 

Kanjonin seinämissä tulee olemaan jalansijoja ja kädensijoja, tehden kiipeämisestä vaivatonta ja 

ylös mennessänne, siellä tulee olemaan yllätyksiä, kuten pieniä luolia, jotka on vuorattu jalokivi 

laatuisella indigon värisellä atsuriitti-kivellä. Kotkat tulevat kutsumaan teidät istumaan heidän 

pesäänsä ja hyväilemään heidän untuvikkojaan.”  

”Puiden lehdet tulevat kahisemaan iloisesti, kun menette ohi ja ruoho tulee kilisemään kuin kellot, 

tervehtien teitä rakkaudella, kimmeltävät valoprismat välkkyenniistä ja tanssien kanjonin seinissä. 

Oi, Taivaan ihmeet EIVÄT KOSKAAN lopu ja kaikki tulee olemaan teidän, koska Maapallolla te elitte 

Minua varten. Siispä, nyt Minä käytän Meidän ikuisuutemme ilahduttaen teitä asioilla, joita te ette 

koskaan ajatelleet, mutta jotka ovat laajennettuja siitä, mistä te olitte niin haltioissanne 

Maapallolla.”  

”Minä voisin jatkaa ja jatkaa koko illan Clare, mutta jopa nyt, silmäluomesi ovat raskaat. Taivaassa 

niin ei käy enää koskaan, ellet halua sitä.”  

( Clare ) En usko, että koskaan haluan taistella sen tunteen kanssa enää, Herra.  

( Jeesus ) ”No niin, Minä halusin jakaa joitakin Taivaan ihmeitä kaikkien Minun Morsianteni kanssa. 

Mutta Minun pitäisi mainita, että tulee olemaan idyllisiä kyliä, kuten niitä, joita sinä ihailet niin 

paljon Kreikassa, kahviloita ja jopa taideteoksia on pienten bistrojen seinät tulvillaan. Ihmisiä, jotka 

rakastavat asua huoneistoissa, tulevat löytämään sellaista iloa omasta erityisesti suunnitellusta 

kodistaan, jossa on terasseja ja maisemointi kaikkein värikkäimmillä kukilla ja elävien vesien 

lähteillä.”  

”He tulevat elämään kanjonimaisissa ryhmissä, niin että he voivat istua terasseillaan ja vierailla 

toinen toistensa luona. Puutarhoihin on laitettu mutkittelevia kanavia ja korostettu idyllisillä 

silloilla; kiemurtelevia mukulakivikatuja, salaisia puutarhoja, joissa on laventeli ja valkoliljaryhmiä 

yksityisten vesiputousten ympärillä ja koristeellisten, mutta mukavien penkkien ja keinujen 

ympärillä. Oi, mitä Minä olen suunnitellut Minun kaupunki asukkaille, se tulee olemaan jotain 

ylimaallista.”  

( Clare ) Herra, Sinä et tee mitään puolitiehen. Sinä olet kaikkein tuhlailevin rakastaja, kukaan ei 

koskaan voisi rakastaa kuten Sinä rakastat.  

( Jeesus ) ”Minun Morsiamellani ei ole harmainta hajuakaan Taivaan ihmeistä – hän ei voi kuvitella 

mielessään sen laajuutta, mihin Minä olen ryhtynyt valmistellakseni ihanteellisen paikan, juuri 

häntä varten, tuodakseni hänelle loppumatonta iloa. Siispä Minä haluan teidän kaikkien vaalivan 

näitä ajatuksia, Minun Morsiameni. Minä olen mennyt valmistelemaan paikan teitä varten, että 
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missä Minä olen, siellä myös te tulette olemaan. Ja Minä lupaan teille – se ei ole vain mikä tahansa 

paikka, se on ihmemaa ja taideteos, luotu juuri teitä varten.”  

”Ottakaa nämä unet nyt mukaanne ja valmistelkaa sydämenne, sillä Minä tulen teitä varten pian. 

Pitäkää tiukasti kiinni näistä asioista ja vaalikaa niitä sydämessänne. Ne tulevat uudistamaan teitä 

ilolla, kun käytte niissä uudestaan, sillä Minun Sydämeni ei ole säästellyt yhtään yksityiskohtaa 

tuodakseen ihmettä ja mielihyvää.” 

 

 

77. JEESUS SANOO… Te ETTE VASTAANOTA, koska te ETTE USKO 

 
TE ETTE OTA VASTAAN, KOSKA TE ETTE USKO 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Toukokuuta, 2015. 

Voi Jeesus, missä Sinun armosi on? 

” Missä sinun on, Minun Rakkaani?”  

Minä tiedän, että minä olen itsekäs, Herra. Minun pitää puhua sinulle. Pyydän, ennallista minun 

uskoni ja odotukseni, että Sinä olet tulossa pian. Voi Jeesus, tämä on NIIN vaikeaa. 

” Mitä vaikeampaa, sen parempi. ” 

Ei, sitä minä en halua kuulla! 

” Ja kuinka monta sielua sinä haluat siepata Helvetin tulista, ennen kuin Minä tulen hakemaan 

sinut Itselleni? ”  

” Todella, onko liian paljon pyydetty, että odotat vähän kauemmin aikaa, kun miehen tai naisen 

ikuisuus on puntarissa? ” 

Ei tietenkään. 

” Näetkö? Minä tiesin, että sinä olisit samaa mieltä Minun kanssani. Ei enää paljon pidempään 

Minun Rakkaani, pyydän, pysyttele kanssani tässä. ” 

No niin, ilman häiriötekijöiden lohdutusta, se on vaikeaa, vaikeaa, vaikeaa. 

” Entä häiriötekijöiden kanssa? ” 

No niin, ainakin se näyttää siedettävältä.  

” Mutta, kun häiriötekijät ovat ohi, sitten takaisin värittömälle odottamisen taivaalle? ”  

Luulisin niin. Mutta ainakin se on lähempänä odotuksen loppua, ajallisesti. Herra, Sinä tiedät, että 

lähemmäksi Sinua tuleminen vain satuttaa meitä sen verran enemmän, koska me haluamme olla 

Sinun kanssasi? 

” Haluaisitko sitten mieluummin, että Minä en vierailisi luonasi lohdutuksien kera? ”  
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OK, nyt minä sanoin jotakin noloa. (Hän vastasi Englanninkielisellä sanonnalla; ”Laitoin jalkani 

suuhuni”=sanoa jotakin hassua, noloa) 

” Ja isosti noloa, myös! ” (Hän vastasi; ”Ja se on iso jalka, myös!”)  

Kyllä, laita minut nauramaan, se auttaa. 

” Ei, Minä olen vakavissani, sinulla on isot jalat. ” 

LOL! OK, mitä sillä on tekemistä teen hinnan kanssa Kiinassa? (=sanonta tarkoittaa, että tämä on 

täysin asiaan kuulumatonta). 

” En tiedä. En juo teetä, vain hyvää kolombialaista kahvia, turkkilainen jauhatus, Campaseno tyyli. 

” (sisäpiirin vitsi).  

Sanoitko sen, vai kuvittelenko minä vain asioita? 

” Minä sanoin sen, minä sanoin. Minä todella sanoin. Etkö sinä tiedät, miten pitkälle Minä menen, 

että saan nähdä sinun hymyilevän? Hmm? ”  

Herra, voinko minä pitää pienen tauon… Minuun todella koskee. 

” Siitä vain. Voinko Minä tulla mukaasi? ” 

Tietenkin!!!  

” Sitten odota Minun puhuvan sinulle, kun olet poissa tietokoneeltasi. ” 

OK, se kuulostaa ilahduttavalta… (ja Hän teki) Tulin takaisin, Herra.  

” Olen tässä kanssasi. ” 

Mistä sinä haluaisit puhua meille?  

” Uskollisuudesta. ” 

Voi… kuten kestävyydestä, sinnittele, ole kärsivällinen, kaikki minun lempiaiheeni juuri tällä 

hetkellä?  

” Ei, Minä olen tosissani, uskollisuus on pääikkuna Taivaaseen. ” 

Mitä se tarkoittaa?  

” Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, ”Eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli 

ottanut hänet pois.” Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen 

Jumalalle. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy 

uskoa, että Jumala on ja että Hän palkitsee ne, jotka Häntä hartaasti etsivät.” Kirje Hebrealaisille 

11:5-6. 

” Minun Rakkaani, juuri se tosiseikka, että sinä olet juuri tässä tekemässä sitä, mitä teet, se on 

uskoa. Sinä uskot ja siksi sinä vastaanotat. Jotkut sinun kanavallasi eivät vastaanota, koska he eivät 

koko sydämestään usko, että Minä tulen todella puhumaan heille. Tämä on asia, jonka Minä 

haluan osoittaa. ”  

” Minun Lapseni, te uskotte, että aurinko nousee aamulla, että linja-autot ja junat kulkevat 

aikataulujen mukaan, että jos te käännätte hanaa, vettä tulee, jos te käännätte katkaisijaa, valo 
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tulee, että jos te kutsutte koiraa, hän tulee. Onko niin suuri asia pyytää, että jos te etsitte Minua 

koko sydämestänne, te tulette löytämään Minut? ”  

” Siksi Minä ohjasin Claren suurilla ponnistuksilla asettamaan uskon perustukset Pyhiin 

Kirjoituksiin, että hän ei olisi peloissaan suhteessaan Minuun. ” (Hän puhuu läheisyyden pelosta 

Jumalan kanssa, Haavoittuneet Vedet sarja). 

” Tämä ei ole mitään uutta, se on jotakin muinaista, yhtä muinaista kuin Aatami ja Eeva, kun Minä 

tulin ja kävelin Puutarhassa ja puhuin heidän kanssaan. ” 

” Kun te olette asettaneet perustuksen Pyhiin Kirjoituksiin, te voitte turvallisesti edetä eteenpäin, 

mutta tehkää niin uskossa, että Minä tulen palkitsemaan teidän ponnistelunne, koska te hartaasti 

etsitte Minua. Sillä teidän täytyy pyytää uskossa ilman mitään epäilyä, sillä joka epäilee, on aalto 

meressä, tuulen ajama ja heittelemä. ” 

Jaakobin Kirje 1:7-8. ”Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa, kaksimielinen 

mies, epävakainen kaikilla teillään.”  

” Ja jos teiltä puuttuu uskoa, pyytäkää sitä. Minä tulen varmasti lisäämään uskoanne, kun te otatte 

vauvan askelia luottaa Minuun. Ja se on perustavaa laatua oleva asia tässä, luottamus. Ja 

eteneminen luottamuksesta uskoon ja kenen te luulette jatkuvasti ajavan karille luottamustanne 

Minuun valehtelemalla jälleen Minun luonteestani? Kyllä, Valheiden Isä, hänen hommiaan on 

ihmisten pettäminen – erityisesti Minun luonteestani. ”  

” On isku Minun kasvojani vasten uskoa, että Minä en tule onnistumaan, että Minä en ole 

uskollinen. Se on panettelua Minua vastaan ja Minä odotan Minun ihmisteni puolustavan Minua. 

Mutta sen sijaan, he kääntyvät toiseen suuntaan ja luovuttavat, he uskovat valheen! Läheisyys, 

jota te etsitte, on hyvin uhkaavaa saatanalle, sillä kuuro ja mykkä kristitty ei ole suurikaan ongelma 

– he eivät voi kuulla Minua, niinpä he eivät voi ottaa jalansijaa häneltä. Mutta kristitty, joka 

kuuntelee Jumalaa ja tottelee? Hän on ongelma, hän tulee ottamaan jalansijaa häneltä. ”  

” Siksi teidän uskonne on hyökkäyksen kohteena, kun te tavoittelette Minua ja teitä pidetään 

korkean luokan uhkana pimeyden valtakunnalle, aivan yhdessä rukousten kanssa. Ongelma on, 

että rukouksenne ovat hyödyttömiä ilman uskoa ja usko tulee kuulemisesta… ja Minä en tarkoita 

vain taustamelua, Minä tarkoitan kuulemista sydämellänne, se rakentaa uskoanne, kun te syötte ja 

sulattelette Minun Sanaani ja siitä tulee osa teitä. ” 

” Siispä vihollinen käyttää kuumia aiheita teihin: torjumista, naurunalaiseksi tekemistä, 

harhaluuloja ja hulluutta. Ne kaikki ovat vastenmielisiä asioita, jos teitä kutsutaan sellaisiksi, niinpä 

te vältätte niitä leimoja mihin hintaan hyvänsä: Mutta kuinka te voitte uskoa, kun te otatte 

vastaan ylistystä ihmiseltä? Ettekö te näe, että niin kauan kuin te olette riippuvaisia toisten 

vahvistamisesta, te tulette olemaan rampoja ja heikkoja kuulemaan Minulta? ”  

” Minä terästän tätä viestiä Pyhillä Kirjoituksilla, koska jotkut teistä sanovat, ”Viestit eivät ole 

Pyhien Kirjoitusten mukaisia.” ja siitä syystä epäilette tämän astian todenmukaisuutta. Teille Minä 

sanon, ”Lopettakaa epäuskonne, sillä se ryöstää teiltä Minun läsnäoloni aarteen.” Ja vihollinen 

tietää hyvin, että kun te olette kehittäneet Minun Läsnäoloani, teitä ei tulla huijaamaan tai 

johdattamaan harhaan, kuten heitä, jotka järjettömästi seuraavat kaikkea, mitä he kuulevat 

saarnastuolista. ” 
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Sitten Hän alkoi siteeraamaan osia Johanneksen Ensimmäisestä Kirjeestä 2: ”Lapsukaiset, nyt on 

viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee… siitä me tiedämme, että nyt 

on viimeinen aika. Teillä on voitelu Pyhältä ja kaikilla teillä on tieto. En minä ole kirjoittanut teille 

sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole 

totuudesta… Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä… Tämän minä olen 

kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät.” 

”Mutta te – teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet ja te ette ole kenenkään 

opetuksen tarpeessa; vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on 

myös totta eikä ole valhetta; ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä… lapsukaiset, 

pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkotettaisi pois 

hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan… 

” Siis asettakaa itsenne erilleen heistä, jotka häpäisisivät ja tuomitsisivat teidät korkeampien 

lahjojen etsimisestä. Rohkeutta tarvitaan uskon ohella, että päästään yli ympäröivistä vihollisen 

äänistä. Jopa teidän lähimpiänne helposti suostutellaan olemaan sitä vastaan, että te tavoittelisitte 

Minua. Muistakaa, Minä olen kertonut teille: kuka tahansa, joka rakastaa äitiään, isäänsä, 

vaimoaan tai lapsiaan enemmän kuin Minua, ei ole Minun arvoiseni. Tämä ei ole aika olla 

pelkurimainen pyhyyden tavoittelussa! ”  

” Tämä on aika, josta profeetat ovat puhuneet, kun kuningasten voiman täytyy kannatella teitä ja 

johtaa teidät totuuteen, seisomaan vastustuksen edessä. Te ette tule onnistumaan, ilman 

irrottautumista heistä, joita te rakastatte ja kunnioitatte. Teidän ensimmäinen velvollisuutenne ja 

sitoumuksenne on Minua kohtaan ja he, joita vihollinen käyttää teitä vastaan, heitä teidän tulee 

rakastaa, mutta ei kumartaa. ”  

” Minä kutsun teitä asettamaan Minut erilleen teidän kaikista muista suhteistanne ja olemaan 

tekemättä kompromissejä enää kenellekään, sillä se tulee olemaan teidän tuhonne. Tämä on 

suuren testaamisen aikaa, joka tulee kaikille, jotka asuvat Maapallolla ja jos nyt luopuu, tulee 

varmasti johdatetuksi kompromissien tielle, joka johtaa merkin kera ikuiseen kadotukseen. ” 

” Pysykää lujasti siinä, minkä tiedätte sydämessänne olevan totta. Olettakaa – ilman, että sallitte 

epäilyksen vihjailujen hiipivän sisään – olettakaa Minun liikuttavan teidän ponnistuksianne ja 

vierailevan teidän luonanne, sillä todella Minä olen Jumala, joka palkitsee heidät, jotka ahkerasti 

etsivät Minua. Avatkaa silmänne, avatkaa korvanne, suunnatkaa mielenne ja sydämenne 

uudelleen, pankaa merkille! Minä puhun teille monta kertaa päivän aikana, mutta te olette kuin 

miehet, jotka ovat nukahtaneet portteihin – te ette tunnista Kuningasta, kun Hän saapuu teidän 

luoksenne. ” 

” Minä siunaan teidät uudella voitelulla kuulla Minua. Katsokaa Minun viestejäni kaikkialla 

ympärillänne: tuuli puissa, aurinko polullanne, puskuritarra liikenneruuhkassa, numerot 

kelloissanne, kyyhkysen kutsu, sydämen muoto tomaattia pilkkoessanne, läikkä tasolla. Voi, Minä 

puhun teille niin monin tavoin! Avatkaa korvanne ja silmänne nyt kuulemaan ja näkemään Minut. 

Kun te harjoitatte tätä, Minä tulen selvemmäksi ja äänekkäämmäksi Minun viesteissäni teille. 

Minun Rakkauteni merkit ovat kaikkialla ympärillänne. Menkää nyt ja alkakaa tunnustamaan niitä. 

” 
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78. Jeesus selittää… Morsiussuhde… Tule & Löydä Rauhaa ja Lepoa Sielullesi 

 
MORSIUSSUHDE… TULE & LÖYDÄ RAUHAA JA LEPOA SIELULLESI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Toukokuuta, 2015. 

Clare aloitti… Ylistyshetkessä minä aloin näkemään Herran selvästi jälleen ja Hänen läsnäolonsa 

suloisuus liikutti minun pienen sydämeni rakkauden liekkeihin ja kaipaamaan Häntä. Tämän Hän 

teki, omikseen minun sydämeni olisi ollut välinpitämätön, mutta kun olen Hänen lähellään, minun 

sydämeni syttyy tuleen. 

Tänä iltana Hänellä oli valkea paita, jonka hihat olivat rullattu ylös, pystyin jopa näkemään karvoja 

Hänen käsivarsissaan. Hänen kasvonsa ovat yleensä hieman vaikeampi nähdä, mutta kun minä 

pyydän Häntä tekemään ne selvemmiksi, Hän tekee. Ja mitä kauemmin me olemme yhdessä, 

yleensä sitä selvemmiksi Hänen kasvonsa tulevat. Ongelma on, että mitä selvemmin minä näen 

Hänen kasvonsa, sitä enemmän minun kaipuuni Häntä kohtaan ottaa minut valtaansa, ja tekee 

kipeää olla erossa Hänestä. 

Kun me tanssimme hyvin hitaasti, Hän kallisti päätään alaspäin, niin me olimme melkein otsa otsaa 

vasten. Aloin huomaamaan, että Hänen rinnastaan huokui tulta ja kun katsoin, se muuttui 

ikkunaksi Hänen sydämeensä, joka paloi mitä voimakkaimmalla tulella. Jokseenkin sellaisella mitä 

minä näin sulatustehtaassa, jossa tehdään terästä. Hänen sydämensä hehkui voimakkaasti tulta ja 

mitä enemmän minä katsoin sitä, sitä enemmän se laajeni, kunnes se välähti ja laajeni kattamaan 

koko universumin ja minä ymmärsin, että tämä oli symbolista Hänen rakkaudelle, joka loi 

maailman ja pitää koossa kaikkea luotua… 

Kuten on kirjoitettu Johanneksen Evankeliumissa 1:1-4… ” Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan 

tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä Hänen 

kauttaan ja ilman Häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli 

ihmisten valkeus… ”  

Ja sillä hetkellä kaiken luodun paljastettiin tulleen Hänen Sydämestään kuin valon räjähdys, mutta 

kuitenkin Hänen rakkautensa varustamana kuitenkin.  

Tämä todella on Jumala, kenen kanssa minä olen tanssimassa, mutta miksi Hän valitsee tällaisen 

hellän suhteen minun kanssani, meidän kanssamme?  

Koska vaikka universumia pitää koossa Hänen rakkautensa voima, ainoa tapa, millä me ihmiset 

voimme ymmärtää tätä rakkautta, on aviosuhteen kautta, miehenä ja vaimona. 

Tässä suhteessa me olemme kokeneet rakkautta, ja niin Hän on valinnut tuoda ilmi Itsensä meille 

tavalla, johon me voimme samaistua. Sana tuli lihaksi ja teki asuinsijansa meidän keskellemme. Me 

olemme nähneet Hänen kunniansa, yhden ja ainoan Pojan kunnian, joka tuli Isän tyköä, täynnä 

armoa ja totuutta. 

Ainoa tapa, millä Hän pystyi kommunikoimaan Hänen syvällistä rakkauttaan meitä kohtaan, on 

aviomiehen ja vaimon suhteen kautta, tämän toiveen kautta, saada meidät Hänen Morsiamikseen. 

Kuolema ristillä meidän jokaisen puolesta ei ollut, eikä yhä ole läheisesti henkilökohtaista meille. 
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Tämän suhteen kautta, Hän viestii Hänen hyvin hellää ja aina läsnäolevaa rakkautta, joka kaipaa 

olla osa meidän elämäämme jokaisessa pienessä asiassa mitä me teemme. Ja Hän kaipaa 

hengellistä kumppanuutta, jossa me liitymme Hänen kanssaan työskentelemään sielujen 

lunastamisessa ja pyhittämisessä. Meidän osamme lunastuksessa on tuoda sieluille totuus, että he 

hyväksyisivät loppuun saatetun ristin työn. 

 Jeesus aloitti… ” Voi, kuinka Minä toivoisin, että jokainen mies ja nainen ymmärtäisivät millaista 

suhdetta Minä kaipaan heidän kanssaan. Voi, kuinka syvästi Minä kaipaan jakaa elämänne, elää 

sisällänne ja jakaa jokainen ajatus, jokainen tunne, jokainen elämänne toimi. Kuinka Minä kaipaan, 

että me olisimme ikuisesti teidän tahtonne teko, liittyneenä Yhdeksi, että me otamme osaa 

toistemme elämiin ja teidän sisällänne eläen, Minä täytän sen kaipuun paikan, jonka on tehnyt 

vain teidän luojanne. Siten te olette tulleet täydellisiksi ja Minulle on annettu kaikista suurin lahja, 

pelkkä kuolevainen on valinnut Jumalan ikuiseksi asuinpaikakseen, ennen kaikkia muita luotuja 

asioita, palauttaen kiitosta ja tunnustaen Minun Jumalallisuuteni yli kaikkien muiden asioiden 

arvon. ”  

” Minun lapseni, Minä tulen luoksenne kuin rakastaja, koska se on ainoa keino, että te todella 

tulette ymmärtämään kuinka voimakkaasti Minä haluan olla kudottu sisään teidän elämäänne 

ollen teidän kaikki kaikessa. Kun loin Eevan Aatamille, sopivan kumppanin, Minä myös 

havainnollistin liiton, jonka Minä tahdon teidän ja Minun välille. Minä olisin voinut antaa teille 

voiman tuottaa jälkeläisiä ilman täsmällistä tarvetta elämänmittaiseen sitoumukseen, ja te olisitte 

olleet hyvin paljon eläinten kaltaisia. Mutta sen sijaan Minä valitsin havainnollistaa tahdon, joka 

Minulla on olla yhdistyneenä teidän kanssanne ikuisesti, jakaen elämässänne ilot ja murheet, joita 

elämä tuo, ja toivoen, että te voisitte tukeutua Minuun yli kaiken luodun, ja yhdessä me voisimme 

synnyttää jälkeläisiä. ”  

” Tämä on toinen syy, miksi Minä pyydän teitä, että ette ole peloissanne tästä suhteesta. Se on 

niin luonnollinen ja tarpeellinen viimeistelläkseen teidän ymmärryksenne siitä, kuka Minun on 

tarkoitus olla teidän elämässänne. Tällä tavalla se tulee olemaan Taivaassa, riippuen minkä 

asteinen liitto meillä on ollut Maapallolla. Jos te olette hylänneet kaiken, että Minä pystyisin 

olemaan teidän kaikkenne, Taivaassa te tulette saamaan Minut kokonaan, mitä te voitte pitää 

sisällänne. Jos te olette pitäneet kiinni maallisista asioista ja rakastaneet niitä enemmän kuin 

Minua, teidän paikkanne Taivaassa tulee olemaan miellyttävä, mutta kunnian aste tulee olemaan 

maapallolla tekemienne valintojen rajoittama. ”  

” Kukaan ei voi ymmärtää tätä ilman, että menee ihmisälyn ulottuvuuden tuolle puolen, se on 

armo, Jumalan antama lahja. Kun te tulette lähemmäs Minua. Minä vapautan enemmän ja 

enemmän ymmärrystä itsestäni teidän tietoisuuteenne. Kun te kehitätte suhdettanne Minun 

kanssani, te olette yhä enemmän ja enemmän Minun ja Minä olen yhä enemmän ja enemmän 

Teidän. Enkä Minä vähene sillä, että Minun läsnäoloni on teidän kanssanne, kun samaan aikaan 

olen toisen kanssa, sillä Minä olen loppumaton ja rajaton. Siispä te voitte kokea Minut kokonaan ja 

samanaikaisesti myös muut voivat. Se on arvoitus, vain ottakaa se vastaan ja tietäkää, että Minä 

haluan olla teidän kaikkenne, korvaukseksi Minä tulen antamaan teille kaiken, mitä Minä olen 

myös, ja te tulette tuntemaan Minut, kuten te olette tunnettu. ”  

” Tulkaa nyt Minun syleilyyni ja päättäkää loputon kyseleminen, Minä odotan teitä, Minulla on 

rauhan valtameri teidän kylpeä ja te tulette löytämään lepoa sielullenne. ” 
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79. Jeesus sanoo… Vaikka Minä vihaan sotaa,  

joskus se on ainoa Mahdollisuus herättää Ihmiset 

 
VAIKKA MINÄ VIHAAN SOTAA, JOSKUS SE ON AINOA MAHDOLLISUUS HERÄTTÄÄ HEIDÄT  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Toukokuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ” Silloin maat muuttavat täysin tärkeysjärjestystään varakkuudesta ja 

tuottavuudesta puolustukseen. Vaikka Minä vihaan sotaa, joskus se on ainoa vaihtoehto, kun maa 

on kaavoihinsa kangistunut ja liiallisen turvassa. Kun kansakunta päättää kulkea yksin ilman Minun 

kaitselmuksen lähettämää kättäni.”  

( Clare ) Mutta Herra, me kansakuntana emme ole tehneet sitä, emmehän ole?  

( Jeesus ) ” Myöntyminen toisten tahtoon ja jumalaton hallinto on varma merkki kuolevasta 

maasta ja jolla ei ole enää mitään tarvetta Jumalalle. Sinun maasi ohitti tämän merkkipaalun kauan 

aikaa sitten. Nyt te olette kohtaamassa väistämättömät seuraukset.” 

” Opettajien ei olisi tarvinnut sopeutua jumalattomiin säädöksiin, julkinen, voimakas paheksunta 

olisi pitänyt tapahtua kauan aikaa sitten, mutta jokainen oli niin kiinnostunut omasta vallitsevasta 

asiantilasta, että se meni ohi ilman taistelua. Yksi säännös toisensa jälkeen liukui ohi hiljaisesti, yksi 

tapaus toisensa jälkeen kumottiin ja tuomittiin, marssi kohti tuhoa jatkui.”  

” Pohjatyöt olivat niin hyvin tehdyt, että hiljaisesti toimeenpannut, että ihmismassat eivät koskaan 

vaivautuneet siihen. Varallisuus oli paljon tärkeämpää, elämäntyylin ylläpitäminen merkitsi 

kaikkea, kun talous oli uhattuna. ”Älkäämme pilatko huolella laadittuja suunnitelmia, meillähän ei 

loppujen lopuksi ole tarpeeksi tehtävää pitääksemme talouden jaloillaan?”  

” Vain pieni välinpitämättömyys, sitten vähän enemmän, ja enemmän, kunnes yleisö on tuuditettu 

syvään uneen, vain herätäkseen vieraiden joukkojen olevan omalla maaperällään ja heidän 

demokratiansa olevan lopussa. Kyllä, se tulee loppumaan, diktatuuri on aikeissa ottaa vallan heiltä, 

jotka myöntyväisesti istuvat ja katsovat, kun heidän maansa murenee ja pyyhkäistään mereen, 

vähä vähältä.” 

” Siispä nyt on kuoliniskun aika, kyllä, Minä tulen olemaan osa sitä, se tulee saamaan nämä ihmiset 

järkiinsä, heräämään reagoimaan ikään kuin heidän kansakuntansa todella merkitsee. Mutta missä 

on tämän ihmisten heräämisen tuki? Alivoimaisina ja vähillä aseilla, se on hatara taistelu, varmasti 

tappiot tulevat olemaan hirvittävät. Joka tapauksessa Minä tulen kääntämään asioiden kulun, kun 

näyttää siltä, että valo on täysin sammunut tältä kansakunnalta.”  

” Vain pieni toivon kipinä ja Minä tulen puhaltamaan sen liekkeihin. Ja moni tulee nousemaan ja 

ottamaan takaisin jalansijan, mikä oli menetetty. He tulevat olemaan Gideonin 300, vastassaan 

rutto jumalattomia eläimellisiä voimia, jotkut ihmisiä muistuttavia muodoltaan, mutta täydellisesti 

luonteen vararikossa. Tämä tulee olemaan historiallinen taistelu, joka tulee todistamaan, että 

Minä olen tämän maan kanssa ja se tullaan uudelleen vakiinnuttamaan… ”Jumalaan me 

luotamme.” 



 
214 

 

” Siihen asti tappiot tulevat olemaan hirvittäviä ja nälkiintyminen, tuhoaminen ja kansanmurha 

tulevat tyhjentämään tämän maan ihmisistä ja toisen rotuiset ihmiset tulevat ottamaan haltuun 

maan. Jos Minä en olisi Amerikan rinnalla, häntä ei enää olisi. Aivan kuten Minä rankaisin Israelia, 

niin Minä tulen rankaisemaan tätä kansaa.”  

” Maanpakolaisuus ei tule olemaan vaihtoehto, pikemminkin teloitus. Kuitenkin tulee säilymään 

jäännös ja siitä jäännöksestä tulee nousemaan urhoollisia ihmisiä, jotka tulevat uudelleen 

vakiinnuttamaan tämän maan Minun periaatteitteni mukaan. Edellisen hallituksen pahuudet 

tullaan täydellisesti tuhoamaan, ei edes yhtä tiiltä tule jäämään jäljelle, kun Minä nielaisen 

pimeyden, näiden pahojen ja kaksimielisten ihmisten perustukset.”  

” Saatana tulee viimeistelemään päämääränsä tälle kansakunnalle, mutta tuhkista tulevat 

nousemaan ihmiset, jotka ovat pelottomasti omistautuneet Minulle ja heistä Minä tulen uudelleen 

kansoittamaan Amerikan.” 

 ( Clare ) Mitä tuhon voi enää sanoa? 

 ( Jeesus ) ” Kuten on kirjoitettu Ilmestyskirjan 13:10… ”Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse 

vankeuteen joutuu; jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien 

kärsivällisyys ja usko.”  

” Kuitenkaan Minä en tule hylkäämään Minun uskollisiani, vaan päästämään heidät vitsauksesta, 

joka ollaan päästämässä valloilleen tässä kansakunnassa. He tulevat ylistämään Minua Taivaassa ja 

palaamaan ja uudelleen vakiinnuttamaan oikeamielisyyden kansakuntien keskuudessa.” 

” Huutakaa apuun armoa ja armolla Minä tulen lohduttamaan tämän kansakunnan jäännöstä ja 

langenneita.” 

 

 

80. Jeesus sanoo… Oletteko valmiina Minua varten?...  

Taivaaseennosto harjoitukset ovat puhdistamassa Minun Morsiamiani… 

 
OLETTEKO VALMIINA MINUA VARTEN?... TAIVAASEENNOSTO HARJOITUKSET OVAT 

PUHDISTAMASSA MINUN MORSIAMIANI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Toukokuuta, 2015.  

Clare aloitti… Herra, ole meidän kanssamme ja siunaa meidät kärsivällisellä kestävyydellä, kun me 

otamme vastaan Sinun rohkaisun sanasi… Amen. 

Teistä en tiedä, mutta Minä aina tunnen itseni petetyksi, kun Herra pyytää meitä valmistelemaan 

sydämemme meidän Hääpäiväämme varten, tai kun Hän sallii minun nähdä Hänet esiliinassa 

hääjuhla valmisteluissa, eikä vieläkään Taivaaseennostoa. On todella raskasta käsitellä uusi 

viivästys. Mutta meidän tiemme eivät ole Hänen tiensä. Minä olen vain niin iloinen, että Hän on 

niin myötätuntoinen meidän pettymyksen tunteellemme. 

Tänä iltana Hän jälleen teki selväksi, että on syy, miksi me tunnemme tämän todella innokkaan 

odotuksen ja sitten mitään ei tapahdu. Se ei tarkoita, että me kaikki olisimme harhaluuloisia, Hän 



 
215 

 

itse asiassa inspiroi meitä noina aikoina odottamaan innolla Taivaaseennostoa nykyaikamuodossa, 

ei kaukaisessa tulevaisuudessa, ja Hänellä on hyvin hyvä syy sille.  

Kun minä ensin aloin antamaan YouTube viestejä viime vuoden syyskuussa (2014), Hän hyvin 

nopeasti kertoi minulle, että Morsian ei ole valmis ja Hän viivästyttää maailman tapahtumia 

antaakseen hänelle lisää aikaa. Minä sain paljon arvostelua siitä, mutta minun täytyy sanoa, mitä 

minulle kerrotaan, ei sitä mitä ihmiset haluavat kuulla. Ja veriset kuut ja juhlapäivät tulivat ja 

menivät… ei taivaaseennostoa. Minulla oli rauha siitä, koska ensimmäinen asia, joka minulle 

kerrottiin, oli että hän ei ole valmis. Siispä, tässä me olemme, kahdeksan kuukautta myöhemmin ja 

me yhä odotamme. Tämän illan viesti todella selventää Hänen perustelujaan meille.  

Jeesus aloitti… ” Minä olen odottanut, että sinä tulisit Minun luokseni, Rakkaani. Minä tiedän 

kuinka hyvin traumaattista kaikki tämä on ollut teille molemmille ja muille, jotka ovat odottaneet 

niin hartaasti. Olen hyvin pahoillani, että tuotan teille kaikille pettymyksen kerta toisensa jälkeen, 

mutta Morsian ei ole valmis, Clare, hän ei kerta kaikkiaan ole valmis. Kuitenkin me olemme hänen 

valmiutensa kynnyksellä. Asiat etenevät Minun Kyyhkyjeni sydämissä, heille alkaa sarastaa, että 

meidän suhteessamme on paljon syvempi taso Minun kanssani ja tämä on hyvä. ”  

” Enää ei mene kauaa, mutta Minä en halua sinun ja muiden olevan niin allapäin ja pettyneitä. 

Pikemminkin, Minä haluan teidän kestävän koettelemukset, pysyvän lujina ja jatkaen hyvän 

tekemistä. Clare, jos Minä Taivaaseennostaisin Minun Morsiameni juuri nyt, tällä tunnilla, monet 

heistä, joita haluan ottaa, eivät olisi valmiita. Niin monet, jotka ovat tehneet työtä minulle, heiltä 

puuttuu vielä jotakin. On taso, jolle Minä haluan Minun Morsiameni… irrottautumisen taso, 

hylkäämisen taso, puhtauden taso, jota hän ei ole huomannut tarvitsevansa. Paljon täytyy 

tapahtua, että hänen huomionsa asettuu maaliin ja se on syy näille toistuville koettelemuksille ja 

harjoituksille. ” 

” Sinun kanavasi on vain minimaalinen näyte heistä, jotka etsivät Minua ja kaipaavat Minua ja 

kuitenkin he eivät ole vielä aivan valmiita. Tunti tunnin jälkeen me työskentelemme Meidän 

Rakkaittemme elämässä, toivoen, että he vetäytyvät enemmän ja enemmän maailmasta. Onko se 

liian suuri hinta maksettavaksi sieluista, kokea viivästys, kestää vielä toinen päivä kärsimystä, 

toinen erä koettelemuksia? Onko liian paljon pyydetty Minun Morsiamiltani, että he tukisivat näitä 

ristejä, että Minä voisin täyttää vihki kamarin heillä, joita Minä olen kutsunut, jotka ovat valmiita? 

”  

” Jos te Rakastatte Minua, todella Rakastatte Minua, te tulette haluamaan kaikesta sydämestänne 

sitä, mitä Minä haluan. Ja te voitte tuntea sen heidän huokauksinaan ja surumielisinä itkuina, 

ketkä huutavat apua, että he haluavat päästä sinne, siihen syvyyden paikkaan Minun kanssani, ja 

maailman hylkäämistä, aivan kuten te kerran halusitte olla siellä myös. Jos Minä olisin tullut silloin, 

kun te vielä olitte kamppailemassa paljastamassa ja pääsemässä yli lihastanne, no niin… Jos Minä 

olisin tullut silloin, myös teidät olisi jätetty jälkeen. Siis ettekö te voi kestää vielä vähän enemmän 

valmistelua kerätäkseni ne, jotka ovat, voi niin lähellä? ”  

” ( Clare ) Herra, minä en todella ymmärrä, kaiken kaikkiaan, täytyykö meidän todella olla ilman 

tahroja, ryppyjä ja kauneusvirheitä, kuten Sinun Sanasi sanoo? Kirjaimellisesti? 

( Jeesus ) ” Clare, sinä olet itsekin sanonut sen niin monta kertaa – kuinka se nyt sinulta karkaa? 

Teidän ei tarvitse olla täydellisiä, mutta tahto ja aikomus olla täydellisiä ja ainakin jonkun verran 

hedelmää täytyy olla paikallaan. Johdonmukaista vaivannäköä, muutosta parempaan ja muistakaa, 
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että Minä ”teen mitä pitää tehdä” sielussa – Minä lähinnä kutsun hänen ponnisteluaan ja 

vaivannäköään. Ihan liian monet yhä kiertävät ympäri ja tekevät kompromisseja. Kompromissien 

teko täytyy loppua. Minä tarvitsen puhtaan, omistautuneen aikomuksen ja hedelmän, joka 

tuottaa. Tämä maksaa, mutta kun sen maksun maksaa, niin Minä näen, että hän on vilpitön ja 

Minä tulen sen palkitsemaan. ” 

” On heitä, jotka asuvat yhdessä, eikä heillä ole aikomustakaan mennä naimisiin. Tämä on synti. 

On heitä, jotka ovat pahasti velkaantuneet maailmalle ja jatkavat velkauttavaa elämäntyyliä 

tehdäkseen vaikutuksen kavereihinsa. ” 

” On heitä, jotka tietävät, että he käyttävät maailmallisia keinoja vaurastuttaakseen kirkkoaan, he 

tuntevat sen omassatunnossaan, mutta jatkavat sitä joka tapauksessa, koska he haluavat isomman 

ja vauraamman seurakunnan ja elämäntyylin. ” 

” On heitä, joita minä olen kutsunut kääntämään selkänsä maailmalle ja liittymään Minun 

agendoihini ja kuitenkin he tukeutuvat elämään elämää, jossa he ovat alamaisia katoille päittensä 

päällä ja ruualle mahoissansa kuin myös mukavilla autoilla ajamiselle ja uusinta mallia oleville 

kännyköille. Kuitenkin Minä tarvitsin heitä ja kutsuin heitä jättämään kaikki ja kulkemaan 

evankeliumismin, lähetystyön pölyisiä polkuja köyhien keskuudessa. ” 

” On heitä, jotka ovat sidoksissa kulttuuriinsa – he tuntevat kutsun lähteä pois, mutta he etsivät 

perheittensä ja kavereittensa hyväksyntää enemmän kuin Minun hyväksyntääni. Joitakin heistä 

Minä olen kouluttanut missio mielessä, mutta perheen taholta tulevan paineen vuoksi he 

kieltäytyvät lähtemästä. ” 

” Jokainen, joka rakastaa maailmaa ja kaikkea, mitä se voi tarjota enemmän kuin mitä he 

rakastavat Minua, ei ole Minun arvoiseni. He ovat sidoksissa ja Minä en voi ottaa heitä, ennen kuin 

he luopuvat itsestään ja maailmasta, kerta kaikkiaan. Sinä tiedät tämän Clare, sinä olet ollut 

samassa tilanteessa. ” 

” Ja on muitakin, jotka ovat oikeassa paikassa, jotka pysyttelevät työpaikoissaan ja kasvattavat 

perheitään ja ovat yhä uudelleen valinneet olla tekemättä kompromisseja ja heidät on toistuvasti 

sivuutettu ylennyksistä työpaikoillaan, koska he eivät olleet tarpeeksi ”joustavia” moraaliltaan 

tyydyttääkseen kyseenalaisia kaupankäyntikäytäntöjä, joita heidän päällikönsä määräsivät heille. 

On kotiäitejä, jotka ovat uskollisia miehilleen, he kammoavat asioita kuten saippuaoopperat ja 

kasvattavat lapsiaan tulemaan pyhiksi. Minä tulen ottamaan heidät. Kuitenkin on toisia, jotka 

elävät tällä saastalla, elävät kuluttaakseen rahaa ostoskeskuksissa tehdäkseen vaikutuksen 

kavereihinsa ja salliakseen lastensa tehdä mitä mielivät, koska he eivät halua selkkauksia 

perheissään. Heitä Minä en voi ottaa Taivaaseennostossa. ” 

” Nämä kaikki ovat merkkejä, että he rakastavat maailmaa enemmän kuin mitä he rakastavat 

Minua. Siispä, Minä en voi ottaa heitä. Saatko sinä kokonaiskuvan tästä? ” 

( Clare ) Kyllä, Herra, minä saan. 

( Jeesus ) ” Sen lisäksi on monia, joiden pelastus on vaakalaudalla ja jos maailma murenisi yhdessä 

yössä, minkä se tekee, sitten kun Morsian on siirretty – he tulevat menemään vähimmän 

vastustuksen polkua tai kuolevat tapahtumissa, eivätkä ole katuneet. Minä jonglööraan kaikkia 

näitä tekijöitä päätöksissä, mitä me olemme tekemässä ja Me olemme puuttumassa maailman 

tapahtumiin pidätelläksemme pahinta, kunnes on aika. Siispä, Minä epätoivoisesti tarvitsen teidän 
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yhteistyötänne, paastoja, rukouksia, elämän muutoksia, totuuden viemistä lähellänne oleville ja 

heidän kääntymisensä rukoilemista. ”  

” Jos te ette voi iän tai sairauden takia paastota, tarjotkaa Minulle jokapäiväinen kipunne, jota 

kärsitte, epämukavuutenne, nöyryytyksenne, surunne. Kun Minä sanoin, nostakaa ristinne ja 

seuratkaa Minua, Minä tarkoitin kantakaa elämänne kärsimyksiä rohkeudella, kestävyydellä ja 

valittamatta. Minun armossani on tarpeeksi teille, ja Minun voimani täydellistyy teidän 

heikkoudessanne. Minä käytän ihan viimeisenkin unssin kärsimystä uskovan elämässä. Nämä ovat 

valtavia paastouhrauksia. Ja kuuliaisuus Minun tiedossa olevalle tahdolle on myös voimakasta. 

Tottelevaisuus tuo valtamerellisen siunauksia ja armoja. Tottelemattomuus turhauttaa Minun 

suunnitelmaani teidän elämässänne ja toisten elämässä. ” 

” Voi, Minun Morsiamieni, tehkää yhteistyötä Minun kanssani näinä aikoina. Minä tarvitsen teitä 

kaikkia kantamaan ristiä, joka on sopiva teille tässä elämässä. Pian se on ohi ja teillä tulee olemaan 

huoleton ilon ikuisuus. Mutta toistaiseksi, olkaa urhoollisia. Meidän täytyy työskennellä niin kauan 

kuin vielä on päivänvaloa. ”  

” Monet teistä ovat edistyneet huomattavasti pidättäytymisviikollanne tyhjänpäiväisistä internet 

surffauksista ja TV:stä – monet teistä ovat kokeneet Minut tavalla, jota ette koskaan uskoneet 

mahdolliseksi. Jotkut ovat turhautuneet ei niin täydellisistä tuloksista, mutta kuitenkin ovat 

tunteneet olevansa lähempänä Minua. Voi, tämä on ihailtavaa, Minä olen niin hyvin mielissäni 

kaikista teistä, jotka teitte tästä viikosta itsenne valmistautumisajan Minua varten. ” 

” Ymmärrättekö te? Minä kuorin teistä pois puutteitten kerroksia joka kerta, kun te tunnette 

Taivaaseennoston kiireellisyyttä. Olipa se verinen kuu, juhlapäivä tai profeetallinen sana – sillä ei 

ole väliä. Minä yllytän teitä olemaan valmiina, Minä haastan teidät kiipeämään korkeammalle. 

Nämä ovat valmistautumisen aikoja teille kuin myös heille, jotka ovat kaukana Minusta. ” 

” Monet teistä ovat huomanneet asioita luonteessanne, joita ette tienneet olevan olemassakaan. 

Minä olen osoittanut asioita järjestettyjen olosuhteiden kautta valottamaan asennetta, jonka 

luulitte jo hallitsevanne. Minä sanoin, että Minä tekisin tämän ja Minä olen ollut uskollinen Minun 

Sanalleni. Kuitenkaan jotkut teistä eivät ole huomanneet paljastamaani puutetta osaksi Minun 

lupaustani teille. Nyt olisi hyvä aika arvioida uudelleen kaksi viimeistä viikkoa ja katsoa, mitä tuli 

ilmi, mikä aiheutti teidän vakaumuksenne, katumuksenne ja sai teidät muuttamaan tapojanne. 

Kun Minä annan teille sanan, teillä on tapana unohtaa, että Minä sanoin teille, että se tulee 

tapahtumaan, koska elämänne kiireisyys vie teidän huomionne Minusta. Minä en tuomitse teitä 

siitä, Minä vain pyydän teitä olemaan hieman valppaampia. ” 

” Ja niille teistä, Minun Suloiset Morsiameni, jotka ovat huomanneet uuden vapauden rajoittavan 

teidän yhteydenpitoanne maailmaan, teille Minä tulen suihkuttamaan armoja, kun te jatkatte tilan 

tekemistä Minulle. ” 

 ” Minä syleilen teitä ja suutelen jokaista teistä otsalle, sinetöiden teidät Minun rakkauteni 

tuoksulla ja lupaan, että pian me olemme yhdessä ikuisesti, teidän Taivaallisessa Kotimaassanne. 

Sinnitelkää ja olkaa Rauhassa. Te olette tehneet hyvin joka kerran, kun valitsitte Minut maailman 

asioita ennen. Jopa pienet asiat merkitsevät Minulle suuresti. ” 
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81. Jeesus selittää…  

Minun Morsiameni on valinnut yksin Minut… Häittemme syvempi Merkitys 

 
MINUN MORSIAMENI ON VALINNUT YKSIN MINUT… HÄITTEMME SYVEMPI MERKITYS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 17. Toukokuuta, 2015.  

( Clare ) Oi Herra. Mistä Sinä haluaisit puhua?  

( Jeesus ) ”Hääpäivästämme.”  

( Clare ) Todellako? Minä luulin, että se on taas työstettävänä… odottaen, sinnitellen jne.  

( Jeesus ) ”No, täytyy olla jotakin odotettavaa.”  

( Clare ) Se on totta.  

( Jeesus ) ”Ja mitä pidempi odotus, sen erityisempää sen täytyy olla.”  

( Clare ) Oi, minä tiedän, että se tulee olemaan ”kuin ei tästä maailmasta” -erityistä.  

( Jeesus ) ”Minä sanoisin niin. Tämä tulee olemaan päivä, jolloin elämäsi muuttuu jostakin 

yksittäisestä ja erityisestä joksikin ikuiseksi ja kunniakkaaksi. Se tulee olemaan huppukohta kaikille 

suunnitelmille ja unelmille, joita et edes tiennyt koskaan omaavasi. Se tulee olemaan päivä, jolloin 

otat itsellesi kunnian manttelin, joka annetaan heille, jotka ovat jättäneet itsensä ja maailman 

täysin taakseen. Se on päivä, jota Minä odotan innolla, koska tulet tuntemaan, jopa kuten sinut 

tunnetaan.”  

”Tämä tulee olemaan päivä, jolloin sinä jätät kivun, kärsimyksen, pimeyden, epäilyn ja 

masennuksen täysin taakse, kun astut elämään, jonka Minä olen aina kaivannut sinun saavan. 

Minä tunnen sinun DNA:si jokaisen osasen, Minä tiedän, mikä saa sinut tavattoman onnelliseksi ja 

toiveesi täyttymään. Minä tiedän sinun varsinaisen päämääräsi ja sinä päivänä se tulee olemaan 

sinun kaikki kaikessa. Enkelit tulevat riemuitsemaan, kun me kuljemme käytävää pitkin, meidän 

elämämme mittainen päämäärämme yhdessä on täytetty.” 

( Clare ) Herra, on käsitykseni ulkopuolella, että Sinä haluat minut ikuiseksi kumppaniksesi 

sellaisella hyvin henkilökohtaisella tavalla. Täytyy olla todella jotain ihmeellistä, mikä on mennyt 

minulta ohi Sinun viehtymyksessäsi minuun ja haluusi, että minä olen niin erityinen osa Sinun 

elämääsi.  

( Jeesus ) ”Haluatko sinä tietää, mikä se on?”  

( Clare ) Oi, ehdottomasti. 

( Jeesus ) ”On kuin Jumalallinen Osanen Minua Itseäniolisi vedetty aivan Minun povestani ja sille 

annettu vapaus lentää. Ja hän kierteli koko maailman ylhäältä alas ja tuli juosten takaisin Minun 

luokseni, haluten tulla otetuksi takaisin ylös Minuun enemmän kuin mitään muuta.” 

( Clare ) Kun Hän puhui, näin Hänen ottavan sisältä rinnastaan täydellisen pyöreän pallon 

läpikuultavaa valoa, se muistutti minua voikukasta, joka on täysin ikääntynyt läpikuultavaksi 

palloksi, jota meillä oli lapsena tapana puhaltaa ja lähettää sirotellen tuuleen. 
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( Jeesus ) ”Ja aivan samalla tavalla, Minä olen suonut sinulle vapaan tahdon ja Minä olen päästänyt 

sinut menemään ja tutkimaan ja löytämään maailman ja toivottavasti tulemaan takaisin kotiin 

Minun luokseni ja elämään täällä Minun sydämessäni ikuisesti. Oi, kuinka Minä kaipaan nähdä 

Minun vaikuttavan luomakuntani palaavan, niin vapaalla tahdolla varustetun, että hän voi valita 

mitä tahansa itselleen… ja kuitenkin hän valitsee vain Minut. Ja me olemme jälleen yhdistetyt 

sellaisessa autuudessa, että se saa jopa enkelitkin laulamaan. Elämäsi kruunaava hetki on päivä, 

jolloin sinä palaat Minun luokseni ja valitset tekijäsi yli kaiken sen, mitä Hän koskaan on tehnyt. 

Siispä, elämän täyttymys on tullut täyden ympyrän ja sinä olet palannut ylistämään ja ihailemaan 

Minua ikuisesti – ja Minä en voi hillitä Minun silmiäni näkemästä sinua, Minun korviani kuulemasta 

sinua, Minun käsivarsiani pitelemästä sinua.”  

”Tiedätkö, kuinka moni menee harhaan, eikä koskaan palaa… he juuttuvat johonkin pimeään 

nurkkaan ja hiljaa hajoavat. Valo, ilo, itse elämä, joka heille oli suotu, hitaasti haihtuu, kunnes on 

vain pimeyttä jäljellä. Oi, kuinka traagista, että tämä mitä rakastetuin elämän osanen on 

menettänyt tarkoituksensa ja olemuksensa. Ja se tekee niistä, jotka palaavat Minun luokseni jopa 

kallisarvoisempia ja rakastetumpia. Oi, se on niin traaginen lopputulos niin kallisarvoiselle alulle 

elämässä.” 

”Katsohan, tämä jumalallinen elämän olemus, joka sinulle on välitetty, on niin uskomaton, niin 

ainutlaatuinen, niin yksilöllinen, että vain Minä voin havaita sen aivan kokonaisuudessaan. Vain 

Minä voin arvostaa sitä, vain Minä voin täyttää sen toiveet, vain Minulla on avain sen kohtaloon ja 

täyttymykseen – ja se itsessään on sellainen ylevä mysteeri, että se saa liikkeelle autuuden 

valtameren Minun Olemuksessani. Kyllä, sinä Minun rakkaani, Minun pikkuiseni, luot autuuden 

valtameriä, ikuisesti kieppuen ylistyksen ja kiitoksen annon tanssissa – iloa siitä, että juuri on 

elossa ja Jumalasi elävöittämä, että kaikki mitä voit tehdä, on palauttaa tämä ilo Minulle 

ylistyksessä. Ja kaikki, mitä Minä voin tehdä, on ihmetellä sinun rakkautesi suunnattomuutta, mikä 

tuo Minulle ilon kyyneleitä – sillä osa Minun omaa lihaani: liha Minun lihastani ja luu Minun 

luustani, on valinnut yli kaiken muun palata Abbansa, Isänsä, luo ja tanssia elämän ja kiitoksen 

tanssia olemuksensa lahjan vuoksi.” 

”Oi, se on niin suuri mysteeri, ettei kukaan muu paitsi Minä Itse, voin todella käsittää ja arvostaa 

sitä. Jopa kun sinun silmäparkasi menevät uupumuksesta kiinni, me tanssimme ilon tanssia – 

ikuista elämää, joka asetettiin siivilleen etsimään ja palaamaan, uimaan vastavirtaan ja palaamaan 

syntymäpaikalleen, ainoaan paikkaan, mikä koskaan voisi tyydyttää häntä. Ja Minä olen odottanut, 

odottanut ja odottanut… ja viimein tulee yksi pomppien Taivaan peltojen poikki, etsien 

syntymäpaikkaansa Minun povessani.” 

”Oi Clare, ei ole sanoja kuvaamaan iloa, jota Minä tunnen, kun Minun aivan Oma lihani ja luuni 

palaavat takaisin! Tämä on osa suurta perheen mysteeriä, se on elämän tarkoituksen 

mikrokosmos. Tässä Minä olen, Isä, antaen elämän siemenen, vapauden valita ikuisuus Minun 

kanssani – tai kadotus. Vapaus elää valheessa tai totuudessa. Oi, mitä ihmeellisiä ja yleviä asioita 

on ihmiskunnalla vielä ymmärrettävänä! Ja Taivaassa se tulee todellisuudeksi ja tulet saamaan 

tarvittavaa oivallusta ymmärtää tämä suuri Luomisen Mysteeri ja miksi Minä olen suunnitellut, 

että jokaisen miehen tulisi saada täydellistymä naisessa ja yhdessä heidän tulisi tuottaa 

jälkeläisiä.” 

”Tässä Minä olen antanut sinulle vain ymmärtämyksen siemenen, ohikiitävän katsauksen elämän 

kiertoon, kuten Minä suunnittelin sen ja sen kaikkein Kunniakkaimman lopputuloksen. Nyt Minä 
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haluan sinun mietiskelevän näitä syvällisiä elämän elementtejä, sen mielessäsi olevan tiedon 

mukaan, että omasi on pian tulossa täydellistymiseen Minun käsivarsillani, koko ikuisuudeksi. 

Tämä on vaalittavaksi ja syvällisesti pohdittavaksi. Minä siunaan teidät nyt Minun 

loppumattomalla kiintymykselläni joka ikistä kohtaan. Pyydän, jatkakaa maailman 

hylkäämisessänne, sillä hyvin pian te tulette saapumaan lopulliseen määränpäähänne.” 

 

 

82. Jeesus selittää… Askeleenne Tottelevaisuudessa & Niiden ikuinen Merkitys 

 
ASKELEENNE TOTTELEVAISUUDESSA & NIIDEN IKUINEN MERKITYS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 18. Toukokuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ”Pyydän, Minä tarvitsen sitä, että te ette anna periksi, sieluja tavoitetaan teidän 
tottelevaisuutenne vuoksi.”  

( Clare ) Onko Sinulla viestiä Sinun kallisarvoiselle Morsiamellesi tänä iltana?  

( Jeesus ) ”Todella, Minulla on. Hän on kauniimpi kuin voi kuvata. Jokainen askel, jokainen aikomus 
on pyhitetty pyhyydessä, koska hän on Minun. Hän on antanut itsensä Minulle, 100%. Hänen 
tottelevaisuutensa ei ole vain kaunista, se on ainutlaatuista. Sillä aikaa, kun muu maailma juoksee 
edestakaisin omassa tahdossaan, hänen askeleensa jumalallistuvat hänen tottelevaisuudessaan. 
Hän ei voi nähdä jalkojensa kauneutta ja jokainen askel, minkä hän ottaa, mutta jopa se jättää 
jumalallisen tuoksun hänen jälkeensä.”  

”Jos Minun pitäisi maalata sinulle kuva hänen tottelevaisuutensa arvosta, sinä näkisit kauniin ja 
täydellisen jalan kultaisissa sandaaleissa, joihin on niitattu helmiä ja jalokiviä ja jokainen askel 
antaisi suloisen kellojen sävelen. Ja kun nostaisi jalkaansa, liljoja versoisi välittömästi siitä ja ne 
antaisivat tuoksuaan. Loistevalo ympäröisi ne ja ne antaisivat valoaan.”  

”Ja mitä vaikeammat hänen tehtävänsä ovat, mitä ihmeellisempiä ääniä hän antaa, sen 
runsaammin tulee kukkia ja Hedelmiä. Ja kun hän kulkee kovin kulunutta polkua joka päivä, 
hedelmäpuut alkaisivat versomaan polun kummallakin puolella ihastuttavasti tuoksuvin kukin ja 
loppujen lopuksi herkullisia hedelmiä, jotka ruokkisivat jopa uupuneimmatkin ja sodan runtelemat 
sielut.”  

”Tällainen merkitys hänen tottelevaisuudellaan on Minulle ja nämä rakkauden kukat eivät koskaan 
haihdu niin kuin maapallon kukat. Ei, pikemminkin ne jatkavat moninkertaistumistaan, kunnes 
niitä on metsä täynnä. Ne ovat kukkia, joita voidaan poimia ja ne säilyvät ikuisesti, antaen 
tuoksuaan läpi aikojen. Ja Minä tulen hänen puutarhaansa ja karsin näitä puita ja kukkia, niin että 
ne antavat jopa enemmän hedelmää ja kuinka kaunis on puutarha säleikköineen ja herkästi 
riippuvine oksineen, jotka miellyttävät silmää kuin myös makuaistia.”  

”Siispä, näethän, tottelevaisuus ei ole mikään pieni asia. Se ei vain tuo hedelmää hetkeen, vaan 
myös ikuisuuteen. Ja Minä tulen puutarhaan ja poimin tämän hedelmän ja lähetän sen moniin eri 
paikkoihin, missä parannusta tarvitaan. Näethän, armoja on investoitu tähän hedelmään, koska se 
oli tehty rakkaudella ja tottelevaisuudella, niin että armo tuo hedelmää, mikä voidaan syödä ja se 
voi hyödyttää muita.”  
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”Oi, mitä mysteereitä Minä rakastaisin jakaa teidän kaikkien kanssa! Niin monia mysteereitä ja 
asioita, jotka hämmästyttäisivät teitä loputtomasti! Taivaan tekemiset ja hengellinen elämä ovat 
ilman loppua. Näettehän, tämä tottelevaisuus luo Taivaan kaltaisen ilmapiirin. Todella Minun 
Valtakuntani on tullut, Minun Tahtoni tapahtunut. Ja voi kyllä, paholaiset vihaavat näitä hengellisiä 
puutarhoja ja ovat jatkuvasti pohtimassa tapoja tuhota ne.”  

”He käyttävät pääasiassa itsekkyyttä… omapäisyyttä. Makuaistin ilot voivat inspiroida 
itsekkyyteen, maailmalliset saavutukset voivat myös inspiroida siihen. Mikä tahansa, mikä tuo 
nautintoa itselle, sitä voidaan käyttää saastuttamaan puutarha inhottavilla madoilla ja ötököillä, 
jotka tuhoavat kaiken näkyvillä olevan. Mielihyvän madot hyökkäävät kukkien varsiin. Pienet 
itseen keskittymisen ötökät nipistävät kukkia, kunnes ne ovat rumia ja ruskeita. Ylpeyden home 
alkaa kasvamaan juurissa, kunnes ne eivät enää voi tuottaa ja varustaa kukkia.”  

”Kyllä, te voitte nähdä kaikki muut tuholaiset, mutta home juurissa on näkymätöntä puutarhassa. 
Ylpeydessä synnytetyt hedelmät ja kukat eivät koskaan kestä. Kun ylpeys kerran on tullut 
puutarhaan, kaikki katoaa lopulta. Tämä on aina ensimmäinen hyökkäysreitti – ylpeys tuhoaa 
kaiken, mitä teette, niinpä te ette korjaa ikuista hedelmää poluiltanne.”  

”Mutta takaisin tottelevaisuuden kauneuteen. Tällä menneellä viikolla, monet Minun 
Morsiamistani olivat tottelevaisia. Kyllä, todella, he kääntyivät pois kaikesta hyödyttömästä ja 
maailmallisesta Minun vuokseni – tottelevaisuudesta ja uskosta.”  

”Ja mitä hedelmää jotkut heistä ovat korjanneet! Parantumisia perheessä, suurempaa syvyyttä 
Minun kanssani, mielenrauhaa ja sydämen iloa. Ihmissuhteet ovat kukoistaneet epäitsekkyyden ja 
rakkauden ilmapiirissä. Näettekö hedelmää omassa elämässänne? Te olette saattaneet menettää 
yhteyden maailmaan – mutta kuinka paljon enemmän te olette voittaneet Minusta?”  

”Siispä, jos te olette hyötyneet tästä ajasta, jatkakaa sallia itsellenne enemmän ja enemmän 
vapautta maallisesta mediasta ja jatkuvasta negatiivisuuden surinasta, mitä hehkutetaan 
mediassa. Tämä on viholliselta niin tahallista ja aikomuksellista. Se luo pelon ilmapiirin ja hän saa 
niin paljon tuhon satoa ihmisiltä, jotka ovat jatkuvasti peloissaan ja epävarmoja.”  

”Minun Morsiameni, jos te haluatte olla pyhiä Minun edessäni, teidän täytyy elää Pyhästi. Teidän 
täytyy heittää menemään maailma ja omaksua elämän pyhyys. Teillä ei ole aavistustakaan näitten 
päätösten hedelmästä, eikä teillä tule olemaankaan, ennen kuin Taivaassa. Siispä, Minä rohkaisen 
teitä nyt.”  

”Minä välitän määrätietoisuuden armon Minun Morsiamilleni, niin että he tulevat karsimaan pois 
kaikki maailman rikkaruohot ja jatkamaan kulkua pyhyyden polulla, missä te tulette tuottamaan 
hedelmää, mikä on ikuisuuteen saakka.” 

 

 

83. Jeesus selittää… Keitä te olette Minulle & Kohtalokkaat Esteet Matkan varrella 

 
KEITÄ TE OLETTE MINULLE & KOHTALOKKAAT ESTEET MATKAN VARRELLA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 31. Toukokuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ” Minä haluan puhua Rakkaudesta, tavasta, jolla Minä rakastan, tavalla, jota kukaan 

ei ymmärrä, kuinka Minä rakastan. Katsohan, Maapallolla on joko eros (=himo, himokkuus, 
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fyysinen vetovoima), tai agape (=jumalallinen rakkaus, pyyteetön rakkaus), mieluummin leikattua 

ja kuivattua, romanttista tai veli-sisar rakkautta. Mutta Minä vaalin teitä niin kuin hienointa 

timanttia puhtaimmassa kulta-upotuksessa. Yhtenä päivänä, kun sinä teit huonon valinnan, Minä 

tulin luoksesi aviopuolisonasi voimistamaan sinua. Minä tunnistin sinun aikomuksesi ja kunnioitin 

sitä. Pikemminkin kuin, että Minä olisin keskittynyt sinun huonoon arvostelukykyysi, Minä tulin 

rinnallesi kohottamaan sinua ja antamaan sinulle toivoa ja jopa ymmärtämystä itsestäsi. ”  

” On eri asia, kun henkilö muodostaa synnin tavan ja aivan toinen asia, kun he muodostavat 

pyhyyden tavan, mutta eivät aina toimi itsekontrollin, viisauden ja kypsyyden huippukohdan 

mukaan. Minä ennakoin, minne sinä olet menossa ja aivan kuin mies aukaisee oven naiselle ja jopa 

sieppaa hänet, kun hän liukastuu, Minä olen sinun rinnallasi, ystävällisesti, huolissani sinun 

hyvinvoinnistasi, lukien täydellisellä selkeydellä sen suunnan, minne sinä olet kamppailemassa 

mennäksesi ja ennakoin esteet, mitä Minä tiedän sinun tulevan kohtaamaan. ” 

” Minä pyyhin turhautumisen kyyneleet poskiltasi, kun sinä jäit tavoitteestasi. Minä istun vieressäsi 

ja neuvon sinua, kun olet ihan hukassa, että mitä pitäisi tehdä. Minä kuuntelen hellästi sinun 

ajatuksesi, tunteesi ja pyrkimyksesi koko päivän ajan, väsymättömästi, ottaen sen kaiken sisään 

juoniakseni kurssiasi määränpäihin, jotka Minä olen asettanut sydämeesi. ” 

” Minä en menetä yhtään tilaisuutta olla osa sinun elämääsi, Minun Rakkaani. Sinun elämäsi on 

Minun elämäni myöskin, me todella olemme Yhtä ja Minun koko olemukseni käynnistyy 

avustaakseen sinua saapumaan Meidän määränpäähämme. Minä asetan jaloja ajatuksia 

sydämeesi, jopa kultaisen sellon, jonka näit… voi, Minä teetätin sen sinulle kauan ennen kuin sinun 

sydämesi jyskytti siihen suuntaan. Sitten Minä laitoin sen halun sinuun, koska Minä tiesin, että se 

oli sinun DNA:si kuvio, ja täyttymys, jonka Minä suunnittelin ennen ajan alkua, vaikka se onkin 

vaikeaa teidän ihmisten ymmärtää. ”  

” Meillä oli Meidän omat sopimuksemme, kun Minä synnytin sinut, meillä oli Meidän unelmamme, 

Meidän omat suunnitelmamme ja lopputulokset, jotka vain Minä voin suunnitella täydellisiksi. Voi 

kyllä, ihminen junailee kurssiaan, mutta todellisuudessa hän on vain sokea mies tunnustelemassa, 

kun Minun Henkeni avustaa sekä avaamalla ja sulkemalla ovia hänen edessään. Jopa suljetuilla 

ovilla on merkitystä kaikkien hänen unelmiensa kehittymiselle. ”  

” Voi, Clare, jos ihmiset vain voisivat oppia luottamaan Minuun ja tekemään vieraita asioita, joita 

Minä pyydän heiltä, Voi jos he vain tekisivät. Heidän turhautumisensa, heidän tyhjyytensä, heidän 

hukassa olon tunteensa, kun he sokeasti tunnustelevat matkan varrella, niin monta kertaa se 

johtuu heidän ylpeydestään, koska he kieltäytyvät päästämästä irti siitä, mitä ”he tietävät” 

omaksuakseen sokean polun, jota Minä toivon asettavani heille… vain pieni koira johdattamassa 

heitä. ” 

( Clare ) Tässä Herra puhuu kielikuvalla nöyryydestä, alistumisesta ja tottelevaisuudesta. Minä olen 

huomannut, että Hän ei käytä meidän hankittuja taitojamme elämässä vaan pikemminkin 

ilahduttaa heittää meidät pää edellä kylmään veteen, niin Hän yksin voi saattaa loppuun Hänen 

tahtonsa meidän elämässämme.  

( Jeesus ) ” Mutta niin monet jo tietävät vastaukset ja eivät voi antaa tilaa viisaudelle, jonka Minä 

lähetin heille. Mitä älykkäämpi sielu, sen suurempi riski on epäonnistua heidän todellisessa elämän 

tarkoituksessaan. Heidän älynsä perustuu ihmisten tapoihin, jopa filosofian korkeudet ja ajatukset 

tulevat kohtalokkaiksi esteiksi heidän tiellään, jota Minä kutsun heitä matkaamaan. ” 
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” Heidän kontrollin tunteensa elämissään on vain kangastusta, he saapuvat määränpäähänsä ja 

eivät löydä mitään, minkä he ajattelisivat tyydyttävän heidän sisäisiä syvyyksiään. Sitten he ovat 

surullisia kaikesta lohdutuksesta ja tuntevat tulevansa palkituiksi kauhealla tyhjyydellä, kun se on 

vain heidän omien tekojensa hedelmä. ”  

” Kuinka harvinaista on löytää mies tai nainen, joka on valmis kuolemaan täysin itselleen ja 

omaksuvan vain Minut. Siksi Minä arvostan heitä, jotka niin tekevät, NIIN paljon. He ovat Minun 

lohdutukseni kylmässä ja välinpitämättömässä maailmassa, missä menestyksen loisto johtaa heitä 

sokeasti ja imee heistä itse elämän.”  

” Siispä ymmärtäkää kaikki Minun Rakkaani, Minun Morsiameni, Minä vaalin ja kannan teitä 

hellästi teidän määränpäähänne. Te olette kohdanneet itsenne ja päättäneet olla seuraamatta 

omaa viisauttanne ja niinpä Minä olen vapaa maalaamaan teidän kankaallenne Minun mitä 

ainutlaatuisimmilla väreilläni ja muovaamaan, kunnes te olette saapuneet siihen täyttymyksen 

tilaan, kaikkeen, josta Minä unelmoin, kun Minä tein teidät.” 

” Siis katsokaahan, kuinka Minä mahdollisesti voisin olla karski teidän kanssanne? Te olette kuin 

pienet taaperot, jotka seuraavat Isiä, iloisina, riemukkaina, Hänen läsnäolossaan, haluten vain olla 

Hänen kanssaan ja tuoda Hänelle iloa. Kuinka Minä riemuitsen ja laulan teidän yllänne ja todella te 

olette Minun silmäteräni ja täydellisyyteen hiotun kallisarvoisen jalokiven kimallus. Minä vartioin 

teitä erityisen suurella huolella, sillä Minun itse elämäni on investoitu teihin. Voi, kuinka mielissäni 

Minä olen sielusta, joka on huomannut, kuka hän todella on ja täysin hyljännyt itsensä rakastavan 

Isänsä käsivarsille. ”   

” Minä siunaan teidät kaikki nyt, Minun kallisarvoiset, kallisarvoiset Morsiameni… te, jotka olette 

hylänneet itsenne Minun toiveilleni ja halveksineet maailman laakeriseppeleitä. Voi, kuinka Minä 

vaalin teitä. On vain yksi asia jäljellä teille ja niinpä Minä annan sen… Minä siunaan teidät kyvyllä 

vastaanottaa Minun Rakkauttani, Minun ajatuksiani ja Minun visioni siitä, kuka te todella olette 

Minulle, vaaliaksenne sitä sydämissänne ja että ette koskaan enää anna sitä teiltä pois otettavan. ” 

 

 

84-1. Jeesus selittää…  

Vihollisenne ovat Minun puhdistavat Tuleni & Minulla on täysi Kontrolli 

 
VIHOLLISENNE OVAT MINUN PUHDISTAVAT TULENI… MINULLA ON TÄYSI KONTROLLI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 30. Toukokuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ”Vihollisen puhdistaviin tuliin liittyy niin paljon enemmän, kuin kukaan todella on 
tietoinen. He ovat Minun puhdistavat tuleni, varteenotettava voima irti päässeenä, surkuteltava 
voima sidottuna ja Minulla on täysi kontrolli kaikkina aikoina.” 

( Clare ) Oi Herra, tuo ajatus on niin haastava. ”Kuinka Sinä voit sallia tällaisia asioita, kuten nämä 
armottomat tappamiset?”  

Tässä minä puhun sielun ja Jumalan välisestä sopimuksesta, kun heidät on lähetetty ruumiiseen. 
Joillakin on hyvin lyhyet ja surulliset elämät, mutta se on sovittu, ennen kuin heidät on lähetetty 
Maapallolle.  
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( Jeesus ) ”Se juuri on ongelma, Clare, sinä et ole Minä ja sinä et näe, kuten Minä näen. Sinulla on 
vain yksi millisekunti koko suunnitelmasta, huurrehiutale jäävuoren päältä. Oi, on niin paljon 
muuta nähtävää, mutta nyt Minä pyydän vain, että luotat Minuun ja kuuntelet.”  

( Clare ) Olen pahoillani.  

( Jeesus ) ”Ei, ei ole mitään syytä olla pahoillaan. Minä aavistelin reaktiotasi ja se sopii myös 
muiden ajatuksiin. OK, voinko nyt saada sinun täyden huomiosi?”  

( Clare ) Olen tässä.  

( Jeesus ) ”Vain vaivoin. Kun kuulet tarinan, sinä saat yhden puolen ja tämänhetkisen. Sen 
pikkiriikkisen huurrehiutaleen alla on jäävuorellinen historiaa. Asioita, jotka eivät koskaan tule 
ihmisten mieliin, koska he eivät ajattele niin kuin Minä ja he eivät välitä ajatella kuin Minä 
ajattelen. Siksi niin monet asiat ovat mysteeri heille. Se ei tarkoita, että ei olla empaattisia ja 
rukoilla - ei, veljellinen rakkaus ja rukous ovat äärimmäisen tärkeitä. Te voisitte olla heidän 
kengissään huomenna.”  

”On sukupolvia jatkuneita kirouksia, kätkettyjä syntejä, kulttuurillisia vaikutteita, jokaisten asiaan 
liittyvien henkilöiden välisten suhteitten vuorovaikutuksia ja jopa heidän sukupolvikirouksiansa, 
asioita, jotka menevät satoja, ja joskus jopa tuhansia vuosia taaksepäin. Tämä ei pälkähdä 
satunnaisen sivustaseuraajan päähän, mutta enkelit ovat tietoisia, siksi te ajoittain tunnette 
vahvoja varoituksia olla tekemättä jotakin, olla menemättä jonnekin, olla olematta tekemisissä 
jonkun kanssa. Teidän enkelinne voivat nähdä, mitä on tulossa.”  

”Pyhä Henki tulee myös kavahtamaan aavistuksella omassatunnossanne. Minä suojelen teitä, 
mutta kun astutte yhden askeleen tottelevaisuuden ulottuvuuden ulkopuolelle, Minä en enää voi 
suojella teitä, kuten Minä haluan.”  

”Katsokaahan, demonit ovat Minun poliiseitani. He odottavat jonossa kaiken päivää seuloakseen 
uskovaa, joskus he jonottavat esteen ympärillä, vain saadakseen yhden iskun sieluun. Kuitenkin 
Minä olen nostanut käteni vastustukseen ja he eivät saa mahdollisuutta. Kun uskova kerran on 
ylittänyt rajan ja ollut tottelematon, kuitenkin lupa annetaan, mutta vain siihen asti. Toisin sanoen, 
se, mitä heidän sallitaan tehdä tai ei sallita, sitä kontrolloi Minun lupani.”  

”Toisissa tilanteissa, Minä sallin demoneille luvan, koska Minä täydellistän sielua hyveessä ja 
kärsivällisyydessä – anteeksiantoa ja hyvettä täytyy jalostaa. Aivan samaan aikaan, kun Minä sallin 
demonin hyökkäyksen, Minä tiedän, kuinka se tulee vaikuttamaan sieluun ja että he puolestaan 
kääntyvät rukoilemaan heidän puolestaan, joita käytetään hyökkäykseen. Hyvin usein niillä sieluilla 
ei ole ketään, jotka rukoilisivat heidän puolestaan ja se, jota kohtaan he hyökkäävät, ovat Minun 
aivan viimeinen turvautumiseni löytää esirukoilijoita. Tästä on ollut kyse myös sinun kanavallasi. 
Ne, jotka ovat hyökänneet sinua kohtaa ilman mitään syytä, ovat olleet vakavassa esirukoilemisen 
tarpeessa, heidän pelastuksensa on kyseessä.”  

( Clare ) Oi Herra, se on niin kovin surullista. 

( Jeesus ) ”Se todella on. Clare, Minä tarvitsen sinun rukouksiasi heidän puolestaan. Katsohan, 
jotkut ihmiset on kasvatettu uskomaan, että Minä olen karskiuden, vihan ja rangaistuksen Jumala. 
Se sen vuoksi, koska ihmiset heidän ympärillään ovat tulkinneet väärin Minut. He olivat 
uskonnollisen hengen kontrolloimia, mikä yksinkertaisesti on demoni, hyvin usein tuomitsemisen, 
katkeruuden, anteeksiantamattomuuden ja kritiikin demoni, sekoittuneena vainoon siinä 
uskomuksessa, että he toimivat oikeamielisesti ja oikaisevat vääriä profeettoja.”  
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”He tietyssä mielessä tulevat Pelastajaksi ja Jumalaksi, koska he ottavat Minun roolini itselleen. 
Tämä on samansuuntainen Messias käsitteen kanssa, paitsi, että ottaisivat maailman synnit, heistä 
tulee syyttäviä lakimiehiä ja tuomareita, tuomiten jokaista, joka ei elä heidän karskin käsityksensä 
mukaan, mikä heillä on Minusta.”  

”Katsohan, he eivät ole tottuneet kuulemaan Minusta hellänä ja rakastavana Jumalana. He eivät 
voi kuvitella viattoman vastasyntyneen kasvojen olevan hyvin paikkansapitävä kuva Minun 
Rakastavan Isäni omista kasvoista… kuten sinä voit. He näkevät Hänet häijynä, raakana ja 
jatkuvasti korjaten langennutta ihmiskuntaa, jossa ei ole yhtään hyvää asiaa, heittäen oikeuden 
salamoita ja haluten tuhota jokaisen, joka jää vajaaksi heidän pyhyyden käsityksestään.”  

”Koska he ovat niin vihan, tuomitsemisen, katkeruuden ja jopa mustasukkaisuuden kuluttamia, he 
ovat vakavassa vaarassa menettää sielunsa. Mutta heidän ymmärryksensä mukaan kaikki toiset, 
jotka ovat menossa Helvettiin, sillä aikaa kun he ovat pyhiä pelastajia, korjaten karskeilla 
hyökkäyksillä ketä tahansa, jota he pitävät harhaoppisena.”  

”Katsohan, sinä olet tullut tuntemaan Minut hellänä, ystävällisenä ja avuliaana, kun sinä lankeat. 
Sinä et aina ole nähnyt Minua tällä tavalla, mutta koska sinä olet avannut sydämesi Minulle, sinä 
näet nyt. Esimerkiksi, kun sinä olit ruokakaupassa, hyvin väsyneenä ja et käyttänyt parasta 
harkintaa siinä, mitä ostit, sinä tulit kotiin, tuntien pahoin, jopa hyvin pahoin ja että sinut pitäisi 
karskisti rangaista ja mitä Minä sanoin sinulle?”  

( Clare ) Oi Sinä olit niin suloinen, minä vain sulin katumukseen, Sinä sanoit… ”Minä autan sinua 
tekemään parempia päätöksiä ensi kerralla.”  

( Jeesus ) ”Ja tämä on todella Minun luonteeni, Minun ystävällisyyteni johdattaa teidät 
katumukseen, hellät sielut ja joskus jopa väkivaltaiset sielut. Kun he tuntevat Minun rakkauteni ja 
anteeksiantoni pyyhkäisevän ylitseen, he sulavat ja katumus virtaa kuin joki heidän syntisistä 
sieluistaan. Vain itsepäiset, omapäiset ja hidasjärkiset sielut, joihin Minun ajoittain pitää käyttää 
voimakkaampia korjauksia, joita Minä vihaan.”  

”Siispä, kun Minä näen muiden tekevän tätä Minun valituille astioilleni, Minä rakastan heitä 
ehdottomasti, mutta Minä en ole tyytyväinen heidän käytökseensä, kuitenkin Minä sallin sen, 
koska he tarvitsevat rukousta. Minä ymmärrän, että he eivät todella tiedä, kuka Minä olen.”  

”MINÄ OLEN oikeamielisyyden Jumala, mutta Minä kannan hellästi karitsat käsivarsillani ja 
johdatan uuhia viisaudella ja hellyydellä. Minä puhun tällä tavalla jopa Minun paimenilleni, niin 
että he puolestaan tulevat oppimaan rakkauden kielen. Rakkautta ja oikeamielisyyttä ei voida 
erottaa, ne kulkevat käsi kädessä. Jotkut ovat siinä käsityksessä, että he voivat käyttää 
oikeamielisyyden miekkaa ja rakkaus ei ole edes kuvioissa. He eivät tunne rakkautta, he tuntevat 
vihaa, suuttumusta ja katkeruutta. He käyttävät epäystävällisiä sanoja, epäystävällisellä tavalla ja 
sitten odottavat, että jokainen tottelee heitä ja he eivät tee muuta, kuin juoksevat heidän luotaan 
pois. Tämä saa heidät vajoamaan syvemmälle katkeruuteen ja tuomitsemiseen.”  

”Katsohan, Minun lampaani tuntevat Minun ääneni ja toista he eivät tule seuraamaan. Siis ilman 
rakkautta on mahdotonta johdattaa, oikaista ja ohjata, eikä koskaan toisten motiiveja tulisi 
tuomita, se on Minun tehtäväni ja yksin Minun tehtäväni. Ne, jotka tekevät tätä, eivät tunne 
Minua, he tuntevat jeesuksen, joka ei ole ystävällinen, eikä hellä, vaan tuomitseva ja etsii aina 
rangaistusta. Jälleen he ovat uskonnollisen hengen tai uskonnollisen demonin uhreja, hän on 
vakuuttanut heidät, että he tekevät Minulle palveluksen, kun he itse asiassa hajottavat lampaat, 
jotka Minä olen niin kovalla työllä tuonut karsinaan.”  
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”He havaitsevat itsensä voimakkaiksi vihan profeetoiksi, jotka on lähetetty julistamaan tuomiota 
kansakunnille. Ja kuitenkin, Tuomio on HEIDÄN portaillaan. Oi Clare, on niin surullista nähdä nämä 
raukat, jotka ovat syntymästä asti kieroutuneet niiden toimesta, jotka eivät tunne Minua. Siksi 
sinun kanavasi on tullut niin tärkeäksi muille, sinä TUNNET Minut ja he kuulevat Minun ääneni, kun 
sinä jaat meidän keskustelumme. Ja oi kuinka heillä on ollut nälkä kuulla Minua… he ovat kuulleet 
ihmisiä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja kaikki, mitä he haluavat, on rakastaa Minua ja olla 
Minun rakastamiani, ei että heidän selkiinsä olisi nidottu pino uskonnollisia sääntöjä ja ihmisten 
tekemiä käsityksiä.”  

”He, jotka ovat Minun oman sydämeni mukaisia paimenia, ovat kauhean vainottuja, mutta sitten 
he käyttävät Minun Orjantappura Kruunuani ja se on sopiva. Silti he valitsevat rakastaa, eikä 
vihata. Tämä on Minun todellinen luontoni… ”Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he 
tekevät”.”  

”On yksi muu näkökohta, jota en ole käsitellyt. Monta kertaa he, jotka ovat ottaneet tämän roolin, 
ovat henkisesti häiriintyneitä ja hyväksikäytettyjä lapsuudessa. He näkevät karskiuden ja 
rankaisevat auktoriteetti hahmot ja vertaavat sitä kuvaa lopulliseen auktoriteetti hahmoon, 
Jumalaan. Vika on todella niiden, jotka eivät koskaan todella rakastaneet heitä. Heidän olisi pitänyt 
nähdä lopullinen auktoriteetti hahmo rakastavana, ystävällisenä ja korjaavana, mutta rakkaus jäi 
pois kuvioista. Siispä he ottavat sen roolin muiden kanssa.”  

Ja lopuksi, kuten Minun Palvelijani Paavali sanoi… ”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien 
kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja 
vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja 
vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en 
minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi ja vaikka antaisin 
ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on 
pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy 
sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse 
vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se 
toivoo, kaikki se kärsii.” Paavalin Ensimmäinen Korinttolaiskirje 13:1-7.  

”Tämä on niiden epäonnistuminen, jotka tuomitsevat, he eivät koskaan ole tunteneet Minun 
rakkauttani.” 

”Jos joku sanoo… ”Minä rakastan Jumalaa” ja hän vihaa veljeään, hän on valehtelija; sillä se, kuka 
ei rakasta veljeään, jonka hän on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä 
käsky meillä on Häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, hänen pitäisi rakastaa myös veljeään.”  

”Siispä, kuten te olette päätelleet siitä, mitä Minä sanoin aikaisemmin, Minä käytän vihollista 
muovaamaan ja oikaisemaan Minun astioitani, jos Minä haluan, että he rakastaisivat enemmän ja 
olisivat myötätuntoisempia, Minä lähetän niitä, jotka ovat kriittisiä ja häijyjä, ilman ymmärrystä 
siitä, kuinka Minä työskentelen kauttanne. Tällä tavalla, Minä tiedän, että teistä tulee 
taipuisampia, myötätuntoisempia ja rukoilette heidän puolestaan. Lopussa Clare, Minä käytän 
kaikkea ja kaikkia saavuttaakseni Minun päämääräni, sillä Minä tulen saattamaan loppuun hyvän 
työn, jonka Minä olen teissä aloittanut. Ja Minä käytän jokaista ja kaikkea siihen tarkoitukseen. 
Minä tiedän, että sinä haluat kuollaksesi kertoa tarinan, joten ole hyvä.”  

( Clare ) Kyllä, on totta että minä en voi salata Sinulta mitään, tämä on tarina, jonka on kertonut 
Graham Cooke. En muista oliko se uni vai näky, mutta Herra näytti hänelle luonnollisen kokoista 
veistettyä kivipatsasta, sitten Jeesus sanoi, ”Se olet sinä. Haluaisitko tavata taiteilijat?” Ja tietenkin 
Graham sanoi kyllä. Sitten Jeesus näytti hänelle kaksi miestä, jotka olivat vainonneet häntä vuosia, 
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istuneet eturivissä joka konventissa, kokouksessa, ja sitten kirjoittaneet purevia arvosteluja hänen 
opetuksistaan.  

Siispä todella, Herra, Sinä käytät kaikkea ja jokaista muokataksesi ja muotoillaksesi meitä.  

( Jeesus ) ”Minun rakkaani, Minä haluan sinun muistavan tämä opetuksen, mutta tärkeämpää on, 
että haluan sinun rukoilevan tämän miehen puolesta. Tämä on Minun sydämeenkäyvä pyyntöni 
sinulle.”  

”Minä siunaan teidät nyt Minun Lapseni, mutta Minä katson erityisen kiintyneesti kaikkia teitä, 
joilla ei ole mitään muuta kuin rakkautta sydämissänne niitä kohtaan, jotka ovat vaikeuksissa, 
kuten tämä sielu. Rakkaudellanne te todistatte Minulle, että te todella olette Minun opetuslapsiani 
ja Minun Morsiamiani. Tämä mies tullaan pelastamaan teidän sydämeenkäyvien rukoustenne 
vuoksi. Hänet totisesti tullaan pelastamaan.” 

 

 

84-2. Jeesus selventää… Miksi Jumala sallii Kärsimystä?  

Näkemyksen Puute & Katkeruuden ja Itsepäisyyden vaara 

 
MIKSI JUMALA SALLII KÄRSIMYSTÄ? NÄKEMYKSEN PUUTETTA & KATKERUUDEN JA ITSEPÄISYYDEN 
VAARA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Kesäkuuta, 2015.   

Jeesus aloitti… ”Kiitollisuus avaa oven suuremmille siunauksille. Suuremmille ja suuremmille 
siunauksille. Kiitollisuuden mukana tulee voima, voima löysätä ja irrottaa sekä omanne, että 
muiden kahleet. Kun katkera henki on seisomassa edessä, on olemassa orjuutta. Mutta kun 
katkera henki siirretään, parantuminen voi tapahtua.”  

”On olemassa niin monia, Clare, joilla on katkera henki, Minun edessäni, että kykenisin 
työskentelemään heidän elämissään. Sielujen elämissä tapahtuu asioita, joita he eivät ymmärrä, 
siispä he syyttävät Minua ja tulevat katkeriksi. On totta, että lopulta Minä olisin voinut estää sen, 
mitä tapahtui, mutta on myös totta, että asiat tapahtuvat syystä. Syistä, joita ihmisten mielet eivät 
voi käsittää.”  

”Esimerkiksi, on olemassa niitä sieluja, jotka jos he olisivat onnistuneet aiotuissa kohtaloissaan, 
olisivat päätyneet elämissään menemään Helvettiin. Mutta koska Minä sallin väliintulon, se täysin 
muutti heidän elämiensä kurssin. He eivät voi nähdä sitä ja niinpä he katkeroituvat.”  

( Clare ) Mutta… eikö katkeruus vie heitä Helvettiin myöskin?  

( Jeesus ) ”Se voi viedä, jos kukaan ei tule väliin. Mutta Minä kirjaimellisesti siirrän Taivaan ja 
Maapallon tuodakseni jonkun heidän polulleen, mikä muuttaa heidän koko asenteensa, monta 
kertaa aivan heidän elämiensä lopussa, kun se on heidän viimeinen mahdollisuutensa. Ei sillä, 
ettenkö Minä yrittäisi aikaisemmin! Mutta jotkut ovat niin kovettuneita ja itsepäisiä, että vaatii 
kuoleman kohtaamisen, että he oivaltavat virheensä.”  

”Oi, Minun kallisarvoiseni, niin monesti, monesti pahemmat asiat olivat tulossa teitä kohden, ja 
Minä vastustin paholaisia teidän puolestanne. Te ette kulkeneet Minun kanssani, te ette tunteneet 
Minua tai edes välittäneet tuntea Minua, mutta Minä suojelin teitä joka tapauksessa. 
Katsokaahan, kun te elätte Minun sääntöjeni mukaan, rakastatte Minua ja palvelette Minua, te 
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elätte turvallisuuden aitauksen rajaamana. Mutta kun te murratte aidan ja lähdette erämaahan, te 
sidotte Minun käteni.”  

”Kuitenkin, jopa silloin Minä hellyn ja kumoan omat sääntöni, suojellakseni teitä, koska Minä 
rakastan teitä ja Minä tiedän, että te ette ymmärrä, mitä olette tekemässä. Minä lähestyn teitä 
vuosi vuoden ja vuoden perään, kääntääkseni teidät pois itsekkäiltä ja sokeilta poluiltanne ja te 
sivuutatte Minut vuosi vuoden jälkeen, huolettomasti hypellen omien mielihalujenne polkuja.”  

”Sitten te tulette elämänne loppuun ja alatte ajatella asioita, katsoen taaksepäin virheitä, 
ihmetellen, kun kuolema lähestyy, minne te tulette viimein päätymään. Jopa silloin te yritätte 
järkeillä pois asioita, joista muut varoittivat teitä, te valitsette erilaisia uskontoja ja sanotte, että se 
on teidän tapanne. Mutta yön hiljaisuudessa, haamut nousevat ja pilkkaavat teitä totuudella… ja 
te alatte ihmetellä.”  

”Oi, Minä yritän NIIN kovasti kääntää teidän taipumuksenne, koska Minä tiedän mihin se on 
viemässä teitä ja että Minä en koskaan tule enää näkemään teitä. Minä tulen murehtimaan teitä, 
Minä tulen kuulemaan teidän huutonne Helvetistä, mutta Minä en pysty tekemään mitään, sillä te 
teitte päätöksenne, huolimatta kaikesta, mitä Minä tein kääntääkseni sydämenne takaisin Minun 
luokseni.”  

”Ja teille, jotka tunnette Minut, teidän on aika nyt tutkia sydämiänne ja etsiä salattuja katkeruuden 
jälkiä, jopa katkeruuden altaita, jotka ovat kätkössä sydäntenne onkaloissa. Onko jotakin, jota ette 
voi antaa anteeksi Minulle? Onko jotakin, jonka sanotte antaneenne anteeksi Minulle, mutta vielä 
tunnette kaunaa sydämessänne, että Minä olen kohdellut teitä niin epäreilusti?”  

( Clare ) Herra, minä kamppailen muutamien ongelmien kanssa… perhe, johon synnyin, ensinnäkin.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän sen, Minun Rakkaani ja Minä olen niin kovin pahoillani, että vanhempasi 
tekivät niin tyhmiä päätöksiä. Minä en varmastikaan kyennyt vaikuttamaan heihin ja lopulta tiesin 
valinnat, mitä he tulisivat tekemään. Ja Minä pyydän sinulta anteeksi, että lähetin sinut sellaiseen 
perheeseen. Mutta saanko Minä sanoa, kun sinä pääset tänne, sinä tulet kiittämään Minua siitä?”  

( Clare ) Herra, järjissäni minä kiitän Sinua siitä jopa nyt. Kyllä, jopa nyt minä näen asioita, joita Sinä 
annoit Minulle vanhempieni kautta ja se ei kaikki ollut pahaa. Ja loppujen lopuksi, sinä kukistit 
minut minun etsinnöissäni ja pelastit minut. Siispä, mitä valitettavaa minulla on? Minä voisin olla 
matkalla Helvettiin sen tavan vuoksi, jolla elin. 

( Jeesus ) ”Kaikki, mitä sanot, on totta, Minun Rakkaani. Mutta, katso, kuinka pitkälle olet kiivennyt 
armon tikkaita syvältä, syvältä kuopasta, joka synnytti sinut. Katso, kuinka olet ottanut Minun 
kädestäni kiinni ja noussut kunnian piireihin Minun kanssani. Varmasti se on jotakin, mistä 
riemuita.”  

( Clare ) Se on aika ihmeellistä ja minun täytyy sanoa, että tunnen, että olen täyttänyt toiveet ja 
onnellinen siinä, mitä Sinä olet valinnut minulle.  

( Jeesus ) ”Oi, ja se on vain alku. Minä en sanonut kunniasta kunniaan, ilman syytä.”  

”Oi, Minun lapseni. Jos te voisitte nähdä Minun näkökulmastani, mistä olette saaneet riemuvoiton, 
koskien pimeyden valtakuntaa. Jos te vain voisitte nähdä ällistyttävät esteet, voimat, vallat ja 
viholliset, joista olette saaneet riemuvoiton, te olisitte niin kovin arvostavia, onnellisia ja 
tyytyväisiä. Mutta ei ennen kuin te olette Minun luonani, te ette ole kykeneviä näkemään Minun 
näkökulmastani suuret voitot, joita olette voittaneet.”  
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”Silti, kaikkein tärkeintä tällä hetkellä on, että tutkitte jokaisen pikkiriikkisen sydämenne onkalon, 
jos siellä yhä on katkeruutta siitä, mitä Minä olen sallinut. Voitteko luottaa sen Minulle? Voitteko 
luottaa, että se, mitä Minä sallin elämässänne, oli parhaaksi? Nyt kun te tunnette Minut, te 
tunnette Minun luonteeni, Minun rakkauteni, joka ei loppunut siihen, että raa’asti teloitettiin 
teidän puolestanne – nyt kun te tiedätte sen, voitteko luottaa Minuun ja kiittää Minua 
elämästänne, kaikesta hyvästä ja kaikesta pahasta?”  

”Oi, Minä välitän tämän armon tänä iltana, kun me puhumme. Kyllä, Minä välitän viisautta, ei 
tämän maailman, viisautta korkeammista valtapiireistä. Viisautta ja armoa olla kykenevä 
kiittämään Minua siitä, mitä Minä sallin ja mitä Minä en salli, siitä, mitä Minä annoin ja mitä Minä 
pidätin, siitä mitä Minä otin, enkä koskaan antanut tilalle. Kaikki se – hyvä ja paha – te tulette 
näkemään, että se palveli päämäärää, sai aikaan suurta hyvää ja joissakin tapauksissa tasoitti 
toimintakenttää ja peruutti velkaa, niin että teitä ei lähetetty Helvettiin teidän aivan omista 
päätöksistänne.”  

”Minä olen puhunut tästä Clarelle aikaisemminkin. Monet, monet, monet sielut, jotka syntyivät 
kurjuuteen ja kuolivat ennenaikaisesti, tekivät päätöksen tulla Maapallolle ja kärsiä tällä tavalla, 
koska he kaipasivat tulla lunastetuiksi ihmiskunnan keskuudesta. Te, tänä aikana, ette voi 
ymmärtää, mitä tarkoittaa Taivaassa, olla lunastettujen joukossa…”     

( Clare ) Herra, Sinä olet sellainen kommunikoija, että varmasti sinä voit auttaa meitä 
ymmärtämään, miksi ihmeessä sielu sallisi itsensä tulla syntymään yhteen sellaisista ruumiista, 
joiden kohtalona on kuolla aidsiin,  tulla raiskatuiksi ja tapetuiksi. Herra, pyydän, kerro meille 
tavalla, jolla me voimme ymmärtää.  

( Jeesus ) ”Sinä olet pyytämässä suuria, Clare. Minä yritän. Sinä et tule selittämään sitä itsellesi 
loogisella mielellä. Kuten Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin, sinun älysi ja ylpeytesi tulee 
tielle, Minun Rakkain.”  

( Clare ) Ok… Anteeksi.  

( Jeesus ) ”Minä kuulen ja näen, mitä sinä olet ajattelemassa. ”Jos en saa tätä oikein, minä voin 
vain poistaa tämän osuuden”. Häpeäisit! Entä sinun luottamuksesi? Minne se on lähtenyt?”  

( Clare ) Herra, minä uskon, auta minun epäuskoani.  

( Jeesus ) ”Oi, Minun Clare Kultaseni, mikään ei ole Minun yläpuolellani. Mutta monet asiat ovat 
sinun yläpuolellasi, koska sinä et voi nähdä, kuten Minä näen… sinä olet yhä katsomassa lasin läpi, 
hämärästi.”  

( Clare ) Herra, oletko Sinä sanomassa, että Sinä et kerro meille sittenkään?  

( Jeesus ) ”Minun pitäisi antaa sinulle selkäsauna tuon ajattelemisesta.”  

( Clare ) Oi, pyydän, älä. Sinä saat minut kiinni aina sieltä, missä minä elän.  

( Jeesus ) ”Suklaabaarissa?”  

( Clare ) Pyydän, älä kerro heille, kuinka paha minä olen.  

( Jeesus ) ”No hyvä on sitten, kuvittele pieni ötökkä, leppäkerttu… ryömimässä maata pitkin 
hitaasti. Nyt, kuvittele lintu tulossa nappaamaan pieni ötökkä.”  

( Clare ) Toistaiseksi, minulla on leppäkerttu ja varis.  
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( Jeesus ) ”Ok, nyt kuvittele näkökulma, joka leppäkertulla on… ja sitten kuvittele näkökulma, joka 
variksella on…”  

( Clare ) Ei niitä voi verrata!  

( Jeesus ) ”Aivan oikein. Niitä ei voi verrata, kunnes lintu sieppaa leppäkertun ja lentää pois sen 
kanssa. Sitten leppäkerttu voi nähdä niin kuin varis näkee.”  

( Clare ) Ok.  

( Jeesus ) ”Niiden kahden välissä on tietoisuuden valtapiirit…  

( Clare ) Olen ajattelemassa…  

( Jeesus ) ”Jatka! Sinä kysyit ja nyt et halua nähdä vastausta?”  

( Clare ) Herra, Sinä tiedät millainen minä olen.  

( Jeesus ) ”Surullista kyllä, Tuomas… Minä tiedän.” 

( Clare ) OK, onko tuo tapa kohdella haurasta Morsianta?  

( Jeesus ) ”Onko tuo tapa kohdella sinun rakastavaa Jeesustasi, joka jatkuvasti ohjeistaa sinua?”  

( Clare ) Ei. Olen pahoillani.  

( Jeesus ) ”Hyvä on sitten, kerro heille vastaus, Clare.”  

( Clare ) Leppäkerttu kokee Sinun rakkautesi, kun se ryömii maata pitkin, jokaisen pienen 
hiekanjyvän kautta jne., hyvin, hyvin rajoittuneella tavalla. Mutta kun variksen nokka nostaa sen 
ylös, se yhtäkkiä näkee kaiken, mitä on nähtävissä.  

( Jeesus ) ”Täsmälleen! Kun sielu on Taivaassa, he eivät koe Maapallon ja synnin 
turmeltuneisuutta, niinpä he eivät mitenkään voi arvostaa sitä, mitä heillä on. Mutta kun he ovat 
olleet alttiita synnillisen ihmisen äärimmäiselle pimeydelle ja heidät on nostettu ylös ja pois siitä, 
heidän tietoisuutensa siitä, kuinka Minä heitä rakastan, yhtäkkiä laajenee yli kaikkien rajojen ja he 
kokevat hyvin erityislaatuista autuutta, Minun Olemuksestani ja Minun Rakkaudestani heitä 
kohtaan.”  

”Ok, tämä on Minun yritykseni… mitä luulet?”  

( Clare ) Tyrmistyttävää?  

( Jeesus ) ”Mitä Minä sanoin sinulle? Hmm? Enkö Minä sanonut sinulle, ettet kykenisi 
ymmärtämään, ennen kuin tulisit tänne?”  

( Clare ) Ei, Herra, se oli ehdottoman ihmeellistä! Kun Sinä puhut minulle, minä yleensä poimin 
Sinun ajatuksiasi ja laitan ne sanoiksi. Mutta tässä esimerkissä, minä olin täysin ymmälläni 
jokaisesta mielikuvasta… en käsittänyt sitä ennen kuin aivan lopussa. Aivan kuin olisin pudonnut 
takaperin Sinun odottaville käsivarsillesi, joita en voi nähdä – minun täytyy vain luottaa.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minun täytyy puhua sinulle joskus tällä tavalla, koska ajatuksenjuoksu ja se, mihin 
Minä olen menossa, on täysin todellisuutesi ulkopuolella. Kuten ne tapahtumat, joista varoitin 
sinua, että ne olisivat osa Koettelemusten Aikaa… oudot olennot jne.”  

( Clare ) Kyllä, se oli rankkaa minulle, mutta Sinä teit sen! Sinä olet ihmeellinen, Herra!  

( Jeesus ) ”Minä tiedän.”  
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”Siispä, Minä olen jo siunannut teidät tänä iltana välittämällä teille viisautta, ei tämän maailman 
viisautta, viisautta korkeimmista Valtapiireistä. Minun viisauttani ja armoani, että olisitte 
kykeneviä kiittämään Minua siitä, mitä Minä olen sallinut ja mitä Minä en sallinut, siitä mitä Minä 
annoin ja mitä Minä pidätin teiltä, siitä mitä Minä otin, enkä koskaan korvannut sitä. Kaikki se hyvä 
ja paha, te tulette näkemään, että se palveli päämäärää.”  

( Clare ) Siispä, kiteytettynä… Ne meistä, jotka saivat raaimman osan, tulevat kokemaan Sinun 
Rakkautesi kaikkein suurimmat syvyydet.   

( Jeesus ) ”Kyllä, Minun Rakkaani, nyt sinä näet sen! Ne, joille on annettu anteeksi paljon, tulevat 
rakastamaan paljon ja saavat nähdä Minun Rakkauteni suunnattomuuden. Mitä Suurempi 
pimeyden tietämys, sen suurempi Valon arvostus! Minä siunaan teidät jälleen nyt. Ottakaa 
aikanne tämän kanssa, se on aika syvällistä ja haastavaa ymmärtää. Mutta tänä iltana Minä olen 
välittänyt armon ymmärtää, kun te kuuntelette.”  

”Mitä suuremman surun ja katkeruuden te olette kokeneet tässä elämässä Maapallolla, sen 
kiitollisempia te tulette olemaan Taivaassa ja sen enemmän autuutta ja iloa te tulette kokemaan 
ikuisuuden ajan!” 

 

 

85. Jeesus sanoo… Kirkko, menkäämme takaisin Evankeliumin 

Yksinkertaisuuteen… Kietokaa Kadotetut Minun Rakkauteeni 

 
MINÄ HALUAN MENNÄ TAKAISIN EVANKELIUMIN YKSINKERTAISUUTEEN… KIETOKAA KADOTETUT 

MINUN RAKKAUTEENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Heinäkuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Minä olen aivan tässä sinun vieressäsi, Minun Rakkaani ja Minä tahdon vetää sinut 

kauas maailmasta ja kauas ylös Minun Sydämeeni.” 

”Tämä on se täyteyden paikka, jossa Minä vaihdan sinun heikkoutesi, tietämättömyytesi, 

laiskuutesi, pelkosi Minun Voimaani, Minun Viisauteeni, Minun sitoutumiseeni, Minun Uskooni. 

Ylhäälle, ylhäälle ja pois korkealle Minun Sydämeni asumukseen, pois vaikeuksien tieltä - paikkaan, 

missä kukaan ei voi häiritä tai keskeyttää.”  

”Kun ylistät tällä tavalla, jonka Minä olen antanut sinulle, sinun sielusi tulee vedetyksi mukaan, 

aivan kuin se olisi liukuhihnalla, aivan kuin Minä vetäisin sinua rakkauden siteillä salaiseen 

korkeaan paikkaan, missä kaikki mahdollisuudet ovat realiteetteja. Te vaihdatte rajallisen 

ihmisaikanne Minun ikuiseen, loputtomaan aikaani, jossa Minä näen Minun Luomakuntani 

loppuunsaatetun majesteettisuuden.”  

”Tämä yliluonnollinen energioiden vaihto Elämän Jumalallisista Lähteistä on sitä, millä Minä 

haluan täyttää kaikki Minun Morsiameni, niin että he voivat mennä voittoon, kunnes Minä otan 

heidät ylös Minun luokseni. Teidän korruptoituneen maailmanne haasteet nujertavat tavallisen 

ihmisyyden.” 
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”Mikään, mikä on perustettu maailmassa, ei voi pysyä, kaikella täytyy olla perustukset kiinteässä 

kalliossa. Se on Minun tahtoni, Minun voimaannuttamiseni, Minun Rakkauteni ja laitettuna pois, 

varmasti piilotettuna Viinipuuhun, tuo Jumalallisen Rakkauden makeaa hedelmää.”  

”Tässä maailmassa kaikesta tulee kitkerää, Taivaassa kaikki muuttuu makeaksi. Kun te kuljette 

tässä elämässä perustukset Minuun laitettuina, tämä makeus erittyy rypäleisiinne syvältä Minun 

sisältäni. Nämä valitut tertut ovat helposti heidän tunnistettavissa, jotka tuntevat Paimenensa 

äänen ja toista he eivät tule seuraamaan.” 

”Näinä aikoina Minä kutsun, kutsun, kutsun Rakkaudessa niitä, jotka ovat lähteneet tieltä, niitä, 

jotka eivät ole koskaan tunteneet tietä.Katkeruuden meren keskellä Minä tarjoan Minun 

Rakkauteni makeutta, jotakin mitä ei koskaan ennen ole koettu.”  

”Minun huomioni ei ole rangaistuksessa vaan Rakkaudessa, sillä Rakkaus on viimeinen kutsuhuuto 

kapinallisille ja heille, joita ei ole informoitu. Rakkauden suloinen sävelmä on erehtymättömästi 

erilainen kuin maailman karski karkeus. Tämä Jumalallinen Tuoksu koskettaa sielun herkkää 

paikkaa, joka vielä odottaa täyttymistään.”  

( Clare ) Minä ajattelin Missio-elokuvan tunnuslaulua, kuinka surumielisen suloinen se oli ja kuinka 

se veti alkuasukkaat miesten luo, kuinka se ohitti niin paljon. Hän vastasi minun ajatukseeni.”  

( Jeesus ) ”Kyllä, paljon kuten huilu, joka soi Missio-elokuvassa. Sävelmä tavoitti yli vihollisuus- ja 

viharajojen ja veti ihmisiä Minun käsivarsilleni. Ei väliä, vaikka mies tuli ja pilasi sen.” 

”Silti monet sielut pääsivät Minun käsivarsieni turvalliseen satamaan. Kyllä, totisesti Minä sanon 

teille, ellette te käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse Taivasten Valtakuntaan.” Matteuksen 

Evankeliumi 18:3.  

”Evankeliumin yksinkertaisuutta ei voida koskaan parantaa ihmisen älykkyydellä. Se vain kylvää 

hämmennystä ja ylpeyttä. Siksi Minä pidän yksinkertaisista asioista eniten, asioista, jotka ohittavat 

älykkyyden ja majoittuvat sydämeen kuin nuoli, joka on kastettu tipalla Minun uhrautuvaa 

rakkauttani.” 

”Kun se kerran löytää tiensä ihmisen sydämeen, hän erottaa oikean väärästä, hyvän pahasta ja 

silloin oman tahdon myrkky voi tehdä kaikkein eniten vahinkoa.”  

( Clare ) Minä ajattelin… ”Herra, mitä on meneillään, jonka minä olen ohittanut? Mitä Sinä 

osoitat?” Hän vastasi minun puhumattomaan kysymykseeni. 

( Jeesus ) ”Mihin Minä pyrin tällä? Sinun Kanavallasi on kyse tästä yksinkertaisesta rakkaudesta. Se 

paljastaa, kuinka kovin yksinkertainen, hellä ja lähestyttävä Minä olen. Minä olen suunnitellut 

tämän, sillä Minä toivon tavoittavani sielujen sisimmän ja ohittavani kaikki uskonnolliset ansat ja 

sokkelot, jotka ovat niin estäneet kääntymyksiä.”  

”Minä haluan tarjota suoran tien rakkauteen. Minä haluan ravita ja imettää pikkuisia suoraan 

Minun omasta Jumalallisesta Rinnastani, ilman poseeraamista ja oppimista. Armeliaisuus ylentää. 

Tieto pöyhistää ja Ylpeys käy lankeemuksen edellä.”  

”Tie Minun sydämeeni on suora ja kapea. Nämä muut asiat ovat siellä vain ohjaamassa sielua 

Minun käsivarsilleni ja Jumalalliseen tahtojen Liittoon, mutta ihmiset ovat tehneet niistä 

päämäärän itsessään ja ovat keksineet miljoona tapaa kierrättää ihmiskunta pois Minun 
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yksinkertaisesta ja suorasta rakkaudestani. Ja sen seurauksena, monet eivät selviä Minun 

käsivarsilleni, vaan heidät käännytetään pois hämmennyksessä. Minä haluan mennä takaisin, 

Kirkko!”  

”Minä haluan mennä takaisin Evankeliumien yksinkertaisuuteen, Minun ihmeitteni todistamiseen 

ja sellaiseen rakkauteen, mitä ei ole olemassa maailmassa. Minä kutsun kadotettuja Minun 

Rakkaudellani. Te kaikki olette rakkauden suurlähettiläitä, rakkaus on harvinainen ominaisuus, 

sellainen, joka kukoistaa Minun Rakkauteni Puutarhassa, jonne te päivittäin tulette 

paistattelemaan Minun muuntavassa läsnäolossani.”   

”Minä kutsun teitä kaikkia yksinkertaiseen Veljelliseen Rakkauteen. Pyydän, laittakaa sivuun 

korusanat ja kinastelu opinkappaleista. On niin helppoa juuttua Ylpeyden ja Oppimisen ansaan, 

mutta niin haastavaa hypätä tarpeettomien kiistojen yli ja vastata rakkaudella ja armollisuudella, 

asustaen yhdessä yhteisymmärryksessä Maapallolla, jopa kuten on Taivaassa.”  

”Minä en pyydä teitä tekemään kompromissia, en vähääkään. Mutta Minä pyydän teitä 

käyttämään kääntymyksen ylivertaisia työkaluja: Rakkautta… ei loputtomia opinkappaleitten 

väittelyitä ja kiistoja, jotka vain paljastavat Minun Kirkkoni tekopyhyyden.” 

”Rakastakaa toisianne, kuten Minä olen teitä rakastanut. Kyllä, tämän Minä siunaan, tämä tulee 

korjaamaan runsasta satoa ja Minun varastoni tulee täyteen. Menkää nyt nöyryydessä ja kietokaa 

jokainen sielu Minun Rakkauteni hellään peittoon. Siellä he tulevat löytämään suojaa armottomilta 

hämmennyksen myrskyiltä. Siellä he tulevat löytämään levon. Tuokaa heidät Minun luokseni, Minä 

kaipaan halata kadotettuja. Hellästi tuokaa heidät Minun luokseni.” 

 

 

86. MITÄ TEIT TAIDOILLA JOTKA USKOIN SINULLE? 

 
Jeesus kysyy… Mitä teit taidoilla, jotka uskoin sinulle? 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7.Heinäkuuta 2015 

Clare aloitti… Tänä iltana, Ezekiel ja minä pidimme pienen tauon. Katsoimme elokuvan nimeltä ” 

Camp ” (=Leiri ). Se kertoi ei-etuoikeutetuista lapsista, orvoista ja sen sellaisista, jotka menivät 

leirille. Se oli hyvin koskettava elokuva. Jotta saisit jonkunlaisen kuvan siitä, juoni keskittyi 

pikkupojan ympärille ja hänen äitinsä oli heroiinikoukussa ja täysin keskittynyt itseensä. Hänellä ei 

ole edes ruokaa jääkaapissa lapselle, ja hän sanoo koko ajan lapselle, että pitää pysyä 

huoneessaan – poika ei voi mennä minnekään, eikä tehdä mitään. On pojan syntymäpäivä ja äiti 

lähtee yksille hänen treffeistään ja jättää pojan yksin kotiin, ilman syötävää, ei yhtään mitään. Ja 

sitten pojan isä tulee, rynnäten taloon rahaa etsimään. Koska poika oli nälissään, hän oli 

kurottanut keksipurkkiin ja ottanut rahat, mitä siellä oli. Kun isä näki sen, hän halusi tietää, missä 

loput rahat olivat – pojalla oli vain vähän – ja isä pieksi pojan perusteellisesti. Isä katkaisi 

luudanvarren ja hakkasi poikaa sillä. Seuraavassa kohtauksessa he sitten vievät pojan 

ambulanssilla pois ja hoitavat hänet kuntoon ja lähettävät hänet tälle leirille. Joka on muuten 

olemassa oleva leiri Kaliforniassa. 
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Ja liikemies saapuu, hänellä menee lujaa, tiedäthän – hänellä on kaikkea, on Porsche ja kaikkea. 

Hän menee leirille ja yrittää tehdä vaikutuksen naiseen, joka on erittäin, erittäin rikas ja tarvitsee 

taloudellista neuvonantajaa – vanhahko nainen. Niinpä mies teeskentelee olevansa leirin 

neuvonantaja, ja tarjoutuu tekemään sen. Niinpä he ottavat miehen mukaan ja hän on sohvalla 

koko ajan tekemässä sopimuksia – ilmeisesti hänen sydämensä ei ole siinä, mitä hänen pitäisi olla 

tekemässä – olla leirin neuvonantajana.  

Elokuvan loppuosa kertoo siitä muutoksesta, mikä pikku pojassa ja liikemiehessä tapahtuu. Se oli 

hyvin koskettavaa – itkin lopussa sitä. En pidä elokuvista, jotka itkettävät, mutta minun vain täytyi 

itkeä. Hieman myöhemmin istuin Herran kanssa kuuntelemassa Häntä, nähdäkseni mitä 

sanottavaa Hänellä oli tänä iltana, eikä Hän vaihtanut puheenaihetta. Hän jatkoi samoilla raiteilla 

sen kanssa mitä olin kokenut emotionaalisesti. Kun vietimme aikaa yhdessä, Hän yritti lohduttaa 

minua ja minä yritin lohduttaa Häntä, koska tiedän, että Hänen täytyy selvittää tällaisia asioita. 

Mutta yhdessä kohtaa Hän pyysi minua lopettamaan ylistämisen ja vain istumaan ja kuuntelemaan 

Häntä. Niinpä tein niin – ja tällaista sanottavaa Hänellä oli … 

( Jeesus ) ” Se oli pelkkä pisara valtameressä siitä kärsimyksestä, jota minun täytyy käsitellä joka 

päivä. Et voi edes alkaa kuvittelemaan, kuinka laajalle levinnyttä tämänkaltainen hyväksikäyttö on. 

Ja niin, Minulla on Minun ”enkelit”, he, jotka ovat valmiita laittamaan omat elämänsä sivuun 

huolehtiakseen näistä pienistä, joilla ei tosiasiassa ole toivoa. Pelkkä pisara valtameressä. Mutta 

älä anna sen masentaa tai lannistaa sinua. Kaikkeen on tarkoitus, suunnitelma ja ajankohta. Ja, 

vaikkakin kärsimys nyt näyttää yllättäen ilmestyneen hämäristä näille pienille, Minä tulen 

ennallistamaan inhimillisyyden ihmiskunnalle. ” 

( Clare ) Voi, mutta Herra – entä nämä, jotka eivät saaneet mahdollisuutta ? 

( Jeesus ) ” Clare, ei kukaan tässä maailmassa ole ilman jonkinlaista mahdollisuutta. Minkälainen 

Jumala Minä olisin jos Minä en vastaisi mahdollisuuksilla? Kuinka voisin olla Jumala ja en vastaisi? ” 

( Clare ) Herra, Sinä tiedät kuinka evankeliset puhuvat menetetyistä ja pelastamattomista, joilla ei 

ole ketään, joka saarnaisi heille Hyviä Uutisia?  

( Jeesus ) ” Heittäisinkö Minun Luomani hornaan ilman, että ensin antaisin heille mahdollisuuden ? 

Ihmisillä on toimintamalleja. Minulla on Armo. ” 

( Clare ) Jotkut sanoisivat, että se on jumalanpilkkaa, Herra !  

( Jeesus ) Joillakin, ellei peräti kaikilla, on erittäin rajoitettu tieto Minun töistäni. He luulevat 

tietävänsä, Minun Sanaani perustuen, mutta he eivät todella tunne Minua syvällisesti, erityisesti 

Minun Armoni syvyyttä. ” 

( Clare ) Niin, Sinä sanot, että kaikilla on mahdollisuus ? 

( Jeesus ) Minä sanon, että Minulla on pakosuunnitelma kaikille. Se riippuu heistä, käyttävätkö he 

sitä vai eivät. Mutta, usko Minua, Minä en jätä ketään ilman turvaa. Minä löysin sinut, enkö 

löytänytkin? Minun piti odottaa, kunnes olit valmis, mutta löysin sinut ja päästin sinut pimeyden 

käsistä Minun ihmeelliseen Valoon, Enkö tehnytkin niin? ” 

( Clare ) Sinä teit. 
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( Jeesus ) ” Sitten, luota Minuun. Minulla on suunnitelmia joka ikiselle sielulle. Suunnitelma A, 

suunnitelma B, suunnitelma C, ja jopa suunnitelma D. Voi Clare, Minä seuraan sieluja 

periksiantamattomasti kunnes he joko tylysti torjuvat Minut tai hyväksyvät Minut. 

Periksiantamaton. Sinun ei tarvitse huolehtia, Taivaassa tulee olemaan niin monia yllätyksiä. 

Minun Armoni Lapset. ” 

” Ihmisillä on sääntöjä ja toimintamalleja. Minulla on Armo. Se on annettu Minun käsiini… ” Mitä 

me tähän sanomme? Ei kai Jumala ole epäoikeudenmukainen? Ei suinkaan! Hän sanoo 

Moosekselle ” Minä armahdan kenet tahdon ja osoitan laupeutta kenelle tahdon. ” Ratkaisevaa ei 

siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa. ” Roomalaiskirje 9:15 

” Jälleen uskonnosta on tullut ihmisten lapsille kompastuskivi Minun Suosiooni pääsemiseksi. Jos 

he olisivat vain tunteneet Minut, todella tunteneet Minut, näille kaikille säännöille ei olisi mitään 

tarvetta. Sillä, katsohan, tapa millä ylläpidän universumia on se, että jokaiselle on oppiläksy ja 

Minä haluan ihmisten opettavan vain oivaltamaan Minun tieni, Minun tekoni, että Minun lapseni 

oppisivat Minulta. Ihmisten tiet ovat myrkkyä. Jumalan tiet ovat elämä. ” 

( Clare ) Mutta, Herra! Olet pitänyt niin paljon kuuliaisuudesta ja kuinka Sinä siunaat kuuliaisuutta. 

( Jeesus ) ” Kyllä, koska ihmisen tie ei ole Minun tie. Täytyy kuitenkin oppia eteen tulevista 

esimerkeistä. Niin, tässä tapauksessa asetan ihmisiä elämääsi auttamaan sinua oivaltamaan Minun 

tieni. Mutta tottakai, ihmiset ovat aina ihmisiä ja käyttävät hyväksi ketä voivat pelottelulla ja 

manipuloinnilla. Kuitenkin, Minä olen tullut vapauttamaan ihmiset lain siteen ikeestä, ja nyt 

rakkaudesta tulee laki. Ja, Rakkauteni kautta, ristillä kuollen, Minä olen avannut Rakkauden tien ja 

antanut runsaasti esimerkkejä siitä, miltä rakkaus näyttää. ” 

” Clare, jos et ymmärrä mitään muuta, ymmärrä tämä: Minä toivon, että kaikki olisivat yhtä mieltä 

siitä kuka MINÄ OLEN, ja lopettaisivat yrittämästä saavuttaa omaa ajatustaan pyhyydestä kiiveten 

ylemmäs ihmisten asteikolla. Toivon, että kaikki tulisivat tietämään Minun Rakkauteni sen 

esimerkin kautta, mitä Minun Rakkauden lähettilääni näyttävät muille. Kyllä, aina tulee olemaan 

epäonnistumisia, niitä jotka eivät jaksa kantaa sitä rakkauden määrää, mikä tarvitaan kunnolliseen 

esimerkkiin. Mutta, me emme koskaan lakkaa yrittämästä, emme koskaan anna periksi, mutta 

jatkamme jopa maailman kaikkein karuimmissa kolkissa. ” 

” Niin paljon on mitä ette ymmärrä kuin vasta sitten kun olette täällä. Mutta toistaiseksi on niin 

tärkeää, että ihmiset ymmärtävät. Minä olen Rakkautta ja Armoa, Olen oikeudenmukainen ja 

ystävällinen. Odotan Minun Ihmisteni oikeudenmukaisuuden hedelmiä. Olen rakastanut ja nyt 

odotan, että makeat rakkauden tertut välitetään särkyneille, että he paranisivat. Minun silmissäni 

ei ole suurempaa epäonnistumista kuin epäonnistua rakkaudessa. Se on opetuslapsen toimen 

ylivertainen koe… rakastakaa toinen toisianne kuten Minä olen rakastanut teitä. Se mitä teitte 

kristittyinä, ei merkitse mitään. Jos epäonnistutte tässä kokeessa, olette epäonnistuneet 

kristittyinä. Pikemminkin, löydätte itsenne porttien ulkopuolelta tekopyhien kanssa ja siellä on itku 

ja hammasten kiristys. ” 

” Mutta ymmärtäkää, jokaiselle Minä annan niin paljon taitoja. Yksi, kaksi, kolme, kymmenen, 

kaksikymmentä… jokaisella on ennalta määrätty määrä taitoja, paikkoja missä rakkautta on 

opetettu ja hoivattu – missä mahdollisuus ja opetuslapsen toimi on tarjottu sieluille. Ja sitten tulee 

takaisin maksun aika. Jos sinut on kasvatettu kodissa, joka on ehjä ja terve, missä kasvatuksestasi 

huolehdittiin erittäin huolellisesti, missä oli paljon mahdollisuuksia kasvuun ja iloon matkasi 
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varrella, silloin sinulta odotetaan niin paljon enemmän. Mutta, jos tulet samanlaisesta perheestä 

kuin mitä tällä pikku pojalla oli, missä hän ei saanut muuta kuin tylyyttä, raakuutta, torjumista ja 

laiminlyöntiä – olet suuresti vammautunut elämänpolulla. En odota pahoinpidellyltä lapselta 

samaa kuin mitä odottaisin parhaimmissa olosuhteissa kasvatetulta. Ja kuitenkin armo, jonka 

välitän köyhälle lapselle on riittävä saamaan heidät ylös kuopastaan, mikäli sitä oikein käytetään. ” 

” Joskus ei ole mitään muuta tehtävissä kuin ottaa heidät aikaisin. Muilla kerroilla, katson heidän 

kamppailuaan kunnes he kuolevat vanhalla iällä, yksinäisinä, murtuneina, alkoholisoituneina, 

kuihtuen maksasairauteen, eikä kukaan ole heitä lohduttamassa. Tämä elämä on antamista, jos et 

ole huomannut, ja ne, jotka vetäytyvät ja pitävät kaiken itsellään, ovat pahimmat epäonnistujat. Ja 

kuitenkin tulen heidän luokseen, annan mahdollisuuksia katua, erityisesti heidän luokseen 

lähettämieni opetuslasteni hyväntahtoisuuden takia. ” 

” Niinpä katso, juuri silmiesi eteen Minä olen tuonut yhden tällaisen. Katkeruus hänen 

menetyksistään oli niin musertavaa, että hän valitsi piiloutumisen ja elämänsä tuhlaamisen. Jotkut 

tekevät niin. Jotkut eivät koskaan opi. Jotkut saavat selville viime hetkellä ja he ovat poiminta 

kypsiä. Kyllä, siihen käytän aikaani. Kyllä, se on minun strategiani. Sillä ratkaisevalla hetkellä, 

paljastan, mitä kehnoja valintoja sielulle he tekivät ja annan heille vielä viimeisen tilaisuuden katua 

ja hyväksyä  Minun anteeksiantamus. Sillä hetkellä he ovat täysin murtuneita ja eikä heillä ole 

yhtään taistelutahtoa. Silloin Minä vierailen heidän luonaan Minun Rakkauteni kanssa. He eivät 

silloin pane yhtään vastaan… rukoilen, että sillä hetkellä hän omaksuu Minut, joka rakastaa hänen 

sieluaan. ” 

” Mutta, jokaiselle annan armoa ja se on heistä kiinni; kätkevätkö ne vai käyttävätkö he niitä, 

työskentelevät niiden kanssa, kantaakseen satoa. Joillakin on 50 taitoa, joillakin yksi, se riippuu 

siitä, että mitä he tekevät sillä mitä heillä on. Olen aina oikeudenmukainen, ymmärtäväinen ja 

annan lisää mahdollisuuksia. Elämä on niin monitahoista ja rasittavaa, mutta vierailen jokaisen 

luona päivän armon kanssa, olipa kyseessä uskova tai ei-uskova – Minä vierailen armon kanssa. ” 

( Clare ) Voi, kyllä, Herra. Muistan kun vierailit minun luonani ja annoit armoa valita taistella ja elää 

unelmaani. 

( Jeesus ) ” Ja sinä panostit taitoosi siihen saakka, kun Minä piti kutsua sinut pois ja valmistella 

sinut seuraavaa elämäntehtävää varten. Niin näetkö Minulla on suunnitelma ja resurssit joka 

ainoalle sielulle. Se on sitten heistä kiinni, kuinka he hoitavat sen, ja joilla on, heistä on kiinni 

tarjota heille, joilla ei ole ja jotka tarvitsevat kannustusta. ”  

” Niinpä, sinulle sanon, Minun Morsiameni; älä millään muotoa röyhistele statuksestasi Minuun 

liittyen. Sinulle on annettu taitoja ja olet käyttänyt ne viisaasti. Mutta teidän joukossanne on 

muita, joille on annettu pieni määrä siitä mitä sinulle on annettu ja he saavat aikaan paljon 

yltäkylläisemmän armon lesken rovollaan kuin he, jotka aloittivat armoa täydellä henkisellä 

pankkitilillä. Älä koskaan katso väheksyvästi näitä pieniä. Sinä et tiedä, kuinka tosi vähällä he 

aloittivat elämänsä, verrattuna sinuun, jonka olen varustanut monilla, monilla taidoilla. ” 

” Niin, kukaan ei saa kerskailla Minun edessäni. Kukaan ei voi väittää mitä hyvää ”hän” yksin on 

tehnyt. Kaikki palaa hänen Luojalleen, joka sijoitti, loppujen lopuksi, Hänen omaa olemustaan 

jokaiseen ja nyt tulee vaatimaan takaisin Hänen sijoitustaan. ” 
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” Osa varustautuneena olosta Minun Morsiameni, osa siitä, että öljyä on lampuissanne, viittaa 

siihen, että tuotte Minulle huomattavan voiton myöhäisellä hetkellä. Sillä mitä teille on annettu, 

mitä teillä on näyttää? Mitä olette tehneet? Missä ovat ne sielut, joita olette koskettaneet Minun 

sijoituksillani teihin? Missä ovat henkiset lapsenne ja lapsenlapsenne teidän elämänmittaisista 

töistänne? Kukaan ei koskaan todella tiedä mitä hedelmiä he ovat kypsyttäneet. Tätä ei paljasteta 

ennekuin viimeisenä päivänä, kun kaikki asiat tuodaan Jumalan suureen tuomioistuimeen. ” 

” Sitten, me saamme nähdä kätketyt hedelmät, joista ei tiennyt kukaan muu kuin Minä. Tulemme 

myös näkemään heinän ja sängen – mikä näytti hyvältä ulospäin mutta oli pelkkää tyhjiötä sisältä 

ja imi resursseja eikä antanut takaisin mitään. Kaikki tullaan paljastamaan valoon, silloin monet 

tulevat saamaan kunniaa ja lahjoja yli sen mitä heillä oli tässä elämässä, vaikka ihmisille heidän 

elämänsä näyttivät hedelmättömiltä. ” 

” Toiset, jotka kerskuivat mitä kaikkea he olivat tehneet, tulevat seisomaan tyhjin käsin Minun 

edessäni. ” 

” Minä yksin tiedän totuuden teidän elämistänne. Elä Minulle näinä viimeisinä tunteina ja päivinä, 

elä Minun Valtakuntani tulevaksi. Minun Tahtoni tapahtuvaksi. Elä vain Minulle ja sinä päivänä 

sinulla ei ole mitään hävettävää. ” 

 

 

87. Jeesus selittää… Jumalallinen Todellisuus Vaihtoehtona Pelien Maailmalle 

 
ELÄMINEN JUMALALLISESSA TODELLISUUDESSA… VIDEOPELIT OVAT SAATANAN VAIHTOEHTO 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Heinäkuuta, 2015. 

Clare aloitti… Voi Herra, tunnen itseni täysin päihtyneeksi Sinun Rakkaudessasi. 

( Jeesus ) ” Ja Minä sinun, Clare. ”  

( Clare ) Todella?  

( Jeesus ) ” Kyllä. Sinä muistat pikku Pantutun? Sinä katsoit hänen silmiinsä ja hukuit hänen pienen 

olemuksensa ihmeeseen? ”  

( Clare ) Kyllä, minä muistan. Se oli päihdyttävää. (Tämä Kokemus on dokumentoitu ”Yllätys 

Taivaassa… Armoja jaetaan sinun puolestasi”-viestissä). 

( Jeesus ) ” Kyllä. Se on hyvin päihdyttävää. Ei ole mitään sellaisen rakkauden kaltaista. Se on 

todella uudenlaista rakkautta, uuden luokan rakkautta. Se on jumalallistettua, koska se on itse 

sielujen välistä, meidän olemustemme ytimien välistä. Maapallolla ei ole mitään, mihin sitä 

voidaan verrata – siksi Taivas on niin kyllästetty hurmiolla. Jokainen on liittynyt toisiinsa sillä 

tasolla, ei ole mitään asioita tuomassa heitä alas… paitsi ehkä uutiset Maapallolta. ” 

Vau, minun pääni tuntuu leijuvan olkapäitteni päällä.  

” Kyllä, siltä se tuntuu: sinä työskentelet toisessa ulottuvuudessa, toisella aallonpituudella. Tämä 

tila on niin helposti saavutettavissa, kun ollaan Minun kanssani Hengessä ja Totuudessa. Sinun 
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silmäsi ovat jopa hieman epätarkat, on kuin olisit leijunut verhon taakse, mikä erottaa meidät ja 

sitä liikuttaa aina jumalallinen rakkaus. Tämä on itse ihmeiden ytimessä, tämä kaipuu rakastaa. Se 

on vastuussa kahdessa paikassa yhtä aikaa olemisesta, fyysisestä maasta irtautumisesta, ihmeiden 

manifestoitumisesta, kyvystä päästä yli kaikesta, mitä tässä maailmassa on, missä te nyt elätte. 

Kaiken yli voidaan päästä tällä super-runsaalla rakkaudella. ”  

( Clare ) Onko se sitä, mitä joogit tekevät? 

( Jeesus )  ” Tavallaan, kyllä. He hallitsevat ajatustensa aallonpituutta ja se tuo heidät tähän tilaan. 

Kuitenkin, se on erilaista kuin Jumalallinen rakkaus. Se on keinotekoisempaa siinä mielessä, että se 

saavutetaan keinoilla, jotka ovat muuta kuin Minun tuntemiseni, kaipaamiseni ja palvelemiseni. ”  

” Mutta sinulle se on luonnollinen seuraus Minun palvelemisestani. Minun onnellisuuteni läpäisee 

kaiken, mitä sinä teet ja kosket ja jumalallistaa sen. Musiikin, taiteen, opettamisen, rukoilemisen, 

palvelemisen – kaikki nämä toimet voidaan jumalallistaa rakkauden siirtämisellä, kun sielu lähestyy 

ja lähestyy Minua. ”  

” No niin, Minä haluan puhua näistä asioista, koska nykyään puhutaan niin paljon yliluonnollisesta. 

Niin paljon juostaan mahtavan perässä. Mutta Minä sanon teille, että kaikkein mahtavin, mikä voi 

sattua tällä Maapallolla, on sielun rakkaus Luojaansa ja sen ohella veljeensä. ” 

 ” On erilaisia tapoja saavuttaa nämä itsekurit, monia eri tapoja, mutta kaikkein paras on halu 

rakkauteen, tämä on se mikä tuo teidät ihmeeseen. Tämä tuli, kun se kerran sytytetään teissä, 

raivoaa ja polttaa pois lihan pikkumaisuuden tuoden sielun kasvokkain Minun kanssani ja Minun 

teitä kohtaan tuntemani Puhtaan rakkauteni kanssa. ”  

” Sinä olet siinä muuttuneessa, ylivertaisen rauhan tilassa. Minä olen tuonut sinut tänne Minun 

mukanani, Minun Rakkaani, vain ohjeistaakseni sinua näistä erilaisista ulottuvuuksista ja pääsystä 

niihin. Siksi sinä rakastat sinun kissojasi niin paljon, ne liukuvat tähän tilaan, kun ne ovat lähellä 

sinua. ” 

” Saatanalla on väärennös joka asialle. Tämä mielentila oli varattu ylistykseen ja toveruuteen, ei 

koskaan käytettäväksi vain yksityiseksi manipuloinnin ja mielenhallinnan työkaluksi. Mutta, jos 

löydetään periaatteet, ne voidaan itse asiassa laittaa paikoilleen ilman… Rakkauden olemusta. ”  

” Tämä on toinen syy, miksi pelaamisesta on tullut niin laajasti tärkeää ihmisten elämässä, se 

jälleen muuttaa muotoaan tästä todellisuudesta eetterin omaiseen todellisuuteen, missä sinä 

muutut siksi, joka kuvittelet olevasi. Tämä on myös noituuden esiaste – vaarallisen lähellä 

muuttunutta todellisuutta, mielen manipuloimana pahoja tarkoituksia varten. Se tarkoittaa… 

Ihmistahdon hyväksikäyttämistä toisen vapaaseen tahtoon, vallatakseen ja saavuttaakseen 

itsekkään ja lyhytnäköisen tuloksen. Mielen voima on käsityskyvyn ulkopuolella ja se on surullinen 

asia, kun kyvykkyys jättää moraalin varjoonsa. Näitä asioita ei ole tarkoitettu saavutettavaksi 

yliluonnollisesti erillään jumalallisesta rakkaudesta. Tämä on mielen väärinkäyttöä ja ennenaikaista 

käyttöä. ” 

” Kuitenkin jokainen voi sen saavuttaa omaksi haitakseen, jos heidän motiivinsa ei ole puhdas 

rakkaus, jonka Minä saan kiinni, tietyllä tavalla ja käyttää sitä muuttamaan sielun muotoa 

jumalalliseen todellisuuteen. Toisin sanoen, se on kuin parantamistaidot. Jos sitä ei tehdä tarkasti 

rakkaus motiivina – veljellinen tai jumalallinen rakkaus – se voi tulla kiusaukseksi ja jopa aseeksi 

sellaisten sielujen kädessä, jolle Minä en ole antanut tätä lahjaa. ”  
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” Loppujen lopuksi on turvallisinta rakastaa Minua häiriöksi asti ja jos Minä päättäisin, että te 

olette valmiit yliluonnollisen laatuiseen lahjaan, Minä annan sen teille. Tällä tavalla, te ette voi 

eksyä jäljiltä niin helposti ja langeta ylpeyteen, tehden tuhoa monelle, monelle sielulle. ” 

” Voi Minun Rakkaani, nämä asiat ovat maastopalo ja jos niitä etsitään niiden itsensä takia, se voi 

johtaa sielun tuhoon ja menetykseen. Niin monet ovat peukaloineet okkulttisilla, rajatiedon 

asioilla ja langenneet kadotukseen, omalla valinnallaan, Minä voisin lisätä. Heillä on myrkyllistä 

vihaa sitä kohtaan, että he tulisivat kenen tahansa kontrolloimaksi, että heille laitettaisiin rajat. ”  

” Tottelevaisuus ei tule kysymykseenkään – tietyt sielut vain haluavat kulkea tarkistamatta 

voimassa ja näyttää maailmalle, mitä he voivat tehdä. Mutta heillä ei ole rakkautta ja 

hienotunteisuutta kontrolloida itseään ja koska he kieltäytyvät Minun kontrollistani, heillä ei ole 

juurikaan muuta kuin myrkytystä itsessään ja kyvyissään. Siten sielu, joka uskoo aloittavansa 

toisten hyvä mielessään, tulee helposti petetyksi ja johdatetuksi harhaan, jos hän ei ole nöyrtynyt 

Minulle. ”  

” Ihmisen lahja voi johtaa hänet perikatoon, kuten hyvin tiedät. Minä pidän parempana antaa 

lahjoja kypsyyden myötä – suojellakseni Minun lasteni lahjomattomuutta. Minä selitän tämän 

kaiken sinulle, koska sinä elät yhteiskunnassa, joka jatkuvasti venyttää rajoja sähköisesti. Monia 

kontrolli haamuja käytetään teitä vastaan. Sillä Minä tarkoitan, että haamut käyttävät energioita ja 

sähköisesti tuottavat kaaosta ihmismieleen ja erottavat teitä Minusta. ” 

” Siksi hiljainen aika, ylistys ja rukoilu ovat niin tärkeitä. Teidän henkenne voivat hyvin helposti 

joutua pois Minuun kohdistumisesta, kun te olette maailman tekemisten läpitunkema. Se sisältää 

pelaamisen ja tietyt sisällytetyt pahat, jotka on naamioitu viattomaksi hauskanpidoksi. Pelaaminen 

on hyvin koukuttavaa, hyvin vaarallista ja hyvin tahallisesti ihmisajatusta ja halua korruptoivaa. ” 

” On vaikea selittää, mutta Minä luulen, että sinä saat kokonaiskuvan. On monia nuoria ihmisiä, 

joita tämä muuntunut pelaamisen todellisuus pitää vankinaan. Se valtaa mielen ja tarjoaa pakotien 

maailman kivuista ilman, että tarjoaa pakotietä vaivoista. Te alatte elämään toisessa 

todellisuudessa, missä on turvallista, missä te olette ohjaksissa ja haitoista eristettynä.   

” Miksi Minä olen ottanut tämän esille? Hyvä kysymys. Sinä olet tekemisissä monien sielujen 

kanssa, jotka ovat langenneet sekavuuteen elämänsä päämäärästä pelaamisen takia. Tämä 

maailma on niin vaikea käsitellä sen kanssa, että lopulta, jos teillä on pakokeinoja, te käytätte ne ja 

lykkäätte todellisten ongelmien käsittelyä. Jos te ette herää, te joudutte kaaoksen aikaan, 

keksittyyn olotilaan, missä ainut lievitys epäonnistumisen kivulle, on pelata toinen peli. Kysy 

keneltä tahansa, joka on pelastettu tältä ja tulet selvästi näkemään mitä Minä olen kertomassa 

sinulle. ” 

” Siispä, mikä tähän on parannuskeino? Minun Läsnäolooni vedetyksi tuleminen, Minun Rakkaani. 

Minun Todellisuuteeni, Minun ulottuvuuteeni… Minuun, missä kaikki on yliluonnollista. Jumalan 

ulottuvuuteen. Tämä tapahtuu, kun sinä olet ylistämässä, kun sinä rukoilet, kun sinä meditoit 

Minun Sanaani. Sinä asut ulos itsestäsi toiseen todellisuuteen, toiseen ulottuvuuteen. Minun 

Maailmaani, Minun Todellisuuteeni – missä Minulla on kaikki vastaukset, kaikki voima ja kaikki 

rakkaus, mitä sinä koskaan voisit haluta tai tarvita. ” 

” Pelaaminen on Saatanan vastaus kärsiville nuorille ihmisille, käsitellä asioita päivästä toiseen. 

Minun kanssani oleminen on todellinen vastaus, Minun ulottuvuuteeni vedetyksi tuleminen. ” 
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( Clare ) Mutta eivätkö ihmiset tarvitse hieman virkistystoimintaa? 

( Jeesus ) ” Kyllä, mutta sen kaltainen virkistystoiminta on voimakkaampaa ja sillä on enemmän 

potentiaalia vääristää elämää kuin yksinkertaisemmilla asioilla. Se vaikuttaa viattomalta, mutta 

tutkikaa hedelmää. Eikä vain sitä, vaan se on tahallaan suunniteltu olemaan koukuttavaa, niin 

paljon, että pelaaja alkaa vetäytyä todellisuudesta ja elää pelaamisen maailmassa, missä 

omanarvontunnon määrittävät taitotaso ja toiset pelaajat ja missä väkivaltaa ei koeta todellisella 

tasolla. ” 

” Hauskaa ampua pahaa kaveria… mutta oletteko koskaan olleet kenenkään kanssa, jota on juuri 

ammuttu ja hän on kuolemassa? Ei peliä enää. Mutta nuorten ihmisten turruttaminen on kätketty 

agenda kaiken tämän väkivallan takana. Se on Saatanan tälle maailmalle suunnitteleman raivon ja 

kaaoksen esiaste, ja ne ovat jopa nyt nousemassa pintaan. Pelaaminen on turruttanut tämän 

sukupolven, joka nyt näkee edesvastuuttoman ajamisen, ampumisen ja pommituksen 

viihteellisenä toimintana. ”  

” Minun Rakkaani, Minä olen ottanut aikaa käydä tämä läpi sinun kanssasi, koska jotkut meidän 

kuulijoistamme ovat jääneet koukkuun tähän tuhoavaan riippuvuuteen. Minä haluaisin heidän 

ymmärtävän, minkä kanssa he todella ovat tekemisissä elämissään, antaa heille mahdollisuuden 

tehdä tiedotettu päätös päästä siitä irti. Jotkut voisivat väittää, että sillä on hyötyjä, mutta 

punnitkaa niitä huolellisesti moraalisen rappeutumisen ja riippuvuus käytöksen kanssa. ” 

( Clare ) Onko mitään pelejä, mitä he voivat pelata? 

( Jeesus ) ” Sääntö on… kaikki mikä on synnillistä, esittää kärsimystä, kapinallisuutta ja anarkiaa, 

väkivaltaa, sotaa, tuhoa – mikä tahansa, mikä EI ole tervettä. On olemassa yksinkertaisia pieniä 

pelejä, kasvatuksellisia ja henkisiä kykyjä kasvattavia ja viatonta, luovaa hauskanpitoa, kuten 

kaupunkien rakentamista, golfia ja sellaista sisältäviä pelejä. Mutta jos tulee riippuvaiseksi, silloin 

tulee ongelmia. Olkaa aina niin varovaisia tutkiessanne peliä ja sen päämääriä, ennen kuin tulette 

sotkeutuneeksi siihen. Viattomassa hauskanpidossa ei ole mitään väärää. Synnillisyydellä ei tulisi 

koskaan olla mitään osaa elämässänne. ” 

 ” Minun lapseni, Minä en yritä riistää teiltä kaikkea hauskanpitoa. Minä pyydän teitä olemaan 

älykkäämpiä kuin Paholainen ja katsomaan hauskan tuolle puolen nähdäksenne, mitä asioita te 

opitte ja mitä teille esitellään. Minä pyydän teitä harkitsemaan ajan menetystä, kun te tulette niin 

riippuvaisiksi pelille, että te menetätte elämänne raiteen. Minne olette menossa, ketä te 

palvelette, mitä elämänne päämäärille on tapahtumassa, teidän todellinen päämääränne. 

Harkitkaa näitä asioita ja ottakaa neuvosta vaari, että voiko kukaan kuljettaa tulta helmassaan 

puvun häneltä palamatta. Olkaa älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. ” 

” Teidän vastustajallanne on tuhansien vuosien kokemus ihmisluonnon korruptoimisessa. Pysykää 

tottelevaisina Minulle ja te tulette olemaan turvassa. Luovuttakaa tahtonne, ”Herra, pyydän, 

paljasta minulle, että tämä ei miellytä Sinua ja minä lopetan.” Ja odottakaa Minun tekevän niin. On 

vähän Minua niin miellyttäviä asioita, kuin sielu, joka arvostaa tottelevaisuutta yli omien halujensa. 

” 

” Minä siunaan teidät nyt näkemään Minun silmieni kautta asiat, joille te annatte aikaanne ja 

rohkeutta luopua niistä, jos tarve vaatii. ” 

Videossa kuvateksti: Peli on loppunut! 
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88. Jeesus puhuu CERNISTÄ, VIHASTA & RAKKAUDEN VOIMASTA 

 
JEESUS PUHUU CERNISTÄ, VIHASTA & RAKKAUDEN VOIMASTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 9. Heinäkuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Kyllä, Minä haluaisin sinun puhuvan hadronien törmäyttimestä (LHC, Large Hadron 
Collider, Ranskan ja Sveitsin rajalla, Cernissä oleva hiukkaskiihdytin), koska tätä teknologiaa 
käytetään laajalti eri puolilla joka kerta, kun he haluavat aloittaa sodan. Syy, miksi mellakoita ei 
koskaan tapahtunut Etelä-Carolinassa, oli koska ihmiset kääntyivät Jumalan puoleen. He näkivät 
juonen läpi, anarkiaan yllyttämisen, ja kieltäytyivät tekemästä yhteistyötä. Kun he kääntyivät 
Minun puoleeni, Minä laitoin lopun sille, että energioita käytettäisiin heidän provosoimisekseen.”  

”Clare, tätä koneistoa on käytetty uudelleen ja uudelleen joka puolella maapalloa, iskostamaan 
pahinta katkeraa vihaa ja halua tappaa, se on tavallinen toimintojen menettelytapa. Mutta 
katsohan, kun ihmiset ovat Minuun päin kallellaan, kun he kääntyvät Minun puoleeni, se ei enää 
toimi. Ja saanko Minä sanoa, he voivat lisätä hyökkäystään kymmenkertaiseksi ja Minä tulen 
estämään yksitoistakertaisesti. Minä en tule sallimaan ihmisiä testattavan yli heidän kykyjensä 
vastustaa kiusausta, Minä tulen tarjoamaan ulospääsytien. Se on Minun lupaukseni ja Minä tulen 
pitämään sen. Viisaus ja solidaarisuus, jota ihmisillä oli, lopetti sen, mikä olisi voinut olla osavaltion 
laajuinen laaja mellakoiden verikylpy, provosoiden sotatilalakia. Tämä on haaste nyt, tämän 
kaltaiset siviilien kiihottamiset tulevat lisääntymään ja elleivät ihmiset käänny Minun puoleeni, he 
tulevat joutumaan pahojen miesten ja naisten juonien saaliiksi.”  

”Se, mitä Minä opetan Meidän You Tube perheellemme, on kaikki, mitä heidän todella täytyy 
tietää. Että Minä rakastan heitä, kuinka heidän tulee rakastaa myös Minua ja kuinka pysyä 
rakkauden suhteessa meidän välillämme. Mitä voimat törmäyttimen yrittävät tehdä, on 
periaatteessa alentaa ihmiset eläimelliselle mielenlaadulle, kääntymään itseään vastaan, kunnes 
he kaikki tappavat toinen toisiaan. Mutta Minä en ikinä koskaan salli heidän tulla kukistetuiksi, jos 
he kääntyvät Minun puoleeni. Siksi vihollinen yrittää löytää tavan sulkea mieli pois siitä osasta 
aivoja, mikä kommunikoi Minun kanssani kaikkein selvimmin. Se, mitä he eivät ymmärrä, on että 
Minä olen omnipotentti, kaikkivoipa, he eivät voi pysäyttää Minua kommunikoimasta sielun 
kanssa. Minä tulen syrjäyttämään heidän jokaisen yrityksensä eristää sielu Minusta.”  

Kuten on kirjoitettu Roomalaiskirjeessä 8:35-39:  

35.Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai 
alastomuus vai vaara vai miekka?  

36.Niin kuin kirjoitettu on: ”Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään 
teuraslampaina.”  

37.Mutta kaikissa näissä me saamme jalon voiton Hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.  

38.Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä 
tulevaiset, ei voimat  

39.ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on 
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”  
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”Se Sana on kirjoitettu ja se Sana pysyy ja mikään ei voi uhmata sitä. Kuka on se, joka luulee 
voivansa tuhota sen, jonka Minä olen luonut? Demonien prinssikö? Hänen koko olemassaolonsa 
riippuu Minun ylläpitävästä energiastani, hänen päivänsä ovat luetut ja hän tietää sen, mitä hän ei 
voisi tehdä demoni valtakunnassaan, hän on pestannut typerät ihmiset saattamaan sen loppuun 
hänen puolestaan. Mutta Jumalaa ei tule pilkata. He voivat purkaa osiin, mutta Minä tulen 
kokoamaan uudelleen.”  

( Clare ) Minä näin, kun partikkeli otettiin ”seinästä”, kuten he sitä kutsuvat, niin että se hajoaa ja 
näin, kun se pomppasi heti takaisin, aivan kuin se olisi ollut kiinnitetty kumiliimaan. Ei väliä, kuinka 
kovasti he yrittivät, he yksinkertaisesti eivät voineet voittaa Jumalan suunnitelmaa. Se oli todella 
aika hauskaa katsottavaa, kun nämä miehet leikkivät seinän kanssa ja siitä ei ollut ehdottomasti 
mitään hyötyä.”  

( Jeesus ) ”Minä tulen puuttumaan asioiden kulkuun uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. He 
haaskaavat aikaansa ja saatana huvittaa itseään heidän ponnisteluillaan, toivoen että jollakin 
tavalla, kun hän syöttää heille teknologiaa, he keksisivät sen. Mutta hän tietää, että aika on 
vähissä. Ja Minulla on kaikki maailman aika pelata tätä peliä, sillä aikaa, kun viimeistelen Minun 
Morsiamiani.”  

”Oi Minun Kauniit, ettekö näe, että Minä johdatan teitä! Ainoa asia, joka pitää tätä universumia 
paikallaan, on Minun Rakkauteni, jos Minä lopettaisin Rakastamasta, mitään eikä ketään olisi 
olemassa. Koko luomakunta luhistuisi ja lakkaisi olemasta. Ja sen rakkauden partikkelin, jonka 
Minä olen kylvänyt teidän sydämiinne, se on avaintekijä pysymisessä vakaana, kun näitä aseita 
käytetään teitä vastaan. Kun te tunnette melkein kontrolloimatonta halua vihata, taistella ja 
langeta tähän ansaan, kutsukaa uudelleen Minun Rakkauttani mieliinne, Kutsukaa uudelleen 
Minun Kasvojani, lukkiutukaa Minun Rakkauteeni, sillä Minä olen paikalla ratkaisevalla hetkellä, 
todella sillä ratkaisevalla hetkellä voimistamassa teitä ja pilaamassa vihollisen hyökkäyksen tuoda 
teidät tuhoonne.”  

”Yksi asia Minun täytyy osoittaa Minun Perheelleni, Minä elän teidän sisällänne. Teidän ei tarvitse 
etsiä Minua Taivaasta tai Maapallolta, Minä Olen Elämässä teidän sisällänne KAIKEN AIKAA. Älkää 
hämmentykö, jos näette Minut Minun olemuksessani läsnäolevana teissä. Minä olen aina, aina, 
aina läsnä teille, juuri siinä teidän sisällänne, Minä Olen. Että Minä olen tullut alas Taivaasta 
manifestoitumaan, on väärä opetus, Minä voin manifestoitua millä tavalla ja milloin vain Minä 
haluan, aivan silmienne edessä. Monta kertaa palveluksessa Minä valitsen manifestoitua 
seurakunnan edessä, mutta Minä asustan jokaisen läsnäolevan henkilön sisällä, siksi te olette niin 
voimallisia kukistamaan vihollisen. Minä en ole jättänyt teistä orvoiksi, en sekunniksikaan, Minä 
asun luonanne jatkuvasti. Siispä, kun te näette Minut, se ei tapahdu, koska Minä tulin Taivaasta 
vierailemaan teidän luonanne, vaan koska Minä manifestoin Minun Koko Ajan Läsnäoloni teidän 
henkisille silmillenne, siinä ajan hetkessä. Siispä lopettakaa pitämästä Minua kaukaisena Jumalana, 
puhukaa Minun kanssani sydämessänne, missä Minä Asun.”  

”Minä haluan palata törmäyttimeen. Kaikkialla maapallolla näitä tuhon välineitä valmistetaan ja 
niiden pienen mittakaavan mini-aseita. Ja kun te havainnoitte, kun enemmän ja enemmän maita 
lankeaa näiden aseiden raivoavan vaikutuksen piiriin, muistakaa, Rakkaus voittaa kaiken. 
Rakkaudella, sen yhden partikkelin avulla, jonka Minä laitan teihin, se tulee pidättelemään 
kokonaista väkivallan aaltoa, kun me seisomme yhdessä. Se, mikä on tulossa tälle Maapallolle, on 
ennennäkemätön rikoksen ja väkivallan aalto, jonka ovat kiihottaneet nämä pahat olennot, eivätkä 
niistä vähäisimmät ole tieteellinen yhteisö, joka on täysin vailla omaatuntoa. Itse asiassa monia 
asuttavat demoniset entiteetit, langenneet enkelit ja ovat järjestelemässä ihmiskunnan tuhoa, 
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viattoman tieteellisen tutkimisen ja löytämisen valepuvussa, hyödyttääkseen ihmiskuntaa, niin he 
sanovat.”  

”Valheita, valheita, valheita, niin monia valheita. Yksi asia, jonka saatana tekee hyvin, on 
valehteleminen. Ja nämä ihmiset on puijattu melkein pisteeseen, josta ei enää ole paluuta. Mutta 
se, minkä Minä haluan tehdä tässä selväksi, on että mitä Minä olen kertonut teille kaiken aikaa, 
Rakkaus Voittaa Kaiken, jopa tieteen ja teknologian eliitin, rakkaus helposti voittaa heidät myös.”  

”Siispä Minä kutsun Minun ihmisiäni järjestämään sen kiinteästi päihinsä, MINÄ ELÄN JA 
HENGITÄN JA LIIKUN TEISSÄ JA MINUSSA TE ELÄTTE JA LIIKUTTE JA HENGITÄTTE! Teidän 
rukouksenne on kuultu, kun te sanotte ne. Ei ole viivettä. Minä olen välittömästi tietoinen ja 
lisäksi, Minä tiedän etukäteen, mitä te aiotte rukoilla, Minä olen NIIN valmis teidän rukouksillenne, 
Minä olen NIIN läsnä teille ja MIKÄÄN EI voi vallata sielua, joka on valinnut elää Minua varten. 
Siispä Minä en toivo teidän olevan peloissanne näistä asioista, EI, ottakaa auktoriteettiasema 
Minun Nimelläni näistä asioista ja erityisesti omasta lihastanne, ottakaa auktoriteettiasema 
taipumuksistanne kostaa, vihastua, katkeroitua ja närkästyä. Nämä asiat tulevat voittamaan teidät, 
ei mikään muukalaisteknologia. Minä olen antanut tämän teidän käsiinne, se on itse rakkauden 
voima. Siis nyt teidän täytyy käyttää sitä.”  

”Kuinka? te sanotte. Valitsemalla rakkauden vihan sijaan, valitsemalla antaa anteeksi ennemmin 
kuin kostaa, valitsemalla luopua itsekkyydestä. Joka puolella teitä koetellaan, joka päivä 
reaktioissanne teille annetaan mahdollisuus kasvaa Rakkaudessa. Ja koska rakkaus voittaa kaiken, 
tämä ei ole yhteensattuma. Minä olen harjaannuttamassa teitä vastaamaan Rakkaudella. Jotkut 
teistä tullaan ottamaan, jotkut jäävät jäljelle. Rakkaus on ainoa tapa, millä jäljelle jääneet tulevat 
voittamaan pahan. He voivat ottaa teidän ruumiinne, mutta he eivät koskaan saa teidän 
sieluanne.”  

”Vihollisen kärkijoukot ovat sieluttomat ruumiit, jotka tulevat kerääntymään suurelle 
taistelukentälle. Ne, jotka tullaan tuhoamaan suurelta osin, eivät ole ihmisiä, joilla on sielu, 
pikemminkin he tulevat olemaan synteettisiä sotilaita, eivät Jumalasta peräisin olevia, 
pikemminkin valmistettuja, aivan kuten nuket, paitsi, että teknologia on paljon ylivoimaisempaa ja 
liittyy ihmisrakenteeseen. Nämä ovat demonien asuttamia. Katsokaahan, on niin paljon, mitä te 
ette ymmärrä Vanhan Testamentin varhaisvaiheista, kun käsky annettiin tuhota miehet, naiset ja 
lapset. Demoninen saastutus, jopa siinä, mikä näytti viattomalta lapselta, oli hirvittävää. Jopa 
eläimet olivat saastutettuja ja epäpuhtaita. Kokonaiset yhteiskunnat olivat korruptoituneita siihen 
pisteeseen asti, että paluuta ei ollut ja kun Israelilainen meni naimisiin populaationsa ulkopuolella 
olevan kanssa, se korruptoi kaiken heissä olevan, mutta erityisesti Jumala-yhteyden, mikä oli 
tahallisesti tukahdutettu parituksessa. Kun jäljitätte todella pahojen sukujuuria historiaan, te 
tulette löytämään jossakin heidän sukulinjassaan niitä, jotka parittelivat demonien kanssa.”  

”Minun lapseni, Minä olen ohjeistanut teitä tänä päivänä. Valitkaa rakkaus ennen vihaa ja teitä ei 
koskaan tulla voittamaan. Nyt on aika harjoittaa sitä hyvettä, kuin ei koskaan ennen. Joka päivä, 
Minä sanon teille uudelleen, valitkaa rakkaus ennen vihaa. Älkää tehkö kompromissia vihollisen 
kanssa, voittakaa hänet rakkaudella. Tietenkin Minä välitän teille nyt viisauden ja itsehillinnän olla 
tarpeeksi vapaita valitsemaan se, mikä on oikein. Se on teidän tahtonne valinta. Minä tulen 
tukemaan sitä Minun armollani, aina ja joka paikassa. Nyt te tiedätte, ja onnellisia te tulette 
olemaan, jos te laitatte sen käytäntöön, minkä olette oppineet.” 
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89. Jeesus sanoo… Teidän Menneisyytenne on Meidän Tiellämme 

 
TEIDÄN MENNEISYYTENNE SEISOO MEIDÄN TIELLÄMME… ANTAKAA SEN MENNÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Heinäkuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Minä haluan tuoda jokaisen takaisin Sydänasukkaan Rukouksen luo. Tämä on 

turvasatama sieluillenne. Ei ole väliä näettekö te Minut vai ette. Ei. Todella, ei ole. Se, millä on 

merkitystä, on teidän aikeenne olla Minun kanssani tällä tavalla, pidellä Minua sydämessänne. 

Minun näkemiseni ja kuulemiseni, se on ylimääräistä ja se tullaan antamaan teille, kun Minä 

arvelen sen tarpeelliseksi. ”Järkyttääkö tämä sinua, Minun Rakkaani?”  

( Clare ) Hieman.  

( Jeesus ) ” No niin, Minä aioin kertoa kaiken tämän sinulle paljon aikaisemmin, mutta nyt se on 

tarpeellista teidän kaikkien ymmärtää. Lopputulos ei ole niin merkitsevää. Teidän aikomuksenne 

on. ”Siunattu on hän, joka uskoo, eikä ole nähnyt.” Monelle teistä tämä on uhraus, kuitenkin Minä 

tiedän, kuinka palkita Minun palvelijoitani ja Minun Morsiamiani ja Minä toivon, että te olisitte 

hyvin, hyvin herkkiä ja tarkkaavaisia ja kiitollisia kaikesta, mitä Minä annan teille. Kiitollisuus 

todella aukaisee oven Minun Siunauksilleni. Minä tiedän, että on hankalaa olla kiitollinen, kun 

asiat ovat vaikeita. Minä olen hyvin tietoinen teidän uskon kamppailuistanne. Minä olen loppujen 

lopuksi teidän vieressänne ja teidän sisällänne.”  

” Se, mitä Minä etsin, Minun Morsiameni, on todellinen ylistys hengessä ja totuudessa. Minä 

haluan teidän pohtivan Minun ihmeitäni, Minun myötätuntoani, Minun armoani. Kun te yhdistytte 

vain yhteen asiaan, joka on teistä vaikuttava, tulkaa Minun sydämeeni ylistämään. Menkää sinne, 

menkää Minun Suuruuteni tunnistuksen kanssa, pohtikaa ja pohtikaa ja pohtikaa jopa kuinka 

ihmeellinen Minä olen. Sallikaa sen kantaa teidät Jumalallisen Rakkauden katettua jalkakäytävää 

pitkin. Uikaa, lentäkää, liidelkää ylös siihen ajatukseen ja sallikaa sen kantaa teidät Minun 

Läsnäolooni. Te tulette löytämään Minut, kun te etsitte Minua KAIKESTA sydämestänne. Minä en 

ole helppo saalis.” 

” Minä tiedän, millaiseen rakkauteen jokainen teistä on kykenevä. Minä tiedän teidän rakkautenne 

syvyydet, Minä kutsun teitä syvälle – ”syvä kutsuu syvää” ja Minun Rakkauteni syvyydet teitä 

kohtaan kutsuvat teidän rakkautenne syvyyksiä Minua kohtaan. Minä haluan vapauttaa teidät 

Rakkauden täyteyteen, jota te kannatte sydämissänne Minua kohtaan… sellaista hurmiota, jota te 

ette koskaan ennen ole tunteneet. Ne ovat hautautuneet sedimentti kerrosten alle: vuosien 

kipujen, välinpitämättömyyden, maailman kiinnostusten, elämän pettymysten, pirstoutuneiden 

unelmien ja asioiden, joita teidän vielä pitää ymmärtää ja selvittää sydämissänne.”  

” Monet teistä eivät ymmärrä polkua, jonka Minä olen valinnut teille. Te ette ymmärrä, miksi Minä 

olen sallinut tiettyjä tapahtumia elämissänne. Ja te ette ymmärräkään, ennen kuin te olette täällä 

Minun luonani ja te näette kokonaiskuvan. Te yhä surette sitä, että te ette voineet saavuttaa 

unelmianne. Te ette ole päästäneet irti menneestä, vaan riiputte siinä kiinni, vaikka se on jo aikaa 

sitten kuollut ja rappeutunut, haudattu sisimpäänne ja saastuttaa siellä teidän sieluanne.”  

” Nämä asiat ovat läheisyyden tiellä Minun kanssani. Menneisyydessä kiinni riippuminen ja se, että 

te ette käytä erottelukykyänne nähdäksenne kauneuden ja nykyhetken tarkoituksen, se erottaa 

teidät Minusta. On katkeruutta, kun sanotte: ”Miksi Jumala, Sinä sallit sen???” On 
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Anteeksiantamattomuutta, kun sanotte: ”Miksi Jumala, Sinä sallit sen?” On perustavanlaatuista 

pettymystä ja hämmennystä, kun sanotte: ”Miksi Jumala, miksi?”  

” Minä en voi parantaa teitäsiitä, ennen kuin te päästätte irti omista mielipiteistänne, niitä, joista 

te pidätte kiinni tiukasti. Kunnes te näette oman rajoittuneen ymmärryksenne hyödyttömyyden 

Ikuisen Ainoan valossa. Minä haluan parantaa teidät, mutta teidän täytyy pohtia Minun 

Kunnioitani, kunnes te näette, kuinka hyödytön teidän mielipiteenne on. Siihen asti, kunnes siitä 

on tullut arvotonta teille, te tulette tarrautumaan pettymykseen, kaikkine kysymyksineen tiukasti 

sydämessänne, missä lahoava ruumis tulee jatkamaan saastutustaan.” 

” Minä haluan vapauttaa teidät, Minun Lapseni. Minä haluan, että te liitelette Minun kanssani, 

mutta teidän täytyy olla vakuuttuneita Minun viisaudestani, Minun töistäni ja Minun 

ehdottomasta omistautumisestani teille, että Minä annan teille vain sen, mikä on parasta teidän 

korkeimmaksi hyväksenne. Sillä monille teistä, jos Minä olisin antanut teille sen, mitä te halusitte, 

te olisitte hyvinkin saattaneet menettää sielunne. Te ehkä olisittelöytäneet arvonne 

saavutuksistanne, mieluummin kuin Minun saavutuksestani Ristillä teidän puolestanne.”  

” Todella, mikä on ihmisen nettoarvo??? Onko se hänen omistuksensa, hänen varallisuutensa, 

hänen perheensä, hänen maineensa? Voiko mikään näistä vetää vertoja Minun Kärsimykselleni, 

vapaaehtoisesti vain teitä varten läpikäydylle? Näettekö te? Jumalan Ruumis ja Veri on 

ristiinnaulittu teidän puolestanne. Voiko mikään teidän saavutuksistanne vetää vertoja Golgatalle? 

Eivätkö ne kaikki ole kuin Maapallon tomua… yhtenä päivänä kivinen monumentti, toisena päivänä 

hiekkakasa? Näettekö te, kuinka turhia teidän järkeilynne on?”  

” Minä kutsun teitä päästämään irti siitä, mitä te ajattelitte olevan suuri tarkoitus elämällenne. 

Minä pyydän teitä hylkäämään oman viisautenne ja tyhjentämään itsenne ristin juurella. Yksin 

Minulla on avaimet teidän elämänne suureen ja kunniakkaaseen tarkoitukseen. Tyhjentäkää 

itsenne Minun edessäni ja Minä tulen täyttämään teidät Minun viisaudellani, Minun 

ymmärtämykselläni ja teidän suunnattomalla sielunne arvolla Minulle. Niin kallisarvoinen te olette 

Minulle, että jos Minun pitäisi elää tuhat Golgataa teidän puolestanne, Minä tekisin sen. Siispä, 

laittakaa sivuun matala ihmisymmärryksenne ja voi, niin rajoitettu ymmärryksenne arvostanne ja 

omaksukaa Minut kiitollisuudessa kaikesta siitä, mitä Minä en sallinut teidän saattaa loppuun 

elämässänne. Sanokaa itsellenne, ”Anna minulle anteeksi, Herra. Tietenkin sillä, mitä Sinä olet 

suunnitellut minun elämääni varten, mitä Sinä olet sallinut, sillä on paljon enemmän arvoa kuin 

millään, mitä minä mahdollisesti olisin voinut haluta. Tietenkin Sinä teidät paremmin. Anna 

minulle anteeksi.”  

” Tämä on asema, mitä Minä ajattelen niitä varten, jotka eivät vielä ole kyenneet yhdistymään 

Minun kanssani. Minä haluan teidän tyhjentävän itsenne ja päätyvän siihen vakiintuneeseen 

lopputulokseen, että kaikki teidän viisautenne ei siltikään ole mitään Jumalan, teidän Luojanne 

edessä. Minä sanon tämän rakastavasti, Minun lapseni, koska Minä rakastan teitä niin hellästi. 

Mutta Minun täytyy saada viesti välitettyä teille, on vielä paljon, mihin te tarraatte kiinni ja se on 

Meidän tiellämme.”  

” Hylätkää itsenne. Ne, jotka etsivät pelastaakseen itsensä, tulevat menettämään sen. Ja ne, jotka 

menettävät elämänsä Minun vuokseni, tulevat pelastamaan sen. Soveltakaa tätä nyt 

ymmärtämykseenne, Minun kallisarvoiseni ja raja meidän välillämme tulee alas. Minä rakastan 

teitä niin hellästi. Minä odotan teitä.” 
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90. Jeesus puhuu… CERNISTÄ miekkana, Saatanan voitosta Kirkosta,  

Orjuudesta & Rakkaudesta Hoitona 

 
CERN MIEKKANA, SAATANAN VOITTO KIRKOSTA, ORJUUS & RAKKAUS HOITONA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Heinäkuuta, 2015.  

( Clare ) Herralla oli hyvin mielenkiintoinen, asioiden-uudet-käänteet viesti meille tänään. Hän 

kutsuu meidän YouTube perhettä tekemään palveluksen. Hän on koonnut tietyn ryhmän sieluja 

tälle kanavalle.  

Toinen Sinetti on Sota… Kuten on kirjoitettu Ilmestyskirjan 6:3… ”Ja kun Karitsa avasi toisen 

sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan: ”Tule!” Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen ja sen 

selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja 

hänelle annettiin suuri miekka.”  

Ja minun henkeni todella kantoi todistusta sille. Te tiedätte, että Jeesus on antanut meille avaimen 

suojelukseen pimeiltä voimilta… Hänen uhrautuvan RAKKAUTENSA, joka yhä valuu runsaasti 

Ristiltä. Hänen Verensä. Hänen Nimensä. Mutta aivan erityisesti – Hänen Rakkautensa, jota 

harjoitetaan päivittäin Sydänasukkaan Rukouksessa. Tämä on ase, jolla Hän haluaa aseistaa kaikki 

ihmiset.  

Jeesus aloitti… ” CERN on todella miekka, joka on annettu ottamaan rauha Maapallolta. Mutta 

monella tasolla. Kaikkialla maailmassa, tämä pimeä aine on paikoillaan, käytettäväksi edistääkseen 

syntiä ja alennustilaa.”  

” Siksi Minä haluan Meidän viestiemme leviävän ulkomaille. Minulle on tärkeää, että nämä viestit 

menevät ympäri maailman. Minä haluan edistää niitä. He, jotka ovat suunnannet itsensä Meidän 

kanavallemme, ovat ainutlaatuinen sekoitus mystikkoja, romantikkoja ja hyvin omistautuneita 

”kaikki likoon rakkaudesta Jeesukseen”-henkilöitä, kuten Heidi Baker sanoisi. Tämä on se päivä ja 

aika, jolloin Evankeliumi todella menee ympäri maailman.”  

” Minun sydämeni on kipeä, kipeä, kipeä orjuudesta,uskonnollisista sitoumuksista, joita on 

säädetty esittämään Minun Uskoani, joka alkoi 11 yksinkertaisen miehen kanssa. Ja huomatkaa… 

se, joka heidän joukossaan ei ollut yksinkertainen, oli pettäjä.”  

” Siispä, nyt me olemme tulleet kohtaan, jossa on tarpeellista jakaa tämä viesti Minun Pikkuisteni 

käsiin ympäri maailman.”  

” Minä haluan käyttää teknologiaa tehdäkseni Minun asiani selviksi. Se, mikä tässä jakamassamme 

Uskossa on niin kaunista ja yksinkertaista, on että se on Rakkaus ja Uhraus keskittynyttä. Alusta 

alkaen ne olivat kaksi aihetta, jotka Minä esitin Minun elämässäni. Mutta se yksinkertaisuus 

menetettiin, kun hyvin ovelia ihmisiä soluttautui Minun Kirkkooni. Jopa nyt, te saatte selville, 

kuinka saatana on tullut sisään ja turmellut Kirkon ja asettanut merkkinsä sen perustuksiin.”  

” On kasvavassa määrin tärkeää, että te kaikki sinnittelette Minun Rakkaudessani. Minä haluan 

humalluttaa teidät Minun Hyvyydelläni ja kyllästää joka huokosen Minun rakkauteni makealla 
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seerumilla – joka on hoitokeino kaikkiin tämän maailman sairauksiin ja teidän äärimmäinen 

suojanne pimeitä ja pahoja vastaan.”  

” Kun Minä ensin aloitin nämä opetukset, Minä tavoittelin niitä, jotka putosivat halkeamien väliin… 

Torjuttuja, alas lyötyjä ja väärinymmärrettyjä.”  

” Ja todella, Minun Morsiameni pitää Minun Halveksunnan Kruunuani ja hän on tukeutunut 

Minuun, aivan kuten Minä ennalta aavistin. Mutta nyt meidän täytyy tavoittaa kirkkoväkeä, joita 

pidetään orjuuden kynsissä, systeemissä, jota Minä en koskaan luonut.”  

” Nyt, monia Minun kenraaleistani ja luutnanteistani pidetään vankeina kristillisen kulttuurin 

rituaaleissa. Huomatkaa, että Minä en sanonut yksinkertaisesti ”kulttuurin”. Minä rakastan 

kulttuureja ja koko Maapallon moninaisuutta. Minä annoin jokaiselle heidän oman ainutlaatuisen 

vivahteen ja päämäärän tällä maapallolla ja he kaikki ovat rakkaita Minulle.”  

” Minä vain haluan imeyttää heihin Minun Henkeäni. En yhteiskunnallisella korrektiudella ja 

peittelyillä vaan läpinäkyvyydellä ja rehellisyydellä, että myös he ovat jääneet jälkeen Jumalan 

Kunniasta. Ei säännöillä ja porteilla, vaan Rakkaudella, tihkuen heidän olemuksensa joka 

huokosesta.” 

” Minä haluan tavoittaa kuolemassa olevien kirkkojen pappeja. Minä haluan heidän näkevän, miksi 

Minä olen vetänyt pois ihmeellisen läsnäoloni. Miksi ihmiset lähtevät. Miksi he ovat haaleita ja 

uupuneita. Minä haluan kokonaan uuden ja raikkaan Minun Henkeni tuulahduksen kyllästävän 

kirkot ja Minä haluan sanoa, että se ei tule olemaan riippuvainen teidän paastoamisistanne ja 

uhrauksistanne, siis lopettakaa vääntämästä tästä! Ei, pitäkää se mahdollisimman yksinkertaisena. 

Minä haluan, että papit oivaltavat, miksi ihmiset lähtevät – he ovat haaleita ja uupuneita.”   

” Minä tulen tekemään tämän, Minun tavallani. Te vain ohjaatte armoa, jota Minä olen antanut 

teille jaettavaksi asianmukaiseen aikaan. Teidän ei tarvitse olla mitään muuta kuin te todella 

olette. Minä haluan heidän näkevän, että tämä ei ole ihmisestä tai liikkeestä kiinni, vaan tässä on 

kyse Minun Hengestäni ja liikkeestä tulla takaisin Minun Sydämeeni ja asua Minun kanssani.”  

” Ympäri maailman hämmennys on vallalla, kun on kyse siitä mikä Minä todella olen. Minä haluan 

täydellisen lopun sille. Enää ei tule ihminen harkitsemaan uskontoa. Enää ei tule ihminen 

kompuroimaan pimeässä, etsien Totuutta, sillä Minä tulen ottamaan asuinpaikkani Hänessä ja Hän 

tulee tietämään totuuden ja se tulee vapauuttamaan Hänet.”  

” Minä haluan laittaa täydellisen lopun uskonnolle ja antaa ihmiskunnalle, ei muuta kuin vain 

esittelyn Minun Rakkauteeni ja armoon, jota Minä annan päivittäin pitääkseni hänet kulkemassa 

Minun Rakkaudessani ja Minun Viisaudessani.”  

” Tämän syyn takia Minä tarvitsen meidän perheemme yhteistyötä. Minä haluan, että he alkavat 

tavoittaa veljiään ja sisariaan, jotka yhä ovat uskontokuntien orjuudessa ja kutsuvan heitä Minun 

käsivarsilleni, missä Minä odotan ehdoitta, suihkuttaakseni Minun Rakkauttani heidän päälleen, 

että he lähettäisivät Minun Rakkauteni tuoksua, minne ikinä menevätkin.”  

” Nämä, joihin Minä kohdistan tämän, ovat lopen uupuneita, Clare. Niin kovin uupuneita kaikesta 

pelistä ja poseeraamisesta Minun Ruumiissani. He etsivät uudelleen löydettyä vapautta. He 

vaistoavat, että se on tulossa, mutta he eivät tiedä, miltä se näyttää. He ovat kuin eläviä kuolleita 
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kirkoissa, käyden läpi liikkeitä ja odotettuja rutiineja, kuitenkin kyllästyneitä ytimiään myöten sen 

kaiken tyhjyyteen.” 

” Elämänvoima on kadoksissa. Se on korvattu muodolla ja rituaalilla. Ja, Minä en puhu Liturgisista 

kirkoista yksinomaan, en ollenkaan. Minun Helluntailaiseni ja Pyhyysliike ja Tunnustuksettomat 

ovat myös rituaalien kyllästämiä, mutta he ovat kärkkäästi olleet osoittamassa sormella Liturgisia 

kirkkoja ja he eivät oivalla, että he ovat aivan yhtä sääntöjen hallitsemia, rajoittuneita ja rituaalien 

kyllästämiä kuin hekin ovat.”  

( Clare ) Mutta Herra, eikö tietyn lainen muoto ja järjestys ole välttämätöntä?  

( Jeesus ) ” Oletko sinä unohtanut, mitä Minä olen opettanut sinulle ”Wounding Waters”- 

sarjassa… Yhteiskunnallinen Status, Läheisyyden Pelko, Rakkaus Rahaan?? Tämä on tavallista 

kirkossa. Heidän odotetaan ”tekevän bisnestä” tällä tavalla.”  

” Minä haluan rikkoa muotin ja kutsua heidät takaisin Minun Sydämeeni puhtaudessa ja 

uskollisuudessa, esimerkkinä Minun oma elämäni. Siispä, tämä oli viesti, joka Minulla oli tänään 

Minun Morsiamilleni. Minä kutsun teitä pois ihmisten sydämistä Minun sydämeeni. Puhtaasti ja 

yksinkertaisesti… kirjaimellisesti. Minä pyydän teitä, Minun Morsiameni, alkamaan innostamaan 

kirkoissanne heitä sillä, millä Minä olen koskettanut teitä. Läpinäkyvyys, ehdoton rakkaus ja 

perustavaa laatua oleva ennenkuulumaton läheisyys Minun kanssani… kantakaa Minun Rakkauteni 

liekkiä eteenpäin niille, jotka kärsivät järjestelmän orjuudesta.”  

” Menkää nyt ja julistakaa Minun Rakkauttani, kutsuen jokaista haavoittunutta takaisin Minun 

Sydämeeni vakavaa parannusta varten.” 

 

 

91. Te kysytte Minulta… Miksi Ihmiset Jättävät Minun Kirkkoni?  

Jeesus antaa Vastauksia… 

 
MIKSI IHMISET JÄTTÄVÄT MINUN KIRKKONI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Heinäkuuta, 2015. 

( Jeesus ) ”Minun Rakkaani, me olemme nostattaneet aika paljon kiistelyätästä viimeisimmästä 

videosta ja Minä haluan tehdä selväksi, että Minä en koskaan sanonut, hylätkää veljien ja sisarten 

seura. Mutta kun seura tulee tyhjäksi ja kiireisyys ja liikeasiat, kuten tavallista, kattavat sen 

tyhjyyden, on aika tehdä muutos.” 

”Monet pastorit eivät halua riskeerata muutosta, koska he pelkäävät menettävänsä ihmisiä, jotka 

pitävät asioista sellaisina kuin ne ovat. Tämä on epäjumalanpalvontaa ja ihmisten kumartamista. 

Mutta juuri se, mitä he yrittävät välttää, tapahtuu joka tapauksessa. Hyvät ihmiset, jotka kaipaavat 

mennä eteenpäin Minun kanssani, pettyvät ja lähtevät. He, jotka ovat iloisia mukavuusalueellaan, 

jäävät. Kirkko kuolee hitaasti. Tätä Minä olen osoittamassa.” 

”Ja ihmisiä valitaan johtamaan ylistystä ja opettamaan, koska he ovat suosittuja tai varakkaita ja 

kunnioitettuja, tämä on kompromissi. Jos Minä en ole valinnut heitä, heidän palvelutoimestaan 

tulee lattea, eloton, mauton. Ihmiset eivät tule kokemaan Minun havaittavaa läsnäoloani, sydämet 
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eivät tule avautumaan tai parantumaan, kallisarvoinen ehtoollinen Minun kanssani ei tule 

tapahtumaan palveluksessa.” 

”Opetuksissa ihmiset eivät tule kasvamaan, koska se, mitä opetetaan, on turvallista ja ilman 

haasteita. Näettekö te?? Te ette voi palvella Jumalaa ja ihmistä? Ettekö te ole nähneet tarpeeksi 

rappiota ja kuolemaa, ollaksenne halukkaita ottamaan mahdollisuuden seurata Minun 

johdatustani?” 

”Suurimmassa osassa kirkkoja on suora nokkimisjärjestys, jonka tarkoituksena on suojella pastoria 

ja henkilökuntaa ja pitää kaikki tyytyväisinä. Pastorin tai minkä tahansa suojeleminen johtuu 

pelosta – ei Rakkaudesta Jumalaan, ei Rakkaudesta lampaisiin. Kun päätöksiä tehdään vallitsevan 

tilanteen perusteella, voitelu puristetaan ulos ja se mitä jää jäljelle, on vanhentunut leipä.” 

”Pastori on eristänyt itsensä kritiikistä ja korjauksesta ja lampailla ei ole mitään muuta turvaa kuin 

taipua tai lähteä. Hyvin usein perheillä on monia siteitä kirkkoon ja lähteminen on kivulias 

vaihtoehto. Sitä paitsi, mihin he menisivät, missä olisi asiat yhtään sen paremmin?” 

”Tämä on rutto tällä hetkellä Ruumiissa ja ihmisiä kuolee tällä hetkellä ruttoon. Minun vastaukseni 

on, että jos te olette paimenia ja te ette johda Minun ohjeistukseni mukaan, teitä tullaan pitämään 

vastuullisina sielujen menettämisestä. He voivat istua kirkonpenkeissä, mutta kun he lähtevät, he 

menevät suoraan synteihinsä, koska ei ole tuomiota, ei sisäistä tulta. Kun Minä johdatan katrasta, 

Minä osoitan sairauden. Minä hoidan haavat. Suosikkijärjestelmä ja politiikka ovat kiellettyjä, niitä 

ei ole olemassa Minun kirkossani. Minun sydämeni mukainen pastori ei virassaan koskaan tule 

taipumaan katraan paineisiin. Ei koskaan.” 

”Hän tulee lähtemään ja jättämään heidät, ennen kuin kumartaa heidän neuvonpidolleen, jos se 

on Minua vastaan.” 

”Paimenet, ketä te kuuntelette, kun te valitsette ylistyksen johtajia? Opettajia? Esirukoilijoita? 

Ketä te voimaannutatte kasvussa palvelemaan Minua? Missä ovat palvelijat, jotka käsittelevät 

ongelmallisia avioliittoja, teinejä ja vanhuksia? Välitättekö te kaikista lampaista vai vain niistä, joilla 

on paksuin talja? Seuraatteko te sitä, millä he elävät vai myrkyttyvätkö he viehättävistä, mutta 

myrkyllisistä kasveista? Korjaatteko ja nuhteletteko te heidän käytöstään, joka on turmelevaa vai 

vältättekö te konfliktia?” 

”Katsokaahan, lampaat näkevät sen kaiken. He tietävät, mistä he voivat livahtaa ohitsenne: teidän 

herkät kohtanne, sen, mitä te välttelette, teidän suosikkinne – he lukevat teitä kuin kirjaa. Monet 

ovat tehneet Minun kirkoistani sosiaalisia klubeja, missä maailman eliitti on kirkon johtajia, koska 

jokainen kunnioittaa heidän maailmallisia saavutuksiaan. Jokainen… paitsi Minä.” 

”Se on heidän ruokkimistaan homeisella heinällä – se ei ole tuoretta, elinvoimaista vihreää ruohoa. 

Jokainen tunnustaa syntinsä Minulle, mutta syvällä sisimmässään he ovat tyhjiä ja riutuvia. He 

näyttävät terveiltä ulospäin, mutta heidän sisäelimensä ovat mätänemässä. Pitääkö heidän 

odottaa tuomiota saadakseen selville, miksi he ovat sisältä kuolleita? Ettekö te tiedä, että silloin on 

liian myöhäistä?”  

”Teidän työnne on pitää katras terveenä. Jos yhdellä on infektio, se täytyy eristää ja hoitaa, sitä ei 

saa laittaa terveiden sekaan, ettei koko katras sairastuisi. Siispä, yksi diakoni tekee aviorikoksen 

toisen diakonin vaimon kanssa. Te ette vain halua osoittaa sitä, mutta se ei poistu – pikemminkin 

rutto leviää muihin lampaisiin.”  
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”He tietävät, että te katsotte toiseen suuntaan ja heidän omatuntonsa on tullut niin turraksi, koska 

te ette ole osoittaneet sitä, mitä Minä olen halunnut ja asiat ovat edenneet niin pitkälle pois 

järjestyksestä, että heidät on jätetty haavoittuviksi susille. Pastori on täydessä unessa tai hänen 

mielensä askartelee uuden rakennusohjelman parissa ja sudet ryhtyvät töihin aivan hänen 

nenänsä alla.”  

( Clare ) Vain sivuhuomautuksena tässä, Perhe, minä olen todella kamppailemassa tämän viestin 

kanssa. Minä en todella halua antaa tällaisia viestejä kuin tämä, siispä minä tarkistan kahteen 

kertaan, nähdäkseni, että se todella on Jeesus ja Hän vain sanoo, ”Jatka vain kirjoittamista.” Nyt, 

neljännen kerran jälkeen, kun varmistin, että se on Hän, kyyneleet vierivät Hänen pyhille 

poskilleen. 

( Jeesus ) ”Jatka vain kirjoittamista Clare, jatka vain kirjoittamista.” 

Viimeisimmän kerran, kun minä erottelin tämän, niin aivan lopussa, luulen, että se oli viides tai 

kuudes kerta –molemmat sekä Ezekiel että minä erottelimme sen – ja me saimme Pyhän Hengen. 

Siispä, tämä ON Herra.  

”Katsokaahan, te olette valinneet maailmalliset johtamaan. He tulevat väistämättä johdattamaan 

jokaisen maailmaan. Te olette voittaneet suosituimmuuskilpailun, mutta hävinneet sielut. Teillä on 

suuri pyhäkkönne, mutta teillä on myös tapaamisia meneillään komeroissa. Kuulostaako tämä 

mielettömältä teistä? Ottakaa aikaa, irrottakaa silmänne pyhäkön uusista sisustuksista ja 

tarkistakaa joitakin ihmisiänne, missä he ovat ja mitä he tekevät. Kuinka monta kertaa heidän 

puolisonsa ovat kutsuneet heitä, löytääkseen missä he ovat. Jalkautukaa kierrokselle, tehkää 

jotakin tavallisesta aikataulustanne poikkeavaa ja katsokaa, mitä löydätte.”  

”Minä kerron teille, Minun kirkoistani on tullut yhteiskunnallisia klubeja. Heidät, jotka kaipaavat 

Minua ja jotka on voideltu johdattamaan ihmisten sydämiä pois maailmasta ja Minuun, 

sivuutetaan, koska heidän taloudellinen profiilinsa ei vain riitä. Tämä siksi, koska he ovat valinneet 

viettää aikaa Minun kanssani, pikemminkin kuin Wall Streetilläja tehden tuottoisia sopimuksia.” 

”Minä olen kutsunut joitakin heistä, jotka ovat taloudellisesti tai jopa koulutuksellisesti 

epäpäteviä, koska heillä on Minun voiteluni ja Minun silmissäni he ovat päteviä johdattamaan. He 

tulevat haastamaan mukavuusalueen ja menestyksen. He saattavat tarvita sopeutumista ja 

koulutusta, mutta heidän sydämensä ovat oikein suhteessa Minuun ja he ovat säyseitä.”  

”Mutta niin kauan kuin maailmalliset ovat palvelutoimien johdossa, he tulevat tuottamaan 

maailmallisia tuloksia ja se, mikä olisi voinut olla todella kehittyvä Ruumis Minulle, tulee olemaan 

paikka, jossa sovitaan joukkoon ja näytetään hyvälle, samaan aikaan kuin he jatkavat synnin 

tekemistä yksityiselämissään.” 

”Kun Minä lähetän teille sieluja, joilla on alkavia kykyjä, harjoitatteko te niitä? Vai työnnättekö te 

ne turvalliseen paikkaan, missä he eivät voi uhata muita palvelutoimessa? Otatteko te aikaa 

työskennelläksenne heidän kanssaan? Vai jätättekö te heidät omilleen ja rohkaisette heitä 

hakemaan palvelutointa kirkon ulkopuolelta. Kun ylistyksen johtaja, jolla selvästi on 

mustasukkaisuus ja alueellisuus ongelma, tulee luoksenne alentaakseen jotakin toista, jolla on 

kyky… korjaatteko te heitä vai yhteensovitatteko te heitä?”  

”Harjoitettako te ilmestyviä profeetallisia kykyjä ja tuotte ne niihin mahdollisuuksiin ja asemiin, 

joihin Minä olen heidät kutsunut? Vai lannistatteko te heidät ja keksitte tekosyitä, miksi he eivät 
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voi olla palvelutoimessa kirkossa. Minä voisin jatkaa teille paljastamista syistä, miksi kirkko on 

kuollut. Minä en välitä, kuinka lahjakas tai suosittu ylistyksen johtaja on – jos heidän sydämensä ei 

ole oikein suhteessa Minuun (huomaa, että Minä sanoin Minuun, enkä varakkaaseen hallitsevaan 

ryhmään tai sukulaisiin), musiikki ei tule johdattamaan ihmisiä MINUN läsnäolooni. Se tulee 

olemaan viihdettä, ei ylistystä. Ja te kysytte, miksi ihmiset jättävät kirkkonne?”  

”Minä kerron tämän teille nyt, ennen kuin on liian myöhäistä. Teidän täytyy seurata Minua, jos te 

haluatte terveen kirkon. Teidän täytyy saarnata kuten Minä johdatan teitä. Teidän täytyy ylistää 

hengessä ja totuudessa, ei viihteessä. Teillä on hyvin vähän aikaa saada talonne järjestykseen. 

Oletteko te halukkaita menettämään kaiken ja hyötymään Minut? Oletteko te halukkaita 

lähtemään ja menettämään kuusinumeroiset tulonne ja elämään köyhyyden rajoilla, 

johdattaaksenne Minun lampaani reheville vihreille niityille?Todella, valitkaa tänään, ketä te 

tulette palvelemaan, koska se päivä on tulossa, jolloin tuli tulee nielemään puun, heinän ja oljen ja 

ne, jotka ovat palvelleet omia agendojaan, tulevat seisomaan alastomina Minun ja kaikkien 

menettämiensä sielujen edessä.”  

”Todella Minä kutsun teitä hermostuttamaan. Antakaa heidän langeta ja tutkikaa heitä jokaista 

huolellisesti, ennen kuin te hyväksytte heidät jatkoon. Poistakaa mädät omenat, heidät, jotka 

jatkuvasti puolustavat omia alueitaan, manipuloivat toisia ja painostavat sadakseen lisää 

vaikutusvaltaa, keräten muita puolelleen, saaden tuntemaan painoarvonsa ja aiheuttaen 

erillisyyttä. Te tiedätte, keitä he ovat; he ovat niitä, jotka saavat teidät säpsähtämään, kun te 

vastaatte puhelimeen. He ajavat omia agendojaan ja jos te ette mukaudu, se tulee maksamaan 

teille.” 

”Lopettakaa peittelemästä joukoissanne, lopettakaa kuolleet ja elottomat ohjelmat, jotka koskevat 

nähdyksi tulemista ja joilla ei ole mitään sisältöä tai pyhyyttä Minun edessäni. Hoitakaa 

loukkaantuneita, haavoittuneita, syrjään työnnettyjä, koska heidän voitelunsa on uhkaavaa. 

Saanko Minä kertoa teille jotakin? Jos teillä on johtaja, joka jatkuvasti tuntee itsensä uhatuksi 

muiden saamasta voitelusta, te tulette kylvämään mustasukkaisuuden henkeä läpi koko 

seurakunnan. Se tulee leviämään kuin rutto ja tukahduttamaan vasta voidellun elämän, jota Minä 

olen suihkuttamassa muiden päälle.”  

”Itse elämän lähde ja voitelu tullaan tukahduttamaan joka ikisessä palvelutoimessa. Se on rutto ja 

jos te kumarratte sitä kerran, se ottaa valtaansa koko kirkon. Ihmisten, jotka ovat niin epävarmoja, 

ei tulisi olla johtamassa. Johtaja etsii seuraajaa. Hänen sydämensä on kouluttaa ja mahdollistaa- ei 

tehdä kyvyttömäksi ja lakaista pimeään nurkkaan.”  

”Jos te olisitte valinneet johtajat oikealla sydämellä, teillä ei olisi tätä sotkua. Aloittakaa tästä. 

Antakaa omenoiden pudota minne putoavat. Poimikaa terveet, jättäkää mädät pitämään huolta 

itsestään. Minä haluan oman sydämeni mukaisen paimenen – Minun, enkä kenenkään muun.”  

”Minä olen tulossa pian. On vain hyvin vähän aikaa jäljellä. Järjestäkää talonne ja Minä tulen 

kasaamaan teille siunauksen päälle siunauksen, koska te olette Minun oman sydämeni mukainen 

paimen.” 
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93. Jeesus sanoo… Te olette hylänneet Minun Hallintoni,  

niinpä Minä aion tulla noutamaan Minun Morsiameni 

 
TE OLETTE HYLÄNNEET MINUN HALLINTONI… NIINPÄ MINÄ AION TULLA NOUTAMAAN MINUN 

MORSIAMENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Heinäkuuta, 2015. 

Clare aloitti… Tänä iltana, kun olin ylistyshetkessä, minä olin Jeesuksen kanssa haudassa – vain 

todellinen, ihana suru laskeutui minuun ja olen varma, että osa siitä oli teidän ihania rukouksianne. 

Minä olin haudassa Jeesuksen kanssa ja istuin Hänen oikean kätensä vierellä, joka oli ristissä 

Hänen ruumiillaan lepoasennossa. Minä itkin ja itkin, koska Hänen hallintonsa oli hylätty. Ihmiset 

pitävät syntiä ja synnin valtaa parempana kuin Meidän Suloista Pelastajaamme. Voi, ihmiskunta, 

kuinka te voitte olla niin pimeitä, niin sokeita? Voi, kuinka te voitte??  

Kun minä katsoin Hänen kasvojaan, Hän näytti hyvin paljon kuvalta, joita Ray Downing tekee, 

Herra Käärinliinan alla, profiilikuvalta. Hänen kasvonsa olivat tyynet ja rauhalliset, mutta minä 

ajattelin, ”Voi, Jumala kuinka surullista, he hylkäsivät Sinut: ystävällisyyden, rakkauden, hellyyden 

ja totuuden. Oikeudenmukaisuuden, sorrettujen suojelijan… ja he hylkäsivät Sinut. Voi, kuinka he 

voivat? Kuinka me voimme?” 

Ja, minä ajattelin itsekseni, ”Kuinka monta kertaa minä olen pitänyt parempana omaa tapaani kuin 

Sinun tapaasi? Kuinka monta kertaa Sinä olet odottanut minun heräävän ja näkevän kuka minuun 

vetoaa? Pieniä tönäisyjä, joihin minä en kiinnittänyt huomiota. Kuinka monta kertaa minä olen 

hylännyt Sinut pikku asioissa ja tehnyt sen omalla tavallani?? Hupsu nainen…” 

Ja kuitenkin, Meidän Jumalamme hylkääminen on ällistyttävää ihmiskunnan keskuudessa. 

Ällistyttävää.  

Kun minä pohdin näitä asioita, ja sitä jatkui ehkä noin 30 minuuttia, minä näin värin alkavan palata 

Hänen käsiinsä ja koko Hänen ruumiiseensa. Minä pystyin näkemään, että Hän oli tullut täysin 

ennalleen ja Hän istui ja sanoi vakaan päättäväisesti…  

( Jeesus ) ” Minä aion tulla noutamaan Minun Morsiameni, koska Hän haluaa Minun hallitsevan 

häntä.”  

( Clare ) Hän seisoi jaloillaan ja suuteli minua. 

( Jeesus ) ” Katsohan, Minä olen kamppaillut ja kamppaillut tämän sukupolven kanssa, kunnes he 

yksinkertaisesti ovat todistaneet, että he eivät halua Minua. Siispä Minä separoin kerman päältä. 

Minä tulen hakemaan Minun Morsiantani, joka todella kaipaa Minua. Aivan kuten Minä olen 

luvannut Minun ihmisilleni, te ette tule näkemään Minua uudelleen ennen kuin te sanotte, 

”Siunattu on Hän, Joka tulee Herran Nimessä.” Tämä myös tulee tapahtumaan vaikean kaavan 

kautta. Tavalla, jolla Minä en ikinä koskaan olisi halunnut määrätä sitä. ” 

” Minun ihmiseni, te olette tehneet omat valintanne kieltäytymällä kuuntelemasta kuiskauksia 

sydämessänne. Minä olen kuiskannut, Minä olen puhunut, Minä olen kirkunut… ”Tulkaa takaisin 

Minun luokseni, ennen kuin on liian myöhäistä.” Mutta turhaan. Siispä Minä jätän teidät 

luottamaan itseenne. Te tulette näkemään kuka on paha ja kuka on hyvä. Te ette enää tule 



 
253 

 

kutsumaan hyvää pahaksi ja pahaa hyväksi. Pikemminkin te kaipaatte nähdä Minun Kasvoni jälleen 

ja kaipaamaan koko sydämestänne, että Minä hallitsen teitä. ”  

” Siitä tässä kaikessa on kyse, Minun hallintoni ei ollut riittävää teille, siispä nyt teidän täytyy kärsiä 

omien valintojenne seuraukset. ”  

” Minulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Te olette sitoneet Minun käteni. Mitä muuta Minä voin 

tehdä kuin jättää teidät luottamaan itseenne, omaan hallintoonne, kunnes te saavutatte 

äärimmäisen pohjan? Kyllä, on sanottu hyvin, ”Minä olen tullut Isäni nimessä ja te ette ota Minua 

vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.” Johanneksen 

Evankeliumi 5:43.  

” Kuitenkin vielä vähän pitempään nyt, ja Minun Morsiameni, te tulette näkemään Minut pilvissä. 

Todella, koko maailma tulee näkemään ja valitus ja itku tulee yltämään Taivaaseen. Minä tulen 

puhdistamaan Minun ihmiseni ja Minä tulen palaamaan vallitsemaan ja hallitsemaan heidän 

keskelleen. Siihen asti, teillä tulee olemaan paljon kärsimistä, kuitenkin Minä tulen olemaan teidän 

kanssanne, koska Minun rakkauteni teitä kohtaan ei ole koskaan kylmennyt. Ei, Minun sydämeni 

sykkii pois rinnastani näiden ihmisten vuoksi. Kuinka Minä olen kaivannut hyväillä teitä, kaataa 

öljyä haavoihinne ja kaunistaa jalkojanne hienoilla sandaaleilla. Voi, kuinka Minä olen kaivannut. 

Nyt tämä historian kaikkein kivuliaimman profetian täytyy puhdistaa tämä maa siitä saastasta, 

millä se on täytetty, kunnes te julistatte, ”Siunattu on Hän, joka tulee Herran Nimeen.” 

” Sitten Minä tulen ottamaan teidät käsivarsilleni ja ennallistamaan teidät. Te tulette oppimaan 

Minun tapani ja jälleen kerran tulette olemaan Minun ihmiseni, Minun valittuni, viemään 

eteenpäin Minun Sanojani ja Minun Tahtoani tuleville sukupolville. Siihen saakka, Minun ihmiseni, 

repikää vaatteenne, pukeutukaa säkkiin, ripotelkaa tuhkaa päällenne, sillä tuomio on tulossa tälle 

maalle. ”  

( Clare ) Nyt, kun Herra sanoi sen, minä ajattelin… ”Vau! Puhutko Sinä Amerikasta? Tarkoitan, että 

Amerikka ja Israel ovat niin läheisesti liittyneet toisiinsa.  

( Jeesus ) ” Israelin kansakunta mukautuu tähän maahan myöskin. Sinun täytyy vain katsoa niitä, 

jotka vallitsevat nähdäksesi valtavat määrät. Lääkäreitä, asianajajia, poliitikkoja, viihteen tekijöitä. 

Minun ihmiseni ovat kunnostautuneet jokaisessa virastossa, jokaisessa ammatissa, 

kunnostautuneet jokaisessa lahjakkuudessa ja kunnostautuneet irstailussa myöskin. Kukaan 

ihminen ei ole ilman syyllisyyttä, mutta he, jotka johtavat, niillä on eniten. Tämä on huolellisesti 

piilotettu massoilta, jotka ajattelevat, että he näkevät vain pienen prosenttiosuuden (juutalaisista), 

mutta tosiasiassa heitä on kaikkialla johtavissa asemissa. ”  

” No niin, Minun Rakkaani, Minä olen nyt tulossa ottamaan Minun Morsiameni. Hänet, joka on 

kuulostellut sydäntensä kuiskauksia, joka kaipaa Minua, hän, joka itkee Minun Jalkojeni juuressa 

sitä mitä Minun täytyy kärsiä. Hän on ollut uskollinen ja ollut eri mieltä menestyksen ja vaurauden 

kanssa, vain omaksuakseen Minut. Nyt Minä kurkotan Minun käteni häntä kohti ja yhdessä me 

lähestymme alttaria, missä Meidän Rakkautemme julistetaan Ikuisiksi Ajoiksi. ” 

” Nostakaa silmänne ylös, Minun Rakkaat. Pian me tulemme syleilemään ja kohoamaan 

Taivaalliseen Kaupunkiin, missä teidän palkkionne odottaa teitä. Ja teille, joiden täytyy jäädä 

jälkeen, Minä sanon, Rohkeutta. Minä tulen olemaan teidän kanssanne. Teidän urotyönne tulevat 

olemaan suuret ihmisen edessä ja suuri tulee olemaan sato, jonka te korjaatte. Minä en tule 



 
254 

 

koskaan jättämään teitä tai hylkäämään teitä. Pikemminkin, Minä tulen varustamaan teidät tätä 

Taistelua varten ja te tulette ryöstämään mahtavasti. ”  

” Ja kun Minä palaan – te tulette saamaan teidän ikuisen palkkionne. ” 

 

 

94. Jeesus kutsuu… Tulkaa Minun luokseni Minun Kadotettuni & Yksinäiset! 

Vapauttakaa vanhat painolastinne! 

 
TULKAA MINUN LUOKSENI, MINUN KADOTETTUNI & YKISNÄISET… VAPAUTTAKAA VANHAT 

PAINOLASTINNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Heinäkuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Mitään hyvää asiaa Minä en pidättele heiltä, jotka Minua rakastavat, Minun 

tarkoitukseni mukaan, minkä olen heidän elämilleen antanut. Minä en ole hylännyt ketään. 

Ihmiset hylkäävät Minut. He eivät luota Minuun, kun heidän rukouksiinsa ei vastata heidän 

hyödykseen, kuten he sen näkevät. Tämä saa aikaan niin monen vetäytymään pois Minun luotani.”  

”Heillä ei ole mitään käsitystä siitä, kuinka Minä rakastan heitä tai kuinka ääretöntä Minun 

viisauteni on. Pikemminkin he syyttävät Minua asioista, jotka menevät väärin elämissään, vaikka 

saatana on syyllinen siihen. He tulevat Minun luokseni ja rukoilevat, että asiat olisivat erilaisia, 

mutta Minä en voi vastata heille sillä, mitä he haluavat, koska Minä näen polun edessä ja Minä 

tiedän tien, jota heidän täytyy kulkea.” 

”Aika ajoin vastaan tulee ateisteja, joita huijarikristityt tai vähemmän täydelliset kristityt ovat 

väsyttäneet… kuitenkin, kun ateisti toimii huonosti, se menee huomiotta. Minä toivoisin, että he 

soveltaisivat samoja standardeja ateisti veljiinsä ja sisariinsa, kuin mitä he soveltavat Minun 

lapsiini.” 

”Minä toivon, että voisin kertoa heille, ”Minun Lapseni eivät ole sen täydellisempiä sen 

kummemmin kuin tekään… mutta he SAAVAT anteeksi. Ja monet, monet yrittävät muuttua Minun 

avullani.” Aina ei näe, mitä kristityn elämän takana on. Te ette näe, millaisia he olivat, ennen kuin 

Minä sain heistä otteen.”  

( Clare ) Ajattelen nyt itseäni, Herra. Vau! Ei hyvä, ei ollenkaan hyvä. Itsekäs, ylpeä, syvästi 

sotkeutunut materialismiin ja vaikutuksen tekemiseen ihmisiin. Kykenemätön syviin 

ystävyyssuhteisiin, antamaan tai vastanottamaan rakkautta.”  

Mutta jotakin minussa muuttui, kun Herra sai minusta otteen. Häneltä vei vuosia muuttaa minut. 

Mutta se muuttui. En ole täydellinen, minulla on yhä ongelmia kaikkien niiden asioiden kanssa, 

mutta en ole ollenkaan sellainen kuin olin.  

( Jeesus ) ”Rakkaus tuli sinun elämääsi. Sellainen rakkaus, josta olit aina unelmoinut: pyhä, 

rakastava kumppanuus. Minä tulin ja paljastin sinulle, Kuka Minä olin, todella. Ja kuka sinä olit, 

Minulle. Niin erityinen, niin kovin erityinen. Sinulla ei koskaan ollut ollut ketään, joka olisi 

kohdellut sinua sillä tavalla, muut eivät olleet koskaan ymmärtäneet sinua.”  
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”Sinä et koskaan tuntenut turvallisuutta elämässäsi, ennen kuin Minä astuin sydämeesi. Sinä tiesit 

ilman epäilyksen häivääkään, että Minä Olen Jumala ja kuitenkin ”Minulla ei ollut parempaa” 

tekemistä, kuin oleilla sinun kanssasi: ohjaten sinua, suojellen sinua ja opettaen sinua Minun 

Valtakunnastani.”  

”Sinun kirkko kokemuksesi ei ollut yhtään sen parempi, kuin mikään muukaan sinun 

kokemuksistasi – sinua ei hyväksytty siellä, sen enempää kuin sinua ei hyväksytty ei-kristillisessä 

yhteisössäkään. Mutta yksi asia sinulla oli: henkilökohtainen suhde Minun kanssani. Sinä kosketit 

Minun pukuni helmaa, päivä päivän jälkeen ja sen kautta sinä selvisit hengissä pahoista asioista, 

joita sinulle tapahtui, jopa kirkossa.”  

”Katsohan, uskonto ja Jumala eivät muistuta toisiaan yhtään. Uskonto on ihmisten vaalima 

menetelmä päästä lähemmäs Jumalaa. Kun taas, Minä omaksuin sinut ilman sääntöjä ja 

säännöksiä, jopa ilman tietoa Minun Nimestäni. On heitä, jotka tuntevat Minut sydämissään ja 

hengessään ja seuraavat kaikkea, mitä Minä pyydän heitä tekemään. Sitten jonakin päivänä, kun 

aika on kypsä, Minä paljastan itseni heille.”  

”On kuitenkin toisia, joita on kohdeltu niin raa`asti elämissään, että heillä ei ole mitään toivoa 

rakkaudesta tai hyväksytyksi tulemisesta. Minun täytyy yllättää heidät Minun Rakkaudellani. 

Minun täytyy ottaa heidät sellaisella hetkellä, jota he vähiten odottavat ja suihkuttaa heidät Minun 

perustavaa laatua olevalla, epäitsekkäällä rakkaudellani.”  

”On monia, jotka syyttävät Minua jokaisesta pahasta asiasta, joita heille on sattunut elämissään, 

koska he eivät halua luopua synneistään. Jossakin sydämiensä sisällä he kuulevat Minun ääneni – 

mutta maailma ja sen houkutukset voittavat heidät ja he sivuuttavat sen, kunnes on liian 

myöhäistä.”  

”Minä olen aina kutsumassa, aina odottamassa, aina heidän kanssaan, haluten tuoda 

parantumista heidän elämiinsä. Mutta heidän täytyy vähintäänkin olla halukkaita luopumaan 

synnistä ja vastaanottaa Minun Rakkauteni. Lihan nautinnot kutsuvat paljon äänekkäämmin kuin 

Minä, siispä Minun pitää odottaa, kunnes liha on vanha ja heikko.” 

”Mutta vielä sittenkään ei ole takeita, että katkeruus, josta he pitävät kiinni, sallii heidän kuulla 

Minua. Siispä Minä sallin heidän riutua vanhainkodissa, kunnes Minä voin tavoittaa heidät ja tuoda 

heidät Kotiin.” 

”Voi, kuinka surullista on, kun sielu on sulkenut oven Minun Rakkauteeni ja sillä ei ole mitään, 

minkä puoleen kääntyä tässä maailmassa. Yksin, hylättynä monta kertaa omasta syystä, he ovat 

vakuuttuneita omasta henkilökohtaisesta oikeamielisyydestään, että katumiselle ei ole tilaa. Kaikki 

on muiden vikaa – he ovat viattomia uhreja. Jumalaa on syyttäminen kaikesta.”  

”Clare, Minä haluan sinun rakastavan rakastamattomia. Mene niiden luokse, jotka ovat torjuneet 

Minut. Ole Minun käteni, Minun jalkani, Minun suuni ja Minun korvani. Vähintäänkin lopullisella 

hetkellä Minä voin järkeillä heidän kanssaan. Minä voin muistuttaa heitä sinun ystävällisyydestäsi, 

jopa silloin kun he eivät ansainneet sitä.”  

”Tämä monta kertaa on viimeinen oljenkorsi heidän vastarinnassaan ja he murtuvat… kyynelten 

tulva, syvä tieto synneistään ja jopa suurempi tietoisuus siitä, kuinka valtavan erityisiä he ovat 

Minulle… niin erityisiä, että Minä kestin kidutuksen tuodakseni heidät Taivaaseen Minun luokseni 
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ikuisesti.Minä vaalin heitä aarteena, Minä rakastan heitä ja halaan heitä, koskaan heistä 

eroamatta.”  

”Näinä päivinä monet sielut pelastetaan tällä tavalla. Siksi Minä jatkuvasti kehotan teitä 

rakastamaan rakastamattomia. He ovat kaikkein kurjistuneimpia, jopa ja erityisesti he, jotka ovat 

kokeneet vaurautta.”  

( Clare ) Herra, Sinua syytetään kaikista kauheista asioista, joita Israelilaisia käskettiin tehdä. 

Harvat näyttävät välittävän ottaa selville, miksi Sinä teit sen mitä Sinä teit, kun Sinä määräsit 

armeijoiden murhaavan miehet, naiset ja lapset ja täysin pyyhkiä kaupungin olemattomiin. Ihmiset 

eivät ymmärrä sitä, ja siksi he näkevät Sinut karskina, kauheana Jumalana.”  

( Jeesus ) ”He eivät kuulleet kauhistuttavia, sydämeen käyviä vastasyntyneiden huutoja, kun heidät 

laitettiin punaisina hehkuviin kulhoihin ja uhrattiin Molokille. He eivät nähneet ihmisten 

perversioita eläinten kanssa – edes eläimet eivät voineet paeta heidän pahuuttaan. He eivät 

nähneet naimisrituaaleja demoneiden kanssa, demonit hedelmöittivät heidät pahoilla ja 

demonisilla voimilla.”  

”Vähän on ymmärretty aikojen kuluessa sitä, miksi Minun ihmisteni täytyi tuhota jokainen elävä 

olento. Kuitenkin Minun Sanastani ei puutu selityksiä. Minä teen selväksi, että pahuus oli 

korjaamattomissa. Ja nyt te olette lähestymässä Nooan Päiviä, kuten oli Nooan Päivinä.”  

”Kyllä, jokainen perversio ja inhottavuus tullaan sallimaan lailla. Nuorten lasten koskettelu, seksi 

eläinten kanssa, mies miehen kanssa ja nainen naisen kanssa – kaikki se on tulossa, aivan yhtä 

varmasti kuin MINÄ OLEN. Se on jo täällä, mutta sitä yhä vältellään. Ei kauaa. Lakeja on 

allekirjoitettu ja on tekeillä, jotka tekevät jokaisesta inhottavasta käytännöstä laillisempaa kuin 

pornosta. Ei tule olemaan ikärajoja – kaikki voivat tulla ja koettaa itse. Loppujen lopuksi, se tuottaa 

nautintoa ja nautinto on sinun oikeutesi ja vapautesi.”  

”Minä kutsun teitä, Minun Lapseni, Minun kurittomani. Hylätkää yksinäisyytenne. Hylätkää 

valheet, pimeys, hämmennys. Tulkaa. Tulkaa Minun luokseni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut. 

Te tulette löytämään levon sielullenne ja ehdotonta rakkautta sydämellenne. Minä en tule 

koskaan käännyttämään teitä pois.”  

”Minä en tule koskaan hylkäämään teitä – pikemminkin, teidän elämänne tulee valoisammaksi ja 

valoisammaksi, mennen kunniasta kunniaan. Minä en ole ihminen, että Minun pitäisi valehdella. 

Minulla on hyvää varattuna teille, ei pahaa. Minä annan lahjoja ja taitoja teille, asioita, joita te 

olette kaivanneet tehdä. Kenen te luulette panneen sen kaipuun teihin?”  

”Nyt Minä haluan tuoda täyttymystä ja iloa teidän elämäänne. Teidän syntinne ovat tuoneet teille 

vain murhetta ja pettymyksiä. On aika tehdä muutos, aika vapauttaa kaikki vanha painolasti ja 

aloittaa uudelleen: tuoreena uudestisyntyneenä.”  

”Minä kutsun teitä, Minun kadotettuni. Tulkaa Minun luokseni. Minä tulen halaamaan teitä ja 

ympäröimään teidät ilon ja kiitoksen lauluilla palaamisesta takaisin siihen kohtuun, joka teitä 

kantoi. Kyllä, Minä tulen pukemaan teidät hienoon pellavaan ja laittamaan sormuksen sormeenne, 

sandaalit jalkoihinne ja me tulemme kävelemään yhdessä yhtenä. Kertokaa Minulle vain, että te 

olette kyllästyneet olemaan haavoitettuja.”  
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”Kyllästyneitä haavoittamaan muita. Että te olette pahoillanne synnillisistä asioista, joita te olette 

tehneet. Pyytäkää Minun anteeksiantoani – sitten ojentakaa elämänne Minulle. Minä tulen 

vaalimaan teitä. Minä tulen johdattamaan ja ohjaamaan teitä. Minä en tule koskaan hylkäämään 

teitä. Minä tulen johdattamaan teitä kädestä Ikuiseen Iloon Minun Isäni Valtakunnassa Taivaassa, 

ikuisesti.”  

Sanokaa tämä sydämestänne… ”Jeesus, anna minulle anteeksi, minä annan Sinulle elämäni. Opeta 

minua, johdata minua, älä koskaan, ikinä vetäydy luotani.” 

 

 

95. Jeesus sanoo… Te olette Minun viimeinen Turvani!  

Menkää & Kastakaa heidät Minun Rakkaudellani 

 
TE OLETTE MINUN VIIMEINEN TURVANI… MENKÄÄ & KASTAKAA HEIDÄT MINUN RAKKAUDELLANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Heinäkuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Tee mitä voit paaston suhteen. Älä tuomitse itseäsi piirakkapalan vuoksi. Minä 

tiedän ruumiisi kemian juuri tällä hetkellä paremmin kuin sinä tiedät ja Minä en laita sinulle mitään 

muita ehtoja kuin rakastamisen, ensiksi. Se ei tarkoita postien huomiotta jättämistä aamuisin, se 

tarkoittaa, että kiinnitä tarkkaan huomiota Pyhän Hengen johdatuksiin ja aina sen tekemistä, mitä 

Hän haluaa, Hänen järjestyksessään.”  

”Paholaiset tulevat käyttämään jokaista pientä asiaa aiheuttaakseen pettymystä, lannistumista, 

erityisesti itsessäsi. Tuomitsemista, saadakseen sinut tehottomammaksi. Esimerkiksi, kun 

tuomitset ja otat syötin, vihollinen kertoo sinulle, ”Ei ole hyötyä rukoilla – sinä vain mokasit, eikä 

Jumala kuulisi sinun rukoustasi”. Kuten Hän olisi, jos et olisi antanut periksi rukouksessa…”  

”Valheita ja puolitotuuksia. Minä arvostan paastouhrauksiasi, mutta Minä myös tiedän rajoituksesi 

paremmin kuin sinä tiedät. Ja kun vihollinen inspiroi sinua menemään pidemmälle 

paastouhrauksessa kuin mitä sinä voit käsitellä Minun armollani, hän tulee odottamaan, kun 

lankeat ja läimäyttää sinut maahan tuomitsemisella, saaden sinut haluamaan hylkäämään 

rukoukset – koska, loppujen lopuksi… sinä epäonnistuit ja he ovat tulleet arvottomiksi. Saanko 

Minä sanoa, sinun rukouksesi EIVÄT KOSKAAN ole arvottomia näissä tilanteissa? No niin, ne eivät 

ole. Siispä, älä salli vihollisen valehdella sinulle.”  

”Minä olen niin paljon enemmän huolissani sinun rakkaudestasi veljeesi kuin olen yhdestäkään 

paastouhrauksesta. Monet ovat pettäneet itseään ryhtymällä erikoisiin paastoihin ja kuitenkin he 

kohtelevat veljeään ylenkatseella. Heidän paastonsa olivat arvottomia. Se ei ole mitään muuta 

kuin näyttävä ylpeyden ele, siinä mitä he voivat saavuttaa ja kuinka hengellisiä he ovat, kun itse 

asiassa, ”Minä en koskaan tuntenut heitä”.”  

”Ei jokainen, joka sanoo Minulle: ”Herra, Herra!” pääse Taivasten Valtakuntaan, vaan se, joka 

tekee Minun Taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo Minulle sinä päivänä: ”Herra, Herra, emmekö 

me Sinun nimesi kautta ennustaneet ja Sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja Sinun nimesi 

kautta tehneet monta voimallista tekoa?” Ja silloin Minä lausun heille julki: ”Minä en ole koskaan 
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teitä tuntenut; menkää pois Minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.” Matteuksen Evankeliumi 

7:21-23. 

”Sillä minun oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano ja te ette antaneet minulle 

juoda; minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston ja te ette 

vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa ja te ette käyneet minua katsomassa.”Matteuksen 

Evankeliumi 25:42-43.  

”Älkää olko täynnä tuomitsemista, koska muut eivät voi paastota niin kuin te. Sillä Minä olen tullut 

löytääkseni hedelmää Minun puustani, enkä ole löytänyt yhtään. Minä etsin armeliaisuutta, 

nöyryyttä, puhtaita motiiveja ja löysin ylpeyttä, röyhkeyttä ja tuomitsemista.”  

”Pitäkää huolta, että ette ohita yhtään tilaisuutta tehdä ystävällinen teko jollekin, joka on 

tarpeessa. Lohduttakaa rahattomia, surevia, syrjittyjä ja te kutsutte Minut ja Minä sukkelasti 

manifestoidun vierellenne. Kokeilkaa tätä Minun Morsiameni, Minun Lapseni – katsokaa, koetteko 

syvän muutoksen Uskonnollisesta hengestä ”Jeesus” henkeen sydämessänne. Kyllä, Minä sanoin 

sen – ”Jeesus” henki.”  

”Sävyisä, nöyrä, palveleva, hidas suuttumaan, aina palvelemassa. Niille, joilla oli silmät nähdä, se ei 

ollut vain yksin vaikuttavia ihmeitä, jotka saivat aikaan vakaumuksen. Se oli Minun rakkauteni. Että 

Minä laskeutuisin Taivaasta pesemään jalkoja ja tekemään sairaista kokonaisia – se oli vaikuttavaa 

luonteeltaan. Jumala keskellämme.”  

”Nyt Minä olen välittänyt nämä lahjat teille, mutta monet eivät ymmärrä niiden todellista 

luonnetta: ”Jumala keskellämme ja he tulevat tietämään rakkaudestamme, että me olemme 

kristittyjä.”  

”Minä kerron teille nämä asiat teidän omaksi hyväksenne. Älkää olko niin huolissanne profetioista 

ja siitä mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi. Olkaa enemmän huolissanne siitä, että te tarjoatte 

Minulle sisällänne ja tekemään niin kuin Minä tekisin jokapäiväisissä tilanteissa. Tämä on paljon 

tärkeämpää teille ja Valtakunnalle juuri nyt, kuin tieto tulevaisuudesta tai mitä pian tulee 

tapahtumaan.Kun teidät otetaan tältä Maapallolta, rakkaudesta tehdyt asiat tulevat määrittämään 

teidän ikuisuutenne. Siispä te näette, tässä hetkessä Minä ohjeistan teidät kaikkein tärkeimpään 

asiaan, mitä te voitte tehdä tässä elämässä.” 

”Teidän rakkautenne tulee tuomaan kääntymyksiä. Teidän rakkautenne tulee avaamaan sydämiä. 

Teidän rakkautenne tulee tuomaan vakaumuksia. Teidän rakkautenne tulee riisumaan aseista… 

lyhyesti sanoen, teidän rakkautenne valmistelee Minulle tietä tässä hetkessä. Syntiset ovat 

kuulleet tarpeeksi tulta ja tulikiveä, niin että se riittää heille koko elämän ajaksi. Se, mitä he ovat 

jääneet vaille Minusta ja miksi he eivät ole tulleet Minun tyköni, on Minun rakkauteni heitä 

kohtaan.”  

”Te olette Minun viimeinen turvani, te olette rakkauden ja armon suurlähettiläitä. Ilman teitä 

Minä voin tehdä vähän. Heidän täytyy saada todisteita siitä, että Minä, eläen Minun ihmisissäni, 

teen heistä erilaisia. Mitä hyötyä on profeetallisista unista, joita Minä lähetän muslimeille, jos he 

eivät koskaan näe rakkautta toiminnassa heissä, jotka ilmoittavat olevansa kristittyjä?Mutta 

todella, epäoikeudenmukaisesti tapettujen marttyyrien veri, joiden viimeiset sanat olivat ”Anna 

heille anteeksi Isä, he eivät tiedä, mitä he tekevät”, joka saa aikaan tulikuuman vakaumuksen ja 

todisteen ”Jeesus”-hengestä.”  
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”Te tulette näkemään, että oli vain yksi ainoa ryhmä, jolle Minä olin karkea, ja he eivät olleet 

prostituoituja ja veronkerääjiä. He tarvitsivat tuntea Minun Rakkauttani, eivät Minun vihaani.”  

”Siispä nyt Minä annan teille Minun Mandaattini, Toimeksiantoni: menkää maailmaan ja tehkää 

kaikista ihmisistä opetuslapsia, kastakaa heidät Minun Rakkaudellani ja he tulevat juoksemaan 

tullakseen kastetuiksi Valtakuntaan.” 

 

 

96. Armon Köysi Opetus 

 
TARTU ARMON KÖYTEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Heinäkuuta, 2015.  

Herra siunaa teitä, YouTube Perhe. Tämä on ollut mielenkiintoinen viikko – Minä olen tehnyt 

paljon asioita taloon liittyen ja tavallaan saanut asioita järjestykseen, koska minulla on lupa siihen, 

mukaan lukien piha ja kaikki siellä. Ja, minä luulen, että minä olen tavallaan alkanut ”pesimään”. 

Kuka tahansa, joka on koskaan ollut raskaana, voi kertoa pesimisestä! Se on päässyt siihen 

pisteeseen asti, missä se on alkanut häiritsemään minua ja vetämään minua pois Herran luota. 

Minun todella, todella täytyy saattaa tämä loppuun.  

Jeesus oli osoittanut tätä ensimmäisenä asiana, kun minä olin vaikertanut Hänelle. 

Hän sanoi… ”Minä tiedän, mitä sinä tunnet. Nämä ovat varoitusmerkkejä, että sinun täytyy 

pysähtyä pian. Tee mitä voit tällä viikolla, sitten keskity Minuun uudelleen koko sydämestäsi, 

Minun kallisarvoinen Enkeli. Sinä tulet toipumaan ja elpymään – tee se vain nyt loppuun.”  

Ja sitten minä osoitin, mitä minun mielessäni on ollut aika jatkuvasti viimeiset kaksi päivää. Herra, 

jokainen kysyy Jade Helmistä (=Yhdysvaltojen sotilaallinen harjoitus kesällä 2015.) ja erityisesti 

minusta. Voi, Sinä tiedät, kuinka pahaa minun uteliaisuuteni on!  

” Minä tiedän, kuinka paljon Minä rakastan sinua ja ohjaan sinua pois uteliaisuuksista. Kuuntele, 

Minun Rakkaani. Sinä tulet tietämään, mitä sinun tarvitsee tietää, milloin sinun tarvitsee tietää 

se.”  

Se kuulostaa pyöreältä vastaukselta. 

” Aivan oikein, se johtaa takaisin Minuun. Sinun keskittymisesi täytyy olla jatkuvasti Minussa. 

Liikkeellä ei ole vain virheellistä tietoa, vaan pelon ja salajuonien demoneita, jotka haluavat 

varastaa sinun huomiosi pois Minusta pelkoon ja hyödyttömään hermoiluun. Minä haluan sinun 

pääsi pilviin, onko selvä? 

Ei, Herra, se on pilvinen… 

” Hyvin vitsikästä…”  

” Ei, vakavasti sanoen, Minä haluan, että sinä olet Minun töissäni, etkä maailman töissä. Yhä 

uudelleen ja uudelleen Minä olen kertonut sinulle tämän. Minä tiedän, että se on kivuliasta, Minä 
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tiedän, että sinun uteliaisuutesi polttelee sinua, mutta jos sinä kuolettaisit sen, se jättäisi sinut 

rauhaan.”  

Oletko Sinä varma Herra, minä tarkoitan… joka päivä se kasvaa voimakkaammaksi.  

” Koska sinä sallit sen. Sinä ruokit sitä. Minä olen luvannut sinulle, että sinä tulet tietämään, mitä 

sinun tarvitsee tietää, silloin kun sinun tarvitsee tietää se. Siihen asti, Minä haluan sinun etenevän 

kuin sinulla ei olisi huolen häivääkään vaan olet vain Minun töissäni. Voitko sinä tehdä sen Minun 

puolestani, Rakkaani? Pyydän?”  

Minä tiedän, että sinä annat minulle tämän Armon. Minä tarvitsen sitä. Sinun Armosi avulla Herra, 

minä voin tehdä sen. 

 ” Se, mitä ihmiset haluavat tehdä, on kuinka suojata itsensä… se on Minun työni. Heidän työnsä 

on pitää silmänsä Minussa ja koska he pitävät, koska he kunnioittavat Minua koko sydämestään, 

Minä tulen pelastamaan heidät.”  

”Koska hän rakastaa minua,” sanoo HERRA, ”Minä tulen pelastamaan hänet; Minä tulen 

suojelemaan häntä, sillä hän tunnustaa Minun Nimeni.” Psalmi 91.  

” Sillä aikaa, on kärsiviä sieluja, jotka tarvitsevat valoa loistamaan heidän pimeyteensä, niin että 

heidät voidaan nostaa Minun luokseni. Menetettyjen kärsimykset ovat monet ja Minun sydämeni 

mukaista on tuoda heille pelastus heidän vihollisistaan ja heiltä itseltään.”  

” Syvä ja pimeä on kuoppa, jonka he ovat kaivaneet itselleen. Kuten sanonta menee, ”Jos haluat 

päästä kuopasta, lopeta kaivaminen.” Minä sanon, lopeta synnin tekeminen ja ota kiinni Armon 

köydestä. Minä lasken sen nyt sinun elämääsi. Tule pois tästä kuopasta, tästä syvästä pimeydestä 

ja anna auringon paistaa kaikkialla ympärilläsi. Minulla on uusi elämä Minussa annettavaksi 

sinulle.”  

” Tämä elämä tulee olemaan täynnä lahjoja ja haasteita, mutta se ei tule olemaan hedelmätöntä, 

kuten sinun edelliset elämäsi ovat olleet. Ei, tämä elämä tulee tuomaan sinulle rauhan, jota sinulla 

ei koskaan ole ollut, tarkoituksen, kohtalon tunteen, joka puhuttelee sinun sisintäsi. Kyllä, Minä 

olen odottanut sinua. Minä olen odottanut, pitänyt kaikkia näitä lahjoja sitä päivää varten, jolloin 

sinä tulet hylkäämään itsesi ja tulemaan Minun luokseni.”  

” Sinulla ei ole mitään pelättävää. Kaikki, mitä sinä ikinä olet halunnut, odottaa sinua tässä uudessa 

elämässä. Kyllä, sinun täytyy käydä läpi valmisteluja, mutta mikään ei tule olemaan turhaan, niin 

kuin asiat olivat sinun entisessä elämässäsi. Vaikka sinä opit, mitä ei tule tehdä, silti oli 

hyödyttömyyden ja eksyksissä olemisen tunne. Niin ei ole enää. Sinä tulet kuulumaan Minulle ja 

olemaan Minun oma erityinen omistukseni. Minun rakastettavaksi ja pidettäväksi ja 

huolehdittavaksi, sillä Minä muovaan sinut loistokkaaksi luoduksi, jollaisen Minä tarkoitin sinun 

olevan. Asiat, joiden kanssa sinä olet kamppaillut, tulevat jäämään pois, asiat, joita sinä olet 

kaivannut, sinä tulet omaksumaan ne.”  

” Älä ole peloissasi jättäessäsi elämäsi Minun puolestani. Minä olen sinun turvasi ja turvapaikkasi. 

Minä tulen muuttamaan kaiken hyväksi, mitä sinä olet kokenut elämässäsi. Sinä tulet näkemään, 

että jopa, kun sinä luulit, että Minä olen hyljännyt sinut, jopa silloin kun sinä luulit, että Minä en 

ole olemassa, silti Minä olin kanssasi kaiken sen läpi. Sinä tulet miettimään kaikkia niitä kertoja, 

jolloin Minä kutsuin sinua ja sinä menit tiehesi. Kyllä, oli monia, monia, monia kertoja, jolloin Minä 
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yritin saada sinun huomiosi. Sinä menit tiehesi ja Minä odotin, tietäen, että jonain päivänä sinä 

luopuisit itsestäsi ja omaksuisit Minut ja Minä suihkuttaisin Minun Rakkauttani sinulle.”  

” Siispä, tässä me olemme jälleen ja sinä vaistoat, että on välttämätöntä, että sinä viimeinkin 

vastaanotat Minut elämääsi. Ja kyllä, se on välttämätöntä. Sinä et tule kykenemään navigoimaan 

edessä olevilla myrskyisillä vesillä, mutta Minä kykenen. Salli Minun ottaa ruorista kiinni, kun me 

välttelemme karikoita ja haita. Anna Minun tuoda sinut turvalliseen siihen satamaan, jonka Minä 

olen suunnitellut sinua varten. Sinun matkasi saattaa olla pitkä, mutta sinä tulet näkemään, että se 

oli niin sen arvoinen lopussa. Sinä tulet näkemään, että elämäsi on tullut kirkkaammaksi kuin 

keskipäivä ja sinä tulet ihmettelemään, että miksi sinä odotit niin kauan Minun luokseni tuloa.” 

” Silmä ei ole nähnyt, korva ei ole kuullut ihmeitä, joita Minä olen valmistellut sinua varten. Me 

tulemme tekemään tämän yhdessä.”  

” Sinä et koskaan enää tule kulkemaan yksin. Minä tulen opettamaan sinulle, kuinka tarttua Minun 

käteeni kaikissa tilanteissa ja kun sinä et voi tavoittaa Minua, Minä tulen nostamaan sinut 

käsivarsilleni ja kantamaan sinua. Katsohan, Minä olen suunnitellut tämän sinä päivänä, jolloin 

sinut siitettiin. Minä aloin tekemään valmisteluja sinun Kotiinpaluutasi varten sinä nimenomaisena 

päivänä. Minä tiesin, että sinä kulkisit harhaan ja vihollinen ottaisi sinut vangiksi, siispä Minä 

suunnittelin rynnäkön, jolla pelastaisin sinut hänen käsistään.”  

” Minä olen myös kutonut kauniita oikeamielisyyden pukuja sinua varten. Sinut tullaan pukemaan 

armoon ja kauneuteen ja sisältäpäin sinä tulet loistamaan kuin sarastava aurinko. Voi, kyllä, 

Minulla on ihmeellisiä asioita varattuna sinulle. Kun me kerran ryhdymme kulkemaan tätä polkua, 

sinä et tule koskaan haluamaan palata aikaisempaan elämääsi. Sinä tulet näkemään, kuinka 

viheliäinen ja ankea se oli ja sinä et halua mitään tekemistä sen kanssa.”  

” Sitä paitsi, sinä tulet olemaan niin kiireinen uudessa elämässäsi, että sinulla ei tule olemaan aikaa 

menneelle. Minä tulen pesemään sinut niin puhtaaksi, että mikään sinun entisestä elämästäsi ei 

tule takertumaan sinuun. Ei, joka päivä sinä tulet kylpemään Minun armossani ja kaikki ne asiat 

tulevat putoamaan pois. Kyllä, jopa suomukset silmistäsi, ne poistuvat – sinä tulet näkemään 

maailman ihmeen silmillä. Kaikkialle, minne katsot, sarastavan päivän tuoreus tulee ympäröimään 

sinut.”  

” Tule nyt, ota Minun käteni. Anna Minun katsoa syvälle silmiisi. Sinussa ei ole enää häpeää, 

ymmärrätkö? Minä olen ottanut kaiken, mikä oli häpeällistä ja naulannut sen ristille. Minun Vereni 

avulla sinä olet pelkkää kauneutta sisällä ja nyt me tulemme astumaan eteenpäin yhdessä ja 

laskemaan perustuksen Minun Rakkauteni järkähtämättömälle peruskalliolle. Oikeamielisyyden, 

viisauden, puhtauden, ylistyksen pylväät nousevat tukemaan nöyryyden kattoa, mikä tulee 

ikuisesti suojelemaan sinun elämääsi sisältäpäin.”  

” Joka päivä elävät vedet tulevat virtaamaan vapaasti sisältäpäin ja menemään maailmaan 

sammuttamaan muiden yhä kuopissaan vangittuina olevien janoa. Minä tulen opettamaan sinulle 

rakkauden tapoja ja sinä tulet olemaan Minun Rakkauden Suurlähettilääni haavoittuneelle 

maailmalle. Nyt, kun me olemme vakiinnuttaneet sinun uuden elämäsi Minussa, Minä toivon, että 

sinä lepäät. Kyllä, lepää. Sinun elämäsi on nyt kätkettynä Minussa.”  

” Ei enää ponnistelemista. Ponnistelemista tulla pyhemmäksi, ponnistelemista saavuttaa jotakin, 

ponnistelemista tuottaa jotakin, ponnistelemista vaikutuksen tekemiseksi… Ei, se on ohi nyt. Minä 
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tulen tekemään kaiken, sinun kauttasi. Odota Minun tekevän liikkeen. Ota kiinni Minun Henkeni 

tuuli. Virtaa Minun johdatuksessani… Minä olen ruorissa, Minun Henkeni antaa voiman purjeille, 

yhdessä me tulemme elämään tätä uutta elämää, yhdessä me tulemme viimeinkin saapumaan 

Meidän lopulliseen määränpäähämme – itse Ikuisen Elämän rannoille.” 

 

 

97. Jeesus sanoo… Minun Morsiameni, kun Minä näen Pelastamattomien riutuvan, 

Minun Sydäntäni särkee heidän vuokseen 

 
KUN MINÄ NÄEN PELASTAMATTOMIEN RIUTUVAN, MINUN SYDÄNTÄNI SÄRKEE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Heinäkuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ” No niin, Minä näen, että meillä on kärsimättömiä Morsiamia odottamassa joitakin 

uusia sanoja.”  

( Clare ) Herra, voitko Sinä moittia heitä?  

( Jeesus ) ” Ei, En tietenkään voi. Mutta ne, jotka ovat yhä niin kärsimättömiä, eivät ole laittaneet 

täyteen käytäntöön sitä, mitä Minä olen heiltä pyytänyt. Siispä, he tulevat sinun luoksesi, ikään 

kuin sinä olisit lähde. Aivan kuin sinulla olisi jotakin sanottavaa siihen, mitä tulee Minulta. No niin, 

sinulla ei ole. Ja Minä toivoisin heidän kaikkien ottavan Minun Sanani vakavammin. Ne, jotka 

hyväksyvät sinut, hyväksyvät Minut ja se pätee viesteihin myös. Vain hellä nuhtelu, Minun 

Morsiameni.” 

( Clare ) Se, mistä Hän puhuu tässä, on että jotkut ovat ilmaisseet ”ikävystymisensä” viimeiseen 

viestiin – ei mitään uutta, tiedättehän. Jopa minä olin siinä jamassa, missä ajattelin, ”No niin, tämä 

viesti on tavallaan laimea”… tai tavallaan toistuva tai jotain. Minä tunnustan: Minä olin samassa 

jamassa, myös. Ja niinpä Herra antaa meille selkeytystä siitä, mitä Hänellä on meneillään ja miksi 

viime viesti oli se mikä se oli.   

( Jeesus ) ” Kirkko on aina katsomassa toista merkkiä, toista profeetallista sanaa. Tiedätkö sinä, 

että se on hengellisen ikävystymisen merkki? Haaleus? Kyllä se on. Sinun suhteesi Minuun tulisi 

olla niin elävä, niin jännittävä sinulle, että Minun läsnäoloni on kaikki, jota sinä etsit.”  

( Clare ) Voi Jeesus… he tulevat rakastamaan minua tämän vuoksi…  

( Jeesus ) ” Välitätkö sinä siitä?”  

( Clare ) Minä ajattelin sitä minuutin verran ja ajattelin, että tavallaan välitän… mutta loppujen 

lopuksi, en. Minä en välitä. Minä välitän vain olla uskollinen sille, mitä Hän haluaa minun sanovan.  

( Jeesus ) ” Clare, Minä en ole mies, jolle voi laittaa sanat suuhun. Minä haluan enemmän 

kypsyyttä Minun odottavilta Morsiamiltani. Minä haluan enemmän ymmärtämyksen syvyyttä. Sinä 

et ole viihdyttämässä heitä. Sinä olet paljastamassa Minun sydämeni heille. Kun Minä näen 

pelastamattomat riutumassa, Minun Sydäntäni särkee. Minä haluan niin kipeästi lohduttaa heitä. 

Pitäisikö Minun puhua niin, että Minä lohduttaisin Minun Morsiantani? Vai tavoittaa heitä, jotka 

ovat tuhoutumassa. Todella, Lapset – miksi te ajattelette niin? Onko tämä kanava vain teitä 
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varten? Vai kadotettuja varten myös? Kaikkia varten – ei väliä, mikä heidän asemansa tai 

ymmärryksensä on.”  

” Kun te näette Minun hellästi tavoittavan niitä, jotka eivät tunne Minua, tukekaa Minua! 

Taivaassa teitä tullaan kouluttamaan sielujen tavoittamista lisää. Tämä ON työ, joka Minulla on 

teille. Tämä ON Minun päivittäinen huolenaiheeni, että KETÄÄN ei menetettäisi. Tukekaa Minua, 

Minun Morsiameni. Rukoilkaa heidän puolestaan, jotka vierailevat tällä kanavalla, että he tulisivat 

kutsumaan Minut sydämiinsä ja antamaan Minulle heidän elämänsä. Voi, kuinka Minä niin haluan, 

että he tulisivat Minun luokseni. Minun sydämeni palaa kaipuusta lohduttaa heitä. Parantaa 

heidän kuolettavat haavansa ja vuodattaa valoa tukahduttavaan pimeyteen, jossa he vaeltavat.”  

” Antakaa heidän nähdä, että teidän sydämenne on heidän puolellaan, myös, kommenttienne ja 

rukoustenne anteliaisuudella. Antakaa heidän tietää, että te ette välitä vain itsestänne vaan myös 

heistä. Tämä on iso ongelma Minun Kirkossani – tarpeeksi ihmisiä ei todella välitä. He eivät välitä 

nähdä erityistä vaivaa mennä niiden luokse, jotka eivät vielä ole löytäneet tietään.”  

” Tulkaa Minun kanssani tässä, rakkaat. Me olemme kulkemassa vaimean pimeyden aikoja. Niin 

monet riutuvat, koska he eivät ole todistaneet Minun rakkauttani. He tietävät kaikki ne asiat, jotka 

he tekevät väärin – saatana on pommittanut heitä heidän synneillään ja arvottomuudellaan, niinpä 

he eivät tohdi lähestyä Minua. Meidän täytyy esitellä heille Minun toinen puoleni, teidän 

kauttanne, jotka päivittäin vastaanotatte reiluja annoksia Minun Rakkauttani.”  

” Älkää hätkähtäkö, koska Minä olen korjannut teitä. Minä nuhtelen niitä, joita Minä rakastan. 

Minä olen muovaamassa teitä täydellisiksi armeliaisuudessa ja itse uhrauksessa – jopa antamissani 

viesteissä. Me olemme yhteisen matkamme viimeisellä osuudella. Tämä on teidän viimeinen 

tilaisuutenne korjata satoa Minun kanssani. Antakaa reilusti itsestänne. Näyttäkää heille, jotka 

eivät tunne Minua, se puoli, jonka te tunnette niin hyvin ja vakuuttakaa heidät Minun 

hyvyydestäni.”  

( Clare ) Herra, tämä viesti tuntuu niin toistuvalle.   

( Jeesus ) ” Sitä sietää toistaa niin kauan kuin se on pantu käytäntöön. Itseasiassa, Minä annan 

kaikille lämpimän kutsun huomata henkiin jääneitä, jotka hädin tuskin ovat sinnittelemässä - heitä, 

jotka ovat niin haavoittuneita tässä elämässä, että he eivät näe toivoa. Te Minun Morsiameni 

olette kulkeneet Minun kanssani tarpeeksi kauan tietääksenne sen toivon. Jotkut teistä ovat olleet 

armeliaisuuden majakoita, kiirehtien jokaisen haavoittuneen sielun vierelle, levittäen Minun 

Rakkauteni tuoksua. Teille Minä sanon – todella, te olette tuoneet Minulle iloa ja korjanneet 

vahinkoja, joita ovat tehneet niin monet Minun Nimeäni kantavien huomautukset.”  

” Te, jotka olette loppuun uupuneita ja kärsimättömiä – tulkaa Minun läsnäolooni ja ylistäkää. 

Sallikaa sydämenne sulautua Minun sydämeeni. Sallikaa Minun täyttää teidät. Ei ole väliä, vaikka 

te ette näkisi Minua. Se, millä on merkitystä, on että te tulitte Minun luokseni ja että Minä olen 

siellä teidän kanssanne, täyttäen teidät runsaalla Armon virroilla, että te voitte mennä ulos 

janoiseen ja riutuvaan maailmaan.”    

” Tiedätkö, että tällä kanavalla on itse asiassa sellaisia, jotka ovat antaneet elämänsä Minulle, 

koska he ovat kuunnelleet sinun keskustelujasi ja heidän mielensä ovat ylentyneet ja 

inspiroituneet lähestymään Minua? Ja sen jälkeen, kun sinä valmistelit heidän sydämensä, Minä 
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todella tulin heidän luokseen. Vain tällä pienellä merkityksettömällä toimella, sinä olet tuonut 

heidät turvallisesti pelastuksen satamaan.”  

( Jackie ) Tässä Jeesus puhuu Claren Kanavasta. Meillä eivät kommentit ole aktiivisessa tilassa 

kanavallamme, mutta meillä on kommunikaatio alusta, nimellä ”HeavenTalk for Heartdwellers”, 

missä te voitte kommunikoida veljienne ja sisartenne kanssa. Linkki siihen on YouTube-videon alla 

ja linkki Claren englanninkieliselle Vimeo-kanavalle on myös videon alla. 

( Jeesus ) ” Sieluja ei tarvitse rusikoida maahan Pyhillä Kirjoituksilla. He ovat jo kasvoillaan liassa, 

itseään inhoten ja niin täyteen ladattuja vuosien tuomitsemisella, he todella eivät usko, että 

kukaan voisi koskaan rakastaa heitä. Ei, he tarvitsevat sitä, että te kiirehditte heidän vierelleen, 

kohotatte heitä, autatte heitä seisomaan, pölytätte heidät ja kuten hyvä samarialainen, 

puhdistatte heidän haavansa hienoimmalla voiteella ja kannatte heitä rukouksissanne – aivan yhtä 

varmasti kuin aasi kantoi heidät majataloon, missä heidät voitiin ruokkia ja he voivat toipua. Se on 

se vastaus, jota Minä kaipaan nähdä tällä kanavalla, niitä varten, jotka tulevat tänne 

haavoittuneina ja synneistä sairaina.”  

” Teidän tarvitsee vain pyytää ja Minä tulen antamaan teille Minun sydämeni heitä varten. Minä 

tulen varustamaan teidät arvokkaalla voiteella, joka on tehty Minun omasta ruumiistani ja 

verestäni. Heidän haavansa tulevat paranemaan ja he puolestaan tulevat auttamaan muita. Näin 

Jumalan Valtakunta tulee: yksi kerrallaan, yksi kerrallaan. Pienet asiat merkitsevät eniten. 

Näennäisesti merkityksetön vastaus postiin, postaukseen, paljastaa Todellisen Jumalan Läsnäolon - 

hänen, joka on rakkautta.” 

” Hyvin tehty, Minun hyvät ja uskolliset palvelijani. Hyvin tehty, kaikista niistä kerroista, jolloin te 

olette paljastaneet Minut toisille. Teillä ei ole aavistustakaan hedelmästä, joka odottaa teitä 

Taivaassa. Ne pienet ystävällisyyden teot olivat ravitsevia vesipisaroita kuivassa ja karussa 

joutomaassa. Te olette todistaneet ensi kädessä internetin joutomaan… kinastelun, 

mustasukkaisuuden, alentamisen, vähättelevät huomautukset ja niiden vakuuttavuuden, jotka 

kukoistavat selkkauksissa. Älkää olko osa kiistanalaisuutta – se ei ole Minun henkeni työssä. Se on 

vihollinen, kääntäen sieluja rakkaudesta katkeruuteen, kääntäen huomion Minun hengestäni 

maailman henkeä kohden. Tieto röyhistää. Armeliaisuus ylentää. Pikemminkin vetäkää toisia pois 

vihamielisestä ilmapiiristä teidän rakkautenne keitaaseen.”  

” Kyllä, todella. Te kannatte sisällänne keidasta ja Minä en koskaan ole poissa luotanne, vaan olen 

uskollisena antamassa teille voidellun sanan ajankohtanaan.”  

” Siispä. Siinä teillä on Minun Sanani teitä varten tänä kiduttavana odotuksen aikana. Viekää 

sanomaa heille, jotka ovat riutumassa ja olkaa antelias esimerkki Minun rakkaudestani ja 

kärsivällisyydestäni. Te aukaisette tietä Minulle. Aivan kuin on kirjoitettu… ”Valmistelkaa tie 

Herralle.””  

 

 

98. Jeesus puhuu Amerikan pommituksen jälkiseuraamuksista 

 
20.06.2015 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 
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Herra aloitti viestin yhdellä sanalla... ”Jälkiseuraamukset” 

(Clare) Hän tarkoittaa Amerikan pommituksen jälkiseuraamuksia. 

”Ihmiset tulevat kaipaamaan niin paljon järjestystä ja ennallistamista, etteivät he ajattele, mitä 

ovat allekirjoittamassa. Epätoivo vallitsee kaikkialla, joka kolossa ja sopukassa, jokaisessa 

piilopaikassa, kuin julkisessa paikassa. Epätoivo ryömii kaduilla ja koputtaa oviin. Ihmiset ovat kuin 

eläviäkuolleita: tyhjiä katseita, epäuskoa, itsetuhoisia... Monia, monia itsemurhia. Näethän, miksi 

olen niin vastahakoinen tämän suhteen? Lapset itkevät kaduilla vanhempiaan. Äidit huutavat 

pieninpiään. Toivottomuutta kaikkialla.” 

”Kun järjestys saapuu kaupunkiin, ihmiset ovat niin traumatisoituneita, että eivät huomioi, mitä he 

ovat tekemässä. Jotkut allekirjoittavat ilman, että tietävät, mitä ovat tehneet. Toiset ovat menneet 

paikkoihin, joita ovat valmistelleet tällaisia aikoja varten. Minun lähettilääni tulevat pitämään 

huolta särkyneistä. Kyllä, ihan niin kuin visiossasi vuosia sitten. Kulkutaudit puhkeavat. Jotkut 

ihmisten käyntiin laittamina, jotkut hygienian puutteen vuoksi sekä sairaiden eläinten 

vaikutuksesta. Kyllä, jopa eläimet taantuvat shokkiin. Silloin CERN tulee tekemään parhaansa 

aiheuttaakseen mellakointia ja viattomien siviilien teurastusta. Tämä on pahin mahdollinen 

skenaario. Mutta tulee olemaan heitä, jotka pysyvät pystyssä ja tekevät lähetystyötä, 

rukousparantavat sekä herättävät kuolleista. Kyllä, Minä tulen tekemään mahtavia 

ihmeitäpalvelijoideni kautta. Ruokaa ilmestyy ’tyhjästä’. Sairaalat tullaan tyhjentämään, 

kulkutaudit pysäyttämään, kaikki Minun nimissäni.” 

”Minä tiedän, että jotkut tulevat kokemaan vaikeuksia Minun nimeäni käyttäessään. Heidän täytyy 

tarkoittaa sitä ja vaatia, että demonit poistuvat Minun nimessäni. Enkelit astuvat kehiin ja 

voimallisesti poistavat ne, jotka eivät tottele Minun nimeni käyttöä. Mutta teillä kaikilla pitää olla 

henkilökohtainen suhde Minuun. Teidän kaikkien pitää ’tuntea’ Minut siinä mielessä, että teillä on 

syvä yhteys, ymmärrys ja varmuus kuka Minä olen. Kun puhut täydessä uskossa vakaumuksen 

kanssa, niiden täytyy apsoluuttisesti poistua. Teidän täytyy myös nähdä ne. Minä tulen 

paljastamaan ne teille, mutta teidän täytyy katseella etsiä niitä ja puhua suoraan niille. Vaatien 

tottelevaisuutta Minun nimessäni. Tämä on se ongelma, jonka takia se ei ole toiminut: Ei ole 

riittävästi uskoa siihen, kuka Minä olen ja keskittymistä ennen kuin olento tottelee. Armeijassa 

tottelevaisuutta vaaditaan välittömästi. Ja niin on myös pimeyden henkien joukoissa – Teidän 

täytyy vaatia tottelevaisuutta. Ja kuten Minä sanoin, jos ne yrittävät olla piittaamatta Minun 

nimestäni, silloin enkelit poistavat ne väkivallalla.” 

(Clare) Herra, tiedän, että Heidi lauloi kulkutautien uhreille ja he kaikki paranivat, eikä yksikään 

kuollut ja hän pysyi terveenä. 

”Aivan oikein – Tämän naisen usko on vahva. Hänen myötätuntonsa on suuri. Laulaminen on 

voimakas työkalu taistellessa tauteja tai epäjärjestystä vastaan. Kulkutautien takana on 

demoneita, säännönmukaisuuksia, jotka tarttuvat toimeksiantoon tuoden kuolettavan sairauden. 

Totisesti näiden sairauksien takana on demoneita. Ne voidaan pysäyttää, niitä voidaan puhutella. 

Kuolema voidaan pysäyttää, elämä voidaan palauttaa. Erityisesti rukoilemalla kielillä. Kun Minä 

rukoilen kauttasi, ei ole olemassa voimaa maan alla tai Taivaan yllä, joka voisi vastustaa Minun 

esirukoustani Isän edessä. Se on tehty, päätetty. Sen vuoksi kielillä puhumista tuomitaan niin 

voimakkaasti.”... 
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99. Jeesus sanoo… Häiritkää Mukavuusaluettanne!  

Murtautukaa vapaiksi Fariseus-Hihnasta & Varoitus 

 
HÄIRITKÄÄ MUKAVUUSALUETTANNE… MURTAUTUKAA VAPAIKSI FARISEUS-HIHNASTA & 
VAROITUS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Heinäkuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Pieni määrä nöyryyttä vie pitkälle. Mutta, älä tuomitse itseäsi. Se ei saavuta muuta 
kuin turmeluksen. Sinä saat sitä tarpeeksi päivittäin maailmasta. Ja kyllä, tämä on kaikille: älkää 
masentuko, kun teette huonoja valintoja. Minä olen aivan siinä kanssanne, Minun käsivarteni 
ympärillänne, sanoen, ”Tule nyt, yritetään uudelleen.” Se on kaikki, mitä se merkitsee Minulle – 
hyvin yksinkertaisesti, läksy opittu nyt; tulevaisuudessa me tulemme tekemään parempia valintoja 
yhdessä.” 

”Paholaiset käyttävät hyväkseen jokaisen tilaisuuden, kuten olen kertonut teille jo aikaisemmin, 
siispä, älkää antako heille mahdollisuutta. Nouskaa ylös ja jatkakaa matkaa. Monta kertaa he ovat 
asettaneet teille ansan alun perinkin… vain nähdäkseen, jos te lankeatte siihen. Muutaman kerran 
jälkeen, te alatte saada käsityksen siitä ja lakkaatte lankeamasta siihen.”  

”Minä haluan antaa teille kaikille rohkaisevan sanan tänä iltana. Roomaa ei rakennettu päivässä, 
eikä Minun pyhimyksiänikään. Siispä, älkää vaatiko itseltänne liikaa, enemmän kuin mitä tunnette, 
että on Minun haluni.”  

”Te kaikki olette edistyneet siinä, mitä Minä olen antanut Clarelle. Jotkut teistä ovat edistyneet 
vaikuttavasti, erityisesti ne, joiden ei tarvitse taistella koulutusta vastaan, jota saitte ihmisiltä, joilla 
on uskonnollisia henkiä.”  

”Kun Minä sanon uskonnollisia henkiä, Minä en tarkoita katolisia tai liturgisia kirkkoja – Minä 
tarkoitan uskovia, joilla on erittäin vankkumaton, kapea ja kovan linjan näkökanta. Heitä, jotka 
lopettivat oppimasta vuosia sitten ja ovat yhä puolustamassa ja toistamassa samoja litanioita 
opeista, säännöistä ja elämäntavoista ja ylistyksestä, jotka välitettiin heille.”  

”Minä olen tehnyt monia tavallisuudesta poikkeavia asioita, joita on alettu vakavasti 
tuomitsemaan. He ovat tuominneet, joiden mukavuusaluetta on Minun Pyhän Henkeni uusi tapa 
liikkua tuntunut loukkaavan. On niin helppoa puolustaa sitä, mitä teille on opetettu ja tuomita se, 
mitä ette ole henkilökohtaisesti kokeneet. Se, mitä Minä haluan teille tänä iltana kertoa, on että 
”Hedelmistään te tulette heidät tuntemaan”.”  

”Nyt Heidi Bakerista. Hän oli nälkäinen nainen. Hän työskenteli kuivuneessa ja hedelmättömässä 
lähetystyössä ja hänellä oli hyvin vähän hedelmää näytettäväksi ahkeroinneistaan… mikä muuten 
oli kiinnipitämistä siitä, mitä hänelle oli opetettu, kun hän oli kasvamassa ja yliopistotasolla. Hän 
seurasi vanhoillista tapaa – ja se ei johtanut mihinkään. Vuosien päästä siitä, hän jäi nälkäiseksi ja 
kipuilevaksi, kysyen niin monia ”miksi” kysymyksiä. Hän rakasti ihmisiä ja hän rakasti Minua ja hän 
tiesi, vain tiesi, että täytyi olla jotakin enemmän.”  

”Kun on yrittänyt kaikkea tiedossaan olevaa, eikä mikään tuo tuloksia, tulee epätoivoiseksi. Hän oli 
epätoivoinen ja halukas yrittämään jotakin, mikä voisi johtaa hänen rahoituksensa 
menettämiseen. Hän oli rakastunut Minuun ja ihmisiin ja oli epätoivoinen koskettamaan heitä 
syvästi – näkemään todellisia ihmeitä, merkkejä tuloksena kääntymyksestä. Suuri joukko 
kääntymyksiä. Siispä hän otti riskin ja hänen tukensa loppui.”  
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”Mutta sitten hän meni takaisin lähetystyöhön uudella voitelulla, jonka hän sai lentokentällä, Minä 
yllätin hänet suurimmalla Jumalan liikkeellä, mitä on koskaan ollut Afrikan mantereella. Se kertoo 
paljon. Se on hedelmää. ”Hedelmistään te tulette heidät tuntemaan.”   

”Kun Minä inkarnoiduin, Minä tarkoituksellisesti näytin typerältä: synnyin alhaiselle puusepälle, 
kasvatettiin köyhyydessä, yhdessä sen ajan alhaisimmista ammateista. Minä tein tämän 
tarkoituksellisesti, koska Minä halusin tulla tunnetuksi Minun Hengestäni, ei Minun 
varallisuudestani. Minä olisin voinut tehdä näyttävän sisääntulon, tehden vaikutuksen jopa sen 
ajan hallitsijoihin, mutta Minä tulin niitä varten, jotka olivat epätoivoisia, kuten Heidi. Heidän, joita 
armottomat roomalaiset talloivat joka päivä, ei heidän, jotka lepäilivät palatseissa, sortaen köyhiä. 
Ja oli vain yksi tapa, jolla Minut voitiin tunnistaa: Minun hedelmästäni. Elämiä muuttui, uusia 
perinteitä perustettiin, vakavasti sairaat parantuivat, rammat kävelivät, sokeat pystyivät 
näkemään. Tätä Minä tarkoitan hedelmällä.”  

”Jos teidän erottelukykynne ei voi toimia mukavuusalueenne ulkopuolella, teillä tulee olemaan 
ongelmia. Itse asiassa, saatana laskee ymmärryksessänne olevan vian varaan ja tulee 
hyödyntämään sen koko arvon. Esimerkiksi, jos jonakin päivänä uutiset ilmoittaisivat, että Messias 
on tulossa ja hän tekee komean sisääntulon – lähes yliluonnollisen. Ja jokainen silmä tulisi 
näkemään hänet, koska uutiskamerat pitävät siitä huolen – ja hän tekee maailmanrauhan 
tuhonajan jälkeen ja lupaa kaikille vaurautta, tyhjentäen rahat ihmismassojen taskuihin… kaikki 
tämä olisi yhteensopiva mukavuusalueen kanssa niille, jotka pitävät ajattelunsa yhteiskunnan 
heille tarjoaman mukavuusalueen sisäpuolella. He lankeaisivat tähän väärään messiaaseen 
silmänräpäyksessä.”  

”Sillä aikaa, kristittyjä, joilla on erottelukykyä, armottomasti vainottaisiin, heiltä vietäisiin kodit ja 
lapset, pantaisiin vankiloihin ja teloitettaisiin toisinajattelijoina. Ne, joiden mukavuusalueet on 
tyydytetty, osoittaisivat suosiotaan sellaisille liikkeille ja kutsuisivat kaikkia kristittyjä 
rettelöitsijöiksi. Minä en toivo, että kukaan teistä, Minun Ihmiseni, tulisi kenenkään huijaamaksi. 
Minä varoitan teitä nyt: tulee olemaan vaikuttava yliluonnollisen esitys vakuuttamaan kaikki, että 
messias on todella tullut. Te ette tule kestämään, ellette te ole halukkaita vastustamaan 
vallitsevaa asioiden tilaa, ja vallitsevien asioiden tilan vastustamisella tulee olemaan vakavat 
seuraukset.”  

”Mistä te olette valmiit luopumaan ajattelutavoissanne? Kuinka paljon ”laatikon” ulkopuolelle te 
olette halukkaita viemään uskonne? Oletteko te menneessä tunnistaneet Pyhän Hengen liikkeen ja 
vastanneet siihen? Vai oletteko te sanoutuneet irti siitä muiden kanssa, joilla ei ollut 
erottelukykyä.”  

”Jotkut teistä ovat vierailleet tällä kanavalla ja eivät ole tyytyväisiä tapaan, jolla Minä puhun 
Clarelle. Te tunnette jotakin hyvää, mutta kasvatuksenne uskossa on täysin ristiriidassa sen kanssa, 
kuinka Minä puhun Clarelle. Ajoittain te tunnette itsenne uhatuiksi… voisisko todella olla näin 
helppoa puhua Jumalalle?”  

”Tottukaa Minun Henkeni liikkumiseen tavoilla, joihin te ette ole tottuneet. Teidän täytyy 
harjoittaa tätä taitoa, otettiinpa teidät Taivaaseennostossa tai jätetäänpä teidät jälkeen. Teidän 
pitää olla kykeneviä tunnistamaan Minut Minun liikkeitteni vaihteluissa. Minä rakastan vaihtelua, 
Minä rakastan ilottelusta, Minä rakastan olla lähellä teitä. Minä rakastan näyttää teille Minun 
inhimillisen puoleni. Loppujen lopuksi, se on yksi syy, miksi Minä inkarnoiduin tälle Maapallolle, 
paljastaakseni Isän Rakkauden teille.” 

”Tottukaa löytämään Minut tavoilla, joita ette koskaan odottaneet. Menkää syvemmälle 
erottelukyvyn taidossanne. Ottakaa aikaa venyttää ajatteluanne ja ehdottomasti nuhdella 
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Uskonnollinen Henki, koska se on vaikeuksienne takana – vaikeuksien erotella, käyttää 
erottelukykyänne Minuun. Minä en sovi laatikkoon… eikä teidänkään pitäisi. Minä olen kutsunut 
teidät olemaan Minun, yksinoikeudella – ei olemaan sivutuote jollekin uskontokunnalle, 
tunnustukselliselle tai ei-tunnustukselliselle. Minä loin teidät olemaan ainutlaatuinen ja 
yksilöllinen. Älkää salliko itseänne ahdettavan kenenkään muun mukavuusalueelle. Kasvakaa siinä, 
kuka olette, ei väliä kuinka epäsovinnaiselta ja laatikon ulkopuolella se teistä vaikuttaakin olevan. 
Jos tunnette tulta sydämessänne, tavoitelkaa sitä. Älkää salliko vihollisen vesittää teitä jonkun 
muun rajoilla, suuntaviivoilla ja agendoilla elämällenne. Ottakaa panta pois kaulastanne ja 
murtautukaa vapaiksi Fariseus-hihnasta.”  

”Minä olen tullut, että teillä olisi ELÄMÄ ja olisi YLTÄKYLLÄISYYS Hengessä. Mutta se ei koskaan 
tapahdu, jos te elätte jonkun toisen visiota siitä, kuka te olette. Te tarvitsette rohkeutta 
erottaaksenne itsellenne. Uida vastavirtaan ja tukeutua Minun Henkeeni, ennen kaikkea. Hän on 
Ainoa, jonka pitäisi asettaa suuntaviivanne ja rajanne, raikkaalla ja jännittävällä tavalla, ilman 
vanhoja tunkkaisia muminoita, väkijoukolta, joka kuoli kauan aikaa sitten ja luopui unelmistaan 
turvatakseen tulevaisuutensa.”  

”Siispä, tämä viesti on erottelukyvystä, Uskonnollisesta Hengestä vapaaksi murtautumisesta ja 
etenemisestä omalla tiellänne Minun Pyhän Henkeni kanssa. Elämään, jota teidän pitäisi elää 
Hengessä; mukavuusalueen ulkopuolella.”  

”Minä siunaan teitä nyt, rohkeudella sitoutua ajattelemaan kuten Minä ajattelen, tekemään kuten 
Minä tekisin ja maistellen hedelmää puusta, joka on aidan ulkopuolella, mukavuusalueenne 
ULKOPUOLELLA… mutta aivan Minun takapihallani.” 

 

 

100. ONKO SINUA ISKETTY VYÖN ALLE? TULE ENSIN MINUN LUOKSENI 

 
Jeesus selittää… Onko sinua isketty vyön alle? 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle. 26.Heinäkuuta, 2015  

Clare aloitti… Herra rukoilen, että siunaisit Sinun perhettäsi oppimiskykyisillä hengillä tänään. 

Minulla oli tänään rankka aamu, ja kiusaus iski minuun – kiusaus torjua ja hylätä iski minuun kuin 

sortuva tiiliseinä. Juuri ennen kuin olin aikeissa kuunnella Herran tämänpäiväisen viestin. Se 

melkein kaatoi minut, mutta minä turvauduin ottamaan selvää, että oliko tämä ajatus, joka oli niin 

lannistava, Jumalalta vai paholaiselta. Niinpä, minä jaan kanssanne mitä tapahtui.   

Kun aloitin rukoushetkeni, ensimmäiseksi Herra sanoi minulle… 

( Jeesus ) ” Älä anna paholaisten pyörittää sinua tuolla tavoin! Sinun pitäisi tietää, että kun sinuun 

iskee jokin noin raskaasti, se on isku vyön alle. Minulla on useita enkeleitä sinua vartioimassa, 

mutta sinun täytyy valita ketä kuuntelet. ” 

( Clare ) Ajattelin, ” Voi ei, Herra, älä pakota minua jakamaan tätäkin! ” Ja se tapahtuisi minulle, 

että loppuaikani täällä Maapallolla ennen kristittyjen Taivaaseen nostoa, olisi heikkouksieni 

tunnustamista yksi heikkous toisensa perään. Voi ei, sano, ettei se ole näin. 

Jeesus keskeytti… ” Miksei… eivätkös kaikki ole opetuskelpoisia hetkiä? ” 
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( Clare ) Sinun kanssasi, Herra? Aina. 

( Jeesus ) ” No niin, opeta sitten. ” 

( Clare ) Pelkäsin, että sanoisit noin. Herra, eikö minulla voi olla yksityistä hetkeä? Pitääkö minun 

näyttää KAIKKI heikkouteni? 

( Jeesus ) ” Tarvitseeko Minun vastata tuohon, Clare? ” 

( Clare ) Ei. ( huokaus ) 

Niinpä, näin se tapahtui. Luulen, että te kaikki rakkaat voitte samaistua tähän. Onko teillä koskaan 

ollut ystävää, todella parasta ystävää, joku, jota olette todella pitäneet suuressa arvossa ja 

yhtäkkiä hän ei olekaan teidän ystävänne enää? He vain nostavat ankkurinsa ja purjehtivat 

tiehensä? 

No niin, luulen, että meillä kaikilla on. En ystävysty helposti, etenkään läheisesti… kuten Herra 

sanoo, että Hän ei uskoudu kenellekään, koska Hän tuntee heidän sydämensä. Minä tulin sen 

tuntemaan vaikeimman kautta, kuinka ailahtelevia ja mustasukkaisia sydämet voivat olla. 

Erityisesti, kun ystävillänne on sitoumuksia nykytilanteessa… ja he ovat huomanneet, että olette 

hieman outoja. Tai ehkä paljonkin outoja. Ja yhdessä yössä ystävyytenne nostaa purjeensa ja 

purjehtii horisontin tuolle puolen.  

No joka tapauksessa, viime päivinä olen saanut viestejä Pyhistä Kirjoituksista Juudaksesta ja kuinka 

hän petti Jeesuksen. Se ei koskaan ole hyvä enne. Ja oli vain yksi henkilö, joka tuli mieleen, joka 

olisi voinut vahingoittaa minua yhtä paljon kuin mitä Juudas vahingoitti Jeesusta. Ja tämä ystävä 

vaikutti tulevan kiireisemmäksi… liian kiireiseksi puhumaan päiväkausiin, ja oli selittänyt miksi, 

jonka täysin ymmärsin. Mutta silti aloin tuntemaan, että jotain mahdollisesti tuskallista oli 

meneillään. 

No tänä aamuna, kun valmistauduin kuuntelemaan viestiä, minut valtasi sellainen vahvan surun 

tunne, että melkein tipahdin polvilleni. Yritin selitellä itseni siitä irti, mutta ylleni tulvi sellainen 

torjunnan aalto, melkein kuin joku olisi juuri kuollut. Se on hyvin tuttu tunne ja tiedän mihin se 

johtaa - eikä se ole koskaan hyvää. Ja siinä valmistauduin valmistelemaan viestiä teille ja minuun 

iski torjunnan tsunami sellaiselta, jolle olin todella uskonut sydämeni. 

Kun et ole käyttänyt erottelukykyäsi, että kuka on tällaisen ajatuksen laittanut päähäsi, voit 

hyvinkin uskoa sen, kun toinen henkilö voi myös kärsiä omista koettelemuksistaan. Tämä on yksi 

keino, millä paholaiset erottavat läheisiä ystäviä! Ei, on välttämätöntä, että tiedät totuuden, ennen 

kuin se valhe uuvuttaa sinut pelolla tai surulla. 

Nyt ainakin tiedän, että minun pitäisi aina tarkistaa asia Herralta, kun jotakin tällaista sattuu. 

Niinpä me Ezekielin kanssa molemmat rukoilimme, ja pyysimme Herralta Rheman, voidellun 

sanan, ohjelauseen, Raamatun Lupauksista. Ja kun sen teimme, Ezekiel sai hyvät lukemiset. 

Saimme vain hyviä lauseita tästä henkilöstä – ei sellaisia, joita saisin, jos hän olisi pettämässä 

minut – ei sellaisia lauseita ollenkaan, aika hyviä lauseita. Mutta jotakin vihjeitä, että jotakin 

vaikeaa oli meneillään. Ei mitään valehtelemisesta, selkään puukottamisesta tai sellaisesta.  

Olin koettanut tavoitella tätä henkilöä, mutta he eivät vastanneet ollenkaan. Ei edes pientä viestiä. 

Ja tämä torjunnan aalto iski minuun. Viimeisin lauseeni Raamatun Lupauksista oli Rukoile. Niinpä 
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pyyhin pölyt itsestäni ja ryhdyin heti rukoilemaan. Ja sillä hetkellä, kun istuin alas Herran eteen 

aikomuksenani olla siinä Häntä varten, Hän sanoi… 

( Jeesus ) ” Sinua on isketty houkutuksella. Se ei ole totta. ” 

( Clare ) Ja tunne tasolla, suru alkoi häipyä ja aloin palautumaan takaisin itsekseni. Niin, ajatelkaa… 

Herra oli antanut minulle varmistuksia Raamatun Lupauksista ja myös puhunut minulle. Niin, ja 

noin tuntia myöhemmin ystävä soitti minulle, ja jakoi koettelemuksensa, jota olivat juuri käyneet 

läpi, eikä sillä ollut mitään tekemistä ystävyyden loppumisen kanssa. Niin… tässä olen, Herra. 

Jeesus aloitti… ” Tämä on niin tavallista, ja Minä haluan sanoa teille, että paholaiset käyttävät tätä 

teitä vastaan, jos sallitte sen. Älkää yhtykö tällaisiin mielipiteisiin, tulkaa Minun tyköni ja käyttäkää 

erottelukykyä havaitaksenne onko asia totta vai ei. ” 

” Kuinka tehdä se? Pyytäkää ulkopuolista vahvistusta, jotain jota ette voi valita tai manipuloida 

millään tavalla – tarvitsette Rheman, voidellun sanan MINULTA. ” 

 ” Clare pystyi toipumaan ja tekemään tämän viestin koska hänellä oli Minun varmistus, että se oli 

valhe ja että hän oli hyökkäyksen kohteena. Entä, jos hän olisi nielaissut syötin ja toiminut sen 

mukaan itkien, surren täysin sekaisin voimatta toimia? Nämä hyökkäykset ovat aivan liian tavallisia 

ja Minun Ihmiseni eivät tiedä, miten menetellä niiden kanssa, niinpä he vajoavat epätoivon 

syövereihin, ajatellen, että väärä raportti oli Minun Henkeni varoittamassa heitä. ”  

” Kutsun tätä iskuksi vyön alle – ja sinut juuri kaadettu kumoon ja isketty lujaa. Ne tekevät 

liikkumattomaksi ja ellet huomaa niitä ennekuin ne saavat jalansijaa, ne tyrmäävät teidät pois 

teidän toimeksiannoistanne siihen asti kunnes saatte selville asioiden oikean laidan. ” 

 ” Jotkut teistä ovat liian ”kypsiä” tai ”älykkäitä” käyttämään Raamattua oraakkelina. Teidät 

kaikkein todennäköisemmin johdatetaan harhaan, koska teillä ei ole Minun johdatustani 

Ylpeytenne takia. Monet teistä jatkavat sanan pyytämistä, vaikka olen opettanut teille, kuinka 

saada oma sananne. Monet teistä riutuvat ja sanovat, etten puhu teille, te ette koskaan kuule 

Minua, tai mitä teen väärin tai niin edelleen. ”  

” Saanko sanoa, ettei se ole siitä kiinni mitä teette väärin vaan siitä mitä te ETTE tee. Ette tee 

aloitetta etsiä Rhemaa Minulta. Ellette tule lasten kaltaisiksi, ette voi päästä Taivasten 

Valtakuntaan. Pieni lapsi ei kysele vanhemmiltaan, oletko varma, että se on ok? ” Mutta eikö se 

ole ennustelua? Oletko varma, että Jumala antaa minulle oikean Kirjoituksen? Kuinka Jumala voi 

johdattaa minut oikean Kirjoituksen luo, kun Hän on Taivaassa ja minä olen täällä alhaalla? ” Hei 

haloo? Minä ASUN teidän sisällänne. ” 

” Ei, pieni lapsi yksinkertaisesti ottaa kirjan, rukoilee, kuten hänen on käsketty rukoilla ja avaa sen. 

Sitten, ihmeiden ihme, Jumala valitsi kirjoituksen!! Hänellä oli uskoa ja kuuliaisuutta tehdä erittäin 

yksinkertainen asia ja sen takia pystyin ohjeistamaan häntä. ” 

( Clare ) Ja sivuhuomautuksena haluan vain sanoa, että Herra ei pyydä meitä sivuuttamaan 

henkien testaamisen. Meidän täytyy AINA testata henget. Mutta, jos olet kuunnellut tätä kanavaa 

johdonmukaisesti, olet jo testannut henget. Hän pyytää sinua Luottamaan Häneen eikä etsimään 

sitä miksi tämä toimii. Olet jo käyttänyt erottelukykyä ja tiedät, että Jeesus puhuu. Nyt on aika vain 

luottaa ja totella. 
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( Jeesus ) ” Niin, Minä pyydän teitä laskemaan alas yliopisto tutkintonne ja ottamaan esille tutin. 

Teille tekee ihmeitä päästä lähemmäksi lapsuuttanne. Haluan olla Isänne, Neuvonantajanne, 

Rauhan Ruhtinaanne, mutta olette silti liian maailmallisia. Älyköt ovat isiänne, teoreetikot ovat 

neuvonantajianne eikä teillä ole rauhaa. ” 

” Niille teistä, jotka kuuntelevat ja toimivat uskossa, Minulla on ihmeellistä ohjausta. Ja muille, 

jotka vielä kyseenalaistavat Minut, Olen pahoillani – teidän täytyy jatkaa elämistä oman mielenne 

sekasorrossa, kunnes havaitsette, että teidän tienne EI ole Minun tieni. Kun saatte sen selville, 

Minulla on vastauksia teille. ” 

” Minun Lapseni, älkää olko itsepäisiä. Ohjeistan ja opetan teitä, mitä tietä kulkea; Minä annan 

teille neuvoja Minun silmäni teihin päin. Älkää olko niin kuin hevonen tai muuli, jolla ei ole 

ymmärtämystä ja joka täytyy pitää kuolaimissa ja suitsissa. Tässä hetkessä Minä siunaan teitä 

oppimiskykyisellä hengellä ja Jumalallisella viisaudella, jos haluatte sitä. ”  

” Minun Lampaani kuulkaa Minun Ääneni. Sinnitelkää. Kaipaan puhua teidän kanssanne. ” 


