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101. Jeesus puhuu meidän Luonteestamme – Profeettinen Sana 

 
VILPITTÖMYYS… JEESUS PUHUU MEIDÄN LUONTEESTAMME 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Heinäkuuta, 2015.  

Tänä aamuna Herralla oli meille viesti Vilpittömyydestä. Minä katsoin mitä sana tarkoittaa: Vapaa 

teeskentelystä, petoksesta, tekopyhyydestä. Rehellisyys, aitous, totuudellisuus, suoraselkäisyys, 

luottamuksen arvoinen; suorasukaisuus, avoimuus. 

” Yksi asia, jota Minä eniten arvostan Minun astiassani, on vilpittömyys. Totuus kuljettaa 

mukanaan värähtelyä, se on hienovaraista, mutta voimakasta, kuten on sanottu tekstissä ”Totuus 

kantaa omaa voiteluaan.” Kun puhutte totta, se värähtely läpäisee syvältä sielun sydämen. Se asuu 

siellä, ei koskaan lähde pois ja siitä tulee osa kyseistä henkilöä. ”  

” Minä toivoisin, että Minun astiani olisivat teeskentelemättömiä ja vilpittömiä, mutta se on 

kallista. Lapsuudesta asti teitä on opetettu kätkemään heikkoutenne, antamaan se vaikutelma, 
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että olette vahvoja, täydellisiä ja ilman vikoja. Tällä on vaikutus, että rakennetaan vieraantumisen 

ja teeskentelyn seiniä suojaamaan sisäistä henkilöä, joka on haavoittuva, hellä ja pehmeä. ” 

” Se on sosiaalisen hengissä säilymisen mekanismi, millä ei ole ehdottomasti mitään merkitystä 

Minun Valtakunnassani Maapallolla. Te ette ole Jumalia, te olette ihmisiä vikoineen ja kun te 

kätkette ne, te tehokkaasti katkaisette hengellisen kasvun itsessänne ja muissa. Kun viat ovat 

näkyvillä, ne täytyy työstää. Muut eivät hyväksy niitä, siinä mielessä, että ne voivat jatkaa 

vahingon tekemistä. Minä osoitan ne avoimesti ja pyydän teitä tekemään samoin. Ilman ihmisten 

välistä solidaarisuutta, teistä tulee saaria, läpäisemättömiä, kätkettyjä, pimeitä, häpeällisiä, 

hidasälyisiä ja sulkeutuneita. Tämä on yhteiskunnan tila nyt, mutta ei Taivaan. Taivaassa kaikki 

ajatukset ovat avoimia ja kaikkien näkyvillä, koska myötätuntoa on runsaasti ja armeliaisuus kiiretii 

lohduttamaan heitä, joilta puuttuu. ”  

Mutta Herra, minä luulin, että Taivaassa meillä ei olisi yhtään vikoja? 

” Voi ei, Taivaassa te tulette jatkamaan niillä alueilla, joilla teidän tarvitsee kasvaa syvyydessä ja 

ymmärryksessä. Se mitä teillä ei tule olemaan, on synti.”  

Herra, tätä on vaikeaa käsittää, koska minä olen aina kuullut, että Taivaassa me olemme 

täydellisiä, eheitä, kokonaisia, eikä mitään puutu. Kun olin sanonut sen, muistin Elämän Virran 

kansakuntien parantamiseksi… siis ilmeisesti puutteita on ja parantumista täytyy tapahtua.  

” Minun Rakkaani, Taivaassa kaikki tieto tulee olemaan saatavilla sinulle, kun kysyt sitä. Mutta 

viisaus on vaadittu ominaisuus. Vaatii aikaa ja kokemusta kehittää sitä ja viisautta puuttuu suuresti 

tältä Maapallolta. Jokainen sielu on kyvykäs ymmärtämään ja rakastamaan äärettömästi 

enemmän, mutta nämä alueet täytyy aukaista kerroksittain, tiedustelemalla. Tiedustelu tapahtuu, 

kun sielu kehittää nälän johonkin. Ja, Taivaassa, se aina liittyy rakkauteen ja parantamiseen. 

Taivaassa kaikki tehdään motiivina RAKKAUS. ”  

Entä asiat, kuten mekaniikka, arkkitehtuuri, energia, jne.?  

” Kyllä, jopa nuo asiat alkavat elämän parantamisen, avustamisen ja rikastuttamisen motiivilla. 

Nämä ovat lahjoja, jotka juontuvat rakkaudesta. ”  

Juuri, kun Hän sanoi sen, minua muistutettiin Pyhistä Kirjoituksista; Profetia, tieto, kaikki viisaus, 

kaikki tulevat loppumaan, mutta Rakkaus ei tule koskaan loppumaan. 

” Rakkaus on ARVOSTETTU hiukkanen. Kaikki muut asiat ovat Rakkauden alamaisia. Taivaan motiivi 

ja ylläpito on Rakkaus. Yhtään mitään ei tapahdu Taivaassa, jos sillä ei ole rakkautta lähteenään. Se 

on myös hiukkanen, jota tiedemiehet yrittävät eristää ja vangita. Heille Minä sanon, ”Rakkautta ei 

voida vangita, koska Rakkaus on Jumala ja Jumalaa ei voida vangita. Te tuhlaatte aikaanne.” Minä 

olen suunnitellut sen sillä tavalla, koska Minä ymmärsin alusta alkaen ihmisten vapaan tahdon 

korruption ja Minä tiesin, että loppujen lopuksi tähän tultaisiin. ” 

” Takaisin vilpittömyyteen, läpinäkyvyyteen ja haavoittuvuuteen. Se, mitä Minä haluan sinun 

jatkavan manifestoivan tällä kanavalla, on avoimuus, missä on turvallista olla todellinen, tämä on 

pyyteetöntä rakkautta toiminnassa. Missä ihmiset voivat tunnustaa heidän vikansa avoimesti… 

tunnustaa sinun vikasi toinen toisilleen… missä on ymmärtämystä, parantamista ja solidaarisuuden 

tunnetta, eikä erillisyyden. ” 
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” Katsohan, eristäytyneisyys ajaa ihmiset hulluuden partaalle. Heidän elämänsä menettää 

merkityksensä maailmassa yleisesti ottaen, kun heidän vikojaan ei voida tuoda avoimesti 

käsiteltäviksi. He elävät kaksoiselämää… yhdessä he näyttävät muille olevansa hyväksyttyjä ja 

toinen on, mikä todella on meneillään heidän sisällään. Kun nämä kaksi sovitetaan toisiinsa, 

sinusta tulee ehjä ja parantunut. Mutta niin kauan kuin ne ovat erillään, sairauden ja taakan 

osatekijät ovat kasvussa. Te ette voi kasvaa ja edetä, kun te jatkuvasti laahaatte ja peittelette 

pimeää puoltanne. ”  

” Teidän täytyy pärjätä sillä, mitä todella on meneillään ja näyttäytyä kuin mitään ei puuttuisi. 

Tämä kaksoiselämä on loppumattoman väsyttävää. Siispä, on paljon helpompaa olla se, kuka 

olette ja ottaa kritiikki vastaan. ” 

 ” Minun aikomukseni tällä kanavalla, on tuoda sieluja paikkaan, missä on ok kamppailla vikojensa 

kanssa ja työstää niitä ilman tuomitsemista. Tässä todellinen rakkaus ilmestyy ravitsemaan ja 

voimistamaan toinen toistanne. Kuinka Minä rakastan nähdä sielujen kiltteyttä, ketkä lohduttavat 

sorrettuja ja heikkoja. Kuinka Minä rakastan nähdä tämän armeliaisuuden toiminnassa, niin kuin 

on Taivaassa, niin on myös Maapallolla. Jokainen, joka on joskus vieraillut Taivaassa, tietää, että 

ajatukset ovat täysin näkyviä kaikille. Ja, kuten te olette kokeneet, kun ne ovat vaikeita, jokainen 

ryntää lohduttamaan. ”  

 Kyllä, minulla oli kokemus Taivaassa. Minut kutsuttiin päivälliselle hyvin pyhän perheen luo. 

Tunnistin heidän olevan 1800-luvulta, he elivät hyvin pyhiä elämiä, 100%:sesti Jumalalle 

omistautunutta. Kun me kaikki olimme istumassa pöydässä, yksi tietty henkilö käveli sisään. Minä 

suuresti ihailin hänen kirjoituksiaan. Hän istui pöydän päähän Jeesusta vastapäätä ja Minä istuin 

Hänen vasemmalla puolellaan. Minä tulin mustasukkaiseksi. Kaikki huoneessa lopettivat syömisen. 

Hän, jolle minä olin mustasukkainen, nousi seisomaan ja tuli juosten syleilemään minua ja kaikki 

lohduttivat minua sanoen, että he kaikki olivat tunteneet mustasukkaisuutta koko heidän 

maallisten elämiensä ajan, mutta Taivaassa niitä tunteita ei ole.  

Herra jatkoi… ” Kyllä, täsmälleen, se on juuri sitä, mistä Minä olen puhumassa. Mustasukkaisuus 

on hirvittävän ruma tunne ja monen synnin juuri. Kukaan ei halua olla mustasukkainen. Mutta, 

pikemminkin kuin, että tuomitsisivat sinut näistä negatiivisista tunteista, he kaikki ryntäsivät 

viereesi lohduttamaan sinua ja tunnustamaan heidän omia kamppailujaan sen synnin kanssa. ”  

” Katsohan, tällä Maapallolla ei olisi sairautta, jos kaikki tunnustaisivat vikansa toinen toisilleen ja 

vastaanottaisivat parantavan rukouksen. Näin Minä suunnittelin elämän Maapallolla olevan. 

Mutta egon, ylpeyden ja ahneuden vuoksi, ihmiset peittivät sen ja elivät salaista synnin elämää. ” 

 ” Sitä Minä sanon teille, rakkaat. Jos te haluatte tulla otetuksi Taivaaseennostossa, te ette halua 

viettää salaista synnin elämää. Te haluatte olla avoimia toinen toistenne kanssa ja rukoilla apua. 

Niin kauan kuin te olette sitoutuneet muuttumaan, Minä tulen ottamaan teidät – olittepa te täysin 

kukistaneet vian tai ette, sitoutuminen muutokseen on olemassa. Mutta ne teistä, jotka ruokkivat 

salaista synnin elämää ja näyttävät puhtailta ulospäin, teidät Minä tulen jättämään jälkeen 

puhdistettaviksi. ” 

” Niille teistä, jotka ovat kamppailleet syntiin sotkeutumisen kanssa, kahleet tulevat yhtäkkiä 

katkeamaan ja te tulette lentämään Kotiin vapaasti Minun luokseni. Silmänräpäyksessä teidät 

tullaan päästämään, vapauttamaan synneistänne, jotka ovat piirittäneet teitä ja saaneet teidät 

tekemään syntiä. Synnit, joita vastaan te olette kamppailleet vuosikymmeniä, tulevat äkkiä 
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haihtumaan. Mikään pimeä ei voi takertua teihin tai pidätellä teitä. Silmänräpäyksessä, muuntava 

Armoni tulee vapauttamaan teidät Maapallon orjuudesta. Tämä tulee olemaan Minun 

suurenmoinen lahjani Minun Morsiamilleni. ”  

” Nyt Minä haluan teidän ottavan nämä ajatukset sydämeen, Minun Rakkaat. Minä annan teille 

mahdollisuuden katua elämänne kätkettyä syntiä. Tuokaa nämä asiat Minulle, tunnustakaa ne 

avoimesti, pyytäkää ystäviltänne rukousta, antakaa valon loistaa pimeisiin paikkoihin. Rukoilkaa 

toinen toistenne puolesta. Avatkaa ikkunat päästääksenne Armo sisään täysin muuntamaan teidät. 

Sitten, sillä hetkellä, ei tule olemaan yhtään esteitä teidän lennollenne Minun luokseni. Todella, 

teidät tullaan vapauttamaan. ”  

” Minä siunaan teidät nyt omaksumaan pyhää elämää, jossa ei ole tunkkaisia nurkkia demoneiden 

piiloutua, ei koukkuja, joita he voisivat käyttää teitä vastaan. ” 

” Teidän läpinäkyvyytenne ja Minun pelastukseni ovat kohdanneet. Minä tulen tuomaan teidät 

ylös kuopastanne, pois epätoivostanne asioiden kanssa, joita te ette koskaan ole voineet kukistaa. 

Häpeästä, koska tunsitte olevanne ainoa; siteistä ja esteistä, jotka tekivät mahdottomaksi kulkea 

vapaudessa. ”  

” Minä siunaan teidät tänä päivänä, tullaksenne avoimiksi tulemaan Minun Rakkauteni turvalliseen 

satamaan, missä te tulette hankkimaan kaiken tarvitsemanne tehdäksenne tämän sitoumuksen. ” 

 

 

102. Jeesus sanoo… Minä haluan puhua Ehtoollisesta…  

Älkää kiistelkö, pikemminkin rakastakaa toisianne 

 
MINÄ HALUAN PUHUA EHTOOLLISESTA… ÄLKÄÄ KIISTELKÖ, RAKASTAKAA TOISIANNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Heinäkuuta, 2015.  

( Clare ) Herran Siunaus todella on kanssamme, rakas Perhe.  

Jeesus aloitti… ” Minä haluan puhua teille Ehtoollisesta. ”  

( Clare ) Voi, pojat, se on arka aihe… tavallaan ”kielletty alue”, eikö olekin? Kun niin monet 

kiistelevät siitä, mitä ehtoollinen todella on.  

( Jeesus ) ” Enkö Minä ole tehnyt Itseni täydellisen selväksi tämän asian suhteen? Ainakin 

vähintään seitsemän kertaa Pyhissä Kirjoituksissa? Jos te uskotte sydämessänne ja tunnustatte 

huulillanne kaikella vilpittömyydellä, Minä tulen olemaan läsnä ihmeellisellä tavalla ehtoollisella. 

Tämä on Minun tarjoama tapa, näitä elämiänne aikoja varten. ”  

” Minä olen jo tarjonnut Pyhät Kirjoitukset vakuuttaakseni kenen tahansa skeptikon, että Minä 

todella olen läsnä Leivässä ja Viinissä. Se saattaa näyttää leivältä ja viiniltä, mutta kuitenkin Minä 

olen valinnut olla siinä teidän kanssanne, että te tulisitte ravituiksi matkaa varten. Joka syö Minun 

lihani ja juo Minun vereni, se pysyy Minussa. Johanneksen Evankeliumi 6:56. ” 

” Ehdottomasti ei ole mitään järkeä kiistellä siitä tavasta, miten eri uskot lähestyvät 

ehtoollispöytää. Tämä kanava ei ole sitä tarkoitusta varten. Mutta, kaikki kristityt uskot ovat yhtä 
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mieltä siitä, että Minä olen julistanut, ”Tämä on Minun Ruumiini ja Minun Vereni.” Heidän 

nimenomainen tapansa ehtoollispöydän lähestymisessä voi olla kuitenkin erilainen. ” 

” Mutta teidän, Minun Morsianteni täytyy myös tulla ravituiksi Minun Ruumiillani ja Minun 

Verelläni. Tämä on meidän fyysisen liittomme yksityiskohta… Leivästä tulee osa teitä fyysisesti, ja 

sen vuoksi teistä ja Minusta tulee Yksi. Te olette hedelmällinen ja kannatte hengellisiä lapsia, kuin 

myöskin vahvistutte matkaa varten. ”  

” Jos te olette liturgisesta kirkosta ja vastaanotatte ehtoollisen papilta, varmistukaa, että 

vahvistatte sanat ”todella, Jeesus, tämä on Sinun Ruumiisi ja tämä on Sinun Veresi”. Tällä tavalla, 

mikä tahansa aikeen puute johtuen kirkon ja uskon tuhoutumisesta sisältäpäin ulospäin, tulee 

otetuksi huomioon ja hyvitetyksi tunnustuksessanne. Kyllä, te tulette korjaamaan minkä tahansa 

puutteen uskossanne syvällä kunnioituksellanne ja sydämenne uskon julistamisella. Minä tulen 

kunnioittamaan vilpitöntä uskon rukousta. ”  

( Clare ) Minä luulen, että Herra viittaa tässä siihen, että tänä päivänä ja aikana, kun on niin monen 

näköisiä palvelijoita ja pappeja, jotka kun he sanovat… ”Tämä on Jeesuksen Ruumis ja Veri” – he 

eivät todella tarkoita sitä, he eivät todella usko sitä. Ja mitä Herra on sanomassa, on että meidän 

uskon tunnustuksemme, se todella on Hänen Ruumiinsa ja Verensä… että tämä korvaa heidän 

uskon puutteensa. 

( Jeesus ) ” Saanko Minä sanoa, että Minä AINA kunnioitan vilpitöntä uskon rukousta, vaikka Minä 

en aina saatakaan vastata sillä tavalla, jolla te toivotte. Mutta, ehtoollisen asioissa, Minä vastaan. 

Kaikki eivät tule olemaan Minun kanssani samaa mieltä. Teillä on oikeus olla eri mieltä, mutta 

Minä pyytäisin teitä harkitsemaan, että näinä aikoina, mitä te elätte, se mikä vaikuttaa todelta 

ulkoisesti katsottuna, siitä joskus puuttuu sisäinen muoto ja sitä pitää harkita missä tahansa 

kirkossa, missä te vastaanotatte ehtoollisen. Se on lunastuksen ja pelastuksen Mysteeri, pyhittäen 

teidät koko ikuisuutta varten. ” 

 ” Kuten on kirjoitettu Johanneksen Evankeliumissa 6:53… Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, 

totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo Hänen Vertansa, ei teillä ole 

elämää itsessänne.” 

” Minä haluan teidän jokaisen muotoilevan oman ehtoollispalvelunne käyttäen Viimeistä 

Ehtoollista oppaananne. Siinä määrin missä te uskotte, siinä määrin Minä tulen olemaan läsnä 

teille. Kun asiat tulevat pimeämmiksi ja pimeämmiksi, Minä haluan vahvistaa teitä täysin jokaisella 

mahdollisella tavalla. Minun Ruumiini ja Vereni vastaanottaminen on yksi monista tavoista, mutta 

perustavanlaatuisen tärkeä Minulle.” 

” Totisesti, totisesti Minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Minä olen elämän 

leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee 

alas Taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas 

Taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka Minä annan, on Minun 

lihani, maailman elämän puolesta.” Johanneksen Evankeliumi 6:47-51. 

” Niille teistä, jotka tulevat tästä perinteestä, jatkakaa ehtoollisen vastaanottamista, kuten te 

teette. Mutta, jos se joskus loppuisi vainon vuoksi, pitäkää oma yksityinen palvelunne 

kunnioituksessa ja uskossa ja Minä tulen olemaan läsnä teille erityisellä tavalla. ”  
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” Minä kaipaan, että Minun Morsianteni sydämet vastaanottavat Minut. Minä kaipaan jakaa 

tämän ehtoollisen teidän kanssanne. Minä kaipaan sitä, että me olisimme Yksi kaikilla mahdollisilla 

tavoilla. Älkää kieltäkö Minulta pääsyä ehtoollisen kautta ruumiisiinne. Älkää pidättäytykö 

vastaanottamasta Minua, koska te olette langenneet. Sairaat tarvitsevat ehtoollista eniten. Ensiksi, 

tunnustakaa Minulle, mitä te olette tehneet, vilpittömästi sydämessänne katuen ja sitten te voitte 

vastaanottaa. ”  

” Minä haluan teidän seuraavan sydäntenne vakaumusta. Jos te olette ottaneet sen vastaan 

papilta, jatkakaa sen vastaanottamista, muistaen tunnustaa uskossa Minun läsnäoloni. ”  

” On niin paljon mitä eri uskontokunnat opettavat, mikä on virheellistä ja ihmisten egojen vuoksi – 

toistaiseksi – Totuus tiedetään vain Taivaassa. Älkää antako Uskonnollisen Hengen hallita 

ajatteluanne tässä. Älkää nahistelko perinteistä. Saanko Minä sanoa, Minä vihaan teidän 

nahisteluanne. Se on saastaista oksennusta Minun silmissäni. Tiedättekö, että on parempi olla vaiti 

ja säilyttää yhteisön side ja rakkaus kuin salata ja kiistellä toistenne kanssa? Mitä sillä ikinä on 

muuta saavutettu kuin vihanpitoa. ”  

” Teidän tiedoksenne, Minä tulen paljastamaan totuuden teidän omassa tunnossanne, mutta 

teidän ei tule pakottaa sitä kenellekään ja sanoa ”Paavalin kannalla, tämä tapa on parempi. Minä 

olen Pietarin kannalla, ei! Hänen tapansa on parempi!” Näettekö, kuinka hupsuja te olette 

enkelten silmin? Mieluummin rukoilkaa toistenne puolesta, että totuus tulee vallitsemaan ja loput 

Minä tulen tekemään Minun Omalla Aikataulullani. ”  

” Sillä aikana, rakastakaa toisianne, kuten Minä olen teitä rakastanut. ” 

Tässä seuraavassa Esimerkki Sisar Claren yksinkertaisesta Ehtoollis Palvelusta 

Rakas Perhe… Herra on luvannut, että jos me tunnustamme suullamme ja uskomme vilpittömästi 

sydämellämme, Hän todellakin tulee vierailemaan meidän luonamme hyvin erityisellä tavalla 

yksinkertaisen kotikutoisen ehtoollispalveluksen läpi.  

Tässä palveluksessa on seitsemän hyvin lyhyttä osaa… 1-Ylistys, 2-Kiittäminen, 3-Syntiemme 

Tunnustaminen,  4-Viestin lukeminen Pyhistä Kirjoituksista, 5-Siunaus, 6-Ehtoollisen 

Vastaanottaminen, 7-Lepääminen Herrassa. 

1.Aloitetaan Ylistyksellä… Kuuntele yksi tai kaksi ylistyslaulua ennen rukouksia, jos on aikaa. 

2.Kiittäminen… Herra, Minä kiitän ja ylistän Sinua kaikesta, mitä Sinä olet tehnyt minun puolestani 

ja kaikesta, mitä Sinä olet antanut ja että Sinä et koskaan hylkää minua. 

3.Tunnustaminen… Minä tunnustan, että minä olen tehnyt syntiä Sinua ja minun veljeäni vastaan. 

(Luettele synnit) Tauko. Anna armoa minulle, oi Jumala, pettämättömän rakkautesi mukaan; anna 

minulle anteeksi ja puhdista minut synneistäni. Luo minulle puhdas sydän, Oi Jumala ja uudista 

vakaa henki minuun ja myönnä halukas henki ylläpitämään minua. 

4.Viesti Pyhistä Kirjoituksista… Sinun Sanasi on valo minun jaloilleni, ohjaa minua Sinun Tapoihisi. 

Avaa sattumanvaraisesti voideltu sana luettavaksi ja mietiskele sitä, toista se ääneen. Muista 

tunnustaa tätä sanaa koko päivän ajan.  

5.Siunaus… Illalla päivää ennen kuin Sinä kuolit, Sinä söit päivällistä Sinun apostoliesi kanssa, Sinä 

otit leivän pöydältä ja nostit sen ylös Isää kohti ja kiitit ja ylistit. Sinä mursit leivän (murtakaa leipä) 
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ja annoit sen apostoleillesi sanoen… ”Ottakaa tämä, kaikki te, ja syökää siitä: Tämä on Minun 

Ruumiini, joka teidän edestänne annetaan.” (laittakaa se syrjään) Sitten Sinä otit maljan, nostit sen 

ylös Isää kohti ja kiitit sanoen… Ottakaa tästä kaikki te ja juokaa siitä, tämä on Minun Vereni malja, 

uuden ja iäti kestävän liiton Veri. Se tullaan vuodattamaan teidän puolestanne ja kaikkien 

puolesta, niin että synnit voidaan antaa anteeksi. Tehkää tämä Minun muistokseni. (laittakaa malja 

syrjään)   

6.Ehtoollisen Vastaanottaminen… Ennekuin otatte vastaan Ehtoollisen, lausukaa tämä rukous… 

”Herra, minä en ole sen arvoinen, että Sinä tulisit minun kattoni alle, vaan sano vain sana ja minä 

paranen. Antakoon Sinun Ruumiisi ja Veresi minulle voimaa elää Sinua varten, kunnes Sinä tulet 

meitä varten kunniassa.”   

7.Lepääminen Herrassa… Viettäkää aikaa Herran kanssa ehtoollisen jälkeen, asukaa Hänen 

kanssaan, kun Hän vahvistaa teitä Itsellään.  

Tässä seuraa Esimerkki Veli Ezekielin yksityisestä Ehtoollisesta  

Tietäen, että me olemme Kristuksen ”Ruumis” ja että Ruumista ei voida jakaa osiin normaaleissa 

olosuhteissa, minä yksinkertaisesti istun alas minun pienen rukous alttarini ääreen, Raamattuni, 

pienen leipäpalan ja joko rypälemehun tai viinin kanssa. Minä yleensä pyrin hiljentämään itseni 

Herran edessä, kysyen, jos Hänellä on jotakin erityistä Sydämellään. 

Sitten minä rukouksen omaisesti pyydän Pyhää Henkeä ohjaamaan minua ja avaan Raamattuni. 

Minä teen tämän kolme kertaa, kerran vanhan testamentin lukemisella, sitten psalmien ja lopuksi 

Evankeliumien lukemisella. (lukemisella tässä tarkoitan – mikä tahansa Raamatun sivu avautuu, 

minä viivyn niiden kahden sivun ääressä. Jonkin tulisi ”erottua joukosta” teille tai saada teidän 

huomionne. 

Lukekaa nämä kohdat vain niin kuin Jeesus tai Isä olisivat kirjaimellisesti istumassa juuri siinä 

edessänne – aivan kuin lukisitte henkilökohtaista kirjettä Häneltä teille sillä hetkellä, kun Hän 

puhuu suoraan teille. Esimerkiksi: Psalmi 23 – ”Minun Kallisarvoinen Lapseni, MINÄ OLEN sinun 

Paimenesi, ei Sinulta mitään puutu… (jne.).  

Avaintekijä on, että teette sen henkilökohtaisesti teille, kerrotte sen omin sanoin aivan niin kuin 

Hän puhuisi suoraan teille. Tällä tavalla Pyhien Kirjoitusten lukeminen tulee tuomaan teidät aivan 

uudelle henkilökohtaisen kokemuksen tasolle, todella kommunikoiden Hänen kanssaan! 

Sen jälkeen, kun olen viettänyt jonkin aikaa Pyhien Kirjoitusten parissa, minä yritän muistella kaikki 

synnit, mitä olen tehnyt, ajatellut tai puhunut – tai lyönyt laimin olla kiltti tai rakastava jollekin. 

Luonnollisesti te pyytäisitte Hänen anteeksiantoaan. Sitten te saattaisitte rukoilla joidenkin 

erityisten tarpeiden puolesta tai esirukoilla toisten puolesta tänä aikana. 

Sen jälkeen, tarjotkaa Leipää ja Viiniä Herrallemme, pyytäen Häntä siunaamaan sen ja 

vastaanottamaan mitä kallisarvoisimman Hänen Ruumiinsa ja Verensä itsellenne ja muille, joita 

voitte ajatella, muistaen, että te liitytte Kristittyjen muodostamaan Ruumiiseen kaikkialla 

maailmassa näinä hetkinä.  

Minä vain sanoisin, että olkaa luonnollisia Hänen kanssaan, Paavali sanoo, että meitä ympäröi 

Todistajien Pilvi, hurraten meille kisassa. Siksi näinä erityisinä hetkinä, me todella liitymme KOKO 

jakamattomaan Kristuksen Ruumiiseen, muistaen Jeesuksen rukousta ”…että he olisivat yksi.” 
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Minä tiedän, että hyvin voimakkaita armoja tulee alas ja lähetetään eteenpäin, meihin ja meidän 

kauttamme, milloin vain me ”syömme tätä leipää ja juomme tästä maljasta.” Minä en tiedä 

voimakkaampaa ja läheisempää henkilökohtaista Tosi Rukouksen ja Kumppanuuden aikaa Herran 

ja Koko Ruumiin kanssa! 

Toivon, että tästä on apua teille…  

Hänen Rakkaudessaan, Ezekiel 

 

 

103. Jeesus selittää… Kuinka te tulette oikeuttamaan?  

Sääntökirjoilla, Opeilla & Tiedolla vai Rakkaudellanne & Suhteellanne Minuun? 

 
SÄÄNTÖKIRJOJEN VAI RAKKAUDEN OIKEUTTAMA… OPPIEN VAI SUHTEENNE MINUUN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 2. Elokuuta, 2015.  

( Clare ) Minä olen saanut muutamia mielenkiintoisia vastauksia Ehtoollis-opetukseen, jonka Herra 
on antanut jaettavaksi teille. Minun täytyy myöntää, että osa siitä ei ollut erityisen positiivista. 
Mutta, sillä hetkellä kun tulin rukoilemaan, tämä raskas murhe ja vastustus vain iski minun 
sydämeeni, kuin tonni tiiliä. Ja pystyin tuntemaan Herran murheen ja minä olin murheellinen, kun 
Hän oli murheellinen. Pari ihmistä teki huomautuksia, jotka olivat todella asiattomia. Hän haluaa 
osoittaa joitakin näistä kysymyksistä, huolista ja asenteista, joita ihmisillä on tästä asiasta. Se on 
tärkeää Hänelle.  

Jeesus aloitti… ”Minä tiedän tarkalleen, kuinka sinä tunnet, Minun Rakkaani, mutta sinä olet ollut 
tottelevainen kirjaimellisesti, ilman pintakiiltoa tai pidättelyä siitä, mitä Minä olen kertonut sinulle. 
Sinä olet tekemisissä joidenkin hyvin hidasjärkisten, kovapäisten ihmisten kanssa, molemmilla 
puolilla, kun puolia ei edes pitäisi OLLA olemassa. Mutta ihminen on tehnyt pilkan kohteen Minun 
ehtoollisopetuksistani, vaikka yhdessä Pyhien Kirjoitusten kappaleessa Minä tein selväksi, en 
kerran, en kahta kertaa, vaan seitsemän kertaa. Hidasjärkinen henki ei kuule; se kuuntelee, mutta 
ei kuule. Älä ole murtuneella sydämellä, Clare.”  

( Clare ) Oi Herra – se John Michaelin laulu toi takaisin perustavanlaatuisen kauniita muistoja, 
asioita, joita minä kaipaan.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän. Sinun täytyy laittaa ne pois, niiden aika on erääntynyt. Sinä et voi mennä 
takaisin. Minä tarvitsen sinun menevän eteenpäin. Minä tarvitsen sitä, että ravitset tätä katrasta 
Totuudella, jota Minä sinulle annan. He kuulevat Minun ääneni, koska he ovat Minun lampaitani. 
Muut… no niin, heidän täytyy kulkea pitkä matka ympäri. Heidän sydämensä ovat kovettuneet. 
Molemmilla puolilla sydämet ovat kovettuneet.”  

”Minun lapseni, teidän on parasta tehdä syvä tiedustelu omaan tuntoonne Minun edessäni. Jos on 
yksi asia, jonka olen tehnyt selväksi niille, jotka ovat kuunnelleet, älkää laittako yhtään ihmistä 
meidän väliimme. Yhdelläkään ihmisellä ei ole auktoriteettia sammuttaa teidän omaatuntoanne ja 
komentaa teitä tottelemaan häntä. Minä olen opettanut teidät kuuntelemaan Minun ääntäni 
sielunne syvyyksissä. Älkää hämmentykö ristiriitaisista opeista. Kuten Minä olen sanonut 
aikaisemmin, tässä kanavassa ei ole kyse opeista, tässä on kyse suhteesta. Eikä teitä jo ole 
tarpeeksi manipuloitu opeilla?”  
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”Nähtävästi ei. Mutta, kun antikristus tulee, te olette hukassa, jos teillä ei ole suhdetta Minun 
kanssani. Hämmennys tulee… Ei. Hämmennys ON nyt hallitsemassa liturgisissa kirkoissa ja se on 
vasta lopun alku. Jos te olette tukeutuneet ihmisten lakeihin, ettekä ole harjoittaneet suhdetta 
Minun kanssani, te tulette olemaan hukassa.”  

”Jos te olette kovasydämisiä, omahyväisiä ja uskonnollisen Fariseus-hengen vaikutuksen alaisia, te 
tulette hukkaamaan Minut. Todella, juuri nyt, te, jotka hankaatte ja jauhatte hampaitanne, te 
olette jo hukanneet Minut. Minä synnyin häpeän keskelle, en kuninkaallisuuden. Ne, jotka etsivät 
maailman kunnianosoituksia, olivat ne, jotka ristiinnaulitsivat Minut. Tuletteko te 
ristiinnaulitsemaan Minut uudelleen kovasydämisillä opeillanne?”  

”Ei ole aikaa enää kinasteluun. Minä tulen vierailemaan jokaisen luona heille sopivalla tavalla. 
Luuletteko te, että jos he eivät noudata teidän sääntöjänne, että he eivät tule pääsemään 
Taivaaseen? Kuinka väärässä te olettekaan! Kuinka sokeita! Jopa liturgiset kirkot opettavat nyt, 
että teidän ei tarvitse olla heidän oppiensa mukaisia päästäksenne Taivaaseen. Kuinka sokeita te 
olette, ajatellessanne, että olette niin oikeassa ja ainoat, jotka pääsevät Taivaaseen. Enkö Minä 
sanonut, että veronkerääjät ja prostituoidut pääsevät Taivaaseen ennen teitä?”  

”Katukaa ja ottakaa sydämenne ohjat käsiinne. Seisokaa Minun edessäni omatuntonne aivan 
avoimena ja sallikaa Minun osoittaa siellä pimeässä nurkassa olevat rikat.” 

”Ja teille spektrin toisessa päässä oleville, oi… kuinka Minä kammoan erillisyyttä, Minä sanoisin… 
”Lakatkaa tuomitsemasta niitä, joista ette mitään tiedä.” Te kadutte sitä, mitä teille on kerrottu, 
mutta hyvin, hyvin harvat teistä ovat ottaneet aikaa ja vaivaa tutkiaksenne itseänne. Pikemminkin 
teille on mukavampaa kuunnella valheita ja mennä väkijoukon mukana. Jokainen turha sana 
tullaan tuomitsemaan, jokaisesta väärästä syytöksestä tullaan tekemään tiliä.”   

”Puhdistakaa oma talonne, oma omatuntonne, älkääkä osoittako sormella siihen, mitä ette todella 
ymmärrä. Lopettakaa olettaminen ja tuomitseminen kerta kaikkiaan. Minä puhun joillekin teistä 
juuri nyt. Te tunnette vakaumuksen sydämessänne. Kiinnittäkää huomiota. Tämä on teidän omaksi 
parhaaksenne, kuin myös veljenne parhaaksi, jota te ette ymmärrä tai hyväksy.”  

”Tämän Kanavan rehellisyyden vuoksi Minä en puhu enää tästä asiasta. Minun sydämeni mukaista 
on, että ei ole enää erillisyyttä ja Taivaassa – Minä saan tahtoni läpi. Mutta siihen asti – jos te 
haluatte miellyttää Minua, älkää hyökätkö toisten uskoa kohtaan, eikä heidän uskomuksiaan 
kohtaan. Jos te yhä teette niin, te ette kiinnitä huomiota siihen, mitä Minä olen teille täällä 
opettanut.”  

”Taivaassa, te tulette tietämään totuuden. Maapallolla te näette sen kuin lasin läpi pimeästi. Älkää 
olettako tietävänne kaikkia Minun inkarnaationi, kuolemani ja ylösnousemukseni mysteerejä. 
Pikemminkin, tietäkää että Minä tulin Rakastamaan kaikkia ihmisiä ja kuolemaan ristillä saadakseni 
heidät Taivaaseen kanssani ikuisesti. Tietäkää, että Veri, jonka Minä vuodatin, oli kaikkien niiden 
puolesta, jotka tunnustavat Minut, ei väliä, mitä he uskovat.”   

”Tietäkää, että Minä työskentelen kaikkien ihmisten omassatunnossa, valitsivatpa he kuunnella tai 
ei. Ja Minä en halua, että edes yksikään menehtyisi. Tietäkää, että te ette ole päteviä 
tuomitsemaan veljenne uskoa, koska te ette tiedä, kuinka Minä työskentelen heidän 
omassatunnossaan.”  

”Tulkaa pois sääntökirjoistanne ja tuntekaa Minut Hengessä ja Totuudessa. Asettakaa 
sääntökirjanne alas ja kuunnelkaa Minun ääntäni – hyvin pian nyt, kaikki teidän sääntökirjanne 
tullaan polttamaan antikristuksen tulissa. Kuinka te sitten tulette oikeuttamaan? Omilla 
säännöillänne? Vai suhteellanne Minuun?”  
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”Tarpeeksi läksytystä nyt. Minä rakastan teitä hellästi, rakkaasti ja Minun Oman Elämäni Verellä. 
Minä olen asettanut teille esimerkin seurattavaksi. Rakkaudestanne toinen toistanne kohtaan 
Minä tulen tunnistamaan teidät, kun Minä tulen Taivaaseenostossa ottamaan Minun 
Morsiameni.” 

 

 

104. Jeesus sanoo… Milloin tahansa, kun Rauhaanne häiritään, Käärme on 

lähistöllä! Siunattuja ovat Rauhantekijät 

 
SIUNATTUJA OVAT RAUHANTEKIJÄT & 2 VUODEN MAAILMANRAUHA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 3. Elokuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Siunattuja ovat rauhantekijät, sillä heitä tullaan kutsumaan Jumalan pojiksi. 
Todella, rauhantekijät kaikkein eniten muistuttavat Minua. Kaikista luonteenpiirteistä, 
armeliaisuutta lukuun ottamatta, rauhantekeminen on kaikkein tärkeintä Minulle. Ilman rauhaa, 
on mahdotonta saavuttaa mitään. Ilman rauhaa, te ette voi edistää rakkautta. Ilman rauhaa, 
ihmiset ovat jatkuvassa alaspäin menevässä kuoleman ja toivottomuuden spiraalissa.”  

”Siispä, tämä on yksi saatanan lempistrategioista. Varastaa rauhanne, hinnalla millä hyvänsä; 
riistää teiltä teidän rauhanne. Siksi Minä olen luvannut teille kaiken ymmärryksen läpäisevän 
rauhan. Milloin tahansa, kun rauhaanne ravistellaan, voitte olla varmoja, että käärme on lähistöllä. 
(ei sanaleikkiä tarkoitettu) Ok, kalkkaro käärme. (rattle=ravistella, helistää, kolistella. 
rattlesnake=kalkkarokäärme).”  

”Kun teitä ravistellaan, te olette tekemisissä käärmeen kanssa. Kyllä, vihollinen on ottamassa 
aluetta teiltä, ellette te ole hyvin huomioivia ja nipistä sitä alkuunsa. Mutta enimmäkseen se 
hitaasti kiemurtelee ympäriinsä, katkaistakseen aivojen verenkierron, ruiskuttaen pelon myrkyn 
harkitsevuuden valepuvussa.”  

”Kun Minä vierailen sielun luona, Minä tuon rauhan, olittepa te tietoisia siitä, miksi tunnette 
olonne rauhalliseksi tai ette. Minun rauhani ylittää kaiken ymmärryksen ja kaikki tapahtumat. 
Tragedioiden keskellä, Minun rauhani voi laskeutua ja tuoda järjestystä kaaokseen. Pimeät voimat, 
joista puhut, niiden koko agenda on edistää selkkausta, hämmennystä ja kaaosta.”  

”Sillä Minä en ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala.” 1 Korinttolaiskirje 14:33.  

”Milloin tahansa, milloin tahansa, milloin tahansa teidän rauhaanne häiritään, tai ravistellaan, te 
voitte olla varmoja, että lähistöllä on pieniä demoneita heittämässä teitä pois tasapainosta, 
ruiskuttaen teihin myrkkyään. Jos Minun ihmiseni voisivat tunnistaa nämä alkuunsa, sodat 
loppuisivat olemasta olemassa. Mutta pikemminkin, he yrittävät taistella pelkoa vastaan voimalla 
ja voima on aina vain väliaikainen ratkaisu.”  

”Siksi Minun hallintoni on niin hyvin tärkeä, ennallistaa Eedenin Puutarha ihmisille, että he voisivat 
elää rauhassa, hyvässä tahdossa ja ymmärryksessä.”  

”Kuinka iloista elämä tulee olemaan, kun Minä palaan. Silti, teillä tulee olemaan toisinajattelijoita, 
kunnes käärme on ikuisesti karkotettu, mutta alussa, rauha tulee olemaan hohtava voima kautta 
Maapallon. Jopa eläimet tulevat olemaan rauhassa ihmisten kanssa. Tämä rauha tulee olemaan 
vaikea voitettava, monien verellä, ja tulee luonteeltaan olemaan vain väliaikainen, kunnes tulee 
lopullinen Tuomio. Sitten rauha tulee hallitsemaan ikuisesti.”  
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”Siispä, mitä Minä haluan sanoa, on että rauhantekijät kaikkein eniten muistuttavat Minua, ja 
vastakohtana sille, rettelöitsijät kaikkein eniten muistuttavat saatanaa. Siksi Minä kutsuin 
uskonnollisia johtajia kyykäärmeitten pesueeksi.”  

”He teeskentelivät rauhaa ulkokuorellaan, pitkine liehuvine pukuineen, kultaisine kudottuine 
tupsuineen, mutta sisäisesti he olivat raatelevaisia susia, etsien kuinka tuhota kuka tahansa tai 
mitä tahansa, mikä kyseenalaisti heidän auktoriteettinsa ja hallintonsa. Ehdoton valta korruptoi ja 
ehdotonta valtaa he etsivät. He uhkasivat ihmisiä heidän ikuisella pelastuksellaan, jos he uskalsivat 
haastaa heidät.” 

”Asiat eivät ole muuttuneet tippakaan. Uskonnolliset auktoriteetit käyttävät pelkoa yhä 
naamioituen totuuden viestintuojiksi ja suojelijoiksi.”  

”Minun Rakkaat, älkää olko missään tekemisissä teeskentelijöiden kanssa ja niiden kanssa, jotka 
kylvävät epäsopua veljien joukkoon. Tämän ovat melkein varmasti inspiroineet pahat. Minä haluan 
teidän olevan puhtaita Minun edessäni; ei mutaa käsissänne – mieluummin puhtaat, loistavat ja 
valmiit otettaviksi Minun Asuinsijaani ikuisiksi ajoiksi.”  

”Olkaa rauhantekijöitä. Tukekaa poissaolevia, kun raakoja asioita sanotaan. Olkaa se, joka lopettaa 
juoruilun ja herjauksen. Kuinka kauniita ovat Morsiamen jalanjäljet, kun hän tuo rauhan povellaan. 
Hänet on koristeltu hienoimmilla parfyymeillä ja jalokivillä Isän talosta. Oi, kuinka kauniita te 
olette, kun te puolustatte oikeamielisyyttä ja kylvätte rauhaa veljienne ja sisartenne keskuuteen. 
Te muistutatte Minua eniten, kun te tuotte järjestystä hämmennykseen, ymmärrystä konfliktiin, 
muuttaen katkeruuden anteeksiannoksi ja ystävällisyydeksi. Ei ole hintaa sellaiselle sielulle, joka 
kulkee ympäriinsä tuoden veljellistä rakkautta ja sopua. Sellaisen hedelmät todistavat hänen 
hyveestään halki ikuisuuden.”  

”Minä haluan teidän harkitsevan hetken, kuinka paha myrkky käärmemäisen naisen suusta voi 
lietsoa sotia ja tuhoa tuhon jälkeen hallitsijoille. Ensimmäinen ja Toinen Kuningasten Kirja, Ahabin 
ja Iisebelin, hänen vaimonsa elämät. Ja 1 Samuel 25 kertoo Naabalin, Abigailin ja Daavidin 
Tarinan.”  

”Minä käytän aikaa, Minun Morsiameni, paljastaakseni pahojen hedelmät ja viisaiden hedelmät.”  

”Kuinka kaunis sinä olet Minulle, Minun Morsiameni. Todella sinä salpaat Minun Henkeni 
hyveelläsi, kun sinä puolustat viatonta ja kieltäydyt ottamasta osaa pahuuteen. Muistakaa, että 
tänä teille jäljellä olevana aikana Maapallolla, paholaiset aina etsivät tapaa tahrata teitä, varastaa 
puhtautenne, viattomuutenne, kauneutenne. Teeskennellen ja tuhoten rauhaa veljienne 
keskuudessa tai perheessänne, se on vihollisen suosikki taktiikka.”  

”Ole varuillasi, Minun Kaunis. Suojele hyvettäsi ja muiden hyveitä vähättelyltä ja juorulta. Pidä 
kätesi puhtaina tämän maailman mudasta. Älä salli kenenkään liata hääpukuasi. Jatka Minun 
Henkeni salpaamista hyveelläsi.”  

”Oi, kuinka ihmeellistä tulee olemaan sinä päivänä, kun Minä otan teidät Itselleni ehdottomassa 
puhtaudessa, mikään ei saa teitä häpeämään tai punastumaan.”  

”Muistakaa, että ei se, mikä menee suusta sisään, tahraa – vaan se, mikä tulee ulos ja paljastaa 
sydämenne sisällön. Pitäkää sydämenne vain Minua varten. Suojelkaa sitä ilman kompromisseja. 
Tuokaa rauhaa selkkauksesta, antakaa hyveenne loistaa kaikille ihmisille, että teidän Isäänne 
Taivaassa ylistettäisiin.”  

”Siunattuja olette te Rauhantekijät. Teitä kutsutaan Jumalan lapsiksi ja varmasti Minä tulen 
viemään teidät paikkaan, jonka Minä olen teille valmistellut.” 
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105. Jeesus sanoo… Teidän & Minun Agendani eivät sovi yhteen…  

Oletteko te halukkaita auttamaan Minua? 

 
TEIDÄN & MINUN AGENDANI EIVÄT SOVI YHTEEN… OLETTEKO TE HALUKKAITA AUTTAMAAN 

MINUA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Elokuuta, 2015.  

Clare aloitti… Herra todellakin on kanssamme, Youtube perhe. Tänä aamuna, kun tulin 

ylistyshetkeen, viesti tavallaan juuttui minun mieleeni. Viesti oli meidän henkilökohtaisissa 

viesteissämme ja sen oli luullakseni lähettänyt herrasmies ja hän tiedusteli Taivaaseennostosta ja 

hän puhui hieman pettymyksestä, että se ei ollut vielä tapahtunut, koska – luulen, että se oli 

kesäkuussa – minä kerroin kaikille, että laittakaa tanssikengät jalkaan ja se oli, mitä Herra sanoi! 

Tiedättehän, minä käyn läpi sitä samaa empimistä kuin TEKIN kaverit käytte läpi. Siispä, minä aion 

vain jakaa kanssanne, mitä on ollut minun sydämessäni ja mielessäni. 

Minä ymmärrän, että monet teistä ovat tunteneet itsensä loukkaantuneeksi, kun Jeesus ei ole 

tullut Hänen  Morsiamiaan varten vielä ja me laitoimme tanssikengät jalkaan jo kesäkuussa ja niin 

monia muita valmisteluja me olemme tehneet, kun me olemme odottaneet Hänen tuloaan, kun 

Kanukka kukkii. 

Saanko minä sanoa, että minä myöskin tunnen itseni petetyksi? No niin, minä tunnen. Mutta 

jotkut teistä jopa tuntevat, että minä e ole kuullut Herralta ja aika ajoin minä kysyn itseltäni sen 

kysymyksen, minä en olisi ihminen, jos en kysyisi, vai? Myös minua kohtaan tehdään hyökkäyksiä. 

Ja tämä on jotakin, jota minä olen halunnut osoittaa… minä olen tuntenut sen sydämessäni, mutta 

tällä kertaa Herra otti sen puheeksi.  

Joka kerta, kun minä julkaisen viestin, on tiettyjä henkilöitä, jotka ottavat aikaa 

kommentoidakseen ja kertoakseen minulle, että millainen vastaus rukoukseen se viesti oli. Minä 

tunnen Hänet niin vahvasti, minä kuulen Hänet, minä näen Hänet ja Hän vahvistaa niin monia 

asioita minulle. Siispä, miksi me kaikki vaivumme epäilyyn ja epäuskoon? Se on osittain vain 

ihmisluontoon kuuluvaa…  

Voisiko se olla, että me tunnemme itsemme petetyiksi ja hylätyiksi, pettyneiksi? No niin, ollakseni 

rehellinen, minä tunnen sillä tavoin joskus. Minä kamppailen niiden tunteiden kanssa. Mutta, jos 

te muistatte, Elämän Leipä keskustelun aikana, kaikki Jeesuksen seuraajat hylkäsivät Hänet, 

jättivät Hänet, koska Hänen sanomisensa olivat vain liian raakoja, Herran Veren ja Ruumiin 

syömistä. Ja Herra sanoi… ”Aiotteko te hylätä Minut myös?” Ja Pietari sanoi… ”Kenen luokse me 

menisimme Herra? Sinulla on Ikuisen elämän sanat.” 

Ja minä olen tuntenut sen monta kertaa, kuten… Minne minä aion mennä? Kun minä olen 

tuntenut itseni pettyneeksi ja hylätyksi… Mitä minä aion tehdä? Aionko minä hylätä Herran, enkä 

vastaa, kun Hän haluaa antaa minulle viestin? Minä en voi TEHDÄ sitä, koska minä todella uskon 

koko sydämestäni, että tämä on Hän.  
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Siispä, tänä iltapäivänä Herra todella pysäytti minut ylistyksen aikana ja laittoi äänensä niin 

selkeästi minun mieleeni, että minä en voinut jatkaa. Minun vain täytyi istua alas ja jakaa 

kanssanne se, mitä Hän oli sanomassa. 

Jeesus aloitti… ” Minun Ihmiseni, teillä ja minulla on eri agendat. Te kaipaatte paeta tämän 

maallisen elämän kipuja, te kaipaatte saapua teidän ikuiseen palkintoonne, te kaipaatte olla Minun 

kanssani. Minä en syytä teitä tästä, Minä ymmärrän sen täysin ja kaipaan sitä myöskin.”  

” Mutta teidän agendanne ja Minun agendani, ne eivät sovi yhteen. Minä olen tullut pelastamaan 

kadotetut ja Minä tiedän ihan liian hyvin, että Armon ikkuna on lämähtämässä kiinni, se 

vahingoittaa miljoonia ihmisiä. Ettekö te näe? Tämä on kaikkein kivuliain asia, jota Minun koskaan 

täytyy kestää ja jo pelkkä ajatuskin sen tekemisestä saa Minut lyyhistymään kyynelissä, aivan 

kuten Puutarhassa ennen Minun Ristiinnaulitsemistani. ” 

” Tiedättekö te, mikä oli kaikkein kivuliain asia Minulle kestettäväksi? Se oli heidän murskaava 

menetyksensä; heidän, jotka hylkäsivät Minun rakkauteni ja Minun armoni ja varauksensa palata 

Taivaaseen Minun kanssani. Tämä oli suuresti kaikkein kivuliain asia, mitä Minä koskaan koin.”  

” Katsokaahan, Minä muistan sen pienen sielun luonteenlaadun, kun se tuli Maapallolle. Minä 

muistan puhtauden, kauneuden, vilpittömyyden.”  

” Ja katsoen sitä nyt, kaikki syntien ja valheiden runtelemana ja epämuodostumia aiheuttaneena, 

katsoen kun se työntää Minut pois, torjuu Minun varaukseni, se murskaa Minun Sydämeni. Ja 

miksi he työntävät Minut pois? Koska ihminen on epämuodostunut, rujo ja herjannut Minun 

Nimeäni, Minun Uskoani, Minun Henkilöäni. He eivät tunnista Minua, koska he, jotka edustavat 

Minua, eivät ole Minun kaltaisiani. Monet ovat täynnä tuomitsemista ja tekopyhyyttä.” 

” Heille on opetettu, että Jumala on vastenmielinen, ilkeä, riipii kaiken ilon pois ja on ylivaativainen 

ja tuomitseva ja Häntä varten eläminen on pakkopaidassa elämistä. Heille on opetettu, että jos he 

menevät kirkkoon erivärisissä sukissa, heidät tullaan tuomitsemaan ja torjumaan. Ihminen on 

esitellyt tämän kuvan heille.” 

” Siispä, nyt näinä viime hetkinä Minä olen kasvattanut palvelijoita, jotka tulevat ilmaisemaan 

Minun Todellisen luontoni maailmalle. Niin, että he, joille on syötetty uskonnon kieroutuneita 

agendoja, tulevat huomaamaan… ”Tuo ei ole Jeesus. Tuo ei koskaan ollut Jeesus.” Ja sitten Minä 

voin näyttää heille, kuka Minä todella olen. Ja tulokset, joita Minä näen ovat vaikuttavia. Te, jotka 

olette kääntyneet ympäri ja tunnistaneet Minut, viimeinkin, kuinka ihmeellistä se on. Voi, Te 

lohdutatte NIIN Minun kipeää Sydäntäni.”  

” Mutta tiedättekö te, on enemmänkin juuri samanlaisia kuin te, jotka ovat kahlitut ja heitä 

raahataan kadotukseen, koska he eivät vielä tunne Minua? Jotkut heistä ovat teidän omia 

sukulaisianne ja lapsianne.”  

” Antakaa Minun kysyä teiltä tämä. Mitä te olette valmiit kärsimään nähdäksenne teidän 

rakkaanne tuotavan Valtakuntaan?? Kuinka kauan te olette valmiit odottamaan nähdäksenne 

heidät pelastettuina ja riemuitsevan Minussa, jopa niin kuin te nyt riemuitsette Minussa?” 

” Minkä arvoinen asia se teille on? Minkä hinnan te olette valmiit siitä maksamaan? Todella. Ei 

teoreettisesti, vaan todella, mikä heidän sielujensa hinta on teille?” 
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” Te kaikki tiedätte, että Minä olen tulossa pian. Minä olen kaatanut painetta 60-luvulta asti 

vakuuttaakseni Minun Ihmiseni siitä, että MINÄ OLEN TULOSSA! Ja joka kuukausi Minä kaadan 

painetta jopa lisää ja lisää ja lisää. Miksi? Tuottaakseni teille pettymyksen ja jättääkseni teidät 

roikkumaan?”  

” Ei!!! Saadakseni teidät energisemmin soveltamaan itsenne Minun agendaani ja nähdäkseni lisää 

ihmisiä tuotavan Valtakuntaan.”  

( Clare ) Voi, Herra, tämä on niin hämmentävää joillekin, koska heillä ei ole selkeää kutsumusta 

sinun agendaasi. He eivät näe, mitä he voisivat tehdä. Heillä ei ole hajuakaan, kuinka lähestyä 

ihmisiä. Herra, minä olen ollut syyllinen tähän. Jos tätä Kanavaa ei olisi, minä olisin yhä syyllinen 

siihen ja ymmälläni, enkä tietäisi mitä tehdä. 

( Jeesus ) ” Herättäkää heidät… heidän omantuntonsa kautta, heidän pettymystensä ja sisäisen 

tyhjyytensä kautta. He ovat käveleviä kuolleita, syvässä unessa ja heitä on kaikkialla ympärilläsi. 

Monet heistä tietävät, että he eivät ole elossa, jotakin elintärkeää puuttuu, he voivat tuntea 

tyhjyyden. He ovat käveleviä haavoittuneita, yksinäisiä, hämmentyneitä, vailla suuntaa elämässä. 

Lähestykää heitä siitä suunnasta. ”Oletteko pahoittaneet mielenne? Oletteko kokeneet syvän 

pettymyksen elämässä, tunnetteko toivottomuutta elämässä? Näettekö maailmaan tulevan 

enemmän ja enemmän kauheita asioita? Haluatteko yhä elää? Haluatteko elämänne suunnan 

kääntyvän? Haluatteko toivoa, iloa ja tuntea hyvää elämästä jälleen?”  

” Monet, monet, monet ovat aivan epätoivon partaalla, koska mikään, mitä he suunnittelivat, ei 

ole toiminut. Väkivalta, moraalittomuus, pettymys, toteutumattomat unelmat. Voi, kuinka kovasti 

he kärsivät. Ja kenelläkään ei ole vastauksia? Elämä on toivotonta tyhjyyttä? Eikö elämässä ole 

jotakin muuta kuin minun pirstoutuneet unelmani? Tiedättekö te, kuinka monet ajattelevat sillä 

tavalla? Tuhannet? Ei, miljoonat. Heittiö-hallitsijoiden, kansanmurhien, vainon, pahojen hallitusten 

takia miljoonat kärsivät tästä… Kyllä! Miljoonat!”  

” Minun lapseni, siinä ei ole mitään salaperäistä. Teidän täytyy kertoa ihmisille, ”Minä en elä 

elämääni, nykyhetkeä, maallisia palkkioita varten, minä elän elämääni valmisteluna kuolemaani 

varten ja Taivasta varten. Pian meidän kaikkien täytyy vastata Jumalalle, mitä me teimme ja emme 

tehneet sillä elämän henkäyksellä, minkä Hän antoi meille. Siispä, minä elän Häntä varten. Jos 

kuolisit huomenna, miten seisoisit Jumalan edessä? Oletteko eläneet elämäänne vain itsellenne? 

Sille, mitä te voisitte saada? Omia nautintojanne varten? Vai oletteko te tavoittaneet muita ja 

olleet siunaus heikkokuntoisille, vanhuksille, rajoitteisille, vähäosaisille? Jos te olette eläneet 

itsellenne, teillä ei ole mitään esittää Jumalalle, kun te kuolette, ei mitään muuta kuin itsekkyyttä 

ja tuomitsemista. Sitäkö te haluatte?” 

( Clare ) Nyt, Hän puhuu jälleen meille…  

( Jeesus ) ” Tiedättekö te toivon, joka teillä on sisällänne? Tiedättekö te, että teillä todellakin on 

kaikki vastaukset, mitä he koskaan tarvitsevat? Minä tarvitsen teitä, Minun Ihmiseni, Minun 

Morsiameni, Minä haluan teidän nousevan ja kohtaavan ihmisiä tasoilla, joilla he kärsivät.”  

” Lakatkaa katsomasta pilviin ja alkakaa katsomaan Minun sydämeeni, joka on särkymässä heidän 

vuokseen. Pyydän, pyydän, lopettakaa oman pelastuksenne katseleminen ja alkakaa katsella 

toisten pelastusta.” 
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” Te, jotka olette koulussa, jatkakaa koulussa, mutta olkaa elävä todistus Minun Rakkaudestani, 

minne ikinä menettekin. Antakaa elämänne loistaa. Te olette niin erilaisia kuin he, joita ei ole 

pelastettu! Te olette niin ainutlaatuisia, teillä on ne vastaukset, joita heillä ei ole.”  

” He eivät ole iloisia itsekkyydessään, he ovat menetettyjä sisäisesti. Kun he näkevät, että sinä olet 

ystävällinen, ponnistelette erityisesti heitä varten, olette iloisia, he haluavat tietää, että mitä teillä 

on, joka saa teidät sellaisiksi. He etsivät sisältä, mutta tekevät sen ilman toivoa, koska he eivät 

tunne Minua. Te tunnette Minut. Teillä on kaikki heidän vastauksensa.” 

” Minä tulen luoksenne hetkellä, jota te ette odota! Kuinka monta kertaa Minä olen kertonut teille 

sen? Kuinka monta kertaa? Tällä kanavalla, muilla kanavilla. Minun Sanassani, kirkossa? Minä tulen 

hetkellä, jota te ette odota.”  

” Lakatkaa odottamasta päivämääriä! Te elätte kuin jojot, ette niin kuin Minun edustajani. Te 

olette hämmentyneitä ja masentuneita, koska teidän päivämääränne eivät sujuneet. Mutta, ettekö 

te tiedä, että Minä olen loikkimassa saadakseni teidät kiireisiksi? Minä en ole hylännyt teitä, Minä 

yritän kasvattaa teitä kaiken ympärillänne olevan todellisuuteen, minkä vuoksi Minä suren joka 

päivä – niin monet tullaan menettämään.”  

” Te tulette katsomaan elämiänne taaksepäin ja sanomaan… ”Miksi minä en puhunut heille? Miksi 

Herra? Voi, Jumala anna minulle anteeksi.” Ja samaan aikaan he tulevat olemaan Maapallolla 

sanoen… ”Miksi he eivät kertoneet meille?” Kuitenkin toiset tulevat sanomaan… ”Minä yritin, 

Herra.” Ja he, joille he todistivat, tulevat sanomaan… ”He yrittivät kertoa meille, mutta me emme 

vain voineet uskoa.” 

” Kummassa ryhmässä te haluatte olla, kun te seisotte Minun edessäni? Tuletteko te olemaan siinä 

ryhmässä, joka lisäsi talentti-rahojensa määrää vai ryhmässä, joka hautasi ne? Sinä päivänä te 

tulette näkemään eron niiden välillä, jotka kantoivat sadon ja jotka olivat laiskoja.”  

” Älkää lykätkö elämiänne, koska tiedätte, että aika on vähissä. Jatkakaa eteenpäin ja kantakaa 

Minua mukananne. Niille teistä, jotka ovat vastaanottaneet kutsumuksen kokoaikaiseen 

papinvirkaan, Minä kerron teille nyt, te tulette olemaan syvästi pettyneitä elämäänne, jos te 

lykkäätte Minut toiselle päivälle.”  

” Jatkakaa eteenpäin kaikilla Jumalan innoittamilla suunnitelmillanne. Ja jos teillä ei ole 

suunnitelmia, etsikää Minua, kunnes löydätte Minut ja Minä tulen antamaan teille suunnitelmat. 

Minä tulen johdattamaan teitä hiljaisesti, hellästi, teidän sydämessänne. Te tulette tuntemaan 

vetoa tiettyyn suuntaan, se tulee olemaan hiljainen tuulen hyminä ja kiintymys sydämessänne. 

Mutta, teidän täytyy kuunnella hyvin huolellisesti, koska meluisat asiat, kuten videopelit, 

rokkimusiikki, ihmisjoukot, liikenne ja kaupankäynti ovat väsyttäneet teidän korvanne, niin että te 

ette voi kuulla Minun helliä johdatuksiani.” 

 ( Clare ) Jukra, Herra, kuulostaa siltä, että menee vuosia ennen kuin tulet? 

 ( Jeesus ) ” Enkö Minä sanonutkin, että Minä tulisin yllättämään teidät? Entä jos Minä yllätän 

teidät ja te istutte katon harjalla katselemassa Itäiselle taivaalle, samaan aikaan, kun veljenne on 

saman talon huoneistossa piikittämässä ja menee helvettiin sinä samana yönä? Kuinka tulette 

seisomaan Minun edessäni? Eikö se tule olemaan itsekkyyden hedelmä?”  
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” Se, mitä Minä pyydän teiltä kaikilta, Minun Morsiameni. on, että lakatkaa elämästä itsellenne. 

Kyllä, pitäkää mielessä, että te olette katsomassa Minun Tulemistani, te olette kuuntelemassa 

Trumpetin ääntä, mutta työskennelkää erittäin kovasti käsillä olevassa työssä, edetkää 

luottavaisesti koulutuksessanne ja työssänne. Älkää laittako elämäänne katkolle sen vuoksi, että 

elätte päivämäärästä päivämäärään, joita julkaistaan eri kanavilla.” 

” Enkö Minä pyytänyt teitä olemaan TEKEMÄTTÄ sitä, koska se aiheuttaisi sekaannusta, pelkoa ja 

epätoivoa? Teitä manipuloidaan keskittymällä yksinomaan tähän. Minä tiedän, että teidän 

uteliaisuutenne sai teistä yliotteen, koska Minä varustin teidät uteliaisuudella. Minä tiedän, kuinka 

voimakas se voi olla, jos teillä ei ole riittävää itsekontrollia. Rukoilkaa lisää itsekontrollia.”   

” On hyvä odottaa Minun tulemistani. On hyvä olla hyljeksitty, koska Minä annan vihjeitä, että 

Minä olen ovella! Pitäkää tämä sydämessänne, mutta siirtykää eteenpäin elämissänne, 

luottavaisina siitä, että Minä tulen olemaan mielissäni siitä, mitä Minä löydän Minun palvelijani 

olevan tekemässä, kun Minä saapumiseni aikaan.” 

” Ja yksi viimeinen asia, jonka Minä haluaisin varmistaa sinulle, Clare, koska Minä olen kuullut 

sinun sydämesi pohdinnat. On aivan totta, Minä olen estänyt Taivaaseennoston teidän 

rukoustenne vuoksi. Te olette kaikki olleet Taivaaseennoston partaalla, aivan kirjaimellisesti 

vuosia, mutta teidän vilpittömien sydämen rukoustenne vuoksi, murheen vuoksi, mitä te kannatte 

sukulaisistanne ja maailmasta, Minä olen heltynyt ja viivästynyt. Clare, Minä olen kertonut tämän 

ensimmäisestä päivästä alkaen. Palaa vanhoihin viesteihin ja tulet löytämään Minun aivan 

ensimmäisen viestini teille kaikille tästä asiasta, että Minun Morsiameni ei ole valmis.” 

” Te voitte kiittää pyhimyksiä Maapallolla heidän rukouksistaan. He ovat estäneet tulikuuman 

tuomion tälle Maapallolle. Ja Minun käteni on yhä nostettuna esto-asentoon, koska Minä näen 

niin monia vain askeleen päässä.”  

( Clare ) Mutta Herra, etkö se ollut Sinä, joka kerroit minulle, että päivämäärä on lyöty lukkoon? 

( Jeesus ) ” Minä kerroin. Se on tullut ja mennyt Minun Armoni vuoksi. Pelastusta tapahtuu 

kerroksittain. Yksi ryhmä tulee Valtakuntaan, toinen ryhmä (hyvin usein heihin liittyvä) seuraa. 

Pelastusaalto aallon jälkeen. Mutta, pian tulee aika, jolloin se tulee loppumaan. Minä haluan sen 

jatkuvan ikuisesti. Tässä toiveessa Minä haluan teidänkin sydäntenne olevan.”  

” Pyydän, älkää keskittäkö rukouksianne teidän omaan mukavuuteenne ja pelastukseenne. 

Keskittäkää ne kadotettuihin, jotka Minun pitää vielä tavoittaa. Rukoilkaa kuin ei koskaan ennen, 

että työntekijät tulevat menemään sadonkorjuupelloille. Ja, yksi asia vielä… jos teidän elämänne 

on tylsää ja elotonta, se johtuu siitä, että te ette elä Minua varten, vaan itseänne varten. Minä en 

koskaan salli Minun palvelijoitteni elämän olevan tylsää. Minä aina lähetän riittävän lohdutuksen 

ja ilon pitämään teitä pystyssä. Jos te olette ikävystyneitä, se ei johdu siitä, että te olette 

palvelemassa Minua, vaan te olette palvelemassa itseänne ja odottamassa Minua, pikemminkin 

kuin palvelemassa muita ja tietämässä, että Minä olen tulossa.”  

” Siispä, Minä toivon, että tämä vastaa moniin teidän kysymyksiinne siitä, että mitä tehdä juuri nyt. 

Monet teistä kohtaavat yliopisto- ja työmahdollisuuksia. Minä haluan teidän etsivän Minua koko 

sydämestänne ja seuraavan Minun helliä johdatuksiani teidän sydämissänne.”  

” Minä levitän Minun Armon peittoni teidän kaikkien ylle nyt ja välitän teille näkemystä, 

katumusta, toivoa ja iloa uudesta elämästä Minua varten elettynä ja varmistuksia Minun 
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johdatuksistani teidän elämissänne. Menkää eteenpäin luottavaisuudessa. Minä olen tulossa 

pian.” 

” Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut 

pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autuas se palvelija, jonka 

hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet 

kaiken omaisuutensa hoitajaksi.” Matteuksen Evankeliumi 24:45-47. 

 

 

106. Jeesus puhuu Rumista 

 
JEESUS PUHUU RUMISTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 8. Elokuuta, 2015.  

( Clare )Tänä iltana kesti hyvin kauan aikaa, ennen kuin Herra halusi aloittaa puhumaan minulle ja 

oivalsin, että se osaksi se johtui siitä, että olin niin ehtynyt ja Hän oli todella täyttämässä minun 

sydäntäni hyvin suloisilla, suloisilla asioilla ja tanssimisella. 

Tänä iltana näin itseni Morsiamena, tanssimassa Hänen kanssaan, morsiusvaatteissani ja Hän oli 

niin lumottu ja hurmaava ja niin kiinnostunut ja osallistuva, ollen minun läsnäolossani ja minä olin 

Hänen läsnäolossaan.   

Meneillään oli vain niin hyvin, hyvin suloinen yhteys. Se oli suloisempi kuin tavallisesti ja 

ihmettelin, ”Vau, mistä nyt on kyse?” Hetken päästä Hän alkoi puhumaan minulle.  

Minä aloitin sanomalla, ”Herra… mitä Sinä ajattelet juuri nyt?”  

Jeesus vastasi minulle, ”Mitä Minä ajattelen? Kuinka hyvin kaunis sinä olet… ja että sinulla on 

hyvin paha Rumien tapaus. Tuomitsemista tuomitsemisen jälkeen. Minä olen katsonut sinun 

taistelevan sen kanssa päivien ajan ja todella – Minä haluan sen loppuvan.”  

”Minä olen väsynyt näkemään vihollisen likaavan sinua. Clare, todella se on kuluttanut sinut 

loppuun. Tämä itseinho, todella, Minä haluan sen loppuvan. Sinä olet erinomaisen kaunis Minulle, 

et erinomaisen ruma, kuten vihollinen haluaisi sinun ajattelevan.”  

”Minun Ruumiini päälle on tulossa vakava tuomitsemisen liike, yrityksenä lamauttaa joka ikinen 

osa. Minun täytyy varoittaa teitä, Minun Morsiameni, tämä ei tule Minulta. Tämä ei ole 

vakaumusta – se on tuomitsemista ja se on haudottu suunnitelmana heikentää teitä.”  

”Teidän kauneutenne ja teidän arvonne ei ole lähelläkään tämän maailman piiriä. Ei, se on maan 

ulkopuolista – ei sen tavanomaisessa merkityksessä, vaan Taivaallisessa merkityksessä. Jokainen 

teistä on erinomaisen kaunis, voimakas, Armon täyttämä ja ihailua herättävä, kuin sotalippua 

kantavat joukot.”  

( Clare ) Kun Hän sanoi sen, muistin ensimmäisen laulun, jonka Ezekiel ja minä kirjoitimme 

Korkeasta Veisusta (Laulujen Laulu, Salomonin Laulu). Yksi riveistä oli 6.ssa luvussa: Korkea Veisu 

6.  

4.Kaunis kuin Tirsa olet sinä, armaani, suloinen kuin Jerusalem, peljättävä kuin sotajoukot.   
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5.Käännä pois silmäsi minusta, sillä ne kiehtovat minut. Sinun hiuksesi on kuin vuohilauma, joka 

laskeutuu Gileadilta. 

Kun luin sitä, tietäen, että tämä on se, mitä Herra ajatteli, sai minut vain huokaisemaan. Minä 

tavallaan haaveilin ja sanoin, ”Hmmm…” 

( Jeesus ) ”Sinä sanot aina noin, kun et tiedä, mitä muuta sanoa.”  

( Clare ) Sinä tunnet minut hyvin, Herra.  

( Jeesus ) ”Sinä olet kaunis, kuin sotajoukot ja sinun silmäsi kiehtovat Minua.”  

”Minun Morsiameni, te olette aivan liian kallellaan maailman tuomitsemiseen. Maailmassa teillä 

on jatkuva arvostuksenne väheneminen Minun edessäni. Teille on opetettu niin monia valheellisia 

ja virheellisiä asioita kauneudesta, lapsuudesta alkaen, että te olette oppineet tuomitsemaan 

itsenne ja vähättelemään itseänne, ennen kuin oivallatte, mitä olette tehneet.”  

”Ei sillä, että teidän pitäisi kulkea ympäriinsä rehennellen fyysisellä kauneudellanne, ei, se ei 

ollenkaan ole asian ydin. Mutta, teitä ei ole koskaan opetettu arvostamaan asioita, joita Minä 

arvostan sielussa: sielun todellista kauneutta.”  

”Sen seurauksena, te olette verranneet itseänne kauniisiin ihmisiin uudelleen ja uudelleen ja 

tunteneet itsenne 100%sen rumiksi. Minun todellisuudessani te olette tyrmäävän kauniita Minun 

edessäni ja ihailua herättäviä kuin sotalippua kantavat sotajoukot.”  

”Kyllä, teidät on koristeltu Minun Armollani, mikä on näkymätöntä maailmalle, mutta erittäin 

näkyvää Taivaan kansalaisille. Jos te vain tietäisitte Armonne syvyyden ja leveyden, mikä ympäröi 

ja oleilee teissä, te voisitte rentoutua ja palvella sieluja siitä varastosta.”  

”Se, mitä Minä haluan imaista teille tässä viestissä, on että te todella olette karavaani, joka on 

lastattu aromaattisilla yrteillä, safiireilla ja kullalla. Kun te lähestytte toisia sieluja, jotka eivät tunne 

Minua, teidän henkilössänne on tietty kuninkaallinen ominaisuus, joka tulee Minun läsnäolostani 

teidän sisällänne.”  

”Sielut voivat aistia, että sisällä on kätkettynä harvinainen aarre, kuitenkin aineeton heille.”  

”Minun kauniit, te olette täynnä armoa ja kauneutta ja niin korkeasti Minun haluamiani ja 

arvostamiani. Se, mikä teillä on, loistaa sisältänne, kun taas se, mitä maailmalla on, loistaa 

ulkopuolelta… kuitenkin se on kuollutta sisältä.”  

”Te ette saa koskaan verrata itseänne tämän maailman kuuluisuuksiin, jotka ovat viehkeitä ja 

taidollisia välittämään ulkoista kauneutta, mutta sisältä voivat olla aivan hyvin hengellisesti 

kuolleita. Se, mitä Minä näen, kun Minä katson miehen tai naisen sisäistä valoa – loistaapa se 

kirkkaasti, vaivoin lepattaa tai onpa se jopa olematon.”  

”Kun nämä väärät rumuuden tunteet painavat teitä alas, teillä on tapana vetäytyä ja olla sallimatta 

sen valon loistaa muille. Pikemminkin te juoksette piiloon, teidät helposti suostutellaan 

luopumaan ja te olette heikkoja päätöksessänne koskettaa muita.”  

”Tätä käytetään teitä vastaan juuri nyt. Osa tästä uupumuksesta, jota olette tunteneet, on 

epäterveen itsensä alentamisen aiheuttamaa lannistumista. Vihollinen käyttää tätä kaksitahoisena 

hyökkäyksenä.”  
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”Kun te tunnette itsenne rumiksi ulkoisesti, se rampauttaa teidät lähestymästä muita, ja pahin osa 

sitä on, että se keskittää huomion itseenne, sen sijaan että keskittyisitte Minuun tai sieluiin, joita 

Minä lähetän teille. Tämä hyvin tehokkaasti hillitsee teitä tavoittamasta muita.”  

”Kun te tunnette itsenne kauniiksi ja innoittuneiksi, te olette ulospäin suuntautuneita, luottavaisia 

ja valmiina antamaan. Tällä tavoin Minä toivon teidän näkevän itsenne, ei parhaat päivänsä 

nähneinä, vanhoina viinileileinä, valmiina pois heitettäviksi.”  

( Clare ) Voi pojat, Herra, sinä todella osuit minun naulani kantaan!!!  

( Jeesus ) ”No niin, se naula on vetänyt sinua alas ja saanut aikaan sen, että haluat luopua. Sekä 

olet ollut liian aktiivinen maailmassa viimeiset kaksi päivää. Kaikella tällä on vaikutuksensa, Minun 

Rakkaani.”  

”Jos te haluatte kantaa Eläviä Vesiä eteenpäin, teidän täytyy hillitä kanssakäymistänne maailman 

kanssa. Minä tiedän, että joitakin asioita ei voi välttää. Ja tiedän hyvin myös inhonne mennä 

maailmaan minkään asian vuoksi.”  

”Mutta Minä puhun nyt kaikille Minun Morsiamilleni, Minun Ruumiilleni, miehille ja naisille. Älkää 

salliko itsenne tulla maailmallisten ominaisuuksien huiputtamiksi… persoonallisuuden, ulkonäön, 

saavutusten, läsnäolon. Ei, älkää salliko sen lannistaa teitä kantamasta Minun valoani maailmaan, 

lyhyenä teille jäljellä olevana aikana.”  

Matteuksen Evankeliumi 5:14-15.  

14.Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä;  

15.Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan ja niin se loistaa kaikille 

huoneessa oleville… 

”Minä haluan täyttää teitä enemmän ja enemmän Minun Armoillani, jopa ylitsevuotaviksi. Paljon 

teidän sisällänne on tyhjentynyt ja haavoittunut. Minun lääkkeeni siihen on enemmän aikaa Minun 

kanssani. Sallikaa Minun laulaa teidän yläpuolellanne, pidellä teitä, ottaa vastaa teidän 

ylistyksenne ja Minä tulen kaatamaan enemmän ja enemmän Itseäni teihin.”  

”Ja te tulette nousemaan ylös heikentyneestä ja ehtyneestä tilastanne, kantamaan Minun 

Rakkauteni valoa tähän kipeään maailmaan. Muistakaa etsiä niitä, jotka ovat rikkonaisia ja 

loukkaantuneita, niitä, jotka tarvitsevat Minun Rakkauteni balsamia.” 

”He ovat poimintakypsiä hedelmiä; he ovat niitä, jotka Minä haluan pelastaa, ennen kuin arkin ovi 

menee kiinni.”  

”Te olette kauniita Minulle, Minun Morsiameni! Menkää ja antakaa valonne loistaa tässä pimeässä 

ja toivottomassa maailmassa. Kirkastakoon ilon öljy ilmeenne, kun Minä täytän teidät Minun 

hyväksynnälläni ja rakkaudellani.” 

 

 

107. Jeesus sanoo… Rukoile Pyhää Armorukousta… Ano Armoa 

 
JEESUS SANOO… RUKOILE PYHÄÄ ARMORUKOUSTA… ANO ARMOA 
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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Elokuuta, 2015. 

Herra aloitti… ” Me etenemme. ”  

( Clare ) Voi, siksi Sinä olet niin surullinen ja tarvitset lohdutusta. 

” Kyllä… Minä luulin, että ehkä me voisimme lykätä sitä hieman pitempään, mutta ei hyvältä näytä. 

Liian monet asiat ovat yhteneviä ja tulee kohta, Clare, missä paha käyttää hyväkseen annettua 

aikaa ja se ylittää hyvän. Se on käännekohta. ”  

( Clare ) Voi, Herra, me olemme kaikki olleet odottamassa niin kauan… voisiko olla, että se todella 

tulee tapahtumaan nyt?  

” Siltä näyttää, yhä enemmän ja enemmän. Minä tarvitsen sinun rukouksiasi, Clare. Minä en halua 

tehdä tätä nyt – Minä haluan enemmän aikaa, enemmän armonaikaa, enemmän armoa. Usko tai 

älä, heilahdus toiseen suuntaan, hyvyyteen päin, voisi olla mahdollinen, jos useammat rukoilisivat. 

Sitten, hyvä, joka on tehty, ylittäisi pahan. Mutta tähän Minä tarvitsen enemmän rukouksia ja 

enemmän omistautunutta rukousaikaa. Ja kyllä, vastauksena sinun kysymykseesi, Pyhä 

Armorukous voisi auttaa kääntämään asioiden kulun. ” 

” Minun Morsiameni, Minä en välitä, mikä teidän taustanne on, ei ole tekosyytä olla rukoilematta 

tätä rukousta. Haluatteko te todella tietää, mitä Minä tarkoitin sanomalla pitkiä rukouksia, 

toistuvia rukouksia ja pulinaa, tehdäkseen vaikutuksen ihmisiin? Te valitatte pitkistä rukouksista, 

mutta tiedättekö te, että Minun opetuslapseni ja Minä rukoilimme psalmeja säännöllisesti ja 

toistuvasti? Psalmi 91 oli suosikki, yhä uudelleen ja uudelleen. Kuitenkin tätä rukousta, jonka Minä 

annoin köyhälle puolalaiselle naiselle (Pyhä Armorukous), on arvosteltu pitkäksi ja toistuvaksi? ”  

” Minun murheellisen kärsimykseni tähden… anna Armoa meille ja koko maailmalle. ” 

” Onko Minulta liikaa pyydetty teiltä, Minun Morsiameni, mietiskelemään Minun Kärsimystäni 

kahdenkymmenen minuutin ajan, minkä kestää rukoilla se rukous? Onko se teistä ikävystyttävä? 

Minä olen pahoillani. Sen ei koskaan tulisi olla ikävystyttävä teistä. ” 

( Clare ) Herra, se on ikävystyttävä joskus. Miksi on niin?  

” Onko ikävystyttävää ajatella, kuinka sinä aiot tehdä parannuksia talossa ja pihalla? Sinä annat 

sille mielesi päivä päivän jälkeen, ainakin kaksikymmentä minuuttia, jos pystyisin laskemaan kaikki 

minuutit yhteen. Vastaus on yksinkertainen: sinun lihallinen luontosi on vahvempi kuin sinun 

hengellinen luontosi. Sinä johdat enemmän nautintoa ajattelemalla luovia ajatuksia kuin tulemalla 

Minun Kärsimykseeni Minun kanssani. ” 

” Clare, Minä en tuomitse sinua tässä, Rakkaani. Pyydä Minulta ja Minä tulen välittämään tämän 

hyvin erityisen lahjan. Minä rakastaisin nähdä sinut Minun Ristini juurella enemmän. Voi, Minä 

voisin johtaa siitä suurta lohtua. ”  

( Clare ) OK, Herra. Minä pyydän, voinko Minä saada sen lahjan myös? Kaikkien muiden lisäksi, 

mitä Sinä olet niin anteliaasti antanut? 

 ” Pidä sitä jo tehtynä. On tiettyä suloutta, jonka Minä jaan Minun Morsiameni kanssa, kun hän 

saapuu siihen tilaan Minun kanssani. Se on paljon suloisempaa, kuin mikään muista lahjoista. Te 

ette tule koskaan tuntemaan perustavaa laatua olevaa iloa ja surua millään muulla tavalla, kuin 
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tulemalla kärsimään Minun Kärsimystäni. Sinä olet ollut siellä aiemmin Clare, älä vain sano, että et 

ole. ”  

( Clare ) Kyllä, Herra, minä olen, mutta se ei ollut helppoa.  

 ” Se toi sinut myös syvemmälle myötätuntoon, ymmärrykseen ja kykyyn kantaa omaa ristiäsi. Sinä 

maistelit Minun Rakkauteni syvyyden suloisuutta sinua ja koko ihmiskuntaa kohtaan, sillä Minä 

vapaaehtoisesti laskeuduin alas Jumaluudellani ja sallin Minun omien luotujeni raivata Minut Itseni 

tieltään. Siinä on katkeruutta, joka on voimakkaasti suloista ja kaikki, jotka ottavat osaa siihen, 

heitä voimistetaan ratkaisukyvyssä ja hyvässä tahdossa ja heitä innoitetaan elämään enemmän ja 

enemmän Minua varten. Minä en sano, että se on helppoa. Se varmasti vaatii voimakasta 

ratkaisukykyä, koska se ei ole helppoa meditoitava asia. ” 

” Kun Minä sanon, että älkää rukoilko niin kuin pakanat rukoilevat ja älkää seisoko kadunkulmissa 

lausumassa pitkiä rukouksia, Minä puhun esittämisestä. ”  

” Kaikki te olette olleet siellä… ryhmässä, moninkertaistaen rukouksenne kuulostaaksenne hyvältä 

ja huolehtivalta muiden läsnä ollessa, kuin myös maailmallisten lahjojen pyytämistä, kun itse 

asiassa, rukous, jonka Minä teille opetin, on esimerkki siitä mitä pyytää. ”  

” Minä toistin paljon pitkiä rukouksia, Psalmit olivat alinomaa Minun huulillani. En muista aikaa, 

jolloin Minä en olisi ollut rukoilemassa yhtä osaa tai toista osaa psalmeista ja profeetoista. Minä 

pidin tiettyjen rivien toistamisesta, jotka toivat lohtua Minun Isälleni. ” 

” Pyhä Armorukous annettiin armonajan ja armon pitkittämiseksi kriittisellä hetkellä historiassa, 

Toisen Maailmansodan aikaan. Monet, monet, monet tulivat Minun luokseni ihan elämänsä viime 

hetkellä, tämän rukouksen vuoksi. Ja yhä tähän päivään asti se on jumalallisesti asiaankuuluva. ”  

” Siispä, nielkää ylpeytenne, repikää vaatteenne ja anokaa armoa. Te ette voi kuvitella sitä 

holokaustia, jonka kynnyksellä te olette. Tässä maassa, Amerikassa, ei ole yhtään henkilöä, johon 

eivät tulevat tapahtumat tule epätoivoisesti vaikuttamaan. Te ette voi kuvitella sitä nyt, koska te 

olette eläneet rauhassa niin pitkään. Mutta jos ei mistään muusta syystä, kuin pelastaaksenne 

sukulaisenne, Minulla on suuri tarve  teidän rukouksillenne, Minun rakas pieni perheeni. Suuri 

tarve. ”  

” Milloin tahansa Minun Henkeni liikkuu sydäntenne yllä, rukoilkaa sydäntenne pohjasta, sen 

mukaan, kuin te olette inspiroituneet. Minä otin esille rukouksen hyveen, koska jotkut ovat 

herjanneet sitä. Minä halusin teidän ymmärtävän, mitä Pyhät Kirjoitukset sanovat ja eivät sano 

rukouksesta, ei sitä, mitä ihmiset vääntelevät sopimaan heidän omiin nimenomaisiin oppeihinsa 

alentaakseen muita. Yhä uudelleen ja uudelleen Pyhissä Kirjoituksissa, Minä olen sanonut asioita, 

jotka voitaisiin väännellä ja järkeistää, ja  henkilöt, jotka eivät ajattele sivun tekstirivejä 

pidemmälle, voisivat tehdä ne opeiksi. ” 

” Teidän rukouksenne ovat voimakkaita. Ne eivät pomppaa katosta, niin kuin vihollinen haluaisi 

teidän uskovan. Ei, joka ainoa rukous esitetään Taivaassa kuin suloisesti tuoksuva uhri, joka ainoa 

rukous. Vihollinen lannistaa teidät rukouksesta, jos te annatte hänen tehdä sen, samalla tavalla 

hän lannistaa teidät itsenne. He käyttävät kaiken aikansa juoksennellen valehtelemassa. Jos 

heidän ei sallita tehdä fyysistä vahinkoa, he tulevat vähintään vakuuttamaan herkkäuskoiset sielut 

siitä, että heidän rukouksensa ovat ajanhukkaa. Älkää antako heidän ottaa itseänne uhreikseen. ”  
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( Clare ) Herra, minä tunnen usein tällä tavalla.  

” Kyllä, Minä tiedän. Osa siitä on laiskuutta, osa on valhetta, jonka sinä olet sallinut tulla 

ajatteluusi. Sinun täytyy tehdä paljon väkivaltaa päästäksesi yli tästä kavaluudesta, joka on 

vaikuttanut kaikkiin Minun pyhimyksiini. Yötä-päivää, 24 tuntia, Minun Isäni Taivaassa vastaa 

rukouksiin. Monet ovat uupuneet suhteessaan rukoukseen. He olettavat, että koska he eivät ole 

paastonneet tai tehneet suuria töitä, että heidän rukouksiaan ei tulla kuulemaan. ”  

” Saanko Minä sanoa, tottelevainen sielu saa rukouksiinsa vastaukset. Ei ole sen korkeampaa 

sydämen kykyä armon ja armeliaisuuden lisäksi kuin tottelevaisuus. Tottelevaisuus tekee 

väkivaltaa ylpeydelle ja ruokkii armeliaisuutta ja tottelevainen sielu, joka on seulonut kaiken 

itsevarmuuden lihastaan ja tullut Minun Rakastavaan Sallimukseeni, saa rukouksensa vastatuiksi 

enemmän kuin ne, jotka rukoilevat julistaakseen uskoaan yhden hetken ja siirtyy epäuskoon 

seuraavassa hetkessä, koska he eivät paastonneet.” 

( Clare ) Voi, Herra, sinä olet paljastanut minun virheeni ajattelussa! 

” Kyllä, todella, itsevarmuus lihassa uhkaa teidän uskoanne. Ei ole kyse teistä vaan Minun 

Armostani. Ja teidän uskonne on niin Minua miellyttävää, että Minä vaivoin voin vastustaa. Se on 

totuus. Suuri usko Minuun ja yksin Minuun, on harvinaista ja kun Minä löydän sellaista, Minä 

palkitsen sen yltäkylläisesti. ” 

( Clare ) Siispä, Herra, kun minä heitän huolet tästä pikku perheestä Sinulle, koska minä tiedän, 

että minä en voi tehdä mitään heidän vuokseen, rukoilenko minä uskossa, että Sinä teet kaiken?  

” Hyvin sanottu. Kun Minä näen, että sinä huomaat riittämättömyytesi, täyden voimattomuutesi, 

niin monien tarpeiden ja vaatimusten edessä, Minun sydämeni liikuttuu sinun rukouksesi puolesta. 

Ja kyllä, Minä tulen käymään heidän luonaan Minun Armoni kanssa, koska sinulla ei ole mitään 

annettavaa ja sinä olet niin täysin luottavainen Minuun, että Minä en voi kestää ajatusta sinun tai 

heidän pettämisestään. ”  

” Sinä olet pelkkä ihminen… ja sinä tiedät, kuinka sinä et koskaan halua tuottaa pettymystä 

kenellekään ja tulet menemään pitkälle oikeuttaaksesi heidän luottamuksensa sinuun. Kuinka 

paljon enemmän Minun Isäni Taivaassa tulee tekemään, Hänen Nimensä kunniaksi? ” 

” Olkaa Rauhassa nyt, Minun Morsiameni. Kaikki mitä Minä pyydän teiltä, on rukous ja usko 

Minuun, että Minä tulen vastaamaan pidättelemällä tulevaa vihaa. Minun Sydämeni mukaista ei 

ole, että Minun Morsiameni lähtisivät nyt. Se ei ole Minun Sydämeni mukaista. ”  

” Jotkut teistä tulevat ottamaan tämän viestin todella sydämeensä ja koko olemuksellaan 

vastaamaan Minulle. Ja teille Minä sanon, ”Te olette vanginneet Minun Sydämeni, Minun sisareni, 

Minun Morsiameni. Te olette vanginneet Minun sydämeni yhdellä silmienne vilkaisulla, yhdellä 

kaulakorunne jalokivellä. ” 

 

 

108. Jeesus selittää… Kun Huokaus on rukous & Pitäkää Kiintymyksenne mielessä! 

 
KUN HUOKAUS ON RUKOUS & PITÄKÄÄ KIINTYMYKSENNE MIELESSÄ 
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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Elokuuta, 2015. 

( Clare ) Herran siunaus on meidän kanssamme, Sydänasukkaat. On ollut mielenkiintoinen päivä. 

Me olemme asuneet tässä talossa 12, 13 vuoden ajan, kahden hyvin erityisen ihmisen 

vieraanvaraisuuden turvin. Tänään tuli kyseeseen, että he saattaisivat olla mahdollisesti 

muuttamassa takaisin ja että se tarkoittaisi, että meidän pitäisi löytää toinen asuinpaikka.  

Tarpeetonta sanoa, että minä olin vähän poissa tolaltani, käsitellen asiaa – kaikkia tuloja ja lähtöjä 

- ja tuleeko se todella tapahtumaan? 

Kuinka me aiomme käsitellä tätä, Herra? Kuinka me aiomme jatkaa sen tekemistä, mitä me 

teemme? Kaikkia asioita, jotka tapahtuvat, kun täytyy muuttaa. JA vaarantamatta viestin saamista 

teille joka ilta. Koska Herra on tehnyt hyvin selväksi – Hän haluaa minun tekevän tätä joka ilta.  

Siispä, Hän oli HYVIN suloinen ylistyksen aikana – minulta vei pitkä aika saada mieleni pois itsestäni 

ja ongelmistani ja päästä todella pisteeseen, missä minä ylistin Häntä. Hän auttoi minua siinä, minä 

tiedän, että Hänen armonsa tavoitteli minua. Hän alkoi puhumaan minulle ja sanoi… 

( Jeesus ) ” Sinulla ei ole mitään pelättävää, kaikki on Minun käsissäni. Se on aina ollut, se aina 

tulee olemaan. Minä olen sinun varustajasi. Älä anna huolen vallata itseäsi, Clare. Kiinnitä 

huomiota työhön, anna asioiden tapahtua ympärilläsi, mutta pysy keskittyneenä Minun Tahtooni, 

tähän kanavaan, sinun katraaseesi. Minä huolehdin kaikesta muusta, kaikesta mikä koskee sinua. 

Minä olen suojannut sinut, Minun Rakkaani.”  

( Clare ) ”Totta kai Sinä suojaat minut, Herra. Minä ymmärrän sen. Mutta, minä pelkään minun 

kiintymyksiäni asioihin… kuten kissoihini.” Me olemme niin tottuneita olemaan tässä ja 

kävelemään pellolla talon takana. Ja mitä niille tapahtuu ja sen kaltaisia asioita. 

( Jeesus ) ” He ovat sinun perhettäsi ja tulevat olemaan sinun kanssasi, minne ikinä sinä menetkin… 

sanoinko Minä ”menetkin?”  

( Clare ) Kyllä, Herra, Sinä sanoit.  

( Jeesus ) ” Kuitenkin, Minä en ole koskaan sanonut, että sinä olet menossa mihinkään muualle 

kuin Taivaaseen, olenko Minä?”  

( Clare ) Ei, Herra. Et ole sanonut.  

( Jeesus ) ” Sitten, lopeta huolehtimasta. Kaikki on Minun pystyvissä käsissäni. Sinä uskot sen, etkö 

uskokin?”  

( Clare ) Tietenkin minä uskon.  

( Jeesus ) ” Sitten sinä voit rentoutua. Nyt, se mitä Minä olen sanomassa, on että asiat ovat 

muuttumassa ympärilläsi. Mutta, Minä en koskaan muutu ja niin kauan kuin sinä pidät huomiosi 

naulittuna Minuun, mitä sinulla on huolehdittavana?”  

( Clare ) Ei mitään, luulisin.  

( Jeesus ) ” Minun Rakkaani, huoli on hyödytöntä. Rukous on se, mitä tarvitaan.”  

( Clare ) ”Herra, lasketaanko se rukoukseksi, kun minä vain istun murehtimassa?” Tiedättehän, ne 

kerrat, kun käsittelette tunteita ja kiintymyksiä ja asioita… ja te vain istutte Herran edessä ja ette 
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voi tehdä mitään muuta kuin käsitellä tunteitanne? Minä aprikoin, että lasketaanko se 

rukoukseksi. Tiedättehän te, kun huudatte avuksi Herraa auttamaan saamaan asiat oikeaan 

järjestykseen mielessänne. 

( Jeesus ) ” Niin kauan kuin te tuotte anomuksenne Minun jalkojeni juureen, kyllä. Se lasketaan 

rukoukseksi. Rukous on niin paljon muutakin, kuin anomislauseiden puhumista, olivatpa ne 

ääneen lausuttuja tai sanattomia. Rukous on huokaus, tunnustus tarpeelle, että asiat tehdään 

oikeiksi. Rukous on myötätuntoa ihmisolosuhteille. Milloin tahansa sydämenne särkyy näistä 

vähäisimpien puolesta, milloin tahansa, Minä lasken sen rukoukseksi. Minä näen sinun epäuskosi! 

Anna Minun muotoilla se näin, että sinun evankelis/fundamentalistinen näkökantasi tyydyttyy, 

okei?”  

” Harkitkaa Johanneksen Evankeliumi 2:1-10… ”Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa 

ja Jeesuksen äiti oli siellä. Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. Ja kun 

viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti Hänelle: ”Heillä ei ole viiniä.” Jeesus sanoi hänelle: ”Mitä sinä 

tahdot Minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut.” Hänen äitinsä sanoi palvelijoille…  

”Mitä Hän teille sanoo, se tehkää.” Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan kuusi 

kivistä vesiastiaa, kukin kahden tai kolmen mitan (mitta= n.40 litraa) vetoinen. Jeesus sanoi heille: 

”Täyttäkää astiat vedellä.” Ja he täyttivät ne reunoja myöten. Ja Hän sanoi heille: ”Ammentakaa 

nyt ja viekää edeskäyvälle (=juhlien vastuuhenkilö).” Ja he veivät. Mutta kun edeskäypä maistoi 

vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut – mutta palvelijat, jotka olivat 

veden ammentaneet, tiesivät sen – kutsui edeskäypä yljän (=sulhanen) ja sanoi hänelle: ”Jokainen 

panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän 

viinin tähän asti.”  

” Niin sinä näet, että se, mitä Minä olen kertonut sinulle, on Pyhien Kirjoitusten mukaista. Minun 

äidilläni oli esirukoilijan sydän, millainen on myös sinun sydämesi. Hän näki hääjuhlien nolouden ja 

huokaisi syvään, tietäen, kuinka nolostuneita he olisivat. Hänen huokauksestaan tuli rukous 

Minulle ja ei vain mikä tahansa rukous, huomatkaa. Minä astuin ulos hahmostani sillä hetkellä ja 

paljastin itseni palvelijoille. Ei ollut vielä Minun aikani, mutta hänen sydämensä huokaus sai 

vastakaikua syvällä Minussa, Minä astuin esiin kuitenkin. Siispä sinä näet, että huokaukset ovat 

voimakkaita.”  

( Clare ) Vau, Herra. Kiitos, että teit sen niin selväksi! 

( Jeesus ) ” Minä toivoisin, että sinä pääsisit eroon lainmukaisesta ajattelutavasta ja alkaisit 

luottamaan Minuun enemmän. Mutta yleisösi takia, jossa voi olla jokunen yhtä itsepäinen, kuin 

mitä sinä olet, Minä selitin sen Pyhien Kirjoitusten mukaan. Pyhissä Kirjoituksissa on niin paljon, 

mitä te ette näe. Niin paljon!! Ihmisten säännöt ovat hämärtäneet monia totuuksia. Esimerkiksi, 

että täytyy raataa rukouksessa polvillaan tunteja, ennen kuin Minä tulen tekemään sellaisen 

ihmeen. Se on valhe. Tietenkin, kun esirukoilija sattuu olemaan oma juutalainen äitisi, no niin, se 

on kokonaan aivan toinen juttu.” 

” Minä kuulen äitien sydänten itkut lastensa puolesta. Se myös on mitä voimakkainta. Kuka 

tahansa, joka on halukas ottamaan vastuun olla äiti, olipa se omille lapsille ja toisten lapselle, 

saavuttaa erityisen armon tulla kunnioitetuksi hänen huolissaan, mikä on tarpeeksi hänelle, 

laittaakseen syrjään oman elämänsä, tukeakseen lasta. Sinä olet äiti, et vain omille lapsillesi, vaan 
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näille Sydänasukkaille myös. Ja niinpä, sinun rukouksesi kantavat erityistä voitelua heidän 

tarpeidensa vuoksi. Eikö se saa sinun oloasi paranemaan?”  

( Clare ) Se varmasti saa, Herra! Kiitos Sinulle. Auta minua omaksumaan ja todella uskomaan tämä 

koko sydämestäni!  

Minä halusin jakaa kanssanne tämän tarinan… Muistan tarinan tietystä naisesta, joka aloitti 

kristityn TV tietoverkon. Hän oli tietoverkossa nousseen kriisin vallassa ja hänen täytyi kiiruhtaa 

hätäkokoukseen.  

Mutta ennen kuin hän pääsi ovesta ulos, kaupungin ulkopuolelta tullut nainen, jolla oli tapaaminen 

hänen kanssaan, tuli sisään itkien ja pyysi rukouksia. Hänen aviomiehensä aikoi ottaa avioeron 

toisen naisen vuoksi. No niin, Aseman omistaja kuunteli, mutta hänen täytyi pian hylätä hänet 

lupauksella rukoilla hänen puolestaan. 

Hämmentyneenä tietoverkkokriisin aiheuttamasta häiriöstä, kun hän oli juoksemassa ovesta ulos, 

hän tokaisi… ”Voi Jumala, huolehdi asiasta, pyydän, teethän sen? Huolehdi asiasta!” Ja se oli ainoa 

rukous, minkä hän sanoi. 

Useita kuukausia myöhemmin, häntä lähestyi hyvin pukeutunut nainen ja hänellä oli hänen 

tietoverkolleen kirjoitettuna 50 000 dollarin shekki. Hän sanoi… ”Te ette taida muistaa minua?” TV 

omistaja sanoi, ”En. Olen pahoillani, en muista.”  

Nainen, jolla oli shekki, sanoi… ”Kuusi kuukautta sitten minä pyysin teitä rukoilemaan minun 

avioliittoni puolesta. Muutaman päivän sisällä, kaikki muuttui. Minun mieheni ja minä olemme 

sopineet ja meillä on nyt ihana avioliitto ja minä tiedän, että se on teidän rukoustenne ansioita.” 

Hänen on täytynyt myhäillä itsekseen, kun hän kuuli sen! Minä sanoin Herralle tämän jälkeen… 

”No niin, Herra, mikä oli niin voimakasta hänen rukouksessaan, että Sinä vastasit siihen niin 

nopeasti?”  

( Jeesus ) ” Hän oli äiti. Äiti tälle naiselle ja niille, jotka katsoivat hänen tietoverkkoaan. Hän oli 

rukoileva ihminen, eli tottelevaista, uhrautuvaa ja täysin Minulle omistautunutta elämää. Hän oli 

hyvin altis saamaan rukouksensa vastatuiksi.”  

” Nainen, joka tuli hänen luokseen, oli nöyrtynyt avioliitossaan, hän oli myös sielu, joka otti 

asiakseen huolehtia toisista taloudellisesti ja rukoilla heidän puolestaan. Hänen sielunsa alttiuden 

ja uskollisuutensa Minulle vuoksi, myös hän oli hyvin altis saamaan rukouksensa vastatuiksi. 

Molemmat sielut, antaen ja vastaanottaen, olivat armon tilassa Minun kanssani. Minä en aina 

sano ”Kyllä”, mutta tässä tapauksessa sillä oli ansionsa. Muistatko tarinan Tobitista?”  

( Clare ) ”Voi kyllä, se on yksi minun henkilökohtaisista suosikeistani”. Muuten, jotkut teistä, jotka 

eivät ole tuttuja Tobitin kanssa, se on osa Apokryfisiä kirjoja, joten te ette löydä sitä monista 

Raamatuista.   

( Jeesus ) Koska Tobit eli oikeamielistä ja esimerkillistä elämää, Minä lähetin enkeli Rafaelin 

avustamaan häntä rahojensa takaisin saannissa, hän tarvitsi niitä epätoivoisesti, kuin myös pyhän 

miniänsä varustamisessa.”  
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” Tobit oli myös isä monille, mies, joka epäitsekkäästi huolehti muista, haudaten kuolleita – jopa 

muukalaisia – mitä epäsopivimpiin aikoihin. Niin monta kertaa Minä vastaan rukoukseen Minulta 

anovan ystävällisyyden vuoksi.” 

Epäitsekkäällä Armeliasuuden elämällä on suuri hyve Minun edessäni ja Minä kaipaan erottaa 

joukosta ja suoda heille epätavallisia lahjoja, erityisesti vastauksia rukoukseen.”  

( Clare ) Siispä, sen jälkeen oli tavallaan pitkä tauko. Ja lopulta minä sanoin… ”Herra, oliko vielä 

jotakin muuta, mitä Sinä halusit sanoa tänä iltana?”  

( Jeesus ) ” Kyllä, on muuta. Älkää antako itsenne hälyttyä ympärillänne muuttuvista asioista. Minä 

puhun teille kaikille Minun Morsiamilleni juuri nyt. Useimmiten tämä on vihollisen taktiikka, 

aiheuttaa epävarmuutta… Aineelliset asiat elämässänne kokevat muutoksia.” 

” Kun teidän sydämenne ovat keskittyneet Minuun, eikä perheeseenne, asumiseenne, ruokaanne 

ja vaatetukseenne, mitä tahansa ympärillänne on meneillään, teidän sydämenne ei muutu. Jotta 

olisi tällainen sydämen kyky, täytyy laittaa suhde Minuun ehdottomaksi, ensimmäiseksi 

tärkeysjärjestyksessä, koska Minä en koskaan muutu. Kun te alatte asettamaan sydämenne muihin 

asioihin, teidät pikkuhiljaa vedetään ansaan.”  

( Clare ) Voi pojat, minä olen todella tuntenut sen!  

( Jeesus ) Kun te alatte asettamaan sydämenne muihin asioihin, teidät pikkuhiljaa vedetään 

ansaan… Aluksi se tuntuu tarpeeksi viattomalta, kiintymys johonkin tai johonkuhun. Sitten te 

totutte siihen ja siitä tulee ”tärkeä” teidän onnellisuudellenne. Saanko Minä sanoa, ei kukaan, ei 

mikään asia saisi vangita sydäntänne ja tulla tärkeäksi, muut kuin Minä?”  

” Jos teidän perustarpeenne täyttyvät joka päivä, riemuitkaa siitä, että teillä on riittävästi ainetta 

päiväksi. Mutta jos te alatte kaipaamaan lisää ja näette huomionne elämässä siirtyvän asioihin, 

teitä pikkuhiljaa vedetään kivuliaaseen ansaan. Tämän takia Minä sanoin… ”Jos rikkaudet 

lisääntyvät, älkää kiinnittäkö sydäntänne niihin.” Teidän sydämenne tulisi kuulua vain Minulle.” 

” Mies tai nainen, joka asettaa tärkeysjärjestyksensä asioihin, jotka eivät ole välttämättömyyksiä, 

on pian halukas tekemään kompromisseja ylläpitääkseen niitä. Evankeliumin palvelijalle se on 

äärimmäisen vaarallista. Teidän seurakuntanne alkaa kasvamaan, tulonne kasvavat suuresti, te 

investoitte kalliimpaan taloon, ylellisyyksiin pöydässä ja nämä asiat alkavat hallita elämäänne, 

niistä tulee mielihyvän lähde. Tulos? Jos elämäntyyli vaarantuu, kivuliaita ratkaisuja pitää tehdä: 

vaarantaa kaikki? Vai taipua kompromissiin?”  

” Minä haluan teidän olevan vapaita, Lapset. Minä haluan, että teillä ei ole huolen häivää, muuta 

kuin tehdä Minut onnelliseksi, laittaen Minut elämänne keskipisteeseen, Teidän ainoaksi Iloksi, 

Kuninkaaksenne, joka istuu sydämenne valtaistuimella. Paavali oli Minun sydämeni mukainen 

mies. Hänelle ei ollut väliä, oliko hän hyvin puettu ja hyvin asutettu vai elikö hän telttatehtaan 

nurkassa. Hänen ilonsa oli Minussa, kaikki muu oli yksinkertaisesti vain tukemassa Hänen iloaan.”  

” Kuten on kirjoitettu Paavalin Kirjeessä Filippiläisille 4:11-13… ”Ei niin, että minä puutteen vuoksi 

tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää 

runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että 

näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin Hänessä, joka 

minua vahvistaa...”  
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” Ja Matteuksen Evankeliumin 6:31… ”Älkää siis murehtiko sanoen: ”Mitä m syömme?” tahi ”Mitä 

me juomme?” tahi: ”Millä me itsemme vaatetamme?” Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. 

Teidän Taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan…”  

” Minä en vain tiedä, että te tarvitsette näitä asioita, Minä toimitan ne teille myös. Älkää ajatelko, 

että koska te olette ansainneet huomattavan elannon kättenne töillä, että te olette vastuussa 

varallisuutenne kasvusta. Totuus on, Minä olen varustanut teidät kyvyllä ja mahdollisuudella 

ansaita elanto ja jos Minä sen vetäisin pois, sillä hetkellä te olisitte koditon.”  

” Voi, kuinka viisas on se, joka on oppinut olemaan onnellinen hyvin vähässä, todella, onnellinen 

toisinaan, vaikka ei ole mitään. Tällainen kuin tämä, on vapaa kuin varpuset ja hänellä ei ole 

huolen häivää maailmassa. Vastakohta heille, jotka etsivät vaurautta ja elävät elämää, jossa 

askartelevat täysin sellaisten asioiden parissa kuin mitä syövät, missä elävät, mitä pukevat 

päälleen ja mielihyvän lähteet ja pettymykset kuuluvat kuvioon. Ostosten tekeminen, niin monien 

asioiden huoltaminen ja suojeleminen. Voi, millaiseen ansaan voi pudota, kun elää varakasta 

elämää.”  

” Tämä astia on oppinut hyvin raskaalla tavalla, että kuinka hyvin katkeraa ja sitovaa 

materialistinen elämäntyyli voi olla. Monet kerrat Minä olen kuullut hänen huutavan avuksi 

vähemmän monimutkaista elämää. Ja kun hän saa sydämensä enemmän ja enemmän Minun 

sydämeeni, Minä tulen auttamaan häntä oivaltamaan sen unen.”  

” Kaikki teistä nyt. Kiinnittäkää hyvin tarkkaa huomiota kiintymyksiinne ja harkitkaa, mitä te olisitte 

valmiita vaarantamaan säilyttääksenne mielihyvän lähteenne? Oletteko valmiita luopumaan siitä 

kaikesta Minun Valtakuntani hyväksi? Jos se otettaisiin pois huomenna, olisitteko te allapäin, 

hautoisitteko itsemurhaa, olisitteko nöyryytettyjä? Vai, pysyisikö sydämenne vakaana, luottaen 

vain Minuun?”  

” Minä ehdotan näitä asioita teille sen vuoksi, mitä on tälle kansakunnalle tulossa. Monet, jotka 

etsivät kuuluisuutta ja rikkautta, tulevat olemaan pennittömiä yhdessä yössä. Minä en halua sitä 

teille. Ei, Minä haluan Teidän Sydäntenne aarteen olevan Minä, sillä Minua ei tulla koskaan 

viemään teiltä pois. Ja, mitä nöyryytetympi te olette, sitä enemmän Minä tulen hyväksymään 

teidät. Ajatelkaa näitä asioita.”  

” Asettakaa nyt sydämiinne se, mitä on kaikkein tärkeintä. Ja se ei ole vain asiat, jotka ovat 

uhattuina, jotkut voivat elää aika hyvin ilman niitä. On myös ihmiset, jotka merkitsivät teille 

elämässänne, jotka yhtäkkiä voivat elää ilman teitä. Jotka yhtäkkiä eivät kunnioita teitä enää, te 

olette tulleet heille merkityksettömiksi ja jopa velvollisuudeksi.” 

” Ei voi tietää, ketkä ovat ystäviä, ennen kuin menettää kaiken vaikutusvallan ja on maailman 

naurun ja pilkan alaisena. Sitten te tulette tietämään, ketkä teidän ystävänne ovat.” 

” Minä tulen aina vaalimaan ja arvostamaan teitä, pitäkää sydämissänne muistikuva Minusta 

ristillä. Alastomana, haavoitettuna, likaisena hiestä ja verestä, tunnistamattomaksi runneltuna. 

Sillä hetkellä, Minä olin kaikkein halveksituin ja vihatuin kaikista ihmisistä ja varmasti köyhin. Kyllä, 

sellaiseksi Minä tulin, kuin esimerkkinä teille, että ette aseta sydämiänne rikkauksiin ja 

maailmallisiin saavutuksiin.” 

” Onnellisia te tulette olemaan, jos te seuraatte tätä esimerkkiä. Tulkaa määrätietoisiksi, yhden 

sydämen tilaan. Minä tarjoan teille nyt tämän Armon, kun te kuulette tämän kutsun.” 
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109. Jeesus puhuu Korvaamisesta, Epäilyistä, Laiskuudesta,  

Taidoista, Hedelmästä & Tämänhetkisestä Sadonkorjuusta 

 
KORVAAMINEN, EPÄILYT, LAISKUUS, TAIDOT, HEDELMÄ & TÄMÄNHETKINEN SADONKORJUU  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 14. Elokuuta, 2015.   

Jeesus aloitti… ”Monet teistä ovat kuluttaneet koko elämänne menettäen asioita ja taistelleet 
pitääksenne ne. Monet niistä asioista Minä olen tarkoituksellisesti sallinut teidän menettää. Toiset 
asiat eivät olleet Minun tahtoni ja palvelivat, ei mitään muuta päämäärää, kuin teidän 
vahingoittamistanne.”  

”Tämä on ennalleen palauttamisen aika. Kyllä, taistelu on meneillään. Kyllä, pimeys on 
lisääntymässä. Mutta niin on Minun Anteliaisuutenikin ja monet, monet asiat, jotka olette 
menettäneet, Minä tulen ennalleen palauttamaan teille. Vihollinen on tullut varastamaan, 
tappamaan ja tuhoamaan, mutta Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys.”  

”Monet teistä ovat elämänne sadonkorjuu ajassa. Toiset ovat koettelemisen ajassa. Olkaa 
varmoja, että kaikki, minkä te olette Minun vuokseni menettäneet, tullaan laskemaan ja antamaan 
teille takaisin sullottuna, pudistettuna ja kukkuraisena. Tämän maailman koettelemukset ja 
menetykset ovat vain väliaikaisia ja ohimeneviä, mutta seuraavassa elämässä te tulette näkemään, 
kuinka suuren palkkion Minä olen säästänyt teitä varten.”  

”Monet teistä tällä hetkellä eivät silti tiedä, mihin suuntaan kääntyä. Minä olen kertonut teille, 
mutta te jatkatte epäilyissänne. Minä olen käskenyt teitä laittamaan kätenne auran varteen ja 
selkänne työhön. Miksi niin monet jatkavat odottamista ja lykkäävät päätöksiä, jotka tarvitsevat 
ajantasaisia vastauksia?”  

”Voisiko olla, että jos seuraatte uutisia jälleen, ennustelijoita, jotka sanovat, ”Se on tänä päivänä, 
se on tuona päivänä, tällä viikolla tai tuona kuukautena”? Oletteko te niin herkkäuskoisia, että 
kuuntelette jokaisen mielipiteen, joka kiinnostaa mielikuvitustanne ja antaa teille tekosyyn lykätä 
työtänne? Tämä ei miellytä Minua, Rakkaani. Ei yhtään. Minä odotan teidän nousevan sohvaltanne 
ja asettavan itsenne työhön. Siunattu on palvelija, jonka Minä löydän tekemästä Minun tahtoni, 
Minun paluuseeni asti. Hyvin tehty, menkää Herranne iloon.”  

”Mutta te, jotka jatkoitte lahjojenne hautaamista ja jatkoitte epäuskossa, ruokkien pelkojanne 
jokaisella profetialla, jonka voitte löytää, löytäen tekosyitä olla pois velvollisuuksistanne, teille 
asiat eivät tule menemään hyvin. Ovi tullaan sulkemaan ja te ette voi olla hääjuhliin osallistuvien 
joukossa.”  

”Kyllä, tämä on varoitus. Vakava varoitus. Te olette uskoneet Minuun, tämän äänen kautta useita 
kuukausia. Miksi nyt on niin epämukavaa uskoa? Miksi kyseenalaistatte Minun Clarelle antamieni 
sanojen luotettavuutta? Voisiko olla, että olette laiskoja ja haluatte tekosyyn vetäytyä edessänne 
olevasta kovasta työstä? Älkää aiheuttako sitä, että Minä joudun sulkemaan teidät pois, Minun 
Morsiameni. Älkää seisoko sivussa, tekemättä mitään, kisan viimeisillä minuuteilla. Ettekö tiedä, 
että vain ne, jotka kisaavat sääntöjen mukaan ja juoksevat voittaakseen, vastaanottavat 
palkinnon?”  
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”Nyt on enemmän mahdollisuuksia kerätä hedelmää näinä viimeisinä tunteina, kuin oli edes vuosi 
sitten. Pahuus ON kasvussa, ihmiset TUNTEVAT pimeyden lisääntyvän. Ja Minä en puhu uutisista, 
vaan selkkauksista, väkivallasta, epätoivosta, hämmennyksestä, vieraantumisesta - millaista ei 
koskaan ole ennen nähty. Nuorten ihmisten syrjäytyminen, pettymys, ovat kaikkien aikojen 
ennätyslukemissa. Tämä on teille aika tarjota heille vaihtoehtoja. Ei vain Minun rakkauden 
Sanojeni puhumista, vaan olemalla Rakkauden Elävä Valo. Sellainen, joka ei mene ramman ohi, 
vaan pysähtyy ja lohduttaa ja hoitaa haavat. Sellainen, joka ei liity kiven heittäjien joukkoon, 
heikkoja ja syrjäytyneitä kohtaan, vaan kiirehtii heidän puolustuksekseen ja vie heidät pois 
vaikeuksien tieltä.” 

 ”Minä koettelen teitä, Lapset. Minä tarjoan teille mahdollisuuksia harjoittaa rakkautta ja 
armeliaisuutta. Kuljetteko suoraan heidän ohitseen pää pilvissä vai oletteko te huolellisia joka 
askeleella, nähdäksenne niitä, jotka yhteiskuntanne on hylännyt, kuitenkin Minä kuolin ristillä 
heidän puolestaan?”  

”Sillä Minä olin nälkäinen ja te annoitte Minulle syötävää. Minä olin janoinen ja te annoitte 
Minulle juotavaa. Minä olin muukalainen ja te kutsuitte Minut sisään. Minä olin alaston ja te 
vaatetitte Minut. Minä olin sairas ja te kävitte Minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte 
Minun luokseni.” 

”Sitten Minä tulen sanomaan… ”Tulkaa te, jotka olette Minun Isäni siunattuja, perikää Valtakunta, 
jonka Minä olen teille valmistellut maailman perustamisesta lähtien.”  

( Clare ) Sen jälkeen, kun Herra lopetti jakamasta tämän sanan, minä kysyin Häneltä, ”Herra, onko 
sireenien ja ambulanssien määrän kasvulla mitään tekemistä CERNin kanssa?” Täällä on ollut 
hillitöntä menoa. Tarkoitan, joskus minun pitää odottaa sireenien välissä nauhoittaakseni. Ja 
päivän aikana on ollut sireeni sireenin jälkeen – on ollut epätavallisen aktiivista.  

( Jeesus ) ”Sillä totisesti on tekemistä, Minun Rakkaani. Teidän Maapallonne on peitelty uudella 
vääryyden kerroksella, ja miljoonat demonit ovat ahtautuneet portaalin läpi. Kuitenkin, 
muistakaa… he eivät vedä vertoja Minun enkeleilleni. Kyllä, pimeys on lisääntymässä. Mutta, Minä 
katson Minun Lasteni rukouksia ja uhrauksia – jopa teidän tällä kanavalla olevien – ja Minun käteni 
ovat sidotut. Minä en voi tehdä mitään, sillä rukouksenne ovat vastustaneet tulevaa Tuomiota.”  

”Kuinka ihmeellistä tämä tulee teille olemaankaan, sillä te tulette tulemaan Taivaaseen riemuiten 
ja kantaen lyhteitänne mukananne! Tämä sadonkorjuu tulee todistamaan tottelevaisuudestanne 
ja uskollisuudestanne. Vaikka ihmiset eivät sille osoita suosiotaan, eivätkä he tunnista sitä, niin 
pimeimmistä ja hämärimmistä paikoista – niemistä ja notkoista ja kujilta – koko matkan hallintoon 
asti; valtion päämiehiin, sadonkorjuuta tehdään näinä viimeisinä tunteina. Ja se lisääntyy 
rukouksienne ansiosta.”  

”Siispä nyt Minä lähetän teidät jatkamaan työskentelyä Minun viinitarhassani. Älkää olko laiskoja, 
älkää välttäkö työtä, tunnistakaa laiskuutenne ja katukaa. On kääntymyksen partaalla olevia; he 
tarvitsevat vain jonkun rakastamaan heitä ja näyttämään heille tien Minun luokseni. Menkää 
tietänne, tehkää ystävällisyyden teko, he tulevat kysymään, ”Miksi te teitte sen Minun 
puolestani?” Sitten te voitte kertoa heille Minun Rakkaudestani, sillä he ovat nähneet sen 
toiminnassa. Te tulette rukoukseen ja olette täytettyjä Minun Rakkaudellani; sitten te menette ja 
tuhlaatte sitä muille. Se on niin yksikertaista. Te olette vain hienoa viiniä tarjoava astia. Teissä on 
jotakin erilaista. Olkaa varmoja, se on huomattu.”  

”Älkää pakottako itseänne kenellekään. Odottakaa Minun johdattavan teitä. Sitten, hellästi 
jakakaa Minun Rakkauteni heidän kanssaan. Teillä on kaikki vastaukset: heidän yksinäisyyteenne, 
heidän suunnan puutteeseenne, heidän tasapainonsa puutteeseen ja rakkauden ja lohdun 
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puutteeseen. Kaikki se on teissä, koska Minä elän teissä. Teidän tarvitsee vain kallistaa kannua ja 
Minä tulen kaatamaan sen heidän päälleen.”  

”Menkää eteenpäin nyt. Nostakaa ristinne, seuratkaa Minua, olkaa valmiita pysähtymään heidän 
vuokseen, joilla ei ole ketään muuta ja kaatakaa Minun hienoa viiniäni heidän päälleen.” 

 

 

110. MIELEN MANIPULOINTI, YLISTYKSEN TÄRKEYS, TOIVO & TULEVAISUUS 

 
Jeesus puhuu Mielen Manipuloinnista, Ylistyksen tärkeydestä, Toivosta & Tulevaisuudesta  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Elokuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ” Minä haluan puhua Toivosta Minun Morsiamilleni tänäiltana. Vaikka te 

vaeltaisitte pimeässä laaksossa, te ette pelkää mitään pahaa, sillä Minä olen teidän kanssanne. ” 

” Kun te jatkuvasti keskitytte negatiiviseen, toivo alkaa ehtyä. Se on toinen syy miksi välttää 

uutisia. Tiedättekö, että uutiset on psykologisesti järjestetty aiheuttamaan pelkoa ja 

epävarmuutta, toivottomuutta? Kyllä, se on sosiaalisen ohjelmoinnin muoto saada haluttu reaktio 

massoilta. Todellakin se on tahallinen massa mielen manipulaatio. Tällä tavalla taloutta voidaan 

ennustaa suurella tarkkuudella. ” 

Ammattimaiset investoijat tarkkailevat yleisön tunnepohjaisia reaktioita ja tekevät investointeja 

niiden mukaisesti. Se kaikki on suunniteltu ja kartoitettu oppimisen ylemmissä instituutioissa ja 

ajatus hautomoissa. Se on ohjelmointia ja identtistä ideologialtaan ” The Matrix ”- ohjelman 

kanssa. Vaikka tämä massa ohjelmointi ei ole vielä aivan kuitenkaan todellisuutta implantteineen, 

mutta kaikki ajatukset ja ideat, joita median ohjelmien ja uutisten kautta lähetetään. Ne ovat 

yksinkertaisesti mentaalisia manipulaatioita, että saadaan yleisö käyttäytymään tietyllä tavalla. ” 

” Ja, se on vain se, minkä pystytte fyysisillä aisteilla huomaamaan. Paljon, paljon enemmän virtaa 

jatkuvasti valtojen alaisuudessa olevasta demonisesta hierarkiasta, ja niitä lähetetään 

ihmistietoisuuden alapuolella olevalla tasolla, että luotaisiin tiettyjä mielialoja. Jopa nälkää 

voidaan stimuloida lähettämällä tiettyjä taajuuksia. ” 

” Se on hyvin monimutkaista tiedettä ja vaatii erityistä tarkkaavaisuutta kristityiltä. Jos näkisitte 

graafisen esityksen siitä, mitä itse asiassa matkaa ilmakehän läpi kaupungissanne, te näkisitte 

lumimyräkän päiväsaikaan ja jopa öiseen aikaan on tätä valkean hälyn energiaa, mutta paljon 

vähemmällä voimalla. ” 

” Minä tiedän, että sinä pidät päiväsaikaa parempana, niin Minäkin, Minä rakastan valoa. Mutta, 

yöllä on paljon vähemmän elektroniikan aiheuttamaa häirintää. Minä tiedän, että sinä ponnistelet 

pitääksesi silmäsi auki ja kuullaksesi Minut, Rakkaani. Minä autan sinua. ” 

( Clare ) Voi, kiitos, Herra. Minä ponnistelen. 

( Jeesus ) ” No niin, syy miksi otin tämän asian esille sinulle ja meidän perheellemme, on että 

heidän täytyy tietää, että paljon siitä, mitä he tuntevat, voidaan stimuloida näkymättömillä 

voimilla. ” 
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” Mutta, kun tulette Minun luokseni, Minun Morsiameni, Minä pesen kaiken tämän ohjelmoinnin 

saastan pois. Kun te ylistätte, te kohoatte maallisen todellisuuden yläpuolelle ja teidät kuljetetaan 

Taivaaseen, missä ylistetään 24 tuntia päivässä… jatkuvaa ylistystä, jatkuvaa uudistumista, 

parantumista ja mielen puhdistumista. ” 

” Sinä päivänä, kun otan haltuuni Maapallon hallinnon ja saatana on sidottu, ilmapiiri on mahtava, 

mielikuvituksen käsittämättömissä. Se tulee olemaan turmeltumatonta, kirkasta, rauhallista, 

iloista, jopa siihen pisteeseen, missä voi melkein kuulla puiden ja kukkien laulavan. Kyllä! Koko 

Luomakunta laulaa ylistystä Minulle, KOKO luomakunta. Vaikka ette voi havaita sitä 

vuosituhansien saastan ja demonisen vaikutuksen takia, kun Maapallo on puhdistettu, se tulee 

olemaan melkein käsin kosketeltavaa. ” 

” Melkein jotakin, jota voi koskea, niin kovin puhdas tulee ilmakehä olemaan, vedet, ilma, kasvit ja 

eläimet tulevat laulamaan ilon sointuja siitä, että Minä olen tullut hallitsemaan Maapallolle. Jopa 

nyt ne työskentelevät ihmisten syntien saastaa, jatkuvaa rappeutumista ja lamaantumista vastaan. 

Mutta kun ne vapautetaan, mikä kunniakas päivä se tuleekaan olemaan! ”  

” Toivo on se mitä Minä teille välitän, ihminen välittää epätoivoa. Se on syy miksi Minä toivon 

teidän pidättäytyvän maallisista uutisista. On joitakin Minun palvelijoitani, jotka esittävät asiat 

paikkansapitävässä muodossa, mutta jopa he keskittyvät siihen, mitä on tulossa Maapallolle, mikä 

on niin negatiivista. ” 

” Jopa nyt, ylistyksessä, teillä on pääsy Elämän Joelle, joka on Isän luova, puhdistava voima. Siksi 

on tärkeää, että se hallitsee elämiänne. Siihen pisteeseen asti, että kun otatte osaa Maapallon 

rappeutumiseen, siihen pisteeseen asti, että tarvitsette puhdistusta sen vaikutuksesta. On 

harvinaista, että sielu saa perusteellisen ja täydellisen puhdistuksen siitä saastumisesta, mitä he 

ovat keränneet… erittäin harvinaista. Kaste voi olla yksi niistä tilanteista. Myös 

uudelleensyntyminen voi olla. ” 

” Mutta, ei ole juuri mitään ylistyksen veroista. Nosta silmäsi ylös kukkuloille, mistä pelastuksesi 

tulee. Nosta sydämesi taivaaseen ja juo elävien vesien virroista, jotka virtaavat Isän 

valtaistuimelta, tanssien, elävinä ja kaivaten saada pestä jokaikisen teistä ennallistaen teidät 

neitseelliseen puhtauteen ja iankaikkiseen elämään kokonaisuudessaan, ja sitä ei ole tällä 

Maapallolla koettu sitten Aatamin ja Eevan aikojen jälkeen. ” 

” Kyllä, toivo on todella mahtavaa. Minä teen kaiken uudeksi. Minä vapautan tämän Maapallon 

sen loputtomasta kuoleman kierrosta. Ja te myös, Minun Morsiameni, tulette kohtamaan ikuisen 

tarkoituksenne Minussa, kunnostautuen erinomaisuudessa, luovuudessa, rakkaudessa ja 

palvelemisessa. Ja, te tulette palaamaan takaisin hallitsemaan Minun kanssani, että 

oikeudenmukaisuus palautetaan ja paha kukistetaan. ”  

” Minä haluan teidän ajattelevan näitä asioita, Minä haluan teidän näkevän toivon, mikä on 

varastoituna teitä varten Minussa. Kyllä, Minä olen tulossa, tuoden Minun palkintoni mukanani. 

Silmänräpäyksessä teidät tullaan tekemään ehjiksi. Te tulette kohoamaan elämän täyteydessä ja 

ikuisesti me tulemme tanssimaan elämän tanssia, juhlien rakkauttamme, kun jopa kukat laulavat 

teille. ” 

” Taivaassa me tulemme juhlimaan täysin sydämin, kaikesta voimastamme ja olemuksestamme 

Meidän Rakkautemme ihmeitä teitä kohtaan. Ja niille teistä, jotka rakastavat juhlia, te ette ole 
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nähneet tällä Maapallolla mitään juhlinnan kaltaista. Taivaassa juhlivat kaikki vähäisimmästä 

mahtavimpaan. Jopa naarashirvi ja kauriinvasa hyppivät ja kirmaavat vapaudessa, joka oli 

tarkoitettu alusta alkaen. ” 

” Mikään ei tule olemaan surullista tai pelokasta, kaikki ovat täynnä luottamusta ja rauhaa, kun he 

etenevät kunniasta kunniaan. Voi, millainen päivä se tuleekaan olemaan, kun me viimeinkin 

olemme yhdistyneet. Siispä, olkaa rauhassa, Minun Morsiameni! Odottakaa ilolla sitä päivää! 

Antakaa sen olla ajattelunne tukena, ei surullisuuden eikä tämän maailman synnin, vaan 

seuraavan maailman ilon ja täyttymyksen. ” 

” Minä siunaan teidät Toivolla… ottakaa syviä henkäyksiä tätä Toivoa ja kätkekää se sydämeenne. 

Palatkaa takaisin sydämiinne usein ja juokaa tästä kokonaisvaltaisesta Elämän Virrasta, jopa silloin, 

kun ylistätte tällä Maapallolla. ” 

 

 

111. Jeesus selittää…  

Kärsivällisyyden, Tottelevaisuuden, Kestävyyden Tärkeys & Hedelmän Kypsyminen 

 
KÄRSIVÄLLISYYDEN, TOTTELEVAISUUDEN, KESTÄVYYDEN TÄRKEYS & KYPSYVÄ HEDELMÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Elokuuta, 2015. 

( Clare ) Voi, Herra, Sinä olet ollut niin hyvä minulle, minä en tiedä mitä sanoa. Sinä olet 

johdattanut minut työhön, jota minä olen aina halunnut tehdä, aina siitä asti, kun Sinä paljastit 

Itsesi minulle. Kiitos Sinulle ei koskaan sano tarpeeksi. 

( Jeesus ) ” Mutta sinun tottelevaisuutesi sanoo. ” 

( Clare ) Jopa sen minä olen Sinulle velkaa, Herra. 

( Jeesus ) ” Kyllä, se on totta. Jopa sen sinä olet Minulle velkaa. Ja sanat eivät koskaan pysty 

ilmaisemaan kuinka paljon sinä merkitset Minulle, Clare. Kyllä, mutta Minun kärsimykseni sanoo – 

Minä tiedän, että sitä sinä sanot sydämessäsi. ”  

( Clare ) Ja se oli. Kun Hän sanoi sen, minä ajattelin, että Hänen kärsimyksensä on paljastanut, 

kuinka paljon Hän rakastaa minua. Sinun kärsivällisyytesi minun kanssani, Herra… uskomatonta. 

Sinun kärsivällisyytesi ja armosi ovat ehdottomasti mahtavia ja sanojen tavoittamattomissa. 

Useimmat eivät koskaan uskoisi sitä, että kukaan voisi olla niin kärsivällinen ja armollinen, 

puhumattakaan Kaikkivoivasta Jumalasta. 

( Jeesus ) ” No niin, se on osa työtäsi, josta nyt puhut. Siis, että kaikki voivat nähdä juuri kuinka 

myötätuntoinen ja kärsivällinen Minä olen ollut kanssasi. Voi, ja jopa vielä enemmän. Mitä Minä 

kärsinkään, ennen kuin sinä viimein sanoit ”kyllä” Minulle. Mitä Minä kärsin, kun Minä näin sinun 

huitovan synnistä syntiin, pimeältä kujalta pimeälle kujalle, tietäen, että sinä et koskaan löytäisi 

Minua sieltä. Minun täytyi syöksyä alas ottamaan sinut Itselleni. ” 

( Clare ) Kyllä, Sinä totisesti teit sen! 
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( Jeesus ) ” No niin, Tänä iltana Minä haluan puhua Kärsivällisyydestä. Teillä kaikilla on niin paljon 

opittavaa kärsivällisyydestä. Hyvin harvoin asiat kokevat muodonmuutoksen yhdessä yössä, ellei 

päämäärää varten ole rakennettu hyvin pitkän aikaa. Kuten Taivaaseennostoa ja sinun 

kääntymystäsi, Clare. Se tapahtui yhtäkkiä, mutta sinä odotit hyvin pitkän ajan… mitä, kaksitoista 

vuotta? ”  

( Clare ) Kyllä, luulen niin. 

( Jeesus ) ” Ja ne kaksitoista vuotta, vaikka ne olivat pimeitä ja toivottomia, palvelivat hyvin tärkeää 

tarkoitusta asioiden kulussa. Ne palvelivat hillitsemällä sinua ja paljastamalla epätoivon syvyyden 

ja maailman ja kaikkien sen vastausten tyhjyyden… jopa sen filosofian ja ihmisten eri uskontojen 

kootut vastaukset. Silti ne olivat kaikki vailla lopullisia ”minä otan vastuun” vastauksia. ” 

” Siis, nyt kun te odotatte, Minun Morsiameni, teidän kärsivällisyytenne koettelee teitä ja ylentäen 

teidät, puhdistaen kuten seitsemän kertaa tulissa puhdistettu kulta. Teidän armeliaisuutenne ja 

halukkuutenne odottaa, vielä vähän pitempään, sillä aikaa kun Minä viimeistelen Minun 

keskeneräiset työni, todistaa teidän rakkautenne Minuun. Mutta Minä olen puhunut tarpeeksi 

siitä. ” 

 ” Mikä Minulle merkitsee eniten, tässä, on teidän kärsivällinen kestävyytenne. Sillä teillä on 

kärsivällisyydelle tarvetta, se, sen jälkeen, kun te olette tehneet Minun Tahtoni, te saatatte 

vastaanottaa lupauksen. Sillä vielä vähän aikaa ja Minä tulen. Minä en vitkastele. ”  

” Ei, Minun Rakkaat, Minä en vitkastele. Ja jokainen mahdollisuus tehdä hyvää Maapallolla loppuu. 

Jokainen uhraus tullaan laskemaan yhteen, jokainen pidetty kirjaus tullaan viimeistelemään. Ja 

siten teidän palkintonne tulevat olemaan turvassa Minulla. ” 

” Mutta entä jos te ette ole työskennelleet? Entä jos te ette ole uhranneet, vaan pelanneet ja 

tuhlanneet aikaa omiin nautintoihinne. Mitä teillä sitten on näyttää elämästänne Maapallolla? 

Mitä jos te olette eläneet itsellenne ja omalle perheellenne? ” 

” Harkitsetteko te näitä joka päivä? Pidättekö te tukkimiehen kirjanpitoa? Ei, ehkä ei… mutta Minä 

pidän. Minulta ei mene mikään ohi. Kaikki kirjoitetaan Suureen Kirjaan. Minulta ei mene ohi edes 

sydämenne asenne. ”  

( Clare ) Voi… Minun asenteeni ei aina ole niin hyvä. Kiitos Sinulle Herra, että Sinä työskentelet 

minun kanssani!  

( Jeesus ) ” Minä teen merkintöjä teidän halukkuudestanne kestää eteenne annetun tehtävän 

loppuun asti. Kun kaikki vaikuttaa tylsältä, elottomalta ja tylsältä teidän makuunne, mutta toiset 

tuntevat suuresti ylennetyiksi itsensä… kyllä, Minä pidän siitä kirjaa. Kun te kiellätte itsenne tai 

menette ulos toisten puolesta? Kyllä, voi kyllä… Minä huomaan sen. ”  

” Kun te vaimennatte karskin sanan ja kieltäydytte ilmaisemasta vihaanne – tämä, myös, 

kirjoitetaan ylös. Kun te ojennatte ja korjaatte omaa sydämen asennettanne, katuen 

kärsivällisyytenne ja armeliaisuutenne puutetta? Kyllä, Minä huomaan ja kirjaan sen ylös myös. ” 

” Ymmärrättekö te, että Minä käytän koko päivän kirjoittaen teistä Minun Kirjaani? Harkitkaa, mitä 

on niillä sivuilla. Ovatko ne asioita, joista te tulette olemaan ylpeitä, kun tilikirja avataan ja ne 

luetaan ääneen? ”  
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” Tehkää jokaisesta minuutista merkityksellinen, Minun Morsiameni. Älkää säästäkö piiskaa 

itseltänne, mutta vetäkää epäoikeudenmukaisuutenne ja lihanne alas tomuun. Ojentakaa itseänne 

ja Minun ei tarvitse oikaista teitä. Minä rakastan sitä, mitä sinä sanot, Clare. Kerro heille, pyydän. ” 

( Clare ) Minä mieluummin haluaisin tulla humalaisen ilkimyksen pieksämäksi kuin Herran 

ojentamaksi. Hän aina saa minut kiinni siitä, missä minä olen… siitä kohden, mikä on kaikkein 

kipein! 

( Jeesus ) ” Kyllä. Eikö se ole asian ydin? Se missä sinä olet? Oletko armeliaisuudessa ja 

anteeksiannossa, vai kaunassa ja katkeruudessa? Yritätkö tietoisesti hyvittää huonon käytöksen? 

Vai, teeskenteletkö, että et ole tehnyt mitään vahinkoa ja vain jatkat menoasi? ”  

” Harkitsetko veljellesi sanoillasi ja asenteillasi aiheuttamaasi kärsimystä – vai sivuutatko sen? 

Kaikki nämä asiat ovat tärkeitä Minulle, Minun Rakkaani. Minä tarvitsen sitä, että sinä levität 

rakkautta ja anteeksiantoa missä ikinä kuljetkin. Kun sinä loukkaat muita, Minä tarvitsen sitä, että 

sinä hyvität sen. Tämä on tärkeää Minulle ja Minä kirjoitan nämä asiat ylös. ” 

( Clare ) Mutta, entä synnit, jotka me tunnustamme, Herra? Pidätkö Sinä kirjaa niistä, joita me 

todella kadumme?  

( Jeesus ) ” Jos te tunnustatte syntinne, enkö Minä luvannut… ”Minä olen uskollinen ja 

oikeamielinen antaakseni anteeksi teidän syntinne?” 

” Kuten on kirjoitettu Johanneksen Ensimmäisessä Kirjeessä 1:9… ”Jos me tunnustamme 

syntimme, on Hän uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa 

meidät kaikesta vääryydestä.” 

( Clare ) Kyllä, minä tiedän se olevan totta, mutta entä kirjanpito?  

( Jeesus ) ” Ja Jesaja 1:18 sanoo… Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra… 

Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat 

purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. ”  

” Minä poistan ne, Clare, niitä ei koskaan enää oteta esille, ellei ole erityinen syy 

mielenylennykseen. Miksi Minä haluaisin pitää likaisia vaippoja lojumassa ympäriinsä? Hmmm? ”  

( Clare ) Hyvä huomio. 

( Jeesus ) Se, mitä Minä yritän tehdä tässä, on sinun yllyttämisesi toimimaan, Minun Rakkaani. Sinä 

tarvitset, tarvitset kovasti Minä voisin lisätä, kärsivällisyyttä. Sinä väsytät itsesi kärsimättömyydellä 

muiden kanssa, se vetää sinusta mehut. Teidän kärsimättömyytenne Minun tulemisestani, teidän 

kärsimättömyytenne itsenne kanssa. Kyllä, Minä puhun teille kaikille, Minun Henkeäsalpaavat 

Kaunottareni! Te olette kaikki syyllisiä kärsimättömyyteen: veljenne kanssa, itsenne kanssa, Minun 

kanssani. Kärsimättömyys ei saavuta mitään. Se tekee teidät levottomiksi. Te alatte etsiä muita 

lohdutuksia, muita häiriötekijöitä, mitä tahansa, joka täyttää kärsimättömyytenne aiheuttaman 

tyhjiön. ” 

” Uteliaisuus ja kärsimättömyys ovat vihollisen työkalupakin suurimpia koukkuja. Ne ovat 

täydellisiä syöttejä vetää teidät pois kurssiltanne, vaikka vain yhden asteen. Erimielisyys tekee 

työtään mielessänne ja teidän itseluottamuksenne on rapautettu. Harkitkaa uteliaisuuttanne 

Taivaaseennoston ajoituksessa ja kaikkien asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat pikkutarkasti 
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tutkineet ja järkeilleet väittämän käymään järkeen. Kuitenkin se on silti ihmisen höpötystä! Se ei 

silti ole lähelläkään Täydellisyyttä ja Jumalanne Mysteeriä. ” 

” Kyllä, Minä rakastan tehdä asioita ajankohtinaan. Mutta, Minä myös rakastan yllätyksistä. Minä 

pidän siitä, että Minuun luotetaan – mutta Minä en halua tulla lokeroiduksi. Minä haluan antaa 

teille vihjeitä, kuin tikapuiden pienoja, mutta en halua tulla rajatuksi vanerilaatikkoon. Jos ette 

hiljattain olisi käyttäneet niin paljon aikaanne tyydyttääksenne uteliaisuuttanne, vaan olisitte 

investoineet sen sijaan kodittomien ruokkimiseen, teidän sädekehänne hehkuisi, eikä olisi tylsän 

harmaa. ”  

” Älkää käsittäkö Minua väärin – Minä rakastan sitä, miten te huolehditte Minusta. Mutta, ajan 

tuhlaaminen loputtomasti jahdaten sitä, mitä Minä olen kertonut, että ei koskaan voitaisi 

ennakoida? No niin, se ei näytä niin hyvältä ylös kirjoitettuna ja yhteensovitettuna. ”  

( Clare ) Herra, sanotko Sinä samaa asiaa meille yhä uudelleen ja uudelleen, mutta eri tavalla. 

( Jeesus ) ” Minä rakastan puhua teidän kanssanne, Minun Morsiameni. Ja Clare, joitakin asioita 

todella kärsii toistaa. ” 

( Clare ) Kiitos Sinulle, että olet tehnyt sirkat äänekkäämmiksi, minä rakastan kuunnella niiden 

laulua öisin.  

( Jeesus ) ” Ne ylistävät Minua. Kyllä, ne reagoivat lämpötilaan, mutta niillä on pieni Jumalkipinä, 

joka palauttaa ylistystä Luojalleen. Minä palvon niitä, ne ovat niin pieniä asioiden kulussa, mutta 

niillä on niin valtava vaikutus ihmisten aisteihin, täsmälleen koska ne ylistävät Minua… kuitenkaan 

sinä et tiedä sitä. ”    

” Kyllä, Minä rakastan puhua kanssasi, Clare. Minä rakastan teidän kaikkien kanssa puhumista! 

Rukoilkaa, että teidän vastaanottimenne tullaan säätämään Minun taajuudelleni. Saanko Minä 

sanoa, että tätä videota juuri nyt kuuntelevissa ei ole ketään, jolle Minä en olisi puhunut. ” 

 ” Aivan oikein, Minä kerron teille, jokainen teistä on kuullut Minut sydämessänne. Joka ainoa. Te 

ette vain tunnistaneet Minun ääntäni. Te ajattelette, että Clare on joku etuoikeutettu henkilö? No 

niin, hän ei ole. Minä olen vieraillut teidän kaikkien luona. Te ette vain hahmottaneet ajatusta, että 

se olin Minä. Sitä Minä tarkoitan säätämisellä. ”  

” Voi, jos Minä vain voisin saada teidät ymmärtämään yhden asian: on Minun Tahtoni, että KAIKKI 

teistä kuulevat Minut. Se on Minun täydellinen tahtoni ja mitä pikemmin te vastaanotatte sen 

sanan uskossa, sitä pikemmin te olette kyvykkäitä kuulemaan Minua. ”  

” Takaisin kärsivällisyyteen. Todella, Minä olen kirjoittanut kaiken tarpeellisen kärsivällisyydestä 

Minun Kirjaani. Harkitkaa maanviljelijöitä, jotka kärsivällisesti odottavat sateiden tulevan syksyllä 

ja keväällä. He innokkaasti odottavat arvokkaan sadon kypsyvän. Myös teidän täytyy olla 

kärsivällisiä. Olkaa rohkeita, sillä Minun tulemiseni on lähellä. ” 

” Tällä hetkellä teidän tarvitsee vain pyytää Minulta lisää kärsivällisyyttä ja Minä tulen antamaan 

sitä teille. Kyllä, sato on kypsymässä. Kyllä, varastoa täytetään ja jos te odotatte, että viimeinen 

siemen viedään latoon, teidät tullaan suuresti palkitsemaan kestävyydestänne ja voimastanne. ”  
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” Te ette ole tuhlanneet energiaanne turhautumiseen ja huolehtimiseen. Pikemminkin te olette 

kiireisinä tekemässä osaanne sadonkorjuussa, siemen siemeneltä. Vaikka teidän osanne olisi vain 

uhraus, rukoileminen ja kärsimys, mikä toimii polttoaineena suurelle määrälle kypsyviä hedelmiä. ”  

” Te edustatte kestävyyden esimerkkiä veljillenne ja sisarillenne. Teidän hyvettänne ei tulla 

ohittamaan, eikä jättämään palkitsematta. – jokaiselle, miten te olette kylväneet, Minä tulen 

antamaan teille osanne Kunniasta, joka tulee asustamaan luonanne ja loistamaan kirkkaasti 

kaikille ympärillä oleville. Kyllä, teille tullaan antamaan kunniaa, sekä ruumiille että sielulle. ”  

” No niin, tässä on tarpeeksi tälle kertaa, Minun Rakkaat. Hoitakaa kärsivällistä kestävyyttänne. 

Harrastakaa lepäämisen asennetta, ilman turhautumista ja odottamista ilman tuloksia. Luottakaa 

Minuun, Minulla on kaikki, mikä koskee teitä huolellisesti varastoituna ja suojeltuna, kunnes tulee 

Päivä, jolloin te palaatte Minun luokseni. ” 

 

 

112. Jeesus sanoo… Älkää menkö takaisin uskonnollisiin Hebrealaisiin Tapoihin,  

Te olette uusia Viinileilejä 

 
TE OLETTE UUSIA VIINILEILEJÄ, ÄLKÄÄ MENKÖ TAKAISIN VANHOIHIN HEBREALAISIIN TAPOIHIN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 18. Elokuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on kanssamme, Sydänasukkaat. Hän on siunannut meitä tänä iltana viestillä, jonka 
minä ajattelen, että se SAATTAISI selventää joitakin käsityksiä ja huolia, joita on roikkunut ilmassa. 

Yksi kuulijoistamme, joka on entinen muslimi, jakoi kanssamme hyvin jännittäviä uutisia… ”Clare, 
Ezekiel ja Carol… muistakaa, että jokin aika sitten oli joitakin videoita koskien ISISTÄ ja kuinka 
Jeesus pyysi meitä kaikkia rukoilemaan heidän puolestaan? No niin, Minä juuri kuulin videon 
miehestä, joka todisti, että KAIKKI ihmiset ovat muuttumassa Iranissa ja muslimimaissa ja kuinka 
jopa joitakin kaikkein pahimpia ihmisiä on kosketettu. Kuinka muslimit tulevat kristillisyyteen ja 
kuinka heidän nuorisonsa kuuntelee pienten, Kristuksen puolesta kuolevien uskoa. Teidän 
palvelutoimenne on todellinen ja niin paikkansa pitävä sen kanssa, mitä on meneillään.”  

Oi Herra, minulla on niin monia kysymyksiä.  

Jeesus aloitti… ”Minä tiedän. Aloittakaamme tästä… Minä en tule takaisin syyskuussa. Ihmisillä on 
suunnitelmia, mutta Minulla on oma tapani tehdä asioita. Iranissa on meneillään elpyminen ja 
muissa ISIKSEN kovasti iskemissä maissa ja se tulee jatkumaan. Minä todella haluan kaikkien 
teidän jatkavan heidän puolestaan rukoilemista. Teillä tulee olemaan paljon hedelmää 
riemuittavaksi Taivaassa, paljon makeaa hedelmää.”  

”Te olette siihen sadonkorjuuseen osallistujia, vaikka te olette tuhansien mailien päässä. Ja muut 
maat kokevat tietynasteisen elpymisen myös. Amerikka tulee kuitenkin pysymään sellaisena kuin 
hän on.”  

( Clare ) Mutta Herra, entä taloudellinen romahdus? Hän kallisti Hänen Päänsä sivuttain ja päästi 
syvän huokauksen…  

( Jeesus ) ”Olenko Minä puhunut sinulle taloudellisesta romahduksesta?”  

( Clare ) Et Herra, Et ole.  
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( Jeesus ) ”Monet jatkavat olettamista perustuen Vanhaan Testamenttiin. Minä olen Vanhan 
Testamentin täyttymys ja tämä on Uusi Jakelu, Tehtävä. Näyttää ovelalta ja älykkäältä yhdistää 
nämä kaksi, mutta enkö Minä sanonut, että te ette voi laittaa uutta viiniä vanhoihin viinileileihin?? 
Miksi sitten sinä teet niin?”  

( Clare ) Herra, rehellisesti ajattelin, että Minä olen taantumuksellinen, kun en ole kunnioittamassa 
juutalaisia tapoja, kuten monet muut kristityt ovat juuri nyt.  

( Jeesus ) ”MINÄ OLEN kaikkien tapojen täyttymys. Kunnioittakaa Minua ja te kunnioitatte kaikkea, 
mitä Minä teidän haluan kunnioittavan, ilman että sekoitutte uskontoon jälleen uudelleen. Uutta 
viinileiliä ei koskaan ennen ole käytetty. Se on vanhan viinin tahraamaton. Se on ilman vanhan 
viinin sivumakua; se on täysin raikas. Siinä ei ole aikaisemman käytön tahroja, se on taipuisa ja 
venyy käymisprosessissa. Te olette kaikki uusia viinileilejä, kun teidät on kastettu ja te olette 
syntyneet uudelleen. Pyydän, älkää menkö takaisin hebrealaisten uskonnollisiin tapoihin – Minä 
vapautin teidät niistä ja inspiroin uusia tapoja. Pyydän, jos teidän täytyy kunnioittaa tapoja, 
kunnioittakaa niitä tapoja, jotka Minä panin alulle. Tieto laista ja ikivanhat tavat johtavat tiettyyn 
hengelliseen ylpeyteen, uskonnolliseen henkeen, Fariseuksen henkeen. Minä vapautin teidät 
kaikesta siitä.”  

”Ymmärrätkö Clare? Ihmiset ovat varmoja säännöissä ja asetuksissa. He tuntevat itsensä 
täytetyiksi, kun he pilkuttavat i:t ja ristivät t:t. Mutta se ei ole Minun tapani. Minä haluan 
varmuuden lepäävän yksinomaan kahdenkeskisessä suhteessa Minun kanssani. Vanhat 
uskonnolliset tavat ovat kauniita, mutta sitovia. Minä tulin vapauttamaan teidät vanhojen tapojen 
kahleista. Monta, monta kertaa ne ovat loukanneet armeliaisuutta, siksi Minä en enää ole niiden 
kanssa tekemisissä. Enkö Minä tehnyt itseäni selväksi? Uudet viinileilit, uusi rakenne. Oi, Minä 
toivon, että Minun lapseni hylkäisivät omat ajattelutapansa.”  

”On niin paljon helpompaa pilkuttaa i:t ja ristiä t:t, kuin haluta kiihkeästi ja etsiä suhdetta Minun 
kanssani, kunnes se on loppuunsaatettu. Tutkia omaatuntoanne päivittäin, ottaa ristinsä päivittäin. 
Lain täyttäminen tuo tyydytystä, mikä on onttoa ja ladattu täyteen mahdollisuuksilla ylpeyteen. 
Minä tarkoituksellisesti irrottauduin siitä pois. Oi, Minun Lapseni, seuratkaa Minua, älkää Minun 
esivanhempiani.”  

”Minä tiedän, että te olette väsyneitä kuulemaan sitä. Mutta, niin paljon aikaa on kulunut tyhjiin 
olettamisiin, että milloin tämä tulee tapahtumaan ja milloin tuo tulee tapahtumaan. Ehkä 
syyskuun jälkeen, marraskuuhun mennessä, Minä saan syntymäpäivälahjani. Minun ihmiseni 
tulevat näkemään, että Minä en ole sidottu vanhoihin lakeihin ja he ovat haaskanneet arvokasta 
aikaa kunnioittaakseen sitä, minkä Minä julistin kuolleeksi… kauan aikaa sitten. Ja pyydän. Älkää 
käyttäkö tätä mahdollisuutena kinastella Minun syntymäni päivämäärästä!”   

”Kyllä, Minä tiedän, että tämä ei tule olemaan suosittu viesti, mutta se tarvitsee tulla sanotuksi. 
Kuulostelkaa, Minun ihmiseni. Älkää joutuko sotketuiksi uskonnollisuuteen. Älkää olettako, että 
Minä olen rajoittunut Fariseusten laatikkoon. Me puskimme päitä kauan aikaa sitten, emmekä 
koskaan vielä ole sopineet. Minä en kunnioittanut kaikkia heidän tapojaan – itse asiassa, Minä 
avoimesti väitin heidän ihmisten tekemiä sääntöjään, monia niitä, vastaan. Mitä luulette Minun 
tarkoittaneen, kun Minä sanoin… Voi teitä, Kirjanoppineet ja Fariseukset, te ulkokullatut 
(=tekopyhät)! Kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte 
sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä! Oikeuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä tulisi 
noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää!” (Matteuksen Evankeliumi 23:23) 
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”Uuden käskyn Minä annan teille, että rakastakaa toinen toisianne, aivan kuten Minä olen teitä 
rakastanut, rakastakaa tekin toinen toisianne. Tästä ihmiset tulevat teidät tuntemaan, että te 
olette Minun opetuslapsianne, jos teillä on rakkautta toinen toisianne kohtaan.”  

”Minä en sanonut… ”Lain pitämällä, kaikki ihmiset tietävät, että te olette Minun opetuslapsiani.”  

”Lailla on vaikutusvaltaa johonkin, vain niin kauan kuin henkilö elää. Mutta teidät on kastettu 
Minun kuolemaani. Teidät on haudattu Minun kanssani, kasteen kautta ja nostettu elämän 
uutuuteen, koska Minä päästin teidät vapaiksi synnin ja kuoleman laista. Siksi, teille, jotka olette 
Minussa, ei ole enää mitään tuomitsemista.” 

”Minä vapautan teidät niistä, mutta kutsun teidät uskollisuuteen etsimään Minua, kunnes te 
löydätte Minut. Ja monet teistä ovat sen partaalla, että perustatte suhteen Minun kanssani. Minä 
hienosäädän teitä. Minä puhun teille säännöllisesti, jotkut teistä alkavat tunnistaa Minun ääneni. 
Etsittekö te ukkosen jyrinöitä? Tuliko Minä hennossa tuulahduksessa? Oi, niin monet kuulevat 
Minut selvästi, mutta te ette tunnista Minua. Minä lopetan tämän., kuitenkin. Te tulette 
tunnistamaan Minut ja me tulemme keskustelemaan tuttavallisesti yhdessä. Sinnitelkää, te olette 
niin lähellä läpimurtoa.” 

 

 

113. Jeesus sanoo… Minun Morsiameni, Minä olen niin kiitollinen teille &  

Vihje Kanssakäymiseenne Sukulaistenne & Ystävienne kanssa 

 
MINÄ OLEN NIIN KIITOLLINEN & VIHJE KANSSAKÄYMISEEN SUKULAISTENNE & YSTÄVIENNE 
KANSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 20. Elokuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Niille teistä, jotka ette ole jättäneet meitä, ettekä ole repineet Clarea, Minä kiitän 
teitä kärsivällisyydestänne ja vilpittömästä kristillisestä käytöksestä, tulemisesta Minun 
Morsiamekseni. Päivinä ja viikkoina tulee ilmeiseksi teille, miksi Minä en ole tuonut teitä vielä 
kotiin. Minä tulen kattamaan teidät kaikki, siihen asti, kunnes on aika. Tehkää työtä Minun 
kanssani pelloilla, Minun Rakastava Puolisoni.” 

”Olipa työnne sitten rukous tai työt Minua varten, muistakaa… Minä en jätä huomiotta mitään, 
mitä te tarjoatte Minulle. Jopa silloin, kun te unohdatte tarjota sen Minulle, Minä muistan sen ja 
hyväksyn sen armollisesti. Kukaan teistä ei voi edes alkaa kuvittelemaan, kuinka kiitollinen Minä 
olen tukemisen asennollenne ja Minä tulen palkitsemaan sen tässä maailmassa Minun 
läsnäolollani ja tulevassa maailmassa hedelmällä, jota ette edes voi alkaa ymmärtämään.”  

”Suuri osa maailmaa tekee päivittäisiä askareitaan, kuten on tehnyt vuosisatoja. Ymmärrättekö te, 
että Minä pidättelen Isän vihaa ja viivästytän Koettelemusten Ajan alkua? Teidän tarvitsee vain 
ajatella niitä tuhansia, jotka eivät erota oikeaa kättään vasemmasta, kuten oli Ninivessä. Näiden 
puolesta Minun Sydäntäni särkee. Monet heistä ovat kolmannen maailman viattomia, joilla ei ole 
mitään käsitystä siitä, mitä heidän ympärillään tapahtuu. He ovat yksinkertaisia ihmisiä, jotka 
elävät hyvin samanlaista elämää kuin Minä, kuitenkaan he eivät vielä tiedä Kuka Minä olen.”  

”Kyllä, työläisiä lähetetään pelloille ja viinitarhoihin ja he tulevat Minun luokseni laumoissa… 
nälkäisinä, kipeinä, kadotettuina, haluten totuutta elämiinsä, tietäen, että heillä ei ole ollut sitä. 
Monet heistä ovat yksinkertaisia ja viattomia ja Minua inhottaa nähdä, kun heidät tuhotaan, ilman 
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mahdollisuutta ottaa Minut vastaan. Tätä Minä tarkoitan sillä, että he eivät erota oikeaa kättään 
vasemmasta. Heillä ei ole aavistustakaan.”  

”Tulee aika, kun asiat pitää saada päätökseen. Sillä hetkellä, Minun enkelini tulevat laskeutumaan 
ja ottamaan vankeja saaliikseen. Minä tulen vierailemaan niiden luona, jotka vielä tulevat 
tuntemaan Minut – Minä tulen vierailemaan heidän luonaan ja tuomaan heidät Itselleni. Aika on 
tulossa, kyllä, jopa käsillä, kun Minun täytyy edetä. Mutta siihen asti maailman hallitukset eivät ole 
kykeneviä laittamaan käyntiin sitä, mitä he kaipaavat tehdä. Heitä hillitään ja suunnitelmat 
pilataan. Joka kerran, kun he tekevän liikkeen edetä, Minä teen liikkeen hillitä heitä. Monet 
korkeilla paikoilla raapivat päitään ja ihmettelevät, kuinka tämä voi olla mahdollista.”  

”Oi, kuinka Minä riemuitsen pidätellä tulvaa, kunnes Minun pikkuiseni ovat arkissa! Kyllä, Minä 
tulen liikuttamaan kansakuntia, sydämiä tulee särkymään, ja annetaan Minulle, huolimatta 
vihollisen yrityksistä pysäyttää Minut. Kaikki, mitä Minä pyydän teiltä Minun Morsiameni, on 
teidän tukenne. Kyllä, teidän tukenne, teidän rukouksenne, teidän antamisenne merentakaiseen 
lähetystyöhön, niiden tukeminen, jotka työskentelevät niissä maissa kaikilla mahdollisilla tavoilla.”  

”Ja, Minä pyydän teitä jatkamaan typeränä olemista Minun puolestani. Jatkakaa Rakkaittenne ja 
ystävienne varoittamista, kun heillä on vielä aikaa harkita tapojaan. Älkää salliko itsenne tulla 
säikytetyiksi heidän maailmallisuudellaan. He eivät näytä sitä, mutta sisällään he ovat epävarmoja, 
eivät todella tiedä, mikä lopputulos heidän elämillään on. He lääkitsevät sitä viihteellä, mutta 
hiljaisina hetkinä, jokin heidän sisässään vaivaa heitä. Minun Henkeni koskettaa sitä tyhjyyttä 
sisässä ja saa sen akuutisti kipeäksi.”  

( Clare ) Herra, entä ”Helmien heittäminen sioille”… jotkut tulevat sukulaistensa tallomiksi? Se on 
kauheaa! Eikö ole parempi olla hiljaa todella vihamielisten edessä?  

( Jeesus ) ”Odottakaa opetuksellista hetkeä, Minun Morsiameni. Hautajaisissa, sairaalassa, 
sairaudessa, taloudellisessa menetyksessä, rikkoutuneessa ihmissuhteessa, kun asiat eivät ole 
heillä hyvin. Lähestykää heitä rohkeudella, mutta myös muistutuksilla, että elämä on lyhyt, eikä 
heille ole taattu yhtään päivää. He saattavat näyttää pilkallisilta, mutta Minä tulen jatkamaan 
heidän henkiensä väräyttämistä.”  

”Monta kertaa asiat eivät ole sitä, miltä ne näyttävät muista – he naamioivat tunteensa, pelkonsa 
ja epävarmuutensa. Ja, kun he näkevät kuinka rauhallisia ja varmoja te olette, he ihmettelevät… 
”Voisiko se olla totta? Tämä suhde Jeesuksen kanssa, ehkä siinä on jotakin perää?” Se on teidän 
paras toivonne avoimesti vihamielisille.”  

”Älkää provosoiko heitä, vaan antakaa heidän nähdä teidät rukoilemassa heidän puolestaan, kun 
kovia asioita tapahtuu. Lohduttakaa heitä ja rukoilkaa armoa. Tällä tavalla, he tulevat tuntemaan, 
että te olette aito ja Minä voin liikkua auttamaan heitä. Kuitenkin monet, joita Minä autan, eivät 
tunnista, että se olen Minä. He tietävät, että joku rukoili, mutta he eivät ole vielä halukkaita 
tunnistamaan, Ketä se joku rukoili. He eivät ole valmiita luopumaan synnin elämästään, siispä he 
unohtavat. Mutta Minä vierailen heidän luonaan uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. He eivät 
kutsu Minua Taivaan Hurtaksi ilman syytä!” (Runo: The Hound of Heaven=Taivaan Hurtta, Francis 
Thompson, 1859-1907).  

”Minä tiedän, kuinka vaikeaa on ollut monilla teistä – useimmilla teistä. Minä tiedän, että te olette 
katsoneet ja odottaneet ja uupuneet. Minä olen ollut kanssanne noina aikoina. Minä olen elänyt 
nuo ajat teidän kanssanne, antaen teille voimaa, toivoa ja kykyä olla antamatta periksi.”  

”Te ette voi kuvitella, mitä Minä olen kokenut… välinpitämättömyyttä, kiittämättömyyttä, 
pettämisiä Minun kolmen lyhyen palvelusvuoteni aikana, huipentuen Minun teloitukseeni. 
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Vastustuksen kiihko on jotakin, mitä teidän ei koskaan tarvitse kohdata. Kuitenkin teillä on omat 
ristinne kannettavana ja Minä en pidä niitä vähäpätöisinä.”  

”Minä tiedän teidän turhautumisenne, Minä tiedän teidän surunne, ne kätketyt asiat, joita te ette 
kerro kenellekään. Minä tiedän teidän häpeänne teidän menneistä virheistänne. Minä olen teidän 
kanssanne yöllä ja päivällä, ajatuksissanne, unissanne, kyyneleissänne, Minä vierailen teidän 
luonanne lohdutusten kera. Minä tyynnytän kyyneleenne ja lepuutan sydämiänne Minun 
sydämessäni. Ulottukaa aina siihen paikkaan… missä Minun Sydämeni odottaa.”   

”Laittakaa päänne sen paikan päälle, ottakaa vastaan parannus, jota tarvitsette, jättäkää taakat 
sinne jälkeenne ja ottakaa Minun Päättymättömän Armon Sydämestäni Jumalallisen Parantamisen 
vesiä, rajoittamattomia kyvyssään välittää uutta elämää, toivoa ja rohkeutta teille.” 

”Minä olen teidän kanssanne Minun Tyttäreni, Minun Poikani, Minun Morsiameni. Kun te 
odotatte, Minä tuon mahdollisuuksia teille, todistaa rakkautenne Minua kohtaan, menemällä ulos 
teillenne, pitämällä kielenne kurissa, rukoilemalla niiden puolesta, jotka käyttävät teitä hyväkseen. 
Oi kyllä, Minä näen joka päivä, kuinka teitä kohdellaan ja kuinka te teette väkivaltaa lihallenne ja 
rukoilette hyväksikäyttäjien puolesta. Tämä on niin Minua miellyttävää ja jonakin päivänä nuo 
ihmiset etsivät teidät ja sanovat, ”Kiitos”.”  

”Kiitos, että ette luopuneet minusta, kun minä olin niin julma teille. Kiitos, kun rukoilitte minun 
puolestani ja näytitte minulle Jeesuksen.” Kyllä, teillä tulee olemaan paljon hedelmää Taivaassa, 
koska Minä vierailen näiden kovien tapausten luona hetkillä, jolloin heillä ei ole mitään jäljellä, ei 
enää taistelua, ovat täysin murtuneita ja ehtyneitä. Minä vierailen ja liikutan heidän sydämiään. 
Minä tuon vuoren verran vakaumusta heidän päihinsä ja samanaikaisesti vuorien verran rakkautta 
ja he viimein katuvat. ”  

”Sillä te olette näyttäneet heille, kuka Minä todella olen. Te olette antaneet Minulle kokemuksia 
antaa heille vakaumusta. Minä tuon heidän mieliinsä nuo kuvat ja näytän heille, kuinka Minä olin 
läsnä siinä tavassa, miten te reagoitte. Siispä, näettekö? Vaikka te ajattelette, että olette tehneet 
hyvin vähän, te olette tehneet hyvin paljon. Te olette kylväneet ystävällisyyden, pitkämielisyyden, 
suvaitsevaisuuden ja armon siemeniä. Ja Minä tulen jatkamaan niiden kastelemista, kunnes on 
sadonkorjuun aika. Teillä ei ole käsitystä siitä hedelmästä, joka odottaa teitä Taivaassa töistänne.” 

”No niin Clare, mitä sinä ajattelet tästä? Luuletko, että he ovat onnellisia kuullessaan tämän?”  

( Clare ) Luulen, että ovat.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minä olen onnellinen kertoessani heille, kuinka paljon he merkitsevät Minulle. 
Kuinka paljon heidän pienet ponnistelunsa ovat tehneet Minulle. Kuinka suuri heidän satonsa 
tulee olemaan. Kyllä, Minä olen hyvin tyytyväinen Minun periksiantamattomiin Morsiamiini! 
Niihin, jotka eivät ole reagoineet vihamielisyydellä ja häijyydellä Minun viivästykseeni.”  

”Ja muille, no niin, Minä annan heille anteeksi. He eivät vain tiedä, mitä he ovat tehneet.” 

( Clare ) Minä myös, Herra.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että sydämesi on yhä kipeä ja siihen koskee. Sinä et voi salata sitä Minulta, 
tiedäthän. Anna Minun pidellä sinua, Minun Morsiameni. Tule tänne.” 
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114. Jeesus selittää… Maria & Martta…  

Katsokaa Minun näkökannaltani & Harkitkaa Tapojanne 

 
MARIA & MARTTA… KATSOKAA MINUN NÄKÖKANNALTANI & HARKITKAA TAPOJANNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Elokuuta, 2015.  

Clare aloitti… Herra siunaa meidät, rakkaat Sydänasukkaat, Hänen oivalluksillaan. Minulla on 

kaunis esimerkki tältä illalta jaettavaksi kanssanne. 

Ja tänä iltana Herra näyttää vahvistavan Viinileilien viestin. Siispä, minä haluaisin mennä eteenpäin 

ja jakaa kanssanne sen, mitä Hän näytti minulle. Hän pyysi minua… Hän näytti minulle näyn 

Martasta ja Mariasta. Ja Hän sanoi… ” Herra, haluatko Sinä puhua siitä? ” Ja Hän vastasi… 

( Jeesus ) ” En, Minä haluaisin, että sinä puhuisit. ”  

( Clare ) Siispä, tässä se tulee. Ylistyshetken aikana, Herra otti esille esimerkin kahdesta naisesta. Ja 

minun täytyy tunnustaa, että minä olen ollut Martta suurimman osan kristillistä elämääni. Vain 

vasta viime vuosina, Herra on onnistunut kankeamaan minut pois asioistani ja kiinnittämään 

huomiota Häneen ja jättämään loput asiat huolehtimaan itse itsestään. 

Siispä, tässä on tarina, joka on kerrottu Luukkaan Evankeliumissa 10:38-42, Martan ja Marian 

kotona…     ”Ja Jeesus ja opetuslapset vaeltaessaan, Hän meni muutaman kylään. Niin eräs nainen, 

Martta nimeltään, otti Hänet kotiinsa. Ja hänellä oli sisar, Maria niminen, joka asettui istumaan 

Herran jalkojen juureen ja kuunteli Hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monissa 

palvelustoimissa; ja hän tuli ja sanoi: ”Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt 

minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi.” Herra vastasi ja sanoi 

hänelle: ”Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän, tahi 

yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois.” 

Ja se oli sen tarinan loppu. Siispä, Martta tunsi, että hänen kutsumuksensa ja velvollisuutensa oli 

valmistaa ruokaa vierailleen ja talonsa majoittaakseen heidät. Sitä lopputulosta varten hän 

työskenteli erittäin kovasti ja minulla ei ole epäilystäkään, etteikö hänellä ajoittain ollut epäilyksiä, 

että hän olisi mieluummin istunut Jeesuksen jaloissa, kuin tehnyt kaikkea kiireellistä työtä. 

Kuitenkin tämä tarina kahdesta naisesta on hyvin paljastava, koska Jeesus sanoi, että Maria oli 

valinnut paremman osan. Se tarkoittaa, että Marttaa ei oltu pakotettu valmistamaan ruokaa 

vierailleen, pikemminkin hän valitsi kiireellisen valmistelutyön. 

Mikä herättää kysymyksen… ”Mutta jonkun täytyi tehdä työ?” Tietenkin täytyi, olen samaa mieltä, 

mutta minä uskon ilman epäilyksen häivääkään, että jos Martta olisi valinnut istua Herran jaloissa 

Marian kanssa, ovelle olisi koputettu ja lautasittain valmisteltuja ruokia olisi marssinut ovesta 

sisään ja pöytä olisi katettu ilman Martan minkäänlaista ponnistusta. 

Loppujen lopuksi, Herrahan ruokki ne 5000! Totisesti, Hän olisi voinut motivoida jonkun laittamaan 

anteliaan aterian kasaan tarjotakseen tilaisuudessa, niin että Martta olisi voinut jatkaa istumistaan 

Hänen jalkojensa juuressa. Jos hän olisi valinnut sen, mikä oli parempi osa! 

Tai, sanokaamme, että ruokaa ei ilmestynyt ja kaikki tulivat nälkäisiksi. Heidät ravittiin Herran 

sanoilla. 
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Siispä, tämä esittää erilaisen kuvan Martasta, sellaisen, että hän vapaaehtoisesti valitsi tehdä 

valmistelut. Se paljastaa lujatekoisen maailman ihmisen, sellaisen, jolle käy hyvin tehdä ja joka on 

innokas tekemään maailman töitä, palvellen ja osoittaen vieraanvaraisuutta. Miksi? Koska Jeesus 

sanoi, että hän oli valinnut tehdä niin. 

Nyt, minä en varmasti voi kertoa teille, että minä olisin tehnyt hiukkaakaan paremmin. Tietäen, 

että nämä tärkeät ihmiset – valtavasti kunnioitetut – olivat siellä ja oli päivällisaika, minä en olisi 

pystynyt tekemään mitään muuta KUIN nousta ylös ja työskennellä keittiössä myös. Mutta, juuri se 

on asian ydin. Se on minun luontoni, minun lihallinen luontoni, joka täytyy kuolettaa. Koska 

kaikkein tärkein asia, joka oli meneillään koko ajan, oli se mitä Herra oli opettamassa. 

Joskus meidän täytyy tehdä väkivaltaa lihallemme ja näyttää vähän törkeiltä – tai jopa laiskoilta tai 

vastuuttomilta. Kuinka monta kertaa te olette menneet rukoilemaan ja vihollinen on nuijinut teitä 

ja sanonut, ”Sinun ei pitäisi tehdä tätä nyt, sinulla on kaikki työ tehtävänä! Sinä olet niin 

vastuuton.” Useita kertoja, täällä – minä voin kertoa teille sen! Ja monille, se saattaa vaikuttaa 

todella epäreilulta. 

Minä voin kertoa, että minulle se vaikutti todella pitkän aikaa – minä olin hyvin vihainen 

esimerkistä, erityisesti, koska minulla on taipumusta olla Martta suurimman osan aikaa. Mutta 

näinä muutamana viime vuotena, minä olen tullut huomaamaan, että asiat, joita minä olen pitänyt 

tärkeinä, eivät ollenkaan olekaan niin tärkeitä. Se on hengellisen näkökannan ja lihallisen 

näkökannan ero.  

Siispä, lopputuloksena, kukaan ei sanonut, että tämä rooli pakotettiin hänelle, hän valitsi sen. 

Nyt tulemme Mariaan. Varmasti hänellä oli puuhaa tehtävänä, kun hän asui sisarensa kanssa. Ja 

minä olen varma, että hänellä oli oma osansa tehtävistä. Mutta Maria tietoisesti valitsi, että ei 

sekaannu sen päivän puuhiin, hän valitsi istua Herran jaloissa ja kuunnella Häntä. 

Minä uskon, että koska Jumala oli hänen elämänsä tärkein henkilö, ja hänellä oli hyvin vähän 

kiinnostusta ruokaan ja seurueen ja juhlien valmisteluun. Hän oli enemmän otettu syvemmistä ja 

kätketymmistä merkityksistä, kuin mitä oli hänen edessään. 

Hän ei viihdyttänyt miestä, tämä oli Jumala! Ja Jumalan ydinolemus, Hänen Henkisyytensä, oli se 

mitä hän kaipasi. Seurueita ja juhlia tulee ja menee, mutta mitä Jeesuksella oli, oli paljon 

kallisarvoisempaa hänelle kuin mikään muu. 

Mutta, nyt minä ymmärrän enemmän itsestäni. Minä viihdyin Marttana. Minä nautin kiireisestä 

työstä ja maailmallisista valmisteluista. Minä nautin hyvästä ateriasta ja minä tein erityisiä 

ponnisteluja tehdäkseni sen. Minä nautin puhtaasta kodista ja puhtaasta lattiasta ,24/7, 

vuorokauden ympäri. 

Mutta en enää. Jotakin minun sisälläni on liikkunut. ”Herra odottaa puhuakseen sinulle.” Minä 

kuulen hengessäni, ja minä en voi odottaa ollakseni Hänen kanssaan. Hän ei enää ole vähemmän 

tärkeä kuin kotitekoiset keksit tai puhdas lattia. Ei, nyt Hän on tärkeämpi kuin mikään muu… kaikki 

muu voi odottaa huomiseen. 

Oletteko koskaan kokeneet onttoa tunnetta sen jälkeen, kun olette surffailleet netissä tunnin… 

Teillä oli tarkoitus katsoa vain yksi asia, mutta muut asiat kiinnittivät huomionne uteliaisuudesta ja 

tunnin päästä te huomaatte… ”Mitä minä olen tekemässä? Minä en ole päässyt yhtään lähemmäs 
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Jumalaa, Minä olen vain kuunnellut joukkoa ihmisiä, jotka kiistelevät päivämääristä ja selittävät 

ajoituksesta ja samoja vanhoja uutisia – uudelleen ja uudelleen!”  

Tätä minä ajan takaa, rakas perhe. Te voitte olla Martta ja käyttää tunteja keräten ja punniten 

tietoja, keskustellen siitä ystävien kanssa ja foorumeilla, haravoiden viimeisimpiä uutisia 

nähdäksenne kuinka paljon lähempänä Taivaaseennostoa me olemme. Me voimme opiskella ja 

ottaa osaa heprealaisiin uusiin kuihin ja juhliin. Heprealaisiin näkökantoihin ja ajan ja ajankohtien 

merkityksiin. Ne ovat kiehtovia ja ne vaikuttavat olevan hengellisiä, mutta ovatko ne… todella? 

Kun me olemme opiskelleet kaikki nämä asiat, olemmeko me yhtään syvemmällä tai lähempänä 

Jeesusta meidän läheisenä Puolisonamme, kun me saamme kaiken tämän työn tehtyä? Kyllä, minä 

uskon, että ymmärrys tuo meitä jollakin tavalla lähemmäs. Minä olen yhtä mieltä siitä. 

Mutta, kun me uppoudumme näihin asioihin ja me, esimerkiksi, käytämme aikaa 

opiskellaksemme, mitä tämä profeetta tai tuo profeetta sanoo ja mikä on uusin profeetallinen 

täyttymys uutisissa. 

Kun me olemme tehneet kaiken sen, ollakseni raa`an rehellinen, emmekö me ole lopen uupuneita 

kaikesta erilaisten viimeisimpien tulkintojen ja profetioiden jahtaamisesta? Ja hieman 

peloissamme, mitä on tulossa maailmalle? 

Siispä, mikä on elämässämme etusijalla? Onko se kiehtova ja läheinen suhde Jeesuksen kanssa, 

Hänen jaloissaan istuminen ja Hänen sydämenlyöntiensä kuunteleminen? Vai Hänen tulemisensa 

viimeisimmän lööpin tietäminen? Me juoksemme täällä ja me juoksemme siellä, saadaksemme 

palapelin palaset sopimaan toisiinsa ja ollaksemme järkeviä, älykkäitä, hyvin lukeneita, hyvin 

opiskelleita, hyvin koulutettuja? Ovatko ne meillä etusijalla?  

Vai olemmeko hullaantuneita Sulhasesta, vain kaivaten pidellä Häntä ja että Hän pitelee meitä. Ja 

me luotamme Häneen niin täysin, että me olemme jättäneet kaikki Taivaaseennoston ajoitukseen 

liittyvät asiat taakse, koska me olemme sekaisin rakkaudestamme Sulhaseen. Me kuuntelemme 

Hänen sydämenlyöntiään, ja Hän kommunikoi Hänen surujaan ja Hänen tarpeitaan meille. 

Hän kaipaa viettää aikaa naapurissa olevan isättömän pojan kanssa, joten me haemme koripallon 

ja kutsumme hänet pelaamaan. Mutta, heti kun me olemme tehneet nämä asiat, me juoksemme 

takaisin Pelastajamme jalkoihin ja suutelemme niitä, kuluttaen kallisarvoisinta asiaa, mitä meillä 

on tässä maailmassa – aikaamme- tuhlaten sitä Häneen ja olemiseen Hänen kanssaan. Tämä on 

Marian ajatusmalli.  

Siispä, näettekö te? Onko se selvää teille? Minä en ole ennakkoluuloinen juutalaisia tai juutalaisia 

juhlia kohtaan. Minä vain olen niin rakastunut Yhteen, Joka on kaikkien lakien, juhlien ja 

perinteiden  huippukohta ja minä olen niin otettu Hänestä, että muuhun on niin vähän aikaa. Kun 

Hän sanoi minulle, että minun pitäisi lopettaa Hänen esi-isiensä tapojen etsiminen ja etsiä yksin 

Häntä, minä ymmärsin, mitä Hän tarkoitti.  

Hän oli yksinäinen, kaipasi Morsiamiaan. Hän haluaa Hänen Marioidensa istuvan Hänen jaloissaan. 

Hän haluaa tuntea heidän hellän hyväilynsä Hänen kulmakarvoillaan ja näkevän heidän luottavan 

Häneen niin ehdottomasti, että he eivät harmittele maailmaa tai sen paljastuvia tapahtumia. He 

välittävät ainoastaan Hänestä juuri tällä hetkellä ja siitä mitä sanottavaa Hänellä on heille ja heidän 

ikuisuudestaan yhdessä. 
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Siispä, uusien ja vanhojen viinileilien asian ydin on, että uusi viini on rakkaus ja morsiussuhde 

Jeesuksen, Jumalan kanssa. Ja vanha viini on lakien tavat ja ihmisten perinteet. 

Mutta uusi viini on jotakin kerrassaan erilaista. Se ei ole yhteiskunnallista, aikoihin ja ajankohtiin 

liittyvää toimintaa. Se on ajatonta, ikuista, Rakkaussuhde Jeesuksen, Herramme kanssa. Siispä, 

kaataaksemme tämän uuden viinin leileihin, meillä täytyy olla uusia viinileilejä. Ja meidän täytyy 

viettää paljon aikaa Hänen jaloissaan. 

Siispä, minä uskon, että tämä oli pohjimmiltaan se, mitä Hän puhui, kun Hän esitti meille esimerkin 

kahdesta viinileilistä. Ja Hän kaipaa täyttää meidät uudella viinillä. Mutta meidän täytyy olla 

vapaita istumaan Hänen kanssaan ja nauttimaan siitä. Maailman tekemiset eivät voi vallata 

mieliämme, vaikka se näyttäisi kuinka asiaankuuluvalta.  

 Hänen silmissään ne eivät ole niin asiaankuuluvia, koska sydämenlyönnin aikana Hän voisi ilmaista 

meille, mikä Hänen seuraava liikkeensä tulee olemaan. Ja jokainen saattaisi olla huomaamatta sitä. 

Ja itse asiassa, jokainen luultavasti ei huomaisi, mutta ne, jotka ovat hyvin, hyvin lähellä Häntä, 

näkisivät sen.  

Sitten Jeesus alkoi puhumaan… ” Minun Morsiameni, Minä olen käyttänyt pitkän ajan 

johdattaakseni teitä ja vakuuttaakseni teidät siitä, että Minä puhun tämän astian kautta. Kysykää 

itseltänne… ”Miksi Herra”? Ja Minä vastaan teille.” 

” Koska te olette oppineet tapoja, jotka eivät miellytä Minua ja Minä olen tuonut teidät tänne 

tarjotakseni teille Minun tapojani. Minä en puhu totuutta hänen kauttansa joka päivä 

johdonmukaisesti ja sitten puhuisin valheita. Jälleen, katsokaa hedelmiä. Oletteko te lähentyneet 

Minua tämän palvelijan kautta? Todella. Kysykää itseltänne tämä kysymys. Jos vastaus on ”ei”, 

sitten teillä ei ole mitään syytä jatkaa täällä.” 

” Jos vastaus on ”kyllä”, Minulla on ehdotus teille… Teidän polullanne on virhe ja Minä haluan 

oikaista polkunne, että te saavuttaisitte määränpäänne Minun Sydämessäni lyhyempää tietä. 

Vanhat tiet tulee hylätä. Opiskelun päähänpinttymä ei ole lyhyempi tie. Minun Henkeni ja Minun 

tietoni imeyttäminen  - SE on lyhyt tie. Kun te istutte Minun kanssani täysin tyhjinä itsestänne, 

Minä täytän teidät ylitsevuotaviksi Itsestäni. Jos te istutte Minun kanssani valmiiksi täytenä, mistä 

Minä voin löytää tilaa kaataa teihin? ” 

” Jotkut teistä ovat täyttäneet astianne oppimisella. Se on Minun tielläni. Te ihmettelette, että 

miksi te ette edisty joillakin alueilla? Se on vastauksenne. Ei ole tilaa edetä ennen kuin tyhjennätte 

itsenne omista agendoistanne. Sitten Minä voin täyttää teidät. Rukoilkaa aina, ”Isä, minä olen 

erehtynyt, paljasta se minulle ja anna minulle oppimiskykyinen henki, joka vastaa Sinun 

korjaukseesi. Isä, ylitse kaiken, minä haluan miellyttää Sinua ja Sinun poikaasi.” Rukoile näitä 

sanoja sydämestä ja rukoukseesi tullaan vastaamaan. ” 

( Clare ) Herra, minä haluan sitä.  

( Jeesus ) ” Sinä vapiset Minun sanastani. Pysy siinä asennossa, Rakkaani, Minä tulen 

täydellistämään sinut totuudessa, jos jatkat sitä tietä. ”  

” No niin, Minä vain halusin mainita teistä joillekin, että Minä olen vetänyt teitä tänne hyvin 

hyvästä syystä. Ja, jos teillä on ollut laaturavintoa, teillä ei ole mitään tarvetta taistella sitä vastaan, 
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mitä Minä yritän opettaa teille tässä. Pikemminkin, Minä haluaisin teidän omaksuvan Minun 

näkökulmani ja harkitsevan teitänne. ”  

” Siinä on kaikki, mitä Minulla on sanottavaa, Minun Rakkaani. Ei ole muuta sanottavaa juuri nyt, 

paitsi, että Minä rakastan Minun Morsiamiani syvästi ja vielä kun on aikaa, Minä haluan hänen 

olevan Itseni kävelevä Kuva. Ja, jotta hän saavuttaisi sen, jotkut heidän rakkaina, lähellä sydäntä 

pitämistään asioista, täytyy hyljätä. ” 

” Minä tiedän, että sinä haluat vaihtaa nämä sanat, antaaksesi heille toivoa, että he voivat palata 

niihin, mutta sinä tiedät, että, että ne ajatukset eivät ole Minun. ”  

( Clare ) Tässä, minä aioin lisätä sanat… ”hylätä toistaiseksi”.  

( Jeesus ) ” Minä en halua pehmentää tätä. Ne ovat sinun ajatuksiasi, eivät Minun. ”  

( Clare ) Minä olen pahoillani, Herra.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän. Minä ymmärrän. Minä tarvitsen sitä, että sinä pysyt lujasti täsmälleen 

siinä, mitä Minä sanon sinulle ja et ailahtele niin kuin Pietari teki. Pysy lujana ja anna nuolien 

lentää. Minä en voi käyttää sinua täysin, jos sinä olet tuulessa keinuva ruoko. ” 

” Ja loput teistä, Minun Morsiameni, milloin oli päivä, jolloin Minä lopetin rakastamasta teitä ja 

huolehtimasta teistä? Pyydänkö Minä luopumaan teitä jostakin, koska Minä haluan riistää teitä… 

tai siunata teitä? Voitteko te luottaa Minuun? Te päätätte. ”  

” Sillä aikaa Minä tulen kaatamaan Minun Suloista katumuksen Henkeäni ja pyytämään teitä 

harkitsemaan teitänne sen valossa, mitä Minä olen teille sanonut. ” 

( Clare ) Johtopäätöksenä minä haluan rukoilla teidän kanssanne lyhyen rukouksen. 

Herra, pyydän, näytä meille mihin on tärkeää meidän käyttää aikamme. Auta meitä tyhjentämään 

ja saamaan uusi viinileili, että sinä saattaisit täyttää sen uudella viinillä. Ja ettei mikään johtaisi 

ajatuksiamme harhaan tai valtaisi ajatuksiamme. Vaan olisimme naulittuina Sinuun, Jeesus. 

Ja kun me katsomme Sinun silmiisi ja kuuntelemme Sinun sydäntäsi, me tulemme TIETÄMÄÄN, 

mitä Sinä haluat meiltä ja mitä tulee seuraavaksi. Meidän ei tarvitse etsiä niitä asioita maailmasta. 

Kaikki, mitä meidän tarvitsee tietää, Herra, tulee Sinun läsnäolostasi. Se on imeytettyä tietoa, 

koska me olemme Sinun sydämenlyönneissäsi.  

Siispä, Minä rukoilen, että kaikki meistä saisivat tätä uutta viiniä, tätä Rakkaus suhdetta ja tätä 

imeytettyä tietoa ja lopettaisivat etsimästä maailman asioita, mitkä tekevät meidät väsyneiksi, 

lopen uupuneiksi ja jopa joskus pelokkaiksi. Auta meitä luottamaan Sinuun täysin, Herra, että Sinä 

olet meidän ainoa tietolähteemme. Kiitos Sinulle, Jeesus. Me rakastamme Sinua!  

 

 

115. Jeesus puhuu koskien Amerikan hallinnon taloudellista romahdusta 

 
25.08.2015 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle Herra johdattaa meitä, rakkaat sydänasukkaat 
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Minä olin tänään todella surullinen. En tiennyt, mistä se johtui, mutta sydämeni tuntui 
äärimmäisen raskaalta. En ole täsmällisen varma, mitä se oli, koska jotkin asiat ISIS:n suhteen 
olivat nousussa, mutta on myös monia asioita, joita tapahtuu tässä maassa.  

Mennäkseni takaisin Herran sydämeen – Kyllä, Hänen sydämensä oli todella... Tunsin vain sellaista 
SURUA vatsani pohjassa, sielussani. Vain... sellaista surua.  

Niin, aloin ylistään Herraa, ja minun täytyy kertoa teille, että oli todella vaikeaa saada viestiä tänä 
yönä. Oli kaikenlaista häiriötä ja keskittymisen vaikeutta minun puolestani, minun osaltani. 
Yhdessä vaiheessa valheen henki pääsi sisään ja tiesin, ettei kaikki ole oikein, niinpä lopetin. 
Mieheni Ezekiel auttoi minua erottelemaan ne ja... me pääsimme irti SIITÄ tilanteesta! Kiitos Herra 
uskollisuudestasi. Minä VIHAAN niitä – Minä niin VIHAAN niitä!  

Ok, nyt oikeasta viestistä ja siitä, mitä Herra tahtoi sanoa tänä yönä: 
Herra, aistin tämän raskaan surun sydämessäsi. Sinä olet pukeutunut mustaan – mustaan 
smokkiin, ja minulla on ylläni musta satiini iltapuku, jota koristaa kullatuttu vaaleanpunainen ruusu 
vyötäröllä. Olet pyytänyt minua rukoilemaan lasteni puolesta ja kertonut, että heitä ollaan 
lähettämässä takaisin minulle. Mitä tämä kaikki on? Myöskin, näen silmistäsi virtaavan surun 
kyyneleitä.  

Hän aloitti... 
“Tämä koskee suuren kansakuntasi taloudellista romahdusta. Tulee olemaan raskaat seuraukset: 
Kodittomuutta ja nälkää. Kuolemaa johtuen puutteellisesta lääkityksestä. Silloin, joissain 
tapauksissa elävät kadehtivat kuolleita. Mellakoita, epäjärjestystä, tappeluita kadulla – jopa sinun 
kotikadullasi, kun ihmiset etsivät ruokaa. Olemme menossa kohti hyvin synkkää aikaa. Sinun ei 
tarvitse huolestua, Minä suojelen tätä omaisuutta, tätä taloa, kaikkea, millä on merkitystä sinulle, 
tullaan suojelemaan. Tulee tosin olemaan murheellisia seurauksia monille muille.”  

Ja tietenkin, suoralta kädeltä, mitä minä teen? Huolestun... “Enkö sanonut, että älä huolestu?”  

Tiedän, Herra. Mutta ajattelin sähköä. (Ajattelin, että ehkä katsoa tuulivoima generaattoria, tai 
jotakin vastaavaa. Ezekiel kääntyi Herran puoleen puolestani, ja saimme peukalot alas.)  

“Älä huolehdi mistään, Minä olen teidät kokonaan suojannut.”  

Ok, no, mikä on viestisi tänä yönä? Tiedäthän, kaikki ryntäävät varautumaan ennen kuin romahdus 
tulee.  

“Kaupankäynti tulee jatkumaan. Nettikauppa tulee jatkumaan. He, jotka ovat riippuvaisia 
hallituksesta, tulevat kärsimään. Toimistot sulkeutuvat ja toimeentulo shekit jäävät tulematta. Se 
tulee luomaan suurimman häiriön. Sen takia Minä olen kieltänyt sinua olemasta missään 
tekemisissä valtion ja sen alaisuudessa toimivien tahojen kanssa. Ja syystä, että sinä olet Minun 
palvelijani ja sen vuoksi Minä maksan palkkasi. Älä huolehdi, Minä tulen suojaamaan sinut. Jotkut 
heistä, jotka ovat katsoneet sinua alaspäin pilkaten ja halveksien, tulevat sinun luoksesi apua 
pyytäen. Se on Minun oikeuttani, että leikkikentät tasaantuu.”  

Herra, tämä viesti tulee aiheuttamaan sekasortoista pelkoa.  

“On parempi olla varautunut, kuin tulla yllätetyksi.” 
Entä miten pärjäävät ne Sinun ihmisistä jotka ovat riippuvaisia sosiaali turvasta?  

“Vaivoin, mutta en jätä heitä avuttomiksi. Eivätkö he ole arvokkaampia Minulle kuin varpuset, 
jotka Minä ruokin joka päivä? Minulla on Minun ihmiseni, Clare. Minun ihmiset, jotka olen 
sijoitellut auttamaan muita ja missä ei ole apua saatavilla, Minä täytän raon.”  
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“Pelottaako tämä sinua?” Ei, Herra.  

“Hyvä, sen ei pitäisi pelottaa sinua tai ketään muutakaan. Minä olen uskollinen. Minä teen, mikä 
on vältämätöntä Minun laumalleni. Monet, jotka ovat yksinomaan tukeutuneet Minuun, ovat 
kärsineet pilkkaa ja Minä ole seisonut hiljaa vieressä katsoen. On tullut aika ylimielisen nöyrtyä. On 
tullut aika heidän nähdä, että Minuun luottaneista tullaan huolehtimaan ja he tulevat 
huolehtimaan heistä. Miten halventavaa tämä asenne aikaisemmin onkaan ollut. Tämä on yksi 
asenne, jonka Minä tulen kitkemään pois morsiamestani.”  

Ja, minä ajattelin tässä vaiheessa erästä kohtausta, joka tapahtui meille yli vuosi sitten. “Kyllä, voit 
kertoa heille tarinasi.”  

No, yhtenä yönä, yli vuosi sitten, kun menin pyytämään yhdeltä tietyltä henkilöltä apua ja hänen 
sukulaisensa tiesivät, että olin ovella ja jättivät minut huomiotta. Meidän veden jakuluamme oltiin 
katkaisemassa seuraavana päivänä ja me olimme epätoivoisia, koska Ezekiel oli sairas ja tarvitsi 
myös huolenpitoa. Tämä kyseinen henkilö meni kanssani seuraavana päivänä hoitamaan asiaa.  

Ja, kerroin hänelle meidän vesi tilanteesta ja hän kertoi minulle kaikesta siitä, miten Herra oli 
hänestä niin hyvin huolehtinut. Kuinka häneltä ei puuttunut mitään ja että Herra on ollut niin hyvä 
hänelle. Ja niin edelleen. Minä ajattelin itsekseni, ‘Hetkinen! Minä istun tässä välittömässä avun 
tarpeessa, koska vetemme on katkaistu tänään ja kaikki mitä voit kertoa on, että miten uskollinen 
Herra on sinulle? Hierotko suolaa haavoihini vai mitä???’  

Halusin sanoa, ‘Se on hallitus, joka maksaa laskusi, jotta voit elää mukavaa elämää.’ Mutta 
ajattelin itsekseni, että ehkä Herra käyttää hallitusta tässä tapauksessa. Joten en sanonut mitään.  

En todellakaan voinut käsittää, miten joku voi olla niin tunteeton. He tiesivät, että me 
työskentelemme päivin ja öin opetustemme ja musiikkimme kanssa. Jatkuvasti minä annoin heille 
uusia opetuksia ja uutta musiikkia. Ja muistan itkeneeni ja sanoneeni, ‘En ymmärrä tätä? Me 
palvelemme Herraa koko sydämistämme, luottaen vain Häneen ja Hän salli vetemme katkaistavan. 
Ja he vain jatkoivat, miten uskollinen Hän on ollut heille.’ En ole varma, mitä he ajattelivat? Tai 
ehkä eivät ajatelleet. Kesti kolme päivää, ennen kuin saimme veden kytketyksi takaisin päälle. 
Kiitos erään toisen ystävällisen yksilön.  

No, minun täytyy elää niin kuin Paavali eli. Tiedän, millaista on elää yltäkylläisyydessä ja tiedän 
millaista on elää puutteessa. Ja ilmeisesti tämä tie on meillä amerikkalaisilla edessä. Ja minun pitää 
sanoa seurakunnassa En KOSKAAN halua rahan olevan minkäänlainen ongelma.. Teemme tai 
emme tee mitään. Siinä mielessä, että en ole myytävänä! Olen ennemmin köyhä ja koditon kadulla 
ilman ruokaa, kuin myyn itseni lahjoituksille.  

Sehän olisi suorastaan hullua... En tekisi sitä! Ja meitä on testattu tällä osa-alueella jo vuosia – ja 
olemme tulleet siihen rauhoittavaan lopputulemaan, että se ei ole sen arvoista. Että olisi joku 
yrittämässä manipuloida meitä, koska heillä on rahaa. Niin, Herra on pitänyt meidät vapaana siitä, 
Jumalalle kiitos! Sillä olen nähnyt  

monen seurakunnan kaatuvan, koska ne ovat ylisitoutuneet ja asettuneet mukavuusalueelle. Ja 
tietyt ryhmät kirkossa, joilla on rahaa, alkavat manipuloida viestejä. Se on kamala asia!  

Herra jatkoi... 
“Tulee olemaan paljon varovaisuutta, tavoitteiden ja aikaisemman käytöksen uudelleenarviointia, 
kun he katsovat toistensa olevan epäpäteviä tai syntisiä ja laiskoja. Sillä, Minä teen morsiameni 
nöyräksi ja pistän hänet tilille niistä kerroista, jolloin hän ei onnistunut näyttämään armoa ja 
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myötätuntoa. Voi, miten rakastan häntä, silti tietyt asiat ovat vastenmielisiä Minulle ja itsekkyys on 
yksi niistä.”  

Voi, Herra. Tiedän, minä myös olen ollut itsekäs. Kiitos, kun olet auttanut minua ajattelemaan 
heitä, joilla on todella tarvetta.  

“Se on niin tärkeää Minulle, että lähettilääni ja morsiameni heijastavat Minun armoani ja 
osanottoani heitä kohtaan, jotka ovat heikentyneessä ja heikossa asemassa. Sen takia annan 
ylimääräistä Minun monile palvelijoilleni. Minä tiedän, että he käyttävät sitä muiden, eikä itsensä 
hyväksi. Minä lasken sen varaan, Clare. Minä lasken heidän armon varaan, joille olen antanut 
yltäkylläisesti. Ei enään paljon kauemmin, morsiameni, ja olet kanssani. Mutta, sillä välin, ilmennä 
Minua muille. Ole armolinen, älä tuomitse. Ja ole avokätinen erityisesti köyhille.”  

“Kutsun nyt joitakin teistä valmistautumaan siihen, mitä tuleman pitää ja jakamaan tämän muiden 
kanssa. En koskaan jätä huolehtimatta sinusta. Mitä enemmän jaat, sitä enemmän Minä annan 
sinulle.”  

“Rakastan teitä suuresti. Kulkekaa Minun tietäni ja Minun opastuksellani.” 

 

 

116. Jeesus puhuu Niille, jotka väärinkäyttävät Järjestelmää & sanoo…  

KÖYHÄT ovat MINUN LAHJANI Maailmalle 

 
KÖYHÄT OVAT MINUN LAHJANI MAAILMALLE & NIILLE, JOTKA VÄÄRINKÄYTTÄVÄT JÄRJESTELMÄÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Elokuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Minun Rakkaani, Minä olen hyvin, hyvin mieltynyt siihen, että sinä huolehdit 

köyhistä ja sairaista. Nämä ovat koettelevia aikoja, mutta Minä olen jokaisen Minua todella 

rakastavan luona. Jopa niiden luona, jotka tekevät väärinkäytöksiä ja torjuvat Minut, Minä silti 

varustan heidät, koska Minuun koskee heidän puolestaan, kun he ovat niin epätoivoisia.”  

”Tulevina aikoina, Minä haluan sinun kiinnittävän erityistä huomiota avuttomiin. On enemmän 

kuin tarpeeksi jaettavaksi kaikille ja Minä lähetän lisää. Mutta odota Minua. Älä liikutu uskottavista 

tarinoista, koska todella pettäjiä on liikkeellä ja Minä en halua tukea heidän manipuloivia 

elämäntapojaan. Mutta Minä tulen välittämään heistä, jotka vilpittömästi ovat tarpeessa.”  

Sitten Hän alkoi siteeraamaan Pyhiä Kirjoituksia… Paavalin Toinen Kirje Korinttolaisille 8:13-15 

”Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä 

nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi, että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi 

teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus, niin kuin kirjoitettu on: ”Joka oli paljon 

koonnut, sille ei jäänyt liikaa ja joka oli koonnut vähän, siltä ei mitään puuttunut.” 

( Clare ) Ja siinä vaiheessa kysyin Herralta, entä he, jotka ovat laiskoja ja kieltäytyvät huoltamasta 

itseään?  

( Jeesus ) ”Minä työskentelen heidän kanssaan. Minä puhun heidän sydämiinsä. Mutta heille tulee 

aika, jolloin Minä sallin katastrofin, vain koska he eivät yrittäneet ponnistella huoltaakseen itseään 

ja perheitään. Mutta jopa kun katastrofi iskee, Minä olen yhä siellä.”  
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”Minun palvelijani ovat oppineet elämään hyvin vähällä. Minä jatkan heidän varustamistaan, koska 

heidän agendansa on Minun agendani ja he ovat tottelevaisia.”  

”Mutta he, joiden sydämiä Minä olen liikauttanut, haluten heidän liikkuvan eteenpäin ja 

huolehtivan omistaan, heillä todella tulee olemaan vaikeita aikoja edessään. Eläminen hallinnon 

kustannuksella on saattanut heidät suureen vaaraan. Minun lapseni, ne teistä, jotka eivät ole 

vammaisia tai sairaita, ne teistä, jotka ovat valehdelleet hallinnolle ja olette käyttäneet köyhille 

tarkoitettuja rahoja, tukeaksenne omia epärehellisiä ja laiskoja elämäntapojanne, teidät tullaan 

jättämään jälkeen.” 

”Minä pyydän teitä katumaan nyt, ennen kuin on liian myöhäistä teille. Teillä ei ole paljon aikaa 

jäljellä, mutta jos näen vilpittömän muutoksen elämäntyylissänne, Minä tulen antamaan anteeksi 

teidän synnillisen valehtelunne ja ottamaan teidät Taivaaseennostossa, Tempauksessa. Mutta, 

älkää odottako käyttävänne muita, saadaksenne omaa henkilökohtaista etua, edustaen väärin 

itseänne tai perhettänne ja tullaksenne otetuiksi Taivaaseennostossa samaan aikaan. Se ei tule 

tapahtumaan.”  

( Clare ) Voi pojat, kun kuulin Herran sanovan sen, ajattelin niitä teistä, jotka tulevat panikoimaan, 

kun kuulevat tämän. Ja ne teistä, jotka ovat tunnollisia ja taipuvaisia väärään syyllisyyden tuntoon. 

Ja siispä sanoin, ”Herra, saanko selventää tätä?”   

( Jeesus ) ”Saat.”  

( Clare ) No niin, kaverit, Herra ei puhu teistä, jotka olette aidosti sairaita tai teillä on vammaisia 

lapsia ja te todella ette voi työskennellä. Hän puhuu niistä, jotka käyttävät järjestelmää 

kerätäkseen varallisuutta ja pettääkseen hallintoa tarpeellaan, niin että he voivat saada enemmän 

kuin oman osansa. Suurin osa teistä on jo valinnut rehellisyyden elämissänne, pyydän, älkää 

pelästykö, tämä ei koske teitä.  

Ne teistä, jotka ovat avuttomia, eikä teillä ole mitään mihin turvautua, koska te ette voi 

työskennellä – tämä ei koske teitä. Tämä koskee ihmisiä, jotka tahallaan pettävät hallintoa ja muita 

ihmisiä, niin että heidän ei tarvitse ponnistella elättääkseen itsensä. He ovat täysin kykeneviä – ja 

he eivät vain tee niin.  

On ollut ihmisiä, joilla on ollut 50 000 dollaria pankissa, useita autoja, omistuksia, kallis koti ja he 

silti vetoavat hallintoon, saadakseen tukea ruokaan jne. ja he ovat väärinkäyttäneet järjestelmää 

vuosia. Jos kuulutte siihen ryhmään, katukaa kun on vielä aikaa.  

On joitakin, jotka ovat täysin kykeneviä tekemään työtä, mutta ovat vedonneet kyvyttömyyteen, 

koska he ajattelivat selviävänsä siitä, vaikka he eivät todella ole kyvyttömiä. Pyydän, katukaa, kun 

on vielä aikaa. 

( Jeesus ) ”Minä tunnen myötätuntoa ketä kohtaan Minä tunnen myötätuntoa. Minä annan armoa 

kenelle Minä annan armoa, mutta Minä en tue tai siunaa varastamista ja valehtelemista, siispä 

Minä vetoan teihin, Minun lapseni, korjatkaa tapanne.”  

”Lopuille Minä sanon kiitos ympärillänne olevien välittämisestä. Teidän palkkionne Taivaassa tulee 

olemaan suuri. Niille, jotka ovat köyhiä, Minä sanon, te olette Minun lahjani ympärillänne oleville. 

Teidän kauttanne, he tulevat todistamaan pyhyytensä ja olemaan Minun armoni suurlähettiläitä.”  
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”Teillä on hyvin arvokas rooli Minun Valtakunnassani. Te opetatte itsekkäitä olemaan armollisia. 

Te opetatte ylpeitä olemaan nöyriä. Te opetatte rikkaille myötätuntoa. Älkää hävetkö sitä mitä 

olette. Minä sallin nämä olosuhteet elämissänne ja Minä olen varustanut teidät kestämään pilkkaa 

ja ihmisten halveksintaa, samalla tavalla kuin Minä. Minä olen sallinut teidän tulevan hyvin paljon 

Minun kaltaisikseni, että ihmisten sydämet voitaisiin paljastaa.”  

”Minä siunaan kaikki Minun lapseni ja suuri on teidän palkkionne Taivaassa rehellisyydestänne, 

armostanne ja oikeamielisyydestänne Minussa.” 

 

 

117. Jeesus sanoo: Katse Minuun, Minun Morsiameni 

 
KATSE MINUUN, MINUN MORSIAMENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Elokuuta, 2015. 

Herra on siunannut meitä, Sydänasukkaat, hyvin kallisarvoisella parantamisviestillä tänä iltana. 

Ennen kuin menen viestiin, minä haluan jakaa kanssanne, että tänä iltana minä olin hyvin 

tietoinen, että seurasin samaa protokollaa tai samaa muottia, kuin mistä Mark Virkler puhuu. Ja 

tietenkin, tämä on traditio, että, jukra, joka juontaa juurensa ihan alkuun – oli kirjoittamassa 

päiväkirjaan ja kuuntelemassa Herraa. Se oli aivan ensimmäinen tapa, millä kuulin Hänestä. Se ja 

rhema-ohjelauseiden saaminen Raamatusta.   

Ja se, mitä halusin sanoa, on, että minä vain purin sydämeni Herralle tänä iltana. Minä tulin ja 

istuin alas ja pikemminkin kuin, että olisin kuunnellut Häntä välittömästi, Minä purin sydämeni 

Hänelle siitä, mitä oli meneillään sisälläni, koska se vaivasi minua. Ja Hän oli niin nopea 

vastaamaan ja voitelu oli niin pehmeää ja niin kaunista. Ja se tapahtui jälleen tänä iltana, minä 

huomasin.  

Katsokaahan, normaalisti Hän puhuu minulle ylistyshetkessä ja sitten minä tulen istumaan ja 

kuuntelemaan viestiä. Mutta näyttää siltä, että Hän todella siunaa vanhan tavan, jolla minulla oli 

tapana tehdä se, 30 vuotta sitten, silloin minä vuodattaisin sydämeni Hänelle ja Hän kommunikoisi 

minun kanssani.  

Siispä, minä tein tämän tietokoneellani. Kaikille teistä, jotka ovat oppineet näpyttelemään silmät 

kiinni, se on todella kiva tapa tehdä. Tai, silmät auki. Siispä, minä aloitin sanomalla, on ollut 

tällainen… sanoisin, verhon tai arkkuvaatteen tapainen paheksunta minun ympärilläni. 

Arvottomuuden tunne. Ja minä en ole ollut kyvykäs todella pääsemään Herran iloon Hänen 

kanssaan, koska olen ollut tavallaan itsetietoinen – ja tätä tekniikkaa vihollinen käyttää meitä 

vastaan.   

Hän saa meidät keskittymään vikoihimme ja siihen, mikä on vialla itsessämme ja se vie meidän 

katseemme pois Jeesuksesta. Minä olen puhunut tästä muissa paikoissa. Mutta minä etenen ja 

jaan keskusteluni Hänen kanssaan: Herra, minä en ymmärrä, miksi minä tulen Sinun luoksesi niin 

lyyhistyneenä paheksunnasta, tuntien itseni niin syylliseksi, niin likaiseksi ja että minua ei 

hyväksytä. Sinun täytyy houkutella minut ulos kuorestani, Sinun luoksesi.  
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Vaikka minä juoksen Sinun sydämeesi, silti tunnen itseni niin huonoksi. Minä pelkään katsoa Sinua. 

Ja kuitenkin, Sinä katsot minua vapaasti Rakkauden silmillä. Ja, minä kuulen Sinun huokaisevan. 

Miksi Sinä tunnet tällä tavalla? Minä en tunne tällä tavalla Sinua kohtaan. Mikä minulla ON, 

Herra?? 

” Kun sinä siirrät silmäsi pois Minusta itseesi, sinä menetät keskittymisesi. Sinä tuijotat tyhjään 

avaruuteen, sen sijaan, että katsoisit Minun hymyileviin kasvoihini. Minä pidän sinulle seuraa 

päivän mittaan, hyväksyvänä ja rakastavana kumppanina. Koko päivän ajan! Minä toivon, että sinä 

huomaisit Minut, kuitenkin sinun mielesi irrottautuu Minusta käsitelläkseen maailman asioita. 

Sitten, tässä vapautetussa tilassa, demonit alkavat pommittaa sinua kourallisilla soraa kuin 

paheksunnan ammuksilla. ”  

 

” He sanovat, `Katsokaa, hän on kiireinen muiden asioiden kanssa ja on siirtänyt katseensa 

Hänestä – nyt me saamme hänet!` Katsokaahan, kun kaikki teidän huomionne on Minussa, heillä 

ei ole sisäänpääsyä. Mutta, kun te menetätte sen, te olette avoin ovi heidän sorrolleen ja 

valheilleen. ”  

Mutta Herra, kuinka minä pidän silmäni ja sydämeni Sinussa, kun minä käsittelen maailman 

asioita?  

” Sinä pidät Minulle seuraa. Tai jos sanomme sen asianmukaisemmin, Minä pidän seuraa sinulle, 

Minun Rakkaani. Ja sinun ei tarvitse tuntea syyllisyyttä joka ikisestä pikku asiasta, jonka sinä teet. 

Onko se sinun keskittymisen puutteesi Minuun, joka avaa oven tälle sorrolle?” 

Herra, onko tämä uusi opetus?  

” Kyllä. Tavallaan sanottuna, se on. Vaikka sinä olet kuullut tämän aikaisemminkin, et ole koskaan 

oikein oppinut, kuinka hankkia tämä tapa.” 

Voi, Jeesus. Kuinka minä voin hankkia tavan? Sinä tiedät millainen minä olen… ja siinä vaiheessa 

minä aloin itkeä. Minä tiedän, että minä olen halunnut tätä, mutta minä olen ollut niin 

turhautunut ja vakuuttunut, että se oli mahdotonta minulle. Minä olen antanut periksi – hyvin 

pitkälti surukseni. Minä lasken kertoja, jolloin minä olen todella saanut Sinuun yhteyden – mutta 

muilla kerroilla minä tunnen itseni niin etäiseksi. 

” Kun sinulla on sidoksia maailmaan, ansoja, joihin sinä voit sotkeutua, on kaikkialla. Vaatii 

todellista Armoa välttää niitä. Tätä sinun täytyy rukoilla, Minun Rakkaani. Sinä et voi hankkia tätä 

itsekurillasi itseksesi. Kun rakastut Minuun niin, että et pysty olemaan erossa Minusta hetkeäkään, 

Minä olen tässä. Vieressäsi.”  

Hän hymyili… ” Kyllä, Minun Rakkaani. Aivan tässä sinun vieressäsi, hymyillen. En mulkoillen – 

pohtien kauneuttasi. En keskity inhimillisiin epätäydellisyyksiisi. Tiedätkö sinä, kuinka paljon sinä 

merkitset Minulle? Et tietenkään. Sinä olet yhä juuttunut siihen, mitä Minä kutsun sinun 

havaintoosi itsestäsi. Sinun ”rumaan” itseesi. Pikku tyttö nöyristelemässä maassa kolossa: likaisena 

hoitamattomana, yksinäisenä ja hylättynä. Kyllä, nämä ovat asioita, joita sinä niin nopeasti katsot 

itsessäsi. Siksi sinä näet Minut monesti itkemässä, kun Minä katselen sinua – koska sinulle on 

melkein mahdotonta hyväksyä Minun Rakkauteni ja nähdä itsesi kuten Minä näen sinut.” 
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Minä ajattelin mitä Hän sanoi ja sanoin, ”Voi, Herra. Se, mitä Sinä sanot, on totta. Minä tunnen 

sillä tavoin.   

Hän vastasi… ” Minä tiedän! Tämä on sinä menneessä, et sinä, joka on köytetty Minun 

pelastukseeni ja oikeamielisyyteeni. Minä en sano, että sinulle on helppoa nähdä itsesi, kuten 

Minä näen sinut. Ei, Minä olen samaa mieltä. Se on HYVIN vaikeaa sinulle, pelkälle kuolevaiselle, 

nähdä Armo, jonka Minä olen myöntänyt sinulle ja joka säteilee sinusta. Hyvin vaikeaa, todella. ” 

” Minä näytän sinulle unissa, joskus. Kun sinä voit lentää ja olet noussut massoista, jotka ovat yhä 

synnin ja kuoleman lain vaikutuksessa. Se on niiden unien tarkoitus – sinä et enää ole osa sitä, 

mikä on tuhoutumassa. Mutta, nyt Taivaan kansalaisena ja kyvykkäänä lentämään vapaasti, 

vapautettuna lihan orjuudesta. Se sinä TODELLA olet. ”  

Sivuhuomautuksena sanon, että minulla on ollut monia unia väkijoukkojen yllä lentämisestä ja, 

että en ole ollut minkään sellaisen asian alaisena, jonka alaisia he ovat painovoiman vaikutuksesta. 

Se oli niin vapauttavaa, oli vain niin ihmeellistä kyetä lentämään joka paikassa! Ja ehkä tämä oli 

viesti minulle. Ja minä tiedän, että monilla teistä on ollut tämän kaltaisia unia. Saattaa hyvinkin 

olla, että Herra näyttää teille, että te olette Taivaan kansalaisia, ettekä ole synnin ja kuoleman lain 

alaisia enää. Tiedättehän, se tarkoittaa, että on Maapallolle maadoittuneena, maadoittuneena 

lihaan.  

Siispä minä kysyin Herralta – ”Kuinka pystyy pitämään kiinni tästä päivittäin?”  

” Yksinkertaista.” Hän sanoi. ” Pysykää keskittyneenä Minuun. Katsokaa Minuun. Minä hymyilen. 

Sen pitäisi kertoa teille kaiken, mitä teidän täytyy tietää siitä, kuka te olette Minulle. ”   

Siinä vaiheessa, minä kuulin lauseen yhdestä Ezekielin lauluista – ensimmäisestä, minkä me 

teimme yhdessä, Salomon Laulusta. Minä kuulin lauseen Laulujen Laulusta. Siinä sanotaan, ”Sinä 

olet kaunis, Minun Rakkaani. Voi, sinä olet kaunis.” Tämän laulun sanat on lisätty videon perään.  

Herra jatkoi… ” Kyllä, Minä asun Laulujen Laulussa, kun Minä olen kanssasi. Kyllä, se ON Minun 

Sydämeni. Täynnä sen päivän odotusta, milloin teidät vapautetaan Maapallolta. Sillä, mitä te 

olette hankkineet hengessä, samalla voimalla, joka nosti Minut kuolleista, sillä tullaan saattamaan 

loppuun teidän fyysisyytenne ja me tulemme olemaan liittyneenä Yhdeksi, tässä ihmeellisessä 

Jumalallisen Liiton tilassa.”  

” Sitten ei enää menneisyys heitä varjoja polkunne ylle. Ei, se tullaan tekemään tyhjäksi Armossa ja 

Rakkaudessa. Vain pisara Minun Vertani ja se tulee täysin liuottamaan teidän kauhean 

menneisyytenne, ei enää koskaan sitä tulla löytämään. ”Veren Alla”, kuten teillä on tapana sanoa.”  

” No niin, Minä näen, että sinä et voi edes vastaanottaa sitä nyt. Kuinka surullista. Älä viitsi, Clare. 

Pyydän, ota kiinni Minun sanoistani. Pidä niitä sydämessäsi. Anna niiden uudistaa se surkea visio 

itsestäsi. Katso muodonmuutosta! Ei enää mätää ja korruptoitunutta, vaan elävää ja korkealle 

kohoavaa! Kyllä, niin Minä näen SINUT… Minun tyrmäävän kauniin Morsiamen. En sitä 

menneisyyden säälittävää poloista. Siispä, tässä me olemme jälleen – täysi ympyrä. Ja, kun sinä 

näet Minun tanssivan kanssasi, oletko sinä kokonaan ruma ja likainen?” 

Vastasin, ”En”. 

” No niin, kun näet Minun tanssivan kanssasi, sinä näet TODELLISEN itsesi. ”  
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Voi, Herra – jotenkin MINÄ TIEDÄN sen. Minä vain toivon, että voisin pitää siitä kiinni. 

” Harjoitus tekee mestarin!” Hän sutkautti. ” Tule nyt, Minun Rakkaani. Tule sisään Mestarisi iloon. 

Minä olen täydellisen onnellinen ja tyytyväinen KAIKISTA sinun ponnisteluistasi. Minä tulen 

kruunaamaan ne menestyksellä ja sinä tulet näkemään, että Minä olen Hän, joka tekee tekemiset 

sinun PUOLESTASI. Ja se ON hyvä, sillä todella sinä olet pysynyt Minussa. Sinä et vain ole aivan 

saanut hallintaasi Meihin keskittymisen taitoa. ”  

Kyllä, Herra. Minä haluan sen. Pyydän, voinko minä saada sen Armon?  

” Sitä Minä odotin. Nyt Minä välitän sinulle muutaman pikku salaisuuden tämän Lahjan 

ylläpitämiseksi. Tule luokseni aamulla ensimmäiseksi. Vakiinnuta Minun läsnäoloni kanssasi ja 

itsessäsi. Katso Minun hymyileviä kasvonpiirteitäni, kun Minä tervehdin sinua, sinun ensimmäisen 

tietoisuuden tuntisi aikana Minun kanssani. Vaali sitä hymyä. Kätke se sydämeesi, kuten Minun 

äitini teki. Salpaa se rinnuksillesi ja salli se läpitunkea itsesi. Sitten pyydä Minua elämään kauttasi 

tämä päivä, kuten sinä joskus teet. Ja sitten tee välttämättömät toimet, kunnes meillä voi olla 

tapaamisaikaa. ”  

” Nyt, kun päiväsi etenee, tulee ylä- ja alamäkiä. Luoksesi lähetetään heitä, jotka tuhoavat tämän 

rauhan ja ryöstävät sinulta tämän kallisarvoisen Aarteen. Kun he onnistuvat – tule takaisin Minun 

luokseni. Katso Minun hymyyni uudelleen. Tartu Minun käteeni, Clare – ja kävele Minun kanssani. 

Voi, Minä niin haluan nähdä, kuinka hyvin läsnäoleva Minä olen kanssasi. Hetkeksikään Minä en 

lähde luotasi. En sekunniksikaan. Okei?” 

Herra, muistuttaisitko Sinä minua?  

” Tee itsellesi muistilappu, Minun Rakkaani. Sinähän tiedät, millainen olet.” 

” Ja kaikille teille, Minun Morsiameni. Seuratkaa näitä samoja ohjeita. Kokeilkaa Minua näissä 

asioissa ja katsokaa, että enkö Minä voitele teitä uudella tietoisuudella Minusta ja siitä, että Minä 

hyväksyn TEIDÄT.” 

” Omaksukaa nämä tavat ja Minä tulen läpäisemään sen paksun kotelon, jonka te olette sallineet 

vihollisen kutoa ympärillenne. ”  

” Minä suutelen jokaista teitä hellästi otsalle. Menkää nyt ja tehkää Minun tahtoni. Muistakaa… 

Minä olen teidän kanssanne. Vastatkaa Minun katseeseeni, Minun Morsiameni. ”  

 

 

118. Jeesus sanoo:  

Sinä olet Ainutlaatuinen, Seuraa Minun Visiotani sinun Elämääsi varten 

 
SINÄ OLET AINUTLAATUINEN… SEURAA MINUN VISIOTANI ELÄMÄÄSI VARTEN  

Jeesuksen ja Sisar Claren sanoja, 28. Elokuuta, 2015. 

( Clare ) No niin, antakaa minulle anteeksi, Sydänasukkaat – Olen pahoillani, että en saanut viestiä 

eilen illalla – luulen, että se oli täysin minun vikani, itse asiassa, minä tiedän, että se oli. 
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Tulin tänään ylistyshetkeen ja sanoin, ”Herra, olen pahoillani. Olen ollut niin hajanainen.”  

( Jeesus ) ”Hajanainen? Hajanainen ei ole oikea sana sille, kokeile poissa tolaltaan. Tahallisia 

yrityksiä pitää sinut poissa viestien lähettämisestä.”  

”Tee vain tästä ykkönen päiväsi tärkeysjärjestyksessä, eikä tämä toistu. Nämä ovat tahallisia 

yrityksiä, eivät olosuhteita. Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu.” 

( Clare ) No niin, kuinka Minä vältän sitä tapahtumasta, Herra?  

( Jeesus ) ”Tee Minusta ykkönen tärkeysjärjestyksessäsi joka päivä. Minä tiedän, että sinä olet 

tehnyt kompromissin tänään, kun tontilla on ollut työntekijä. Siitä huolimatta, suuntaa 

keskittymisesi uudelleen ja jätä se olemaan siiville. Sinun ei tarvitse keskittyä siihen, salli se vain 

taka-alalla.”  

( Clare ) Ok. Olen pahoillani. 

( Jeesus ) ”Sinä olet heikko, Clare, hyvin heikko.”  

( Clare ) Mutta siellä missä minä olen heikko, sinä olet vahva, eikö totta???  

( Jeesus ) ”Aivan oikein, Minun Rakkaani, nojaa Minuun. Jälleen ennalta varoitettu on ennalta 

aseistettu.”  

( Clare ) Okei.  

( Jeesus ) ”Siirtykäämme eteenpäin.”  

( Clare ) KIITOS SINULLE!!!  

( Jeesus ) ”Mitä? Sinä et pidä, kun Minä puhun sinun vioistasi?”  

( Clare ) Sinä ärsytät minua, Herra… (baiting=ärsyttää, kalastaa syötillä) 

( Jeesus ) ”Ei, Minä pyydystän isoa kalaa.”  

( Clare ) Tarkoitatko, että minä olen kalamainen? (fishy=epäilyttävä, kalaisa, kalamainen) 

( Jeesus ) ”En ollenkaan, avaa suusi ja anna kultaisten kolikoiden pudota pois. Sinulla on sieluja 

odottamassa tätä viestiä.”  

( Clare ) Sinä kiusaat minua.  

( Jeesus ) ”Niin teen.”  

( Clare ) OK. Mistä Sinä haluaisit puhua, rakas Jeesus?  

( Jeesus ) ”Niin sitä pitää. Jokainen Minun kukkani on ainutlaatuinen tuoksultaan, ulkonäöltään, 

juuriltaan, maaperältään, vedentarpeeltaan, auringontarpeeltaan. Jokainen on NIIN 

ainutlaatuinen.Ilman tätä ainutlaatuisuutta ei olisi puutarhaa, Minun Morsiameni.”  

”Yhteisesti te kaikki olette Minun Puutarhani, jossa Minua ilahduttaa kävellä aamun sarastaessa ja 

jopa keskipäivällä, kun kukat ovat auki ja yöaikaan, kun ne sulkeutuvat ja toiset avautuvat. Sinä 

olet yksi Minun yöllä kukkivista kukistani.”  
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”Vaihtelevuus on niin hyvin tärkeää Minulle. Se palvelee teidän vapaata tahtoanne; se tarjoaa 

vaihtoehtoja Minun Lapsilleni ja loputtomia vaihtoehtoja luovuuteen. Saatana on yrittänyt sitoa 

nämä mahdollisuudet rohkaisemalla ihmisiä ryhmiksi, yhteen mukautumisen ikeeseen.” 

 ”Tämä on toinen syy, miksi tämä kanava on niin tärkeä Minulle. Ihmiset oppivat ajattelemaan itse, 

eikä mukautumaan muiden mielipiteisiin ja sääntöihin.” 

 ”Minä loin tietyt säännöt ja ne ovat oleellisia. Minun käskyni ja sanani antavat elämää ja vapautta, 

kun ne pitävät yhdessä yhteiskunnan rakennetta – yhteiskunnan, joka perustuu Minun 

säännöilleni vapaata ja tuotteliasta elämää varten.” 

 ”Kun ihmiset heittävät nämä säännöt menemään ja korvaavat ne sellaisilla, jotka ovat ahneuden, 

aistillisuuden ja kontrollin motivoimia; silloin säännöistä tulee sitovia ja murskaavia Minun 

ihmisilleni.” 

 ”Minun lapseni, älkää olko kenenkään sääntöjen ikeessä. Kyllä, teidän pitäisi kunnioittaa heitä, 

jotka ovat vastuullisissa asemissa teihin nähden, mutta vain, jos siinä ei ole ristiriitaa Minun 

kanssani.”  

”On olemassa vapauden laki, jonka Minä olen antanut teille. Se laki tulee Minun Hengestäni. Se 

antaa elämää, se suojelee elämää ja ohjaa teitä kohti kaiken sen täyttymystä, minkä Minä olen 

säätänyt teidät olemaan.”  

”Teidän yksilöllisyytenne on hyvin tärkeää Minulle. Minun sydämeni toive on, että te tulette siihen 

täyteyteen, mitä te olette Minussa, että teidän kaikki lahjanne täydellistyvät ja niitä tuhlataan 

Minun Ruumiiseeni.”  

”Siihen päämäärään päästäkseni Minä tulen johdattamaan teitä polkuja myöten, joita te ette 

koskaan ole talloneet. Minä tulen viemään teidät erämaahan ja puhumaan teidän sydämellenne. 

Minä tulen noutamaan teidät takaisin kaupunkeihin ja paljastamaan ihmisten sydämet.”  

”Minä tulen kutsumaan teidät jättämään olinpaikkanne ja palvelemaan siellä, missä te ette ole 

koskaan ennen palvelleet. Minä tulen myös kutsumaan teidät hiljaiseen paikkaan, missä me 

vaihdamme ajatuksia ja tuomme hedelmää Valtakuntaan.”  

”Älkää pelätkö uutta, älkää välttäkö muutosta, älkääkä vältelkö tuntematonta. Pikemminkin 

etsikää Minun tahtoani yli kaikkien muiden asioiden ja seuratkaa minne Minä johdatan teitä.”  

”Te ette ole koskaan yksin. Jopa vieraimmissakin paikoissa, Minä olen siellä teidän kanssanne. 

Tämän pitäisi tuoda teille lohdutusta, kun te löydätte itsenne kotienne turvan ulkopuolelta.”  

”Monet teistä ovat tehneet kompromisseja turvallisuuden ja mukavuuden vuoksi, kun Minä 

halusin johdattaa teidät täysin erilaiseen maahan, kuin minkä te olette tunteneet. Tämä on tehnyt 

elämästä hankalaa ja kuluttavaa joka päivä.”  

”Te tulette ajoittain löytämään kiintymyksen sydämestänne jotakuta tai jotakin työtä kohtaan… ja 

se tulee yllättämään teidät. Kiinnittäkää huomiota siihen, Minä saatan johdattaa teitä siihen 

suuntaan. Kiinnittäkää aina huomiota sydämenne liikkeeseen.”  

”Kun se liikkuu lihanne mukaan, vähentäkää sitä. Kun se liikkuu Minun Henkeni mukaan, seuratkaa 

sitä. Kuinka te tiedätte eron? Tuhansiin vuosiin Minä en ole muuttanut Minun ääntäni.” 
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”Se on herkkä vaikutelma, tuoksu, joka kulkeutuu sielunne läpi. Se yllättää teidät ja te sanotte, 

”Mistä se tuli?” Se on suloinen ja rauhanomainen.”  

( Clare ) Minä halusin jakaa teidän kanssanne ensimmäisen kerran, kun Herra esitteli minut 

musiikille. Olin ollut ammattimainen valokuvaaja 25 vuotta – siitä minä luovuin, kun menin 

lähetystyöhön.   

Musiikki oli aina jotakin, mitä minä aina kuuntelin, enkä koskaan unelmoinut, että minulla olisi 

mitään osaa sen soittamisessa. Ja sitten minä menin naimisiin muusikon kanssa! JA papin. 

Me olimme istumassa iltaa ja ystävällämme oli sähkökosketinsoitin. Olin soittanut harppua ja 

mandoliini jonkun aikaa, vain hiljaista rukousta ja meditaatiota varten ja… vain huvin vuoksi. Ja en 

koskaan unelmoinut, että Herra aikoi tuoda minut laulujen kirjoittamisen ja sovittamisen pariin. 

No niin, hänen talossaan, minä aloin soittamaan kosketinsoitinta ja muutamia ihmeellisiä ääniä ja 

melodioita vain virtasi minusta. Niin kovasti, että Ezekiel, minun aviomieheni, joka on ihmeellinen 

muusikko, lopetti sen mitä oli tekemässä ja tuli seisomaan viereeni kuuntelemaan. Tietenkin minä 

olin hyvin arka.  

Me aloimme etsiä Herralta – oliko tämä lahja vai ajatusten harhauttaja? Hän jatkoi ja varmisti, että 

se todella oli uusi suunta. 58 vuoden iässä?? Herra, sinun täytyy pelleillä! Mutta ei, Hän ei pelleillyt 

lainkaan, Hän oli vakavissaan! 

Minä muistan astuneeni autosta ajoväylälle heidän talonsa lähellä, kun olin vielä erotteluvaiheessa 

ja siinä jalkojeni edessä oli sydämenmuotoinen kivi, ja selvä kyyhkysen muoto oli juuri sen 

yläpuolella erivärisessä kivessä. Se oli niin SELVÄÄ.  

Sitten, toisella kertaa, meillä oli rukouskokous ja tunsin jotakin, aivan kuin komeetan syöksyvän 

alas Taivaasta ja laskeutuvan minun mahalleni.  

Jälkeenpäin me jaoimme näkyjämme ja yksi naisista sanoi, ”Minä näin kultaisen harpun 

laskeutuvan Taivaasta syliisi.” Ajattelin itsekseni, ”Mutta minulla on jo harppu… mitä tämä voisi 

olla?”  

Minä etsin Herralta sitä. Mikä on tämä kultainen harppu? Minä kuulin vain 3500 dollaria. 

Nyt, minut oli kasvatettu klassiseen musiikkiin ja minulla oli todella korkea taso sille, miltä sellon 

tai viulun tai huilun pitäisi kuulostaa ja minä halusin aloittaa musiikin sovittamisen kaikilla niillä 

mahtavilla äänillä.   

Me aloitimme Radio Shackin (=Amerikkalaisen vähittäismyyjän tavaramerkki) kosketinsoittimella, 

se ei edes alkanut muistuttamaan sitä, mitä muistin lapsena kuulleeni ja Chicagon Sinfonia 

Orkesterin konsertteja.  

Minä jälleen etsin Herralta kultaisesta harpusta ja eräänä päivänä meidän piti mennä 

Albuquerquehen noutamaan äitini lentokentältä. 

Meillä oli juuri aikaa etsiä ammattimaista musiikkikauppaa ja kun me astuimme sisään, juuri 

edessämme oli 88 koskettimen Roland Fantom(Roland on japanilainen elektronisten soitinten 

valmistaja)työasema-kosketinsoitin. 
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Työasema on ällistyttävä! Siinä on satoja ja satoja eri ääniä ja ne kaikki ovat maailmanluokan 

ääniä, koska Rolandilla on hyvin korkea taso. Se on aika uskomaton, ammattilaisten työkalu. 

Minä kävelin sen luo ja katselin sitä lähempää ja siinä oli hintalappu: Muutto Ale 3500 dollaria, 

alennettu 5000 dollarista! Minä sanoin, ”Siinä on 3500 dollaria!”  

No niin, siinä olisi aivan hyvin voinut olla viisi miljoonaa, me olimme niin köyhiä. Mutta minä tiesin 

uskon kautta, että se tulisi olemaan Minun kultainen harppuni. Me noudimme äitini ja 

lounastimme ja minä vain mainitsin ohimennen ja äitini sanoi ”Minä haluan nähdä sen.” Siispä, me 

kaikki kolme menimme katsomaan. 

Nyt minun äitini, jolla oli oma liiketoimi ja oli jäänyt eläkkeelle ja eli mukavasti, otti rohkean 

askeleen ja sanoi, ”Minä maksan käsirahan.” Meillä oli 30 päivää aikaa saada 3400 dollaria. Jokin 

minun sisälläni pursusi elämää. Minä pystyin tuntemaan, että tämä oli jonkin todella erityisen alku. 

 No niin, kun äitini oli siellä, me menimme pankkiin yrittämään saada lainaa ja meidät torjuttiin 

joka paikassa, minne me menimme, jopa vaikka meidän automme oli vakuutena.  

Minun äitini tuli todella vihaiseksi seuraavassa pankissa ja ryntäsi toimistoon, kun hän oli 

torjumassa minua ja sanoi, ”Unohda se, minä ostan sen.” Se oli ehdottomasti minun äitini tyylistä! 

Hän oli luja.  

Se oli alku jollekin, mitä minä en ikinä koskaan unelmoinut tekeväni. Musiikin tekemistä? 

Valokuvaus oli ollut minun elämäni. Mutta musiikki??? 58 vuoden iässä, todella, Herra säästää 

parhaan viinin viimeiseksi. Ja vain huomautuksena… arvatkaa mitä oli paketin kannessa? Kultainen 

harppu…!  

Siispä, älkää millään tavoin vältelkö uutta aluetta, uusia unelmia, uusia inspiraatioita. Käyttäkää 

Raamatun Lupauksia (Tai Raamattua, Rhema-sivua) auttamaan teitä erottamaan. Uskokaa minua, 

Jeesus antaa minulle nopeasti Himon, jos minä haluan mennä johonkin sellaiseen, mikä ei ole 

minun tehtäväni. Mutta jos Hän antaa minulle asioita, kuten Jumalan Rakkaus, Rakastava Jumala, 

Pyhä Henki, Ohjaus, silloin minä tiedän, että on todella Hänen tahtonsa minulle tavoitella sitä ja 

Hänen Sanansa välittää rohkeutta uskoa kaikkeen, mitä tarvitsen täyttääkseni sen. 

Muistan, kun tulimme takaisin noutamaan sitä. Me asuimme 20 jalan asuntovaunussa ja katsoin 

Ezekieliä ja sanoin, ”Sinä tiedät mitä tämä tarkoittaa, eikö totta?”  

Ezekiel sanoi, ”En…?”  

Ja minä vastasin, ”Se hylätty talo Montoya kadulla? Me tulemme saamaan luvan muuttaa siihen. 

Koska meidän kosketinsoittimemme tuskin mahtuu asuntovaunuun.”  

Ja se on täsmälleen, mitä tapahtui ja me olemme olleet täällä kaikki nämä vuodet, nyt on 

kahdestoista vuosi menossa.  

Siispä… musiikista puhuminen todella saa minut kaipaamaan sitä, kaverit. Minä todella kaipaan 

musiikin tekemistä. 

Jeesus jatkoi, ”Kyllä, se on klassinen esimerkki siitä, kuinka Minä tulen johdattamaan sinua uuteen 

taitoon, jota Minä olen säästänyt sinulle.”  
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( Clare ) Herra, kun Taivaaseennosto on niin lähellä, Sinä kuulostat kuin me aikoisimme olla täällä 

pitkän ajan. 

( Jeesus ) ”Minun Rakkaani, minkä Minä aloitan, sen Minä saatan loppuun. Seuraa unelmiasi ja sinä 

tulet saattamaan ne loppuun Taivaassa tai jopa kun Minä palaan kanssasi Maapallolle.”  

”Kaikki, minkä Minä aloitan, sen Minä saatan loppuun, siis älä ole hädissäsi. Minä en ole ollenkaan 

sanomassa, että me olemme täällä vuosia. Minä sanon, että joka päivä on uusi mahdollisuus ja ei 

ole koskaan liian myöhäistä seurata Minun Jalanjäljissäni, kun Minä johdatan teitä.” 

( Clare ) Ja vain sivuhuomautuksena, Minä haluan kertoa teille kaiken sen, siellä on 

kosketinsoittimia ja instrumentteja. Ja me tulemme käyttämään kaikenlaista teknologiaa 

Taivaassa.  

Siis älkää ajatelko hetkeäkään, että teillä ei tule Taivaassa olemaan mitään millä soittaa, koska 

teillä tulee olemaan. Ja kun me tulemme takaisin Maapallolle, myös täällä tulee olemaan 

teknologiaa. 

Siispä, älkää ajatelko hetkeäkään, että kun te menette Taivaaseen, nämä asiat tulevat loppumaan. 

Ei, kaikki nämä taidot tullaan laittamaan käyttöön ja täydellistämään ja kun me tulemme takaisin 

Maapallolle, niitä tullaan myös käyttämään.  

Tulevaisuudessa on suunnaton määrä toivoa. Taivaaseennosto on kaukana,kaukana,kaukana 

lopusta – meidän elämämme tulee jatkumaan ja me tulemme jatkamaan kunnian tuomista 

Herralle.  

Siinä vaiheessa, minä vain tunsin hieman… ehkä, itsesääliä, en tiedä. Sanoin, ”Jeesus?” tavallaan 

kuin säälittävänä ja surkeana kuiskauksena, kun kyyneleet pulppusivat silmiini. 

Minä olin ajattelemassa, kuinka minä todella kaipasin laulamista ja kosketinsoittimeni soittamista. 

Ja minä aioin sanoa Jeesukselle, että milloin minä tulen pystymään soittamaan kosketinsoitintani 

jälleen?  

Mutta Jeesus keskeytti ajatukseni. Hän nosti minun leukaani, ”Minä tiedän. Ei mene enää kauan. 

Minä tiedän, Minä näen sydämesi kaipuun, mutta toistaiseksi sinä olet valinnut paremman osan. 

Se tulee, se on tulossa sinulle, eikä siihen mene kauaa.”  

( Clare ) ”Mutta, enkö minä voi jotenkin sisällyttää sitä päivään?” Minun aikatauluni on muuten jo 

todella tiukka. 

( Jeesus ) ”Me katsomme sitä, Lapsi. Me katsomme sitä.” 

 

 

119. Uni Taivaasta…  

Jeesus puhuu sen Ulottuvuuksista, Kärsimyksestä & Palkkioista 

 
ULOTTUVUUDET, KÄRSIMYS & PALKKIOT  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Elokuuta, 2015. 
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( Clare ) Olkoon Herran siunaukset kanssanne, Sydänasukkaat. 

Ylistyshetken aikana tänä iltana, minulla oli näky Herrasta, Hänen kauniista valkeasta hevosestaan 

ja minusta ratsastamassa, olin Hänen takanaan, minun käteni oli laitettu Hänen vyötärönsä 

ympärille, kun me ryntäsimme palatsin kivipihalle. 

Kun minä tulin istumaan ja kuuntelemaan Hänen ääntään, minä jaoin sen Hänen kanssaan ja Hän 

vastasi minulle ja sanoi…  

( Jeesus ) ” Unelmoi uniasi, Minun Rakkaani. Sillä pian jonakin päivänä, Minä tulen varmasti 

heilauttamaan sinut Minun ratsuhevoseni selkään ja tuomaan sinut Paratiisiin Minun kanssani.”  

” Näissä näyissä ei ole mitään väärää. Itse asiassa, ne ovat inspiraation malliesimerkki sinulle elää 

pyhää elämää, kunnes Minä tulen hakemaan sinua.” 

” Kuinka kauniit ovat hyvien uutisten tuojien jalat. Jonakin päivänä. Jonakin päivänä, Minun 

Rakkaani, me tulemme nousemaan palatsin portaita ja sinä tulet ottamaan oikeutetun paikkasi 

Minun vieressäni Valtaistuin Huoneessa. Siihen asti, unelmoi niin paljon kuin haluat. Kenen sinä 

luulet inspiroivan niitä unia muutenkin?” 

( Clare ) Sivuhuomautuksena tässä, Herra puhuu meistä kuninkaina ja kuningattarina ja me 

tulemme laskemaan kruunumme Hänen edessään. Siis tätä sovelletaan koko Ruumiiseen. 

( Jeesus ) ” Minä haluan, että te ajattelette enemmän ja enemmän palkkioitanne, kun ajat tulevat 

pimeämmiksi, jopa nyt kun pimeys on lisääntymässä, on hyvä keskittää mielenne Taivaallisiin 

asioihin ja siihen, mitä Minä olen luvannut teille.” 

” Energiaan, joka ei koskaan lopu, inspiraatioon ilman turhautumista, päämäärienne 

saavuttamiseen helposti, iloisia ilmeitä ympärillänne kaiken aikaa, ilontäyteisen elämän eläminen 

tulee olemaan helppoa kuin hengittäminen.”  

” Koskaan ei tule olemaan hetkeä, jolloin ei ilmaistaisi kunniaa tai ylistystä Minulle jollakin tavalla. 

Jatkuvaa ylistystä kellon ympäri.” 

( Clare ) Jeesus, ihmiset sanovat, että Taivaassa ei ole aikaa.  

Jeesus nauroi… ”Mistä he saivat sen mielikuvan?Enkö Minä sanonut, että Minä olen Alfa ja Omega, 

alku ja loppu, mikä on, ja mikä oli ja mikä on tuleva, Kaikkivaltias. Siinä virkkeessä yksinomaan, aika 

on ilmaistu kahdesti. Kuinka voi olla alku ja loppu, ilman että välissä on jotakin? Kuinka voi olla 

mennyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta? Aika on olemassa Taivaassa, mutta ulottuvuudet 

vuorottelevat.” 

( Clare ) Minä ajattelin itsekseni, ”Voi pojat, tämä tulee olemaan minulle liian vaikeata seurata.” 

Jeesus korjasi minua ja sanoi… ”Vain kuuntele… ja ehkä se ei olekaan. Anna sille mahdollisuus.”  

( Clare ) OK.  

( Jeesus ) ”Vaikka Minä en ole paljastanut koko konseptia ajatusmuodossa sinulle, se ei tarkoita, 

etteikö se olisi todellista ja ettetkö sinä voisi käsittää sitä. Tässä, kuuntele huolellisesti ja Minä 

tulen selittämään sen sellaisella tavalla, että sinä voit ymmärtää.” 
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( Clare ) Sillä hetkellä ajassa, minulla oli paljon luottamusta Häneen. Ei paljon itseeni, vaan paljon 

Häneen, niinpä minä kuuntelin hyvin huolellisesti. 

( Jeesus ) ” Kun Minä sanon, että ulottuvuudet vuorottelevat, Minä tarkoitan, että eri ajat 

haihtuvat näkyvistä ja ilmestyvät näkyviin merkittävyydessä. Taivaassa on niin monia erilaisia 

ulottuvuuksia, ettei niitä voi edes alkaa laskemaan.”  

” Jokainen elämänmuoto, jonka Minä ikinä loin, sillä on oma ulottuvuutensa, paikka, joka on 

merkittävä sen olemassaololle. Ja jokainen ulottuvuus liittyy yhteen toisten ulottuvuuksien kanssa, 

niin että kuvio muodostaa yhtenäisen olemassaolon.” 

” Paljon samalla tavalla kuin tilkkutäkki, missä jokaisella tilkulla on oma ainutlaatuinen muotonsa 

ja mallinsa, mutta se on yhdistynyt kokonaisuuteen. Jokainen kertoo oman yksilöllisen 

olemassaolonsa tarinaa ja sen yhteisen olemassaolon tarinaa.”  

” Aivan niin kuin sinä tarkennat kameraa, eri aikakaudet tulevat tarkasteltaviksi Minun 

valinnastani, elämä ja aktiivisuus jatkuvasti on olemassa – mutta se, mitä sinä näet, riippuu siitä, 

mitä Minä tarkennan sinun nähtäväksesi.” 

( Clare ) Tarkoitatko Sinä, että tulevaisuus on olemassa nyt, mutta se on minun tarkennukseni 

ulottumattomissa?  

( Jeesus )” Se on täsmälleen oikein.” 

( Clare ) Mutta… sehän tarkoittaisi, että Sinä tiedät Taivaaseennoston päivämäärän!  

( Jeesus ) ” Voi, mistä Minä tiesin, että sinä aioit sanoa sen?”  

( Clare ) Sinä arvasit…?  

( Jeesus ) ” Hyvin vitsikästä. Mutta Minä olen suostunut Minun Isäni asettamaan rajoitukseen, niin 

että Minä en voi nähdä. Ymmärrätkö?” 

( Clare )Hmmmm. 

( Jeesus )” Haluatko sinä lisää?”  

( Clare ) Jeesus, mitä ikinä Sinä haluat jakaa, sen minä haluaisin kuulla. 

( Jeesus )” Kun Minä sanon, että Taivas on jatkuvaa iloa, Minä puhun ikuisuuden vaipasta, joka on 

yhteen kudottu Taivaassa; mikä on ainutlaatuinen ulottuvuudelleen. Ikuisuus kestää ainiaan. Eikö 

totta?”  

( Clare ) Kyllä, minun määritelmässäni, kyllä. 

( Jeesus ) ” Ja se on oikein sinun huomiokyvylläsi, koska Taivaassa sinun katseesi on tarkentunut 

Ikuiseen. Maapallolla, sinun katseesi on tarkentunut ohikiitävään hetkeen. Yksi syy, miksi te olette 

niin hyväntuulisia ja iloisia Taivaassa, on sen täyteys, sen jatkuva laajentuminen, iloa niin kauas 

kuin silmä kantaa, ikuisesti kukkivia kukkia.” 

” Kun taas täällä Maapallolla, kukka haihtuu ja tietyn elämän ja kuoleman kiertokulun saattoi 

liikkeeseen synti. Kun synti poistetaan, elämä on ikuista.” 
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( Clare )Mutta demonit elävät ikuisesti ja ne ovat ikuisesti tuomittavia ja synnillisiä? Kuinka se 

toimii?  

( Jeesus ) ” Olento, jonka Minä olen luonut, on ilman kuolemaa, kukan ruumis tällä Maapallolla käy 

läpi sen kiertokulun, koska se on altistettu turhuudelle Maapallolla. Mutta Taivaassa? Ei.”  

( Clare ) Tarkoitatko Sinä, että jokainen kukka, jonka sinä olet koskaan luonut, elää Taivaassa 

ikuista elämää? 

( Jeesus ) ” Täsmälleen!”  

( Clare ) Vau! Se on aika paljon kukkia!  

( Jeesus ) ” Taivas on suunnaton paikka, jossa on sisäisiä, kertomattomia ulottuvuuksia, joita 

kaikkia pitää yhdessä Minun Rakkauteni ja Minun Iloni. No niin… siinä oli tarpeeksi olettamuksia 

tälle illalle. Kuinka voit, Clare?”  

( Clare ) Tiedätkö, Herra. Minä en voi hyvin. 

( Jeesus )” Kyllä, tyttäreni, Minä näen sinun ponnistelusi. Tiedätkö, että tänä iltana sieluja tulee 

Herran luo juuri nyt sinun kantamasi painavamman ristin vuoksi?” 

( Clare ) Tuleeko?  

( Jeesus ) ” Valehtelisinko Minä sinulle?”  

( Clare )Et tietenkään!  

( Jeesus ) ” Kyllä, on tulossa. Minä olen pahoillani siitä, mitä sinä kärsit, mutta älä lannistu. Sinä 

kannat hedelmää, Minä pidän sinua lähellä sydäntäni ja lohdutan sinua, Minun lapseni. Anna 

Minun suoda sinulle Minun voimaani, salli Minun kantaa sinua, Clare. Salli Minun.”  

( Clare ) Sillä hetkellä, Minä sain inspiraation ottaa vastaan ehtoollinen. Mutta Minä kysyin 

Häneltä, ”Kuinka minä teen sen? Kuinka minä sallin Sinun suoda minulle Sinun voimaasi?” 

( Jeesus ) ” Anna tämän ehtoollisen imeytyä koko ruumiiseesi ja olemukseesi, että voimistuisit 

siitä. Ja Minä tulen kantamaan sinua. En sillä tavalla, että sinä välttämättä huomaisit. Mutta 

jälkitarkastelussa, taaksepäin katsoessasi sinä tulet kysymään, ”Kuinka minä selvisin siitä?”.”  

” Sinä selvisit siitä, kun Minun Voiani täydellistyi sinun heikkoudessasi. Ja meidän ehtoollisemme 

yhdessä imeytti sinuun Taivaallista voimaa. Nauti niistä hetkistä, kun Minä sulan sinun 

olemukseesi, Minun Rakkaani.”  

( Clare ) Ja sivuhuomautuksena, kun vastaanotin ehtoollisen, pieni öylätti, joita käytän, suli täysin 

ilman, että minä tiesin, minne se meni. En ole koskaan aikaisemmin kokenut sitä, se vain täysin 

katosi. Me emme käytä pita leipää enää, siinä on liikaa muruja. Siispä, kristillisestä kirjakaupasta 

me löysimme puhtaita vohveleita. Vehnävohveleita – ja niitä me käytämme. Ne ovat itse asiassa 

todella mukavia. Minun ei tarvitse murehtia muruista ja puremisesta ja kaikesta siitä.  

( Jeesus ) ” Se meni sinun ruumiisi joka soluun, jokaiseen olemuksesi kuituun. Voi, kuinka Minä 

rakastankaan sinua. Minä tiedän sinun kärsimyksestäsi ja tämä risti on niin Minua miellyttävää. 

Siispä pyydän, kestä Minua, Minun Rakkaani.”  

( Clare ) Minä rakastan sinua, Jeesus.  
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( Jeesus ) ” Minä tiedän. Se näkyy.” 

 ” Voi, Minun Rakkaat Morsiameni, Minä toivon, että tällä hetkellä Minä voisin lievittää teidän 

kärsimyksiänne. Mutta Minä voin tehdä teidät voimakkaammiksi. Tulkaa Minun luokseni 

ehtoollisessa. Nautiskelkaa Minun läsnäolostani teidän kanssanne, kun te olette ehtoollisessa ja 

sallitte sen liueta kielellenne.”  

” Lepääminen ja keskittyminen Minuun, sen Minä olen antanut teille osana Minun omaa 

ruumistani, yhdenmukaistaakseni teidät Minun Kuvakseni armeliaisuudessa, rohkeudessa ja 

kestävyydessä.”  

” Kuinka ihania te olettekaan, Minun ikuiset kukkani! Kuinka tuoksuvia ovat teidän uhrauksenne 

sielujen puolesta. Älkää ottako mitään väärää syyllisyydentunnetta siitä, jos vastaanotatte 

rukouksen, että parantuisitte sairauksistanne. Siinä tapauksessa Minä tiedän, mikä on parasta 

teille ja Minä halusin, että te parantuisitte.”  

” Mutta niissä tapauksissa, jolloin teidän tilanteenne ei parane, muistakaa: me teemme suurta 

työtä yhdessä. Te olette, paasto uhrauksillanne, pehmittämässä sydämiä Minun puolestani ja 

voimistatte Minun työtekijöitäni pelloilla.”  

” Minä tiedän, että se on vaikeaa nyt, koska te ette näe hedelmää. Jotkut asiat Minun täytyy 

piilottaa teiltä, ettette te ylpisty. Mutta uskotteko Minun sanani siitä? Tuletteko te uskomaan 

Minua ja tietämään, että Minä olen tyytyväinen teihin?”  

” Kyllä, pimeys on lisääntymässä. Kyllä, asiat vaikeutuvat, kuin menisi läpi hernekeiton. Mutta 

Minä olen teidän kanssanne, enkä salli teidän pyörtyä, jos te vain tulette Minun luokseni 

uudistumaan, ylistyksessä ja ehtoollisessa.”  

” Menkää nyt, Minun Ihana Puutarhani. Teidän tuoksuvat uhrinne saavuttavat Minun Isäni 

Valtaistuimen. Hän lähettää matkaan enkeleitä teidän puolestanne. Jopa teidän huokauksenne 

toisen puolesta saavuttaa Hänen sydämensä ja liikuttaa Hänet myötätuntoon.”  

” Te olette kauniita, Minun Morsiameni. Voi, te olette kauniita!” 

 

 

120. Jeesus sanoo…  

Minun Poissa Tolaltaan Oleva Morsiameni & Myötätuntoni Häntä Kohtaan 

 
MINUN POISSA TOLALTAAN OLEVA MORSIAMENI & MYÖTÄTUNTONI HÄNTÄ KOHTAAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 31. Elokuuta, 2015.  

( Clare ) Herran siunaukset ovat kanssamme, rakas Perhe. Ja… sain olla koekaniinia jälleen!  

Näyttää siltä, että Herra menee syvemmälle minun puutteisiini. Ei sillä, että Hän koskaan antaisi 

minulle lepoa siitä… koska minä en anna Hänelle lepoa omine kepposineni.  

Jatkan pikku kertomustani siitä, kun siirsimme (Rae, Raema) asuntoauton kiinteistöltä, kun me 

viimein saimme valtavan asuntoauton pois paikaltaan, tuhoten kaiken tiellään olevan, myös 
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kivipuutarhamme ja puuntaimemme. Meillä oli nuori vapaaehtoinen, hän tuli auttamaan meitä 

laittamaan asioita paikalleen puutarhassa.  

No niin, minun pitäisi antaa teille vähän puutarhan historiaa. Kun me muutimme tähän hylättyyn 

taloon, joka oli ollut vallattuna, se oli täynnä pois heitettyä tavaraa, kanistereita, pulloja ja neuloja, 

pottia, vaippoja, mitä vain. Isolla takapihalla oli vanha romutettava auto, valtava poppelipuu ja 

mutaa joka puolella. Aviomieheni halusi käyttää sitä parkkialueena. Se oli aikamoinen yhteenotto…  

Minulla oli muita suunnitelmia. Kun auto oli poissa, yritin luoda erämaan tuntua vuoriston kivillä, 

itse asiassa menin sinne, missä meidän vuoristo turvapaikkamme on, ja toin sieltä kauniita kiviä. Ja 

joitakin meksikonmäntyjä, jotka ovat niitä kauniisti harmaantuvia tukkipuita ja istutin niitä 

alkuperäisten kasvien kanssa. Vesi oli syöksynyt alas katua pitkin ja jostakin syystä kääntynyt tälle 

kiinteistölle ja tuonut mukanaan mutakerroksia. 

Niinpä me teimme mutkittelevan virran, rajasimme kivillä kanavoidaksemme vedet kahden 

kaarisillan alta. Puutarha oli pyöristetty ja vapaamuotoinen, siispä mikään ei ollut neliömäistä tai 

yksitoikkoista. Se todella näytti syvällä metsässä olevalta paikalta, salaiselta puutarhalta.  

Nyt, palataan vapaaehtoiseemme ja kivien takaisin laittamiseen… jos olet naimisissa taiteilijan 

kanssa… no niin, sinä tiedät millaisia maanvaivoja he voivat olla. Pikkumaisia, pikkumaisia, 

pikkumaisia.  

Minä tuotatin hänellä takaisin kaikki kivet puutarhan rajoja varten ja laitatin ne uudelleen 

paikoilleen. Tietenkin hän teki, mitä kuka tahansa 22 vuotias tekisi, teki sievän, neliömäisen, siistin 

ja steriilin puutarhan. 

Ensimmäisen kerran, kun kävelin siinä, ajattelin itsekseni, ”Korjaan tuon myöhemmin. Se voi 

odottaa.” 

Kaksi tuntia myöhemmin, minun täytyi kävellä siitä jälleen ja ajattelin, ”Minun täytyy korjata tuo! 

Ok, sinun täytyy korjata se, mutta ensi viikolla, ei nyt!”  

Sitten tulin siihen jälleen… siitä seurasi toinen väittely. Joka kerran, kun kävelin siitä ohi, kamppailu 

sukeltaa korjaamaan se vain pomppasi minuun, kuin Manulle illallinen!  

Se oli eilen. Se, kuinka selvisin yöstä, siitä minulla ei ole käsitystä. Ymmärrättehän, että kun on 

fibromyalgia ja tekee jotakin raskasta työtä, kuten siirtää kiviä, silloin on kukistettu olo päivän tai 

pari. 

Siispä aloin kiistelemään itsekseni. ”Et voi tehdä sitä – se tulee sekoittamaan sinut”. 

Mutta sitten minun täytyi kävellä siitä ohi jälleen ja sanoin itselleni, ”Itsekontrollia, voit tehdä sen 

tällä viikolla.”  

Mutta se nakersi minua ja kieltäytyi loppumasta. Olin tähän projektiin sukeltamaisillani ja 

ennallistamaisillani mukavan,polveilevan puutarhani joka kerta, kun kävelin siitä ohi.  

Kuten tavallista, olin hieman tokkurassa tänä aamuna, kun heräsin. Ja kahvini jälkeen olin menossa 

rukoilemaan ja vaihtamaan aamuhymyjä Herran kanssa ja ajattelin itsekseni, ”Jos vain siirrän kaksi 

kiveä, tunnen oloni paremmaksi sen suhteen ja voin jättää sen rauhaan.” Se iski minuun, kun 

menin ottamaan pyykkejä narulta.  
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Aivan. Ne kaksi kiveä olivat alku 30 minuutin projektille, jotka saivat minut nilkuttamaan taloon, 

kun pakotin itseni jättämään sen rauhaan maanantaihin asti… ja sitten saattaisin sen loppuun. 

Mutta ainakin toistaiseksi, se oli niin kuin se oli ollut. Tavallaan. Voin viimeinkin LEVÄTÄ. Vai? Niin 

sitä luulisi…  

Selviydyin rukoilemaan ja kun istuin Herran eteen, kuten tavallista, kun sallin pakkomielteitteni 

hallita itseäni, tunsin syyllisyyttä. En pystynyt edes katsomaan Häntä. Sitten muistin, mitä olin 

ohjeistanut teitä kaikkia tekemään, kun tuntee, että on mokannut, älä juokse poispäin Hänestä, 

juokse Hänen luokseen. Ja kun katsoin ylös ja keskitin silmäni hengelliselle alueelle, siinä oli Minun 

suloinen Jeesukseni hymyillen minulle ja Hän veti minut itseään vastaan ja halasi minua tiukasti. 

”Voi, kiitos sinulle, Herra. Nyt voin todella ryhtyä rukoilemaan. En tunne oloani enää niin 

huonoksi.” Hän ei ollut vihainen tai tuomitseva minua kohtaan, Hän vain oli iloinen nähdessään 

minut.  

No niin, tehän tiedätte, kun alkaa rukoilemaan, miljoona asiaa alkaa tulla esiin kuin tyhjästä. Mutta 

minun tapauksessani, puutarha vainosi minua ja nautin Herramme Suloisesta Läsnäolosta, mutta 

muutama minuutti myöhemmin huomasin olevani nilkkoja myöten kauniissa kivissä, 

järjestelemässä asioita puutarhassa – omassa päässäni siis. Yhä rukoilemassa Herran kanssa – osa 

minusta. Mutta loppuosa oli ulkona puutarhassa!  

Voi Ei! Luulin, että olin jo päässyt tästä!! 

Toruin itseäni ja keskitin itseni uudelleen Herraan, Hän piteli minua ja hymyili.  

”Luulin, että Minä en koskaan saisi sinua takaisin.” Hän sanoi, kun tarrauduin Häneen.  

Jälleen nautiskelin Hänen läsnäolostaan ja kerroin Hänelle, kuinka paljon rakastin Häntä. Ja… noin 

kymmenen minuutin kuluttua olin jälleen päässäni lajittelemassa kauniita kiviä puutarhassani. J ä l 

l e e n!   

Keskityin uudelleen ja siinä Herra oli, yhä hymyillen. ”Tervetuloa takaisin.”  

Sanoin, ”Voi Herra, olen pahoillani, että en voi pysyä tässä Sinun kanssasi. Mieleni pyrkii 

vaeltamaan takaisin puutarhaan keskeneräisten asioiden luo.”  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, kerro heille.”  

( Clare ) Voi ei, Herra! Ei kai minun täydy kertoa heille, täytyykö?  

( Jeesus ) ”Kyllä. Minä haluan, että sinä kerrot heille.”  

( Clare ) Ajattelin, ”Voi, ei tämä voi olla Herra, tämä ei ole niin tärkeää muille kerrottavaksi, onko 

se? Todella?” Siispä, menin ja tarkistin Raamatun Lupaukset-kirjasta ja aukaisin sen kohdasta Pyhä 

Henki. Hmm… OK. Tämän ympäri ei ole luisteleminen.  

Siispä, nyt kun olen jakanut heikkouteni, Herra, onko mitään muuta, mitä SINÄ haluat sanoa?  

( Jeesus ) ”Kun otat virkistävää, kuten kofeiinia tai kahvia tai mitään muuta vahvaa juomaa 

auttamaan rukoilemisessa, olet paljon todennäköisemmin vedettävissä projekteihin, jotka ovat 

vaivanneet, ennen kuin selviydyt rukoilemaan. Siispä vain päivitys. Minä ymmärrän, että monet 

tarvitsevat jotakin herättämään päivän eri aikoina, erityisesti kun tulette rukoilemaan Minun 



 
68 

 

kanssanija Minä haluan jakaa rituaalin kanssanne juoda kahvia yhdessä. Se on suloista aikaa, kun 

mielenne keskittyy enemmän ja enemmän Minuun.”  

”Kuitenkin, olkaa varuillanne, kun ajatuksenne alkavat pomppia seinille. Jos jotain tulee mieleen, 

kirjoittakaa se ylös ja jättäkää se myöhemmäksi. Se tulee auttamaan teitä lähettämään se 

matkoihinsa tietoisuudestanne. Jos te ette kirjoita sitä ylös, sillä on tapana jatkaa 

häiritsemistänne.”  

”Minun Lapseni, Minä haluan teidän tietävän, että Minä en tuomitse teitä vaeltelevasta mielestä. 

Minä ymmärrän teidän heikkoutenne. Minä olen niin iloinen, kun te palaatte Minun luokseni ja 

halaatte Minua rakkaudellanne. Se saa Minut unohtamaan, että te koskaan ajelehditte pois.”  

”Ettekö te tiedä mikä suuri kunnia Minulle on vastaanottaa ylistystä Minun Luomakunnaltani ja 

erityisesti Minun kunniakkailtasaavutuksiltani, Minun Morsiamiltani. Minä olen niin otettu 

omistautumisestanne, että en voi muuta kuin hymyillä. Huolimatta teidän maailmallisten asioiden 

ruokahalustanne, te jatkatte niiden laittamista omille paikoilleen. Ja tästä Minä olen niin 

kiitollinen. Kuinka Minä voin olla vihainen tai torua teitä, kun te tulette Minun luokseni 

heikkoudessanne ja paljastatte vikanne.”  

”Tiedättekö te, että he, jotka näyttäytyvät täydellisinä, aivan kuin heillä ei olisi vikoja, he 

surettavat Minua. He, jotka käyttävät aikaa osoittaa toisten vikoja, se koskee Minun Sydämeeni. 

Kyllä, vian löytäminen sisarestanne, veljestänne, on juuri Minun omaan sydämeeni lyömistä. Tämä 

koskee Minuun paljon enemmän kuin keskittymisenne puute tai kevytmielisyytenne.”  

”Tiedättekö, Minun Morsiameni, yrityksissänne päästä lähemmäs Minua, Minä myös kiinnitän 

huomiota siihen, mikä menee mieltenne läpi ja tulee ulos suistanne. Jos te haluatte olla 

lähempänä Minua, jos te haluatte miellyttää Minua, tietäkää, että asia, josta teidän kaikkein 

eniten pitää päästä irti, on vian löytäminen toisistanne.”  

”Avioliitossa, se on helppo asia tehdä, erityisesti koska vihollinen haluaa rakentaa vieraantumisen 

muurin ajan kuluessa. Hyvin hitaasti, niin että te ette huomaa, että niin tehdään, kunnes te 

heräätte eräänä aamuna ja tunnette kylmyyttä itsenne ja puolisonne välissä. Kylmyyttä, joka on 

rakentunut kuukausien ja kuukausien kuluessa, kun te löydätte vikaa pienistä ärsyttävistä asioista 

ja ajatte hänet pois luotanne.”  

”Pikkuhiljaa te väheksytte toinen toisianne. Minä haluan teidän pikkuhiljaa kohottavan toisianne. 

Pyydän, Minun Morsiameni, on ollut tarpeeksi tuomitsemista; piikittelyä, vian etsimistä 

maailmassa. Minä haluan teidän tulevan toivon, rohkaisun majakoiksi – kohottavan toisianne, 

rohkaisten toinen toisianne, ilman hiukkaakaan ennakkotarkistuksia.”  

”Tämä ajaa ihmiset pois ja saa Minut löytämään vikaa teistä. Mutta kun Minä näen teidän 

lastenkaltaisen viattomuutenne, avoimesti julistaen omat vikanne jakun ette löydä mitään 

negatiivista veljestänne ja sisarestanne, se saa Minut halaamaan teitä jopa entistä kiintyneemmin 

ja täysin jättäen huomiotta teidän puutteenne.”  

”Totuus on: Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. On totta, että tuomitseminen tuo 

tuomitsemista ja ylistys tuo ylistystä. Nämä ovat elämän vuorovaikutussuhteet. Nämä ovat 

onnellisuuden säännöt ja varmasti lyhin tie Minun suosiooni.”  
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”Minä rakastan teitä kaikkia niin kovasti. Onnellisia tulette olemaan, jos kuulostelette Minun 

neuvonpitoani.”  

”Minä siunaan teidät nyt armolla tunnistaa, missä olette olleet kriittisiä muita kohtaan. Minun 

Henkeni on teidän kanssanne auttamassa teitä tekemään tämän muutoksen. Ja muistakaa 

paljastaa vikanne Minun edessäni. Minä olen aina niin iloinen rohkaistessani ja avustaessani teitä 

pääsemään niistä yli.” 

”Minä odotan teitä aina hymyn kanssa. Tulkaa luokseni joka päivä ja hymyilkäämme toinen 

toisillemme. Sitten olkaa tietoisia, että Minä pidän teille seuraa läpi koko päivän ja Minä hymyilen 

teille. Tämä tulee katkaisemaan vihollisen syytökset siitä, että olen ankara ja sensuroiva Jumala, 

joka löytää vikaa teistä ja mulkoilee teitä.”  

”Antakaa Minun hellän hymyni imeytyä teihin ilon kera, Minun Morsiameni. Jonain päivänä pian te 

tulette halaamaan Minun hymyilevää läsnäoloani, kun me nousemme Taivaaseen.”  

”Jonain päivänä hyvin pian.” 

 

 

121. Jeesus sanoo: Kun Pimeys lisääntyy, niin täytyy Ylistyksennekin lisääntyä 

 
KUN PIMEYS LISÄÄNTYY… NIIN TÄYTYY YLISTYKSENNEKIN LISÄÄNTYÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 1. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on meidän kanssamme ja on johdattamassa meitä, rakkaat Sydänasukkaat.  

Minulla oli kaunista aikaa ylistyksessä tänä iltana – vain niin kaunista. Tulin ylistykseen kertoen 
Herralle, ”Herra, en voi tehdä tätä omin voimin. Minä tarvitsen Sinua auttamaan minua 
ylistämään, kuten SINÄ haluat minun ylistävän. Join suuren kupillisen vahvaa kahvia ja se auttoi 
vähän. JA pidin keskittymiseni, en ajelehtinut projektiin. Tämä aika oli varattu Hänen seurassa 
oloonsa ja se oli niin kaunista, laitoin soimaan muutaman hyvin suoraan ylistävän laulun.  

Joitakin Terry MacAlmonin lauluja, jotka ovat suoraa ylistystä ja se kuulosti paljon siltä, mitä on 
meneillään Taivaassa, kaikenlaisia soittimia ja kuoro. Se oli hyvin, hyvin voimallista ylistysaikaa. 
Antakaapa, kun katson, mitä minä käytin – minä haluan jakaa sen teidän kanssanne.  

”I Came to Worship You” (=Tulin ylistämään Sinua) – ”We Glorify The Lamb” (=Me Ylistämme 
Karitsaa) – ”I Stand in Awe of You” (=Olen vain Kunnioittamassa Sinua Syvästi) – ”O the Glory of 
Your Presence” (=Oi Sinun Läsnäolosi Kunnia) – kaikki Terry MacAlmonilta. Ne ovat hyvin, hyvin 
voimallisia. ”Let Your Glory Fall” (=Anna Armosi Laskeutua) on vielä yksi. Kahdeksan minuuttia ja 
neljäkymmentäkolme sekuntia pitkä ja se on hyvin voimallinen tuomaan teidät Isän läsnäoloon. 
Soittolistan linkki näihin lauluihin on videon alla.   

Kiitos Sinulle Herra, että autat minua ylistämään ja saamaan niin kauniin kaipauksen Sinuun. Oi 
Kiitos Sinulle.  

( Jeesus ) ”Minun Kyyhkyni, se tulee pursuamalla huokosistasi, kun saamme sen pois 
alakuloisuudesta. Päivän ja elämän uupumuksesta. Minä tiedän, että monet Minun Astioistani 
jaloa käyttöä varten ovat taistelemassa kelpo taistelun juuri nyt, he ovat uupuneita ja ehtyneitä. 
Enemmän ylistystä, Rakkaat. Enemmän ylistysaikaa Minun kanssani. Enemmän virkistyksen aikoja, 
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pitääksenne loitolla pimeyden voimat. Tämä todella on pimeää, pimeää aikaa ja vaatii 
erityislaatuista sitoutumista Minuun. Pimeys on lisääntymässä, enemmän ylistystä tarvitaan.”  

( Clare ) Sivuhuomautuksena haluaisin vain sanoa, että Carol ja Ezekiel ja minä olemme todella 
tunteneet tuota uupumusta, tuota vastustusta. Kuin pimeys on kasvamassa tiheämmäksi – siitä on 
vaikeampaa päästä läpi. Me olemme fyysisesti loppuun uupuneempia – me olemme todella 
kamppailleet, kaikki meistä ovat. Minä luulen, että se johtuu siitä, mitä Herra sanoi 
mielenkiinnottomuuden hengen ja Iisebelin hengen sorrosta – on olemassa estämistä, energian 
uuvuttamista, lannistaminen saa teistä otteen.  

Herra sanoi, että tapa päästä tästä yli, on ylistäminen. Ylistäminen, ylistäminen, ylistäminen. Ja 
niinpä se on vahvin puolustuslinja, mikä teillä on. Varmistukaa, että musiikki, jota valitsette, 
suoraan kunnioittaa ja ylistää Herraa. Lauluja, joilla on merkitystä ja tarina on hieno ja ne voivat 
tuoda teidät Herran läsnäoloon, mutta on olemassa ylistyksen tarvetta, tarvetta suoraan ylistää 
Herraa hengessä ja totuudessa. Sitä varten, teidän täytyy löytää joitakin hyviä ylistyslauluja ja 
lisätä teidän muut omistautuvat laulut, joiden tunnette tuovan teitä lähelle Häntä sen avulla, niin 
että te olette ylistämässä Taivaallisissa hoveissa.”  

Joka ilta, kun valitsen joitakin Terryn lauluja, kuten ne, joista juuri kerroin teille, minä näen 
Taivaitten aukeavan ja näen Isä Jumalan Valtaistuimella ja Herran minun oikealla puolellani. Ja, 
kun ylistän Häntä, se vie minut aivan Taivaalliseen hoviin. Ja sinne te haluatte mennä 
ylistyksessänne, te haluatte, että teidät kuljetetaan juuri siihen paikkaan. Koska ajat, joissa 
olemme juuri nyt, ovat pimeydessä ja lisääntyvässä pimeydessä – ja tämä on hyvin tärkeää teille.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että Minun Morsiameni ovat uupuneet odottamaan Minua. Minä lupaan 
teille, ei mene enää kauan. Maailma on pursumassa saumoistaan ja Minä pitelen sitä kaikkea 
koossa vain yhdellä sormellani, mutta kun Minä poistan sen sormen, kaikki lähtee liikkeelle. Sillä 
aikaa, käyttäkää tätä sisäisenä aikana kasvaa lähemmäs ja syvemmälle Minun kanssani. Te 
tarvitsette enemmän Minua, Minun Morsiameni, paljon enemmän Minua, kun pimeys todella on 
lisääntymässä.”  

”Minä tiedän, että Minä sanoin sen juuri, mutta Minä en voi sanoa sitä tarpeeksi. Ensimmäisellä 
kerralla se ei mennyt läpi kaikille. Mutta nyt, kun me olemme vetäneet huomion siihen, useammat 
tulevat oivaltamaan, mitä heidän elämistään puuttuu. Enemmän ylistystä.”  

”Clare, tämä olen Minä… se, mistä olet selvinnyt menneessä, siinä ei enää ole tarpeeksi Minua, 
että selviytyisit näistä lisääntyvän pahuuden päivistä. Minä tiedän, että joillakin teistä ei ole sen 
kaltaista aikaa, mutta Minä pyydän laittamaan sivuun enemmän asioita, että saisitte aikaa. Miltä 
teistä tulee näyttämään, kun käännytte ja katsotte taaksenne maallista elämäänne ja näette kaikki 
pinnalliset ja merkityksettömät asiat, joihin käytitte aikanne? Eikö se tulekin näyttämään hyvin 
typerältä, että te ette ympärileikanneet sydäntänne enemmän ja antaneet Minulle aikaa, jonka 
tuhlasitte typeriin asioihin?”  

”On vielä monia asioita, joihin te tuhlaatte aikaanne, asioita, joilla ei ole arvoa ikuisuudessa, 
asioita, jotka toimivat teitä vastaan nykyisyydessä ja ovat haitta. Viihde, aika ravintoloissa ja 
ostoskeskuksissa. Yksinkertaistakaa elämiänne, rakkaat, hallitkaa himoanne tavaroihin. Antakaa 
elämänne pyhille asioille ja Minun palvelemiselleni, ympärillänne olevien puolesta rukoilemiselle ja 
hyvien tekojen tekemiselle. Minä haluan teidän olevan vahvoja pyhyydessä, en vahvoja 
maailmallisuudessa.”  

( Clare ) Ja minä saattaisin sanoa siihen, tämä on aika vuodesta, jolloin me tavallisesti tunnemme 
kiusausta tulla hyvin maailmallisiksi, kun me teemme pesää ja laittaudumme kotoisiksi ja kaikki on 
laitettu talvea varten.”  
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( Jeesus ) ”Teidän ei tarvitse seurustella ystävien kanssa, jotka ovat täysin antautuneet maailmalle. 
Se on ajan tuhlausta. Pikemminkin tehkää elämänne kotona yksinkertaiseksi, virtaviivaiseksi, 
vetäytykää kauemmas ja kauemmas pois maailmasta, kuitenkaan velvollisuuksianne hylkäämättä.”  

”Kun te tulette Minun luokseni, odottakaa virkistyvänne ja saavanne uutta voimaa ja uutta 
elämää. Kun tulette Minun luokseni, odottakaa tulevanne pidellyiksi ja rakastetuiksi ja 
voimistetuiksi sitoutumisessanne Minuun. Minä tiedän, kuinka lopen uupuneiksi te tulette, Minä 
tiedän, kuinka toivottomiksi te joskus itsenne tunnette. Minä jopa kannan teitä niinä hetkinä, 
kunnes te voitte palata Minun luokseni rukouksessa ja me voimme olla yhdessä jälleen kerran, 
tavalla, jolla te voitte vetää Minun Sydämestäni suuria armon, myötätunnon ja rakkauden vetoja 
veljillenne ja sisarillenne.”  

”Tämä ajanjakso on tulossa pimeämmäksi, siksi teidän täytyy imeyttää itseenne enemmän Valoa 
Minusta. Te tulette pysymään pystyssä vakaasti vain siinä määrin, kuin rukouselämänne on aitoa ja 
todella yhteydessä Minuun. Jos te tunnette itsenne kuivaksi rukouksessa, pyytäkää Minua 
auttamaan teitä, ”Herra, minä olen liian pieni, liian laiska, liian sairas, liian heikko. Pyydän, Herra 
rukoile minun kauttani intohimoisesti, auta minua saamaan yhteys Sinuun, auta minua ylistämään 
Sinua.” Minä tulen avuksenne. Heikkouden tunnustuksenne avaa Minun Armoni oven ja Minä en 
voi muuta kuin tulvittaa teidät Taivaallisella innolla Minua kohtaan. Minä korvaan sen, mikä 
puuttuu, koska te olette julistaneet vapaasta tahdostanne, että teiltä puuttuu. Se on intohimoisen 
ja tehokkaan rukouksen salaisuus.”  

( Clare ) Sivuhuomautuksena tässä, nyt Herra otti esille Rhema-ohjelauseiden laatikon, mikä on 
aivan tavallinen arkistokortti laatikko. Siinä on 3,5 tuumaa kertaa 5 tuuman (tuuma=n.2,5cm) 
kokoisia kortteja, joissa on rohkaisun sanoja kirjoitettuna ja kun rukoilee ja ottaa kolme näitä tai 
vain yhden, jos haluaa, suuntaa saadakseen, kun asiat ovat todella kuivia ja etäisen tuntoisia. Tämä 
voi tuoda Herran läsnäoloon välittömästi, jos Hän antaa oikeat kortit, että tuntisi itsensä 
rakastetuksi ja levolliseksi.  

Hän voi vain pyyhkiä pois kaiken epämukavuuden ja ottaa Hänen läsnäoloonsa. Hän on tehnyt niin 
molemmille, sekä Ezekielille että minulla ja Carolille, useita kertoja. Kun nostaa kortin ja se menee 
SUORAAN ongelman ytimeen – ja se on kuin, Vau, Herra! Sinä todella olet täällä, Sinä todella olet 
tässä, samalla sivulla minun kanssani!  

( Jeesus ) ”Toinen tapa lisätä läheisyyttänne Minun kanssani, on saada Rhema, voideltu ohjelause. 
Kun tunnette itsenne alavireisiksi, innottomiksi, ottakaa Rhema-kortti arkistostanne, kuten Clare 
on opettanut teitä. Te tulette hämmästymään siitä, mitä Minä teille annan. Se tulee olemaan juuri 
sitä, mitä tarvitsette päästäksenne yli uupumuksesta ja uskon haaleudesta. Te tulette näkemään, 
että MINÄ OLEN KANSSANNE, Minulla on täysi kontrolli ja Minä ymmärrän, missä te olette. Tämä 
on ikivanha tekniikka, jota Minun profeettani käyttivät säännöllisesti. Etsikää Pyhistä Kirjoituksista 
itse ja löydätte, missä he heittivät arpaa; se on täsmälleen sama periaate.”  

”Joillakin ihmisillä on hatara ymmärrys ja he ovat nopeita tuomitsemaan, he ovat epäonnistuneet 
tunnistamaan, että tämä on tapa, jolla Minä ohjaan teitä, olipa se peräisin Raamatusta, Rhema-
korteista tai jopa auton puskuritarrasta tai laulusta, jolla Minä liikautan teitä. Minun Morsiameni, 
Minä olen AINA, AINA, puhumassa teille. AINA. Älkää rajoittako Minua, älkää nimetkö pahaksi sitä, 
mikä on hyvää ja oikeaa. Olkaa huolellisia siinä, ketä kuuntelette ja aina varmistakaa Pyhistä 
Kirjoituksista se, mitä he sanovat.”  

”Sieltä te tulette löytämään totuuden. Menkää syvemmälle kuin henkilökohtainen mielipide, kun 
ihmiset lannistavat teitä puhumasta Minun kanssani. Muistakaa, viimeinen asia, mitä vihollinen 
haluaa teidän tekevän, on tulla lähemmäksi Minua, kuulla Minua ja että teillä on tapa, millä 
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vahvistaa ja erottaa Minun ääneni ja Minun tapani teille. Siispä, he tulevat yrittämään lannistaa 
teitä kristittyjen ihmisten kautta.”  

”Olkaa varuillanne, monia vääriä profeettoja on maailmassa. Susia lammasten vaatteissa. Teidän 
täytyy oppia kuulemaan Minua ja erottamaan Minut itse. Te ette enää voi luottaa muiden 
tuottavan vastauksia teille, ellette te halua miehen tai naisen johdattavan teitä. Jos te haluatte 
Minun johdattavan teitä, teidän täytyy työskennellä omien vastaustenne puolesta. Te ette voi olla 
velttoja, epäuskoisia tai laiskoja, ettekä saa antaa helposti periksi. Teidän täytyy painaa päälle ja 
olla antamatta periksi, kuten on kirjoitettu. Ja Johannes Kastajan päivistä, tähän asti, taivaan 
valtakunta kärsii väkivaltaa ja väkivallan ihmiset ottavat sen voimalla.”  

”Siksi, kun lihanne on vahva ja haluaa perääntyä haasteesta sinnitellä Minussa, muistakaa 
väkivallan ihmisiä – se tarkoittaa, niitä, joilla on vahva sitoutuminen – ottavat voimalla sen, eivätkä 
anna sen päästä heiltä.” 

”Te tulette näkemään, että Minä olen uskollinen antamaan teille uskon ruiskeen, inspiroidakseni 
teitä tiellänne. Monia asioita on teille opetettu tällä kanavalla ja ne tulevat kohottamaan teitä, kun 
elämä näyttää vain liian pimeältä, liian raskaalta. Pyydän, käyttäkää niitä; ne ovat tärkeitä teille. 
Rhema-laatikkoihinne, kirjoittakaa ylös Minun sanojani teille. Kirjoittakaa Pyhiä Kirjoituksia, 
kirjoittakaa profetioita, kirjoittakaa rukouksia, kirjoittakaa läpimurtoja, kirjoittakaa lupauksia. On 
niin paljon kirjoitettavaa ja sitten myöhemmin voitte vetää niistä.” 

( Clare ) Sivuhuomautuksena tässä, tyypillisesti minulla on sadasta 300 Rhema-korttiin 
tämänhetkisessä arkistossani. Rakentakaa se vain, joka kerta, kun saatte sanan, kirjoittakaa se ylös 
ja laittakaa sinne. Tietyt sanat rakentavat historian ja sillä hetkellä, kun saatte ne kortit, te tiedätte 
TÄSMÄLLEEN, mitä Herra on sanomassa teille, koska kortin mukana tulee historia. Joskus minä 
jopa sutaisen sen ylös kortin taakse, että tiedän – Vau, tämä oli silloin, kun SE tapahtui ja Herra 
antoi minulle tämän sanan ja kaikki onnistui.  

( Jeesus ) ”Kirjoittakaa ylös jopa korjauksenne ja kerrat, kun kaduitte, koska synnin sykleillä on 
taipumusta toistaa itseään. Muistakaa, ”Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele 
Minun luotani ajaksi.” Luukkaan Evankeliumi 4:13. Niin hän toimii, kun te vastustatte, hän odottaa, 
kunnes te olette liian uupuneita ajattelemaan selkeästi ja silloin hän heittää sen teitä kohti jälleen. 
Uupumuksessanne te ette tunnista, mitä teille tarjotaan ja te lankeatte siihen. Olkaa valveilla, 
olkaa varuillanne, hän kyttää teitä.”  

”Minä olen antanut teille paljon ajateltavaa, paljon käytäntöön laitettavaa. Onnellisia te tulette 
olemaan, jos sovellatte tämän elämiinne. Yksinäisiä, hämmentyneitä, heikkoja te tulette olemaan 
ja pimeydessä tulette te kulkemaan, jos ette sovella näitä oppiläksyjä elämäänne. Nyt ei ole aika 
olla laiska.”  

( Clare ) Herra, niin naurettavalta kuin se kuulostaakin, monet ihmiset epäilevät, että onko Sinulla 
kykyä valita oikea kortti heille tai he sanovat, että se on jonkinlaista noituutta tai ennustelua tai 
jotakin.  

( Jeesus ) ”Kyllä, ja samat ihmiset ovat käyttäneet ”Daily Bread Box” (=Päivittäinen Leipä Laatikko) 
korttilaatikkoa vuosia ja koskaan aikaisemmin ei ole ollut ongelmaa. Jotkut ihmiset käyttävät mitä 
tahansa tekosyytä mustamaalatakseen sinut, Clare. Älä kiinnitä heihin mitään huomiota, sillä 
Minäkään en kiinnitä. Minä jatkan opettamista siitä, minkä tiedän olevan hyödyllistä teille kaikille, 
hyväksyivätpä ihmiset sen tai eivät.”  

”Tässä teidän erottelukykynne täytyy mennä syvemmälle.”  
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( Clare ) Herra, voitko selittää, kuinka Sinä teet tämän sillä tavalla, että he voivat ymmärtää?  

( Jeesus ) ”Minun lapseni… kyllä, Minä sanon lapset, sillä te olette vielä hyvin kypsymättömiä 
uskossanne. Jos Minä erotin Punaisen Meren, enkö Minä voi erottaa kaksi arkistokorttia, 
paljastaakseni oikean??? Hmmm? Kuitenkin, joukossanne on niitä, jotka eivät usko, että Minä 
erotin Punaisen Meren, sinähän et ole heidän joukossaan, oletko?”  

”Tarpeeksi tälle päivää, Minun Rakkaani. Minun sanani ulottuvat syvälle ja juurtuvat sieluihinne, 
amen. Nouskaatte lihanne yläpuolelle ja ottakaa valtakunta haltuunne voimalla, amen. Älkää 
koskaan harhautuko Minun Käsivarsistani, kun Minä pitelen teitä Minun sydäntäni vasten… ja 
hengitän Minun Rakkauttani teille.” 

 

 

122. Jeesus sanoo… Minun Kristittyni, olkaa valppaita! Itseinho &  

Tyytymättömyys tarjoavat näille Olennoille laskeutumispaikan 

 
MINUN KRISTITTYNI, OLKAA VALPPAITA! ITSEINHO JA TYYTYMÄTTÖMYYS TARJOAVAT NÄILLE 

OLENNOILLE…  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Syyskuuta, 2015. 

( Clare ) Herran huikea Rakkaus ja Viisaus ovat meidän kanssamme, Sydänasukkaat. Minkä kauniin 

opetuksen Hän antaakaan meille tänä iltana!  

Ylistyshetken aikana näin tummia, tummia, rumia, sinisiä pilviä, tavallaan pyörteen muotoisia, 

aivan kuin katsoisi alas tornadon keskustasta.  

Mutta ulos siitä tuli laumoittain tummasiipisiä olentoja. Mustia, mustasiipisiä olentoja, kuin pilvi. 

Vain laumoittain niitä, lensi meidän tilaamme. En tiedä, edustivatko ne CERNiä ja ulottuvuutta ja 

demoneita, jotka tulevat ulos siitä ulottuvuudesta. Ne vain olivat todella, todella inhottavia. Ja se 

oli pilvi.  

Ne laskeutuivat puihin. Ne muistuttivat jollakin tavalla gargoileja, siivellisiä hirviöitä (rakennusten 

räystäissä olevia) – vain todella saastaisia, pahoja olentoja. Ja esihistoriallisia lintuja, myöskin. 

Minä ajattelen, että Rick Joyner näki jotakin tällaista. Minä luulen, että tämä sattuu yhteen sen 

kanssa, mistä hän on kirjoittanut kirjoissaan. Sitten ne alkoivat sontimaan ihmisten päälle. Ne 

saivat voimaa valkeasta hevosesta, joka oli tapettu ja oli turvonnut – maaten kuolleena maassa.  

Siispä, kun tulin ylistyshetkeen, Herra näytti minulle tämän, Hän halusi minun alkavan kirjoittaa 

sen ylös.  

Jeesus aloitti… ”Nämä olennot, joita Minä näytin sinulle, olivat kuin lepakon tyyppisiä eläimiä ja 

näiden petojen luonne on, että ne asuvat pimeydessä ja saavat voimaa kuolemasta.”  

”Kuollut valkea hevonen edustaa kristittyjä, jotka toisten kristittyjen suista päässeet valheet ovat 

murhanneet. Nämä olennot ulostavat kuolemaa, minne ikinä laskeutuvat. Jotta ne voisivat 

laskeutua, täytyy olla syntiä. Juoruja, panetteluja, herjausta, moitteita – olipa se sitten itseänne tai 

toista kohtaan. Siksi Minä olen niin kovasti työskentelemässä vetämässä juurineen panettelun ja 
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moitteen Minun Morsianteni huulilta ja sydämistä. Minä EN halua heidän istuskelevan hänen 

päällään.” 

”Minun lapseni, asenteillanne te avaatte oven ja kutsutte nämä epäpuhtaat olennot. Saatana 

laskee sen varaan, että te olette henkilökohtaisesti tyytymättömiä itseänne kohtaan, luodakseen 

heille paikan laskeutua. Tämä on toinen syy, miksi ylistys on niin tärkeää. Kun Minä tulen 

kanssanne ylistämään, Minä ennallistan teidän morsiamellisen kauneutenne ja puhtautenne. Tämä 

antaa teille voimaa kasvaa siihen, minkä Minä näen teidän olevan.”  

”Kun te vähättelette itseänne, te luotte laskeutumispaikan näille katalille olennoille. Siksi Saatana 

lähettää päivin öin valehtelevia henkiä halventamaan teitä. Se on valmistelua näille olennoille, että 

heillä olisi laskeutumispaikka.Ja kun ne kerran alkavat sontimaan teidän päällenne, te alatte 

tuomitsemaan ja vähättelemään muita. Teistä tulee rampa… katkera ja harhainen, etsien 

mahdollisuuksia löytää vikaa muista, koska te ette voi sietää sitä kuka TE olette.” 

 ”Kuulostaako tämä teistä järkyttävältä? Katsokaa ympärillenne, Minun Morsiameni. Ettekö näe 

onnettomia ihmisiä löytämässä vikaa sieltä, minne vain kääntyvätkin? He ovat täynnä katkeruutta 

ja pettymystä. Ja kun nämä olennot sontivat heidän päälleen, he vuorostaan sontivat muiden 

päälle. Ja ympyrä jatkuu.”  

”Minä olen tullut antamaan teille ELÄMÄÄ. Ja runsaasti elämää! Jumalan Valtakunta on 

oikeudenmukaisuus, rauha ja ilo. Teillä ei voi olla näitä tahrattomia ominaisuuksia ja sontimista 

samaan aikaan. Siksi Minä puhdistan teidät, kun te tulette Minun läsnäolooni. Ja oman 

terveytenne vuoksi se on niin tarpeellista. Kaikki, mihin te koskette, sen jälkeen, kun Minä olen 

täyttänyt teidät, tulee kauniiksi ja täyteen uutta elämää. Sitten yksinäiset, haavoittuneet, 

syrjäytyneet tulevat teidän läsnäoloonne ja Minun voiteluni alkaa ennallistamaan heidän 

ihmisarvoaan. Sielun hinta… on Minun Kärsimykseni. Ei mitään vähempää kuin Minun 

Kärsimykseni. Tämän arvoinen Minulle on kaikkein viheliäisin ihminen teidän silmissänne.”  

”Siispä ollaksenne Minun Rakkauteni lähettiläitä, teidän täytyy rakastaa itseänne ja olla sujut 

itsenne kanssa ja sen kanssa mitä ette ole. Missä olette olleet ja minne Minä vien teidät – ja minne 

te ETTE mene. Sielussanne ei voi olla mitään sairautta, itseinhoa eikä itsenne alennustilaa.”  

”Antakaa Minun selittää se teille. Nöyryyden ja itseinhon välillä on ero. Kuinka te voitte rakastaa, 

kun te olette keskittyneet vihaamaan itseänne? ”Etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua 

parannukseen?”.” Paavalin Kirje Roomalaisille 2:4.  

”On oikein, että teidän tulisi vihata näitä asioita. Mutta kuinka te voitte vihata sitä, mitä Minä 

rakastan? Minä rakastan TEITÄ. Siispä, kuinka te voitte vihata itseänne? Te ette voi. Teidän ei 

pitäisi! Se ei ole sitä, mitä Minä tarkoitin. Jos Minä olisin halunnut teidän vihaavan itseänne, Minä 

en olisi tullut tähän maailmaan tuomaan teille ikuista elämää. Pikemminkin, Minä toisin ikuisen 

tuomitsemisen.” 

”Mutta eikö ole kirjoitettu, ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen 

Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä 

ei Jumala lähettänyt Poikaansa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma Hänen 

kauttansa pelastuisi.” Johanneksen Evankeliumi 3:14. 

”Kuinka te voitte pelastaa tai lunastaa sellaista, mikä on tuomittu pahaksi ja vihattu? Minä 

rakastan teitä! Minä vihaan syntiä. Te rakastuitte Minuun, koska Minä paljastan Minun rakkauteni 
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teitä kohtaan. Myös te vihaatte synti ja kadutte, kääntyen pois synnin elämästä pyhyyden 

elämään, Minua miellyttämään. Kuinka Minä vaikutin ja sain aikaan sen muutoksen 

luonteessanne? Havainnollistamalla Minun rakkauteni teihin.”  

”Pelon motivoima tottelevaisuus on alempiarvoisempaa kuin rakkauden motivoima tottelevaisuus. 

Minun haluni oli alusta alkaen, että te omasta vapaasta tahdostanne rakastaisitte Minua. Kunnes 

Minä tulin ihmismuotoon ja elin ehdottoman rakkauden ja anteeksiannon elämää, teitä motivoi 

katumukseen pelko. Ja kuinka kauas pelko voi viedä ihmistä? Vain niin kauas, kunnes isompi pelko 

saa teidät valtaansa. Toisin sanoen, aina on jotain PELOTTAVMPAA, aivan kuten on joku 

kauniimpi.” 

”Siispä, mikä on ratkaisu? Voittaa teidän rakkautenne? Ja kuinka Minä teen sen? Inspiroimalla 

teitä pelolla? Ei tietenkään! Minä teen sen rakastamalla teitä. Ja meidän keskinäisessä 

rakkaudessamme toinen toisiamme kohtaan, te tulette elämässänne pisteeseen, missä millään ei 

ole arvoa teille, jos te ette voi osoittaa rakkauttanne Minuun. Ja siitä paikasta, te menetätte 

pelkonne niitä kohtaan, jotka voivat tappaa ruumiin, mutta eivät voi tehdä mitään sielulle. Teidän 

sydämenne loistaa sellaista rakkautta Minua kohtaan, että te olette halukkaita syöttämään oman 

lihanne leijonille, kuten varhaiset kristityt tekivät.” 

”Loppujen lopuksi, Minun Morsiameni, te tulette rakastamaan itseänne kuten Minä rakastan teitä. 

Te tulette näkemään Minun elävän sisällänne. Te tulette löytämään ilon ja rauhan Minun 

läsnäolossani elävän sisällänne. Ja te tulette kieltäytymään kaikesta, mikä voisi tahrata sitä 

rakkautta. Eikö olekin kirjoitettu, ”Jos joku rakastaa Minua, niin hän pitää Minun sanani ja Minun 

Isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.” 

Johanneksen Evankeliumi 14:23.  

”Te tulette vihaamaan syntiä, mutta rakastamaan asumusta, jonka Minä olen valinnut ikuisuutta 

varten – se on, teidän sydämenne. Minä tulen tekemään uudeksi ja kauniiksi kaikki asiat. Minä 

ennallistan puhtauden, mikä mukananne te tulitte Isän luota. Kuinka te ette voisi rakastaa itse Isän 

ainetta, olemusta? Jos te rakastatte Jumalaa, te tulette rakastamaan kaikkea, mitä Hän loi. 

Mukaan lukien itseänne. Te tulette vihaamaan ja halveksimaan syntiä ja kieltämään sen 

elämästänne. Mutta te ette tule vihaamaan tai halveksimaan itseänne!”  

”Näettekö, Minun Morsiameni? Te olette niin kauniita Minulle! Kyllä, te olette kauniita! Minä olen 

ennallistanut kaikki asiat Itselleni. Eikö ole kirjoitettu, että ”Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys 

Hänessä asuisi ja että Hän, tehden rauhan Hänen Ristinsä veren kautta, Hänen kauttaan sovittaisi 

itsensä kanssa kaikki, Hänen kauttaan kaikki sekä Maan päällä että Taivaissa. Teidätkin, jotka 

ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne ja nyt Hän on 

sovittanut Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina 

ja moitteettomina eteensä.” Kolossalaiskirje 1:19-22.  

”Miksi Minä olen mennyt niin yksityiskohtiin? Vakuuttaakseni teidät rakastamaan sitä, miksi te 

olette tulleet Minussa, koska te ette voi rakastaa veljeänne, ennen kuin te rakastatte itseänne. 

Nämä ovat Minun sanojani: ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta 

sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen, 

on: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja 

profeetat.” Matteuksen Evankeliumi 22:37-40.  
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”Teidän täytyy alkaa nyt, Minun Morsiameni. Aloittakaa ottamalla vastaan Minun hymyni ja Minun 

rakkauteni aamulla ja valppaasti”Hajottamaan maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, 

joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemaan jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi 

Kristukselle.” Toinen Korinttolaiskirje 10:5.  

”Kyllä, Minä haluan jättää jäljen Minun hymystäni teidän sydämeenne. Minä haluan Minun 

rakkauteni ja hyväksyntäni teille huokuvan ruumiinne jokaisesta huokosesta. Tämä on, minkä 

ihmiset tulevat huomaamaan teissä – Elämän lähteen. Jos Minä nousen teidän sydämiinne, Minä 

tulen vetämään kaikki ihmiset Itselleni. Kyllä, te olette Minun rakkauteni suurlähettiläitä ja 

lähettiläitä. Mutta tuomitsemisesta ei voi olla jälkeäkään varjostamassa Minun valoani. ”Niin 

loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät 

teidän Isäänne, joka on Taivaissa.” Matteuksen Evankeliumi 5:16.  

”Minä siunaan teidät nyt, muistolla Minun hymystäni alinomaa loistamassa teille. Tulkaa Minun 

luokseni päivittäin ja ottakaa vastaan Minun iloni sieluihinne.” 

 

 

123. Jeesus selittää… Rikkauksien, Rahanhimon, Itserakkauden Vaarat & Krottikala 

 
RIKKAUKSIEN, RAHANHIMON, ITSERAKKAUDEN VAARAT & KROTTIKALA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle. 3. Syyskuuta, 2015.  

Clare aloitti… Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. Tänä iltana minä aion jakaa kanssanne, kuinka 
Herra on ohjastanut minut pois vaaralliselta viholliselta. Niille teistä, jotka ovat olleet täällä jonkin 
aikaa, musta pantteri on liikkeellä jälleen!  

Tämä ilta alkoi ylistyksellä, mutta ennen kuin menen siihen, sanon vain, että viime aikoina rakas 
ystäväni, tarjosi minulle vähän ylimääräistä korvatakseni jotakin vaatetuksessani, joka oli 
nolostuttavasti putoamassa pois päältäni. Minä olin välttänyt tätä vuosia, ensin koska meillä ei 
ollut rahaa. Ja toiseksi, koska en halunnut innostua… mitä minä voin tehdä, hyvin helposti!! 
Kenelläkään teistä ei ole sitä ongelmaa, olen varma… Mutta minulla on… Joka tapauksessa – siitä 
oli tullut nolostuttavan kriittinen ja tämä lahjoitus teki minulle mahdolliseksi vaihtaa joitakin 
asioita toisiin.  

Haluten saada parhaan hyödyn sillä, mitä minulla oli, tein paljon ostoksia internetissä ja huomasin, 
paljolti huolekseni, että olin käyttämässä tunteja tarvitsemani katselemiseen. Tavallisesti ostan 
kirppareilta, mutta se vie paljon aikaa ja kuluttaa minut loppuun ja minulla on vastuu teille saada 
viesti joka ilta. Siispä yritin välttää sitä hinnalla millä hyvänsä.   

Mutta tiettyjä asioita, kuten pitkähelmaisia puseroita, joissa on kilpikonnakaulus ja housut, joissa 
on pituutta niin, että ne ylettyvät aina nilkkoihini asti. Minä en löydä niitä kirppareilta koskaan 
kuitenkaan. Siispä, aikaa säästääkseni, katsoin netitä ja löysin melkein kaiken, mitä ajattelin 
tarvitsevani korvaamiseen. Ja oli juuri tarpeeksi varattuna sen kattamiseen.  

No niin, huomasin jotakin nousevan sisältäni, sen jälkeen, kun olin tunteja ja tunteja etsinyt netistä 
oikeaa asiaa. En tuntenut oloani ollenkaan mukavaksi sen kaiken kanssa. Pystyin tuntemaan, että 
minun huomioni häiriintyi koko ajan – entä tämä? Entä tämä? Sinä tarvitset tätä, sinä tarvitset 
tuota. Sinä et katsonut täältä? Sinä et katsonut sieltä? Sinä et käyttänyt oikeita sanoja 
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hakukoneessa - yritä uudelleen! Pystyin tuntemaan jonkin ottavan vallan minusta – ja se oli 
inhottavaa!  

Siispä, menin Raamatun Lupaukset-kirjan luo ja avasin sen otsikon kohdalta, Ruoka ja Vaatetus. 
Minun ensimmäinen reaktioni oli… ”Joo!!! Herra tunnistaa, että minä tarvitsen vaatetusta!” Voi 
pojat… mutta sitten selväjärkisyys asettui ja sanoin itselleni… Clare, mitä muuta tämä voisi 
tarkoittaa?? Parempi katsoa molemmilta puolilta – parempi katsoa kuin katua… Katsokaahan, yksi 
suurimmista esteistä selvään erotteluun on kiinnittyminen saada asiat menemään omalla 
tavallaan. 

Sinun halusi tulla oikeutetuksi halussasi saada jotakin ja ponnistuksessasi tulla oikeutetuksi, sinä 
jopa väännät Pyhiä Kirjoituksia, että saat, jopa edes vähän, sisällytettyä oman omapäisyytesi. Se on 
kuolettavaa erottelukyvylle! Sinun täytyy olla halukas saada suuri EI Herralta, ilman että viha ja 
ylpeys nousevat. Helpommin sanottu kuin tehty!  

No niin, minulla on historiaa sanan ”Ruoka ja Vaatetus” kanssa, Raamatun Lupaukset otsikoissa… 
minulla on historiaa…  

Minulle se välittömästi tarkoittaa… ”Sen tähden Minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, 
mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole 
enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä 
eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon 
suurempiarvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? 
Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee, 
eivätkä kehrää. Kuitenkin Minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu 
kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon tuohon, joka tänään kasvaa ja huomenna 
uuniin heitetään, eikö paljoa enemmän teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen: ”Mitä 
me syömme?” Tahi ”Mitä me juomme?” tahi ”Millä me itsemme vaatetamme?” Sillä tätä kaikkea 
pakanat tavoittelevat. Teidän Taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän tätä kaikkea tarvitsevan. Vaan 
etsikää ensin Jumalan Valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille 
annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen 
itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa.” (Matteuksen Evankeliumi 6:25-34)  

Tiedättehän, kun menee nukkumaan ihmetellen, onko käyttänyt oikeaa sanaa hakukoneessa, 
hypäten sängystä, käynnistäen tietokoneen ja yrittäen uudelleen… voisit sanoa, että se on 
pakonomaiseksi tulemista.  

Siispä, ajattelin itsekseni… ”Okei, se on yksi viesti, Herra.” Siispä minä rukoilin ja aukaisin 
Raamatun Lupaukset jälleen. Mitäpä arvelette minun saaneen? Aivan sama sivu, otsikko Ruoka ja 
Vaatetus ja Matteus 6. Siis ei ollut tämän ympäri kiemurtelemista. Ei ollenkaan.  

Ja sen sinetöimiseksi, otin kolmannen viestin, koska tavallisesti otan kolme viestiä – ja mitä sain? 
Vanhempien Velvollisuudet. No niin, meille, sekä Ezekielille, että minulle, se välittömästi tarkoittaa 
meille uskotuista sieluista huolehtimista, olla äitinä, olla isänä – meille uskotuista sieluista 
huolehtimista. Kun aukaisin sen sivun, välittömästi kuulin Herran sanovan oikeassa korvassani… 
”Kuinka sinä voit opettaa muille sitä, mitä et itse vielä ole oppinut?”  

Minä ajattelin, vau, minulla on suuri panos tässä. Minun täytyy todella hallita itseni tässä, muuten 
en kykene auttamaan ketään muuta.  

Pystyin tuntemaan, että olin menettänyt tasapainoni ja sekä Herra että minä olimme alkamassa 
tulla surullisiksi. Siispä kerroin Hänelle, että Hänen avullaan minä pysähtyisin tässä, olipa minulla 
se, mitä ajattelin tarvitsevani tai ei. Muistan Hänen sanoneen minulle, ”Voitko sinä? Voitko todella 
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pysähtyä tähän?” Hän sanoi sen suurella myötätunnolla ja huolella. Vastasin, ”Kyllä, Herra, luulen, 
että voin.”  

Myöhemmin minun täytyi käydä asioilla ja kun olin jonossa odottamassa, aukaisin pienen 
taskuraamattuni psalmi 51 kohdalta, mikä on TÄRKEIN katumus Psalmi, jonka Daavid kirjoitti, sen 
jälkeen, kun oli tehnyt syntiä Batseban kanssa. ”Anna minulle armoa, Oi Jumala”. Oi, tämä on 
kaunis, kaunis Psalmi. Satunnaiselle tarkkailijalle se ei ehkä vaikuta suurelta asialta, minun 
tasapainoni menettämiseni tai ajatusteni hallinnan menettämisen. Mutta sille, joka tietää minun 
historiani Mustan Pantterin kanssa ja kuinka minä melkein menetin aviomieheni, myöntyväisyyteni 
vuoksi, se on aika iso asia.  

No niin, ajatukset alkoivat tulla pintaan ja minulla oli armo ottaa ne vangeiksi ja näytti kuin olisin 
saamassa voiton harhailevasta, täydellisyyteen pyrkivästä mielestäni. Kun on täydellisyyteen 
pyrkivä, ei juuri milloinkaan ole onnellinen. ”Entä tämä? Eikö tuo olisi parempi?” Jne. Jne. Olen 
varma, että kukaan ei voi samaistua siihen… No niin, tänä iltana ylistyksessä Jeesus alkoi 
puhumaan minulle… 

( Jeesus ) ”Rikkauden vetovoima on hyvin vahva perheessäsi. Kun päästän sinut maailmaan tuolla 
tavalla, Minä kavahdan, etten Minä menettäisi sinua maailmalle. Niin monet sielut ympäri 
maailman kamppailevat tämän vaivan kanssa. Jakaisitko taistelusi heidän kanssaan? Minä haluan 
vapauttaa heidät, mutta jotkut heistä eivät edes tunnista, että se on synti.”  

( Clare ) Tiesin että koekaniini oli tulossa häkistä pois jälleen. Minulla oli oikeutettu kysymys, jonka 
tiesin meidän kaikkien kysyvän, siispä annoin sille ääneni… ”Mutta, Herra, eikö ole tarpeellista, 
että on tiettyjä asioita?”  

( Jeesus ) ”Niiden takana oleva voima on niin vaarallinen. Sinä tiedät sen, Clare, sinä voit tuntea 
sen jopa nyt, kun me olemme puhumassa. ”Vain yksi pieni asia vielä. Huh huh! Olen valmis. Oi, 
unohdin… tarvitsen tämän myös. Mutta tämä ei näyttäisi oikealta ilman sitä.” Se jatkuu ja jatkuu. 
Siihen ei ole loppua. Se on ilkeää, pahaa.”  

( Clare ) Tietenkin, minun täytyi katsoa sana. Se tarkoittaa pahaa ja rikollista. ”Järjestäytyneiden 
rikollisjärjestöjen pahat toimet.”  

( Jeesus selventää) ”Käännä se tällä tavalla… ”Järjestäytyneiden himon, hankkimisen, 
häiriötekijöiden, ahneuden, rahanhimon (rahanhimo on VALTAVA), perfektionismin (eivät koskaan 
löydä täydellisyyttä, mitä etsivät) demonien ryhmät, kuitenkin lupaavat ja houkuttelevat teitä 
syvemmälle häiriötekijöihin, epäjumalan palvontaan ja syntiin.”  

( Clare ) Ja se on mielenkiintoista, koska olin saanut toisen viestin aiemmin päivällä, siitä kun 
Paavali oli mennyt pakanoiden luo, jotka palvoivat epäjumalia, jotka olivat heidän käsistään, kultaa 
ja hopeaa jne. Ja Herra ottaa sen aina esille, kun puhutaan epäjumalanpalvonnasta, sen mukana 
rahanhimosta, ja myös tästä minun nimenomaisesta vaikeudestani.  

( Jeesus ) ”Ei ole kyse tarpeesta, Minun Rakkaani, vaan sitä ajava intohimo tai paremminkin himo, 
mikä seuraa tarpeen kantapäillä. Naamioituneena ”Tee se vain, niin se on sitten tehty”- 
toimintaan. Kuitenkaan sille ei todella ole koskaan loppua. Kuin syvän meren kala, kun hohtava 
kalastussiima tulee sen pään päälle (Krottikala). Syötti hohtaa viekoitellen saalistaan sen suuhun. 
Suu ja leuat laajenevat, samoin maha, niinpä saalis ui suoraan sisään ja ennen kun tietäkään, 
sisäänpäin kääntyneet hampaat vangitsevat sen. Ansan ovi menee kiinni ja sitten oivallat, että olet 
mennyt liian pitkälle. Se on epätervettä kiinnittymistä asioihin. Se tuo pinnallista tyydytystä. Se 
kestää vain lyhyen ajan, mutta sitten, tyhjyys asettuu jälleen.”  
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”Tyhjyys siksi, koska se ei sovi Jumalan Paikkaan. Osa houkutuksesta on hyvä ateria, mutta 
pikemminkin että söisi hyvin, tulee syödyksi. Vihollinen syö lounaasi. Aika, joka käytettiin 
pinnallisiin asioihin, sitä ei voi koskaan saada takaisin. Ihmiset ympäri maailmaa tulevat toimeen 
ilman ja hyvin vähällä, sillä aikaa kun ne, jotka etsivät omistuksia, heillä on yli-yltäkylläisyys.” 

( Clare ) Mutta Herra, nämä ihmiset ovat työskennelleet kovasti yltäkylläisyytensä eteen.  

( Jeesus ) ”Ovatko he? Jos seuraat koko matkan alkulähteelle asti, tulet mitä varmimmin 
löytämään köyhän, jota on käytetty hyväksi tavalla tai toisella. Mutta se ei ole asian ydin. Asian 
ydin on, että se on myrkky, joka jatkaa sielun kuluttamista. Tarpeeksi ei ole koskaan tarpeeksi, aina 
on lisää, mitä ”tarvitaan”. Rikkauden varallisuus ei koskaan anna heille lepoa ja niinpä he jatkavat 
työskentelemistä saadakseen enemmän ja enemmän ja enemmän. Työntekijän uni on makea, 
söipä hän vähän tai paljon; mutta rikkaan ei hänen yltäkylläisyytensä salli nukkua.” (Saarnaaja 
5:11)   

”Minä toivon teidän olevan tyytyväisiä hyvin, hyvin vähään. Koska jos löydätte tyydytyksenne 
vähästä, te havainnollistatte sellaisten asioitten hyvin minimaalisen merkityksen. Jos te tulette 
toimeen jo olemassa olevalla, pikemminkin kuin, että saisitte kaiken ja täydellisenä, on paljon, 
paljon tuvallisempaa. Silloin ei tule taipuvaiseksi ylimäärään tai jatkuviin perässä tulijoihin… kuten, 
”no nyt kun minua on tuo, tarvitsen tämän ja tämän ja tämän myös”, ja niin edelleen.”  

”Syöttiä ei nähdä syöttinä… kaikki mitä nähdään, on halujenne ja odotustenne kiiltävä valo, jos 
hankkisitte tämän asian. Ette näe, kuinka leuat menivät kiinni takananne ja vangitsivat teidät, 
kunnes ette voi vapauttaa itseänne. Näin luottokortit täsmälleen tekevät. Ne houkuttelevat teidät 
elämään, missä teillä voi olla mitä tahansa, kunnes löydätte itsenne toivottomasti velan ansasta ja 
asiat, jotka ovat velkaannuttaneet teidät, ovat vanhentuneita ja te tarvitsette lisää.”  

”Kun taas ne sielut, jotka etsivät ensiksi Minun Valtakuntaani ja kaikki nämä asiat lisätään siihen, 
he eivät tule sotkeutuneiksi halujensa tyydyttämiseen. He ovat oppineet haluamaan hyvin vähän, 
jos yhtään. He ovat vapaita kuin linnut ja näkevät paljon omistamisen synnin mahdollisuutena, 
sotkeutumisena ja murheena.”  

”Kuten Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin, sinä tulet perheestä, jolla on historiaa etsiä 
asioita, jotka ovat alhaalla, eikä niitä, jotka ovat yläpuolella. Siksi, vaikka olet rikkonut sen 
sukupolvia jatkuneen kirouksen, silti sinussa on osa, joka nauttii asioiden hankkimisesta. 
Omistushaluinen henki.”  

( Clare ) Kyllä, Herra, voin tuntea himon asioihin, himon loppuunsaattamiseen, saada kaikki 
oikeaksi ja saada kaikki kasaan. Saada aina suurempiarvoista tai parempilaatuista. Minä voin vain 
tuntea sen, kuin hiljainen hyminä, värinän tyyppinen ääni sydämeni taka-alalla. Se on kauheaa!  

( Jeesus ) ”Se etsii tuhotakseen sinut, Clare ja riistääkseen sinut Minun käsivarsiltani. Siksi tämä on 
niin kova kamppailu sinulle. Näyttäisi, että tulet voimakkaammaksi ja se tulisi heikommaksi, mutta 
niin kauan kuin se on olemassa, sinä olet vaarassa. Joko sinä ruokit sitä tänään ja se pitää matalaa 
profiilia muutaman vuoden tai sinä näännytät sen nälkään.”  

( Clare ) Kun olin ylistyksessä, näin mustan pantterin kelluvan vedessä kuin krokotiilin. Vain sen 
nenä, korvat ja silmät olivat vedenpinnan yläpuolella. Se oli katselemassa minua hyvin huolellisesti 
nähdäkseen, mikä minun seuraava liikkeeni olisi ja se oli valmiina syöksymään kimppuun. 

( Jeesus ) ”Ainoa keino saada tästä voitto, on kieltää itsesi ja nostaa ristisi ja seurata Minua. Kun on 
tarpeellista, Minä tulen antamaan sinulle rauhan välttämättömyyksiesi täyttämisestä. Mutta siihen 
asti, on parempi jättää se kerta kaikkiaan huomiotta.” 
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( Clare ) Kyllä, tällä kertaa ajattelin… ”No niin, talvi on tulossa, minun jokapäiväinen vaatetukseni 
on kirjaimellisesti putoamassa yltäni, jos talous menee alaspäin, minulla on ainakin lämpimiä 
vaatteita talveksi.”  

( Jeesus ) ”Minä tiedän kaikki asiat, mitä sinä ajattelit, minun rakkaani ja Minä tiedän, mitä se 
pantteri on ajattelemassa myös. Sinä olet luisunut vähän ja ollut uhri, ajatuksesi ovat 
harhautuneet tyydyttämään tämän tarpeen tai tuon tarpeen… mutta se pieni lipsahdus oli vasta 
vakavan alapäin menevän spiraalin alku, ennen kuin suitsit sen. Nyt Minä olen onnellinen sinun 
päättäväisyydestäsi lopettaa tähän. Mutta ole varuillasi, vihollinen on etsimässä tuhotakseen sinun 
sielusi ja vetääkseen sinut pois Minun käsivarsiltani. Älä anna hänen tehdä sitä. Tämä ei ole 
satunnainen varoitus, tämä on vakava varoitus. Uni, jonka näit viime yönä, mikä sinua kohtaan 
hyökkäsi? Kerro heille siitä.”  

( Clare ) Minulla oli painajaisuni viime yönä, joka oli luultavasti kaikkein voimakkain painajaisuni, 
minkä olen nähnyt pitkään aikaan. Olin kävellyt huoneeseen, se näytti melkein huoneelta minun 
talossani. Ja minä ajattelin itsekseni, ”Tämä huone tuntuu vähän hassulta – ihmettelenpä, onko 
kukaan oven takana?” Ovi oli leveästi auki.  

Siispä aloin vetämään ovea hieman itseeni päin, nähdäkseni oliko kukaan sen takana ja tämä hyvin 
vahva mies vain loikkasi oven takaa, täysin nujersi minut ja alkoi puukottamaan minua. Aloin 
välittömästi kirkua, huutaen apua. Ja tein sen aivan ääneen, siispä herätin Ezekielin – säikäytin 
hänet pahanpäiväisesti! Oli kuin olisin ollut täysin tämän vahvan miehen nujertama.  

( Jeesus ) ”Se on sellaisen luonne ja voima, joka haluaa nujertaa sinut ja aiheuttaa sen, että sinä 
menetät Minut. Minä tiedän, että se vaikuttaa käsittämättömälle sinusta nyt, että voisit menettää 
läheisyyden, joka meillä on nyt yhdessä, mutta sinulla vain ei ole aavistustakaan siitä, kuinka 
läheinen sinusta on tullut.”  

”Minun Morsiameni, tietäkää, että vihollinen ennen kaikkea muuta, haluaa riistää teidät Minulta. 
Saavuttaakseen sen päämäärän, hän yrittää saada teitä työskentelemään päivänä, joka on Minun 
varten, lepoa varten ja kirkkoa varten. Hän tulee pitämään huolen, että teille tarjotaan 
houkuttelevia asemia vähentää aikaanne Minun kanssani. Hän kyttää teitä ja hän tietää tarkalleen, 
missä teidän ontot ja heikot kohtanne ovat. Siksi Minä varoitan teitä.”  

”Tämä on myös ajanjakso varautua talveen; myrskyihin, kylmään, talon välttämättömyyksiin. Ja 
nämä demonit ovat taitavia työntämään teitä yli järkevän ja tarpeellisen rajan, siihen, mikä ei ole 
perusteltua, vaan omassa mielessänne näyttää olevan tärkeää. Te menetätte keskittymisenne, 
sitten te menetätte tasapainonne, sitten suhteenne Minun kanssani. Älkää antako tämän 
valmistelun ajanjakson talvea varten, johtaa teitä syviin, päänne yli ulottuviin vesiin, missä 
vihollinen väijyy ja odottaa kutsua kukistaa teidät.”  

”Ei, kiinnittäkää erityistä huomiota meidän suhteeseemme tätä ajanjaksona, joka on täynnä 
muutosta ja häiriötekijöitä ja te tulette liikkumaan sen läpi varmasti Minun käsivarsillani, 
katselematta taaksenne, ilman katumisia.”  

”Minä siunaan teidät kaikki nyt, mielenlujuudella, että te saatatte päästä yli kaikkien itserakkauden 
jäänteiden ja oman edun tavoittelun jäänteiden yli ja teidät havaittaisiin arvollisiksi seisomaan 
Minun edessäni, sinä pian lähestyvänä päivänä.” Amen. 
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124. Jeesus kysyy Kysymyksen… Mikä on hintanne?  

Oletteko te halukkaita luopumaan entisestä elämästänne MINUN vuokseni? 

 
MIKÄ ON HINTANNE…  

OLETTEKO HALUKKAITA LUOPUMAAN ENTISESTÄ ELÄMÄSTÄNNE MINUN VUOKSENI? 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Syyskuuta, 2015. 

( Clare ) Herra on meidän kanssamme, Sydänasukkaat ja Hänen siunauksensa on päällämme. Hän 

on antanut minulle haastavan viestin, hyvin mielenkiintoisen. Kun minä odotin Herraa tänä iltana, 

Hän aloitti sanomalla…  

( Jeesus ) ” Odottaminen on ihanaa. ” 

( Clare ) Ja minä ajattelin itsekseni… ”En usko… että se uppoaa kovinkaan hyvin, Herra… En usko, 

että kukaan ajattelee, että odottaminen on ihanaa!” Siihen suuntaan Hän oli menossa, minä olin 

niin innokas kuulemaan, mitä Hänellä oli sanottavaa. 

Jeesus aloitti… ” Odottaminen on ihanaa!” (Toisin sanoen, Taivaaseennoston odottaminen on 

ihanaa.) Miksi sanon niin? Koska se antaa teille vielä yhden tilaisuuden panna täytäntöön 

unelmianne ja tuottaa hedelmää Valtakuntaan. ”  

” Ne teistä, jotka ovat ahdistuneet odottamisesta, eivät täytä Minun tahtoani ollenkaan. Te olette 

omassa tahdossanne ja keskittyneitä itseenne. Katsokaa syvemmälle elämiinne ja nähkää, että 

tämä ei ole vain välittömästä Taivaaseennostosta nouseva ongelma, tämä on elämänmittainen 

kyvyttömyys – tai kyvyn puute. Sen syynä on laiskuus. Te laiskottelette, ettekä täytä 

tarkoitustanne tällä Maapallolla ja käytä kaikkia kykyjä, joita Minä olen teille antanut. ”  

” Mistä te tiedätte, että te olette Minun tahdossani? Kun te olette Minun tahdossani, teidän 

elämänne on voimaa pursuavaa ja täynnä tarkoitusta. Teillä on jotakin mitä odottaa joka aamu. Te 

kasvatte elämässänne, joka on nimetty teille. Te olette etsineet tarkoitusta elämässänne ja 

löytäneet sen. Minä käytän teitä. ” 

” Jotkut teistä yhä odottavat siivillä työtä, jota Minä olen valmistellut teille. Jotkut teistä todellakin 

OVAT muodonmuutoksessa nyt, ettekä vielä ole valmiita menemään maailmaan tekemään 

työtänne, mutta te voitte tuntea, että teillä on työ, missio ja että teitä valmistellaan. Jotkut teistä 

ovat valinneet oman tienne ennen Minun tietäni. Ja te ihmettelette, että miksi te ette ole 

onnellisia. Clare, jaa heidän kanssaan se, mitä sinä teit, kun Minä kutsuin sinua. ”  

( Clare ) No niin, me olemme puhuneet tästä aikaisemminkin, mutta minä kävin mukavassa 

keskiluokkaisessa kirkossa Phoenixin pohjoispuolella, sillä aikaa kun minun silloinen aviomieheni 

kävi Arizonan yliopistoa ja opiskeli yhteiskuntasuhteita. Minä tein kaiken voitavani tukeakseni 

hänen uraansa, siinä mielessä, että minä puin hänet oikeisiin vaatteisiin, koristelin taloa, esitin 

asiat oikealla tavalla, joka näytti menestyvältä.  

Hänen vanhempansa maksoivat laskun ja me elimme mukavasti. Hänen  ja hänen isänsä välillä oli 

ollut etääntymistä, koska hänen isällään oli korkea asema yliopistossa, rahoittaen opiskelijoita. Ja 

hänen isänsä halusi hänen tekevän jotain itsestään, ei vain tarjoilla pöytiin.  
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Ja se vain sattui, että me tunsimme kutsua Youth with a Mission(=Nuoriso, jolla on Missio, 

kansainvälinen yhteiskristillinen lähetys- ja koulutusjärjestö), YWAM:iin, Hollantiin – ja ainakin 

minä tunsin voimakasta vetoa siihen suuntaan. Siispä me aloimme todella yrittää erottaa Jumalan 

tahdon meitä varten.  

Sinä ajanjaksona, Richard Wurmbrand, Voice of the Martyrs (= Marttyyrien Ääni, kansainvälinen 

järjestö, joka auttaa vainottuja kristittyjä) tuli puhumaan kirkkoomme keskiviikko iltana ja puhui 

varallisuudestamme, mutta kuinka onnellisia me olimme varallisuudessamme? Hän puhui myös 

siitä, että jotkut meistä on kutsuttu tehtävään kentälle, mutta meillä kaikilla on hintamme. Hän 

katsoi suoraan minuun, vaikka minä istuin kaukana kirkon siivessä, ja sanoi ”Mikä on sinun 

hintasi?” Vau! Se iski minun sydämeeni kuin luoti! 

No niin, siihen aikaan kirkolla oli yksi lähetystyöntekijä, jota oltiin lähettämässä kentälle, nuori 

naimaton tyttö, työskentelemään seurakunnan virastossa. Me olimme pariskunta 

kolmissakymmenissä, kolmen lapsen kanssa ja halusimme mennä YWAM:iin koulutettavaksi, 

mutta me tarvitsimme 5000 dollaria. Kirkko ei ollut kiinnostunut rahoittamaan meitä. 

Ja ainoa asia, mikä oli sen rahamäärän arvoinen, joka meillä oli, oli upouusi farmariauto, jonka 

aviomiehen isä oli juuri ostanut meille ja antanut lahjaksi. No niin, tässä, perhesuhteet paranivat, 

aivan – he antoivat meille tämän lahjan. Ja tietenkin, mennäksemme YWAM:iin meidän täytyisi 

uhrata tämä lahja ja täysin vieraannuttaa hänen isänsä. 

Minulla oli joitakin todella syvään juurtuneita epävarmuuksia koko asian suhteen, ja yksi oli 

suhteeni mieheen, jonka kanssa olin mennyt naimisiin. Jokin ei ollut oikein. Me emme aivan olleet 

samalla sivulla toistemme kanssa ja minä ajattelin, ”Hienoa. Me menemme sinne vieraalle maalle 

ja eroamme ja minä tulen olemaan avuton kolmen lapsen kanssa.”  

Minä ajattelin lihallani, todella. Minun sydämeni huusi menemisen puolesta, mutta minun lihani 

sanoi, ”Ole varovainen! Ole huolellinen.” Tiedäthän, ole turvassa. 

Minä muistan, kun me niin vakavissamme pohdimme sitä ja minulla oli jopa naurettava ajatus, että 

minä tarvitsin vaatetusta Euroopan matkalle. Minun äitini teetti joitain vaatteita minulle. Oli kuin 

olisin harkinnut fantasia osaa näytelmässä tai jotain. Loppujen lopuksi, me möimme sydämemme 

5000 dollarin autosta ja suhteesta hänen isäänsä, ja pian sen jälkeen se rikkoutui.  

Ja minulla oli uni. Tässä unessa minä olin risteilijälaivalla. Kapteeni oli pyytänyt puhua minulle; hän 

oli laivan pääkannen alla olevalla kannella. Kävelin hänen läheisyyteensä, hän oli pitkä, vaalea, 

puhtaaksi ajeltu ja hyvin komea valkeassa puvussaan. Hän sanoi… ”Herra kutsui. Sinä et vastannut 

kutsuun, mutta Hän tulee kutsumaan uudelleen.” Sitten minä heräsin. Välittömästi minä tiesin, 

että me olimme tehneet väärän valinnan ja olin syvästi murheellinen. 

Ei kovin kauaa sen jälkeen, meidän toiselle lapsellemme täytyi tehdä hätäleikkaus, hänellä oli 

henkeä vaarantava suolistotukos. Kolmen kuukauden kuluttua, mieheni ja minä asuimme ja 

elimme ilman työttömyyskorvausta, hän päätti, että hän menisi takaisin kouluun, ja me olimme 

palanneet kodikkaaseen keskiluokkaiseen elämäntapaamme. Mutta minä en ollut onnellinen; se 

oli tasaista ja siitä puuttui todellinen syvä olemus.  

Seuraavan kerran, kun Herra kutsui, me teimme sitä samaa, mutta Annapoliksessa, Marylandissa. 

Ja kahden lukukauden jälkeen, hän jätti koulun kesken, koska hän ei suorittanut yhtä kurssia hyvin. 

Tähän aikaan minulla oli inspiraatio, jota minä seurasin ja hän seurasi mukana, koska hänellä ei 
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oikeastaan ollut mitään todellista visiota. Ja minä tein hypyn täydellisestä riippuvuudesta 

varakkaisiin vanhempiin - hyppäsimme täydelliseen riippuvuuteen Jumalasta, ja elämiseen vain 

Hänelle.  

Me päädyimme tervapaperi hökkeliin, vuoren rinteelle Poconosiin, Pennsylvaniaan; juoksevaa 

vettä oli, kun satoi, kokosimme polttopuita kirpeässä kylmyydessä, nyt minun neljännen lapseni 

kanssa, hän oli vain kaksi kuukautta vanha ja elimme radikaalissa, evankelisessa köyhyydessä. Yhtä 

lasta kotiopettaen ja vastasyntynyttä lattialla ammeessa pesten. Mutta onnellinen? Voi, hyvänen 

aika, en ole koskaan elämässäni ollut niin onnellinen.  

Minun koko elämäni pyöri Herran ympärillä, minun mieheni ja minun lasteni. Me tiedustelimme, 

että voisimmeko tulla jäseniksi kristilliseen yhteisöön, joka oli liittynyt John Michael Talbotin 

yhteisöön Arkansasissa. Minä annoin pois kaiken paitsi kaikkein käytännönläheisimmät vaatteet 

mitä minulla oli, kaikki minun hienot antiikkiesineeni, hienot huonekaluni, astiaston, ja todella 

mukavan elämäntyylin ansat. Ja tyylikkäitä asioita, tiedättehän, kuten keräilijöiden tavaroita… ja 

karsin ja jäljelle jäi vain pelkät välttämättömimmät. Kohtasin aivan uuden vapauden elämässäni ja 

en tiennyt sellaista olevan olemassakaan. Tämä oli toinen kutsumme Herralta. 

Pian sen jälkeen, minun mieheni jätti minut, koska hän ei halunnut olla missään tekemisissä 

tällaisen elämäntyylin kanssa… hän halusi tehdä jotakin maailmassa ja olla varakas.  

( Jeesus ) ” Katsokaahan, Minun lapseni, oli uhrauksia, joita täytyi tehdä.  Mukava elämäntyyli tai 

vaarantäyteinen elämä Minua varten. Päätöksiä täytyi tehdä avioelämää ja lapsia koskien. Suhteet 

ja turvallisuus jäivät taakse, koska Minä kutsuin häntä toiseen maahan, Minun tahtoni maahan, 

missä asiat vain versovat maasta ja putoavat syliisi, kun Minä varustan sinut. Mutta on tietty 

määrä puutetta, halveksuntaa, ylenkatsetta ja epävarmuutta ennen kuin opitte lepäämään 

Minussa. ”  

( Clare ) Muuten, sivuhuomautuksena halusin vain sanoa – se avioliitto ei ollut Jumalan tahdossa; 

se avioliitto oli lihassa. Me uskomme, että kun Jumala yhdistää ihmiset toisiinsa, heidän tulisi 

pysyä yhdessä. Jos Herra ei ole tuonut sitä avioliittoa yhteen, se ei todella ole sitä, mitä en pitäisi 

olla Hänessä. Eikä se tule pysymään koossa tai tuottamaan hedelmää siinä kunnossa.  

( Jeesus ) ” Monilla teillä on vakaat sydämet Minulle, mutta te ette ole ihan onnistuneet 

pelastamaan itseänne omalta turvallisuus vyöhykkeeltänne Minun tahtooni. Te ajattelette niin 

kuin maailma ajattelee, ja sellaisena  maailma vie teidän aikanne. Te teette työtä 

turvallisuuksienne vuoksi, katon päänne päälle, auton, ruuan ja pukeutumisen ja myönsittepä tai 

ette, toisten hyväksymisen vuoksi, jopa joissain tapauksissa vanhempienne. ”  

” Se, mitä Minä haluaisin teidän tekevän, on kysyä itseltänne, ”Olenko minä onnellinen ja olenko 

toteuttanut itseäni? Onko tämä elämää, jota haluan seuraavat 20 vuotta?” Ok, älkää ymmärtäkö 

väärin Minua, Minä en sanonut, että te tulisitte olemaan täällä toiset 20 vuotta! Ei, Minä sanoin, 

”Voitteko kuvitella elävänne tällaista elämäntyyliä ja olevan onnellisia seuraavat 20 vuotta, vai 

saako se ajatus teidät todella kysymään ja epäilemään? ”  

” Voitteko nähdä itsenne vanhenemassa tyytyväisenä tähän elämään, vai puuttuuko jotakin 

kauhean tärkeää? Onko olemassa toteutumattomia toiveita jakaa Evankeliumia ja elää vapaana 

kuin linnut? Kaipaatteko olla seurakunnassa ja nähdä muiden tulevan parannetuiksi turvallisesti 
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Minun käsivarsilleni? Vai oletteko onnellisia työskennellen maailmalle ja tehden osanne, mitä 

pystytte ja missä pystytte? Eläen nykytilanteessa. ”  

” Minä jätän teidät nyt näiden ajatusten pariin. Mikä on hintanne? Enkö Minä kertonut teille, 

tavoitelkaa unelmianne ja jatkakaa työskentelemistä, kun odotatte Minua? Onko se silkkaa 

raadantaa vai iloa elää yksi päivä lisää tehden yhden asian lisää Valtakunnan tulemiseksi? 

Odotteletteko aikanne vai odotatteko Minussa? ”   

” Minä haluan nähdä teidän lähtevän siihen suuntaan, josta te olette unelmoineet, mutta olette 

pidätelleet tekemästä sitä Taivaaseennoston vuoksi tai itsekkäiden henkilökohtaisten motiivien 

vuoksi, kuten Claren tapauksessa. Minä haluan nähdä teidän murtautuvan vapaaksi ja seuraavan 

korkeinta päämääräänne elämässänne – päämäärää, jota varten teidät luotiin tälle Maapallolle. ” 

” Kun te olette siinä paikassa, te tulette olemaan Minun tahdossani ja te tiedätte sen. Teidän 

elämänne tuottaa hedelmää, minne ikinä menettekin, olipa se sitten pikkuinen hedelmä 

kansankeittiössä tai enemmän hedelmää Mosanbikissä. Jokaisella teistä on päätös tehtävänä. 

Minä en välitä, oletteko 16 tai 60. Clare lähti matkaan, kun hän oli 40, neljän lapsen kanssa. ”  

” Mikään siitä ei ole tärkeää. Se mikä on tärkeää: oletteko toteuttaneet itseänne? Vai tuntuuko 

teistä, että elämä on petkuttanut teitä? Koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä muutos, seurata 

Minua ja seurata sydäntänne… koskaan ei ole liian myöhäistä. Ja niille teistä, jotka ovat 

vanhempia, teillä on viisautta ja kypsyyttä, joka puuttuu nuoremmalta sukupolvelta ja silti teillä on 

paljon annettavaa. Älkää antako ajatuksen sortaa itseänne, että olisitte liian vanhoja. Se on valhe 

Helvetistä. Clare ei aloittanut musiikin parissa ennen kuin hän oli 58 ja katsokaa mitä Minä pystyin 

tekemään hänelle ja hänen kauttaan. ”  

” Kaikki mitä Minä pyydän teiltä, on teidän halukkuutenne. Halukkuus murtautua elämänne 

laatikosta, jonka te olette luoneet itsellenne pelon ja turvattomuuden takia. Ei ole tarvetta pelätä, 

jos teette valintanne Minua varten. Minä olen jo turvannut teidän selustanne ja varustanut kaikki 

tarpeenne Minun Armoni ja Minun Tahtoni mukaan. Kysymys kuuluu, oletteko halukkaita 

antamaan anteeksi itsellenne ja elämään Minua varten? ”  

” Oletteko valmiita kieltämään itsenne, nostamaan ristinne ja seuraamaan Minua? Vai oletteko 

niin kuin rikas nuori hallitsija… keksien tekosyitä. ”Mutta minulla on niin monia omistuksia! Mitä? 

Luopuisin perinnöstäni? Voi ei, en minä voisi tehdä sitä!” Mistä te olette valmiita luopumaan 

Minun Valtakuntani vuoksi ja syvän sisäisen ilon, jota tunnette Minun tahdossani, työskennellen 

Minun kanssani pelastaaksemme sieluja. Lyhyesti… ”Mikä on hintanne, tänä iltana?”  

” Minun siunaukseni lepäävät päällänne, kun tutkitte sydämiänne. Minun Henkeni on teissä, Minä 

en hylkää teitä tämän sydäntä tutkivan kysymyksen vastaamisessa. Minä tulen teidän luoksenne. ” 

 

 

125. Jeesus sanoo… Minä järjestän teidän Päivän Oppituntinne…  

Kuunnelkaa Minun Silti Pientä Ääntäni 
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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Syyskuuta, 2015. 

( Clare ) No niin, rakas Perhe, Herra vastaa teistä joidenkin sydänten avuksi huutoihinne. Hän 

aloittaa Hänen viestinsä… 

( Jeesus ) ” Kuinka hellää ja huolehtivaista on Minun huolenpitoni teistä jokaisesta. Kuinka Minä 

aherran aamun, iltapäivän ja yön, valmistellakseni teille päivän oppitunnit ja kaikki yhteydet, joita 

teidän täytyy tehdä tuodaksenne itsenne seuraaviin sovittuihin aikoihin. Kun te heräätte, Minä 

toivon ja rukoilen, että te seuraatte Minua päivänne läpi ja pysähdytte kaikille armon pisteille 

matkan varrella.” 

” Armon pisteet ovat virkistymisen paikkoja Minun läsnäolossani, ystävien seurassa, 

yksinäisyydessä tai laulun seurassa matkan varrella, joka koskettaa teitä ja heitä, joita te 

kosketatte ja palvelette. Ja nämä hetket valmistelevat teitä seuraavaa matkan osuutta varten. 

Minä toivoisin, että te olisitte tietoisia, Minun Morsiameni, näistä vesipisteistä. Älkää olko niin 

uppoutuneita suorittaaksenne tehtävälistanne, että ohitatte nämä pisteet juomatta niistä 

parannusta. Täyttäkää maljanne reunoja myöten ja juokaa, levätkää ja jatkakaa matkaa.” 

” Minä tiedän, kuinka järkyttyneitä ja huolestuneita te olette maailman kiiretöiden vuoksi ja kuinka 

teidän sydämenne kaipaavat lepotaukoa kansakuntien hulinalta. Jopa kuten Minä vierailin naisen 

luona lähteellä, niin Minä tulen vierailemaan teidän luonanne Minun parantavan armoni kera, 

antaen teille eläviä vesiä. Se voisi olla nopea vilkaisu Raamattuunne, Rhema-viesteihin, tuoreeseen 

Minun sanani mannaan. Pysähtykää pohtimaan sitä, antakaa sen ravinnon imeytyä olemukseenne. 

Antakaa kertomuksen olla meditaatio mielessänne. Pian te huomaatte, miksi Minä annoin teille 

sen tarinan, tai säkeen, juuri sen nimenomaisen juoman Minun Elävästä Sanastani.”  

” Pyytäkää aina Minun Pyhän Henkeni valaistusta, että te voisitte erottaa sen silti pienen äänen, 

mikä on rivien välissä, ja joka puhuu suoraan teidän päiväänne, elämäänne ja teidän 

kohtaamisiinne. Pitäkää ne asiat piilotettuina sydämiinne, merkatkaa ne Raamattuihinne ja 

katsokaa niitä uudelleen virkistyksen aikoina.”  

” Voi, Minä rakastan hyvin paljon sitä, kun te etsitte Minun Sanaani Rhemojen kautta. Se antaa 

Minulle mahdollisuuden murtaa teidät pois laatikostanne ja valaista tapojanne uudella valolla. 

Älkää sännätkö ympäriinsä niin kuin kiireinen mehiläinen, etsien lisää nektari juomia, pikemminkin 

kietoutukaa sen ympärille, mitä Minä olen antanut teille ja levätkää siinä.” 

” Hermostuneisuus ei synnytä pyhyyttä. Kiireisellä tavalla etsiminen, etsiminen, etsiminen 

vastauksia kaikkiin ongelmiinne ei saavuta sitä turvallisuutta, jota te kaipaatte. Pikemminkin, 

jokaisen sanan aarteen ottaminen yksi kerrallaan ja sen pohdiskeleminen, vapauttaa sen makean 

tuoksun ja paljastaa sisällä olevan aarteen.” 

” Maailma on niin kiireinen ja on ohjannut, opettanut teitä olemaan kiireinen myös. Jotta pysytte 

vauhdissa mukana, teidän täytyy rynnätä tänne ja rynnätä sinne. Mutta, kun te alatte arvostamaan 

Minun seuraani enemmän kuin maailman, te tulette vetäytymään enemmän ja enemmän 

kansakuntien hulinalta ja siltä, kun pakanat etsivät, mitä he söisivät, mitä pukisivat päälleen ja 

kaikkia niitä pinnallisia asioita, jotka nyt vaikuttavat niin tärkeiltä, mutta pian ne kalpenevat, kun 

he kohtaavat ikuisuutensa.”  

” Tiedättekö te, että Minä käyn läpi hyvin erityisen prosessin valmistellakseni päivän oppitunnit 

teille? Onko teidän mieliinne koskaan pälkähtänyt, että Minä olen suunnitellut ja sallinut kaiken 
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päivässänne? No niin, olkaa huoleti, Minä olen. Mitään elämässänne ei tapahdu ilman Minun 

ennakkotietoani. Siksi Minä käytän aikaa varoittaakseni teitä, niin että te voisitte välttää päivän 

sudenkuopat.”  

” Mutta Minun ääneni ei ole niin kuin maailman meteli. Ei, Minun ääneni on hyvin välttelevä, ohut, 

hellä; kuitenkin mukaansatempaava heille, jotka tuntevat Minut hyvin. Kyllä, mitä enemmän Minä 

asetun puolustamaan teitä, sen suloisempi minun läsnäoloni tuoksu ja Minun ääneni sointi. Tämä 

hellä tuulahdus tuo elämää, täyttää purjeenne ja asettaa teidät oikealle kurssille.” 

” Voi, kuinka kauniita ovatkaan Minun tieni, Minun Morsiameni. Säätäkää korvanne, sydämenne, 

mielenne uudelleen. Säätäkää ne Minun hellälle, Taivaalliselle kanavalleni. Tällä tavalla te vältätte 

monia murheita ja löydätte niin paljon hiljaista tyytyväisyyttä ja iloa. Eikä vain sitä, te tulette 

olemaan lähempänä kohtaloanne.”  

” Kyllä, puhukaamme kohtalosta. Morsiamelle, joka on kihlattu Rakkaalleen, hänen koko 

kohtalonsa on täyttää hänen tulevan puolisonsa päämääriä. Hyvin monet teistä ovat kysyneet, 

mitä tehdä elämillänne. No niin, tällä hetkellä, Minä tulen kertomaan teille.” 

” Ensiksi, jos teillä on lapsia ja puoliso, teidän velvollisuutenne on tarjota turvaa ja pyhää 

ympäristöä heille, johon kasvaa. Jos lapsenne ovat yleisessä koulussa, he ovat vakavasti saastuneet 

ja vaarantuneet päivän joka hetki.”  

” On kaksi tapaa käsitellä tätä; yksi on kotikoulu tai laittaa heidät kunnolliseen kouluun. Toinen on 

olla niin hyviä ystäviä heidän kanssaan, että he voivat uskoutua teille missä asiassa vain ja yhdessä 

te voitte työstää oikeat ratkaisut, ja navigoida kaikkien kiusausten läpi, joiden saartamiksi he 

joutuvat.”  

” Mutta silti, altistuminen on vaarantavaa, ellette te vietä paljon laatuaikaa lapsenne kanssa ja voi 

auttaa häntä erottelemaan totuuden valheista. Kaveripainostus voi tulla määrääväksi tekijäksi 

hyvin nopeasti ja se on jotakin, minkä kanssa te ette voi kilpailla, ellei lapsenne ole erityisen 

suoraselkäinen.”  

” Minä tiedän, että tämä sotii monia teistä vastaan, kenellä on hyvin vakiintuneet 

koulujärjestelmät, mutta Minun täytyy olla todenmukainen teille, te asetatte lapsenne vaaraan.”  

( Clare ) Voi, Herra…  

( Jeesus ) ” Kyllä, kyllä, Minä tiedän, että tämä on vaikeaa, mutta se täytyy sanoa. Minä olen 

Jumala, en yleisen mielipiteen sätkynukke.”  

( Clare ) Minä olen pahoillani.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän, että sinä odotat vastarintaa, se on väistämätöntä. Mutta Minun täytyy 

olla rehellinen Minun Morsiamilleni, niin että he voivat voimistua taistelua varten, kun maailma 

tekee kaikkensa varastaakseen heidät pyhästä ympäristöstä. Tulee aika, jolloin teidän lapsenne 

tekevät päätöksen ja te ette voi enää vaikuttaa heihin – jos he valitsevat kapinan. Siksi on niin 

tärkeää, että teillä on rakastava, tukeva ja eloisa suhde, selittäen heille etukäteen, mitkä vaarat 

ovat. ”  

” Kyllä, on aika päästää irti. Jopa Amissit tunnustavat vapaan tahdon ja eivät ylitä lapsen tahtoa 

mennä maailmaan. Minä en ehdota, että kasvattaisitte heitä kuten Amissit, tehkää vain parhaanne 
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juurruttaaksenne kristillisiä arvoja, jotka kestävät ja ovat erittäin asiaankuuluvia, vakiinnuttaen 

oikean väärästä ja seurauksista, niin he voivat nähdä eteenpäin, että mihin he ovat ryhtymässä.”  

” Nyt moni teistä on kysynyt, että mitä voi tehdä. Ja kuten Minä sanoin aiemmin, Morsiamen 

tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä on hänen aviomiehensä missio. Hän kietoo elämänsä Hänen 

elämäänsä, luoden ympäristön, jossa päämäärät ovat sopivia Hänen pyrkimyksilleen.”  

” Kuten on kirjoitettu Jaakobin Kirjeessä 1:27… ”Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja 

Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itseänsä niin, 

ettei maailma saastuta.”   

” Ruokkikaa nälkäisiä, vaatettakaa alastomat, ohjatkaa tietämättömiä, lohduttakaa surevia, 

vierailkaa sairaiden luona ja niiden luona, jotka ovat telkien takana, rukoilkaa muiden puolesta ja 

antakaa armoa ja antakaa anteeksi. Epätavallista armoa ja anteeksiantoa. Sillä, mitä ikinä te 

teettekin heille, te todella teette Minulle.”  

” Lievittäkää kärsimyksiä tässä maailmassa, Minun ystävällisyyteni johtaa katumukseen. Paavalin 

Kirje Roomalaisille 2:4. Te voitte hakata sielua helvetintulella ja kadotuksella, mutta Minä en 

koskaan vaadi hänen sydäntään tällä tavalla ja hänen elämänsä tulee olemaan jatkuvaa 

kamppailua pysytellä erossa hankaluuksista, sen sijaan että kasvaisi jatkuvasti pyhyydessä. Se tulee 

vain Minun rakastamisestani ja tiedosta, että Minä rakastan heitä. Siis, te todella olette Rakkauden 

Lähettiläät, todellinen ja kestävä muutos tulee tiedosta, että heitä rakastetaan.”  

” Siksi Minä olen laittanut niin paljon painoa lihalliseen armon työhön. Joka päivä mahdollisuuksia 

ilmaantuu. Ehkä ei lihallisiin töihin, mutta varmasti hengellistä työtä, kuten rukoilemista, 

ystävällistä sanaa, rohkaisevaa Pyhää Kirjoitusta. Pyytäkää Minua käyttämään teitä joka päivä. 

Tämä on niin helppo unohtaa, vihollinen tulee varastamaan tämän ajatuksen teiltä, jos te ette 

rukoile sitä tarkoituksellisesti joka päivä.”   

” Herra, käytä minua tänään. Rukoilkaa sitä useita kertoja päivässä. Tällä tavalla, Minä tulen 

paljastamaan teille teidän tarkoituksenne ja sen, mitä Minä olen teidät kutsunut tekemään. Te 

tulette näkemään palapelin palasia liittyvän toisiinsa, kun Minä järjestän niitä oppitunteja teille. Te 

tulette tuntemaan sulouden ja nojautumisen niitä asioita kohtaan, joita te olette tehneet päivän 

kuluessa ja näiden tunteiden kautta, Minä kykenen osoittamaan teille oikean suunnan vähä 

vähältä.” 

” Kyllä, pienet asiat merkitsevät paljon. Monet, jotka ovat olleet uskollisia lastensa kanssa 

Maapallolla, tulevat olemaan kuningattaria ja kuninkaita Taivaassa, johtaen Minun Valtakuntaani. 

Se, mitä he tekivät Maapallolla, näytti pieneltä, näkymättömältä, merkityksettömältä. Mutta Minä 

katsoin heidän sydämiinsä ja näin aidon rakkauden ja palvelun. Nämä ovat sieluja, jotka ovat 

todistaneet uskollisuutensa pienissä asioissa. He ovat niitä, jotka Minä tulen kutsumaan 

hallitsemaan suurempia asioita Minun Valtakunnassani.”  

” Kuitenkin he, jotka pyrkivät tekemään suuria, näyttäviä asioita, tulevat olemaan paljon 

vähäisempiä Minun Valtakunnassani, jos heidän sydämensä eivät ole täydellisesti Minuun 

suunnatut. He, joille monet aplodeeraavat, tullaan unohtamaan Taivaan ulkolaidoille, koska he 

etsivät itseään pikemminkin kuin Minua. He ohittivat pienet mahdollisuudet osoittaa rakkauttaan 

Minua kohtaan, tavoitellakseen hyvin merkittäviä palveluvirkoja.”  
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” Niin monet teistä kysyvät Minulta mitä tehdä. Minä palautan sen teille ja kysyn teiltä, voisitteko 

käyttää mielikuvitustanne. Katselkaa mahdollisuuksia, joita te tavallisesti sivuuttaisitte ja harkitkaa 

lohtua, jota voitte tuoda vain yhdelle sielulle. Jonkin ajan kuluttua, te olette osoittaneet kykynne 

sillä alalla, Minä tulen kutumaan teidät korkeammalle suurempaan vastuuseen. Ja teidän ilonne ja 

täyttymyksen tunteenne tulee kasvamaan suhteessa siihen, miten olette hyljänneet itsenne.” 

 ” Jotkut teistä eivät tule kykenemään ylittämään perheenne rajoja, teidän velvollisuutenne ovat 

niin suuret. Minä ensin, sitten aviomiehenne, sitten lapsenne. Mutta pitäkää elämänne 

tasapainossa. Älkää laiminlyökö aviomiestänne, koska olette kiireisinä olemassa pyhiä ja tehden 

pyhiä asioita. Ei. Pitäkää huoli, että puolisollanne on se, mitä hän tarvitsee ollakseen kokonainen ja 

varustettu, parannettu ja lohdutettu. Huolehtikaa lapsistanne, että maailma ei riistä heitä teidän 

käsivarsiltanne. Sitten pitäkää huoli vähemmän onnekkaista ympärillänne. Mikset jakaisi heidän 

kanssaan, Clare. Joitakin asioita, joita mitä Minä teetätin sinulla?”  

( Clare ) No niin, Ezekielillä ja minulla oli ruokapankki missio, hän keräsi ruokaa elintarvikeliikkeistä. 

Tämä oli jotakin, jonka hän oli aloittanut ja minä todella ihailin tätä ja halusin osallistua siihen. Ja 

niinpä minä tuin häntä siinä. Siispä, meillä oli ruokapankki missio, hän keräsi ruokaa 

elintarvikeliikkeistä ja jakoi sitä eteenpäin kodittomille perheille, jotka asuivat puistoissa. Ja 

yksinäisille kodittomille, jotka asuivat kaduilla.  

 Ja minä muistan yhden joulunajan, me keräsimme huopia, käsineitä, hattuja, sukkia, panimme ne 

paperikasseihin ja nauhan ja kimalletta ja jaoimme ne kodittomille. Kun meillä oli rahaa, me 

ostimme kalkkunoita Kiitospäiväksi ja teimme ruokalaatikoita. Kun Phoenixissa oli kylmintä, me 

saimme McDonaldin antamaan meille 200 aamiaisburgeria, kahvia ja donitseja jaettavaksi niille, 

jotka olivat nukkumassa kaduilla Joulupäivänä.   

Me otimme lapsemme hoitokoteihin vierailemaan vanhusten luona ja rukoilemaan heidän 

kanssaan. Me adoptoimme lapsen Afrikasta. Sinä voit jopa lähettää 15 dollaria Afrikkaan ja he 

antavat perheelle kaksi kania ja opettavat kuinka ruokkia ja saada ne lisääntymään. Tai vuohen tai 

lehmän – riippuen kuinka paljon rahaa haluaa käyttää. Se on ihmeellinen missio. Siellä on niin 

paljon tekemistä, vain niin paljon. Ja me emme edes raapaisseet pintaa.  

( Jeesus ) ”No niin, sen tulisi antaa teille ideoita, tapoja, joilla voitta alkaa ajattelemaan 

lievittämään toisten ahdinkoa. Minun Morsiameni, tehkää Minun elämästäni teidän elämänne; 

Minun agendastani teidän agendanne. Mikä olisi parempi tapa valmistautua meidän 

hääpäiväämme kuin havainnollistaa pyyteetöntä rakkautta Minua kohtaan ja kaikkea sitä kohtaan, 

joka on rakasta Minulle?”  

” Minun Henkeni on teidän kanssanne. Hän tulee ohjeistamaan teitä… ”Tämä on tie, kulkekaa 

sitä.” Kuten Pyhät Kirjoitukset sanovat… ”Ei sinun Opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun 

silmäsi saavat nähdä sinun Opettajasi.” Jesaja 30:20.  

” Minun siunaukseni on teidän kanssanne, mennäksenne eteenpäin nyt ja tuodaksenne hedelmää 

Valtakunnalle. Pian me tulemme tapaamaan ja riemuitsemaan monista ystävällisyyden teoista, 

jotka tullaan kirjoittamaan teidän elämän kirjaanne Taivaassa.” 
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126. Jeesus puhuu avaintapahtumista - Jerusalemin kalliomoskeijan tuho 

 
07.09.2015 Claren uni ja tulkinta Jeesus Kristukselta 

Siunatkoon Herra teitä jokaista, kallisarvoiset sydänasukkaat. Niin paljon kiitoksia, kun käänsit tälle 
kanavalle. Juuri ennen heräämistäni näin unen, jolla on Pyhän Hengen signeeraus. No, aion jakaa 
sen kanssanne. 

Olin merellä laivassa. Jonkin matkan päässä meistä oli vihollisen alus. Laivamme korkea-arvoinen 
komentaja oli siellä pienen poikansa kanssa. Näköetäisyydeltä näin vihollisaluksen ja sen aluksen 
komentaja oli tullut käymään meidän aluksella. Pienellä pojalla näytti olevan voimakas kiintymys 
tähän mieheen. En osaa tarkalleen sanoa asian merkitystä, kuin että pieni poika osoittautui vihollis 
komentajan pojaksi. Ja tämä komentaja oli muslimi ja poika ei tiennyt sitä.  

Silti pojan oletettiin olevan amerikkalaiskomentajan poika, virallisesti. Niin kaikki joka tapauksessa 
luulivat. Toisin sanoen ajateltiin, että poika on amerikkalais komentajan poika, vaikka 
todellisuudessa hän oli vihollisaluksen komentajan, muslimikomentajan poika.  

Näytti siltä, että kaikki olivat kavereita, vaikka heidän oli ajateltu olevan vihollisia. Silti lavasteiden 
takana he työskentelivät yhdessä. Oli tulossa tapahtuma, jonka pitäisi ilmetä pian ja muslimi 
komentaja kutsui amerikkalais komentajan katsomaan. Me olimme Israelissa, olimme Jerusalemin 
kaupungissa. Ja muslimi komentaja käveli pitkin pitkää käytävää.  

Hän sanoi toiselle komentajalle, ’Tule katsomaan, tänne, täältä näkee tosi hyvin – tästä on 
täydellinen näkymä.’ Samalla kun viittoi häntä tulemaan lähemmäksi. Ajattelin itsekseni, ’Mitä he 
ovat katsomassa?’ Hyvä kun olin saanut sen ajateltua, kun näin vilauksen kalliomoskeijasta.  

Sillä välin, laivat olivat yhä merellä. Muslimialus oli aikomassa ampua plasmapallon, mutta kolme 
kertaa laitteisto jumiutui ja todella iso plasmapallo oli pienentynyt kolmasosaan sen alkuperäis 
koosta, kun se lopulta laukaistiin.  

Kun siirryin takaisin sinne, missä miehet olivat katsomassa kalliomoskeijaa ja oli ilmeistä, että he 
odottivat sen räjähtämistä. Ja lopulta, melko pitkän ajan jälkeen, muslimi komentaja sanoi, ’Jokin 
on mennyt pieleen, Se ampui ohi, tai jokin on mennyt vikaan.’ Kuulin omassa mielessäni, ’Tai 
Jumala on pysäyttänyt sen; Sitä ei tulla koskaan enää näkemään.’  

Sitten heräsin, koska joku koputti ovellemme. Arvelen, että Herra lähetti heidät koputtamaan, että 
heräisin ja muistaisin unen.  

Etsin Herraa saadakseni merkityksen unelle ja kuulin Hänen sanovan, ”Joel 2”. Niinpä otin 
Raamatun ja aloin lukemaan sitä. Ja ajattelin, että tämä on todella mielenkiintoista, koska tämä 
koko Joelin kirjan toinen kappale kertoo ihmisten katumuksen kääntäneen Jumalan tuomion pois. 
Nyt, Joelin toisesta, kirjaimellisesti ottaen, en usko, että sillä on tekemistä tämän tapauksen 
kanssa. Arvelen sen olevan vertauskuvallista. Arvelen Herran selittäneen dynamiikkaa, mikä johti 
plasmapallon pysäyttämiseen.  

Ja jotkut ovat kyselleet minulta meteoriitista, joka on tulossa tuhoamaan maailman, tai jotain 
vastaavaa – Herra ei ole puhunut siitä mitään minulle yhtään mitään. Mutta unen plasmapallot 
muistuttavat meteoriitteja. En tiedä, jos niitä edes voi erottaa toisistaan kun ne ovat tulessa.  

En tiedä, että onko mahdollista erottaa niitä toisistaan. On spekuloitu, että se mitä tapahtui 
neuvostoliitossa, oli plasmapallo, eikä meteoriitti. Ja siihen aikaan siellä ammuttiin paljon 
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plasmapalloja. No, oli todella vaikea sanoa, mitä oli tapahtumassa, mutta unessa oltiin varmasti 
ampumassa muslimilaivasta plasmapalloa kalliomoskeijaan.  

No, sen jälkeen, kun olin etsinyt Herralta unen merkitystä ja luettuani Joelin kirjan toisen 
kappaleen – Kaksi asiaa pisti merkille minkä tunsin indikoivan dynamiikkaa ja ne olivat;  

1. Vaviskaa, kaikki maan asukkaat: Herran päivä tulee. Se on lähellä.  

2. Se on pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sumun päivä. Niin kuin aamurusko leviää vuorille, 
niin levittäytyy maahan suuri ja väkevä kansa. Sellaista kansaa ei ole ennen ollut eikä koskaan enää 
ole, ei tulevienkaan sukupolvien aikana...  

12. Vielä nytkin Herra sanoo: -Kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko sydämestänne, 
paastotkaa, itkekää ja valittakaa.  

13. Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Palatkaa Herran, Jumalanne, luo, sillä hän on 
anteeksiantava ja laupias, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän voi muuttaa 
mielensä, peruuttaa määräämänsä rangaistuksen.  

14. Ehkä hän vielä leppyy ja siunaa jälleen sadon...  

Ja silloin Herra alkoi taas puhumaan minulle. Ja Hän sanoi, ”Merkityksen pitäisi olla ilmeinen 
sinulle, rakkaani. Olen viivästyttänyt tapahtumaa, joka olisi laittanut kaiken liikkeelle.”  

Muistattehan, Hän kertoi, että Hän odottaa tietyn asian tapahtuvan ennen kuin kaikki lähtisi 
liikkeelle? Sitten kysyin Häneltä, ’Kalliomoskeijan tuhoko?’ 
”Juuri niin.” 
’Onko tämä se tapahtuma, jota odotit viime keväänä?’  

”On se. Kaikki oli asetettu lähtemään liikkeelle kuin kellokoneisto. Mutta jälleen kerran Me 
lepyimme, koska niin monet rukoilivat ja paastosivat ympäri maailmaa, erityisesti Australiassa. 
Australialaisten joukkorukous oli virstanpylväs ja sillä oli paljon tekemistä tämän maan 
kansalaisten katumukseen. Näethän, nostan palvelijoitani kunniaan kun he ovat valmiita 
täyttämään tyhjiön ja Australialla oli paljon tekemistä tuomion lykkääntymisen kanssa. Sen vuoksi 
jokaisen amerikkalaisen olisi syytä olla äärimmäisen kiitollinen.”  

”Tilanne on muuttunut nyt kun olen leppynyt ja jättänyt täytäntöönpanematta sen, mikä oli 
suunniteltu alkavan kesäkuussa. Prioriteetit ovat muuttuneet ja jälleen kerran siirtänyt hyvin 
orkestroitua suunnitelmaa, jolla saatetaan kansakunnat tuhoamaan kaksi kolmasosaa (2/3) 
maailman väestöstä.”  

”Tämä aiheuttaa uusia ongelmia Minun ihmisilleni ja ne vaativat myös uusia korjaustoimenpiteitä. 
Ja Minä tulen ottamaan askeleen eteenpäin hurskaista sieluista koostuvan armeijani kanssa 
taistellakseni etenevää pimeyttä vastaan. Se tulee koitumaan kunniakseni, sillä voitot tulevat 
olemaan suuria. Älä tee väärää johtopäätöstä, kristittyjen pelastuksen oli tarkoitus tapahtua 
kesäkuussa.”  

”Tämän takia Olen valmistellut teitä jokaista, jotta pysyisitte pystyssä ja ottaisitte asemanne. Nyt 
ei ole aika istua ja odottaa; On aika heittäytyä työhön. Tämän takia kehoitin teitä ottamaan 
asemanne; Sillä  

ahkeruudellanne, millä olette palvellut Minua tänä lisäaikana, tulee olemaan suora vaikutus siihen, 
kuinka kauan voin pitää loitolla tapahtumia, jotka edeltävät kristittyjen pelastusta.”  
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”Tiedän kyllä, kuulen sen jo nyt – Monet teistä haluavat istua ja itkeä, luovuttaen taakkansa 
Minulle. Mutta Minä sanon teille, mikään ei tule vetämään vertoja palkkioille, jotka 
uskollisuudellanne tänä aikana lunastatte.”  

’Herra, ajattelen vuosia... Tuletko lykkäämään sitä vuosilla?’ ”En, ajattelen kuukausia.”  

”Sillä välin, Minä myös annan tuleville morsiamilleni toisen mahdollisuuden. Niille morsiamille joita 
ei olisi otettu kesäkuussa, annan toisen mahdollisuuden herätä ja valloittaa uutta aluetta Minulle. 
Pyydän heitä heittäytymään työhön ja sitoutumaan siihen tehtävään, joka kantaa satoa 
kuningaskunnalle, eikä vaan istumaan ja odottamaan. Monet ovat pilanneet tämankaltaisella 
ajattelulla sen suunnitelman, jonka olen heidän varalleen laatinut. Myös he saavat uuden 
mahdollisuuden. Voi, tämä on niin tärkeää, Clare. Yli puolet heistä, jotka ajattelivat, että heillä oli 
kesäkuussa kaikki kasassa, ovat silti jääneet kauaksi tavoitteista, joita olen heiltä odottanut. 
Heidän huomionsa kiinnittyminen heihin itseensä tekee heidät epäkelvollisiksi.”  

’Herra, onko todella tulossa meteoriitti vai onko se vain hypeä?’  

”Sinä pitäydyt siinä, minkä Minä olen sinulle antanut ja jätät maailman seuraamaan profeettojaan. 
Jos sinun olisi tärkeää tietää sellaista, olisin kertonut siitä sinulle. Riittääkö tämä sinulle, rakkaani?”  

’Kyllä, Herra.’  

”Kerron, mikä sinun on tärkeää tietää, Minä en spekuloi. Annan sen, mikä on todella tärkeää ja 
jätän loput. Niin monet ihmiset ovat nyt kovin kiihtyneitä eivätkä tiedä, mitä tekisivät itsensä 
kanssa. He ovat sitoneet itsensä solmuihin. He ovat solmineet itsensä kaikkiin niihin profetioihin: 
Tämä profetia, tuo profetia. Kun he kuulevat jotain, he heittävät sen kaiken kuulemansa sekaan ja 
ovat sitten perusteellisesti sekaisin. Siihen pisteeseen, että eivät ole enää rationaalisia.”  

”Tämän takia olen opettanut sieluille, jotka ovat herkistyneet tälle kanavalle, pysymään pois 
kaikesta mediassa vallitsevasta spekuloinnista. Siellä ei ole mitään mieltä ylentävää tai kehittävää. 
Mutta paljon horjuttavaa ja tuhoavaa sitä kohtaan, mitä Minulla olisi ollut heille tehtävänä. Tämä 
on tarkoituksen mukaista saatanan toimesta. Kiinnittää heidän huomionsa heidän 
selviytymiseensä pois Minusta. Jotkut ovat jopa sairastuttaneet itsensä huolesta. Kun olet 
seurannut jotakin kanavaa ja olet sen jälkeen paniikissa, silloin sen kanavan hedelmät eivät ole 
hyviä. Ellet tietysti tulkitse väärin sen sanomaa.”  

”Monilla on ongelmia kuulemisen suhteen ja he ovat taipuvaisia panikoimaan ilman, että 
kuuntelisivat tarkasti, mitä Olen sanonut. Demonit osaavat myös hyvin kauniisti liioitella ja vääntää 
sanomaani niin paljon, että se ei enää muistuta alkuperäistä sanaa. Sen vuoksi, arvokkaimpani, 
kuunnelkaa aina hyvin takasti ja kuunnelkaa uudestaan jos alatte tuntea paniikkia. No, kaikki 
kaikessa, koko tämän iltainen viestini tarkoitus on saada aikanne tuottamaan. Älkää löysätkö tai 
laiskistuko. Nouskaa ennemmin ylös ja tarttukaa auraan älkääkä katsoko taaksenne tai väsykö 
hyvästä työstä. Kun alatte väsyä, muuttakaa balanssia rukouksen ja työn välillä; rukoilkaa 
enemmän ja työskennelkää vähemmän. Tällä tavoin koette jatkuvaa voimaantumista seuraavaa 
kierrosta varten. Minä olen teidän kaikkien kanssa, oikealla puolellanne, vahvistaen teitä 
ehtoollisella, piristäen teitä ylistyksessä, suojellen teitä pitkin päivää ja laulaen rakkauslauluja 
teille. Kuunnelkaa suloista ääntäni; Ottakaa vastaan ilman syyllisyyden tuntoa tai tuomitsemista 
kaikki, mitä Minä toivoisin voivani teille antaa. Me teemme tämän yhdessä, olette todella Minun 
apulaisiani. Kuinka silloin voisin jättää teidät nääntymään yksin? Ei, Olen tässä aivan vieressäsi 
kyntäen rinnallasi.”  

”Minä siunaan teitä toivolla, joka on teidän kaikkien yllänne. Amen.” 
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127. Jeesus sanoo:  

Minun Sydämeni EI harhauta – MITÄÄN EI tapahdu Syyskuussa 

 
MINUN SYDÄMENI EI HARHAUTA… MITÄÄN EI TAPAHDU SYYSKUUSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Herran hellä sydän on vetoamassa meihin tänä iltana, Sydänasukkaat. Hänellä oli aika 
vakava viesti meille. Minulla oli kaunista aikaa ylistyksessä tänä iltana, todella kaunista aikaa. Me 
tanssimme yhdessä hyvin kauan aikaa. Minä olin pukeutunut hääpukuuni ja Hän oli pukeutunut 
valkeaan pukuun, jossa oli orkidea. Ja Hän oli katsomassa minun silmiini niin hellästi ja Hän oli 
sanomassa, ”Olen tarvinnut tätä niin kovasti. Minä vain tarvitsin sinun tulevan ja lepäävän Minun 
Käsivarsillani ja tanssivan Minun kanssani ja olevan Minun seurassani. Minä olen tarvinnut tätä 
niin kovasti.” 

Pystyin kertomaan, että Hän todella kaipasi Hänen Morsiamensa läsnäoloa, rentoutuneen 
Morsiamen, joka oli täysin lumoutunut Hänen kanssaan – todella kaivaten sitä läsnäoloa. Ja minä 
luulen, että kaikki meistä ovat olleet niin paneutuneet Verisiin Kuihin ja Shmita 
(Shemitah/Shmita=Tooran määräämä 7 vuoden välein toistuva sapattivuosi) vuoteen ja kaikkiin 
muihin ja kaikkiin muihin asioihin, että me emme todella ole kiinnittäneet huomiota Häneen sillä 
tavalla, kuin meidän olisi pitänyt.  

Siispä minä aion aloittaa jakamaan tämän viestin kanssanne, toivoen, että se tullaan 
vastaanottamaan, koska tiedän, että se on Hänen sydämensä mukaista. Minä tiedän, että tämä on 
Hän.   

Kun kerroin uudelleen tätä viestiä, jonka sain rukousaikana, piipputupakan tuoksu oli huoneessa 
hyvin, hyvin voimakas. Ja me etsimme jokaisen mahdollisen lähteen. Se ei tullut ulkoa. Ja hyvin 
usein, kun Pyhä Henki on puhumassa sydämelleni, Hän sallii tämän tuoksun tulla huoneeseen 
vahvistavana merkkinä, että se todella on Hän. Ja halusin olla varma, että tämä viesti OLI Häneltä, 
täysin – siispä oli hyvin lohduttavaa vastaanottaa se merkki.  

( Jeesus ) ”Mitään yhtään merkittävää ei tule tapahtumaan tässä syyskuussa, paitsi ehkä se, että 
Minun Morsiameni tulee palaamaan tavoistaan täyttää mielensä väärillä raporteilla ja etsii yksin 
Minua koko sydämestään. Sitä Minä toivon.”  

”Kaikki nämä muut ennustukset olivat lavastusta, saadakseen hänen mielensä pois Minusta. Minä 
olen väsynyt, niin väsynyt, niin kovin väsynyt, kun hän juo epäpuhtaista lähteistä. Minä toivon 
koko Minun Sydämestäni, että hänen sydämensä ja mielensä olisivat naulittuina Minun käteeni ja 
Minun Sydämeeni, eivätkä koskaan enää etsisi tietää niitä asioita, joita Minä en tuo esille hänelle. 
Oi, kuinka Minä kaipaan hänen puhdasta yksimielistä omistautuneisuuttaan ja täyttä tarpeittensa 
hylkäämistä Minun käsiini, että hän lepäisi Minussa ja lopettaisi omat ponnistelunsa.”  

”Tämä kuormittaa Minua päättymättömästi. Ja jos mitään voidaan saavuttaa tämän kuukauden 
aikana, se on hänen oivaltamisensa hedelmättömistä maailman arvioinneista ja niiden 
ulkopuolelle sulkeminen, etsiäkseen Minua koko sydämestään ja mielestään. Se on Minun haluni 
tälle kuukaudelle.”  

”Katsokaahan, niin monet asiat, jotka oli suunniteltu, Minä olen keskeyttänyt ja tehnyt 
mahdottomaksi ”voimille, jotka luulevat olevansa”, toteuttaa. Niin monia asioita. Jos hän olisi 
kuunnellut Minua ja yksin Minua, yhtään hänen aikaansa ei olisi haaskattu näihin asioihin. 
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Pikemminkin, hän olisi ollut paljon tuottavampi Minulle. Ei itsekeskeinen, vaan Jumala keskeinen. 
Kuuletko sinä Minua, Minun Morsiameni? Oi, Minä niin toivon, että sinä kuulet Minua. Tulehan 
nyt, lakkaa liehittelemästä maailman kanssa palaa Minun Puhtaaseen Halaukseeni, jätä 
itsekeskeisyys ja ponnisteleminen taaksesi. Minä kaipaan sinua, Minä kaipaan sinun käsivarsiesi ja 
sinun katseesi ja sinun halauksesi lohtua.”  

”Minä kaipaan sinua.”  

”Tämä on aika, kun Minä tarvitsen lohtua sinulta, mutta sinä olet ollut poissa jahtaamassa jokaista 
totuudenpuhujaa ja ennustajaa ja nyt kun sinun ponnistelusi ovat hedelmättömät, tuletko 
palaamaan koko sydämelläsi MINUN luokseni?” 

”Kun tunnet Minut läheisesti, päivästä päivään, sinä tiedät kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää. 
Mutta ylpeys yllyttää sinua kaivamaan syvemmältä, saamaan enemmän yksityiskohtia, tietämään 
enemmän, päättelemään enemmän, saamaan uutisia ennen kuin ne ovat uutisia, olemaan 
tiedotettu, että voisit pelastaa itsesi ja perheesi. Todella? Luuletko, että voit pelastaa yhden 
hiuksen päästäsi, saati itsesi ja perheesi? Luuletko, että ponnistelusi tietää ja olla valmistautunut 
Minusta erillään tulee saavuttamaan sen päämäärän?”  

”Jos sinä ajattelet näin, sinä olet surullisesti erehtynyt. Siksi Minä olen kutsunut ja kutsunut ja 
kutsunut sinua takaisin Minun luokseni. Minä halusin säästää sinut teittesi virheiltä, ihmisten 
virheiltä ja pidellä sinua lähellä Minun sydäntäni, missä kaikki on rauhallista ja ylentävää. Mutta ei, 
sinä olet etsinyt meluisia sivuteitä ja maailmallisia valtateitä. Siispä nyt on aika palata omasta 
viisaudestasi, omasta voimastasi, omasta ponnistelemisestasi, omasta ajattelemisesta ja omaksua 
Minut. Kun kuuntelet Minun Sydämenlyöntiäni, kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää Minusta ja 
Minun maailmastani tullaan paljastamaan sinulle jokaisella Minun Sydämeni lyönnillä.”  

”Tule nyt, järkeilkäämme yhdessä. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne 
lumivalkeiksi. Jesaja 1:18. Minä lasken sinun varaasi, Minun Morsiameni, että olet oppinut läksysi 
kahdesta viimeisestä kuukaudesta. On yksi paikka ja yksi paikka yksin sovelias sinun korvillesi; se 
on Minun rintaani vasten, kuunnellen jokaista lyöntiä. Tästä paikasta Minä tulen ravitsemaan, 
tiedottamaan, lohduttamaan ja valmistelemaan. Tämä on kaikki, mitä tarvitset, kaikki muu on 
tyhjänpäiväistä.”  

”Jotkut teistä eivät vastaanota tätä viestiä ja jatkavat ponnistelemista ja jännittämistä. Minä olen 
surullinen puolestanne. Minä olen tarjonnut teille kaikkein pyhintä paikkaa koko universumissa ja 
te olette sen sijaan valinneet maailman.”  

”Toiset tulevat todella kuulostelemaan Minun ääntäni ja palaamaan kotiinsa, Minun Sydämeeni. 
Tästä pisteestä Minä tulen johdattamaan teitä. Te ette tule tarvitsemaan mitään tämän lisäksi. 
Sijoittakaa koko sydämenne oppimaan kuuntelemaan, kuulemaan ja lohduttamaan Minua. Olkaa 
Marioita, jotka ovat valinneet paremman osan.”  

”Kun te tunnistatte ja käännytte tavoiltanne jahdata maailmaa uutisten saamiseksi, Minä tulen 
siunaamaan teitä hellällä ja reagoivalla korvalla, kuulostella puhdasta lähdettä, aivan Minun 
Sydämeni lyömistä.”  

( Clare ) Sen jälkeen, kun lopetin tämän nauhoittamisen, on hyvin mielenkiintoista, että sain 
Rhema-viestin lähteestä internetistä, joka tulee joka kerta, kun avaan internetin. Ja siinä sanottiin, 
”Jos et ole varovainen ja pakene maailmasta, se tulee pian lumoamaan sinut. Ja kun kerran olet 
maistanut sitä, mitä maailmalla on tarjota, sinulla ei enää ole mitään maistamiskykyä sille, mitä 
Jumala tarjoaa. Puoliso Korkeassa Veisussa (Laulujen Laulussa) etsi rakastaan Jerusalemin kaduilla, 
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mutta ei voinut löytää häntä. Pitäkää mielessä, että koskaan teillä ei ole ollut tekemisiä maailman 
kanssa, ilman että te ette ole olleet pahempia Jumalan silmissä kuin ennen kuin aloititte.”  

Ja se, mitä tämä tuo mieleen, on että on hienosäätö, joka kuuluu, kun me kuuntelemme Hengen 
ääntä. Ja se on hyvin, hyvin hienoa säätöä, niin erilaista kuin maailman meteli ja äänekkyys. Siispä, 
jos te olette tottuneet vastaanottamaan maailman äänekkyyttä, kun te kuulette Hengen 
hiljaisuuden ja tyyneyden, tulee olemaan hyvin vaikeaa tunnistaa, että sinulle on sanottu jotakin.  

Siispä, kun me harjoitamme sitä herkkää korvaa, kuunnellen Hengen hyvin hienovaraista ääntä ja 
Herran sydämen ääntä – kun me harjoitamme sitä, me liikumme kauemmas ja kauemmas 
maailmallisista lähteistä, jotka ovat niin kovaäänisiä ja määräileviä. Mutta jos te jatkatte 
vastaanottamista noista kovaäänisistä, maailmallisista lähteistä – silloin teidän korvanne ei ole 
tarpeeksi herkkä todella kuulemaan Herraa ja Hänen vain pientä ääntään.  

Siispä, kaikissa asioissa, meidän pitäisi ponnistella puhdistamaan lähde, mitä me kuuntelemme. 
Puhdistakaa lähde ja kuunnelkaa vain Herran sydäntä. 

Herra siunaa teidät kaikki. 

 

 

128. Jeesus nuhtelee… Filadelfia on ainut Kirkko,  

jolle Minä lupasin Taivaaseennoston, Rakentakaa siis Kullalla 

 
FILADELFIA ON AINUT KIRKKO, JOLLE MINÄ LUPASIN TAIVAASEENNOSTON  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on todella meidän kanssamme ja pitää meitä silmällä, Sydänasukkaat. Hänellä oli 

kaunis viesti, selventävä viesti, todella, jaettavaksi teidän kanssanne. Kun minä olin ylistyshetkessä 

aika pitkän aikaa, tulin pois ylistyksestä niin rentoutuneena ja niin iloisena – niin täynnä Iloa… 

minulle ei ollut hauskaa lopettaa ylistämistä! Mutta Hän sanoi…  

( Jeesus ) ” On aika kirjoittaa.”  

( Clare ) Siispä, Hän aloitti viestin… 

( Jeesus ) ” Minä en voi auttaa, jos he eivät vastaanota Minun sanojani, etkä voi sinäkään. Niin 

moni on päättänyt sovittaa Minut aikatauluunsa, koska he eivät oivalla, että Minä en toimi 

minkään mukaan, mitä ihminen arvostaa.”  

( Clare ) Tässä hän viittaa pieneen tulimyrskyyn, mikä meillä oli täällä meidän kanavallamme eilen, 

koska Hän sanoi, että mitään todella merkittävää ei ole tapahtumassa syyskuussa (2015). Se 

tapahtuu vastoin sitä, kuinka muut ihmiset ovat kuulleet ja minä en voi sille mitään. Me 

valitsemme, ketä me haluamme kuunnella tai kenellä me tunnemme olevan voitelun meille ja 

meidän tulisi pysyä niiden ihmisten kanssa, olivatpa he ketä tahansa.  

Mutta, minä en julista, että KUKAAN, joka harjoittaa profetoimisen lahjaa, on väärässä tai, että 

minulla on ”yksinomainen näkökulma” Totuuteen. Kaikki, mitä minä teen, on se, että minä jaan 

sen, mitä Hän antaa minulle – se on kaikki, mitä minä VOIN tehdä. Ja kaikessa rehellisyydessä, se 

on kaikki, mitä minä HALUAN tehdä. Siispä, se on syy, miksi Hän otti tämän asian puheeksi…  
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( Jeesus ) ” Minä en voi sille mitään, jos he eivät vastaanota Minun sanojani, etkä voi sinäkään. Niin 

moni on päättänyt sovittaa Minut aikatauluunsa, koska he eivät oivalla, että Minä en toimi 

minkään mukaan, mitä ihminen arvostaa.”  

( Clare ) Mutta he sanovat, että Sinä toimit juutalaisen aikajanan mukaan, Herra, koska Sinä 

kunnioitat heitä Sinun valittuna kansanasi.  

( Jeesus ) Tarkoittaako se, että Minun pitää jälleen noudattaa heidän kaikkia sääntöjään?”  

( Clare ) Vau, Herra – aiotko Sinä saada minut haudatuksi? 

( Jeesus ) ” En, Minä olen MINÄ OLEN, joka MNIÄ OLEN. Ja, kun Minä annoin Minun ihmisilleni 

merkkejä tätä aikajaksoa varten, ne eivät ole laki itsessään, että koko universumin täytyy 

mukautua. Minun lakini eivät ole ihmissielun arvon yläpuolella. Siispä, vaikka kaikki haluaisivat 

nähdä Minun toimivan siististi ja organisoidusti, Minun sydämeni yhä sykkii vain ihmiselle.”  

” Ja niin kauan, kuin on vain YKSIKIN eksynyt, joka on juuri tulemaisillaan vedetyksi mukaan, Minun 

sydäntäni särkee jättää se yksi ihminen yksin kärsimään pahinta kohtaloa.”  

( Clare ) Siis Sinun sanomasi ydin on, että Sinä et voi koskaan palata, koska aina tulee olemaan 

vielä yksi ja vielä yksi ja yksi odotettavana! 

( Jeesus ) ” Ytimeltään, kyllä – se on totta. Mutta käytännössä, tulee aika kysyä kysymys. Me 

olemme lähestymässä loppua ja sinä tulet näkemään tulevina viikkoina ja kuukausina, eriytymisen 

lisääntyvän Minut valinneiden ja omaa tietään menneiden välillä. Jakolinja tulee terävämmäksi ja 

selvemmäksi ja tarkkarajaiseksi, kunnes todella on Minun aikani.” 

” Minun Isäni lähettää matkaa Hänen enkeleitään kiihdyttämään hääjuhlaan kutsuttujen 

prosessia.”  

” Jos sinä katsot hyvin tarkkaan kaikkia valmisteluja, joita Minä olen tehnyt tällä kanavalla, sinä 

tulet näkemään, että jos he tottelevat sitä, mitä Minä olen antanut heille, heillä tulee olemaan 

paljon öljyä lampuissaan ja se päivä tulee olemaan iloinen tapahtuma heille. Kuitenkin, jos he 

jatkavat itsekeskeisinä, se tulee olemaan mitä traagisin päivä heidän elämissään.”  

( Clare ) Mutta Herra, noilla standardeilla, kenet voidaan ottaa mukaan? Esimerkiksi, suhteellisen 

yksinkertainen sielu, kuten Benjamin?  

( Jeesus ) ” Sydämeen kätketty ihminen on kaunis, Clare. Hän ei ehkä täytä kaikkia sinun 

vaatimuksiasi, mutta hän täyttää Minun. Yksinkertainen mies, joka on valinnut silkan 

armeliaisuuden ja rukouksen polun.” 

” Kun ihmiset käyttävät harkinnanvaraista aikaa ollakseen loistavia, ollakseen super- kristittyjä, 

täynnä tietoa, mutta vähän töitä, silloin laput tyhjenevät öljystä. Kaikki tullaan pelastamaan, mutta 

jotkut tulen läpi.” 

Ensimmäinen Korinttolaiskirje 3:10-11… ”Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, 

minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta 

katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä 

pantu on, ja se on Jeesus Kristus.” 

( Jeesus ) ” Clare, tiedätkö sinä, mikä sen perustuksen ydin on?”   
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( Clare ) Rakkaus?  

( Jeesus ) ” Se on oikein. Rakkaus on kultaa. Totuus on hopeaa. Ja kallisarvoiset kivet ovat armon 

töitä.” 

Ensimmäinen Korinttolaiskirje 3:12-19… ”Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa 

hän kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kukin teko on tuleva näkyviin; 

sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin 

teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan.”  

” Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin 

ikään kuin tulen läpi. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu 

teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli 

on pyhä, ja sellaisia te olette. Älköön kukaan pettäkö itseään.”  

” Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että 

hänestä tulisi viisas. Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä.” 

( Jeesus ) ” Ja siinä sinulla on puu, heinä ja oljet.”  

” Sillä on kirjoitettu… ”Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa” ja jälleen… ”Herra tuntee 

viisasten ajatukset, Hän tietää ne turhiksi.” Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä, tai ihmisten 

mielipiteistä. Sillä ihminen ei ajattele niin kuin Minä ajattelen ja se johtaa riitelyihin.  

Ensimmäinen Korinttolaiskirje 3:1-4… ”Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin 

hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin 

teille, en antanut ruokaa, sillä sitä te ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan 

vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella 

ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: ”Minä olen Paavalin puolta”, ja toinen: ” Minä olen 

Apolloksen”, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin?” 

( Jeesus ) ” Siispä, sillä aikaa, kun kaikki ovat tutkimassa, keräämässä materiaalia ja uudelleen 

päättelemässä päivämääriä ja ajankohtia, väitellen ja hyökäten niiden kimppuun, joilla on eriävät 

mielipiteet, jotka ruokkivat köyhiä ja vaatettavat alastomia? Filadelfian Kirkko… ainoa kirkko, jolle 

Minä lupasin Taivaaseennoston. Miksi? Koska he rakentavat kullalla, mikä on veljellinen rakkaus.”  

” Älkää hetkeäkään ajatelko, Minun Rakkaat Morsiameni, että Minä olen tullut palkitsemaan 

teidän aikanne Fariseukset. Se ei ole Minun mielenkiintoni ollenkaan. Minä en tuomitse niitä, joilla 

on tietoisuus ajoista ja jotka käyttävät sitä tietoa viisaudella ja nöyryydellä, ymmärtäen Minun 

oman ruumiini uhrauksen, lunastaakseni ihmisiä Itselleni, että se on kultainen perustus. Ne, jotka 

tuhlaavat aikansa tapellen, kiistellen ja vähätellen toisia, he eivät ole Morsiamia, joilla on öljyä 

lampuissaan.”  

” Miksi te luulette, että Minä opetan asioita, jotka Minä asetan korkeaan arvoon? Siksi, että KAIKKI 

teistä olisivat valmiita menemään Hääjuhlaan Minun kanssani! Minä näen, mitä te teette 

ajallanne, mitä te ajattelette ja kuinka te katsotte maailmaa. Ja erityisesti, mitä te teette 

ympärillänne olevien olosuhteille. Minä vain haluan nostattaa teitä itsenne uhraamisen, jakamisen 

ja antamisen uusille tasoille. Rukoilemaan, palvelemaan ja tuomaan Totuutta tietämättömille. 

Mutta veljellinen rakkaus on silti nopein tie kenen tahansa sydämeen.” 
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” 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 minä 

antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi.” 

Ensimmäinen Korinttolaiskirje 13:2-3. 

” Tärkein asia, Minä en aio katsoa, kenellä oli kaikkein tarkin ennustus siitä, milloin Minä palaan. 

Minä tulen katsomaan, kuka rakasti, kuka rakasti Minua hyljättyjen, yksinäisten, tietämättömien 

kautta. Ja, kun te kulutatte aikaanne Minua ylistämällä, kuten Minä olen kertonut teille niin monta 

kertaa, Minä tulvin teidän sydämenne Minun sydämeni olemuksella ja sitten te olette varustettuja 

menemään rakastamaan muita siten kuin te rakastatte itseänne.”  

” Se on NIIN YKSINKERTAISTA. Mutta teidän epävarmuutenne ovat tottuneet viimeisimpiin 

uutisiin. Minä soisin, että te olisitte tottuneet Minuun ylistyksessä ja täysin hylänneet itsenne 

Minun taivaalliselle johdatukselleni. Olkaa pienten lasten kaltaisia. He leikkivät hiekkalaatikoilla 

sydämen kyllyydestä, antamatta ajatustakaan omille tarpeilleen, koska he tietävät, että heidän 

vanhempansa ovat jo varustaneet heidät. He yksinkertaisesti eivät kyseenalaista.”  

” Voi, tulkaa, Minun Morsiameni! Milloin te ikinä tulette heittämään huolenne Minulle, koska Minä 

pidän teistä huolen! Te yritätte tehdä Minun työni ja teidän työnne jatkuvasti keskittyen siihen, 

mitä tulee tapahtumaan ja mitkä teidän tarpeenne tulevat olemaan. Jos te jatkuvasti tulette 

keskittymään MINUUN ja Minun uskollisuuteeni, ylistämään Minua, Taivaat avautuisivat teille.”  

” Menkää nyt. Lakatkaa käyttäytymästä kuin he, joilla ei ole toivoa. Rauhoittakaa pelkonne ja 

etsikää Minut. Ei vain rukouksessa ja ylistyksessä, vaan ympärillänne olevissa köyhissä sieluissa. 

Todella. MINÄ OLEN teidän kanssanne.” 

 

 

129. Kaikessa on kyse Sinusta, Jeesus! 

 
KAIKESSA ON KYSE SINUSTA, JEESUS!  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Lapset, lapset – miksi me olemme tappelemassa hiekkalaatikolla?? Oivoi… tämä on aika 
ihmeellistä. 

Viesti, jonka Herra antoi minulle tätä iltaa varten – itse asiassa olin tavallaan rukouksessa ja 
ylistyksessä tänä iltana, Hän oli niin suloinen ja niin läsnä minulle. Ja ajattelin, ”Herra, minun 
todella tarvitsee sanoa sana Sinun puolestasi tässä tilanteessa, kun jotkut meidän 
kuuntelijoistamme ovat Sinun kahden viimeisimmän viestisi mekkalassa. Ja tunsin vapautta tehdä 
niin, niinpä tein pienen viestin Sinun puolestasi ja Hän lisäsi pienen lauseen sen loppuun.  

Olen löytänyt itseni ainutlaatuisesta tilanteesta puolustamasta Herraa. Jotkut teistä ovat 
maininneet, kuinka pettyneitä te olette olleet minuun kahden viimeisen viestin mukaan. Minä 
olisin iloinen ottaessani vastuun ja pyytäisin teiltä anteeksi, paitsi, että minä en kerro teille, mitä 
ajattelen, minä kerron teille, mitä kuulen ja mitä Jeesus on minun käskenyt kertoa teille.  
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Minä en väitä, että minulla on ainut paikkansapitävä tieto internetissä. Kaikki, mitä väitän, on 
jakaa kanssanne, parhaan kykyni mukaan, se, mitä Jeesus käskee minun kertoa teille. En tiedä, 
mitä joku muu sanoo, koska minä en kuuntele muita, joilla on profeetallinen viesti, minua on 
pyydetty olemaan kuuntelematta. Ainoa poikkeus siihen on Lana Vawser – Herra on sallinut minun 
kuunnella häntä. Siispä, aina silloin tällöin, saan hänen viimeisimmän viestinsä. Mutta minä en käy 
etsimässä sitä.   

Siispä, kuinka te voitte syyttää minua, että ajattelen, että olen ainoa, jolla on totuus? Sanoinko 
minä niin??? En koskaan sanonut niin. Kaikki mitä sanoin, oli mitä Jeesus käski minun kertoa teille, 
koska Hän rakastaa teitä. 

 Okei, siispä mitä MINÄ OLEN sanonut, on että etsikää kanava, joka on voideltu teille, missä te 
todella tunnette Jumalan läsnäolon ja pysykää siinä. Muuten, te aiheutatte itsellenne suuren 
määrän hämmennystä, koska minä arvelen nyt… on olemassa monia ehdotettuja Taivaaseennosto 
kauhukuvia??? Tiedän yhdestä, josta olen kuullut Viinipuulta, mutta en käy etsimässä sitä tietoa ja 
olen pyytänyt ihmisiä olemaan jakamatta sitä tietoa minun kanssani. Toivon, että se selventää 
jotakin…  

Ja en koskaan sanonut, että veriset kuut olivat merkityksettömiä! Miksi te ette kuuntele viestejäni, 
ilman että panette omia sanojanne tai ideoitanne siihen… tai oletatte, mitä minun täytyy ajatella? 
En koskaan sanonut niin? Veriset kuut ovat kauhean tärkeitä, erityisesti koska, ne käyvät yksiin 
juhlapäivien kanssa. Ja on olemassa ennakkotapaus eri asioiden tapahtumisesta maailmassa noina 
päivinä. Siispä, olen täysin vakuuttunut, että ne ovat hyvin, hyvin perusteellisen tärkeitä.  

Se, mitä uskon, on se, mitä minulle on kerrottu ja Hän on kertonut minulle, että Häntä ei voida 
laittaa laatikkoon, sopiakseen jokaisen odotuksiin. Hän on sanonut minulle, ”MINÄ OLEN se kuka 
MINÄ OLEN. Tehtiinkö sapatti ihmistä varten vai ihminen sapattia varten?” Hän on Jumala, Hän on 
hallitsija. Hän tekee, mitä Häntä miellyttää, kun Häntä miellyttää ja Hän ei konsultoi meidän 
kanssamme, milloin se pitäisi tehdä. Oivallatteko te, kuinka naurettavalta tämä kuulostaa? 

Rehellisesti, tulemme olemaan hyvin onnellisia, jos Hän edes antaa meille enää yhtään vihjettä!  

Siispä… Jos teillä on ongelma viestien kanssa, voisitteko te ystävällisesti viedä sen Hänelle??? Tai 
vain olla kuuntelematta tätä kanavaa.  

Tai jos te ajattelette, että minä keksin tämän kaiken, pyydän, voisitteko löytää jonkun, johon voitte 
uskoa, jonkun, joka saa vastakaikua sydämestänne ja unohtaa meidät? Te ette saavuta mitään 
valittamalla minulle. Tämä ei ole minun viestini, se on Hänen. Siispä, pyydän… päättäkää.   

Tällä kanavalla on kyse ennen kaikkea läheisyydestä Herran kanssa, Hänen äänensä kuulemisesta 
ja läheisen suhteen saamisesta Hänen kanssaan. Kyse harjaannuttamisesta kommunikointiin 
Hänen kanssaan – kaksisuuntaiseen kommunikointiin. Ja kyse veljenne rakastamisesta kuin 
itseänne. Tämä EI ole profeetallinen kanava! Ja minä en väitä olevani profeetta! Minä olen 
Morsian. Se on kaikki, mitä minä koskaan sanon teille!  

Okei, haluan teidän harkitsevan sitä, mitä jotkut ovat sanoneet, että minä olen vienyt heidän 
toivonsa. Herra sanoi KUUKAUSIA minulle, että Taivaaseennostoa on lykätty KUUKAUSILLA, ei 
vuosilla, vaan KUUKAUSILLA. Teknisesti ottaen, se tarkoittaa ”enemmän kuin kaksi kuukautta”, 
siispä voisitteko kertoa minulle, mikä siinä on toivotonta?  

Nyt haluaisin teidän ajattelevan yhtä asiaa, joka tuli sydämeeni, kun olin rukoilemassa ja harkitkaa: 
Jeesus on ratsastamassa Hänen valkealla hevosellaan, Hän on valmiina murtautumaan verhon läpi. 
Taivaan armeija on valmiina Hänen ympärillään. Hän on valmiina puhaltamaan shofar-torveen 
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(sarveen)… Ja sielu, joka on suuressa pimeydessä, itkee Häntä apuun ja vangitsee Hänen 
huomionsa, ”Pyydän, Jumala, näytä minulle, että Sinä olet todellinen! Pyydän, Jumala. Minä en 
halua, että perheeni kuolee! Jos nuo kristityt ovat oikeassa, pyydän, paljasta itsesi minulle?”  

Ja Hän kuulee sen.  

Ja toisesta paikasta Maapalloa Hän kuulee veljesi tai sisaresi pyytävän apua heroiinin 
vaikutuksessa, ”Pyydän, Jumala. Anna minulle toinen mahdollisuus. Auta minua! Pyydän, auta 
minua!”  

Okei, Hän kuulee vain nämä kaksi ääntä ja te tiedätte, että on tuhansia, jotka itkevät apuun, joka 
päivä. Ja vain yksi katse näiltä sieluraukoilta koskettaa itse Pelastajan sydäntä. Ja Hän suuntaa 
katseen meihin, Morsiamiinsa. Joiden on määrä ymmärtää kaikki Hänestä, eikö? ”Teillä on koko 
ikuisuus aikaa nauttia Taivaasta, jos Minä en pysähdy tämän yhden sielun vuoksi, hän ei koskaan 
tule näkemään valoa. Ei koskaan. Ei koskaan enää.” Ja sen jälkeen Hän peruuttaa tehtävän ja Isä 
Jumala vapauttaa lisää enkeleitä Maapallolle, valmistelemaan lisää ihmisiä valmiiksi.  

Siispä, meillä on toiveemme. Meillä on halumme. Mutta entä Jeesus? Entä HÄNEN halunsa? Entä 
muiden ihmisten toiveet? Entä he? Tarkoitan, että tämä mies saattaa olla muslimi – sadat muslimit 
ovat hämmentyneitä heidän omien ihmistensä raakuudesta. Hän tarvitsee vain vähän lisää aikaa, 
ehkä kaksi lisäviikkoa, että se nimenomainen muslimi ja hänen perheensä pelastetaan.  

Joka tapauksessa, viekää nämä asiat Hänelle. Ne ovat Hänen sanojansa, eivät minun. OK? OK.  

Herra, onko mitään, mitä Sinä haluaisit sanoa?  

( Jeesus ) ”Ei, Minä luulen, että sinä sanoit sen aika kivasti. Mutta pikemminkin, kuin pyytäisitte 
Minua tyydyttämään odotuksenne, miksi ette pyytäisi Minulta lisää kärsivällisyyttä? Sitten me 
molemmat olisimme onnellisia, Minun Morsiameni. Kyllä, pyytäkää Minulta lisää kärsivällisyyttä. 
Siihen rukoukseen Minä tulen vastaamaan. Tämä laulu ilmaisee Minun Sydäntäni kaikkein 
osuvimmin.”  

  

Kaikessa on kyse Sinusta, Jeesus!  

 Kaikessa on kyse Sinusta, Jeesus  

Ja kaikki tämä on Sinua varten, Sinun kunniaasi ja mainettasi varten – ei ole kyse minusta   

Aivan kuin Sinun pitäisi tehdä asiat minun tavallani – Sinä yksin olet Jumala  

Ja minä antaudun Sinun tavoillesi  

Jeesus, minun sieluni rakastaja  

Kaiken kuluttava tuli on Sinun katseessasi, Jeesus  

Minä haluan Sinun tietävän – minä tulen seuraamaan Sinua kaikki päiväni  

Sillä kukaan muu historiassa ei ole Sinun kaltaisesi  

Historia itsessään kuuluu Sinulle – Alfa ja Omega, Alku ja Loppu  

Sinä olet rakastanut minua ja minä tulen jakamaan ikuisuuteni Sinun kanssasi  

Kaikessa on kyse Sinusta, Jeesus  



 
100 

 

Ja kaikki tämä on Sinua varten, Sinun kunniaasi ja mainettasi varten – ei ole kyse minusta   

Aivan kuin Sinun pitäisi tehdä asiat minun tavallani – Sinä yksin olet Jumala  

Ja minä antaudun Sinun tavoillesi  

Kaikessa on kyse Sinusta, Jeesus  

Ja kaikki tämä on Sinua varten, Sinun kunniaasi ja mainettasi varten – ei ole kyse minusta   

Aivan kuin Sinun pitäisi tehdä asiat minun tavallani – Sinä yksin olet Jumala   

Ja minä antaudun Sinun tavoillesi   

Kaikessa on kyse Sinusta, Jeesus  

Ja kaikki tämä on Sinua varten, Sinun kunniaasi ja mainettasi varten – ei ole kyse minusta   

Aivan kuin Sinun pitäisi tehdä asiat minun tavallani – Sinä yksin olet Jumala  

Ja minä antaudun Sinun tavoillesi  

… Sinun tavoillesi 

 

 

130. Jeesus sanoo… Koskettakaa toisia hellästi Minun puolestani &  

Minä tulen pelastamaan teidän Rakkaanne… Luottakaa Minuun 

 
KOSKETTAKAA TOISIA HELLÄSTI MINUN PUOLESTANI & MINÄ TULEN PELASTAMAAN TEIDÄN 

RAKKAANNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Syyskuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ” Kerro Minun Morsiamilleni, että Minä rakastan heitä ja joka päivä Minä jaan 

heidän kärsimyksensä ja ilonsa. Minä tiedän liiankin hyvin, kuinka pimeitä asioita on monen heidän 

sydämissään. Minä tiedän kaiken heidän kamppailuistaan rakkaiden puolesta, jotka eivät vielä 

tunne Minua. Mutta enkö Minä ole luvannut… ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin 

myös sinun perhekuntasi.” Apostolien Teot 16:31.  

” Miksi te luulette, että Minä tein sen lupauksen teille, rakkaat? Enkö Minä ennalta nähnyt teidän 

tuskanne, mitä te kärsisitte, kun te katsotte teidän rakkaittenne kääntyvän poispäin Minusta, yksi 

kerrallaan? Minä olen tehnyt varusteluja kaikkien teidän rakkaittenne varalta. Minä tunnen 

jokaisen heistä läheisesti ja tiedän myöskin täsmälleen, kuinka liikuttaa heidän sydämiään, kuin 

myös kuinka järjestää olosuhteet niin, että he eivät enää vastusta Minua. Sillä kriittisellä hetkellä, 

heidän mielensä tulee olemaan vapaa sotkusta ja he tulevat näkemään selvästi vaihtoehtonsa. 

Älkää huolehtiko, Minä olen huolehtinut heistä.”  

” Koska ajat ovat niin pelottavat, teidän tarvitsee luottaa Minuun yhä syvemmin. Teidän tarvitsee 

luovuttaa rakkaanne Minulle sellaisella tavalla, että te ette ole tuskissa päivä päivän jälkeen. 

Pikemminkin huolehtikaa Minun lapsistani, niin Minä huolehdin teidän lapsistanne. Kyllä, 

rukoilkaa, mutta älkää jatkako tuskailua, Minä kuulin teidän rukouksenne kauan aikaa sitten ja 

Minulta anomisen jatkaminen tällä tavalla on turhaa.”  
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( Clare ) Mutta Herra, sinä sanoit…  

( Jeesus ) ” Kyllä, ole kiusankappale ja Minä tulen vastaamaan. Minä tulen vastaamaan 

rukoukseen, koska sinä vaivasit Minua ja herätit Minut kesken unien?”  

( Clare ) No niin… Nyt kun Sinä esität asian tuolla tavalla, Herra…  

( Jeesus ) ” Parempi tapa rukoilla, kun ajattelette sukulaisianne, on kohottaa heidät ylös Minun 

luokseni ja sanoa… ”Jeesus, minä luotan sinuun.” Ja sitten rauhoittua mielessänne, että tämä 

rukous kuultiin ilman valitusta ja uurastusta. Minä lupasin teille… ”Usko Herraan Jeesukseen, niin 

sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin 

muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan Hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä Hän ei 

tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.” Pietarin Toinen Kirje 3:9. 

” Katsohan, on eroa uskomisen ja luottamisen välillä – ja epävarmana rukoilemisen ja sen, että ei 

usko, että Minä olen jo vastaanottanut rukouksen ja tehnyt varustelun. Usko vaatii, että uskotte, 

kun te rukoilette ja teillä on luottamus Minuun.”  

” Kun te vapautatte rakkaanne Minulle, te alatte nähdä ympärillänne muita, jotka eivät ole vielä 

pelastettuja, jotka eivät ole kuulleet hyviä uutisia, jotka tarvitsevat ystävällistä kosketusta 

herättämään heidän nukkuvat sydämensä. Jos kaikki teistä kääntäisivät huomionsa muihin, kuin he 

olisivat heidän perhettään, kuinka pian Minä voisin kyetä tuomaan heidät Valtakuntaan. Todellakin 

te olette äitejä Minussa, kun te hoidatte katrasta kuin omaanne. Ja Hän ojensi kätensä 

opetuslastensa puoleen ja sanoi: ”Katso Minun Äitini ja veljeni!” Sillä jokainen, joka tekee Minun 

Taivaallisen Isäni tahdon, on Minun veljeni ja sisareni ja äitini.” Matteuksen Evankeliumi 12:49-50.  

” Monet teistä ovat kääntäneet sydämensä heidän puoleensa ympärillänne, kenellä on yhä 

pelastuksen tarvetta ja siitä Minä olen perusteellisen kiitollinen. Jotkut ovat jopa nähneet 

läpimurtoja ihmisten kanssa, keiden he luulivat olevan viimeisiä vastaamaan ystävällisyyteen ja 

Minun viestiini. Te ette ehkä näe tuloksia nyt, mutta te olette istuttaneet siemenen ja Minä 

lähetän toisia kastelemaan.”  

” Toiset ovat lausuneet lyhyitä, hartaita rukouksia, hyvin yksinkertaisesti huutaneet apuun Minua, 

”Herra, pelasta heidät!” Ja tämä, myös, tulee tuomaan hedelmää.”  

( Clare ) Herra, minä tunnen itseni hirveän puutteelliseksi tällä toisille todistamisen alueella.  

( Jeesus ) ” Sinulla on sinun työsi, Clare. Se on sinun työsi, johon sinä sovit hyvin. On heitä, jotka 

ovat vastaanottaneet Minut sinun uskollisuutesi vuoksi. Jatka vain uskollisena olemista, sinä tuot 

hedelmää omalla tavallasi.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, se on helpotus. 

( Jeesus ) ” Usko Minua, saatana tulee käyttämään jokaisen tilaisuuden aiheuttaakseen sen, että te 

tuomitsette itsenne, koska te ette ole kuin tämä tai tuo. Olkaa oma itsenne, seuratkaa teille 

myönnettyä osaanne, älkääkä matkiko kenenkään toisen polkua. Jokaisella teistä on erityinen lahja 

ja sitä kautta Minä tuon teidät kosketuksiin hyvin erityisten ihmisten kanssa, koska te tulette 

koskettamaan heitä omalla lahjallanne. Ihmiset harvoin paljastavat todellisia tunteitaan, he pitävät 

itsensä suojeltuina.”  
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” He saattavat olla läpikäymässä repivää avioeroa ja ystävällisyyden ele teiltä saattaa saada heidät 

aukeamaan ja he tarvitsevat kuulevaa korvaa. Sitten te voitte rukoilla heidän puolestaan ja 

pikkuhiljaa esitellä Minut, vähän kerrallaan ja he alkavat kuunnella… jotakin sisällä alkaa herätä. 

Siispä, älkää uupuko loppuun pienten asioiden kanssa, joita te teette, pikemminkin kylväkää toivoa 

joka paikassa missä kuljette. Jopa sellaiset yksinkertaiset asiat kuin, ”Jumala on olemassa ja Hän 

välittää sinusta, syvästi.” istuttaa toivon elementin. Jotkut sielut ovat niin hauraassa tilassa, että he 

tarttuvat mihin tahansa, että pysyisivät pinnalla.”  

” Monet teistä ovat antaneet Minulle vapauden käyttää teidän sairauksianne ja kärsimyksiänne 

pelastamattomien hyväksi. Kuinka kaunista se on, te todella olette työtovereita Minun 

viinitarhassani. Toiset ovat sietäneet loukkaavaa suhdetta, tarjoten kärsimyksiänne heidän 

kääntymisensä puolesta; te ette tule menettämään palkkiotanne.”  

” On niin monia tapoja, joita te ette huomaa, kuinka te niillä vaikutatte maailmaan Minun 

puolestani, mutta jonakin päivänä te tulette huomaamaan. Älkää tehkö mitään ulkolukuna. 

Lähestykää kaikkia kuin ainutlaatuisia yksilöitä ja tarjotkaa heille hiljaista, kuitenkin hyvin ajateltua 

toivon siementä. Rukoilkaa aina, että Minun Henkeni antaisi teille oikeat sanat. Hyvin tehokas 

rukous on… ”Herra, käytä minua tänään, anna minun tuoda valoa tähän maailmaan tänään.” 

( Clare ) Tiedätkö, minä rukoilin niin minun lääkärini kanssa viimeviikolla ja ensimmäistä kertaa hän 

jakoi kanssani jotain hyvin perustavanlaatuista, jonka Sinä olit tehnyt hänelle.  

( Jeesus ) ” Kyllä, hän oli kuolemassa.”  

( Clare ) Ja Sinä paransit hänet. 

 ( Jeesus ) ” Katsohan, Minä pidän parempana koskettaa sieluja Minun rakkauteni kautta. Vaikka 

he ansaitsevat paljon pahempaa, Minun armoni ja ystävällisyyteni herättää heidän kiviset 

sydämensä. Ja tällä tavalla Minä toivon voitelevani heidät tällä kanavalla tavoittamaan muita. 

Kyllä, kun te tunnette hellän, rauhoittavan rakkauden virtaavan sydämestänne sieluun, se on 

Minun voiteluni, joka tavoittaa teidän sisältänne käsin. Pankaa merkille, Minä kaipaan koskettaa 

heitä. Minä yksin tiedän salaisuuden heidän sydämiinsä. Minä yksin tiedän tarvittavan ajoituksen. 

Ja jos se ei ole juuri sillä hetkellä, rukoilkaa ja teidän mahdollisuutenne voi tulla huomenna.”  

” Kun te näette jonkun kärsivän päänsärystä tai nivelrikosta ja te kysytte, jos te voitte rukoilla 

heidän puolestaan, jos he antavat hyväksyntänsä, te ette tarvitse kaunopuheisia rukouksia. 

Laittakaa vain kätenne hellästi heidän päälleen ja rukoilkaa, että Minä tavoitan käsivartenne ja 

kätenne kautta ja kosketan heitä. Joillekin teillä voi olla jopa vapaus sanoa, ”Uskotteko te, että 

Jeesus parantaa ihmisiä?” Ja sitten, ”Uskotteko te, että Jeesus elää kristittyjen sisällä?” Sitten te 

saatatte yksinkertaisesti sanoa, ”Minä aion pyytää Häntä tavoittamaan teitä kauttani, uskotteko 

te, että Hän voi tehdä sen?” Jopa sen tunnustaminen, että Minä tiedän heidän kipunsa ja 

koettelemuksensa ja haluan koskettaa heitä, voi murtaa jään.”  

” Ei ole kyse terävänä olemisesta. Ei ole kyse pitkistä voidelluista rukouksista tai intohimoisista 

äänekkäistä ja nolostuttavista rukouksista. On kyse Minun hellästä kosketuksestani, Minun silti 

pienestä äänestäni, mitään teatteria ei liity siihen. Yksinkertainen usko sovellettuna viisaudella ja 

hellyydellä. Voi, kuinka paljon te voitte saavuttaa tällä lähestymistavalla. Parantamisen lahja on 

aina aktiivisena Minussa, ei koskaan ole sellaista aikaa, jolloin Minä en voisi parantaa ja teidän 

vilpittömän sydämenne avuksi huuto on avain aktivointiin.”  
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” Te ette oleta tarpeeksi Minulta, Minun Lapseni. Te ette ymmärrä, että Minä riudun kärsivien 

sielujen vierellä ja palavalla rakkaudella, jota te ette voi käsittää, Minä kaipaan koskettaa heitä ja 

tehdä heidät kokonaisiksi. Missä te tunnette vain pelkän nykäisyn, Minä tunnen syvää intohimoa ja 

teillä on käskyvalta tehdä silta kuilun yli ja tuoda Minun luokseni se henkilö. Kun te vastaatte 

uskossa, totellen sitä silti pientä ääntä, Minä teen mahdolliseksi tunkeutua sieluun tunteilla, joita 

he vaivoin ymmärtävät, mutta tunteet ja aistimukset, jotka ovat ainutlaatuisesti Minun tapani 

koskettaa loukkaantunutta, riutuvaa, hämmentynyttä ja kadotettua.”  

” Teidän silmänne ovat ikkunoita Minun sieluuni. Teidän silmänne heijastavat Minun hellyyttäni ja 

huoltani. Egon ja aggressiivisesti itsetunnon kohottamisen ei tulisi koskaan olla paikalla, eikä pitäisi 

pelon ja epäuskonkaan. Pikemminkin, innoittukaa koskettamaan kärsivää Minun Rakkaudellani, 

joka virtaa lävitsenne. On monia tilanteita, jolloin sanat vain ovat tiellä. Pikemminkin hellästi 

käsien laittaminen sielun päälle, monet rukoilevat vaikuttavia rukouksia, jotka todella eivät ole 

tarpeellisia ja kuulostavat purkitetuilta, pinnallisilta ja vilpillisiltä.”  

” No niin, nämä ovat vain muutamia asioita teille, joista teidän tulisi olla tietoisia, kun te menette 

ulos rukoilemaan muiden puolesta ja viemään Minun rakkauttani heille. Olkaa herkkiä kuulemaan 

Minun kehotuksiani. Päivän aikana on monia hetkiä, jolloin Minä haluaisin teidän tietävän jotakin, 

mutta te ette pane merkille ja ne mahdollisuudet vain menevät ohitsenne. Jos te tunnette pienen 

nykäisyn, kiinnittäkää huomiota. Jos te arvuuttelette, käyttäkää Raamatun lupauksia, Rhemoja 

nettisivulta tai Raamattua saadaksenne vahvistuksen, vain päästäksenne alkuun. Kiinnittäkää 

huomiota, jos saatte ”Ohjaus” tai ”Pyhä Henki” viestin – se on vahvistus, että Minä teen työtä siinä 

sielussa.”  

” Rakas katras, ottakaa Minut ulos valtateille ja sivuteille… ottakaa Minut mukaanne töihin, 

ostoksille, matkustamiseen, jonottamiseen. Ottakaa Minut mukaanne ja kuunnelkaa… Minä 

siunaan teidät nyt uudella tietoisuudella siitä, kuinka Minä haluan teidän koskettavan muita ja 

seuraavan sitä inspiraatiota.” 

 

 

131. Jeesus selittää… Kansakuntien Mullistus & Sekasorto kuin ei koskaan ennen. 

Puhdistavat Tulet ovat tulossa 

 
RHEMA-VIESTI 13.6.2020. KANSAKUNTIEN MULLISTUS, SEKASORTO & PUHDISTAVAT TULET  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 13. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra todella on meidän kanssamme, Sydänasukkaat. Tänä iltana Hänellä oli viesti 
valmistautumisesta asioihin, joita alkaa tapahtumaan maailmassa. Demonisen maailman 
hyökkäyksestä, mikä on aikeissa ottaa haltuunsa kristityt.  

( Jeesus ) ”Oi, Minun Tyttäreni, kansakunnat todella ovat mullistuksessa, ihmisten tekemiset ovat 
kiehumispisteessä. Koko Maapallo on ilkeiden ihmisten korruption peitossa ja surullisia todella on 
heidän raivonsa jäännökset. Alastomiksi riisutut, rikkonaiset, ne, jotka vihollinen on ahminut.”  

”Kyyneleet virtaavat Minun silmistäni, päivin öin, moninkertaistuneiden tragedioiden vuoksi. 
Myötätunto on ylittänyt liikuttamasta Minun Sydäntäni, pikemminkin Minun Sydämeni on 
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särkynyt, Saatanan raivon vuoksi. Sillä hän tietää, että hänen aikansa on lyhyt ja hän seuraa 
jokaista mahdollista tapahtumapaikkaa, tuhotakseen ihmiskunnan.”  

”Minun Sydäntäni särkee ympäri maailmaa olevien pienten puolesta, Minä olen syvällisesti 
haavoittunut Minun Ihmisteni puolesta. Siispä, Minä tulen nousemaan. Minä tulen ottamaan 
vangitut mahtavilta, Minä tulen todella ryöstämään ylpeät ja ylentämään nöyrät. Minun on tullut 
aika nousta Minun levoltani ja paljastaa Minun Mahtava käsivarteni. Pahat tullaan vangitsemaan 
heidän omilla harhautuksillaan ja viattomat vapauttamaan.”  

( Clare ) Kun olin tulossa sisään, valmisteluna tälle viestille, Ezekiel ja minä olimme 
ehtoollispalveluksessa. Ja Pyhä Kirjoitus nousi esiin, Jesaja 52:10… ”Herra paljastaa Pyhän 
Käsivartensa kaikkien kansojen nähden ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme 
autuuden.” Herra, minkä kanssa tällä on tekemistä?  

( Jeesus ) ”Se on koko Maapallon yleinen tila, Maapallon asukkaat ovat humaltuneet viattomien 
verestä. Saatana tietää, että hän ei voi koskea Minuun, siispä kenet hän ottaa maalitaulukseen? 
Lapset. Heitä ryöstetään tuhansittain… seksikauppaan, teloituksiin, kidutuksiin, myydään 
orjuuteen, otetaan vanhemmiltaan ja teurastetaan heidän ruumiinosiensa vuoksi. Liian kauheaa 
mainittaviksi ovat ihmisten teot tänä hetkenä, Clare. Minun Sydämeni tärisee siitä, mitä Minun 
täytyy tehdä ja mitä täytyy tapahtua, että Maapallo ennallistettaisiin Oikeamieliseksi Eedeniksi, 
joksi Minä hänet suunnittelin.”  

( Clare ) Herra, minä haluan olla lähempänä Sinua. Minä haluan nähdä, mitä on meneillään ja pitää 
seuraa Sinulle.  

( Jeesus ) ”Tätä varten sinun täytyy pyhittää aikaa enemmän ja kyllä, asioiden valtuuttaminen 
auttajillesi on Minun tahtoni sinulle. Ole vapaa, Minun Pikkuinen Kiuruni, ole vapaa istumaan 
Minun olkapääni orrella, laulamaan suloista laulua Minulle ja sovittautumaan Minun leukani alle.” 

( Clare ) Herra, mitä voin tehdä?  

( Jeesus ) ”Pitele Minua, Clare. Pitele Minua tiukasti, äläkä koskaan, koskaan päästä Minua 
menemään. Kyllä, sinun mielesi vaeltelee, mutta aina se palaa takaisin Minun luokseni ja tämä on 
sinun Kotisi, Minun Rakkaani. Ei maailma; se on vihamielinen ja pettävä. Pikemminkin tässä – 
tiukasti painautuneena Minun Sydäntäni vasten – on sinun turvapaikkasi.”  

”Kuten Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin, rajalinja maailmassa olevien ja Minun Ruumiiseeni 
kuuluvien väillä tulee selvemmäksi ja selvemmäksi. Vihamielisyys Minun Ihmisiäni kohtaan jatkaa 
kasvamistaan.”  

”Erityisesti tässä maassa (Amerikka), kristityt joutuvat tulen alle. Pohjatyöt on tehty. Kauan sitten 
tehdyt suunnitelmat tuottavat hedelmää ja suuri tulee olemaan Minun Ihmisteni riemuvoitto 
pimeydestä. Sitä mukaa, kun vihamielisyydet lisääntyvät, niin täytyy teidän rakkautennekin 
lisääntyä. Kiusaukset olla vihaisia ja taistelunhaluisia, tulevat olemaan loputtomia, mutta niin tulee 
myös Minun armoni olemaan loputon.”  

( Clare ) Puhutko Sinä herätyksestä, elpymisestä?  

( Jeesus ) ”En, niin kuin sinä määrittelet elpymisen. Pikemminkin ylös nouseminen, pois 
pidättyväisyydestä, puolueettomuudesta ja uskossa haaleana olemisesta, olemaan äänettömästi 
luja ja järkähtämätön Minun Nimessäni. Jokaiseen elämän osa-alueeseen vaikuttaa tämä 
puhdistus, jota saatana on yrittämässä tuoda ilmoille. Kaikki asiointinne maailman kanssa tulevat 
olemaan vastustuksen täyteisiä, lääkärin vastaanotto huoneesta pankkiin, kauppoihin. Mutta pian 
kristityt tullaan tuntemaan varteenotettavana voimana, heidän vakaan uskonsa vuoksi.”   
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”Maailma alkaa nähdä eron Minun ihmisteni ja maailman ihmisten välillä. Ei omahyväisyydessä, 
vaan eettisessä käyttäytymisessä ja pitäytymisessä siinä, mihin he uskovat, vastustuksen ja 
naurunalaiseksi tekemisen edessä. Tämä tulee olemaan kuin veteen piirretty viiva… ”Tähän asti, 
mutta ei pidemmälle”. Kaikkialla maailmassa ihmiset alkavat oivaltamaan, että kristityt todellisina, 
elävinä olentoina, Jumalan alaisuuteen yhdistyneenä Valtakuntana.”  

”Hengellistä sodankäyntiä tullaan tarvitsemaan, että selvittäisiin edes päivän läpi. Tämä ei tule 
olemaan helppoa aikaa, vaan taistelun aikaa, jalansijan pitämiseksi ja sinnittelemiseen, että 
saataisiin lisää jalansijaa. Niillä, joilla ei ole aidosti läheistä suhdetta Minun kanssani, heidät tullaan 
törkeästi johdattamaan väärennöksien luo, joita on nousemassa joka puolella.”  

”Lyttyyn lyöminen ja juoruilu tulevat saavuttamaan ennennäkemättömän tason ja ne, jotka eivät 
elä Minun Tavoillani, tulevat lankeamaan. Vihollinen tulee käyttämään juoruilua luodakseen 
murtuman heidän haarniskaansa ja sen kantapäillä demonit tulevat sisään ja luovat sekasortoa.”  

”Seurakunnat alkavat hajoamaan kuin ei koskaan aikaisemmin, kun heikot kristityt antavat periksi 
kiusaukselle arvostella muita, erityisesti vastuuasemissa olevia. Valvojilla tulee olemaan vaikeaa, 
erittäin vaikeaa. Lammas tulee olemaan riidanhaluinen ja taistelunhaluinen, uskoen, että heillä on 
korkeampi totuus kuin niillä, joita Minä olen nimittänyt.”  

”Oi, Clare, rukoile pastorien puolesta – tulee olemaan, kuin demonit olisivat tulleet ja ottaneet 
heidän kirkkonsa haltuun. He tulevat näkemään ennennäkemättömän vihamielisyyden tason, jopa 
heiltä, joihin he ovat luottaneet menneisyydessä. Kyllä, pimeys on tunkeutumassa ja vain he, jotka 
todella tuntevat Minut, tulevat pysymään pystyssä. Jopa heille se tulee olemaan ponnistelua.”  

”Mutta salaisuus on rakkaus ja anteeksianto. Tässä asemassa oleminen tulee täysin pilaamaan 
vihollisen yritykset kukistaa Minun ihmiseni. Minun Morsiameni tulee loistamaan säyseydellään, 
nöyryydellään ja kyvyllään käsitellä jopa kaikkein vaikeimpia ihmisiä ilman että menettävät 
sulouttaan. Hän tulee näyttämään kiistämättömän esimerkin Minun Elävästä Läsnäolostani 
hänessä.”  

”Oi, Minun Ihmiseni, valmistelkaa itsenne taistelua varten. Valmistautukaa tulemaan torjutuiksi, 
mustamaalatuiksi, hyväksi käytetyiksi, sivuutetuiksi, vähätellyiksi. Älkää salliko minkään vihollisen 
yrityksistä kaataa teitä kumoon, pikemminkin pysykää lujina, siinä keitä te olette Minussa. Teidän 
arvonne ei ole kullassa tai hopeassa; teidän arvonne on Minun Veressäni, mikä on lunastanut 
teidät kansakuntien joukosta.”   

( Clare ) Ja tässä minä haluan vain sivuhuomautuksena sanoa. Kun nauhoitin tätä, Herra puhui 
Ezekielille ja Hän otti esille sen, mitä tapahtui Amissi-lapsille, kuinka heidät teurastettiin yksi 
kerrallaan. Ja kuinka ensimmäinen perheiden reaktio oli sanoa… ”Me annamme hänelle (miehelle) 
anteeksi.” Ja sitten he ajoivat auttamaan leskeä, joka oli jäänyt jäljelle, kun mies käänsi aseen 
itseensä.”     

Tämän kaltaista hyvettä omaamaan Herra on kutsumassa meitä. He tiesivät, että heidän lapsensa 
olivat Taivaassa. Ja vaikka heidän surunsa siitä, että heidän lapsensa oli repäisty heiltä tällä 
epäoikeudenmukaisella toimella – he pystyivät silti antamaan anteeksi. Tähän Hän kutsuu meitä, 
ihmiset. Minä tiedän, että minä tarvitsisin aika määrän Armoa, aika määrän Armoa, ollakseni 
samalla asenteella, jos se olisi tapahtunut minulle.  

( Jeesus ) ”Näetkö? Tämä tulee olemaan koetuksen aikaa. Testaamisen ja yrittämisen, niin että 
tulessa koeteltu kulta voitaisiin ylentää ihmisten joukossa. Monet tulevat lankeamaan pois, monet. 
He eivät tule olemaan kykeneviä käsittelemään vainoa ja torjuntaa. Minä olen valmistellut teidät, 
Minun Morsianteni armeijan, Minä olen opettanut teille paljon itsestänne. Miksi? Koska kun 
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hyveiden portti on hyljätty, vihollistaistelijoiden lauma tunkeutuu sisään ja laittaa teidät polvilleen. 
Jos te pysytte hyveessä, teihin ei voida tunkeutua. Pysykää Rakkaudessa, Kärsivällisyydessä, 
Pitkämielisyydessä, Rauhanteossa, Nöyryydessä ja Kiittämisessä.”  

”Ja Minä määrään teitä, teidän ei tule missään olosuhteissa tuomita muita. Tämä tulee olemaan 
monen tuho. Monet, jotka kutsuvat itseään Minun Nimelläni ovat tehneet tuomitsemisesta 
harrastuksen ja ajanvietettä. Tuomitseminen tulee olemaan suurin ase, mikä Saatanalla on teitä 
vastaan. Kun te tuomitsette, te olette menossa tuhoon. Nyt Minä seison kaukana katsomassa tätä 
taistelua, kuten Minä olen myös todella oikean kätenne puolella ja Minä olen valmistelemassa 
teitä tulevaan hyökkäykseen. Ihmiset tulevat ihmettelemään… ”Mitä ihmettä on meneillään? Miksi 
jokainen päivä on niin täynnä ahdistusta ja huolta? Mihin maailma on menossa?” Näitä lauseita te 
tulette jopa kuulemaan toistettavan uudelleen ja uudelleen.”  

”Ja kyllä, pimeän aineen voima ja demonien lisääntyminen, ne tulevat sisään portaalien kautta, 
jotka tulevat aiheuttamaan sellaista sekasortoa, jota ihminen ei ole ennen nähnyt tällä Maapallolla 
aikaisemmin. Lopulta tieteellä on aseet tuhota ihmiskunta sisältäpäin ulospäin.”  

”Mustasukkaisuuden, ahneuden, raivon, himon ja kapinan kuluttamina, jokainen tulee olemaan 
itse oma tuhonsa. Siksi hyve on tänä aikana tärkeintä. Ilman hyvettä teidät tullaan ottamaan kiinni 
tai tappamaan taistelukentälle. Ilman läheisyyttä Minun kanssani, teillä ei ole hyvettä. Ilman 
tottelevaisuutta Minulle, hyvin vähän, jos mitään, tulee olemaan jäljellä meidän suhteestamme.”  

”Minun Morsiameni, meidän suhteemme perustuu rakkauteen. Ja jos te rakastatte Minua, te 
tulette tottelemaan Minua. Jos te herjaatte tai vähättelette naapurianne, te olette tuhoamassa 
suhdettanne Minuun. Ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Minua ja nyt Minä kerron teille, 
todella, ilman rakkautta veljeänne kohtaan, on mahdotonta miellyttää Minua.”  

”Älkää hetkeksikään hylätkö hyveen porttia, älkääkä sekunniksikaan antako periksi polttavalle 
vihan tunteelle. Tämä tulee suoraan demoneilta, jotka liekittävät teitä vihan tulilla, joita Saatanalla 
on kaikkea ja kaikkia varten, jotka Minä loin. Älkää ottako osaa tähän myrkkyyn. Älkää langetko 
hänen vaikutukseensa.”  

( Clare ) Oi, Herra se on pelottavaa. Minä olen sallinut itseni vihata tiettyjä asioita ja jopa ihmisiä.  

( Jeesus ) ”Kyllä, tämän täytyy loppua. Sinä et voi olla Minun opetuslapseni ja vaalia vihaa, sinä et 
voi olla Minun Morsiameni ja käsitellä karskisti veljeäsi. Rakkaus, anteeksianto ja kärsivällisyys ovat 
ehdottomia välttämättömyyksiä, kelpuuttamaan sinut Kristuksen Morsiameksi. Siispä Minä kerron 
teille nyt, Minun paljon rakastettuni, ei enää kaunaa, ei enää katkeruutta. Te olette 
etuoikeutetussa asemassa, te olette Minun Luomakuntani kruunun jalokivet ja teidän täytyy 
kestää, mitä Minä kestin Roomalaisten sotilaiden käsissä, ilman vastalauseen uikutusta.”  

”Voitteko tehdä tämän? Kaikki asiat ovat mahdollisia, kun Minä elän teissä. Kaikki asiat. Ja siellä 
missä koettelemukset ovat suuria, niin on Minun armoni. Kun te lankeatte, älkää tuhlatko aikaa, 
katukaa ja tulkaa Minun eteeni anteeksiannon saamiseksi. Tehkää siitä päivittäinen missionne 
pysyä puhtaana Minun edessäni. Ulkopuolelta tulevat turhautumiset tulevat kasaantumaan, siispä 
pitäkää elämänne hyvin, hyvin yksinkertaisena, ettette aukaise ovea lukuisille häiriötekijöille, jotka 
tulevat syömään teidät elävänä, kun ne kohtaavat ongelmia.”  

”Siispä nyt Minä olen laittanut teidät hälytystilaan. Minä olen kertonut teille, mitä teitä vastaan on 
suunniteltu. Minä olen kertonut teille, kuinka voittaa jokainen vihollisen hyökkäys. Jotkut teistä 
ovat yhä kypsymättömiä ja löytävät jatkuvasti vikaa muista. Teille tämä tulee olemaan verinen 
taistelukenttä. Muistakaa, mitä nopeammin te laitatte alas miekkanne veljeänne vastaan, sen 
nopeammin vihollinen tulee vetäytymään ja peräytymään. He turhautuvat helposti, kun he 
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hyökkäävät teitä kohtaan ja te ette reagoi niin kuin he olivat suunnitelleet. Mutta he tulevat 
takaisin, joten olkaa varuillanne.”  

”Joidenkin teistä kohdalla, Saatana laskee teidän menneisyyden heikkouksienne varaan, 
kukistavan teidät alas, jopa hänen kuoppaansa – jos se olisi mahdollista. Nyt on aika kasvaa, nähdä 
toiset hauraina ja paljon armoa tarvitsevina ja nähdä itsenne Minun peilissäni. Kyllä, kun Minä 
vedän Minun suojelukseni pois ja sallin teidän langeta, Minun peilini on siinä, niin että te näette, 
että teidän vikanne ovat paljon suurempia kuin veljenne ja siskojenne. Tämä on Minun armon 
lahjani teille, Minä tulen näyttämään teille, kuka te olette ja kuka te ette ole ja jos te olette viisaita, 
te ette koskaan enää nosta päätänne tuomitaksenne toista.”  

”Oi, kuinka Minä rakastan jokaista teistä niin hellästi, jopa niitä teistä, joilla on juorun verta 
käsissänne. Minä silti rakastan teitä. Minä toivon teidän saavan riemuvoiton tänä ajanjaksona. 
Minun Morsiameni, teitä valmistellaan, kiusausten tulien viimeistelevät kosketukset tuovat esiin 
kaikkein kallisarvoisimmat metallit teissä.”  

”Tukeutukaa Minuun koko sydämestänne ja kaikesta voimastanne ja itkekää apua kiduttavan 
kiusauksen hetkellä. Itkekää apua ja Minä tulen vaimentamaan myrskyn ja tuomaan teidät sen läpi 
vahingoittumattomina.”  

”Todella Minä olen teidän kanssanne, enkä laiminlyö tai hylkää teitä. Mitä kovempi myrsky, sen 
lujempi on Minun otteeni teistä. Minä en tule sallimaan kiusaajan varastaa teitä pois Minulta. 
Pyydän… Älkää päästäkö irti. Älkää päästäkö irti. Älkää päästäkö irti Minusta.” 

 

 

132. Varo Juoruilua, Tuomitsemista & Herjaamista…  

Henkilökohtainen Pyhyys on Suojasi 

 
VARO JUORUILUA, TUOMITSEMISTA & HERJAAMISTA… HENKILÖKOHTAINEN PYHYYS ON SUOJASI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Syyskuuta, 2015 

Jeesus aloitti… ” Minun kultainen Morsiameni, kuinka suloista onkaan olla toistemme seurassa. 

Nämä hetket sinun kanssasi ovat aivan liian harvoin tapahtuvia, ja Minä haluan kääntää päiväsi 

enemmän ja enemmän näiden läheisten aikojen suuntaan. Minä tarvitsen tätä aivan yhtä paljon 

kuin sinäkin tarvitset tätä Minulta. Minä näen ajatuksesi. ” 

 ” Minä en sano tätä sinun hyödyksesi. Todella, Clare, En sano. Väsymys, mitä tunnen Luoduistani, 

ja se saa Minut vaikeroimaan, se täytyy tasapainottaa iloisella seuralla, arvostavalla seuralla, 

sellaisen seuralla, joka voi hetkeksi jättää maailman ja levätä Minussa. Se merkitsee Minulle 

valtavasti. Ei ole mitään, mitä kieltäisin Morsiamelta, joka etsii Minua yli kaiken. Ja tämä Morsian 

ei koskaan kysyisi itsekkäistä motiiveista tai mitään mikä on Minun tahtoni vastaista, niin virittynyt 

hän on Minun Sydämeeni. ” 

” Minun Rakkaani, kun me lepäämme toinen toistemme sydämissä, pyydä Minulta asioita, joita 

tarvitset. ”  

( Clare ) Voi, Herra, kerro Minulle mitä minä tarvitsen, en halua pyytää mitään itse. Minä tiedän, 

että minun ihmissydän voi olla ennen kaikkea petollinen. 
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( Jeesus ) ” Tämä on viisas valinta. Pyydä Minulta, Clare, enemmän henkilökohtaista pyhyyttä. ” 

( Clare ) Herra, minä haluan olla pyhä, mutta minä sallin lihalleni aivan liian paljon vapauksia. 

Kuitenkaan en halua matkia entisaikojen pyhimyksiä heidän uhrauksissaan, jotten kompastuisi 

Ylpeyteen. Pyydän, paljasta minulle, mistä tässä aidossa pyhyydessä oikein on kyse.  

( Jeesus ) ” Haluta Minun tahtoni ennen kaikkea muuta, luotua tai luomatonta. Sinä olet lähellä, 

mutta vielä on matkaa kuljettavana. ” 

( Clare ) Kyllä, minä voin tuntea vastustusta jopa nyt… Jos minä vain voisin rakastaa sinua 

enemmän, Jeesus!  

( Jeesus ) ” Ja siitä tässä kahdenkeskisessä tapaamisajassa on kyse, Näillä kerroilla sinun sydämesi 

muuttuu hyytelöksi, koska Minä olen vallannut tahtosikin. En ole saanut sinua kiinni väkivallalla, 

vaan vastaanottanut sen sinulta, kun sinä kaipaat saada luovuttaa sen Minulle. ” 

” Maailma ja kaikki sen lohdutukset ovat niin pettäviä, Clare. Sinä tulet katsomaan taaksepäin 

asioihin, joita halusit omistaa tai tehdä, tulet katsomaan taaksepäin ymmälläsi hupsuudesta silloin. 

On koukku, jonka saatana asettaa Minun Valittuihini. Hän näkee tarkalleen, kuinka paljon Minä 

rakastan heitä, ja kuinka paljon Minä olen työskennellyt heidän kanssaan ja hän väijyy heitä 

suurella salakähmäisyydellä… kuin musta pantteri. Hän ilahtuu siepatessaan heidät, sekä siksi, että 

se haavoittaa heitä suuresti ja siksi, että se pitää heidät pois Minun luotani ja ylenpalttisten 

lahjojeni luota, mitä Minulla on heille sekä pois heidän suloisesta seurastaan. ” 

” Haavat ja välinpitämättömyys ystävästä viiltää syvälle sydämeen ja Minun valitut astiani jaloa 

käyttöä varten voivat haavoittaa Minua enemmän kuin kukaan muu, jopa enemmän kuin 

paholainen itse. Siksi taistelu Minun pyhitettyjen sielujen ympärillä on suurempaa kuin muiden 

ympärillä. Vihollinen pitää sitä suurena voittona saadessaan yhden Minun instrumenteistani 

lankeamaan. Tämä on erittäin palkittu tavoite pimeyden valtakunnassa ja sen takia hyökkäykset 

ovat paljon hienovaraisempia, mitä keskiverto ihminen voisi huomata. ” 

” Esimerkiksi, monet eivät ymmärrä, että jos olet samaa mieltä jonkun kanssa, joka on kriittinen 

jostain ihmisestä, sinä olet juuri avannut oven demonille, joka on odottanut vain työntääkseen 

jalkansa kangetakseen sen enemmän auki. ” 

 ” Siksi sen kaltaista saastutusta sisältävän keskustelun jälkeen, astia, joka kuuli sen, tuntee 

kehotusta jakaa sitä eteenpäin. Se kaksinkertaistaa synnin, ja avaa oven vähän leveämmälle. Paha 

synnyttää pahaa. Pian astiaa alkaa harmittamaan joku läheinen ja hän ottaa asiakseen arvostella 

puolisoaan tai parasta ystäväänsä. He saattavat tuntea tiettyä epäpuhtautta sillä hetkellä, ja 

useimmin se jää siihen. He tulevat tietoisiksi, että Minun Henkeni suree ja he perääntyvät ja 

pääsevät perimmäisen syyn kimppuun, mistä kaikki alkoi. ” 

” Voi, Clare, sinun täytyy olla paljon huolellisempi, Minun Rakkaani. Pyydän, pyydän, lakkaa 

vähättelemästä sillä hetkellä, kun se on sanottu. Sano, ” Minua surettaa tuo, katukaamme. ” Jos 

seuralaisesi ei voi tunnistaa sitä, kävele vain tiehesi, ja jätä loppu Minun käsiini. Katsohan, 

vähättely jättää merkin, haavan hänen sieluun, ketä arvostellaan. Siinä haavassa, katkeruuden 

tulehdus voi helposti ottaa vallan ja levitä ympäri kehoa, saattaen heidät toimintakyvyttömäksi. ” 

” Ainut lääke on heidän tunnustuksensa, katumuksensa ja tulo Minun luo parannusta varten. 

Mutta usein nämä sielut eivät ymmärrä mistä haava tuli. Siispä se jää piiloon, syvästi haavoittaen 
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heitä. Myöhemmin se voi paljastua… ” Se ja se sanoi sinusta tätä… ” Ja se kipu tulee särkemään 

akuutisti ja sinä tulet huomaamaan, mistä se katkeruus, jota tunsit, tuli. ”  

” Toisina kertoina, se menee ohi huomaamatta ja et saa koskaan kohdistettua miksi voit niin 

huonosti. Minä monesti poistan nuolet sydämestäsi, mutta se jättää jäljen ja jäljet kerääntyvät ja 

tulevat erittäin herkiksi, kunnes saat vaistomaisen reaktion johonkin, jota et pysty kontrolloimaan. 

Saatana rakastaa luoda herkkiä kohtia ihmisiin. Niistä tulee pehmeitä maalitauluja, helppo saada 

suuri reaktio pienestä tapahtumasta. ” 

” Mikä näiden tapahtumien merkitys on viholliselle? Saada kaikkien mielet pois Minusta ja Minun 

agendastani, juuri nyt tässä hetkessä. Sielu voi olla niin haavoittunut, että toinen haavoittunut 

sielu voisi huutaa seurakuntaa apuun, mutta he eivät voisi tehdä mitään, niin hautautuneita 

omaan mielipahaansa ja kipuunsa he ovat. Siispä näet, kuinka tuhoisaksi tämä voi tulla. Isä, anna 

heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. ” 

” Ja tietenkin, Minä olen neuvonut sinua monta kertaa, mitä vahinkoa sielut tekevät itselleen, kun 

he hyökkäävät muita kohtaan. Jonkun ajan kuluttua, paha on ottanut valtaansa kerran niin hyvän 

kristityn sielun ja Minä olen pakotettu siirtämään Minun suojelukseni ja sallimaan heidän tulla 

tutkituiksi, sen vahingon mukaan mitä he ovat tehneet. Sitten myöhemmin, jos he ovat vilpittömiä, 

Minä voin ennallistaa heidät. Mutta niin usein tämä katkeruuden tapa on rutiini elämän 

alamäessä. ” 

” Se on mukava polku tavanomaisine näkymineen… nostaen sielun toisten yläpuolelle laaksossa, 

ruokkien hienovaraisella ylemmyyden tunteella, kuin ” Minä en ole tuollainen kuin alapuolellani 

olevat. ” Tämä ylpeyden myrkky poistaa heidät armon vikkelästä virrasta, joka olisi voinut kantaa 

heidän elämänsä suurempia ja suurempia saavutuksia Minua varten. ” 

 ” Siksi, kun sinä ja Ezekiel sovitte käytännöksi olla vähättelemättä muita – ei sanaakaan eikä 

kuiskaustakaan – kun Minä tarkkailin kuukausien ajan, kun sinä kamppailit sen kanssa ja tarkkailin 

sinun voittojasi, Minä pystyin aloittamaan sinulle papin viran. Mutta et ole vielä selvillä vesillä, 

Minun Rakkaani. On vielä varjomainen syyttämisen jäänne, pelon ja torjunnan aiheuttama. Sinun 

on vielä päästävä siitä yli kokonaan. Teidän kahden täytyy kasvattaa uusi tarkkaavaisuuden 

standardi, eikä sallia edes sen liikuttaa teitä. ” 

” Minä en voi siirtää sinua eteenpäin ilman sitä, uuden tason armeliaisuus ja nöyryys Clare, tätä 

Minä haluan sinulta. ” 

( Jeesus ) ” Minä tiedän, että sinä tunnet tämän syvästi ja siitä Minä olen kiitollinen. Nyt, kaikki 

mitä sinun tarvitsee tehdä, on saada aviopuolisisi hyväksyntä ja karistaa ne varjomaiset äänet, 

jotka aiheuttavat sinut vastaamaan ja jopa hyökkäämään. ” 

( Clare ) Voi kyllä Herra, minä vihaan, minä vihaan, minä vihaan sitä, kun teen niin. Voi, Herra, se ei 

ole Minun sydämeni. Varmasti Sinä vastaat tähän rukoukseen tehdäksesi meidät molemmat 

vahvoiksi pyhyydessä, ettemme koskaan vahingoittaisi sielua vähättelyllä, edes vähääkään, ei 

henkäyksen vertaa tai hiukkakaan mätää sisältäen. Vain Sinä voit tehdä tämän Herra, ja Minä 

rukoilen armoa vastata kuten minun pitäisi. Herra säästä minut. Pyydän, anna minun sydämeni 

olla suloinen levähdyspaikka, missä jopa enkelit voivat löytää rauhansa, koska tiedän, että olen 

toistuvasti loukannut heitä reaktioillani. 
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( Jeesus ) ” No niin, Minun Morsiameni,, nämä olivat asioita, joita toivoin, että olisit kysynyt 

Minulta tänä iltana. Tämä oli vastaus, jota Minä halusin sinulta. Ja on Minun Iloni vastata sellaisiin 

rukouksiin. Nyt, kun saat puolisisi suostunnan tälle, Minun iloni on oleva täysi. ”  

” Pyydän, Minun Morsiameni, älkää koskaan salliko kenenkään kiskovan teitä syyttelyn, panettelu 

ja kritiikin kuoppaan. Tämä, kuten Minä olen kertonut teille aikaisemmin, on saatanan pää-ase 

saada teidät avoimiksi epäonnistumiselle ja hyökkäykselle, koska Minä vedän käteni hiukan 

poispäin ja annan luvan saattaa teidät järkiinne. ” 

” Teitä odottamassa on niin paljon, niin paljon iloa, niin monia lahjoja. Taivaassa teitä eivät enää 

tule houkuttelemaan tällaiset luotaantyöntävät olennot tuomitsemaan toisianne. Taivaassa teillä 

ei tule olemaan mitään halua tehdä tällaisia asioita. Täällä Maapallolla te jatkuvasti leimahdatte 

harkitsemattomuuden puuskiin, joissa teidän täytyy hallita itsenne. Tämä on testaus kenttä. ”  

” Teidän todellakin tulee aina testata henget nähdäksenne tulevatko ne Minulta. Teidän täytyy 

aina olla varuillanne väärien oppien, valheiden ja muunneltujen totuuksien varalta. Tämä on 

teidän vakava vastuunne Minun edessäni, ja Kristittynä Minä annan teille vastuun ja velvollisuuden 

ylläpitää totuutta ja kyseenalaistaa väärät opetukset. Sitten antakaa toiselle osapuolelle 

mahdollisuus selittää, mitä he näkevät. Tällä tavalla te molemmat hyödytte ja veljellisen 

rakkauden siteet voimistuvat. ” 

” Mutta mitä tulee astiaan, se on täysin Minun toimialaani ja te ette saa tuomita astiaa. Te ette 

tiedä, miksi he puhuvat niin kuin puhuvat, siis on parasta jättää heidän motiivinsa Minulle, ettei 

teistä tule niitä, jotka tuomitaan syyllisinä. ” 

” Nyt, monet teistä ovat jo syyttäneet häntä itsensä puolustamisesta, ja Minä kerron teille 

totisesti, mitään mitä Minä sanoin täällä, ei ole tullut häneltä. Teidän on oikein ja hyvää harjoittaa 

erottelukykyä tätä kanavaa kohtaan, aivan kuten teidän tulisi käyttää joka kanavaa kohtaan. Mutta 

tehkää se kristillisellä armeliaisuudella, ilman hiukkaakaan kaunaa. ” 

” Minä olen tuonut tämän opetuksen yhtä ja vain yhtä tarkoitusta varten, Minun Kehoani kohtaan 

on tulossa negatiivisuuden tulva, eivätkä monet ole tietoisia niistä ansoista, joihin heitä 

houkutellaan. He menettävät armon ja yhteydentunteen Minuun. Minä en halua tämän 

tapahtuvan täällä tällä kanavalla. Minä haluan säilyttää täällä läheisyyden Minun Morsiamiini. 

Kellään teistä EI ole KÄSITYSTÄ kuinka paljon lohtua te tuotte Minulle, teillä ei ole minkäänlaista 

käsitystä. Ja se tekee teistä maalitauluja. Siispä pyydän, olkaa valmiusasemissa uuden ja 

ainutlaatuisen vihollisen leiskunnan varalta, mikä saattaisi johtaa teidät lankeamaan 

tuomitsemiseen. ” 

 ” Teille, jotka olette uusia tällä kanavalla, Minä sanon, että Minä olen käyttänyt Pyhiä Kirjoituksia, 

Raamatunlauseita, viisitoista kertaa tässä opetuksessa, katsokaa, pystyttekö löytämään ne. ” 

 ” Minä siunaan teidät nyt lahjalla vastata Armoon, että kaikki minkä Minä olen sanonut, te 

panisitte talteen sydämiinne, ja että se toisi suloista hedelmää. ”  
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133. Jeesus selittää: Eläen Joka Päivä Kunnian Ulottuvuuksissa 

 
ELÄEN JOKA PÄIVÄ KUNNIAN ULOTTUVUUKSISSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Jonkin ajan kuluttua, kun olin ylistyksessä, Hän kertoi minulle, että Hän halusi puhua 
minulle, siispä tulin ja istuin tietokoneeni ääreen ja Hän sanoi… 

( Jeesus ) ”Tervetuloa takaisin.”  

( Clare ) Oi Herra, paina minut Sinun sydäntäsi vasten.  

( Jeesus ) ”Missä sinä olet ollut koko tämän ajan?”  

( Clare ) Kamppailemassa pysyä hereillä ja keskittyä Sinuun.  

( Jeesus ) No niin, hyvää työtä. Tässä me olemme ja Minä rakastan sinua.”  

( Clare ) Minä rakastan myös Sinua, suloinen Jeesus, ikuisesti ja ikuisesti. Oi, kuinka minä toivon, 
että voisin rakastaa Sinua jatkuvasti.  

( Jeesus ) ”Minä myös.”  

( Clare ) Se on lahja, eikö olekin?  

( Jeesus ) ”Se on.” Hän sanoi sen tuike Hänen silmässään.  

( Clare ) Jeesus, pyydän, voisitko Sinä antaa minulle lahjan loputtomasti ihailla Sinua?  

( Jeesus ) ”Oi, sellainen pyyntö saa Minun Sydämeni pyörtymään. Sinun täytyy luopua kaikista 
luoduista asioista, ollaksesi tarpeeksi vapaa olla Minun kanssani sillä tasolla. Ne, jotka ovat 
halukkaita ohittamaan kiinnittymisensä siihen, mitä ihmiset ajattelevat, miltä he näyttävät 
ihmisten silmissä, mistä ruuista ja viihteestä he nauttivat – niille, joille koko maailma on kuollut, 
Minä voin myöntää tämän lahjan, jos he etsivät sitä.”  

( Clare ) Minusta näyttäisi, Herra, että sellaisia ihmisiä on maailmassa. Minä tiedän, että jopa 
Ezekiel ja minä olemme tunteneet sillä tavalla eri aikoina.  

( Jeesus ) ”No niin, heitä on… mutta he eivät halua Minua ja ovat niin kiinnittyneet Minuun, että he 
eivät sano ääneen sitä halua. Tai edes harkitse pyytävänsä sitä.”  

( Clare ) Mutta miksi?  

( Jeesus ) ”Miksi luulet?”  

( Clare ) He tuntevat itsensä arvottomiksi?  

( Jeesus ) ”Se on osa sitä. Mutta osittain, koska he eivät koskaan kuvitelleet, että sellaista lahjaa 
voisi koskaan saada. Ja Minä olen tässä kertomassa heille, että sen voi saada.”  

( Clare ) Herra, oletko tosissasi vai hyppäsinkö ihan eri asiaan? 

( Jeesus ) Hän huokaisi syvään ja Hän sanoi… ”Mitä luulet, Clare?”  

( Clare ) Menin Raamatun Lupaukset-kirjan luo ja sain viestin ”Pyhä Henki” ja ajattelin, että minä 
todella haluan varmistua, että tämä on Herra. Sinä OLET tämä!  
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( Jeesus ) ”Minun Hyvyyteni jatkuvan tutkiskelemisen lahja on saatavilla kaikille, jotka kysyvät. 
Kuitenkin siihen liittyy tietty hinta. Heidän täytyy irrottautua maailman heille tarjoamista 
lohdukkeista.”  

( Clare ) No niin… sanotko, että kuten perinteiset vanhan ajan kristityt, jopa kuten Cuthbert, joka 
seisoi meressä yöllä pysyäkseen hereillä ja rukoillakseen? Ja saukot tulivat pitämään häntä 
lämpimänä.   

Kun sanoin sen Hänelle, päätin, että ”minä” varmistun, että se oli Cuthbert, josta minä kuulin, joka 
seisoi meressä saukkojen kanssa. Kun menin internettiin, vain varmistamaan, että se oli Cuthbert, 
minä olin asettanut kotisivulleni yhden suosikkinäkymistäni, jossa on Rhema-viestejä. Ja se mitä se 
sanoi, oli ”Keltit olivat luonnollisia pohdiskelijoita ja erakkoja, jotka etsivät rosoisia niemiä tai 
metsäaukeita, ollakseen yksin Jumalan kanssa.”  

Vau. Kun kuulin sen, minun sydämeni vain … huokaus!... tavallaan haihtui pois, koska se oli koko 
syy siihen, miksi me olimme vuoristossa viisi vuotta – elämässä yksinkertaisempaa elämää, olla 
lähempänä Herraa.  

Siispä, sanoin, ”Herra, tämä on kaikki, mitä halusin, kun me asuimme vuoristossa! Olla vapaa 
rukoilemaan ja pohdiskelemaan sinun hyvyyttäsi. Mikä vahvistus!” 

( Jeesus ) ”Nyt. Älä hyppää eri asiaan – Minä en ole lähettämässä sinua takaisin vuoristoon.”  

( Clare ) Aiiii  

( Jeesus ) ”Minä yksinkertaisesti kerron sinulle, mikä on mahdollista niille, jotka uskovat. Täytyy 
olla uskoa, ei töitä. Toisin sanoen, se ei ole sinun päätettävissäsi. Tämä kaltainen armo, se on 
Minusta kiinni. Ainoa syy, miksi Cuthbert teki sen, oli että hän voisi olla Minun kanssani; hänen 
halunsa oli niin kiihkeä ja polttava, jo itse ajatuskin nukahtamisesta ja tietoisuuden menettämistä 
Minusta, oli kauhistuttavaa hänelle. Ymmärrätkö?”  

( Clare ) Vau.  

( Jeesus ) ”Kyllä, vau. Hän oli niin yhdistynyt Minuun.”  

( Clare )  Hän oli NIIN yhdistynyt Sinuun, Herra, että hän ei halunnut nukahtaa?  

( Jeesus ) ”Kyllä, tottumuksen voimasta, hän totisesti oli.”  

( Clare ) Vau… voitko kuvitella sen? Vain sen kuvitteleminen on käsityskyvyn ulkopuolella: katsoa 
Jumala Kaikkivaltiaan päättymättömään hyvyyteen, Suuren ja Voimakkaan, katsoa SIIHEN ja 
todella nähdä ja kokea se! Ja haluta olla nukahtamatta! Ja tehdä kaikki vallassa oleva, että EI 
nukahtaisi? Millainen sielu!!  

( Jeesus ) ”Kyllä, on vielä kuvittelemattomia kunnian korkeuksia niille, jotka uskovat. Avainasia ON 
usko, ei työt.”  

( Clare ) Mutta jos uskot, silloin järjestät elämäsi sellaisella tavalla, että olet herkkä ja vastaat 
armoon. Ja joskus jopa teet väkivaltaa haluillesi ja tarpeillesi saavuttaa se?  

( Jeesus ) ”Kyllä, mutta jälleen, avainasia on silti usko. Sinun täytyy uskoa, että Jumala on ja että 
Hän palkitsee ne, jotka Häntä etsivät.” Kirje Hebrealaisille 11:6.   

( Clare ) Mutta etkö Sinä vaadi meiltä, että olemme halukkaita tekemään väkivalta omalle 
lihalliselle luonteellemme ja kieltämään itseltämme unen, ruuan ja lohdukkeet. Vai onko se vain 
asketismia?   
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Ja minä katsoin asketismin määritelmän: vakava itsekuritus ja kaiken muotoisten nautintojen 
välttäminen, tyypillisesti uskonnollisista syistä. 

Mutta asketismi voi itsessään tulla päämääräksi, eikä sekään ole hyvä. Minkä tahansa päämäärä 
tulisi olla AINA Herra ja Hänen Kunniansa ja tottelevaisuus Hänelle. Mutta jotkut ihmiset eksyvät 
asian viereen ja ajattelevat, että asketismi tekee heistä pyhempiä. Mutta jos se ei ole Jumalan 
tahto, se EI tule tekemään heistä ollenkaan pyhempiä – se vain tekee heidät ylimielisiksi. Siispä se 
on todella tärkeä seikka muistaa tässä kaikessa.  

( Jeesus ) ”Jos sinä etsit Minua koko sydämestäsi, sinä tulet löytämään Minut. Clare, Minun 
Rakkaani, MINÄ HALUAN täyttää sinut. Ymmärrätkö? Tämä ei ole sellaista, jota pidättäisin sinulta, 
koska suoritustasosi on alhainen. Ei, Minä haluan koko Minun Sydämestäni täyttää sinut, rakas 
nainen.” 

( Clare ) Siispä, mikä on tiellä, Herra?  

( Jeesus ) ”Haluatko todella Minun vastaavan siihen?”  

( Clare ) Sinä tiedät, että tahdon, Herra.  

( Jeesus ) ”Yksinkertaisesti? Koska sinulla on päähänpinttymiä maailmaan.”  

( Clare ) Ajattelin sitä hetken ja sitten ajattelin… okei. Kuten?  

( Jeesus ) ”Mitä minä söisin, mitä minä pukisin päälleni…”  

( Clare ) Herra, en voi aivan samaistua tuohon, minä en näe kaikkia näitä päähänpinttyminä. Se 
vaikuttaa enemmän, kuin olisin jatkuvasti katsomassa tapoja vähentää elämästäni asioita, jotka 
eivät ole välttämättömiä. Niin että minulla on enemmän aikaa Sinulle ja asiat ovat 
virtaviivaisempia. Ja vain sivuhuomautuksena, luin tämän aviomiehelleni, ennen kuin nauhoitin 
sen ja hän sanoi, ”Minä voin nähdä sen – sinä puhut ruoasta koko ajan!” (hekotus) Ja ajattelin, huh 
huh – olen sokea. Minulla on sokea kohta.”  

Joka tapauksessa, kerroin Herralle – en näe kaikkia näitä päähänpinttymiä. Se on enemmänkin 
kuin että minä yritän vähentää asioita pois elämästäni.  

Hän jatkoi lausetta ja sanoi… ”… ja löytää oikoteitä saada asiat tehtyä, ilman että sijoitan sinun 
aikaasi. Mutta jopa se saa aikaan ongelmia, koska sinun täytyy opettaa ja valvoa muita. Kuinka 
paljon paremmin asiat olisivat, jos sinä et tarvitsisi niitä asioita tai edes harkitsisit niitä?”  

( Clare ) Ok, mutta nyt me puhumme sellaisista asioista, kuten polttopuut?  

( Jeesus ) ”Ei, Minä en osoita nyt välttämättömyyksiä. Minä osoitan ylimäärää.”  

( Clare ) Pyydän, voisitko antaa minulle listan, Herra? Mutta nyt minä olen silittämässä kissaani ja 
ajatukseni ovat aika nautinnollisesti häiriytyneet… ja ajattelin itsekseni, ”Tarkoitatko Sinä sitä? 
Silittämässä minun kissaani?”  

( Jeesus ) ”Tiedätkö, että sinun kissasi on parempi pohdiskelemaan Minua kuin mitä sinä olet?”  

( Clare ) Ei!  

( Jeesus ) ”Valehtelisinko Minä sinulle?”  

( Clare ) Et, Sinä et valehtelisi minulle.  

( Jeesus ) ”No niin, harkitse sitten, ne eivät kudo eivätkä kehrää tai ajattele, mitä söisivät 
päivälliseksi, haluten jotain vähän erilaista, tiedäthän, hieman vaihtelua ruokalistalle. Ei, ne syövät, 
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nukkuvat ja pohdiskelevat. Niiden mielet ovat yksinkertaisia, kuin lapsen - siispä ne ovat kykeneviä 
livahtamaan Minun tietoisuuteni paikkaan, johon sinun monimutkainen mielenlaatusi ei salli sinun 
päästä tässä elämässä.” 

”Vain koska sinä et voi kuulla niiden ajatuksia, ei tarkoita, että ne ovat typeriä! Entä kukat, jotka 
kääntyvät ja seuraavat meitä Taivaassa. Ne eivät ole edes eläimiä, mutta ne ovat tietoisia Minusta 
ja meistä. Kuinka voi koko Luomakunta pystyy huokaamaan, jos ei ole tietoisuutta Minusta?” 
(muuten, se Pyhä Kirjoitus löytyy, Paavalin Kirje Roomalaisille 8:22, Koko Luomakunta huokaa) Ne 
eivät ole tiheitä ja pettäviä – sinä olet.”  

( Clare ) Vau. Me olemme Luomakunnan Kruunu ja me olemme ”tiheitä ja pettäviä”?   

( Jeesus ) ”Aivan oikein. Teidän lisääntyneen tietoisuutenne vuoksi ja älykkyytenne vuoksi siitä, 
kuinka asiat toimivat, sinulla on taipumusta harhautua ajatuksissasi elämän hienoihin 
yksityiskohtiin. Mutta ne ovat yksinkertaisia, kuin lapset. Ja niiden on paljon helpompi tulla 
vedetyiksi Minun luokseni, niillä on hyvin vähän ajateltavaa ja kyseenalaistettavaa. Ja ihminen, 
tiedon ja voiman etsinnässään, on saastuttanut mielensä siinä määrin, että hän on kulkenut 
miljoonan mailin päähän Minusta päivittäisessä toimessa.”  

”Siksi alkukantaisemmat kulttuurit ovat lähempänä hengellistä maailmaa kuin niin kutsutut 
teollistuneet kansakunnat. Kuitenkin heidän älykkyytensä on vain kangastus… koska se, mikä on 
kaikkein tärkeintä heidän elämissään, on jätetty huomiotta. Siispä, viimeisessä arvioinnissa, 
ihminen, joka näkee itsensä ylivoimaisen älykkäänä, on ylivoimaisen tietämätön niistä asioista, 
joilla on merkitystä hänelle eniten, nimittäin hänen asuinsijansa ikuisuutta varten.”  

Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi 
vahingon sielullensa? Markuksen Evankeliumi 8:36.  

( Clare ) Vau, Herra. Tämä on syvällistä. 

( Jeesus ) ”Kyllä, Minun Rakkaani, se on. Siksi, ihmiset, jotka ovat kaikkein pilkatuimpia 
maailmassa, ovat niitä, jotka ovat kaikkein kiinnostuneimpia Minusta. Tähän kategoriaan kuuluvat 
kodittomat, alkuperäiskansat, maailman hyljänneet ja alkeellisempaa elämää elävät – jos he ovat 
hylänneet maailman Minun vuokseni, ei koska he eivät enää halua osallistua tai he ovat laiskoja. 
Tässä on kahta tyyppiä: ne, jotka hylkäävät maailman kivusta tai kyvyttömyydestä toimia siinä ja 
ne, jotka toimivat aika hyvin, mutta ovat valinneet paremman osan.”  

( Clare ) Mutta entä toisten jättäminen jälkeen ja se, että ei kanna korttaan yhteiskunnan kekoon?  

( Jeesus ) ”Se on kutsumus, Minun Rakkaani. Se ei ole mitään sellaista, joka otetaan itselle; se on 
jotakin, johon Minä kutsun sinut. Ja sen mukana tulee vakava vastuu rakastaa ja rukoilla 
ihmiskunnan puolesta.”  

”Me tulemme puhumaan tästä enemmän. Minä vain halusin istuttaa nämä ajatukset sinun 
sydämeesi. Minä tunnen sinun sydämesi, Clare, Minä loin sen. Minä tiedän elämäsi ajat. Minä 
tiedän mitkä sinun syvimmät kaipuusi ovat. Toistaiseksi, pidä huolta laumasta, joka on uskottu 
sinulle ja pohdiskele Minun Kunniaani. Kun tyhjennät itseäsi enemmän ja enemmän 
kiintymyksistäsi tähän luotuun maailmaan, Minä tulen aukaisemaan sinulle enemmän ja enemmän 
Kunnian ulottuvuuksia.”  

”Ja kaikki te, Minun Morsiameni, olkaa varmoja, että elämä, joka on eletty eristyneisyydessä ja 
yksinkertaisuudessa, on hyvin erityinen kutsumus. Jos Minä en ole kutsunut teitä siihen, se on 
katastrofi! Siispä, älkää tehkö sitä virhettä, että haluatte jotakin, koska ajattelette, että se on niin 
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pyhä. Ei, ainoa pyhä elämä teille on se, joka on eletty tottelevaisuudessa Minun tiedetylle 
tahdolleni ja teidän asemallenne elämässä.”  

”Kuitenkin, me tulemme puhumaan lisää tästä elämästä toisella kertaa. Sillä aikaa, Minun 
siunaukseni on päällänne, kun opitte enemmän ja enemmän tapoja hylätä lihanne ja taivuttaa 
elämänne ja aikanne Minulle.”     

( Clare ) Ja, haluan vain lisätä tähän vakavan varoituksen: Olen melkein 70 vuotta vanha nyt ja 
tiedän, millaista elämä erämaassa on, tiedän, miltä tuntuu kaivata mietiskelevää elämää, missä 
Jumala yksinkertainen, mutkaton olemassaolo on kaikki. Me elimme sitä elämää – me elimme sitä 
viisi vuotta. Mutta, kun teimme sen, me emme olleet täysin vapaita sotkeutumisista maailmaan. Ja 
se ON kutsumus. 

Ja minun täytyy sanoa se, että joskus näemme jotakin, jonka me ajattelemme olevan pyhää. Ja me 
ajattelemme, että jos me teemme sen, me tulemme pyhemmiksi tai että miellytämme Herraa 
enemmän. Mutta mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Me emme voi valita omaa pyhyyden 
tietämme – meidän täytyy totella Herraa. Meidän täytyy olla Pyhän Hengen ohjaamia.  

Kun me teemme valinnan – paastota, esimerkiksi. Meidän täytyy tietää, että se on Herran tahto 
meille paastota. Koska, jotkut voivat paastota itsensä suoraan hulluuteen. Monet ihmiset, joita 
olen tuntenut, ovat paastonneet 40 päivän paastoja tai joitakin muita tiukkoja paastoja, jotka ovat 
laittaneet heidät vaaraan – ja he lopettivat paaston hieman paasaamalla, sen sijaan, että olisivat 
olleet pyhiä. Koska se oli jotakin, jota HE valitsivat tehdä, perustuen enemmän ylpeyteen ja heidän 
omaan mielipiteeseensä, kuin tottelevaisuuteen Herralle.  

Kun te aloitatte paaston tottelevaisena Jumalalle, Hän kohtuullistaa sitä niin, että se on 
terveellinen teille: hengellisesti, mielellisesti, fyysisesti ja tunteen tasolla. Mutta teistä voi tulla niin 
hengellisesti suuntautunut ja te voitte olla niin innostuneita, että te menetätte tuntuman 
todellisuuteen – eikä sekään ole hyvä. Herra haluaa meidän olevan maadoitettuja, Hän ei halua, 
että me menetämme mielemme.  

Siispä, se on vain varoitus asioiden etsimisestä, jotka näyttävät tai kuulostavat pyhiltä – mutta niitä 
ei ole tarkoitettu meille. Ei ole niiden ajankohta elämissämme, eikä se ole Herran valinta meille. 
Meidän tulisi aina taipua Hänen viisauteensa eikä omaamme. Kun me taivumme omaamme, siitä 
voi tulla epäjumala – ja te tiedätte, mitä Herra sanoo epäjumalan palvonnasta.  

Herra siunaa teidät kaikki ja minä toivon, että tämä opetus on ollut siunaus teille. Se varmasti 
aukaisi MINUN mieleni ja olen kiinnostunut näkemään, mitä Herralla on sanottavaa tulevina 
päivinä ja viikkoina, jos Hän ottaa asian puheeksi silloin.  

Jumala siunaa teidät, Sydänasukkaat. Kiitos teille kuuntelemisesta. Rukoilkaa meidän 
puolestamme, kuten me rukoilemme teidän puolestanne myöskin. 

 

 

134. Jeesus sanoo… Teidän Kiinnostuksenne henkilökohtaiseen Pyhyyteen & 

Teidän Rukouksenne heidän puolestaan miellyttävät Minua 

 
TEIDÄN KIINNOSTUKSENNE HENKILÖKOHTAISEEN PYHYYTEEN & TEIDÄN RUKOUKSENNE HEIDÄN 

PUOLESTAAN MIELLYTTÄVÄT MINUA 
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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Syyskuuta, 2015. 

( Clare ) Herran Armo ja Ystävällisyys on meidän kanssamme, Sydänasukkaat. Pyydän, Jeesus, 

haluaisitko Sinä jakaa jotakin meidän kanssamme?  

Jeesus aloitti… ” Minun Tyttäreni, eivät sinun energiasi joka ilta ole niin pingottuneet ja kun sinä 

opit luottamaan Minuun, Minä antamaan sinulle täydennystä ja välittämään viisautta.”  

( Clare ) Herra, juuri nyt minä olen nukahtamassa. Jos Sinä haluat tätä, Sinun tarvitsee ennallistaa 

minut ja Sinä tiedät, että minun täytyy nousta aikaisin huomenaamulla.  

( Jeesus ) ” Joka tapauksessa, Minä olen tässä auttamassa sinua. Minä pitäisin parempana, jos sinä 

et menisi nukkumaan, ennen kuin viesti on valmis. Minun Lapseni ja Minun Morsiameni luottavat 

sinuun, että tuot heille tuoretta mannaa jaettavaksi; he ovat nälkäisiä, Clare. On parasta olla 

pettämättä heitä.”  

( Clare ) Minä tiedän, Herra, minä olen pahoillani.  

( Jeesus ) Ensiksi Minä haluan kertoa teille kaikille, että Minä olen niin siunattu teidän 

periksiantamattomuutenne vuoksi. Minä olen antanut teille monia epämiellyttäviä oppitunteja ja 

näyttää, että teidän sydämenne ovat niin nälkäisiä saadakseen Minun rakkauttani ja viisauttani, 

että te ette anna periksi ja tulette takaisin uudelleen ja uudelleen. Tämä on harvinainen 

ominaisuus ja Minä vaalin teistä jokaista, koska teidän sydämenne on asetettu miellyttämään 

Minua ja valmistelemaan itsenne Minun tuloani teitä varten.”  

” Rakkaat, Minä tiedän, että jotkut Minun opetuksistani eivät ole helppoa kuultavaa. Minä tiedän, 

että ne joskus loukkaavat teidän herkkyyttänne ja aiheuttavat sen, että te harkitsette valtaavanne 

lisää jalansijaa lihaltanne Minun Hengelleni. Olla ilman syntiä, on ihme ja suunnaton armon työ… 

joskus kestää vuosia saavuttaa, kun on elänyt ihmisiän verran synnissä ensin. Mutta jokainen teistä 

on laittanut syrjään korvia kuumottavat uutiset komeetoista, maanjäristyksistä, pommeista ja 

rahan romahtamisesta, keskittyäkseen sisäiseen ihmiseen, sieluun, Minun silmäterääni.”  

” Kuinka kallisarvoisia te olette Minulle, koska te olette kiinnostuneita henkilökohtaisesta 

pyhyydestä. Kuinka harvinaisia ja kuinka tuoksuvia ovatkaan elämänne ja joka ikinen teidän 

ponnisteluistanne nousee kuin suitsutus Minun Isäni valtaistuimelle suloisesti tuoksuvana uhrina 

Hänen sieraimiinsa. Voi, kuinka Hän ihailee jokaista teistä, kaikkine vikoinenne, synteinenne ja 

epätäydellisyyksinenne, yksinkertaisesti, koska te olette tehneet pyhyydestä tärkeysjärjestyksenne 

ykkösen elämissänne.” 

” Eivät uutiset, ei viihde, ei profetiat ja ennustukset ja maanjäristysten ja komeettojen 

kaiveleminen ole uhkaamassa Maapallon yllä. Ei, monet teistä ovat merkittävästi laittaneet nämä 

asiat sivuun, pitäen parempana sen sijaan katsoa Minun peiliini ja nähdä itsenne, että missä te 

voisitte puhdistua Minun avullani, jäljellä olevat tahrat puvussanne.”  

” Siksi Minä olen niin ylpeä teistä, niin rakastunut teihin, valpas puolestanne, jopa siihen 

pisteeseen asti, että Minun palvelijani pitää nousta sängystä teidän vuoksenne. Joka päivä, kun te 

kuuntelette, Minun enkelini ovat rohkaisemassa teitä ja auttamassa teitä järjestämään 

tapahtumat niin, että te saisitte eniten irti joka viestistä. Kyllä, Minä tiedän, monet teistä sanovat… 

”Minä olen kysynyt tästä Herralta.” 
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” Kyllä, Minun tieni ovat käsittämättömät ja Minä lavastan teidät, niin sanoakseni, että te 

kaipaisitte vastauksia, joita Minä olen tuomassa teille. Tämä on positiivinen puoli saman opettajan 

aaltopituudella olemisessa, Minä voin valmistella oppitunnit teille, sillä aikaa, kun Minun enkelini 

ovat antamassa teille inspiraatioita kysyä tiettyjä asioita. Eikö se olekin ihmeellistä? Kyllä, 

Taivaassa me kaikki työskentelemme yhdessä sielun hyvän vuoksi.” 

 ” Minä en mene tässä syvemmälle siitä, kuinka enkelit kärsivät teidän puolestanne, mutta riittää, 

kun Minä sanon, että teillä ei ole koskaan ollut niin teidän hyvinvoinnistanne tarkkaavaista ja 

huolehtivaista äitiä, kuin mitä teistä jokaisen enkelit ovat. Koko Taivas tulee niin jännittyneeksi, 

kun uusi palvelija nostetaan asemaansa, koska he tietävät, että on suuri tarve siellä, missä uusi 

nostetaan. Suuri tarve todella palvelijan kasvaa Minun tieni tietämyksessä ja elämän pyhyydessä, 

maailman ja lihan ympärileikkaamisessa heidän elämistään.”  

” Ja suuri tarve erityiselle ryhmälle Minun Ruumiissani tulla hoidetuksi suurimmalla huolella ja 

armolla. Nouseva palvelija on jännittävä asia. Se tuo iloa koko Minun Ruumiiseeni sekä täällä 

Taivaassa että Maapallolla.”  

” Ja rukoukset, joita te tarjoatte palvelijan puolesta, niillä on suuri voima, aivan kuin te olisitte 

heidän aivan omia lapsiaan. Heidän rukouksensa teidän puolestanne ovat samanveroisia kuin 

teidän maallisten äitienne ja isienne rukoukset.”  

” Se, mitä Minä olen tehnyt teidän puolestanne, Claren puolesta, Ezekielin puolesta, Carolin ja 

tiimin puolesta, on suunnaton siunaus ja sitä täytyy ylläpitää teidän rukouksillanne, koska 

ponnistukset heidän puoleltaan näyttävät loputtomilta ja he uupuvat loppuun ja teidän 

rukouksenne virkistävät heitä päivittäin. Siltä Minun Ruumiini olisi tarkoitus näyttää – 

yhdistyneenä hengessä ja totuudessa, eikä aikaa käytetä juoruiluun tai pikkumaisuuteen.”  

” Mitä eheämpiä teidän rukouksenne heidän puolestaan ovat, sitä enemmän Minä olen kykenevä 

kaatamaan heidän kauttaan teille. Se on vain niin yksinkertaista. Kuinka kaunis tämä 

symbioottinen suhde onkaan. Kun te jatkatte rukoilemista ja Minun kiittämistäni lahjoista, joita 

Minä kaadan teille kaikille, Minä olen kykenevä voimistamaan heitä edessä olevaa työtä varten. Ja 

voi, kuinka ihmeellistä työtä tämä on! Taivaassa teidät kaikki neulotaan yhteen ihmeelliseksi 

sommitelmaksi, joka vastaa teidän vaikutuspiirinne ja kuin myös heidän tarpeisiinsa.”  

” Siispä, lyhyesti, Minä pyydän teitä jatkamaan heidän puolestaan rukoilemista, erityisesti voiman 

puolesta ja että avustajat tekevät kotityöt, joiden suorittaminen vie niin paljon aikaa ja voimaa. 

Minä haluan nähdä, että he saavat henkilökuntaansa hyvää väkeä, sitoutunutta ja luotettavaa. Kun 

ne asiat ovat kunnossa, Minä tulen kaatamaan enemmän, jopa enemmän teille, Minun lapseni. 

Joten kohottakaa heitä.” 

 

 

135. Jeesus selittää: Kuolema & Elämä, joka on tulossa 

 
KUOLEMA & ELÄMÄ, JOKA ON TULOSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Herran suloinen läsnäolo on meidän kanssamme, Sydänasukkaat.  
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Minä pyytäisin erityisiä rukouksia Carolin ja hänen aviomiehensä Homerin puolesta. Homer 
menetti veljensä ja veljensä vaimon äkillisessä moottoripyöräonnettomuudessa. Koko perhe suree 
ja he tarvitsevat rukouksianne hyvin paljon. 

Ja Herra otti esille tämän aiheen hyvin ajanmukaisesti. Ja Hänellä oli tällaista sanottavaa…  

( Jeesus ) ”Homer ei ole ainoa, joka kärsii. Ympärilläsi on monia, jotka kärsivät ja Minä toivon, että 
sinä olisit huomaavaisempi, kiinnittäisit enemmän huomiota ja olisit halukkaampi koskettamaan 
heitä rukouksillasi.”  

”Kärsimyksen kautta te todistatte rakkautenne Minua kohtaan. Ja kärsimyksessä Minä tuon teille 
parhaimmat rypäleet Viinipuusta, lohduttamaan teitä.”  

”Kaikki Minun lapseni ovat kärsimässä, mutta kaikki eivät paljasta muille, mitä ovat läpikäymässä. 
Siksi Minä pyydän sinua olemaan valppaana ja huomaavaisena, kuunnellen heidän sydäntensä 
lyöntejä, heidän elämässään olevan ilmeisen yli.”  

”Tätä varten teidän täytyy olla irrottautuneita siitä, mitä on meneillään omissa elämissänne, siihen 
pisteeseen asti, missä te todella voitte virittäytyä muiden tuntoihin. Kuunnelkaa Minun Henkeni 
kuiskauksia, kun Minä osoitan teille, ”Tämä on kärsivä sielu. He tarvitsevat kosketusta Minulta”.”  

( Clare ) Oi, Herra, näen itseni sokeana ja kovettuneena mitä muihin tulee. Pyydän, muuta minut, 
pyydän, tee minut herkemmäksi heille, itseni sijaan.  

Ja tämä on todella totta – menen ostoksille kauppaan, hoitamaan asioita ja olen niin nauliintunut 
siihen, mitä olen tekemässä, että en ajattele ollenkaan hengellisiä asioita ja sitä, mitä ihmiset 
ympärilläni ovat läpikäymässä.  

Siispä, te voitte rukoilla minulle sitä, koska olen hyvin pitkäveteinen, kun on kyse ihmisistä 
ympärilläni, kun olen ”tehtävässä”, tekemässä jotakin.  

( Jeesus ) ”Tämä on hyvä rukous kaikille teille, Minun Morsiameni. Kun olette tohkeissanne 
etsimässä merkkejä Minun tulemisestani, te usein kiirehditte suoraan Minun teidän 
palveltaviksenne lähettämien sielujen ohi.”  

”Kun ajatuksenne ovat kiinnittyneinä omiin agendoihinne, teillä on tapana jättää huomiotta 
jokainen ja kaikki, mikä ei sovi päämääriinne. Maailmassa se on hyväksyttävää; hengessä se on 
vakava vika.”  

”Rukoilkaa Minua suomaan teille suurempaa herkkyyttä ympärillänne olevia kohtaan, erityisesti 
kärsimässä olevia kohtaan.”  

”Näinä kärsimisen ajanjaksoina sielut ovat kaikkein taipuisimpia ja herkimpiä opetukselle. Noina 
ajanjaksoina he kysyvät tärkeitä kysymyksiä ja ovat halukkaita katsomaan hieman syvemmälle 
elämiensä tarkoitukseen.”  

”Kuolemalla on tapana keskeyttää asioiden vallitseva olotila ja tuoda etualalle elämän 
lyhytaikaisuus ja tosiseikka, että Minä voisin vaatia teiltä teidän elämäänne hetkenä minä 
hyvänsä.”  

”Nämä opetukselliset hetket hyvin usein muiden elämien käännekohtia. He herättävät teidät 
elämänne syvemmälle tarkoitukselle ja tuovat uusia näkökulmia, kysyen kysymyksiä, kuten, ”Entä 
jos minä olisin tuolla arkussa? Olisinko tehnyt kaiken, mitä minut oli kutsuttu tekemään? Sanoisiko 
Jeesus minulle, ”Hyvin tehty, mene herrasi iloon?” Sellaiset kysymykset ovat alku syvemmälle 
kääntymykselle ja mahdollisuuksille kasvaa viisaudessa ja armossa.”  
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”Minä en sano tätä välittömästä hetkestä, mutta hetket yön hämärinä tunteina, jotka edeltävät 
päivän sarastusta, kun vastustus on alhaalla ja sydämet ovat paljastettuina.”  

”Minä vierailen palvelijoitteni luona näinä hetkinä tuomassa sekä rauhaa että lohtua, kuin myös 
haastavia kysymyksiä, ”Onko tämä kaikki, mitä minun elämäni oli tarkoitus olla, vai onko jotakin 
muuta minulle tehtäväksi?”.”  

”Eron tuska on jotakin, jota Minäkin itken. Noina hetkinä kaikki, mitä Minä voin tehdä, on kietoa 
Minun lohduttavat käsivarteni ympärillenne ja luvata uskollisuuttani, että te tulette näkemään 
rakkaanne jälleen kerran.”  

”Ja kun te tapaatte, he tulevat olemaan nuoria ja hymyileviä, onnellisia ja toiveet täytettyinä, 
loistaen kirkkautta, jota ei ole koskaan nähty Maapallolla.”  

Paavalin Ensimmäinen Kirje Tessalonikalaisille 4:16-18.  

16.Sillä itse Herra on tuleva alas Taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan 
kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;  

17.sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän 
kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.  

18.Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.  

”Pian, hyvin pian Rakkaat Morsiamet, tekin myös tulette seisomaan vieri vieressä niiden kanssa, 
joille teidän täytyi sanoa hyvästit tällä Maapallolla. Kyllä, teidät tullaan ottamaan 
Taivaaseennostossa, Tempauksessa, niiden kanssa, jotka olivat sukulaisianne, te tulette 
tapaamaan ylhäällä ilmassa heidän vieressään. Kuinka ihmeellistä, kuinka ihanaa, kuinka 
lohduttavaa niille teistä, jotka surevat.”  

Johanneksen Evankeliumi 14:1-2  

1.Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa Minuun.  

2.Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko Minä teille, että Minä 
menen valmistamaan teille sijaa? 

”Tässä paikassa te tulette nauramaan jälleen ja leikkimään edeltä menneitten rakkaittenne kanssa. 
Te tulette riemuitsemaan Pyhässä ja kaiken sen kanssa, mikä on valmisteltu teitä varten tässä 
ulottuvuudessa.”  

”Ja kaikki tulee sopimaan makuunne, täsmälleen, mistä te nautitte eniten tällä Maapallolla, se 
tulee olemaan paikka, minkä Minä valmistelin teille Taivaassa. Te tulette menemään piknikeille 
yhdessä, tutkimaan yhdessä ja vierailemaan toinen toistenne asumuksissa yhdessä ja kaikkein 
parasta, OLEMAAN yhdessä ikuisuuden ajan.”  

”Kyllä, siellä tulee olemaan oppimista, leikkiä, opiskelua ja virkistystä, luovuutta; ja kaikki tulee 
aika luonnollisesti teille, teidän kirkastetuissa ruumiissanne.”  

”Ja oi, mitä ihmeellisiä asemia Minulla on teille täytettäväksi Taivaassa, ihmeellistä työtä, jota te 
ryhdytte innokkaasti tekemään samanmielisten ja samanlaisten sydämien omaavien kanssa!”  

”Ei enää väärinymmärryksiä, kilpailua, mustasukkaisuutta tai sen sellaista. Jokainen täällä 
työskentelee veljensä ja sisarensa ylennykseksi.”  
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”Pikemminkin kuin kylmällä välinpitämättömyydellä, teitä tullaan tervehtimään sydäntä 
lämmittävällä rakkaudella ja hyväksynnällä ja kaikki, mihin kätenne laitatte, tullaan myös 
kehumaan ja teitä rohkaisemaan.” 

”Katsokaahan, Taivaassa ei ole mustasukkaisuutta tai tietämättömyyttä, vain iloa ja tunnustusta. 
Teille tullaan tarjoamaan kaikki materiaalit ja tarvikkeet ja mistään ei ole puutetta. Te tulette 
rakastamaan Taivaan elämän helppoutta ja kunniaa.” 

”Kun on aika ylistää, sydämenne tulevat syttymään leimuavaan tuleen, mitä kukaan ei voi 
sammuttaa ja se, mikä jää parantamatta, tulee parantumaan Jumalan henkeäsalpaavalla voimalla. 
Koskaan enää te ette enää tule kamppailemaan, vaikertamaan tai suremaan.”  

”Kaikki tulee teille, kun vain haluatte sitä, sillä joka paikka ja kaikki tulee olemaan täynnä Jumalan 
Kunniaa. Ja keneltäkään ei tule puuttumaan mitään.”  

”Tämä on Taivaan ylivoimainen autuus. Siispä, ottakaa sydämeenne, olkaa rohkaistuneita. Teidän 
matkanne tällä Maapallolla on melkein lopussaan ja pian teidät yhdistetään niiden kanssa, jotka 
teiltä on otettu tässä elämässä.”  

”Siellä on piknik-kori, perheenne nimi siinä päällä, valtava tammi rehevällä niityllä, joka on täynnä 
kukkia ja vihreää ruohoa – ja peittoja on levitettynä tammen alle ja kaikki sukulaisenne ja 
lemmikkinne ovat siellä odottamassa teitä.”  

”Lohduttakaa toisianne näillä ajatuksilla, Rakkaani, sillä Minä olen tulossa pian.” 

 

 

136. Jeesus sanoo… Näin Vihollinen varastaa teidän Hyveenne…  

Ylpeys, Viha & Anteeksipyyntö 

 
NÄIN VIHOLLINEN VARASTAA TEIDÄN HYVEENNE… YLPEYS, VIHA & ANTEEKSIPYYNTÖ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on kanssamme, rakas Perhe ja tänä iltana Hänellä on kaunis opetus anteeksiannosta 

ja mitä vaikutuksia vihalla ja anteeksiantamattomuudella voi olla. Ja kuten tavallista… minä olen 

koekaniini…  

Se kaikki alkoi tänä iltana, kun Jeesus ja minä olimme tanssimassa. Hän vei minut ulos 

parvekkeelle, ja siellä oli kuunvalo ja kaunis vesistö, jonka yläpuolella kuunvalo kimmelsi ja 

suoraan edessämme oli keltainen ruusu, kun me istuimme koristeelliselle penkille tässä hyvin 

erityisessä puutarhassa.  

Jeesus aloitti… ” Me olemme sinun sydämesi puutarhassa.”  

( Clare ) Me olemme?  

( Jeesus ) ”Kyllä. Me olemme.”  

( Clare ) No niin, minä ajattelin varmistaa ja katsoa oliko tämä Herra, koska EILEN illalla minulla oli 

todella vaikeaa saada viestiä – se tulee myöhemmin tässä viestissä. Siispä, minä menin Raamatun 

Lupaukset kirjalle ja sain Nöyryys ja Pitkä Elämä. Ja minä ajattelin, ”Oi voi…” minä olin etsimässä 
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Pyhää Henkeä. Siispä, minä en voinut jatkaa viestin kanssa, koska minä pelkäsin, että se ei ollut 

Herra, koska minulla oli väärä aloitus eilen illalla myös.  

”Herra, aiotko Sinä pidättää sanaa minulta, minun ylpeyteni vuoksi?”  

( Jeesus ) ” En, Minun Rakkaani, Minä vain muistutan sinua, nöyryydessä, sinulla on pitkä matka 

kuljettavana.”  

( Clare ) Minä tiedän, Herra. Minä olen pahoillani.  

( Jeesus ) ” No niin, Minä olen sinun kanssasi ja me tulemme kulkemaan yhdessä.”  

( Clare ) Tässä vaiheessa minä menin jälleen Raamatun Lupauksille – ja minä sain Pyhän Hengen. Ja 

Ezekiel myös sai varmistavan viestin – koska me aina työskentelemme yhdessä. Hän rukoilee 

minun puolestani sillä aikaa, kun minä vastaanotan viestiä ja se todella selventää tietä. Sitten 

Herra alkoi puhumaan minulle tilanteesta…  

( Jeesus ) ” Jotkut ihmiset eivät ole tietoisia siitä, mitä he ovat tekemässä. Heille, sinä tarvitset 

ylimääräistä armoa olla menettämättä malttiasi.”  

( Clare ) Kyllä, minä tiedän Herra. Minä en pidä siitä, kun minä menetän malttini ja tulen vihaseksi. 

Minä tiedän, että siinä ylpeys nostaa rumaa päätään.  

( Jeesus ) ” Huomaa, Minä en sano, etteivät he tarvitse korjausta, vaan Minä pitäisin parempana, 

että sinä tekisit sen olematta tunteellisesti sotkeutunut. Se ei ole koskaan tervettä.”   

( Clare ) Kuinka minä voin estää tulemasta vihaiseksi? 

( Jeesus ) ” Myötätunnolla. Ymmärtämyksellä. Anteeksiannolla. Kaikilla nöyryyden ihanilla 

hedelmillä.”  

( Clare ) Kyllä, nyt minä voin nähdä, miksi minulla on niin vähän nöyryyttä.  

( Jeesus ) ” Minä en sanonut, että sinulla on hyvin vähän. Minä sanoin, että sinulla on pitkä matka 

kuljettavana.”  

( Clare ) Minä hymyilin… No niin, minä arvelen, että omalla tavallaan se on jonkinlainen vahvistus. 

Tavallaan epäsuora kohteliaisuus, mutta jopa se on terveellistä minulle.  

( Jeesus ) ” No niin, Minun Morsian Kultaseni, Minä en halua, että sinä menetät tasapainosi, jos 

sinut voidaan helposti saattaa vihan valtaan, niin että sinun ajatuksesi voidaan harhauttaa 

ratkaisevalla hetkellä, kun sinun täytyy olla läsnä muille. Eikö se ole täsmälleen, mitä tapahtui?”  

( Clare ) Kyllä Herra, se on. 

( Jeesus ) ” Sinä voit nähdä sen Ezekielissä, kun hän menettää tasapainonsa, mutta sinulla on 

vaikeuksia nähdä se itsessäsi. Kuitenkin, sillä on sama vaikutus sinuun kuin sillä on häneen. Se 

ryöstää sinulta sinun keskittymisesi muihin asioihin, se kuluttaa loppuun sinun henkisen ja fyysisen 

energiasi ja tunne-energiasi ja saa sinut jahtaamaan häntääsi tilanteessa, joka mitä 

todennäköisemmin ei tule ratkeamaan sillä tavalla kuin sinä haluaisit.”  

” Tämä on miedompi kuin isku vyön alle. Tämä on vähän niin kuin kampitus. Sinä olet kävelemässä 

rauhassa ja luottavaisena ja yhtäkkiä kompastut johonkin, jota et nähnyt ja lankeat… vihaan. Etkö 

selittäisi, mitä tapahtui?”  
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( Clare ) Hmmmmm. Täytyykö minun?  

( Jeesus ) ” Ei. Se oli vain ehdotus.”  

( Clare ) Aivan. Aivan kuin minä ikinä kieltäisin Sinulta mitään, Herra. 

( Jeesus ) ”Mmmm… sinä kiellät Minulta tummasuklaisetInfinity-patukat?”  

( Clare ) Voi, Herra, Sinä tiedät, että se on vain lääkettä, joka auttaa minua keskittymään… minulla 

on tunne, että minä taidan tarvita yhden, ennen kuin tämä viesti on ohi.  

( Jeesus ) ” Onko se?”  

( Clare ) Hän katsoi minua kieli poskella, yrittäen pidätellä hymyä. 

Koska minä en halunnut kertoa koko tarinaa siitä, kuka minut sai pois tolaltani, aloin kertomaan 

vastaavaa. Mutta ensin minä sanoin… ”Asioita on muutettu viattomien suojelemiseksi…” Ja sitten 

minä aloitin tämän tarinan… ”Vanhempi herrasmies, joka postasi kommentin yhteen 

videoomme…”  

Herra pysäytti minut siihen – Hän sanoi tähän väliin…  

( Jeesus ) ” Sinä valehtelet.” 

( Clare ) Siis minä en voi käyttää vastaavaa vaikka minä tunnustin, että minä muutin asioita?  

( Jeesus ) ” Et.”  

( Clare ) Ok, minä kerron kaiken. Tulin kärsimättömäksi yhdelle katselijoistamme, joka postasi 

jotakin, jonka minä tunsin esittävän Herran ja meidät väärin ja se vihastutti minut. Siispä, minä olin 

aika kylmä vastauksessani… Itse asiassa tämä on toinen kerta, kun minä olen ollut vähän… tyly… 

tämän henkilön kanssa…  

( Jeesus ) ” Jatka. Lopeta kertomus.” 

( Clare ) Ajattelin itsekseni… ”Tämä ei voi olla Herra, minua on varmasti petetty.” Siispä, menin 

Raamatun Lupauksille ja mitäpä luulette, että minä avasin? Pyhän Hengen. Siispä. Tästä ei pysty 

kiemurtelemaan pois ja se ei vain ole hauskaa.  

( Jeesus ) ” Ei, se ei ole hauskaa, mutta se on tarpeellista. Sinä olet velkaa hänelle 

anteeksipyynnön.”  

( Clare ) Kyllä, minä tiedän Herra.  

( Jeesus ) ” No niin, anna kuulua sitten.”  

( Clare ) Minä en ymmärrä, miksi minusta tuntuu kuin olisin niellyt tiilen ja minä itken.  

( Jeesus ) ” Sinä loukkaannuit, etkä hoitanut asiaa hyvin. Vain koska joku esittää Minut väärin, ei 

anna sinulle lupaa olla karkea, tiedäthän. Minä tarvitsen sitä, että olet yhä hellä ja anteeksiantava. 

”  

( Clare ) Joka tapauksessa, kun minä olin jättänyt kylmän vastaukseni ja tämä ei ollut ensimmäinen 

kerta, kun minä olin hieman ärsyyntynyt tähän nuoreen naiseen, minä aloin kiehumaan ja sanoin 

itsekseni… ”Tämä ei ole hyvä, minun täytyy päästä tästä ulos.” Kerroin Ezekielille ja hän alkoi 
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kiehumaan ja keitos tuli paksummaksi ja paksummaksi. Me molemmat aloimme tehdä väkivaltaa 

itsellemme, mutta jokin oli saanut meidät valtaansa. Herra sanoi tähän väliin…  

( Jeesus ) ” Jokin, kuten pimeän aineen vaikutus?”  

( Clare ) Sitäkö se oli?  

( Jeesus ) ” Samankaltaista. Te olitte tekemisissä anteeksiantamattomuuden demonin kanssa.”  

( Clare ) No niin, kun minä tulin rukoushetkeen saamaan viestiä eilen, sen tapauksen jälkeen, 

minulla oli hyvin vaikeaa. Itse asiassa minä sain noin kuusi kappaletta viestiä ja ajattelin, ”Tämä ei 

ole Herra.” Siispä minä kutsuin Ezekielin tukemaan minua ja hän kertoi minulle, ”Tuo ei ole Herra” 

ja minun täytyi heittää se menemään. 

Mutta miksi Herra salli minun saada kuusi kappaletta viestiä, ennen kuin minä oivalsin, että se oli 

tulossa joko minun omasta päästäni tai vainajahengeltä?  

( Jeesus ) ” Se oli se sama anteeksiantamattomuuden henki, kertoen sinulle uskottavan tarinan.”  

( Clare ) Vau. Se on hyvin mielenkiintoista… Siis SE ON mitä tapahtuu! Kun tekee syntiä, demoni 

saapuu paikalle ja kertoo jotakin uskottavaa, mutta se ei ole totta. Miksi Herra KOSKAAN sallii 

minun tulla petetyksi?  

Ylpeys. Se on aina Ylpeys. Ja viestit, jotka minä sain, kaikki koskivat nöyryyttä. Minä tiesin, että 

Herra käsitteli minun karskia asennettani, mutta Ezekiel otti asian esiin… ”Anteeksianto. Sinun 

täytyy antaa hänelle anteeksi.” Siispä, me teimme tahdon eleen antaa anteeksi, vaikka minä olin 

yhä vihainen sisimmässäni. Minä en tuntenut itseäni anteeksiantavaksi, mutta se oli tahdon ele. Ja 

pian sen jälkeen Herra alkoi antamaan minulle viestiä, minkä Hän vahvisti useita kertoja. Siispä, 

palatakseni tähän tilanteeseen, Herra aloitti jälleen…  

( Jeesus ) ” Siispä mitä sinä haluat sanoa?”  

( Clare ) Minä olen pahoillani, Eden`sSecret (=Eedenin Salaisuus), siitä että menetin malttini Sinun 

kanssasi. Minun olisi pitänyt hoitaa asia hyvin eri tavalla. Pyydän, anna minulle anteeksi.”  

( Jeesus ) ” Kaikki on hyvin. Nyt, kerro loput.”  

( Clare ) No niin, tämän keskellä, kun minä olin sotkeutunut kommenttiin – puhelin soi. Ajattelin 

itsekseni, ”En aio vastata siihen.” Siispä minä annoin sen soida ja soida ja soida. Minä olin vain niin 

toissa tolaltani kommentin vuoksi ja minua ei huvittanut puhua kenenkään kanssa, piste.  

Mutta puhelin alkoi soida uudelleen ja minä oivalsin, että se oli Carol, joka EI KOSKAAN soita 

minulle, saati kaksi kertaa peräkkäin. Siispä, minä tiesin, että se oli tärkeää ja minä vastasin siihen. 

Se oli Carol kertoen minulle lankonsa menettämisestä ja hänen vaimonsa, kuolettavassa 

moottoripyöräonnettomuudessa, joka oli juuri sattunut.   

( Jeesus ) Siispä te näette, Minun Lapseni, paholaiset ovat ovelia; he tulevat luomaan hämäystä 

avain aikana, harhauttaakseen teidät pois siitä, mikä on todella tärkeää. He aiheuttavat vihaa, 

erillisyyttä ja ylpeyttä pulppuamaan, sillä aikaa, kun toinen tilanne on tulossa käsiteltäväksi, joka 

tarvitsee teidän välitöntä huomiotanne.”  

” Minä en voi kertoa teille, kuinka monta tuhatta kertaa tämä toimii. Lähes joka kerta. Oletteko te 

nähneet kuinka varkaat tulevat sisään liikkeeseen – yksi aiheuttaa kohtauksen kassalla, kaikki 
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silmät kääntyvät häneen ja toiset livahtavat ovesta kalliiden viinojen kanssa? Niin tapahtuu joka 

kerta.”  

” Tämän uuden pahan hyökkäyksen myötä teidän kaikkien täytyy olla paljon enemmän tietoisia, 

että teillä leikitellään. Minä kerron teille nyt, koska jokaista teistä tullaan koettelemaan tällä. Viha 

on myrkky, joka tuhoaa kaiken, mihin se koskee.”  

” Älkää antako periksi vihalle. Vetäytykää hiljaiseen paikkaan Minun kanssani ja järkeilkäämme 

tämä yhdessä. Sitten te voitte edetä. Minun Lapseni, näin vihollinen varastaa teiltä hyveen – 

ennalta varoitettu on ennalta aseistettu.”  

” Minä en antanut hänelle viestiä, ennen kuin hän katui. Mitä sillä on merkitystä? Minä en voi 

käyttää ylpeätä astiaa, joka ei ole katunut. Anteeksiantamattomuus tulee ylpeyden synnistä, aivan 

kuin te ansaitsisitte anteeksiannon synneistänne – mutta muut eivät?”  

” Minä en yritä nöyryyttää Minun kallisarvoista Morsiantani. Hän on jo suostunut, että Minun 

opetuksissani hänen kauttaan ei ole mitään salaisuuksia. Mutta ymmärtäkää, että teidän toimenne 

ovat juuri yhtä läpinäkyviä Minulle ja paholaisille, kuten tämä välikohtaus on kerrottu teille.”  

” Ja kuinka minä voin ottaa Taivaaseennostossa Morsiamen, joka hautoo katkeruutta ja 

anteeksiantamattomuutta? Minä tiedän, että vielä on kiipeämistä, mutta Minä olen antanut teille 

kaiken ajan tehdä se ja te ette ole yksin. Minä tulen kantamaan teitä, jos te annatte Minun. Minä 

tulen auttamaan teitä, tekemään teidät vahvemmiksi, tietoisemmiksi ja halukkaammiksi 

luopumaan kaunasta ja tulemaan armeliaiksi.”  

” Pyydän. Kun nämä päivät levittäytyvät eteesi, ole tietoinen, että pahat ovat merkinneet ja 

laskeneet jokaisen askeleesi. Hänellä ei ole aikomustakaan päästää sinua pois luotaan. Sinut on 

otettu maalitauluksi ja tuhottavaksi. Sinun ei tule lähestyä tätä pelolla, vaan varovaisuudella ja 

täydessä tietoisuudessa tunteistasi, että sinua ei johdateta ansaan ja suisteta raiteiltasi.”  

” Katsohan, Minä haluan, että sinä olet valmis tuomaan sieluja Minun Valtakuntaani ja paholaiset 

tietävät, että sinä olet uhka ja ne, joihin sinä saattaisit vaikuttaa, jos teidän polkunne risteäisivät, 

siispä he tulevat tekemään kaikkensa, mitä voivat harhauttaakseen sinut lihallasi.”  

” Nämä ovat avaintärkeitä aikoja, Minun Morsiameni. Sinä pitelet totuuden soihtua ja se palaa 

pimeyden valtakunnassa. Siispä, sinä et vain valota valoa, minne ikinä menetkin, vaan sinä olet 

maalitaulu, minne ikinä menetkin. Demonit ovat kuin älykkäitä, pieniä rettelöitsijöitä. He ovat 

jatkuvasti yhteistoiminnassa arvioiden sinua, etsien keinoja saada sinut lankeamaan ja tekemään 

tyhjiksi Minun aikomukseni käyttää sinua.”  

” Siispä tämä opetus on sinua varten. Laita itsesi hänen sijalleen ja kulje rehellisyydessä ja 

varovaisesti. Joka päivä on uusi tilaisuus tuoda kunniaa Minulle… tai mahdollisuus häväistä Minut.”  

” Minä siunaan sinut nyt, että sinä et ikinä toisi paheksuntaa Minulle, että sinä olisit ainiaan herkkä 

työlle, jonka Minä annan sinulle ja sen aikarajoille hetkestä hetkeen. Älä anna pahojen varastaa 

armojasi. Harjoita nöyryyttä, kärsivällisyyttä, pidättymistä joka päivä ja kun kokeita tulee, sinä et 

lankea.”  

” Muista, Minä kuljen sinun kanssasi, sinun oikealla puolellasi, pidellen sinua käsivarresta, pitäen 

sinut vakaana. Ja kun sinun kulkusi käy liialliseksi? No niin, Minä nostan sinut ylös ja kannan sinua 

lopun matkaa.” 
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137. HALUAN ARMOA!  

OLKAA MINUN ESIMERKKEJÄNI & NÄYTTÄKÄÄ HEILLE MINUN ARMOANI 

 
Jeesus sanoo… Minä haluan Armoa! Olkaa Minun Esimerkkejäni & Näyttäkää heille Minun 

Armoani 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on meidän kanssamme, rakkaat Sydänasukkaat. Tämäniltainen ylistyshetki meni 

hieman eri tavalla kuin normaalisti. Olen ollut ehdottoman lumoutunut sirkkojen äänestä täällä 

ulkona. Ne vain ovat niin kauniita. Tänä iltana menin ulos valtavan poppelin alle istumaan illalliseni 

kanssa pimeään, leväten sirkkojen rytmissä. Voi, ne ovat niin kauniita. Täällä ulkona on niin 

suloista ottaa lepohetki.  

Minä tiesin, että Herra oli minun kanssani, niinpä aukaisin hengen silmät ja siinä Sinä olit, katsellen 

minua hellästi. Sinä liikahdit ruokaani päin, ” Syö päivällisesi. ” Olin menettänyt mielenkiintoni 

ruokaan, mutta sydämeni kaipasi sykkiä Sinun sydämesi sisällä. Niinpä Sinä tulit lähemmäksi ja 

minä lepäsin Sinun sydäntäsi vasten ja liu`uin tietoisuuteen siitä, Kuka Sinä todella olet… Hän, joka 

pitelee Universumiamme koossa ja antaa minulle hengityksen. Ja tietoisuus otti minut valtaansa 

siitä todellisuudesta, että Sinä ottaisit aikaa vain ollaksesi täällä minun kanssani, pölyhiukkasen 

tässä järjestelmässä.  

( Jeesus ) ” Ja kuitenkin, Minä olen hyvin paljon henkilö, Clare. ” 

( Clare ) Kyllä, minä tiedän, Sinä olet myös Henkilö, tämä on ymmärryksen yläpuolella. Henkilö, 

kuitenkin Hän, joka loi Universumin ja ylläpitää sitä ja kuka tietää kuinka monia muita 

universumeita. Kuinka sovittelet sen? Minun ihmismieleni ei voi sovitella sitä. Sinun olemuksesi 

suloinen ja voimakas mietiskely ottaa minut valtaansa. 

( Jeesus ) ” Se on jotain, mitä et tule koskaan täysin ymmärtämään, Minun Rakkaani. Mutta 

jotakin, johon voit täysin ottaa osaa. Eikö olekin kirjoitettu… ” Hänen kauttaan sinä elät ja liikut ja 

sinulla on olemuksesi. ” Ja kuitenkin Minun olemukseni on jatkuvasti ylitsevuotava sinuun saakka, 

Minun Morsiameni. Kyllä, todella, Minun Rakkauteni teitä kaikkia kohtaan ei tunne rajoja, ei tunne 

loppua, niinpä se jatkuvasti virtaa teidän kaikkia tarpeitanne varten. Jos tulette Minun Armon 

lähteelleni astiat tyhjinä, Minä en koskaan laiminlyö täyttää niitä. ”  

( Clare ) Voi, Herra, auta minua tyhjentämään astiani. 

( Jeesus ) ” Sana ”käsittämätön” luotiin Minua varten. ” 

( Clare ) Kyllä, Minä näen, että ei mikään tai kukaan voisi ikinä omaksua sitä titteliä. Herra, viime 

aikoina ajatus Sinun tuomiostasi on tullut mieleen, ja se on pelottava. 

( Jeesus ) ” Minun Armoni lieventää Minun tuomiotani. Mitä enemmän annatte armoa, sitä 

vähemmän teidän täytyy pelätä tuomiota. Minä pidättelen Minun vihaani erityisesti ja yleisellä 

tasolla, heiltä, jotka antavat Armoa päivittäin. ” 
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” Voi, Minun lapseni, kuinka hyvin tärkeää Armo on. Armo on Minun Luontoni, ei tuomitseminen. 

Mutta ihmisten sydänten kovuuden takia, että universumi tulisi pysymään, tuomion täytyi tulla. 

Mutta ymmärtäkää, Minä otin sen tuomion Itselleni ristillä, niin että ne teistä, jotka ovat Veren 

alaisuudessa, heitä ei tuomittaisi. Kuitenkin ihmiset tyhmyyksissään jatkavat samaa menoa, ja sen 

takia Minä jaan Minun Armoani perustuen siihen, kuinka he jättivät arvostelematta ja 

tuomitsematta. ”   

” Jos olit ankara ja määräilevä elinaikanasi, sinulla on paljon pelättävää Minun tuomiollani. Jos olit 

väkivaltainen heitä kohtaan, jotka olivat kostonhaluisia, katkeruus tulee luonteenpiirteeksi, ja 

Armon edistäminen sen sijaan saa kaiken menemään hyvin kohdallasi. Ei sillä, että kenenkään 

tulisi olettaa Minun Armoani täyttääkseen lihan halut; sitä ei tulla sallimaan. Mutta kaikissa 

asioissa, Minä katson astian haurautta ja toimin sen mukaan. Jotkut teistä ovat luopuneet paljosta 

Minun ja sisartenne ja veljienne vuoksi. Jotkut teistä itsekkäästi eväävät ja ovat evänneet veljiltään 

ja sisariltaan. ” 

( Clare )  Herra, minä tiedän, että minä olen tehnyt sitä. 

( Jeesus ) ” Kyllä, mutta sinä olet oppinut. Kuitenkin, sinulla on vielä paljon oppimista, ja paljon ja 

paljon ja paljon teillä kaikilla oppimista epäitsekkyydestä. Minä odotan nähdäkseni kuka saa 

kruunun sitoutumisestaan Armoon. ”  

( Clare ) Epäilemättä, Herra, minua tullaan arvostelemaan siitä. Koska Sinä olet Jumala ja 

kaikkivaltias, Sinä jo tiedät kuka saa mitäkin. 

( Jeesus ) ” Mutta Minä nautin kilpailusta. Korostan, te ette kilpaile kruunusta vaan rakkaudesta 

Minuun ja siitä mikä on tärkeää Minulle. Minä katson tätä kisaa suurella ilolla ja Minun enkelini 

ovat aina auttamassa teitä ylös, kun lankeatte ja auttamassa teitä jatkamaan koko matkan 

maaliviivalle saakka. Minä haluan, että te saatte siepatuksi Minun sydämeni teidän Armollanne. 

Minä haluan teidän muistuttavan Minun Isääni Hänen Armossaan. ” 

( Clare ) Herra, useimmat ihmiset olisivat erimieltä sen kanssa, sillä he palauttavat mieleen, kuinka 

Sinä komensit Israelilaiset tappamaan jokaisen miehen, naisen ja lapsen ja jopa eläimet. 

( Jeesus ) ” Mitä ihminen näkee älyllisesti ja mitä Minä tiedän Minun kaikkivaltuidessani, ovat kaksi 

täysin erilaista asiaa. ”  

( Clare ) Mutta ihmiset eivät näe sitä, Herra. 

( Jeesus ) ” Miksi luulet, että Minä inkarnoiduin ja kuolin ristillä heidän vuokseen? ” 

( Clare ) Todistaaksesi Sinun todellisen luontosi, havainnollistaaksesi todellisen rakkautesi meitä 

kohtaan? 

( Jeesus ) ” Täsmälleen. Kuten Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin, sinä et voi nähdä mitä Minä 

näin silloin sinä päivänä. Sinä et myöskään voi kuvitella miksi Minä otan jotkut hyvin, hyvin nuorina 

– maanvyöryissä, tsunameissa ja maanjäristyksissä. Minun Armossani on niin monia puolia, että 

sinä et voi käsittää sitäkään. Niin monia puolia. ”   

” Mutta kun mietiskelet Ristiä, alat saada kuvan Minun rakkauteni syvyydestä jokaikistä luotua 

kohtaan, kyllä, jopa eläimiä kohtaan. Minä pitäisin paljon parempana, että he olisivat täällä Minun 

luonani, kuin että näkisin niiden kärsivän Maapallolla. Minä pitäisin paljon parempana, että 
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kolmannen maailman maiden pikkulapset ja vauvat olisivat täällä Minun kanssani kuin että olisivat 

Maapallolla. ” 

” Minä olen luvannut paljon näille pienille. Katsohan, ihmisen Hengellä on mieli, myös, mutta tämä 

mieli on suurimmalta osaltaan irrotettu sielun tietoisuudesta. Siis, kun näyttää, että sielu on 

täydellisessä pimeydessä, on silti olemassa alitajuinen tieto Minun rakkaudestani heitä kohtaan. Ja 

tietoisella tasolla he menevät etsimään sitä, ihan kuten sinä teit, tutkien kaikki ”New Age”:n kujat 

yrittäen löytää Minut. ” 

” Mutta kuten Minä olen kertonut aikaisemmin, tiettyjä sopimuksia on tehty sielujen kanssa, kenet 

Minä lähetän Maapallolle – kyllä, tiettyjä sopimuksia, ja he kulkevat pois nimetyltä kurssilta, 

kunnes tulen heitä varten. ” 

( Clare ) Mutta Herra, entäpä ne pelastamattomat, joilla ei ole koskaan ollut mahdollisuutta tuntea 

sinua tällä Maapallolla? 

( Jeesus ) ” Minun tieni ovat paljon korkeammat kuin teidän tienne ja Minun yhteyteni sieluun on 

paljon enemmän perustavaa laatua oleva kuin mitä sinä voit arvella. Suurin sielujen hävikki 

tapahtuu, kun harjoitetaan vapaata valintaa ja valitaan tehdä syntiä. Minä varustan ihmiset 

omallatunnolla ja työskentelen joka ainoan sielun omantunnon kautta. Tämä on Minun keinoni 

vetää heitä Minun puoleeni. Ja kun Minä näen, että aika on oikea, Minä paljastan Itseni. Taivaassa 

tulee olemaan monia yllätyksiä, Rakkaani. ” 

( Clare ) Sen jälkeen, pidin pitkän tauon, ja sanoin sitten… onko vielä jotain lisää mitä haluat sanoa, 

Herra?  

( Jeesus ) ” Voi, Kyllä, on paljon, paljon enemmän. Voisin täyttää vuosikertoja sillä mitä haluaisin 

sanoa teille kaikille. Mutta tärkeimmät asiat ensin. Armo. Kyllä, Armo. Armoa puhelinmyyjille… ” 

( Clare ) Voi, Ei! Ei heille! 

( Jeesus ) ” Kyllä, heille! Armoa postimiehelle. Armoa naapurillesi ja naapurin ärsyttävälle koiralle. 

Armoa jopa kojooteille. Armoa polttoainepumpun jonossa oleville, Armoa apteekin jonossa 

oleville, Armoa herkku kaupassa oleville, Armoa aviomiehellesi, kun hän kulkee perässäsi sulkien 

ikkunoita. Armoa, Armoa, Armoa.”  

” Siispä, miten tämä Armo ilmenee? Ilman valituksia, ilman mulkoilua ja kärsimättömiä hengen 

haukkomisia. Odottaen hymyillen, kun vanhempi henkilö ohittaa sinut, mieluummin kuin että 

loikkisit eteenpäin, kun sinulla on kiire. ” 

” Mutta Armoa tarvitaan eniten siellä, kenen keskuudessa sinua on loukattu eniten – ja loukattu 

syvästi. Monesti heillä ei ole käsitystä siitä mitä he ovat tehneet. Toisinaan he eivät välitä pitää 

kieltään kurissa. Mutta Minun Lähettiläinäni teidän täytyy kukistaa se lihallinen peto, joka on 

valmiina viiltävän sanan kanssa, hengittäkää se hiljaa ulos ja hengittäkää sisään Minun Armoani 

sen sijaan. Kyllä, hengittäkää sisään Minun Armoani; syviä, syviä henkäyksiä Armoa. ” 

” Palauttakaa mieleen se kerta, kun äitinne loukkasi teitä viiltävillä sanoilla. Palauttakaa mieleen se 

kerta, kun hyppäsitte jonkun eteen jonossa. Palauttakaa mieleen se kerta, kun kiilasitte toisen 

eteen, kun tavoittelitte samaa parkkipaikkaa. Palauttakaa mieleen se kerta, kun petitte suhteessa. 

Näiden pimeiden asioiden näkeminen auttaa teitä saamaan otteen lihastanne ja alistamaan sen 

Minulle, ja jakamaan Armoa siellä missä tuomio on tulollaan. ” 
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” Hämmästyttäkää maailma rakkaudellanne ja kärsivällisyydellänne, Minun Morsiameni. 

Ällistyttäkää heidät kiltteytenne syvyydellä. Kohdelkaa heitä epätavallisen kunnioittavasti, kun, jos 

totta puhutaan, te silmäilette heidän kaulaansa nähdäksenne saisitteko molemmat kätenne sen 

ympäri. Minä hengitän uutta Elämää, uutta arvokkuutta teidän hauraisiin jäseniinne… Minä, myös, 

annan Armoa… teille. ”  

” Jos maailma tietäisi Minun Rakkauteni syvyyden, havainnoimalla Armoa, jota jokainen Minun 

Ihmisistäni antaa kaikille, maailma ei enää olisi orjuutettuna saatanan käsissä. Ihmiset 

murtautuisivat vapauteen ja anoisivat tullakseen tuoduiksi Valtakuntaan. ” 

” Jos he tietäisivät, että heille on saatavissa parannusta, he seisoisivat jonossa kenen tahansa 

parkkipaikalta löytämänsä kristityn luona, kunnes saavat rukouksen. Minä en liioittele tässä. Se 

päivä on tulossa, jolloin Minut tullaan paljastamaan maailmalle Minun ihmisteni kautta, heillä 

todellakin tulee olemaan kuva Minusta asetettuna heidän eteensä. He, jotka istuivat kadotuksen 

reunalla, ihmiskunnan vihan ja torjunnan vuoksi, ryömisivät maileja, vain tullakseen parannetuiksi 

siitä, keneksi ovat tulleet. ” 

” Voi, Minulla on paljon enemmän sanottavaa Minun Armostani ja kuinka Minä haluan nähdä sen 

manifestoituvan Minun Ihmisissäni. Kirjoittakaa se otsaanne; leimatkaa se käsiinne, ARMOA. Sitten 

menkää ovesta ulos ja antakaa sitä kaikille, joita kohtaatte. Tulkaa sitten takaisin kertomaan 

Minulle, miltä teistä tuntuu, miten päivänne meni, mitä teille paljastettiin? Menkää ja oppikaa 

mitä tämä tarkoittaa… minä haluan armoa, en uhrausta. Sillä Minä en ole tullut oikeudenmukaisia 

kutsumaan vaan syntisiä. ” Matteuksen Evankeliumi 9:13.  

” Ja missä te olette joskus olleet, siellä he ovat, joten kulkekaa hellästi heidän keskellään ja 

näyttäkää heille Minun Armoani. Voi, kuinka siunattuja te olettekaan, jos otatte huomioon nämä 

sanat. ” 

” Minä rakastan teitä, Minun Ihmiseni… Menkää nyt ja rakastakaa kadotettuja niin kuin Minä olen 

rakastanut teitä, ja Minä olen teidän kanssanne. Kutsukaa Minun hetkinä, jolloin teillä on houkutus 

päästää vihanne ilmoille… ”Jeesus, auta minua!” ja Minä täytän tarpeenne. ”  

 

 

138. Jeesus sanoo… Tunnistakaa Vihollisenne! Helvetin Laumat ovat marssimassa 

 
TUNNISTAKAA VIHOLLISENNE!... HELVETIN LAUMAT OVAT MARSSIMASSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on kovasti siunannut meidät kauniilla opetuksella tänä iltana auttaakseen meitä 
tunnistamaan vastustajamme.  

Jeesus aloitti… ”Kuinka paljon Minä arvostan teitä kaikkia. Tämä maailma on kylmä, niin kylmä ja 
välinpitämätön, erityisesti sinun maassasi (Amerikassa). Kun löytää Minun odottavan Morsiameni 
lämpimät käsivarret, se on palkinto vailla vertaa.”   

( Clare ) Koska olin ollut odottamassa hetken kuullakseni Häntä, pyysin Ezekieliä katsomaan, oliko 
tämä Herra ja Ezekiel rukoili ja sai vahvistukset, että se oli Herra. Mutta Jeesus ei menettänyt 
sydämenlyöntiäkään…  
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( Jeesus ) ”Mitä? Etkö vieläkään tunne Minun ääntäni?”   

( Clare ) Miksi sinä odotit, kunnes Ezekiel nousi nokosiltaan, ennen kuin aloitit puhumaan minulle, 
Jeesus?  

( Jeesus ) ”Tässä laivassa on kahden hengen miehistö: yksi on Minun edessäni anomassa, toinen 
kirjoittaa. Te tarvitsette hyvin paljon toisianne. Kuinka siunattuja te olette, kun teillä on tämä 
suhde.”  

( Clare ) Minä annan kaiken kunnian Sinulle, Herra.  

( Jeesus ) ”Kyllä, no niin, sinä odotit Minun valintaani. Minä toivon, että kaikki tekisivät niin.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra. Koskaan en kykene kiittämään Sinua tarpeeksi.  

( Jeesus ) ”Pidä vain hyvä huoli Ezekielistä, kuten tiedän sinun tekevän. Se sanoo kaiken.”  

”Kyllä, puun alla tunsit Minun surullisuuteni sielujen tilasta. Niiden, jotka kieltäytyvät vastaamasta 
Minulle. Minä kutsun ja kutsun ja kutsun kaiken päivää, eikä mitään, ei edes uikutusta, vain 
kuolemaa kuoleman päälle. Sieluja, jotka ovat kuolleita kuin kylmät kivet ja eivät reagoi, he ovat 
painolastina.”  

”Tämän takia ravistelun pitää tulla, mukavuusalueet pitää pirstoa. Ne, jotka maailma on 
kuorruttanut, pitää kuoria paljaiksi. Oi, jos Minä vain voisin tehdä sen jollakin muulla tavalla, Minä 
pitäisin sitä paljon parempana. Mutta muut keinot ovat liian lempeitä, eivätkä saa heidän 
huomiotaan.”  

( Clare ) Entä sairaus, Herra?   

( Jeesus ) ”Kyllä, se aina saa esiin vastakaikua, kun heti, kun he ovat paremmassa kunnossa, he 
unohtavat Minut jälleen. Sinä et koskaan tule todella ymmärtämään, kuinka paljon iloa sielut tällä 
kanavalla tuovat Minulle. On vaikeaa hahmottaa, kuinka olento voisi tuoda Minulle niin paljon 
iloa… mutta he tuovat. Minä olen niin kiitollinen, että Minä vastaan moniin, moniin heidän 
rukouksiinsa ja valmistelen heitä suurempiin armoihin.” 

”Kyllä, Minun Henkeni liikkuu heidän perheittensä vaikeitten ja ongelmallisten tilanteitten yllä ja 
alkaen liikauttamaan kuolleita takaisin elämään ja he tulevat nostamaan silmänsä kukkuloita kohti, 
mistä Minä tulen. Se tapahtuu hitaasti ja huomaamattomasti, melkein – mutta jää alkaa sulamaan. 
Älkää hoputtako heitä, Minun Morsiameni. Antakaa Minun aukaista uteliaisuuden ja nälän 
terälehtiä, niin että he tulevat ottamaan vastaan Pojan säteet.”  

”Toiset perheissä ovat yhä aika kovettuneita. Jättäkää heidät Minulle. Laittakaa luottamuksenne 
Minun lupauksiini teille ja jättäkää heidät Minun kykeneviin käsiini. Minä yksin ymmärrän ajat ja 
ajankohdat heidän katumiselleen ja Minä olen kärsivällinen, loppumattoman kärsivällinen. Siispä 
asettakaa toivonne vakaasti Minuun ja antakaa heidän mennä. Älkää olko huolissanne – se vain 
hukkaa energiaa, pikemminkin ottakaa ne ajatukset kiinni ja laittakaa luottamuksenne Minuun. 
Ne, jotka laittavat luottamuksensa Minuun, niitä ei koskaan tulla häpäisemään.”  

”Pahoja ovat ajat ja pahemmiksi ne tulevat, sitä enemmän pitää Minun Ihmisteni tietä, mitä 
pahuuden takana on, muuten he tappavat tietämättömiä ja antavat syyllisten kulkea vapaina 
seuraavan uhrin luo. Teidän on niin helppoa syyttää muita, kun he ovat käyttäytyneet huonosti. 
Niin helppoa. On kuin toteaisi ilmeisen itsevarmalla luottamuksella. Mutta mikään ei voisi olla 
kauempana totuudesta. Itse asiassa hyväksikäytettyjen tietämättömyys ja heikkous mahdollistaa 
heidän vaikuttavan teihin. Jos he tietäisivät, jos he näkisivät, jos he ymmärtäisivät, he kääntyisivät 
todellista vihollista vastaan ja lakkaisivat sallimasta itseään käytettävän hyväksi.”  
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”Mutta on olemassa tietty vihan ja turhautumisen purkaus, mikä tyydyttää heitä, jotka käyttävät 
hyväksi muita. Heitä itseään on sorrettu ja tukahdutettu niin kauan, että heille on itse asiassa 
helpotus löytää joku, johon he voivat purkaa tunteensa… joku, joka vaikuttaa ilmeiseltä, sellaiselta, 
johon heidän pitäisi purkaa tunteensa. Ja Minun Ihmiseni omahyväisyydessään ajattelevat olevan 
sopivaa kostaa. Kyllä, sinä tiedät, että olet syyllistynyt tähän, Clare.”  

”Sinä ajattelit muita, et itseäsi. Se on vaarallista, Minun Rakkaani. Aina turvassa ollaksesi, laita 
itsesi siihen asemaan. Sitä paitsi, sinä melkein aina kuulut siihen. Kun Minä puhun Minun 
Morsiamelleni, Minä puhun myös sinulle.”  

( Clare ) Minä tiedän, Herra. Kiitos, että et anna Minun unohtaa sitä, etten tulisi ylpeämmäksi kuin 
mitä jo olen.  

( Jeesus ) ”Hyvin ajateltu. Ole varma, Minä en anna sinun unohtaa. Mutta Minä en voi painottaa 
tarpeeksi kaikille teille, olkaa tietoisia, että joka ikinen päivä teitä vastaan tehdään toimeksiantoja 
ja se, mikä vaikutti sorron purolta aikaisemmin, siitä on tulossa hyöky, kun saatana kääntää 
enemmän ja enemmän ihmisiä kristittyjä vastaan. Siksi Minä haluan teidän olevan tietoisia, ne, 
jotka mustamaalaavat, vainoavat ja väheksyvät teitä, syyttävät teitä asioista, joita te ette koskaan 
edes ajatelleet – ne ovat vihan, pilkan ja halveksunnan demonien pahan otteessa. Kun uusia 
ulottuvuuksia aukeaa, tulee pahan hyöky käytettäväksi toimeksiantoihin.”  

( Clare ) Tässä Hän viittaa CERNiin, kun ulottuvuuksia aukeaa.  

( Jeesus ) ”Se, mikä oli puro, siitä on tulossa hyöky. Saanko Minä sanoa, Minä sallin jopa sen teidän 
pyhittämiseksenne? Mutta Minä en koskaan salli sen ottaa teitä valtoihinsa. Mitä enemmän te 
kasvatte pyhyydessä, sen kovempia ovat koettelemukset. Muistakaa, Minä olen täydellistämässä 
teitä, kunniasta kunniaan. Kunnialla on hintansa, kuten te havainnoitte Minun kärsimyksessäni.”  

”Kun te olette hyökkäyksen otteissa, yrittäkää kuvitella itseänne siinä esipihassa ruoskittavan. 
Itkekää Minua apuun pitelemään teitä pystyssä. Tietäkää, että teidän vastustajanne ei ole 
pahuuden orja parka, joka ruoskii teitä, vaan demonit hänen takanaan.”  

”Katsokaahan, nämä katalat olennot ovat himoinneet ihmisen lihaa maailman perustamisesta 
lähtien, mutta ne ulottuvuudet olivat suljettuja. Nyt, kun ne on avattu, se mihin pahalla on ollut 
palava hinku vuosisatojen ajan, voi viimein osoittaa raivon tunteita ja ahmia Minun kuvakseni 
tehtyjä. Kyllä, heidän vihansa on Minua vastaan, mutta kun on kykenemätön koskemaan Minuun, 
he hyökkäävät Minun Luomakuntaani vastaan ja erityisesti niitä sieluja, jotka rakastavat Minua 
koko sydämistään.” 

”Siispä, oppitunti on… ALKAKAA TUNNISTAMAAN VASTUSTAJANNE. Tämä pitää teidät pois synnin 
teosta heikkoja ja tietämättömiä kohtaan. Kyllä, ne tekevät yhteistyötä pahan kanssa, mutta 
omillaan he mitä todennäköisemmin olisivat ohittaneet mahdollisuuden aiheuttaa hankaluuksia 
teille. Demonien heidän kylkeensä ampuma piikki, myrkyllinen nuoli yllyttää heitä ja on 
polttoaineena vihan tulille ilman syytä.”  

( Clare ) Sillä hetkellä, kun Hän sanoi sen, ajattelin Rick Joynerin unia.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minä annoin hänelle ne Unet, toiveissa, että te kaikki näkisitte, kuka teidän 
todellinen vastustajanne on. Ne unet ovat tärkeitä teille, Minun Morsiameni. Lukekaa ne ja 
antakaa opetuksien mennä syvälle. Ne tulevat olemaan äärimmäisen hyödyllisiä koettelemusten 
hetkellä. Hänen kirjoissaan on monia, monia hyviä opetuksia. Minä rakastan vertauskuvia ja hyvän 
ja pahan vastakohta parhaiten kuvataan vertauskuvalla. Unissaan hän käsittelee olentoja, jotka 
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laskeutuvat puuhun, oksentaen, virtsaten ja ulostaen ihmisten päälle. Se on täsmälleen se, mitä 
Minä tarkoitan. Se on polttoaineen antamista tuleen.”  

”No niin, Minä tulen luoksenne, Minun Morsiameni, kaikella vakavuudella. Ottakaa nämä 
oppitunnit sydämeen ja valmistelkaa itsenne tunnistamaan ja käsittelemään todellisia 
vihollisianne. Sitten kun heidät käsitelty kuolettavalla iskulla, te voitte palvella niitä, jotka ovat 
olleet heidän vankejaan.”  

Ja nyt Rick Joynerin Uneen, joka on mainittu edellä olevassa Viestissä…   

HELVETIN LAUMAT OVAT MARSSIMASSA  

Helmikuun 16.päivänä 1995 minulle annettiin uni, jossa näin suuren armeijan helvetistä 
vapautetun kirkkoa vastaan. Kaksi päivää myöhemmin minulle annettiin näky, missä näin pirullisen 
lauman jälleen, mutta paljon yksityiskohtaisemmin.   

Näyssä on kohtia, jotka rehellisesti sanottuna ovat vastenmielisiä, mutta olen yrittänyt kertoa sen 
juuri sillä tavalla kuin näin sen. Pimeyden työt ovat vastenmielisiä, sanan syvällisimmässä 
merkityksessä ja meidän täytyy tunnistaa ne sellaisina.  

Näyn ensimmäisessä osassa näin mihin pisteeseen asti pahalla oli otteensa uskovista, kuinka 
monia kristittyjä vihollinen käytti hyväkseen ja mitä tulee vaatimaan heidän vapauttamisensa. 
Näyn toisessa osassa näin yhtenäisen, kunniakkaan kirkon nousevan suurena armeijana, kaikkien 
aikojen käänteentekevimmässä taistelussa valon ja pimeyden välillä. Tämä taistelu on jo alkamassa 
raivota.   

Unet ja näyt ovat usein vertauskuvallisia ja tämä ehdottomasti on. Jopa niin, että se, mitä se 
edustaa, on todellista ja se tapahtuu nyt. Ja siitä syystä minä päätin jakaa sen tässä lyhennetyssä 
muodossa, vaikka ajoittain se saattaa näyttää olevan epätäydellinen. Jos kuulette Herran äänen 
tämän näyn läpi, älkää kovettako sydäntänne. Laittakaa yllenne täysi Jumalan haarniska ja 
varustautukaa taisteluun.  

PAHA ARMEIJA  

Näin demonisen armeijan, joka oli niin laaja, että se ulottui niin pitkälle kuin pystyin näkemään. Se 
oli jaettu divisiooniin, joista jokainen kantoi erilaista sotalippua. Etummaiset ja voimakkaimmat 
divisioonat olivat Ylpeys, Omahyväisyys, Kunnioitettavuus, Itsekäs Kunnianhimo ja 
Epäoikeudenmukainen Tuomio, mutta suurin oli Mustasukkaisuus.  

Tämän suunnattoman armeijan johtaja oli itse Veljien Syyttäjä. Tiesin, että oli monia muita pahoja 
divisioonia näkökykyni ulkopuolella, mutta nämä olivat tämän kauhean, helvetistä peräisin olevan 
lauman etujoukot, jotka oli nyt vapautettu kirkkoa vastaan.  

Tämän lauman kantamissa aseissa oli nimet: miekat oli nimetty Pelotteluksi; keihäät Kavaluudeksi, 
niiden nuolet Syytöksiksi, Juoruksi, Panetteluksi ja Vianetsinnäksi. Tiedustelijoilla ja pienemmillä 
komppanioilla oli sellaisia nimiä kuin Torjunta, Katkeruus, Kärsimättömyys, 
Anteeksiantamattomuus ja Himo, ne lähetettiin tämän armeijan edellä valmistelemaan 
päähyökkäystä. Tiesin sydämessäni, että kirkko ei koskaan ollut kohdannut mitään tämän kaltaista 
aikaisemmin.   

Tämän armeijan päätoimeksianto oli aiheuttaa erillisyyttä. Se oli lähetetty hyökkäämään suhteen 
joka tasoa kohti – kirkot toisiaan vastaan, seurakunnat pastoreitaan vastaan, aviomiehet 
vaimojaan vastaan, lapset vanhempiaan vastaan ja jopa lapset toisiaan vastaan. Tiedustelijat 



 
132 

 

lähetettiin paikallistamaan avoimia kohtia kirkoissa, perheissä ja yksilöissä, että torjunta, 
katkeruus, himo jne. voisivat hyödyntää ja tehdä suuremman aukon tuleville divisioonille.  

Järkyttävintä tässä näyssä oli, että lauma ei ratsastanut hevosilla, vaan kristityillä! Monet heistä 
olivat hyvin pukeutuneita, kunnioitettavia ja ulkonäöltään hienostuneita ja koulutettuja.  

Nämä olivat kristittyjä, jotka olivat avanneet itsensä pimeyden voimille siinä laajuudessa, että 
vihollinen pystyi käyttämään heitä ja he ajattelisivat, että heitä käytti Jumala. Syyttäjä tietää, että 
jakautunut talo ei voi kestää ja tämä armeija edusti hänen äärimmäistä yritystään tuoda sellainen 
täysi jakaantuminen kirkkoon, niin että hän (kirkko) lankeaisi armosta.  

VANGIT  

Näiden ensimmäisten jäljessä olivat valtavat muiden kristittyjen väenpaljoudet, jotka olivat tämän 
armeijan vankeina. He kaikki olivat loukkaantuneet ja heitä vartioivat pienet Pelon demonit. 
Vankeja näytti olevan enemmän kuin oli demoneita armeijassa. Yllättävästi, näillä vangeilla oli 
vielä miekkoja ja kilpiä, mutta he eivät käyttäneet niitä. Oli järkyttävää nähdä, että niin harvat 
pienet demonit pystyivät pitämään vangittuina niin useita. Jos vangit vain olisivat käyttäneet 
aseitaan, he olisivat helposti voineet tuhota tai ajaa pois demonit.  

Vankien yläpuolella taivas oli mustanaan korppikotkia, joiden nimi oli Masennus. Nämä 
laskeutuivat vangin olkapäille ja oksensivat hänen päälleen. Oksennus oli Tuomitseminen. Kun 
oksennus osui vankiin, hän nousi pystyyn ja marssi hieman suorempaan hetken aikaa ja sitten 
lysähti, oli jopa heikompi kuin aiemmin. Jälleen ihmettelin, miksi vangit eivät vain tappaneet näitä 
korppikotkia miekoillaan, sen ne olisivat helposti voineet tehdä.  

Satunnaisesti heikko vanki kompuroi ja lankesi. Heti, kun hän oli maassa, toiset vangit alkoivat 
iskemään häntä miekoilla, pilkaten heitä, kun tekivät niin. Sitten he kutsuivat korppikotkat 
ahmimaan langenneita, jopa ennen kuin he olivat kuolleet.   

Kun katsoin, oivalsin, että nämä vangit ajattelivat, että Tuomitsemisen oksennus oli Jumalan 
totuus. Sitten ymmärsin, että nämä vangit itse asiassa luulivat marssivansa Jumalan armeijassa! 
Siksi ne eivät tappaneet pieniä pelon demoneita tai korppikotkia – he ajattelivat, että nämä olivat 
Jumalan sanansaattajia! Korppikotkapilven pimeys teki näille vangeille hyvin vaikeaksi nähdä, että 
he lapsellisesti hyväksyivät kaiken, mikä tapahtui heille, olevan peräisin Herralta.  

Ainoa ruoka, mitä näille vangeille tarjottiin, oli korppikotkien oksennus. He, jotka kieltäytyivät 
syömästä, yksinkertaisesti heikkenivät, kunnes he kaatuivat. He, jotka söivät, vahvistuivat, mutta 
pahan voimasta. He alkoivat oksentamaan muiden päälle. Sitten, kun yksi alkoi tehdä tätä, kyytiä 
odottava demoni annettiin tälle ja hänet ylennettiin etummaisiin divisiooniin.  

Jopa pahempaa kuin korppikotkien oksennus, oli vastenmielinen lima, jota nämä demonit 
virtsasivat ja ulostivat kristittyjen päälle, joilla he ratsastivat. Tämä lima oli ylpeys, itsekäs 
kunnianhimo, jne. mikä oli divisioonan luonne, mihin he kuuluivat. Kuitenkin tämä lima sai kristityt 
tuntemaan itsensä niin paljon paremmiksi kuin tuomitseminen, että he helposti uskoivat, että 
demonit olivat Jumalan sanansaattajia ja he itse asiassa ajattelivat, että tämä lima oli Pyhän 
Hengen voitelu.  

Sitten Herran ääni tuli minun luokseni sanoen… ”Tämä on vihollisen viimeisen päivän armeijan 
alku. Tämä on Saatanan äärimmäinen petos ja hänen äärimmäinen tuhon voimansa on vapautettu, 
kun hän käyttää kristittyjä hyökkäämään toisten kristittyjen kimppuun. Aikojen halki hän on 
käyttänyt tätä armeijaa, mutta ei koskaan ole kyennyt vangitsemaan niin monia käytettäväksi 
hänen pahoihin tarkoituksiinsa.  



 
133 

 

Älä pelkää. Minulla on armeija myös. Sinun täytyy nyt seisoa ja taistella, koska ei ole enää paikkaa 
kätkeytyä tältä sodalta. Sinun täytyy taistella Minun Valtakuntani puolesta, totuuden puolesta ja 
petettyjen puolesta.”  

Tämä pahan armeija oli ollut minulle niin vastenmielinen ja kauhistuttava, että minä halusin 
kuolla, mieluummin kuin elää sellaisessa maailmassa. Kuitenkin tämä Herran sana oli niin 
rohkaiseva, että minä välittömästi aloin huutaa kristityille vangeille, että heitä oli petetty, 
ajatellen, että he kuuntelisivat minua. Kun tein tämän, näytti siltä, että koko armeija kääntyi 
katsomaan minua, mutta jatkoin huutamista.  

Luulin, että kristityt olivat heräämässä ja oivaltamassa, mitä heille oli tapahtumassa, mutta sen 
sijaan monet heistä alkoivat tavoitella nuoliaan ja ampumaan minua kohti. Ja toiset vain epäröivät, 
aivan kuin he eivät tienneet, mitä ajatella minusta. Tiesin silloin, että olin tehnyt tämän 
ennenaikaisesti ja että se oli ollut erittäin typerä virhe.   

TAISTELU ALKAA  

Sitten käännyin ja näin Herran armeijan seisomassa takanani. Siinä oli tuhansia sotilaita, mutta 
olimme silti alivoimaisia. Vain pieni määrä oli täysin pukeutunut haarniskaansa, niin että suurin osa 
oli vain osittain suojattu. Suuri määrä oli jo haavoittunut. Suurimmalla osalla heistä, joilla oli koko 
haarniskansa, oli vielä hyvin pienet kilvet, joiden tiesin olevan kykenemättömiä suojaamaan heitä 
tulevalta hyökkäykseltä. Enemmistö näistä sotilaista oli naisia ja lapsia.   

Tämän armeijan takana seurasi joukko, samanlainen kuin pahan armeijaa seuraavat vangit, mutta 
hyvin erilainen luonteeltaan. Nämä vaikuttivat olevan hyvin iloisia ihmisiä ja he pelasivat pelejä, 
lauloivat lauluja, juhlivat ja vaeltelivat pienestä leiristä toiseen. Se muistutti minua Woodstockin 
ilmapiiristä (15-18.8.1969 järjestetty musiikkifestivaali Woodstockissa, New Yorkin osavaltiossa, 
USA:ssa).   

Yritin korottaa ääneni hälinän yli varoittaakseni heitä, että tämän aika ei ollut, että taistelu oli 
alkamassa, mutta vain muutama pystyi edes kuulemaan minun ääneni. Ne, jotka kuulivat, 
näyttivät minulle rauhan merkin ja sanoivat, että he eivät usko sotaan ja että Herra ei antaisi 
mitään pahaa tapahtua heille.  

Yritin selittää, että Herra oli antanut meille haarniskan syystä, mutta he vain tiuskaisivat, että he 
olivat tulleet takaisin rauhan ja ilon paikkaan, missä mitään ei voisi tapahtua heille. Ryhdyin 
rukoilemaan hartaasti Herraa lisäämään uskoa (kilpiä) niille, joilla oli haarniskat, auttamaan meitä 
puolustamaan niitä, jotka eivät olleet valmiita taisteluun.  

Viestintuoja tuli luokseni, antoi minulle trumpetin ja käski minun puhaltaa siihen nopeasti. 
Puhalsin ja ne, joilla oli vähän haarniskaa, välittömästi kiiruhtivat asentoon. Heille tuotiin lisää 
haarniskoita, jotka he pukivat ylleen nopeasti. Huomasin, että ne, joilla oli haavoja, eivät laittaneet 
haarniskaa haavojensa päälle, mutta ennen kuin ehdin sanoa mitään tästä, vihollisen nuolet 
alkoivat satamaan päällemme. Jokainen, jolla ei ollut koko haarniska päällään, oli haavoittunut. 
Ne, jotka eivät olleet suojanneet haavojaan, saivat iskun jälleen samaan paikkaan.  

Ne, joihin osui panettelun nuolia, alkoivat välittömästi panetella niitä, jotka eivät olleet 
haavoittuneet. Ne, joihin osui juoruilun nuoli, alkoivat juoruta ja pian suuri erillisyys oli luotu 
leiriimme. Sitten korppikotkat syöksyivät alas nostamaan haavoittuneet viedäkseen ne vankileiriin. 
Haavoittuneilla oli yhä miekat ja he olisivat voineet lyödä korppikotkat helposti, mutta he eivät 
tehneet sitä. Heidät vietiin itse asiassa halukkaasti, koska he olivat niin vihaisia meille muille.  
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Näkymä leirissä armeijamme takana oli jopa pahempi. Siellä näytti vallitsevan täydellinen kaaos. 
Tuhansia makasi maassa haavoittuneina ja vaikeroimassa. Monet heistä, jotka eivät olleet 
haavoittuneita, vain istuivat epäuskon tokkurassa. Korppikotkat kantoivat pian pois haavoittuneet 
ja ne, jotka istuivat epäuskossa. Jotkut yrittivät auttaa haavoittuneita ja pitää korppikotkat poissa 
heidän luotaan, mutta haavoittuneet olivat niin vihaisia, että he uhkasivat ajaa pois ne, jotka 
yrittivät auttaa heitä.  

Monet, jotka eivät olleet haavoittuneet, juoksivat niin lujaa kuin pystyivät, pois taistelukentältä. 
Ensimmäinen kohtaaminen vihollisen kanssa oli niin tuhoava, että minun teki mieli liittyä heihin 
heidän paetessaan. Sitten hyvin nopeasti, jotkut näistä ilmestyvät uudelleen, täysissä haarniska 
varustuksissa ja suurien kilpien kanssa. Juhlien hilpeys oli vaihtunut kunnioitusta herättäväksi 
päättäväisyydeksi.  

He alkoivat ottamaan langenneiden paikkoja ja jopa muodostamaan uusia joukkoja suojelemaan 
takaosaa ja sivustaa. Nämä toivat suurta rohkeutta ja jokainen oli päättäväisenä puolustamassa ja 
taistelemassa kuolemaan asti. Välittömästi kolme suurta enkeliä, Usko, Toivo ja Rakkaus nimiset, 
tulivat ja seisoivat takanamme ja jokaisen kilpi alkoi kasvamaan.   

KORKEAMPI TIE 

Meillä oli Jumalan Sana-nimiset miekat ja raamatullisten totuuksien mukaan nimetyt nuolet. Me 
halusimme ampua takaisin, mutta emme tienneet miten, ilman että olisimme osuneet kristittyihin, 
joilla demonit ratsastivat. Sitten meille välähti, että jos näihin kristittyihin osuisi totuus, he 
heräisivät ja taistelisivat sortajiaan vastaan. Laukaisin nuolia. Melkein kaikki osuivat kristittyihin.  

Kuitenkin, kun totuuden nuolet osuivat heihin, he eivät heränneet tai langenneet haavoittuneina – 
he raivostuivat ja heillä ratsastavat demonit kasvoivat paljon suuremmiksi. Tämä järkytti kaikkia ja 
me aloimme tuntea, että tämä saattaa olla mahdoton taistelu voitettavaksi, mutta Uskon, Toivon 
ja Rakkauden kera me olimme hyvin luottavaisia, että pystyisimme ainakin pitämään jalansijamme. 
Toinen enkeli, Viisaus nimeltään, ilmestyi sitten ja opasti meidät taistelemaan takanamme olevalta 
vuorelta käsin. 

Vuorella oli kielekkeitä eri tasoilla, niin korkealle kuin pystyi näkemään. Aina korkeammalle 
mentäessä kielekkeet kapenivat ja niillä oli hankalampi pysyä. Jokainen taso oli nimetty 
raamatullisen totuuden nimellä. Alemmat tasot oli nimetty perustavilla totuuksilla, kuten 
”Pelastus”, ”Pyhitys”, ”Rukous”, ”Usko”, jne. ja korkeammat tasot oli nimetty kehittyneemmillä 
raamatullisilla totuuksilla. Minä korkeammalle me kiipesimme, sen suuremmiksi sekä kilpemme 
että miekkamme kasvoivat ja harvempi vihollisen nuoli pystyi ylettymään siihen asemaan.   

TRAAGINEN VIRHE  

Jotkut, jotka olivat pysyneet alemmilla tasoilla, alkoivat poimia vihollisen nuolia ja ampua niitä 
takaisin. Tämä oli traaginen virhe. Demonit väistivät helposti nuolet ja antoivat niiden osua 
kristittyihin. Kun kristittyihin iski joku Syytöksen tai Panettelun nuoli, Katkeruuden ja Raivon 
demonit lensivät ja laskeutuivat sitten sille nuolelle. Sitten ne alkoivat virtsata ja ulostaa 
myrkkyään kristityn päälle. Kun kristityllä oli kaksi tai kolme näitä demonia, lisättynä Ylpeyden ja 
Omahyväisyyden demoneihin, jotka jo hänellä olivat, he alkoivat muuttua itse demonien 
vääristyneiksi kuviksi. 

Pystyimme näkemään tämän tapahtuvan korkeammilta tasoilta, mutta ne, jotka olivat alemmilla 
tasoilla ja käyttivät vihollisen nuolia, eivät voineet nähdä sitä. Puolet meistä päätti jatkaa 
kiipeämistä, sillä aikaa, kun toinen puoli laskeutui takaisin alemmille tasoille selittämään niille, 
jotka vielä olivat siellä, mitä oli tapahtumassa. Jokaista varoitettiin sitten jatkamaan kiipeämistä, 
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eikä pysähtyä, paitsi ne, jotka asemoivat itsensä joka tasolle, pitääkseen muut sotilaat liikkumassa 
ylemmäs.  

TURVALLISUUS  

Kun me saavutimme tason ”Veljien Yhtenäisyys”, yksikään vihollisen nuolista ei voinut ylettyä 
meihin. Moni leirissämme päätti, että se oli niin ylhäällä kuin heidän tarvitsi kiivetä. Ymmärsin 
tämän, koska joka tasolla jalansija oli epäilyttävämpi. Kuitenkin minä tunsin itseni paljon 
voimakkaammaksi ja taidollisemmaksi aseineni mitä korkeammalle menin, siispä jatkoin 
kiipeämistä.  

Pian taitoni olivat tarpeeksi hyvät ampuakseni ja osuakseni demoneihin, ilman että osuin 
kristittyihin. Tunsin, että jos jatkaisin korkeammalle menemistä, voisin ampua tarpeeksi kauas 
osuakseni pahan lauman johtajiin, jotka pysyttelivät armeijansa takana. Olin pahoillani, että niin 
monet olivat pysähtyneet alemmille tasoille, missä he olivat turvassa, mutta eivät voineet osua 
viholliseen. Jopa niin, voima ja luonne kasvoivat heillä, jotka jatkoivat kiipeämistä ja teki heistä 
suuria sankareita, jokaisen heistä tiesin voivan tuhota monia vihollisia.  

Joka tasolla oli Totuuden nuolia levällään, joiden tiesin jääneen niiltä, jotka olivat pudonneet 
asemastaan. Kaikki nuolista olivat nimetty sen tason Totuuden mukaan. Jotkut olivat haluttomia 
poimimaan ylös näitä nuolia, mutta minä tiesin, että me tarvitsimme kaikki, että voisimme tuhota 
alhaalla olevan suuren lauman. 

Nostin yhden ylös ja se osui viholliseen niin helposti, että muut alkoivat nostamaan niitä ylös ja 
ampumaan niillä. Me aloimme hävittää useita vihollisen divisioonia. Tämän vuoksi, koko paha 
armeija keskitti huomionsa meihin. Hetken aikaa näytti, että mitä enemmän me saavutimme, sitä 
enemmän meitä vastustettiin. Vaikka tehtävämme vaikutti loputtomalta, siitä oli tullut innostavaa.  

SANA ON ANKKURIMME  

Miekkamme kasvoivat, kun saavutimme jokaisen tason. Melkein jätin omani jälkeen, kun en 
näyttänyt tarvitsevan sitä ylemmillä tasoilla. Viimein päätin, että se oli annettu minulle 
tarkoituksellisesti, joten minun olisi parasta pitää se. Iskin sen maahan ja sidoin itseni siihen siksi 
aikaa, kun ammuin vihollista.  

Herran ääni tuli sitten minulle ja sanoi… ”Olet käyttänyt viisautta, mikä mahdollistaa sinun 
jatkavan kiipeämistä. Monet ovat pudonneet, koska he eivät käyttäneet miekkaa asianmukaisesti 
ankkuroidakseen itseään.” Kukaan muu ei näyttänyt kuulevan tätä ääntä, mutta monet näkivät, 
mitä tein ja tekivät samoin.  

Ihmettelin, miksi Herra ei ollut puhunut minulle ennen kuin olin tehnyt tämän päätöksen. Sitten 
minulle tuli tietämisen tunne, että Hän oli puhunut minulle tästä jo jollain lailla. Sitten huomasin, 
että minun koko elämäni oli ollut harjoitusta tätä hetkeä varten. Olin valmistautunut sillä tasolla, 
kuin olin kuunnellut Herraa ja totellut Häntä läpi elämäni.  

Minä tiesin myös, että jostain syystä viisautta ja ymmärrystä, jota minulla nyt oli, ei voitaisi lisätä 
tai ottaa pois, niin kauan kuin olin tässä taistelussa. Tulin syvällisen kiitolliseksi jokaisesta 
koettelemuksesta, joita olin kokenut elämässäni ja olin pahoillani, että en ollut arvostanut niitä 
enemmän aikanaan.   

Pian me osuimme demoneihin melkein täydellisellä tarkkuudella. Raivo nousi vihollisarmeijasta 
kuin tuli ja tulikivi. Tiesin, että armeijassa nyt ansassa olevat kristityt tunsivat nyt raivon pahimmat 
haittavaikutukset. Kykenemättöminä osumaan meihin, he ampuivat nyt toinen toisiaan. Nyt kun 
vihollisen nuolet olivat tehottomia meitä vastaan, vihollinen lähetti korppikotkat hyökkäämään.  
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Ne, jotka eivät olleet käyttäneet miekkojaan ankkureina, olivat kykeneviä lyömään monia 
korppikotkia, mutta myös heitä lyötiin kielekkeiltä, missä he olivat seisomassa. Jotkut heistä 
laskeutuivat alemmille tasoille, mutta jotkut putosivat alas asti ja korppikotkat nostivat heidät ja 
kantoivat pois.  

UUSI ASE  

Totuuden nuolet harvoin lävistivät korppikotkia, mutta ne haavoittivat niitä tarpeeksi ajaakseen ne 
takaisin. Joka kerta, kun ne ajettiin takaisin, jotkut meistä kiipesivät seuraavalle tasolle. Kun me 
saavutimme tason ”Galatalaiskirje Kaksi Kaksikymmentä”, me olimme sen tason yläpuolella, millä 
korppikotkat pystyivät lentämään. Tällä tasolla taivas yläpuolellamme melkein sokaisi meidät 
kirkkaudellaan ja kauneudellaan. Tunsin sellaista rauhaa, kuin en koskaan ennen ollut tuntenut.  

Aikaisemmin paljon minun taisteluhengestäni oli todella vihan ja vihollisen inhoamisen 
motivoimaa, kuin mitä se oli ollut Valtakunnan, totuuden ja vankeihin tuntemani rakkauden 
vuoksi. Mutta tällä tasolla sain kiinni Uskon, Toivon ja Rakkauden, joita olin aikaisemmin seurannut 
vain etäältä. Tällä tasolla heidän kunniansa melkein nujersi minut. Kun sain heidät kiinni, he 
kääntyivät minuun päin ja alkoivat korjaamaan ja kiillottamaan haarniskaani.  

Pian se oli täysin muuttanut muotoaan ja pursui kunniaa, joka oli heissä. Kun he koskettivat 
miekkaani, suuret, välkehtivät salamat alkoivat välkkymään siitä. Sitten Rakkaus sanoi… ”Ne, jotka 
saavuttavat tämän tason, niille on uskottu tulevan ajan voimat, mutta minun täytyy opettaa 
sinulle, kuinka käyttää niitä.”  

”Galatalaiskirje Kaksi Kaksikymmentä” taso oli niin leveä, että siellä ei enää ollut vaaraa 
putoamisesta. Siellä oli myös rajoittamattomasti nuolia, joihin oli kirjoitettu nimi Toivo. Me 
ammuimme muutamia niistä alas korppikotkiin ja nämä nuolet tappoivat ne helposti. Noin puolet 
tämän tason saavuttaneista jatkoivat ampumista, sillä aikaa, kun muut alkoivat kantamaan näitä 
nuolia alas alemmilla tasoilla oleville.  

Korppikotkat jatkoivat aaltoina tulemista alempana olevien tasojen päälle, mutta jokaisen myötä 
siellä oli harvempia kuin aikaisemmin. ”Galatalaiskirje kaksi kaksikymmentä” tasolta me 
pystyimme osumaan keneen tahansa armeijassa, paitsi itse johtajiin, jotka olivat yhä kantomatkan 
ulkopuolella. Me päätimme käyttää Totuuden nuolia, kunnes me olimme tuhonneet kaikki 
korppikotkat, koska masennuksen pilvi, jonka ne olivat luoneet, teki totuuden tehottomammaksi. 
Tämä vei hyvin kauan aikaa, mutta me emme väsyneet koskaan.  

Usko, Toivo ja Rakkaus, jotka olivat kasvaneet, kuten aseemme joka tasolla, olivat nyt niin suuria, 
että tiesin, että ihmiset paljon taistelualueen ulkopuolella pystyivät näkemään heidät. Heidän 
kunniansa jopa säteili leirin vangeille, jotka yhä olivat korppikotkapilven alla. Riemastuminen jatkoi 
kasvamistaan kaikissa meissä. Tunsin, että tässä armeijassa oleminen, tässä taistelussa oleminen, 
täytyi olla yksi kaikkien aikojen suurimmista seikkailuista.  

Sen jälkeen, kun olimme tuhonneet suurimman osan korppikotkista, jotka olivat hyökänneet 
vuorellemme, me aloimme ampumaan alas korppikotkia, jotka olivat peittäneet vankeja. Kun 
pimeyden pilvi alkoi hajoamaan ja aurinko alkoi paistamaan heihin, he alkoivat heräämään, aivan 
kuin olisivat olleet syvässä unessa. Välittömästi heitä inhotti oma kuntonsa, erityisesti oksennus, 
joka vielä oli heidän päällään ja he alkoivat puhdistamaan itseään.  

Kun he katselivat Uskoa, Toivoa ja Rakkautta, he näkivät vuoren, jossa me olimme ja alkoivat 
juosta sitä kohti. Pahan lauma lennätti Syytöksen ja Panettelun nuolisateen heihin, mutta he eivät 
pysähtyneet. Kun he pääsivät vuorelle, moniin oli iskeytynyt tusina tai enemmän nuolia, mutta he 
eivät näyttäneet edes huomaavan niitä. Heti, kun he alkoivat kiipeämään vuorelle, heidän 
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haavansa alkoivat paranemaan. Kun masennuksen pilvi oli karkotettu, näytti aivan kuin kaikesta 
tuli paljon helpompaa.  

ANSA  

Entiset vangit saivat paljon iloa pelastuksestaan. Arvostus näytti saavaan heidät valtaansa joka 
tasolla, kun he alkoivat kiipeämään vuorta ja se antoi meille suurempaa arvostusta niitä totuuksia 
kohtaan. Pian tulinen päättäväisyys taistella vihollista vastaan nousi myös entisten vankien 
joukossa. He pukivat ylleen tarjotut haarniskat ja pyysivät päästä takaisin hyökkäämään vihollista 
vastaan.  

Me ajattelimme sitä, mutta sitten päätimme, että meidän kaikkien pitäisi pysyä vuorella 
taistelemassa. Jälleen Herran ääni puhui sanoen… ”Toisen kerran olet valinnut viisauden. Te ette 
voi voittaa, jos yritätte taistella vihollista vastaan hänen omalla maaperällään, vaan teidän täytyy 
pysyä Minun Pyhällä vuorellani.”  

Olin ällikällä lyöty, että olimme tehneet toisen niin tärkeän päätöksen vain ajattelemalla ja 
pikaisesti keskustelemalla. Sitten päätin tehdä parhaani olla tekemättä yhtään päätöstä, tärkeää 
tai vähemmän tärkeää, ilman rukousta.  

Sitten Viisaus asteli luokseni nopeasti, otti molemmista hartioistani kiinni vakaasti ja katsoi minuun 
tiiviisti silmiin sanoen… ”Sinun täytyy tehdä tämä!” Sitten huomasin, että vaikka me olimme olleet 
leveällä tasangolla, ”Galatalaiskirje Kaksi Kaksikymmentä” tasolla, olin ajautunut aivan reunalle 
huomaamattani ja olisin aivan hyvin voinut pudota. Katsoin jälleen Viisauden silmiin ja Hän sanoi 
mitä vakavimmin… ”Kiinnitä huomiota, että kun luulet seisovasi, ettet putoa. Tässä elämässä voit 
pudota miltä tahansa tasolta.”  

KÄÄRMEET  

Pitkän aikaa me jatkoimme korppikotkien tappamista ja kristityillä ratsastavien demonien alas 
ampumista. Me huomasimme, että eri Totuuksien nuolilla oli enemmän vaikutusta eri 
demoneihin. Me tiesimme, että tämä tulisi olemaan pitkä taistelu, mutta meille ei nyt tullut 
tappioita ja olimme jo ohittaneet ”Kärsivällisyyden” tason.  

Jopa niin, nyt kun kristittyjen selästä oli ammuttu demonit, harvat tulivat vuorelle. Monet olivat 
ottaneet demonien luonteen ja jatkaneet harhaluuloissaan ilman heitä. Kun pimeyden demonit 
haihtuivat, pystyimme näkemään maan liikkuvan näiden kristittyjen jalkojen ympärillä. Sitten näin 
”Häpeä” nimisten käärmeiden sitoneen heidän jalkansa.  

Me ammuimme totuuden nuolia käärmeisiin, mutta niillä oli vähän vaikutusta. Sitten me yritimme 
Toivon nuolia, mutta tuloksetta. ”Galatalaiskirje Kaksi Kaksikymmentä” tasolta oli hyvin helppo 
mennä ylemmäs, niinpä me aloimme mennä ylemmille tasoille. Pian me kohtasimme puutarhan, 
joka oli kaikkein kaunein paikka, mitä olin koskaan nähnyt. Puutarhan sisäänkäynnin yläpuolelle oli 
kirjoitettu… ”Isän Ehdoton Rakkaus”. 

Se oli kaikkein kunniakkain ja luokseen kutsuvin oviaukko, mitä olin koskaan nähnyt, niinpä olimme 
pakotettuja menemään sisään. Ja heti kun teimme niin, näimme Elämän Puun tämän puutarhan 
keskellä. Sitä yhä vartioi kunnioitusta herättävän voiman enkelit. He katsoivat niin kuin olisivat 
odottaneet meitä, niinpä meillä oli rohkeutta mennä heidän ohitseen ja kävellä puun luokse. Yksi 
heistä sanoi, ”He, jotka pääsevät tälle tasolle, jotka tuntevat Isän rakkauden, voivat syödä.” 

En oivaltanut, kuinka nälkäinen olin. Kun maistoin hedelmää, se oli parempaa kuin mikään, mitä 
koskaan olin maistanut, mutta se oli myös jotenkin tutunomaista. Se toi muistoja mieleen 
auringonpaisteesta, sateesta, kauniista niityistä, valtameren ylle laskevasta auringosta, mutta vielä 
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enemmän kuin sitä, ihmisistä, joita rakastin. Joka palan myötä rakastin kaikkea ja kaikkia 
enemmän.  

Sitten minun viholliseni alkoivat tulla mieleen ja minä rakastin heitä myös. Pian tunne oli suurempi 
kuin mikään, mitä aiemmin olin kokenut, jopa rauha ”Galatalaiskirje Kaksi Kaksikymmentä” tasolla. 
Sitten kuulin Herran äänen ja Hän sanoi… ”Tämä on nyt sinun jokapäiväistä leipääsi. Sitä ei tulla 
koskaan epäämään sinulta. Voit syödä niin paljon ja niin usein kuin haluat. Minun rakkaudellani ei 
ole loppua.”  

Katsoin ylös puuhun, nähdäkseni mistä ääni oli tullut ja näin että se oli täynnä puhtaan valkoisia 
kotkia. Niillä oli kaikkein kauneimmat, läpitunkevimmat silmät, mitä koskaan olin nähnyt. Ne 
katsoivat minuun aivan kuin odottaen ohjeita. Yksi enkeleistä sanoi… ”Ne tulevat antautumaan 
käskyillesi. Nämä kotkat syövät käärmeitä”. Sanoin, ”Menkää” Ahmikaa häpeä, joka on sitonut 
meidän veljemme”. 

Ne levittivät siipensä ja kova tuuli tuli ja nosti ne ilmaan. Nämä kotkat täyttivät taivaan 
sokeuttavalla kunnialla. Jopa niin korkealla kuin olimmekaan, pystyimme kuulemaan 
kauhunhuudot vihollisen leiristä, kun he näkivät kotkien tulevan heidän luokseen.  

Sitten Itse Herra Jeesus seisoi meidän keskellämme. Hän kosketti jokaista meistä, sanoi sitten… 
”Nyt Minun täytyy jakaa kanssanne se, mitä jaoin veljienne kanssa ylösnousemukseni jälkeen – 
viestin Minun Valtakunnastani. Vihollisen kaikkein voimakkain armeija on nyt laitettu pakosalle, 
mutta ei tuhottu.”  

”Nyt on aika marssia eteenpäin Minun Valtakuntani Evankeliumin kanssa. Kotkat on vapautettu ja 
ne tulevat kulkemaan kanssamme. Tulemme ottamaan nuolia joka tasolta, mutta Minä tulen 
olemaan teidän Miekkanne ja Minä olen teidän Kapteeninne. Nyt on aika ottaa Herran Miekka 
tupestaan.”  

Sitten käännyin ja näin, että koko Herran armeija oli seisomassa siinä puutarhassa. Siinä oli miehiä, 
naisia ja lapsia kaikista roduista ja kansakunnista, jokainen kantoi sotalippuaan, jotka liikkuivat 
tuulessa täydellisessä yhtenäisyydessä. Tiesin, että mitään tällaista ei koskaan ollut nähty 
Maapallolla ennen.  

Tiesin, että vihollisella oli monia muita armeijoita ja linnoituksia läpi maapallon, mutta mikään 
niistä ei kestäisi tämän armeijan edessä. Sanoin melkein puoliääneen… ”Tämän täytyy olla Herran 
päivä.” Sitten koko armeija vastasi kunnioitusta herättävällä jyrinällä… ”Armeijoiden Herran päivä 
on tullut.”  

AMEN 

 

 

140. Jeesus sanoo: Seisokaa omassa sanassanne Minulta 

 
SEISOKAA OMASSA SANASSANNE MINULTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on meidän kanssamme. Ja Hän on hyvin hellästi pitämässä huolta tarpeistamme 
juuri nyt. Ja me olemme yhä täällä! Minä olen todella pahoillani, että en voinut olla luonanne 



 
139 

 

eilen. Minulla oli kaksi juurihoitoa, eikä ollut mikään miellyttävä kokemus palautua niistä. Kiitos 
Rukouksistanne.  

Tämän illan ylistyshetki oli hyvin erityinen – Herra esitti Itsensä nuorena lapsena, noin 8 vuotiaana. 
Ja esitti minut nuorena lapsena, pienenä tyttönä, liivihameessa ja kukkia hiuksissani. Ja me 
tanssimme yhdessä iloisesti kuin lapset tanssivat, hyvin viattomasti ja leikkisästi – vaikka minun 
täytyy myöntää, Hän totisesti tietää, kuinka pyörittää minua ympäri! 

Se oli hyvin suloista aikaa ja Hän todella vaatimalla vaati näyttää minut itselleni nuorena tyttönä. 
En tiedä, miksi Hän teki niin, paitsi että olen suuri pelkuri, mitä hammaslääkäreihin tulee.  

Siispä Hän oli hyvin, hyvin suloinen ja lapsenmielinen kanssani suurimman osan iltaa. Hän alkoi 
puhumaan minulle, niinpä vetäydyin sivuun kuuntelemaan. Aloitin sanomalla: Oi Jeesus, pelkään 
niin kärsimistä. Jopa vain vähäistä – kuten tätä viimeisintä reissua hammaslääkärille.   

Ja tässä haluan poistua hetkeksi siitä, mitä Hän sanoi ja sanoa, että – tulin todella 
LOPENUUPUNEEKSI. Muistin maanneeni sängyssä viime yönä, suutani vain jyskytti ja aloin selvitä 
vähän tokkurasta. Sanoin, ”Vau, Herra – elämä on TODELLA hankalaa! Minä haluan POIS tästä 
sotkusta!! Se on todella, todella hankalaa – vaikuttaa vaivoin sen arvoiselta, kun se on tällaista.”  

Se osoittaa, kuinka pelkuri minä olen, että en voi edes kärsiä pientä hammassärkyä Herran 
puolesta – tai kahta hammassärkyä… Mutta, se oli uuvuttavaa, minä olin vain todella, todella 
lopen uupunut. Lopen uupunut odottamaan Taivaaseennostoa, lopen uupunut maailman 
tapahtumien tulevan päätökseen, lopen uupunut yhä olemaan tietämättömyyden tilassa ja 
odottamassa Herraa.  

Tarkoitan, että kaikki nämä asiat ovat hyvin lihallisia minun puoleltani, nämä kaikki ajatukset ovat 
lihan ajatuksia. Ne eivät ole hengellisiä ajatuksia, se ei tule hengellisestä ihmisestä – se tulee 
itsesäälistä ja pieneltä lapselta.  

Herra oli hyvin hellä kanssani ja sanoi… ”Minä tiedän. Minä tiedän, miltä sinusta tuntuu. Lepuuta 
päätäsi tässä, Clare. Todella, nyt ei ole enää kauan. Minä en pidä siitä, että sinä kärsit – en koskaan 
pidä siitä, että sinä kärsit. Joskus se vain on välttämätön paha, mikä seuraa elämää. Silti, Minä 
kammoan kärsimistä ja Minä niin odotan innolla päivää, jolloin sinut vapautetaan tältä 
Maapallolta.”  

”Kun SE tapahtuu, sinulla on jäljellä vain hyvin vähän kärsimistä, paitsi moraalinen kärsiminen, kun 
näkee ihmisten menehtyvän ja valitsevan kuoleman ennen elämää. Mutta jopa sitä rajoitetaan 
sinulta. Taivaassa on tietyntasoinen Ilo, jota melkein aina ja alituisesti juhlitaan. Vain 
äärimmäisissä käännekohdissa me kaikki hiljenemme. Yksi sellainen aika on tulossa… hyvin pian.”  

( Clare ) Herra, Sinähän tiedät, että olen laittanut Taivaaseennoston sivuun niin paljolti. Minä jopa 
ihmettelen joskus jopa, että tulenko olemaan elossa näkemässä sen? 

( Jeesus ) ”Oi, ei, et saa tehdä niin! Toiset laskevat sinun varaasi, että seisot vakaasti ja se on 
Minun oppiläksyni tänä iltana. Seiso lujasti sen takana, mitä sinulle on näytetty; se on jämptiä ja 
luotettavaa. Olen ollut erityisen varovainen sinun kanssasi, Minun Clareni, olen pitänyt huolen, 
että sinua ei ole johdatettu harhaan tapahtumien ajoituksessa.”  

( Clare ) No niin, jotkut tekisivät poikkeuksen siihen, sen vuoksi mitä tapahtui kesäkuussa.  

( Jeesus ) ”Ja kuitenkin kaikki, jotka ovat todella lähellä Minua tunsivat sen myös. Siispä miksi olla 
huolissaan? Sinä et voi miellyttää kaikkia. Miellytä vain Minua.”  
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( Clare ) Auta minua pysymään pystyssä, Herra. Sinä voisit kaataa minut kumoon höyhenellä juuri 
nyt.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minä tiedän. Siksi Minä haluan sinun puhuvan pystyssä pysymisestä tänä iltana. 
Kun olet tehnyt kaiken tehtävissä olevan, kaiken mikä on mahdollista ja mikään ei jää tekemättä… 
seiso.”  

Paavalin Kirje Efesolaisille 6:12-13.  

12.Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä 
pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan 
avaruuksissa.  

13.Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahan päivänä tehdä 
vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.  

( Jeesus ) ”Tämä totisesti on paha päivä, jona elät. Kyllä, se on hyvin paha ja uskoasi tullaan 
vakavasti heikentämään, jos sallit sen. Tuletko sallimaan sen?”  

( Clare ) Kuinka minä sen estän?   

( Jeesus ) ”Ota jokainen ajatus vangiksi ja etsi Minun merkkejäni, että olet oikeilla jäljillä. Minä 
tiedän täsmälleen, mitä sinä koet juuri nyt. On olemassa tietty lopen uupuminen elämään, lisäksi 
lähitulevaisuuden pelkoja. Minä tiedän hyvin, mikä sinua vaivaa, Minun Morsiameni.”  

( Clare ) Oi, Herra, pyydän, voimista minua Taivaaseenosto unella tai sen sellaisella – millä tahansa, 
mikä on peräisin Sinun suunnattomasta Lahjojen Varastosta. Minun sydämeni on niin heikko.  

( Jeesus ) ”Sinä tulet toipumaan. Ja kun tulet, sinä voit vakuuttaa Minun Ihmisiäni, että aikaa on 
yhä vähän. Siksi me emme menneet pidempään toimenpiteeseen hampaillesi. Sinulla tulee pian 
olemaan täydelliset hampaat Taivaassa… eikä hammasrautoja tarvita. Kaikki epämuodostumat, 
mitä sinulla oli Maapallolla, joka ikinen niistä pyyhkäistään pois, kun jätät epätäydellisyyden 
taaksesi, omaksuaksesi täydellisyyden.”  

( Clare ) Kyllä, kun olin nuorempi, teini, minulla oli ulkonevat etuhampaat. En koskaan unohda sitä, 
en voinut koskaan hymyillä, koska häpesin niin suutani! Ja sitten sain hammasraudat ja se käänsi 
asiat toisiksi aika hyvin.  

Jeesus jatkoi, siteeraten Pyhiä Kirjoituksia:  

Paavalin Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 15:52.  

52.Yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan (trumpetin) soidessa; sillä pasuna soi ja 
kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme.  

53.Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää 
pukeutuman kuolemattomuuteen.  

54.Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu 
kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu:  

KUOLEMA ON NIELTY ja voitto saatu.  

55.”Oi kuolema, missä on sinun voittosi? Oi kuolema, missä on sinun otasi (piikkisi, pistimesi)?  

56.Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. 
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57.Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
kautta!  

58.Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat ja järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, 
tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.  

( Jeesus ) ”Ja tähän Minä sanon, että Lankeamisesta johtuva epätäydellisyys tullaan korvaamaan 
täydellisyydellä, sillä Taivaassa ei ole mitään, jota pidetään epäpuhtaana tai tahraisena.”  

”Clare, tule takaisin Minun luokseni…”  

( Clare ) Minä ajelehdin… henkisesti. Minä vain häivyin päivänsineen. Ja kuulin Hänen sanovan, 
”Clare! Tule takaisin Minun luokseni…!”  

Olen pahoillani Herra, minne oikein menin?  

( Jeesus ) ”Ei se haittaa. Olet nyt takaisin. Kiertelevillä valheilla tulee olemaan negatiivinen 
sivuvaikutus profeetallisessa yhteisössä. Jotkut tulevat jopa menettämään uskonsa. Pitäkää 
ovenne ja sydämenne auki, kun eksyneet nilkuttavat takaisin.”  

”Jos he todella olisivat kuunnelleet Minua, eivätkä etsineet tietää maallisista lähteistä, ei olisi 
negatiivista sivuvaikutusta.”  

”Mutta se oli vain liian houkuttelevaa. Suuri osa siitä, mikä on todella merkittävää, sitä ei 
raportoida uutisissa; se on salakähmäistä. Tapahtumat, jotka ovat julkisia, tulevat esiin paljon sen 
tosiasian jälkeen, kun aika on saavuttanut täyteytensä.”  

”Minä en halua piiskata ketään. Minä olisin säästänyt heidät tältä nolostumiselta, häpeältä, 
pettymykseltä ja pelolta, jos he olisivat etsineet Minua ja yksin Minua. Minun Morsiameni, kun 
sydämenne ovat yhtä Minun sydämeni kanssa, te kuulette lyönnit ja tulette tietämään, kun lyönnit 
kiihtyvät, silloin te tiedätte, että jotakin on liikkeellä. Minun sydämeni on lyönyt tasaisesti läpi 
tämän kuukauden ja jos te olisitte asuneet Minussa, te olisitte tienneet sen.”  

”Maailman sydän lyö epävakaasti koko ajan. Tämä on vihollisen tahallinen manipulointi, 
aiheuttaakseen levottomuutta, epävarmuutta, pelkoa. Nämä tunteet saavat teidät käpertymään 
itseenne ja kääntämään keskittymisenne Minusta omaan turvallisuuteenne. Tässä on kyse 
luottamuksesta, että jos te asutte Minussa ja Minä asun teissä, Minä tulen todella kattamaan 
kaikki teidän huolenne. Itse asiassa, mitä enemmän te keskitytte minun agendoihini, sitä 
enemmän Minä varmistan teidän agendanne, ilman ponnisteluja teidän puoleltanne.” 

”Minä tiedän, että se ei täytä sinun tämänhetkistä tarvettasi, Clare. Oi, Minun Rakkaani, sinä olet 
niin väsynyt, mutta rukoile nyt ja avaa Raamattusi ja Minä tulen vahvistamaan sinulle sen, mitä 
sinä kaipaat kuulla.”  

( Clare ) Sitten Hän pyysi minua kääntämään Raamattuni ylösalaisin ja avaamaan sen takapuolelta, 
eikä etupuolelta. Siispä tein niin. Ja aukaisin:   

Luukkaan Evankeliumi 17:24, 26-29, 34-35.   

24.Sillä niin kuin salaman leimaus loistaa Taivaan äärestä Taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika 
päivänänsä oleva…  

26.Ja niin kuin kävi Nooan päivinä, niin käy myös Ihmisen Pojan päivinä:  

27.he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja 
vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.  
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28.Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja 
rakensivat  

29.mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta ja se hukutti 
heidät kaikki…  

34.Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, toinen 
jätetään.   

35.Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, toinen jätetään.  

( Jeesus ) ”Katsohan, Minun Rakkaani. Se olen Minä.”  

( Clare ) Oi, kiitos Sinulle, Herra, siitä sanasta. 

( Jeesus ) ”Sinun ei tarvitse odottaa kauan, Clare. Älä uuvu loppuun. Lepää Minussa, asu Minussa ja 
seiso Minun elävissä Sanoissani… elävissä, koska Minä olen tuonut ne sinulle kuin tuoreen 
Mannan. Kaikista niistä sivuista, joita sinä olisit voinut kääntää, 500 sivusta Raamatussasi, Kenen 
sinä luulet olevan vastuussa tästä Rhema-viestistä? Hmm?” 

( Clare ) Hymyilin. Herra, en halua olettaa tai koetella Sinun kärsivällisyyttäsi, mutta pyydän, 
voisitko Sinä tuoda minulle vahvistuksen uutisista tai jostakin sellaisesta lähteestä? Tarkoitan 
uutisista, joista Sinä henkilökohtaisesti olit vastuussa, ei maailmallisista uutisista. Oi, mitä minä 
olen sanomassa… että Jeesus ei ole tarpeeksi? Häpeä minulle.  

( Jeesus ) ”Tervetuloa ihmiskuntaan, Clare, sinä et ole yhtään erilainen. Vaikka tottelit Minua, etkä 
katsonut uutisia, se ei tarkoita, että et olisi kaivannut. Jopa nyt, sydämesi himoitsee maailmallisia 
vahvistuksia. Mitä Minä tekisin sinun kanssasi, Minun Rakkaani, kuinka sinä voit johdattaa muita, 
kun itse epäonnistut niin säälittävästi?”  

( Clare ) Se on helppoa, minä en johdata ketään, minä vain seuraan Sinua ja Sinä johdatat meitä 
kaikkia.  

( Jeesus ) ”Tämä vastaus miellyttää Minua hyvin paljon ja tästä syystä Minä sallin sinulle hitusen 
siitä, mitä sinä etsit. Näppäile: maailman uutiset, Israel 9-28”  

( Clare ) Siispä tein niin. Ja mitä ilmestyi? Tämä oli mielenkiintoista – ei aivan sitä, mitä odotin, 
mutta se oli mielenkiintoista.  

Maailman uutiset, Israel 9-28 

ESTERIN KIRJA 9:28    

Huhtikuun 6, 2015. Puurim Juhla 

”Ja että jokaisen sukupolven ja perheen oli näitä päiviä muistettava ja vietettävä joka 
maakunnassa ja kaupungissa, ja että näiden puurim-päivien tuli aina säilyä juutalaisten 
keskuudessa.  

Sillä juutalaiset kaikkialla maailmassa, mutta erityisesti täällä Israelissa, Puurim on vuoden iloisin ja 
hauskin päivä. Se on myös hyvin pyhä ja hengellinen samaan aikaan, sillä meidän suhteemme 
Jumalan kanssa ei voi tulla läheisemmäksi kuin päivänä, jolloin Hän käänsi kohtalomme ja myönsi 
meille päästämisen pahasta.”     

( Clare ) ”Huh huh…” Ajattelin itsekseni. Tarkoittaako tämä sitä, että Sinä aiot tulla Puurimina 
meitä varten? En luule niin…  
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( Jeesus ) ”Älä yritä tulkita tätä kirjaimellisesti, tässä olet väärässä. Yksinkertaisesti. Hyväksy 
tosiasia, että sinä päivänä meidän suhteemme ei voi tulla yhtään läheisemmäksi. Lepää tässä, se 
on tarpeeksi.”  

( Clare ) Tässä vaiheessa, Ezekiel ryhtyi puhumaan ja sanoi, että nämä olivat Pyhät Kirjoitukset, 
jotka Herra toi minulle tänä iltana.  

Jeremia 39:17-18.  

17.”Mutta sinut Minä pelastan sinä päivänä, sanoo Herra, etkä sinä ole joutuva niiden miesten 
käsiin, joita sinä pelkäät.  

18.Sillä Minä pelastan sinut, niin ettet kaadu miekkaan, vaan saat pitää henkesi saaliinasi, koska 
sinä turvasit Minuun, sanoo Herra.”  

Psalmi 27:14  

14.Odota Herraa. Ole luja ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa.  

( Clare ) Ja tässä on vielä yksi, jonka Ezekeiel sai – en tiennyt, että tämä oli meneillään, mutta tämä 
oli hänen rukoushetkestään tuntia aikaisemmin.  

Paavalin Ensimmäinen Korinttolaiskirje 15:58  

Sentähden rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, 
että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.  

( Jeesus ) ”Minun Rakas Morsiameni, seiso lujana siinä, mitä Minä olen sinulle opettanut. Minä 
olen tulossa ja hetki on pian ja sinä et saa antaa katseesi vaeltaa, etkä käsiesi käydä veltoiksi. Seiso 
vakaasti. Sinun aikasi on tulossa.”  

”Jokainen teistä nyt, menkää omien Raamattujenne luo ja saakaa oma sananne Minulta. Teidän on 
aika seisoa omilla kahdella jalallanne, Minun Sanassani.” 

 

 

141. Jeesus selittää… Minun Vakaumukseni & Syntiesi Anteeksianto... 

Tunnetko itsesi tuomituksi 

 
TUNNETKO ITSESI TUOMITUKSI… MINUN VAKAUMUKSENI & SYNTIESI ANTEEKSIANTO  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Syyskuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ” Näinä päivinä, Minun ihmiseni stressaavat ihan liikaa synneistään. Heidän syntinsä 

ovat tulleet kuin tuomitsemisen vuoriksi ja harvat teitä uskovat, että Minä olen todella antanut 

anteeksi teille. ”  

” Miksi on niin, Minun ihmiseni, että te ette voi hyväksyä Minun anteeksiantoani? Miksi te uskotte 

vihollisen valehtelevista suista tulevia tuomitsevia valheita? Kuinka monta kertaa Minun pitää 

vedota teihin, että USKOKAA, vain uskokaa ja te tulette vastaanottamaan? Kuinka monta kertaa 

Minun pitää kuolla ristillä jälleen vakuuttaakseni teidät siitä, että teidän syntinne ovat poispestyt? 

”  
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” Monet teistä makaavat tuomitsemisen sängyssä, heräämisestänne lähtien, kun tulette tietoisiksi 

ja aina siihen saakka, kun nukahdatte. Teidän syntinne vetävät teidät maahan. Te olette pyytäneet 

anteeksiantoa, mutta te ette usko, että te olette saaneet sen. Pikemminkin te uskotte pahojen 

valheita ja he jatkuvasti pommittavat teitä valheellisuudella. ”  

” Ottakaa jokainen ajatus vangiksi, Minun Kovin Rakastettuni. Jokainen ajatus. Älkää antako sen 

päästä sydämeenne tai sisimpäänne, älkää ruokkiko niitä vähätteleviä valheita. Minä tulen 

kertomaan teille, kuinka teidän täytyy käyttäytyä. ”  

” Ajatelkaa pientä taaperoa. Hän odottaa, kunnes hänen äitinsä on pois keittiöstä, sitten hän 

liu`uttaa tuolin tason eteen, nojaa tiensä tasolle ja ottaa keksipurkin kannen … kaiken aikaa pitäen 

silmällä ovea. ”  

” Hän tietää, että hänen ei pitäisi ottaa keksejä, jotenkin hänellä on niin paljon järkeä. Siispä hän 

odottaa, kunnes äiti ei ole enää katsomassa, ennen kuin hän yrittää tehdä ryöstöretken 

keksipurkille. Huolellisesti hän asettaa kourallisen keksejä taskuunsa, laittaa kannen takaisin 

keksipurkin päälle, kiipeää pois tuolilta ja siirtää sen takaisin pöydän ääreen ja nopeasti juoksee 

ulos keksien kanssa, ennen kuin äiti saa hänet kiinni. Sitten kun hän syö niitä, yksi kerrallaan, hän 

alkaa miettiä, että hän juuri teki jotain väärin. ” 

” Ne maistuvat hyvälle, mutta hänellä on paha olo. Minä työskentelen lapsen omassatunnossa, 

kunnes hän on valmis katumaan. Minä teen sen helpoksi hänelle. Hän jätti muruja tasolle, hänen 

äitinsä näkee murut ja löytää pikkukaverin pihan nurkasta, katsoen toiseen suuntaan, kun hän on 

laittamassa jotakin suuhunsa. ” 

” Äiti menee hänen luokseen ja sanoo… ” Lapsi, otitko sinä keksejä?” Hän pyyhkii sulaneen suklaan 

pienistä käsistään, katsoo äitiinsä sekavin tuntein, tuntien syyllisyyttä keksien varastamisesta ja 

tyydytystä, kun on syönyt ne loppuun. ”  

” Kun hän on jäänyt kiinni itse teossa, hänellä ei ole muuta vastausta kuin, ”Mmm hmm, olen 

pahoillani, Äiti, olen pahoillani.” Sitten tunnustuksen hetkellä, todellinen synnintunto nousee 

hänessä ja kyyneleet täyttävät hänen pienet silmänsä. Hän on todella pahoillaan. Hän teki jotain, 

mikä on väärin ja hän tietää sen, hän katuu ja pyytää anteeksiantoa. ” 

” Millainen Jumala Minä olen, Minun lapseni? Tartunko Minä teitä käsivarsista ja nykäisen teidät 

ylös, raahaan teidät taloon ja pieksän mustaksi ja siniseksi? Vai istutanko Minä teitä hetken, niin 

että te saatte miettiä jonkun hetken ja sitten keskustelemme uudelleen kanssanne, ”Tiedätkö mitä 

sinä teit?” Se oli väärin, äiti. ”Mitä sinä sanot?” Minä olen pahoillani. (Pieni kyynel tippuu hänen 

silmästään.) Mitä Minä sanoisin tässä vaiheessa? Minä annan sinulle anteeksi. Mene äläkä tee 

enää syntiä. ”  

” Myöhemmin, kun olet pelaamassa, sinä alat tuntea pahaa oloa. Jos voisit nähdä, demoni on 

olkapäälläsi ja kertoo sinulle… ”Sinä olet paha – sinä otit niitä keksejä.” Otat päiväunet ja lisää 

demonisia ääniä… ”Sinä olet ilkeä pikku poika. Sinä varastit äidiltäsi.” Myöhemmin, kun kaikki 

tulevat päivällispöytään… ”Sinun pitäisi olla aikalisällä, sinä et ansaitse istua pöydässä.” Tämä 

toistuu päivä toisensa jälkeen ja ennen pitkää tunnet niin pahoin itseäsi kohtaan, että ei ole enää 

toivoa jäljellä, miksi edes yrittää olla hyvä, sinä olet tuhoon tuomittu. ” 

” Tällä tavalla vihollinen lannistaa teitä. Jotkut teistä ovat eläneet tällaisen lapsuuden, jossa 

vanhempanne olivat paholaisten ääniä. He jatkuvasti lannistivat teitä ja kertoivat, kuinka pahoja te 
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olitte. He eivät koskaan antaneet teidän unohtaa yhtäkään asiaa, jonka te teitte väärin. Joka kerta, 

kun he menettivät malttinsa, he ottivat esiin menneen ja lannistivat sillä teitä. ” 

” Luuletteko te, että Minä olen heidän kaltaisensa? No niin, Minä en ole. Kun Minä näen 

synnintuntoa sydämessänne, Minä pyyhin pois syntinne ja kuiskaan… ”Yritetään uudelleen. Me 

teemme paremmin ensi kerralla.” Minä odotan kärsivällisesti teidän ymmärtävän, mitä te olette 

tehneet, mitkä ovat seuraukset, sitten Minä halaan teitä ja, työskennellen teidän kanssanne niin 

kauan, kunnes te voitte päästä yli kiusauksesta. ”  

” Toisaalta, demonit lannistavat teitä, yötä päivää armottomasti. Minun Lapseni, milloin te opitte 

eron Minun ääneni ja Valehtelevien demonien välillä? Milloin te uskotte Minun sanaani… ”Minä 

annan teille anteeksi.” Milloin te otatte Minun kädestäni kiinni ja yritätte uudelleen pikemminkin 

kuin, että juoksisitte toiseen suuntaan?”  

” Ettekö te tiedä, että paheksunta synnyttää paheksuntaa? Demonit haukkuvat teitä, koska he 

haluavat teidän haukkuvan toisianne. He haluavat teidän lannistuvan niin pahoin, että te ette 

koskaan tulisi esille lahjoinenne, te ette koskaan uskoisi, että Minä voisin käyttää teitä, te ette 

koskaan uskoisi, että teillä koskaan olisi mitään merkitystä Minun Valtakunnassani. Tai, että te 

olette pelastetut ja te menette Taivaaseen. ” 

” Mutta te olette! Jokaikinen teistä on varustettu kallisarvoisilla lahjoilla, mitä Minä tarvitsen 

toiminnassa taisteluun vihollista vastaan tänä aikana. Jokaikinen teistä on varustettu voimalla, kun 

te rukoilette. Mutta te ette koskaan tule astumaan Valtaistuinhuoneeseen rohkeasti, jos te 

ajattelette huonoa itsestänne. Te ette koskaan tule tavoittamaan toista sielua, jos te tunnette 

itsenne epäpuhtaiksi ja syyllisiksi. Ja jos te uskallatte, vihollinen tulee sanomaan, ”Katsokaa 

syntejänne, teillä ei ole mitään asiaa auttaa heitä, Jumala ei voi käyttää teitä. ” 

” Syyllisyys ja tuomitseminen ovat vihollisen aseet numero ykkönen, mitä hän käyttää tehdäkseen 

kristityt toimimattomiksi. Tämä on se mitä demonit opettavat, ”Jos haluat kaataa kristityn ja saada 

hänet lopettamaan, ota esille heidän syntinsä.” Ja surullista kyllä, se toimii! Mutta ennalta 

varoitettu on ennalta aseistettu. ” 

” Jos te tiedätte, että tämä on hyökkäysalue, te voitte tulla Minun eteeni katuvina ja mennä 

taisteluun täysin varustettuina. Mikä parempi tapa lannistaa ihminen, kuin saada hänet tuntemaan 

itsensä huonoksi? Näettekö te? Te olette psykologisen sodankäynnin uhreja, jos annatte periksi 

valheelle, että teidän syntejänne ei ole anteeksi annettu. ” 

” Minun ihmiseni, on aika kasvaa. Teidän täytyy mennä taisteluun luottavaisina Minun 

Rakkaudestani ja anteeksiannosta. Ei ole enää aikaa hailakalle uskolle. Te olette olleet Minun 

yhteisössäni. Te tiedätte, että Minun luonteeni on rakkaus ja anteeksianto, auttavan käden ohella. 

Te olette olleet Minun kanssani ja kun olette Minun kanssani, te tunnette Minut ja teillä pitäisi nyt 

olla luottavaisuutta toimia Minun sanani mukaan, käydä hyvä kamppailu ja ottaa jokainen ajatus 

vangiksi. ” 

” Se on toinen syy, miksi demonit vastustavat läheisyyttä Minun kanssani. He tietävät, että jos te 

tulette Minua lähelle hellyydessä ja rakkaudessa, teidät tullaan pesemään puhtaiksi Minun 

anteeksiannossani. Te tulette kävelemään rohkaistuneina, voimaantuneina ja valmiina 

rakastamaan jopa niin kuin Minä olen rakastanut teitä. ” 



 
146 

 

” Mutta jos te ette koskaan saavuta läheisyyttä Minun kanssani, te olette yhä taipuvaisia 

ajattelemaan Minua karkeana ja tuomitsevana, muistellen lapsuuden kokemuksia ja koulua, kun 

epäoikeudenmukaisia rangaistuksia annettiin teille. Teidät tuomitaan syylliseksi ja henkisesti 

laitetaan vankilaan, kun demonit haukkuvat teitä päivä toisensa perään ja teillä ei ole ollut yhtään 

aitoa ja läheistä aikaa Minun kanssani, jolloin Minä pitelen teitä, annan teille anteeksi ja varustan 

teidät yrittämään uudelleen. Te kannatte päänne päällä pysyvää pilveä, joka sanoo… ”syyllinen.”  

” Ja lopuksi, teidän täytyy USKOA Minun anteeksiantooni. USKOKAA, että Minä kärsin ja kuolin 

puolestanne ristillä. USKOKAA, että vaikka syntinne ovat verenpunaisia, Minä tulen pesemään ne 

lumen valkoisiksi. Enkö Minä antanut anteeksi Daavidille, murhaajalle ja avionrikkojalle? Enkö 

Minä antanut anteeksi Fariseuksille ja roomalaisille sotilaille… ”Isä, anna heille anteeksi, he eivät 

tiedä, mitä he tekevät. ”  

” Jos Minä olen antanut anteeksi heille, kuinka te ette voi hyväksyä Minun anteeksiantoani 

synneistänne? ”   

” Hyvin yksinkertaisesti, koska te kuuntelette demoneita, jotka tekevät teidät kyvyttömiksi 

tuomitsemalla. Sen pitäisi olla selvää teille tähän mennessä… tuomitseminen kuuluu demoneille, 

vakaumus kuuluu Minun Hengelleni. Kun Minä annan teille vakaumuksen, on hienoinen tunne, 

että olette pahoillanne, että olette loukanneet Minua, ja sen mukana tulee halu olla toistamatta 

tekoa ja Minä olen kanssanne sillä hetkellä, rohkaisten teitä kutsumaan Minua saadaksenne 

voimaa tulevaisuudessa. ”  

” Kun vihollinen tuomitsee teidät, se tekee sen vakuuttaakseen teidät siitä, kuinka pahoja ja 

arvottomia te olette, että te olette tuhon omia, eikä Jumala voi koskaan käyttää teitä, te olette 

täysin menetettyjä ja hyödyttömiä. Sen mukana tulee valtaansa ottava häpeä ja halu juosta 

poispäin Minusta sen sijaan, että juoksisitte Minun luokseni. Kun teidät on tuomittu juoksemaan 

poispäin Minusta, spiraali menee alaspäin sukkelasti toivottomuuteen. ”  

” Pankaa merkille Minun sanani, kun te tunnette niin, te tunnette sitä, mitä saatanan palvelijat 

ovat laittaneet teidän päällenne. ” 

” Siispä, nyt Minä olen antanut oppitunnin, kuinka tunnistaa Minun hellät vakaumukseni ajatukset 

ja siten paeta saatanan ansaa, jonka hän on asettanut kaataakseen ja häpäistääkseen teidät ja 

pysyvästi tehdäkseen teidät kyvyttömiksi kristityiksi. Ottakaa tämä sydämeenne, Minun Rakkaat, 

ottakaa tämä sydämeenne ja kieltäytykää syyllisyydestä, joka kuuluu saatanalle ja hänen 

palvelijoilleen. Minä siunaan teidät nyt Minun teitä kohtaan tuntemani loppumattoman rakkauteni 

ja myötätuntoni suloisella tunteella. Kulkekaa Minun anteeksiannossani. Vaikka syntinne ovat 

verenpunaisia, me olemme järkeilleet yhdessä, nyt ne ovat lumivalkoisia. ” 

 

 

142. Jeesus sanoo… Minä olen Tuhlaajapojan Isä…  

Kiitos Menetettyjen tuomisesta Minun luokseni 

 
MINÄ OLEN TUHLAAJAPOJAN ISÄ… KIITOS MENETETTYJEN TUOMISESTA MINUN LUOKSENI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Syyskuuta, 2015. 
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Jeesus aloitti… ” Te ette voi laskea Minun kiitollisuuttani teille, Minun Ihmiseni, sillä 

pienimmälläkin uhrauksella te vedätte muita Minun luokseni. Te ette tule koskaan tietämään sitä, 

ennen kuin Taivaassa, mitä Minulle on merkinnyt, joka kerran, kun te olette jättäneet jäljen 

peräänne, olette olleet ystävällisiä kodittomalle henkilölle, olette laittaneet lohduttavat kätenne 

kärsivän sielun ympärille, rukoilleet niiden puolesta, jotka ovat menneet harhateille. Teidän 

rakkautenne ulospurkaukset Minun puolestani ovat koskettaneet Minua niin hyvin syvästi, että jos 

te näkisitte sen, te voisitte vaivoin uskoa sitä.”  

” Mutta te saatte Minun sanani siitä tämän astian kautta, että Minä olen syvästi kiitollinen siitä, 

että te olette laittaneet omat asianne sivuun niin monta kertaa vain Minun takiani. Vain 

ollaksenne Minun kanssani, vain koskettaaksenne jotakuta Minun Rakkaudellani. On hedelmää, 

niin paljon hedelmää! Te ette voi uskoa silmiänne, ennen kuin Taivaassa, kun te näette hedelmän, 

minkä jokainen teidän pieni rakkauden eleenne ovat synnyttäneet.” 

” Minä en ole itseriittoinen Jumala, joka istuu Valtaistuimellaan ja jolla on kaikki, mitä Hän ikinä 

tarvitsee tai haluaa. Ei, Minun luonteeni ei ole ollenkaan sellainen. Pikemminkin, Minä olen 

odottava, pyytävä, vartioiva Jumala, odottaen Minun Lapsieni palaavan Minun luokseni, kaivaten 

heidän tulevan takaisin turvallisesti Minun käsivarsilleni.” 

” Minä olen Tuhlaajapojan Isä, ja sielujen paluu Minun rinnuksilleni on saanut Minut täysin 

valtoihinsa, ja heidän aikomuksenaan on ikuisesti elää Minua varten. Minä odotan, Minä kaipaan, 

Minä lähetän Minun viestinviejiäni, Minä lähetän lahjoja, Minä lähetän oikaisujani. Minä lähetän 

Minun rakkauttani lukemattomilla tavoilla joka päivä. Mutta niin harvat tunnistavat Minun hyvin 

aktiivisen läsnäoloni heidän elämissään.” 

” Kyllä, kaikista Raamatun kertomuksista, juuri Tuhlaajapojan Isä parhaiten kuvaa Minua. ( 

Luukkaan Evankeliumi 15:11-32). ”  

” Mitä Minä voin sanoa tässä… ”Kiitos teille?” No niin, sen täytyy riittää. Kiitos, kiitos, kiitos teille 

kaikesta, mitä te olette tehneet, tuodaksenne kadotetut Minun luokseni. Te ette tule koskaan 

tietämään sitä iloa, mitä te olette tuoneet Jumalallenne – ei, ennen kuin Taivaassa. Sitten hedelmä 

todellakin tulee ällistyttämään teidät. Te tulette näkemään, kuinka yksi pieni hyvä teko suodattuu 

ja valuu alas, koskettaen ei vain yhtä tai kahta – vaan satoja.”  

” Te tulette jäljittämään hyvien tekojenne jälkiä ja katsomaan, kun ne päihittävät saatanan ja 

avaavat kovettuneita sydämiä. Kyllä, te tulette huomaamaan ja riemuitsemaan hedelmästä, jota 

satoa te olette tuoneet Minulle. Ja Minä tulen toivottamaan teidät tervetulleiksi Minun 

käsivarsilleni… ”Hyvin tehty, Minun hyvät ja uskolliset palvelijani. Menkää Herranne iloon.” ( 

Matteuksen Evankeliumi 25:21.). ” 

 

 

143. Jeesus kysyy: Miksi te ette etsineet Minua? 

 
MIKSI TE ETTE ETSINEET MINUA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Syyskuuta, 2015.  
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( Clare ) Jumala siunaa teidät, Sydänasukkaat. Herra on todella meidän kanssamme ja todella 
työskentelemässä kanssamme tänä iltana.  

Joka tapauksessa, haluan tuoda tämän teille eteenne, tämän oppitunnin, minkä Herra antoi tänä 
iltana. Se on tavallaan kärkevä ja vaikea oppitunti. Hän haluaa siirtää meidät korkeammille tasoille. 
Hän haluaa tuoda meidät omaan henkilökohtaiseen ”Luvattuun Maahamme” ja monet teistä, 
jotka ovat olleet kanssamme ja todella, todella kaipaavat saada läheisen, henkilökohtaisen 
suhteen Hänen kanssaan, jolla Hän on siunannut muita.  

Sitä tarkoitusta varten, tänä iltana Hän ottaa esille joitakin asioita, jotka ovat esteenä. Ja Hän myös 
haluaa ennallistaa rauhanne. Kun katson enemmän ja enemmän sitä, mitä Herra on ollut 
tekemässä muutaman viime kuukauden aikana, Hän yrittää saada jokaisen seisomaan omilla 
kahdella jalallaan.   

Ja se on vakaasti ollut minun sydämeni halu – että JOKAINEN oppisi erottamaan Herran äänen. 
Minä tiedän, että se ei ole helppoa – se on joskus vaikeaa ja meillä on paljon epäonnistumisia. 
Mutta se on AINOA asia, johon me voimme luottaa, kun aikaa kuluu, koska meillä ei välttämättä 
ole aina toisiamme.  

Vietin jonkin aikaa ulkona kuuntelemassa sirkkoja ja tulin sisälle ja aloin kuuntelemaan Herraa ja 
Hän sanoi…  

( Jeesus ) ”Jos he vain kuuntelisivat. Jos Minun Ihmiseni vain olisivat kuunnelleet Minua, heidän 
elämiensä läpi olisi virrannut rauha, kuten joki ja he olisivat olleet hyvin levänneitä, kun heidän 
tarvitsee toimia. Jos vain. Pikemminkin nyt he kärsivät hämmennyksestä, pettymyksestä… oliko 
mikään siitä tarpeellista? Ei, Minä kerron sinulle, ei ollut tarpeellista.”  

”Rauha. Siitä tällä kanavalla on kyse: Rauhasta, Rakkaudesta ja Totuudesta. Ei manipulointia täällä, 
ei syyllistämisiä, alentamista tai ihmisten syntien pitämistä heitä vastaan. Ei, tämä paikka on 
parantumisen ja anteeksiannon paikka, niin että kaikki jatkaisivat eteenpäin täysin varusteltuina.”  

”Taistelu on hurja ja ellette te ole perusteellisesti koulutettuja siihen, mitä odottaa, te tulette 
lankeamaan. Kun Minä pyydän teitä olemaan juoruamatta tai levittämättä pahoja raportteja. Kyllä, 
Minä kammoan kuunnella sitä, kun Minä asun jokaisessa teissä. Minun täytyy kuunnella sitä. 
Tiedättekö te, että Minä suljen Minun korvani, kun te alatte juoruamaan? Jopa jos se, mitä te 
sanotte, on totta, tarvitseeko Minun kuulla, kuinka kehittymätön Minun lapseni on uudelleen ja 
uudelleen?”  

”Minä näen heidän ponnistelunsa, kun he työskentelevät palvellakseen Minua. Minä näen heidän 
kyyneleensä, kun he tekevät vääriä valintoja. Minä nostan heidät jälleen ylös, kun he haluavat 
lopettaa. Enkö Minä tunne heidän kipunsa riittämättömyydestään ja kaikesta siitä, mikä on ollut 
sen seurausta heidän elämissään? Eikö siinä ole tarpeeksi kärsimistä Minulle? Tulenko Minä 
todella lepäämään Minun Morsiameni käsivarsille, niin että Minä voin kuunnella panettelua, 
valheita ja puolitotuuksia, jotka on manipuloitu toisten kukistamiseksi?”  

”Ei, Minä kerron teille, Minä en ole seurassanne sen vuoksi, Minun Morsiameni. Tuollainen asia 
saa Minut karkaamaan teidän luotanne, saati että lepuuttaisin Itseäni läsnäolossanne. Ei yksikään 
teistä ole täydellinen Minua kohtaan – ei, ei yksikään. Kuitenkin te vaaditte täydellisyyttä Minun 
astioiltani, jotka tulevat lahjansa kera, jonka Minä olen heille antanut. He rakastavasti esittävät 
lahjansa teille ja te löydätte vikaa muista heidän elämiensä osa-alueista tai palvelutoimista.”  

”Vika, joka muuten on monta, monta kertaa teidän henkilökohtainen mielipiteenne, valheisiin 
perustuva, joita ovat levittäneet mustasukkaisuuden demonit, jotka eivät halua teidän saavan sitä 



 
149 

 

lahjaa, koska se tulee vahingoittamaan heidän pimeyden valtakuntaansa. Mutta ettekö te yhdistä 
voimianne näiden varkaiden ja murhaajien kanssa ja levitä sitä laajalti kuin ruttoa?”  

”Tässä on vielä suuremmat asioiden väliset suhteet toiminnassa. Niitä kutsutaan Ylpeydeksi, 
näkymättömäksi viholliseksi. Kyllä, se hiipii mukaan huomaamatta, takaanne, minne te ette 
katsele, mihin te ette kiinnitä tarkkaa huomiota.”  

( Clare ) Hän muuten ottaa sen esille – se oli Rick Joynerin kirjassa, joka kertoi vihollisesta. Juuri, 
kun kristityt luulivat, että he olivat kukistamassa vihollisen, he eivät nähneet, että Ylpeys hiipi 
heidän takaansa.  

( Jeesus ) ”Kyllä, se hiipii takaanne, minne te ette katsele, minne te ette kiinnitä tarkkaa 
huomiotanne. Mutta, kun te tahallanne menette Minun toiveitani vastaan, se väijyy teitä, kuin 
leijona kolmijalkaista gasellia. Minä haluan teidän seisovan vihollisen kikkojen edessä, en joutuvan 
niiden saaliiksi. Mutta kuinka Minä voin suojella teitä, kun te teette syntiä muita vastaan 
sydämissänne ja suullanne?”  

”Kuinka monet teistä ovat etsineet Herran profeetallista vastausta Raamatuistanne tai Raamatun 
Lupauksista? Kuinka moni teistä on kysynyt Minulta, ”Onko tämä totta? Romahtaako kaikki tässä 
kuussa? Oletko Sinä tulossa tässä kuussa? Onko asteroidi todella tulossa Maapalloa kohti?” Kuinka 
moni teistä on tullut suoraan Minun luokseni saadakseen vastauksia? Sitä Minä haluan.”  

”Minä tiedän, että teitä on viihdyttänyt kuulla toisten laittavan asioitaan sivuun teidän vuoksenne. 
Mutta jos mikään tästä ei ole totta, ettekö te ole tuhlanneet aikaa heidän kuuntelemiseensa, kun 
te olisitte voineet tulla Minun luokseni, saadaksenne vastauksenne?”   

”Joka ikinen vastaus, jota tarvitsette elämässänne juuri nyt, voidaan saada suoraan Minulta. Minä 
en harjoita teitä kuuntelemaan Clarea. Minä harjoitan teitä kuuntelemaan Minua. Kyllä, on 
poikkeuksia viestien saamisessa Minulta, mutta teidän täytyy oppia joskus näkemään niin kuin 
Minä näen, ajattelemaan kuin Minä ajattelen. Se on pitkäveteistä, se on puutteellista ajoittain, 
mutta mitään jonkin arvoista ei saavuteta vain muutamalla ponnettomalla yrityksellä. Se vaatii 
harjoitusta. Se vaatii epäonnistumisia. Se vaatii nolostumista, hämmennystä. Se vaatii 
sitoutumista, mutta lopulta te onnistutte.”  

”Mutta tiedättekö te, että Minä vetäydyn teistä, kun te löydätte vikaa muista ja vuodatatte heidän 
vertansa? Te kaipaatte kuulla Minusta, te kaipaatte Minun seuraani, te kaipaatte vierailla 
Taivaassa Minun kanssani… mutta sillä on hintansa. Sitä kutsutaan henkilökohtaiseksi pyhyydeksi. 
Te voitte juoruilla niin paljon kuin haluatte ja kuunnella muita ja tulla mitä todennäköisemmin 
jätetyksi jäljelle. Tai te voitte lopettaa tämän synnillisen tavan ja oppia erottamaan ja 
kuuntelemaan Minua ja Minä tulen puhumaan teille. Minä tulen viettämään kallisarvoisia hetkiä 
kanssanne. Se kaikki riippuu teistä, Minun Morsiameni. Se kaikki riippuu teistä.”  

”Nyt, Minä en tuonut teitä tänne löylytettäväksi, vaan Minä toin teidät tänne, että te 
ymmärtäisitte, että kun te kylvätte epäoikeudenmukaisuutta, te tulette niittämään 
epäoikeudenmukaisuutta ja Minä toivon teidän pääsevän yli tämän epäkypsän vaiheen yli 
kristillisessä elämässänne. Minä toivon, että te ottaisitte vastaan Minun lahjani kaikilta Minun 
palvelijoiltani ja sulkisitte korvanne pahoilta raporteilta heistä.”  

”Sallikaa Minulle Minun oikeuteni heidän Jumalanaan ja mestarinaan ja tietäkää, että suurin osa 
näistä raporteista on törkeästi heikkojen ihmisten väärin tulkitsemia, heitä ovat motivoineet 
mustasukkaisuuden ja selkkauksen demonit, jotka on tahallaan asetettu näihin asemiin 
saattamaan huonoon valoon aitoja lahjoja, joita Minä olen luottanut niille palvelijoille, teidän 
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etenemiseksenne. Saatana vihaa näiden palvelijoiden lahjoja ja hän tietää, että jos hän voi löytää 
yhden vian ja suurennella sitä, te tulette uskomaan sen ja hylkäämään sen palvelijan.”  

( Clare ) Okei, kaverit – Minä aion tehdä tässä sivuhuomautuksen ja vain kertoa teille minun 
otteeni tähän asiaan. Olen henkilökohtaisesti todella väsynyt siihen, että ihmiset iskevät 
palvelijoita ja löytävät vikaa heistä.   

Minä aion kertoa teille suoraan – ja te voitte peruuttaa tämän kanavan tilauksen, jos haluatte, 
mutta kerron teille että: Joyce Meyers on auttanut Ezekieliä ja minua ÄÄRIMMÄISEN stressin ja 
hämmennyksen ja sydänsurun ja paineen ja torjunnan aikoina. Joyce Meyers on auttanut meitä. 
Rick Joyner on vetänyt verhoa pois kirkon päältä ja paljastanut kaikki poliittiset ja 
epäoikeudenmukaiset asiat, mitä kirkossa on meneillään.  

Ja KAIKKINA kristittyinä vuosinani olen välttänyt Joel Osteenia kuin RUTTOA. Mutta sitten yhtenä 
päivänä päätin, ”No niin. Ei tämä voi vahingoittaa. Me olemme YouTubessa – siellä hän on. 
Kuunnelkaamme. Minä olin ÄLLISTYNYT. Siellä oli viesti minulle, jonka Herra oli suunnitellut 
yksityiskohtaisesti tässä Astiassa.  

Ja Herra itse oli osoittanut tämän miehen minulle ja sanoi, ”Minä haluan sinun kuuntelevan 
häntä.” Ja tuli aika, jolloin Herra liikutti meitä eteenpäin. Mutta tällä miehellä oli erityinen lahja, 
jota me todella tarvitsimme silloin. Kukaan muu ei täyttänyt sitä tyhjiötä elämissämme ja Herra 
tiesi sen. Mutta juorun ja panettelun häntä kohtaan, niiden vuoksi en edes UNEKSINUT 
kuuntelevani miestä.  

No niin, Herra ei pitänyt siinä kohdassa meitä ikuisesti, mutta Hänellä oli YKSI lahja meille siltä 
palvelijalta. Hänellä oli YKSI LAHJA Rick Joynerilta. Hänellä oli YKSI LAHJA Joyce Meyersiltä. Ja ne 
lahjat auttoivat meitä eteenpäin.   

Minä en sano, että heidän elämänsä ovat täydellisiä… mutta kenen elämän ON täydellistä?? Mutta 
uskon, että heidän lahjansa ovat täydellisiä. Niin kauan kuin ne käsitetään, niin kuin ne on 
tarkoitettu ymmärrettäviksi. En sano, että he eivät voisi langeta virheeseen huomenna tai että he 
eivät ole tehneet virheitä – en sano ollenkaan niin. Mutta MINÄ SANON, jokaisella niistä kolmesta 
ihmisestä on ainutlaatuinen lahja – ja se lahja on palvellut meitä.  

Ja me välttelimme Joel Osteenia hänestä liikkuvien raporttien ja hänen rahojensa vuoksi. Mutta 
ME saimme selville, että se mies ei puhunut rikkauksien kerryttämisestä, vaan uskomisesta 
Jumalan toimeksiantoon, uskomisesta Jumalan kohtaloon elämässänne, uskomiseen että Jumala 
pystyy TEKEMÄÄN sen elämässänne. Hän on rohkaisija!  

Siispä, halusin vain jakaa sen suoraan kanssanne. Pyydän – älkää tulko takaisin minun luokseni 
arvostelemaan KETÄÄN näistä palvelijoista – ei ainuttakaan. Minä en halua kuulla sitä. Se on 
kammotus Herralle ja me olemme asian vieressä. Jos me olemme välittämättä näistä ihmisistä vain 
koska on asioita, joita luulemme tietävämme, ja olemme torjuneet heidät siitä syystä – ja puolet 
ajasta, ne asiat eivät edes ole totta.  

Aion jatkaa tätä viestiä – mutta vain että tiedätte – olin HYVIN huolestunut, että tässä viestissä 
saattaisi olla joitakin minun omia henkilökohtaisia tunteitani, siispä pyysin Ezekieliä rukoilemaan 
takanani ja erottamaan. Hän sai useita hyvin positiivisia viestejä, mukaan lukien lopullisen viestin, 
ratkaisevan tekijän – mikä oli Pyhä Henki.    

Siispä tämä opetus ei ole MINULTA, tämä on Herralta. Ja näin minä tunnen hengessäni, 
loukkaantuminen, jota tunnen näiden ihmisten puolesta, jotka on torjuttu – lahjat, joita heillä on 
ja ne on torjuttu… se, mitä tunnen hengessäni, on Herran murhe.  
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Siispä, minä en kannata KETÄÄN, mutta sanon, että jokaisella henkilöllä on LAHJA. Ja jos teidän 
erottelukykynne on hyvä, te tunnistatte sen Lahjan. Ja jos heillä on virhe, te ette lankea siihen – 
koska teidän erottelukykynne on hyvä. Ja… mitä minä olen yrittämässä opettaa teille tällä 
kanavalla? Erottelukykyä!  

Niin että te voitte kävellä omalla kahdella jalallanne Herran kanssa ja te voitte tehdä itse 
päätöksenne. Teidän ei tarvitse juoruta. Te voitte mennä suoraan Herran luo ja kysyä Häneltä. Ja 
se tulee olemaan Totuus, puhtaasta lähteestä. Oikeamielisestä lähteestä.  

Herra jatkoi juuri ennen loppua… ”Saatana vihaa näiden palvelijoiden lahjoja ja hän tietää, että jos 
hän voi löytää yhden vian ja suurennella sitä, te tulette lankeamaan siihen ja hylkäämään tämän 
astian.”  

( Clare ) Minä olen tehnyt niin. Minä olen langennut siihen ja hyljännyt heidät.  

( Jeesus ) ”Teidän erottelukykynne on kovasti puutteellinen tai teidän pitäisi tietää paremmin. 
Teidän ei pidä heittää lasta pesuveden mukana pois. Jos erottelukykynne on hyvin hiottu,”  

”… te ETTE heittäisi pois hyvää pahan kanssa. Te olisitte kykeneviä kuuntelemaan astiaa ja 
vastaanottaa lahjan, jonka Minä olin antanut sille astialle ja torjua minkä tahansa, mikä olisi heidän 
lihastaan tai olisi virhe.”  

”Se on teidän vakava velvollisuutenne Minun edessäni, oppia erottelua. Te näkisitte selvästi, että 
demonit manipuloivat teitä ja varastavat teiltä, sallimalla itsenne keskittyä Minun palvelijoitteni 
virheisiin, todellisiin tai kuviteltuihin. Siispä Minä toivon, että te olette viisaampia nyt? Minä 
toivon, että tämä on viimeinen kerta vuoren ympäri elämässänne. Toivon, että te voitte tulla 
Minun Luvattuun Maahani teille, missä Minulla on loputtomasti lahjakääröjä odottamassa teitä.”  

”Minä myönnän teille armon juuri nyt, kuuleviin korviinne, katua, uudistaa elämänne ja olla 
sopivia astioita Minun Läsnäoloani varten sydämissänne.” 

 

 

144. Älkää Antako Itseänne Harhautettavan 

 
ÄLKÄÄ ANTAKO ITSEÄNNE HARHAUTETTAVAN  

Sisar Claren Sanoja, 28. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) Herran Kallisarvoinen Armo on meidän kanssamme, Sydänasukkaat.  

No niin, Kallisarvoinen Perhe, vietin suurimman osan päivää vastaten sähköposteihin, joten olen 
energiatasoni alapäässä ja siitä syystä, en saa viestiä tänä iltana. Mutta halusin jakaa muutamia 
Pyhiä Kirjoituksia, joihin minä perustan palvelutoimemme. Ja periaatteessa, Herra vahvisti, että 
Hän halusi minun jakavan sen tänä iltana. Me olemme kokonaan TEITÄ varten. Ja JEESUSTA. Ja 
tämän Hän sanoo siitä:  

Johanneksen Evankeliumi 14:15-21  

15.Jos te Minua rakastatte, niin te pidätte Minun käskyni.  

16.Ja Minä olen rukoileva Isää ja Hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne 
iankaikkisesti.  
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17.Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe Häntä, eikä tunne Häntä; 
mutta te tunnette Hänet, sillä Hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.  

18.En Minä jätä teitä orvoiksi; Minä tulen teidän tykönne.  

19.Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää Minua näe, mutta te näette Minut; koska Minä elän, 
niin tekin saatte elää.  

20.Sinä päivänä te ymmärrätte, että Minä olen Isässäni ja että te olette Minussa ja Minä teissä.  

21.Jolla on Minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka Minua rakastaa, häntä Minun Isäni 
rakastaa ja Minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.   

Nyt, se miksi otan tämän asian esille, on se, että joillakin teistä, joilla on oma YouTube-kanava, he 
ovat tulleet mukaan selkäni takaa ja kirjoittaneet hyvin loukkaavia ja paikkansapitämättömiä 
kirjeitä niille teistä, jotka ovat postanneet. He odottavat teidän postaavan ja lähettävät teille 
viestejä meidän selkämme takana, yrittäen kertoa teille, että se, mitä me olemme opettaneet 
teille, on paholaisesta ja meitä on pahanpäiväisesti petetty. No niin, kaikki mitä voin sanoa, on, 
pyydän – älkää antako heidän varastaa näitä Pyhiä Kirjoituksia tai tätä elämäntyyliä, Jeesus 
keskiössänne.  

Kuten olen sanonut aikaisemmin, kuinka voi kukaan elää talossanne ja olla olematta läheisessä 
yhteydessä teihin, istuen ja syöden päivällistä, jakaen elämän ylämäet ja alamäet. Tragediat ja ilot. 
Jos te tietäisitte, että Jeesus istuu kodissanne odottaen teitä, ettekö te kiiruhtaisi kotiin ja 
omistaisi kaiken aikanne kuuntelemalla Häntä ja pitämällä Hänelle seuraa?   

Jonkun ajan kuluttua elämä todella tulee sellaiseksi, paitsi, että meidän ei tarvitse kiiruhtaa kotiin. 
Meidän täytyy vain mennä hiljaiseen paikkaan, koska Hän elää sisällämme ja siitä tulee tapa ja me 
emme voi odottaa ollaksemme yksin Hänen kanssaan.  

Minä pyydän teitä, pyydän, älkää antako heidän tiedon puutteensa Pyhistä Kirjoituksista pelotella 
teitä. Ne ovat teillä edessänne ja Hänen rakkautensa vetää teitä päivittäin rukoukseen ja siellä te 
koette, että Jeesus todella elää teissä ja välittää teistä. Voi pojat, jopa Rhema-viesteillä Hän voi 
kertoa teille, että ”Hän on lukenut teidän postinne”. Rhema-viestit voivat olla joskus niin tarkkoja, 
että se vain täysin tuhoaa epävarmuuden! ”Kiitos, Herra! Se oli TÄSMÄLLEEN se, mitä olin 
ihmettelemässä!”  

Kuinka monta kertaa Hän on aikatauluttanut puhelun tai viestin joltakin, juuri kun teidän tarvitsi 
kuulla se? Kuinka monta kertaa Hän on johdattanut teidät lukemaan jotakin, mitä tarvitsitte sillä 
hetkellä, tai saanut naapurin piipahtamaan ja tuomaan teille jotakin? Tai laulamaan rakkauslaulun 
teille kaupassa, kun Hän on siellä kanssanne, mutta se on viimeinen asia mielessänne?  

Hänen rakkautensa on aina manifestoitumassa teille: perhonen, linnun laulu, kaunis lehti maassa, 
loistava auringonlasku, jopa verikuu, jonka näimme eilen illalla – kaunis! Oi, luomakunnan 
ihmeet… kaikki Maapallolla julistaa Hänen rakkauttaan ja kunniaansa. Pyydän, älkää epäilkö sitä.  

Oppi siitä, että Jumala ei olisi näin lähellä meitä ja samaistuisi meihin ihmisenä, ei todella ole 
peräisin Raamatusta, kaverit – vaan se tulee Buddhalaisesta uskonnosta ja Kauko-Idästä.  

Buddhisti ei usko ja ei voi käsittää todella henkilökohtaista Jumalaa, joka käveli tällä Maapallolla. 
Pikemminkin he näkevät Jumalan olevan etäinen voima, jonka me voimme ponnistelemalla saada 
olemaan sopusoinnussa kanssamme, mutta jolla ei ole mitään inhimillistä kiinnostusta 
henkilöihimme tai elämiimme. Heidän jumalansa on epämääräinen ja etäinen… energia. Ei olento 
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ja varmastikaan ei lainkaan ihmisolennon kaltainen. Ja Jumala sanoi, että Hän teki meidät Hänen 
kaltaisekseen.  

Nämä valheet ovat myös hyvin paljon suunnilleen samanlaisia, kuin Vanhan Testamentin ajatukset 
siitä, että vain profeetoilla oli kyky puhua Jumalan kanssa ja jopa silloinkin voisi täysin tuhoutua 
Hänen katseensa voimasta.  

Toinen asia huomioida tässä teologiassa on se, että se on hyvin New Age-mäistä. Silmiinpistävät 
tunnusmerkit – yksi tavoista, jolla voitte tunnistaa New Agen, (ja minun pitäisi tietää, koska olin 
siinä 12 vuotta) ja jopa Vapaamuurariuden, on että vain muutamilla on etuoikeutettu pääsy 
sisäpiirin tietoon. Sitä ei anneta kaikille tai maallikoille. 

Kuinka kaukana se on totuudesta, kun Jeesus tarkoituksellisesti kutsui tavallisen ihmisen olemaan 
Hänen lähettiläitään ja levittämään uskoa. Kalastaja on suunnilleen niin alhaalla opetuksen ja 
tiedon ja sosiaalisen aseman tikkaitten askelmalla, kuin mihin sinä aikana oli mahdollista päästä. 
Hän teki sen! Jeesus teki sen tarkoituksellisesti, paljastaakseen tämän valheen, että vain tietyt 
elitistit olivat oikeutetut läheiseen vaellukseen Jumalan kanssa. Se on TÄYSI valhe ja TÄYSIN New 
Agesta peräisin.  

Mutta koska Pyhä Henki on tullut asumaan sisässämme ja lupausten vuoksi, jotka Johanneksen 
Evankeliumin 14 luvussa Jeesus tekee hyvin selväksi, että Meidän Aito Kristitty uskomme ei ole 
esoteerinen (salainen, suppealle piirille tarkoitettu) uskonto, salainen elitistinen yhteisö, New 
Agea tai Buddhalaista oppia. 

Meidän Jumalamme on ainoa Jumala, joka tuli alas Maapallolle, kulki juoppojen ja prostituoitujen 
keskellä, välitti suuresti heidän sielujensa tilasta, siihen pisteeseen asti, että vastusti aikansa 
uskonnollisia tekopyhiä, jotka salaisesti menivät bordelleihin yöllä, mutta kivittivät prostituoituja 
julkisesti.   

Jeesus välitti syvästi kärsimyksistämme. Hän paransi naisen, jolla oli vereen liittyvä ongelma. Hän 
täytti valtavat vesiruukut viinillä hääjuhlan vieraille. Hän vaatimalla vaati, että lasten sallittiin tulla 
Hänen tykönsä. TÄMÄ on Jumalamme, Jeesuksen paikkansa pitävä kuvaus. Ja Hän ei ole yhtään 
sen erilaisempi nyt, eläessään sydämessänne, kuin Hän oli kulkiessaan Galileassa rannoilla, 
riemuiten lasten ja kalastajien kanssa 2000 vuotta sitten.   

Siispä, pyydän. Minä haluan teidän ymmärtävän, että tämän kaltainen oppi, että on vieraantunut 
läheisestä suhteesta Jumalan kanssa, ei ole Pyhien Kirjoitusten mukaista ja se itse asiassa on hyvin 
New Agea ja Buddhalaista.  

Herra otti aikaa kävelläkseen meidän kanssamme ja näyttääkseen meille, kuka Hän todella on ja 
Hän lupasi, ”Minä en jätä teitä orvoiksi, maailma ei näe sitä, mutta te näette ja koska te tottelette 
Minua, Minä tulen asumaan teltassanne… ja me tulemme olemaan yhdessä.” (Johanneksen 
Evankeliumi 14) Mikä vastaavuus voisi olla läheisempää kuin se??? Ja jos annatte minulle anteeksi, 
että kirjoitin ”teltta”, koska muissa kohdissa Pyhät Kirjoitukset puhuvat, että ruumiimme ovat 
meidän ”telttojamme.” ”Minä tulen ASUMAAN kanssanne. Minä tulen ELÄMÄÄN teissä.” Tai, 
”Minä tulen asumaan TELTASSANNE.”  

Siispä, minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, te olette tunteneet ja rakastaneet Häntä, Hän on 
vastannut rakkauteenne, Hän todella on teidän kanssanne – eläen sisällänne. Te olette Hänen 
käsiään, Hänen jalkojaan, Hänen Sydämensä – pyydän, älkää antako kenenkään varastaa sitä teiltä.  

Hän kuoli ja repi temppelin esiripun, niin että te voisitte saada tällaisen läheisyyden Hänen 
kanssaan ja lopettaa etäännyttämisen, jota Fariseukset käyttivät hyödykseen ja käyttivät sitä 
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ihmisten manipuloimiseen. Älkää menkö enää takaisin elämään siihen orjuuteen!! Hän pitelee 
kättänne, kuiskaa korvaanne ja kantaa teitä, kun te ette enää ole tarpeeksi vahvoja kävelemään.  

”Jos joku rakastaa Minua, niin hän pitää Minun sanani ja Minun Isäni rakastaa häntä ja Me 
tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.” Johanneksen Evankeliumi 14:23.  

Kun aloitan opetukseni ja viestini sanoilla ”Herra todella on meidän kanssamme”, minä teen uskon 
julistuksen: Minä uskon Sinuun, Jeesus. Minä uskon, että Sinä olet Jumalan Ainoa Poika, täysin 
Jumala, täysin ihminen: että Sinä elät niiden sisällä, jotka Sinua tottelevat ja rakastavat – aivan 
kuin Sinä lupasit Sinun Jumalan Hengen vaikutuksesta syntyneessä Sanassasi ja Sinä olet tehnyt 
meidät Sinun Asumukseksesi tällä Maapallolla.  

Tässä on joitakin mielenkiintoisia Pyhiä Kirjoituksia…  

Johanneksen Ensimmäinen Kirje 1:3-4  

3.Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys 
meidän kanssamme; ja meillä olisi yhteys Isän ja Hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa.  

4.Ja tämän me kirjoitamme, että meidän olomme olisi täydellinen.  

Johanneksen Ensimmäinen Kirje 2:5-6  

5.Mutta joka pitää Hänen Sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä 
me tiedämme, että me Hänessä olemme.  

6.Joka sanoo Hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niin kuin Hän vaelsi.   

Johanneksen Ensimmäinen Kirje 2:26-27  

26.Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät.  

27.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 valhetta; ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää Hänessä.  

Johanneksen Ensimmäinen Kirje 3:24   

24.Ja joka pitää Hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme 
Hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka Hän on meille antanut.  

Siispä, toisin sanoen, me tunnemme toinen toisemme Hengestä. Meidän täytyy muistuttaa 
Jeesusta. Jeesus havainnollisti läpi koko Hänen elämänsä, Hänen hellyyttään, Hänen 
ystävällisyyttään ja Hänen rakkauttaan. Siispä, pyydän – älkää salliko kenenkään kertoa teille, että 
Hän on karski Tuomari, että teidät on tuomittu. Tarkoitan, että on kauhean surullista, mitä on 
tapahtunut. Nyt useita ihmisiä on tullut takaisin luoksemme, vapisten ja sanoen. ”Jumala ei ole 
sellainen! Jumala ei ole rakastava. Jumala ei ole ystävällinen. Hän on häijy. Hän on tuomitseva!”  

En tiedä, mitä nämä ihmiset kertovat heille, mutta he ovat säikyttäneet pahanpäiväisesti jotkut 
meidän ihmisistämme, jotka ovat hyvin herkkiä. Hyvin herkkiä sieluja! Ja täysin hämmentäneet 
heidät ja saaneet heidät tuntemaan olevansa Jumalan tuomiolla.  

On kauhea asia varastaa Jumalan rakkaus toiselta sielulta ja hämätä Jumalan olevan erilainen. 
Kauhea asia. Ja rukoilen, että he lopettavat, että he tulevat järkiinsä ja lopettavat. Me rukoilemme 
heidän puolestaan, joka päivä.  
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Mutta kiitos Herran, me olemme kyenneet työskentelemään tämän läpi niiden avulla, jotka ovat 
tulleet luoksemme ja kertoneet, mitä on sanottu. Ja me olemme antaneet heille Pyhät Kirjoitukset, 
joihin nojata. Niille teistä, jotka ovat lähestyneet selkämme takaa, ja olette kirjoittaneet meille – 
Minä haluan teidän tietävän. Se, mitä olen opettanut, on täysin Pyhien Kirjoitusten mukaista. Siinä 
ei ole mitään petosta. Te voitte löytää KAIKEN Pyhistä Kirjoituksista, juuri sellaisina, kuin Herra ne 
meille antoi.   

Siispä, pyydän. Älkää antako KENENKÄÄN varastaa iloanne.  

Me rakastamme teitä. Me rukoilemme teidän puolestanne. Ja me kiitämme teitä niin syvästi 
teidän rukouksistamme meidän puolestamme. Jumala siunatkoon teitä kaikkia! 

 

 

145. Jeesus sanoo: Tämä On Valmistelun Aikaa 

 
TÄMÄ ON VALMISTELUN AIKAA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Syyskuuta, 2015.  

Meidän Jumalamme on meidän kanssamme, Sydänasukkaat – kun me etenemme valmistelun 

aikaan. Tämän illan viesti koskee sitä. 

Ennen kuin menen viestiin, minä vain haluan pyytää erityisiä rukouksia Sherry Burkelle, hän 

menetti pienen yksi vuotiaan tyttärentyttären. Me pyydämme rukouksia hänelle ja hänen 

tyttärelleen, joka menetti vauvan. Pitäkää heidät rukouksissanne – se oli kauhea menetys, hän 

kuoli yllättäen sydän- ja aivotulehdukseen. Siispä, me tulemme rukoilemaan hänen puolestaan. 

Viestiin. 

Herra aloitti: ” Vaikeuksia on tulossa Amerikalle. Sinä tiedät, että se on ollut tulossa pitkän aikaa, 

mutta sitä ei ole peruttu, ainoastaan lykätty.” 

Siinä vaiheessa, kun Hän sanoi sen, minä näin näyn pitkästä rahtijunasta, joka liikkui hyvin hitaasti, 

mutta tasaisesti.  

” Se on ollut tulossa ja on yhä kynnyksellä, ei aivan vielä alkamassa. Minä haluan teidän kaikkien 

olevan valmiina, ollen vakaasti Minussa. Ymmärrättekö? Hyvin älykkäitä demoneita on nimitetty 

tälle kanavalle tuomaan teidät kaikki alas, mutta Minä tulen jatkamaan teidät puhdistamistanne 

epäilyistä, Clare. Teidän ei tarvitse vaivautua puolustamaan Minua. Minä voin huolehtia meistä 

molemmista.” 

” Mutta Minä olen kouluttanut teidät kaikki tuntemaan pahojen kierot petokset, eikä olisi 

pahitteeksi, Minun Morsiameni, käydä läpi uudelleen viestit ja opetukset, joissa puhutaan 

erottelukyvystä.” 

Kyllä, soittolistalla on 36 kappaletta niitä – ja luultavasti joitakin, joita en ole laittanut soittolistalle 

viime aikoina. Linkki englanninkieliselle soittolistalle on videon alla. 

” Aivan, ja kaikki niistä tuovat esiin erilaisen näkökannan hengelliseen sodankäyntiin. Selkkaus, 

erillisyys ja selkäänpuukotus ovat heidän päätoimeksiantojaan. Siispä, olkaa erityisen valppaita 
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kaikista motiiveista, tietäen, että jos te kylvätte selkkausta kodeissanne, te tulette korjaamaan 

selkkausta ja selkkaus tulee heikentämään teitä. Heikennetyssä tilassa, teidän erottelukykynne ja 

uskonne alkavat pettää teitä. Paljon parempi on antaa toisten olla oikeassa, Minun Morsiameni, 

kuin joutua erimielisyyksiin ja tulla heikennetyksi uskossanne.”  

” Ylpeys tulee olemaan toinen puolustus asento, jonka vihollinen tulee yrittämään saada aikaan. 

Jälleen, antakaa muiden olla oikeassa ja menkää eteenpäin, erityisesti kotona ja työpaikalla, missä 

teidän täytyy olla heidän kanssaan tekemisissä joka päivä. Olkaa ”Ei taistelua” henkilö. Antakaa 

Minun kertoa teille salaisuus: jos he eivät saa teissä aikaan vihaista reaktiota, he etsivät jonkun 

muun, jota kiusata – siispä ”Ei taistelua” on myös hyvin rauhallinen pieni saari asua. Mutta ennen 

kuin he ovat vakuuttuneet siitä, että sinä olet ”Ei taistelua/ei hupia” henkilö, he tulevat 

testaamaan teitä äärimmäisyyteen asti.”  

” Teidän arvonne, Minun Morsiameni, ei ole siinä mitä ihmiset sanovat teistä, vaan Minun 

Ruumiissani ja Veressäni, joka vuodatettiin Golgatalla, että Minä saattaisin saada teidät Minun 

kanssani Taivaaseen ikuiseksi ajaksi. Tunnistakaa, että nämä hyökkäykset tulevat viholliselta ja 

antakaa niiden ponnahtaa teistä pois. Jos teidän täytyy, vetäytykää WC:hen ja etsikää Minua, että 

Minä saattaisin voimistaa teitä Minun Armollani.”  

” Yli-sitoutuminen on toinen hyvin voimakas demoni, joka liittyy itsekkääseen kunnianhimoon. 

Kunnianhimo on ajava voima, joka etsii teidän väsyttämistänne, niin että teidän erottelukykynne ja 

uskonne alkavat horjumaan. Nämä ovat Sydämen ja Sielun asioita, joita teidän täytyy suojella 

Oikeamielisyyden Rintapanssarin alla. Kuten yleensä tehdään, joka vuosi Rahanhimon ja 

Kunnianhimon demoneita vapautetaan kristittyyn maailmaan liike-elämän edistäjiksi, jotta te 

olisitte täysin puhki talvikuukausien ajan. Demonit eivät ole väärän syyllisyyden tunnon ja 

tunteilun käyttämisen yläpuolella motivoidakseen teitä. Vastustakaa tätä koko mahdillanne. Minä 

en ole ollenkaan mielistynyt tämän vuodenajan materialismiin, se on kauhistus Minulle. Olipa se 

sitten sukulaisten painostusta tai teidän omaa sisäistä rahanhimoanne, älkää antautuko sille. 

Tehkää näistä tulevista vuodenajoista pyhyyden aikaa ja suurempaa syvyyttä Minussa- aikaa.”  

Sitten Herra sanoi jotakin minulle, ja minä en halunnut toistaa sitä. (myhäilyä) Minä sanoin, ”Voi, 

Herra, Minä olen tullut väsyneeksi taistelemaan, niin että en halua sanoa, mitä Sinä juuri pyysit 

minua sanomaan…”  

” Sano se joka tapauksessa. Clare, se täytyy tulla sanotuksi viattomien tähden, heidän 

puolustuksekseen.” 

 Kyllä Herra. Ja kaikille teistä, jotka aikovat tehdä poikkeuksen tähän seuraavaan kappaleeseen: No 

niin, te voitte vain lisätä sen Hänen näkemykseensä Shemitah-vuodesta ja kuinka Hän varoitti siitä. 

Minulla ei ole mitään puolustusta Jumalalle – tämä on, mitä minä uskon, että Hän sanoo, siispä 

minä vain toistan sen. 

Jeesus jatkoi… ” Ei ole mitään väärää Minun Syntymäni juhlimisessa ja muistelemisessa. Minä 

pyytäisin heitä, jotka tuntevat eri tavalla, olemaan pakottamatta omahyväisyyden asennettanne 

muille. On monia tapoja, joilla Minä kommunikoin pikku lasten kanssa tätä vuodenaikana, mutta 

sitä tulisi juhlia hengessä ja totuudessa ja sydämessä – ei koskaan materialismissa. Kyllä, se oli 

pakanajuhla, mutta Kirkko viisaudessaan nimitti juhlapäivän siihen kohti korvaamaan pahan 

juhlan, jota he juhlivat ennen kuin heistä tuli kristittyjä. ”  
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” Tästä on tullut aika juhlia Minun inkarnaationi, Minun nöyryyteni ja alhaisuuteni mysteeriä. 

Kaikki siltä ajalta olevat ihmeet, jotka on todistettu oikeaksi. Se on ihmeen ja armon aikaa, jolloin 

monia, monia armoja jaetaan Taivaasta uskollisille. Pieni rakkauden osoitus on paljon parempi kuin 

täysin kehittynyt materialistinen hemmottelu. Ja kun päivät lähestyvät; lapsille pitäisi opettaa, että 

suurin lahja, minkä voit antaa Minulle on itsesi. Lukien tarinoita uskon sankareista ja kuinka he 

antoivat itsensä, on kaunis tapa korostaa tämän vuodenajan merkitystä. Pieni seimi on jotakin, 

jota pikkuiset eivät tule koskaan unohtamaan ja se tekee tästä vuodenajasta niin erilaisen kuin 

kaikista muista.”  

Ja vain sivuhuomautuksena tässä, Herra on käsitellyt tämän minun kanssani hyvin kauan aikaa 

sitten, kun minun lapseni olivat pieniä. Neljän lapseni kanssa me teimme viljankuori nukkeja; 

Mooses ja Jeremia ja profeetat ja Ruut – kaikki Raamatun pyhät miehet ja naiset.  

 

Ja me luimme pikku kertomuksen heistä joka ilta ja ripustimme ne vanhaan maruna kasviin, joka 

oli olohuoneessamme, jonka me koristimme valoilla ja kimalteella. Ja meillä oli myöskin pieni 

seimi, jonka lapset tekivät savesta. Ja me puhuimme paljon Herrasta ja kaikista asioista, jotka 

tapahtuivat Hänen syntymänsä aikaan. Se oli hyvin erityistä aikaa. 

Hän oli aikaisemmin maininnut Oikeamielisyyden Rintapanssarista ja Hän kysyi minulta, halusinko 

minä tietää mistä siinä oli kyse.  

Hän sanoi… ” Nämä ovat sydämen ja sielun asioita, jotka teidän täytyy suojata Oikeamielisyyden 

Rintapanssarin alla.”  

Ja minulla ei todella ole vahvaa opetusta tai käsitettä siitä vielä. Minä tarkoitan, että minulla on 

sanat, mutta minulla ei ole siitä syvällistä näkemystä. Tänään Herra meni hieman syvemmälle siitä 

minua varten ja minä todella arvostan sitä. 

” Oikeamielisyyden Rintapanssari suojelee sinun sisäelimiäsi, sydäntäsi, sieluasi, energia lähteitäsi. 

Kun sinun tietoisuutesi oleskelee juuri keskellä solar pleksustasi, juuri sydämen alapuolella, näitä 

tulee vartioida suurella huolella. Kuinka pukeudutaan oikeamielisyyteen? Tottelevaisuudella 

Minun tiedettyyn tahtooni. Jos tahallisesti ylitätte Minun tiedetyn tahtoni, niin välittömästi 

panssarissanne on reikä, josta paheksuminen voi päästä sisään. Te tiedätte, että se mitä te teitte, 

ei miellyttänyt Minua ja nyt teidän sydämenne siirtyy Minun rakastamisestani Minun 

pelkäämiseeni.”  

” Ja demonit ottavat täyden hyödyn aukosta ja löytävät lukemattomia tapoja saada teidät 

tuntemaan itsenne paheksutuksi. Mutta te voitte taistella niitä vastaan helposti, jos te olette 

totelleet Minua ja te tiedätte, että te olette Minun Tahdossani. Mikä kaunis puolustus tämä on; 

mikään ei voi koskea sieluun, joka on Minun Tahdossani, Oikeamielisyyden Rintapanssarin kautta, 

kun te elätte elämäänne päivittäin tottelevaisuudessa. Siinä määrin kuin te olette tottelevaisia 

Minun Tahdolleni ja Minun toiveilleni, siinä määrin tulee teidän Rintapanssarinne olemaan pitävän 

tiivis ja läpitunkematon.” 

” Minä haluan teidän seisovan pystyssä näinä aikoina, kun monet tulevat lankeamaan, koska he 

eivät olleet valmistautuneet taistelemaan hyvää taistoa. He eivät tiedä kärsimisen arvoa. He eivät 

koe syvällisen virkistäytymisen aikoja ylistyksessä Minun kanssani ja nuo kaksi asiaa tekevät heidät 

hyvin haavoittuviksi. Useimmat on koulutettu uskomaan, että kun kaikki menee oikein heidän 

elämissään, he todella ovat Minun tahdossani ja Minun siunauksessani. Mutta heille se on 
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vaarallista aikaa useammin kuin, että ei olisi. Saatana ei näe heitä enää uhkana, niinpä hän jättää 

rauhaan ja aseista riisutuiksi. ”  

” Kun Kristuksen sotilas ryhtyy rohkeasti seisomaan ja elämään Minua varten, hänestä tulee 

välittömästi maalitaulu. Minun Morsiameni, teidän päätöksenne tehdä, mikä on oikein 

miellyttääksenne Minua, tulee vetämään vastustusta ja vaikeuksia. Siksi on äärimmäisen tärkeää, 

että te tiedätte, kuinka suojella ja täydentää itseänne Minussa.”  

” Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista.” Psalmi 34:19. 

” Koska niin monelle on opetettu vauraus vastaa oikeamielisyyttä- opinkappaletta, he ovat vielä 

haavoittuvampia, kun maailma ja kaikki, mitä sillä on tarjota, yhtäkkiä pettää heidät. He eivät 

mittaa elämiensä arvoja Minun Vereni käsitteillä, vaan pikemminkin maailman nettovarallisuuden 

käsitteillä. Tämän takia niin monet tekivät itsemurhan Suuren Laman aikana. Heidän 

omanarvontuntonsa oli täysin perustunut heidän maallisiin arvoihinsa.  

 

No niin, nyt meillä on kodittomuus tulossa heille, jotka asuvat mukavissa taloissa, heillä on veneitä, 

autoja, mukavia asioita ja he ovat veloissa kulmakarvoihinsa saakka. Kun kaikki nämä 

statussymbolit on otettu heiltä pois, he eivät tiedä minne päin kääntyä ja he eivät tiedä ketä he 

ovat.” 

” Tänä aikana teidän tulee olla majakan valoja, valottaen sitä valoa heidän sielujensa todelliselle 

arvolle – se on, Minun Kärsimykselleni. Te tulette seisomaan lujasti ja he tulevat haluamaan tietää, 

että mikä ankkuroi teidät. He tulevat kuuntelemaan, koska he ovat epätoivoisia ja näytätte 

tarjoavan heille vastauksen, jota ei voi maailma korruptoida. ”  

No niin, Herra… Kun he menettävät kaikki nämä asiat ja eivät enää voi työskennellä pitkiä päiviä 

ylläpitääkseen itseään, heillä tulee olemaan enemmän aikaa Sinulle, eikö? 

” Se on osa siitä. Tottumuksen voimasta, aika tulee särkymään heille, vapaasti käytettäväksi muilla 

tavoin kuin tekemällä rahaa ha shoppailemalla. Tämä on milloin Minä, toivottavasti, voin tulla 

sisään ja tarjota heille pelastusta ja täynnä tarkoitusta olevaa elämää, ennemmin kuin tyhjyyttä 

täynnä olevaa elämää. Tämä on Minun Armoani toiminnassa, Clare.”  

” Minä haluan Minun Morsiamieni täyden huomion Minuun ja tämä poisriisuminen tulee tuomaan 

monet takaisin Minun luokseni. Se on tavallaan puhuen, matalan profiilin, perhe perheeltä 

herätystä. Sitä jo tapahtuu ympäri maailman. Koska aika on niin vähissä, Minun Henkeni liikkuu 

ihmiskunnan vetten päällä ja tuo monia kuolleista syntymään uudelleen Minussa.”  

” Ja te olitte uskollisia puhumaan Minun sanojani teille, että suurta herätystä ei olisi ennen 

Taivaaseennostoa. Mutta juuri silmienne edessä, pieniä ihmisryhmien taskuja on kääntynyt ja 

lisätty Valtakuntaan päivittäin. Ja se on kääntymys, jota monet odottivat ennen Taivaaseennostoa, 

mutta eivät ole vielä huomanneet, että he ovat sen keskellä. Sitä tapahtuu kaikkialla, joka puolella 

maapalloa. He, jotka uskovat Minun Armooni ja ovat olleet etsimässä jotakin ilmeisempää ja 

profiloidumpaa, ohittavat sen ja yhä odottavat. Mutta se mitä he odottavat, tulee sinä päivänä, 

kun teidät otetaan Taivaaseennostossa. Tämä ennennäkemätön päivä historiassa tulee 

ravistelemaan monia itsepäisestä torkkumisesta todellisuuteen, että MINÄ OLEN todellinen. Sitten 

herätys tulee olemaan ilmeistä ympäri maapallon. Näettekö, Minun Armoni työskentelee tavoilla, 

joita ei ihminen eikä vihollinen odota.” 
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” Siispä, mitä Minä sanon, on että tämä tulee olemaan aika loistaa, Minun Morsiameni. Kun 

kukaan heistä ei enää voi nähdä mitään järkeä elämissään, te tulette olemaan heidän pelastuksen 

majakkansa. Mutta ennen kuin tämä voi tapahtua, teidän täytyy olla lujasti vakiintuneita Minussa. 

Pysykää poissa maallisesta mediasta, jotka ovat läpikotaisin vihollisen agendan kyllästämät. 

Pysykää poissa, pysykää poissa, pysykää poissa! Teidän ajattelunne täytyy olla Minun Henkeni 

kontrolloimaa, ei maailman, joka on täysin Saatanan käskynalaisuudessa. Koska te olette itsenäisiä 

ajattelussanne, te tulette toimimaan ja reagoimaan Hengessä ja tulette olemaan kykeneviä 

paimentamaan ympärillänne olevia. Jopa nuorimmat joukossanne tulevat olemaan kykeneviä 

johtamaan vanhempiaan, joiden mielet ovat korruptoituneita ja unessa.” 

” Teidän aikanne ylistyshetkessä, ylistysmusiikin kuuntelu, Minun ylistämiseni läpi 

auringonlaskujen ja sirkkojen ja lumihiutaleiden – ylistys tulee ylentämään mielenne 

korkeammalle, tuolle puolen kuoleman, jota on joka puolella tässä maailmassa. Ylistys 

yksinkertaisesti on sen tunnustamista, Kuka Minä olen ja Minun kiittämistäni Minun 

huolenpidostani ja eduistani. Te voitte tehdä sitä missä tahansa, milloin tahansa ja Minä tulen 

vastaamaan vetämällä teidät ylös itselleni.”  

” Musiikista on paljon apua, kun se on voideltu ylistämään Minua, mutta teillä ie tarvitse olla 

musiikkia ylistääksenne. Teidän ei tarvitse aukaista suutanne – monta kertaa se on asiaan 

kuulumatonta. Ylistäminen Hengessä ja Totuudessa. Minun suurentamiseni sydämessänne ja 

mielessänne, se todella on ylistystä Hengessä ja Totuudessa. Joskus suunne aukaiseminen tekee 

teistä itsetietoisia ja ottaa pois meidän syvän yhteytemme. Ylistäkää niin kuin teitä johdetaan, ei 

niin kuin ajattelisitte toisten sanovan, että teidän tulisi ylistää. Te ette ole tekemässä vaikutusta 

kehenkään tässä. Me olemme yhdessä sydämenne pyhäkössä. Kukaan ei odota esitystä. Minä 

haluan vain teidän kiitollisuutenne ja ylistyksenne. ” 

” Siispä, nämä ovat asioita teille harkittavaksi, Minun Kyyhkyni. Nämä ovat valmistautumisen ja 

Minussa asumisen aikoja, Minun kauttani eläen. Te asutte Viinipuussa, kasvaen voimassa ja 

kunniassa. Ja se on meidän yhteisponnistuksemme, joka tuottaa hedelmää, niin kauan kuin te 

pysytte läheisesti yhdistyneenä Viinipuuhun.”   

” Minä rakastan teitä kaikkia kovasti. Ja jotta pystyisitte sinnittelemään kaikki nämä asiat, joita 

Minä olen pyytänyt teiltä, teille välitetään Armoa.” 

 

 

146. Jeesus sanoo: Seisokaa Päättäväisenä,  

Parantamisen Lahja On Vapautettu Teille 

 
PARANTAMISEN LAHJA ON VAPAUTETTU TEILLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Syyskuuta, 2015.  

( Clare ) No niin! Herra on tullut parannus Hänen siivillään Hänen Sydänasukkaidensa ja Hänen 
Morsiamiensa luokse. Hänellä on kaunis viesti meille tänä iltana ja lupaus meille auttaa meitä 
etenemään Lahjoissamme, että me olisimme kykeneviä tuomaan lujuutta muille ihmisille. Ja nämä 
tulevat olemaan hyvin, hyvin tärkeitä tulevina aikoina, sen jälkeen mitä Herra mainitsi, että tulee 
olemaan paljon hämmennystä. Ja nämä lahjat alkavat manifestoitumaan kauttanne. 
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Siispä, aion aloittaa ja alkaa keskustelun, joka Herralla ja minulla oli – meillä oli pieni suloinen 
tunteiden vaihto ja Hän palveli minua, ennen kuin me aloitimme tämän viestin.  

Tämä päivä sai hieman enemmän kuin oman osansa lannistamisesta… sanoja hyvää tarkoittavilta 
ihmisiltä, jotka lopulta heikensivät minun rauhaani. En edes halunnut kuunnella viestiä… mutta en 
halunnut tuottaa teille kaikille pettymystä ja tein sen joka tapauksessa.   

Herra käytti hieman aikaa ja piteli minua ylistyksen aikana – jälleen Terry MacAlmonin kaunis, 
kaunis ylistys: ”Praise Him” (=”Ylistäkää Häntä”) ja Jesus, Holy Jesus (=”Jeesus, Pyhä Jeesus”). 
Kaunista, kaunista musiikkia, hyvin parantavaa aikaa – Hän vain laittoi minun pääni Hänen 
sydämelleen ja Hän hellästi keinui edestakaisin kanssani, kun ylistin Häntä musiikilla.  

Yhdessä vaiheessa, en voinut todellakaan oikein hyvin, sen vuoksi, mitä olin käynyt läpi päivän 
aikana ja Hän otti käteni ja laittoi ne Hänen sydämelleen. Oi, kun Hän tekee tämän, KAIKKI 
muuttuu! En tiedä mitä se on, mutta tunnen kokonaan uuden näkökulman tilanteisiin ja on kuin 
minut tuotaisiin ulos itsestäni ja Hänen huolen aiheisiinsa, Hänen sydämeensä… Ja taipumus, 
hapan taipumus itsesääliin katoaa.  

Joka tapauksessa, sen jälkeen, kun Hän oli pidellyt minua hetken, Hän suuteli minun kulmiani ja 
alkoi selittämään…  

( Jeesus ) ”Vain vähäinen määrä lannistamista, asetettuna oikeaan kohtaan, voi antaa tietä suurelle 
määrälle lannistamista. Sitä sinä koit tänä iltana. Oikein aseteltua lannistamista. Sinä et aina 
tunnista sitä, kun teet sitä muille, eivätkä hekään tunnista sitä, kun tekevät sitä sinulle, mutta se 
on tehokasta, joka tapauksessa.”  

”Sinun täytyy olla vahvempi, Clare, älä anna pienten asioiden masentaa sinua. Kun tunnet näiden 
asioiden alkavan mennä alaspäin spiraalia, mene pois ympäristöstä ja vaihda puheenaihetta, älä 
anna vihollisen osua sinuun hyvin asetelluilla potkuilla.”  

( Clare ) Oi, Herra – minä vain pelkään, etten toisinaan ole tottelevainen.  

( Jeesus ) ”No niin, sinun tulisi olla varovainen, mutta tiedäthän, kun alkaa tekemään kipeää, silloin 
se on mennyt liian pitkälle. Silloin sinun täytyy armollisesti peruuttaa ja vaihtaa puheenaihetta. 
Tänä iltana sinä annoit sen vaikuttaa itseesi ja nyt sinuun koskee. Minä olen tässä kertomassa 
sinulle, että sinä et ole tehnyt mitään väärin. Sinä teet parhaasi, vallitsevissa olosuhteissa. Tämä 
tulee menemään ohi, se on aika koettelevaa aikaa, mutta se tulee menemään ohi. Pidä 
jalansijastasi kiinni, älä luisu itsesääliin.”  

( Clare ) Herra, Sinä sanot, että älä luisu… mutta minä vain haluan ryömiä koloon ja itkeä.  

( Jeesus ) ”Minä suutelin sinua, enkö suudellutkin?”  

( Clare ) Kyllä.  

( Jeesus ) ”Minä suutelin pipiä, siispä sen nyt pitäisi mennä pois… Eikö vain?”  

( Clare ) Minä hymyilin.  

( Jeesus ) ”No niin sitä pitää, siinä on Minun Morsiameni suloinen, suloinen hymy.”  

( Jeesus ) ”Tänä iltana Minä haluan puhua ratkaisusta. Teidän kaikkien eteen on asetettu monia 
esteitä, parasta aikaa. Vihollinen tuo käyttöön oletettavasti ylivoimaisia esteitä, saadakseen teidät 
kaikki perääntymään.”  
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”Minä olen tässä kertomassa teille tänä iltana, että te tarvitsette päättämistä. Pyhää, 
yliluonnollista päättämistä, seurataksenne eteenne laitettua kurssia ja sitä, että ette anna periksi 
tiukassa paikassa.”  

( Clare ) Kuten tänään, Herra?  

( Jeesus ) ”Ei, tämä ei ollut mitään. Minä puhun todellisista esteistä, kuten ongelmasta, joka ei 
ratkea tavallisilla ponnisteluilla, joita teidän täytyy jatkaa työskennelläksenne, kunnes se on täysin 
kukistettu. Minä puhun asioista kuten Ylpeys, Vastustus ja Epäusko. Nämä demonit tulevat 
jatkuvasti hyökkäämään kimppuunne, kunnes te päihitätte ne pois ajattelustanne.”  

”Pitäkää näkökulmanne, Minun Morsiameni. Pitäkää kiinni siitä, ketä te olette Minulle, mutta 
samaan aikaan, vastustakaa kiusausta uskoa itsenne paremmaksi tai edistyneemmäksi kuin muut. 
Vastustus on hyvin hienovaraista, mutta se on Ylpeyden lapsi: vastustaa sitä, mikä on uutta teille, 
vastustusta ottaa uutta jalansijaa, vastustaa poistaa epäterveitä asioita, vastustaa muiden ideoita 
tai vastustaa Minua, kun Minä kutsun teitä ylemmäs. Tästä Minä puhun.”  

( Clare ) Kuten esimerkiksi, Herra?  

( Jeesus ) ”Kuten, että annatte Minulle enemmän maallista aikaanne. Laitatte Minut ensimmäiseksi 
päivässänne, olette halukkaista edistymään uusille alueille, minne Minä olen johdattamassa teitä. 
Jopa te, Minun Morsiameni, voitte juuttua mukavuusalueillenne, mutta edessä olevaa aikaa 
varten, Minä tarvitsen teidän olevan joustavampia ja halukkaampia astumaan esiin. Jotkut teistä 
ovat vastaanottaneet uusia voiteluita. Te olette vasta alkamassa tunnistaa, että jotakin on 
laajentunut ja Minä tarvitsen teidän käyttävän sitä luottavaisena siihen, että se on aito lahja 
Minulta, ei onnenpotku tai tähdenlento.”  

”Monia teistä on voimaannutettu Parantamisen lahjalla, Viisauden ja Tiedon Sanalla ja te olette 
kasvamassa armeliaisuudessa ja ymmärryksen syvyydessä, valmisteluna palvelutoimea varten, 
uusille sieluille, joita Minä tuon mukaan.”  

Minä tarvitsen teidän katsovan uusilla silmillä toisten tarpeita hengellisesti, koska Minä olen 
edistämässä teitä alueilla, missä teitä tarvitaan. Ja lahjat, joita te vasta olette kokeilemassa, tulevat 
täyteyteensä, jos te käytätte niitä ja olette halukkaita astumaan esiin uskossa. Tässä Minä osoitan 
epäuskoa.”   

( Clare ) Tässä vaiheessa Herra toi mieleen nämä Pyhät Kirjoitukset Matteuksen Evankeliumista 
11:12 

Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään Taivasten Valtakuntaa vastaan ja 
hyökkääjät tempaavat sen itselleen.  

Ja minä katsoin tämän yhdestä Raamatun Selityksistä ja se sanoi… Sanat kuvaavat Galilean ja 
Juudean väkijoukkojen innokasta ryntäystä, ensin Johannes Kastajan saarnaamiseen ja sitten 
Jeesuksen. Se oli, kuten olisi ollut, kaupunki, johon hyökättiin joka puolelta. Hyökkääjät olivat 
innokkaina ottamaan sen omistuksia.  

Väkivaltainen ottaa sen voimalla.  

”Väkivaltainen” tarkoittaa innokkaita ihmisiä, äkkipikaisen intohimoisia, jotka käsittävät Taivaan 
Valtakunnan – ts. sen rauhan, anteeksiannon ja autuaallisuuden – niin suurella innokkuudella, kuin 
ihmiset nappaisivat ja veisivät pois omanaan valloitetun kaupungin sotasaaliin. 

 ( Jeesus ) ”Mutta tämän tehdäksenne te tarvitsette Uskoa. Ja Minun Morsiameni, epäuskon 
henget tulevat vastustamaan teitä, he yrittävät saada teitä perääntymään, ennen kuin te 
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saavutatte tuloksia rukoilemisessa ja palvelutoimessa. Minä pyydän teiltä yhtä yksinkertaista 
asiaa: uskokaa, että Minä asun teidän sisällänne ja uskokaa, että kun te tavoitatte, Minä tulen 
tavoittamaan teidän kauttanne ja saavuttamaan käsillä olevan tehtävän, olipa se parantamista tai 
näky jaettavaksi, viisautta heidän tilanteeseensa tai pahasta hengestä pois päästämistä. 
Kuunnelkaa hyvin huolellisesti Minua ja Minä tulen tekemään sen.”  

( Clare ) Minä halusin vain kommentoida tässä, että joskus, kun puhun henkilölle, jota palvelen ja 
sanon, ”Uskotko, että Jeesus voi parantaa sinut?” He yleensä myöntävät. Sitten kysyn, ”Uskotteko 
kristittynä, että Jeesus elää sisälläni?” Ja sen jälkeen, kun he ovat myöntäneet sen, se valmistelee 
tilaa minulle rukoilla heidän puolestaan.  

Jeesus jatkoi… ”Minä teen sen helpoksi teille. Uskokaa, että Minä tulen ”tekemään” tekemiset, 
olipa se parantamista, viisauden sana näyn kautta ja viisaus, että heidät päästettäisiin pahasta, 
mikä sitten pitääkin heitä orjuudessa. Kyllä, enemmän ja enemmän Minä tulen vastaamaan, kun te 
sidotte asioita, uskossa ja käskette heitä lähtemään. Kuinka te tiedätte, mitä nuhdella? Mitä se 
henkilö tuntee? Sairaus – vanhuudenheikkouden henki. Pelko – pelon henki. Hämmennys – 
hämmennyksen henki. Mitä he tuntevat? Pyytäkää heitä kuvailemaan sitä, sitten käyttäkää sitä 
nimenä sitomaan ja nuhtelemaan se.”  

”Niiden henkien täytyy lähteä, mutta teidän täytyy myös olla lujia ja vaatia heitä lähtemään. Tämä 
lujuus, tämä päättäväisyys ei tule sallimaan sitä, että pahat pitävät matalaa profiilia ja 
teeskentelevät lähteneensä – heidän täytyy olla poissa. Kuinka te tiedätte? Rauha ja helpotuksen 
tunne, sekä teidän että sielun, tulee manifestoitumaan, kun heidät vapautetaan sen pahan hengen 
orjuudesta.”  

”Jälleen, kuten Clare sanoi, te olette tekemisissä kulkukoirien kanssa keittiössänne tai muiden 
keittiöissä. Kun te tulette toisen sielun elintiloihin ja heitä sortavat nämä vastenmieliset olennot, 
te olette tekemisissä, ei vähempää kuin kulkukoirien kanssa, joilla ei ole käytöstapoja ja ovat 
julkeita tunkeilijoita. Kun Minun enkelini tulevat kahleitten kanssa sitomaan heidät ja viemään 
heidät pois, teidän sanojenne vuoksi, uskon ja päättäväisyyden tukemana, heidät viedään 
orjuuteen ja poistetaan.”  

”Teidän päättäväisyytenne, teidän aikomuksenne, teidän vaatimisenne Minun Nimessäni, että 
heidän pitää lähteä, on se mitä tässä kysytään. Ja tämä tarkoittaa, että teillä täytyy olla uskoa ja 
teidän täytyy vaatia tottelevaisuutta Minun Nimeni vuoksi, joka on kaikkien yläpuolella ja jolle 
jokaisen polven täytyy notkistua. Olkaa erityisen varovaisia, että ne eivät pidä matalaa profiilia ja 
teeskentele, älkääkä olko häpeissänne toistaa määräyksiänne, että heidän täytyy lähteä.”  

”Minä tulen opettamaan teitä, Minä tulen tavoittamaan kauttanne ja tekemään tekemisen. Te 
tulette näkemään ihmeitä, sillä tämä on ihmeiden aika sieluille, jotka ovat olleet erilaisissa 
orjuuksissa maailmaan niin pitkään. Ja kun murtaudutte pois maailmasta enemmän ja enemmän ja 
tukeudutte enemmän ja enemmän Minuun, te tulette löytämään itsenne kävelemässä tässä 
uudessa voitelussa, jonka Minä olen saavuttamassa teissä. Muistakaa, tässä ei ole kyse teistä, on 
kyse Minusta työskentelemässä kauttanne, koska te uskotte, että Minä voin tehdä tekemisen.”  

”Pohtikaa näitä asioita, Minun Morsiameni, kätkekää ne sydämeenne. Tänä yönä Minä ulotan 
tämän voitelun teille. Vastaanottakaa se sydämeenne, älkääkä antako vihollisen, epäuskon kautta, 
varastaa sitä teiltä.” 
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147. Jeesus selittää: Parantamisen Lahja, Näkökohtia Muistettavaksi 

 
PARANTAMISEN LAHJA… NÄKÖKOHTIA MUISTETTAVAKSI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Lokakuuta, 2015. 

( Clare ) Herra on kanssamme tänä iltana ohjeiden ja rohkaisun kera. Hän otti esille muutamia 
näkökohtia parantamisessa, jotka ovat tärkeitä meille ymmärtää, siitä olen hyvin kiitollinen. Se on 
tavallaan ensisijaista – muistutus, myös, minulle asioista, joita Hän on jakanut vuosien varrella.  

Minulla on ollut paljon menestystä parantamisesta, rukoillen aviomieheni puolesta, esimerkiksi. 
On ollut aikoja, jolloin hän vastaanottaa parannusta ja on aikoja, jolloin ei. Ja siihen on syitä – ja 
Herralla on hyvin erityisiä syitä siihen, jotka olen kiteyttänyt viestissä ”Why wasn`t I Healed” 
(=Miksi Minä en Parantunut). Siispä, en aio puhua siitä tänä iltana.   

Tänä iltana minun täytyi ottaa pienet nokkaunet, koska olin myöhässä. Kun nousin ylös, sanoin: 
Tässä minä olen, Herra… tulin takaisin nokkauniltani.  

( Jeesus ) ”Minä olen odottanut sinua.”  

( Clare ) Anteeksi.  

( Jeesus ) ”Ei ole tarpeen anteeksipyydellä, sinä olet nyt virkistynyt ja kipu, jota tunnet, on muiden 
puolesta. Siksi se ei mene pois.”  

( Clare ) (Joo, minun Fibromyalgia oli hyvin ankara tänään.) Kiitos Herra, päivityksestä!  

( Jeesus ) ”Ole hyvä, Minun pikku karitsani.”  

( Clare ) Uuuh, olenko minä karitsa nyt?  

( Jeesus ) ”Sinä varmasti olet.”  

( Clare ) Oi, se voisi olla hieman rajua. Tietäen, mitä tapahtuu karitsoille Raamatussa, se voisi olla 
vain hiukkasen rajua.  

( Jeesus ) ”Ei mitään, mihin et olisi tottunut. Kaikkialle, minne olet mennyt, ihmiset ovat joko olleet 
innostuneesti sinun puolellasi tai torjuneet sinut paheksuen. Eikö olekin mukavaa, kun on yhteisö, 
todellinen uskovien yhteisö, joka rakastaa sinua kuin Minun omaani?”  

( Clare ) Arvelen, että se vain osoittaa sen, että me olemme kaikki samaa perhettä, Herra. 

( Jeesus ) ”Se osoittaa. Minun sydäntäni särkee niiden puolesta, jotka ovat vieraantuneet, aivan 
kuten sinunkin sydäntäsi. Mutta se on vapaan tahdon seuraus: jopa Minun hyvien lahjojeni 
torjunta.”  

( Clare ) Herra, en muista tunteneeni vakavampaa kipua sydämessäni, muuten kuin, kun ihmiset 
torjuvat Sinut, kun Sinä kutsut heitä korkeammalle ja tarjoat heille niin paljon. Joillakin tavoilla se 
on tuhoavaa.   

( Jeesus ) ”Kyllä, voit jättää puheenaiheen, ei ole tarpeen, Clare. Minulla on muita jonossa 
odottamassa armoja ja he tulevat käyttämään niitä asianmukaisesti. Aina on uusi sielu 
odottamassa Minun lahjojani.”  

”No niin, nyt, kun Minä olen lähettänyt jokaisen eteenpäin parantamisen lahjan kanssa, Minä 
haluan päivittää heidät siihen, mitä on odotettavissa. Perhe ja sukulaiset tulevat vastustamaan 
heitä, koska kukaan profeetta ei ole ilman kunniaa, paitsi omassa kodissaan. Mutta tämän ei ole 
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tarkoitus lannistaa teitä! Pikemminkin, riemuitkaa – sillä tällä tavalla ihmiset ovat aina kohdelleet 
profeetoitaan ja opettajiaan. Itse asiassa, heidän todistuksensa teitä vastaan on Minun 
todistukseni, että Minä olen teidän kanssanne. Teitä ei vastustettaisi, jos te ette olisi vaarallisia 
pahoille.”  

”Siispä, Minä haluan teidän huomaavan Minun sanani tässä: vastustus lahjaanne ja 
kutsumustanne kohtaan on Minun Hyväksynnän Leimani sille, että se on todellinen.”  

( Clare ) Ja tässä Hän puhuu Morsiamelle, Hän puhuu meille KAIKILLE parantamisen lahjasta ja 
kuinka se tulee vaikuttamaan ihmissuhteisiin perheessämme ja ihmisten kesken, jotka ovat tuttuja 
meille.  

( Jeesus ) ”Jatkamme eteenpäin, on tiettyjä lauseita, joita vihollinen kuiskaa korvaanne, 
pysäyttääkseen teidät rukoilemasta. Ennen kaikkea, ”Entä jos se ei toimi? Sitten olette tehneet 
itsenne naurunalaiseksi?”.” 

”Reaktionne näihin sanoihin tulee määrittämään, aiotteko kulkea tämä lahja toiminnassa teissä. 
Tämä tappion pelko, epäonnistuminen ja naurunalaiseksi tuleminen ovat ensimmäiset 
vaimentajat, joita vihollinen käyttää teihin. Miksi? Koska sopusointu on turvallista; se on lämmintä, 
ystävällistä, suojelevaa, hyväksyvää. Mutta tavallista vastaan tekeminen jättää teidät avoimiksi 
syynäämiselle, epäilylle, skeptisismille ja torjunnalle.”  

”Siispä, Minä kerron teille nyt, Minun Morsiameni – tämän kanssa te olette tekemisissä. Teidän 
täytyy päästä yli tarpeesta tulla hyväksytyksi ja torjunnan pelosta. Saatana laskee torjunnan pelon 
varaan, pysäyttääkseen teidät, ennen kuin edes olette päässeet aloittamaan.”  

”Itse asiassa, jotkut teistä juuri nyt ovat kamppailemassa juuri tämän asian kanssa ja kysymässä 
itseltänne, jos te edes haluatte tätä lahjaa, koska se tuo mukanaan kamppailuita. Saanko Minä 
kertoa teille, kuinka päästä yli tästä? Kun te rakastatte muita enemmän, kuin rakastatte itseänne, 
te tulette olemaan halukkaita astumaan esiin, vaikka se merkitsisi epäonnistumista. Ne teistä, 
jotka ovat tehneet väkivaltaa lihallisille haluillenne tulla hyväksytyiksi, te tulette menestymään 
tämän lahjan kanssa. Mutta älkää hetkeäkään ajatelko, etteikö teitä tultaisi houkuttelemaan 
perääntymään. Teitä tullaan koettelemaan äärirajoillenne.” 

Kun rakkaus ja myötätunto ottaa valtaansa, silloin voitelua tullaan vetämään puoleensa 
voimakkaammin. Kun tunnette vähän rakkautta ja myötätuntoa, mutta astutte kuitenkin 
eteenpäin, teidän tottelevaisuutenne myös vetää puoleensa voimakkaasti voitelua. Minä tunnen 
ihmisluonnon. Minä tunnen, kuinka muuttuvaisia ja ailahtelevia te voitte olla, siispä Minä olen 
tehnyt varusteluja teitä varten.”  

”Seuraava este, joka eteenne heitetään, on… ”Tämä ei tule toimimaan… Et kai todella usko, että 
Jumala tulee parantamaan heidät, uskotko? Kuka sinä luulet olevasi, et ole kukaan erityinen”.”  

”Vastauksenne tähän täytyy olla vakaa tarkoitus ja julistus, että Minä asutan ruumistanne. Minä 
asun kanssanne sydämessänne, Minä elän siellä ja te astutte esiin tottelevaisuudessa ja Minä aina 
siunaan tottelevaisuuden.”  

( Clare ) Ja sivuhuomautuksena vain tässä, siksi Sydänasukkaan Rukous on niin tärkeä. Koska kun te 
olette yhdessä Herran kanssa tällä syvällä, syvällä tasolla, te olette hyvin varmoja Hänen 
läsnäolostaan teissä, ja se lisää uskoanne suunnattomasti, koska te olette kokeneet Hänet 
omakohtaisesti. 

( Jeesus ) ”Minä asun kanssanne sydämessänne – Minä elän siellä. Te astutte esiin 
tottelevaisuudesta – ja MINÄ AINA siunaan tottelevaisuuden. Vaikka te ette saata tuntea mitään, 



 
165 

 

teidän tunteitanne ei vaadita heidän paranemiseensa. Itse asiassa, Minä pidän parempana 
työskennellä kauttanne täysin ilmeettömästi, kasvattamatta tunteitanne ja näyttävyyttä, mitkä 
vain edistävät ylpeyttä astiassa. Jos te ette tunne mitään, HYVÄ. He tarvitsevat parantamista. Te 
olette vain Minun lähettilääni, te ette ole parantaja.”  

”Toisilla kerroilla tulette olemaan Minun Läsnäolon tunteen valtaama, siihen pisteeseen asti, että 
kätenne ovat kuumat ja pistelevät. Se ON todellinen manifestaatio toiminnassa olevasta lahjasta. 
Uskonne on avainasia tässä. Jos teillä on uskoa, niin että uskotte MINUUN, siihen, että Minä olen 
uskollinen Minun Sanalleni – tulette näkemään monia, monia paranemisia, huolimatta heidän 
skeptisismistään.”  

Älkää hämmästykö, jos alatte manifestoimaan itseenne heidän oireitaan ja älkää hämmästykö, 
että joskus vaaditaan uhrausta. Minä olen opettanut teille Simonin Rististä. Se on hyvin, hyvin 
todellinen. Ja kun te olette rukoilemassa muiden puolesta, ja erityisesti yhden puolesta, silloin 
Minä saatan sallia joitakin epämiellyttäviä manifestaatioita teidän omaan ruumiiseenne.”  

”Te saatatte olla kantamassa Lastua Minun Rististäni päivien ajan, kunnes se sielu on täysin 
parantunut. Älkää hämmästykö, kun vastustuksia ja vaikeuksia ilmaantuu, tämä kaikki on osa sitä 
ja tulee olemaan todiste teille, että lahja on toiminnassa.”  

”Yksi asia, joka teidän pitäisi muistaa harkita, on heidän sielunsa tila. On aikoja, jolloin Minä tulen 
parantamaan ilman sanoja ja toisina aikoina Minä tulen vaatimaan heitä antamaan anteeksi. On 
aina hyvä saada selville, ”Oletteko antaneet anteeksi kaikille, jotka ovat koskaan loukanneet 
teitä?” Vastauksen tulee olla ”kyllä” tai vähintään johdattaa heidät rukoukseen, tekemään tahdon 
eleen antaa anteeksi. Tämänkaltainen rukous: ”Herra, en TUNNE anteeksiantoa. Mutta teen 
tahtoni eleen antaa heille anteeksi. Pyydän Herra. Auta minua antamaan anteeksi”.”  

”Monta kertaa heidän sairautensa liittyy tapahtumaan. Jos he eivät ole antaneet itselleen anteeksi 
sitä, se myös täytyy osoittaa. Alussa Minä en tahdo tehdä sitä vaikeaksi teille. Mutta kun te 
edistytte, te tulette ymmärtämään, että voi olla osatekijöitä heidän paranemisensa tiellä.”  

( Clare ) Vain sivuhuomautuksena tässä, kaverit – Minulla on meditaatio irti päästämisestä ja 
anteeksiannosta, taustalla on musiikkia. Ja minä tunnen, että ne ovat todella hyvin koskettavia ja 
voivat auttaa joitakin antamaan itselleen anteeksi. Videon alla on linkki.  

( Jeesus ) ”On aikoja, jolloin heidän kipunsa lakkaa manifestoitumasta, mutta sairaus on yhä 
olemassa. Oi, Minun Morsiameni, Minun tapani ovat lukemattomat, mitkään kaksi tapausta eivät 
koskaan ole samanlaiset. Minä katson sieluun, tietäen täysin hyvin, mitkä heidän kamppailunsa ja 
epäonnistumisensa ovat olleet. Te katsotte sielua, joka on sairas ja tarvitsee Minun armoani. Kun 
Minä en paranna, hyvin usein se on hyvästä syystä, ei siksi, että teiltä puuttuisi uskoa tai että heiltä 
puuttuisi. Asiaan saattaa liittyä ajoitusta. Asiaan saattaa liittyä elämän oppiläksyjä.”  

”Kuten mainitsin eilen, saattaa olla, että teidän täytyä kysyä heiltä, ”Uskotteko, että Jeesuksella on 
voima parantaa?” ja ”Kristittynä, uskotteko, että Jeesus elää meissä?” Ja te saatatte jopa sanoa, 
”Kun laitan käteni päällenne, minä voin odottaa Jeesuksen tavoittavan teitä ja koskettavan teitä 
Hänen Parantavalla voimallaan. Hän on parantaja, minä olen vain astia.” Ja sitten on toisia kertoja, 
jolloin todella, kaikki, mitä teidän täytyy tehdä, on laittaa kätenne sen henkilön päälle ja hyvin 
hiljaisesti rukoilla Minun Armoani heidän elämiinsä.”  

( Clare ) Kyllä, halusin tehdä sivuhuomautuksen siitä. Hyvin usein, näin se toimii Ezekielin ja minun 
kanssani – minä vain rukoilen Herran Armoa hiljaisesti, enkä sano sanaakaan ääneen. On toisia 
kertoja kuitenkin, jolloin Herra on opettanut minua osoittamaan sairautta, kuten esimerkiksi: 
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”Tulehdus. Jeesuksen Nimessä, lähde nyt, äläkä palaa. Kipu. Jeesuksen Nimessä, lopu. Turvotus, 
Jeesuksen Nimessä – laske.   

Ja bakteerien ja muiden ruumiissa olevien asioiden kiroaminen, lähtemään ruumiista ilman 
lisätapahtumaa. Ne ovat juuri asioita, joita Hän on opettanut minulle, ehkä Hän ottaa ne esille 
huomen illalla – en tiedä. Mutta halusin jakaa sen kanssanne.  

( Jeesus ) ”Tulee olemaan aikoja, jolloin ensimmäiset ponnistukset eivät ole tarpeeksi ja teidän 
täytyy jatkaa rukoilemista, kunnes saatte tuloksia. Yksi kaikkein tärkeimmistä toisten puolesta 
rukoilemisen osatekijöistä, on Minun Tahtoni tunteminen heidän tilanteessaan. Kun te tiedätte 
Minun tahtoni, te voitte kestää melkeinpä millaista naurunalaiseksi joutumista tai vastustusta. 
Hyvin vakavissa tapauksissa sairaalassa, teidän kestävyytenne saattaa tuottaa tuloksia, kun mikään 
muu ei tehonnut.”  

”Kun joku on vastaanottanut parannusta, on hyvin tärkeää, että opetatte heille, kuinka pitää se. 
He saattavat tuntea välitöntä huojennusta ja riemuita, että he ovat parantuneet. Sitten matkalla 
kotiin, koko asia tulee takaisin ja he oivaltavat, että se oli vain väliaikaista. Tällaisina aikoina heidän 
täytyy nuhdella Valehtelevat Oireet, kunnes ne päästävät irti heistä.”  

”Valehtelevat Oireet lähetetään juuri parannetuille, niin että se saattaisi vakuuttaa heidät 
päinvastaisesta. Tässä teidän on tarpeellista kertoa heille, että heidän täytyy SEISOA 
paranemisessaan, eikä antaa periksi Valehteleville Oireille. Oi, on niin helppo tehdä. Kyllä, on totta 
– olet tehnyt tämän aikaisemmin, myöskin.” 

( Clare ) Kyllä, muistan monta kertaa… itse asiassa, minulla YHÄ on ongelma siinä. Ezekiel rukoilee 
minun puolestani, se nousee ja katoaa pois – ja sitten se alkaa tulemaan takaisin ja minun täytyy 
nuhdella Valehtelevat Oireet. Mikä tahansa se onkin, joka yrittää tulla takaisin, sillä ei ole mitään 
oikeutta täällä. Minut on parannettu, mutta vihollinen lähettää niitä oireita saadakseen minut 
ajattelemaan, että minua ei ole parannettu, siispä minä tulen saamaan sen olotilan uudelleen. 
Siispä, teidän täytyy seisoa – teidän täytyy taistella se pois.  

( Jeesus ) ”On vielä yksi tämän parantamisen puoli ja se on paikallaan pysyminen. Sielu, joka kärsii, 
saattaa hyvin olla hyvin vakavan tilanteen keskellä tai sielua uhkaavassa tilanteessa, joka vaatii 
paljon armoja, ennen kuin se voidaan ratkaista. Niissä tapauksissa, sielu on valinnut kantaa tätä 
ristiä, sen henkilön tähden, jonka puolesta he rukoilevat. Siksi sinulle on tullut tapa kysyä, ”Kenen 
puolesta te rukoilette?” Koska usein he rukoilevat hyvin vakavan tilanteen puolesta, joka vaatii 
suuremman tason rukousta ja tämä raihnaisuus tulee paastouhraukseksi, paljon kuin Paavalin 
pistin.”   

”Mistä pääsemme toiseen seikkaan. On aikoja, kun sielulla on painolastina monia, monia armoja ja 
sairaus sallitaan tekemään heidät nöyriksi, etteivät he ylpistyisi ja menettäisi kaikkea, mukaan 
lukien sielunsa.”  

”Siispä, nämä ovat joitakin harkintoja, joita te kohtaatte, kun etenette tähän parantamisen 
palvelutoimeen. Muistakaa: Minä olen teidän kanssanne, Minä olen työskentelemässä sisällänne, 
tunsittepa te sen tai ette. Ja usein, kun vastustus on ankaraa ja syytös lentää ilman halki ja iskee 
kasvoihinne uudelleen ja uudelleen, tämä on merkki, että te olette läpimurron kynnyksellä tai 
vihollinen ei kävisi läpi kaikkea sitä vaivaa vastustaakseen teitä.”  

”Katsokaahan, Saatana vihaa Minua, mutta ei voi tehdä Minulle mitään. Kuitenkin hän tietää, että 
Minä rakastan teitä, siispä hän yrittää vahingoittaa teitä, vahingoittaakseen Minua. Lopussa hänet 
tullaan sitomaan ja Taivas tulee olemaan kunniakas. Siihen asti, Minun Morsiameni, ottakaa tämä 
mittaamattoman arvokas lahja, jonka Minä olen välittänyt teille ja suihkuttakaa sitä kaikille, jopa 
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loukkaantuneille, kadotetuille ja hyljätyille. Erityisesti niille, jotka tuntevat itsensä Minun 
hylkäämikseni, vaikka mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Minä pidän heitä rakkaasti 
sydämelläni.”  

”Siispä edetkää nyt uskossa ja harjoittakaa tätä lahjaa, muistaen että te tulette kohtaamaan 
vastustusta ja vastustus on hyvä merkki. Antakaa se vahvistaa teitä.” 

 

 

148. Jeesus selittää Parantamisen Kaavaa 

 
PARANTAMISEN KAAVA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Lokakuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on kanssamme ohjeistamassa meitä, siunaamassa meitä ja tuomassa meidät Hänen 
täydelliseen tahtoonsa meidän elämiämme varten.   

Ennen kuin aloitan viestin, haluan vain kertoa teille, mitä Hän sanoi minulle tänä iltana.  

Jeesus sanoi… ”Minä tulen tekemään ihmeitä Minun merkityksettömien, pienten Morsianteni 
käsillä.” Se on kaunista.  

( Clare ) Ja haluan sanoa, että me olemme saaneet jo kolme parannusta, sen jälkeen, kun 
Parannusviesti julkistettiin päivä, pari sitten. Me olemme saaneet useita raportteja parannuksista, 
jotka spontaanisti vain tapahtuivat pienen yksinkertaisen rukouksen kera.  

Ja te tulette rakastamaan tätä opetusta, koska se todella kumoaa kaiken parantamisen takana 
olevan salaperäisyyden. Herra on todella väsynyt, kun ihmiset tekevät jonkinlaisen ”mysteerin” 
parantamisesta. Tehden sen sellaiseksi, että täytyy ”olla joku” tai täytyy olla jotenkin erityinen, 
että pystyisi tulemaan käytetyksi parantamisessa. Hän on todella, todella repinyt sen julkisivun 
alas.  

Kun olen lukenut vastauksia Herran opetuksiin parantamisesta, minun täytyy kertoa teille – minä 
olen todella samassa veneessä, kuin mitä te kaverit olette – ja se on, että tunnen tiettyä 
hermostuneisuutta tai pelkoa astua esiin ja harjoittaa tätä lahjaa. Ja samaan aikaan tunnen, että 
närkästys nousee sisälläni. Kuten, ”Mitä Saatana on tehnyt tälle? Tämä oli niin yksinkertainen asia, 
kuinka hän on mutkistanut sitä ja tehnyt siitä niin etäisen monille ihmisille? Ja en ollut varma siitä, 
mitä tämä närkästys oli, en ennen kuin nyt, todella. Tämä närkästys.  

Jeesus aloitti… ”Minun Morsiameni, teitä todellakin on jymäytetty. Teitä on petkutettu, että ne, 
jotka toimivat tällä lahjalla, olisivat jotenkin erityisiä tai valittu yksinomaan sitä varten. Mikään ei 
voisi olla kauempana totuudesta. Jopa kirkon ensimmäisinä vuosina, parantaminen oli erittäin 
yleistä uskovien keskuudessa, ilman apostolin väliintuloa. Minun Henkeni asui suuresti keskellä 
Minun ihmisiäni, jotka uskoivat Minuun, jopa kuolemalla uhkaamiseen asti. Hyve noina aikoina oli 
paljon yleisempää, kuin se on tänään.”  

”Mutta petkutus on, että teidän täytyisi olla joku hengellisesti, hengellinen ”kyky”, että 
paranemista manifestoituisi. Tämä on osa Hollywoodin muovaaman yhteiskunnan korruptiota, 
missä näyttävyys, kiilto ja loisto muovataan ihmisiin. Kristillisyyden korruptoitunut muoto.”  

”Kerro heille kokemuksistasi, Clare.”  
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( Clare ) No niin, en oikein ole varma, kuinka tämä kaikki sopii yhteen, mutta Hän pyysi minua 
kertomaan teille, niinpä kerron. Otin osaa kirkkoon Phoenixissa (tämä oli juuri kääntymykseni 
jälkeen, luultavasti noin 28 vuotta sitten suunnilleen). Oikein hyvin tunnettu mies, jolla oli kasvava 
ja kuuluisa parantamisen palvelutoimi. Hän tuli Phoenixiin saarnaamaan tähän kirkkoon.  

Me menimme noutamaan häntä lentokentältä, itse asiassa. Pastori lähetti meidät sinne. Hän 
palveli kirkossa, ehkä noin 800 ihmistä osallistui siihen silloin. Ja olin hämmästynyt, mitä tapahtui, 
todella. 

Siihen liittyi niin paljon draamaa, niin paljon valmistelua. Niin paljon… kutsuisin sitä melkein 
hysteriaksi – mutta en aivan. Eräältä minun takanani olevalta naiselta parani sokeus toisesta 
silmästä ja tiedän, että se oli aitoa, koska hän ei halunnut mennä ylös julistamaan parantumistaan 
ja jakamaan, mitä Herra oli tehnyt hänelle. Viimein sain hänet vakuuttuneeksi menemään ylös 
AIVAN viimeisellä minuutilla. Mutta tiesin, että häntä ei ollut ”lavaste”, koska hän vastusteli 
alttarikutsua.  

Mutta minusta ei vain vaikuttanut, että Jeesus käyttäytyisi sillä tavalla. Parannukset – kyllä. 
Draama? Se ei vain vaikuttanut Vuorisaarnalta tai edes Jeesuksen saarnalta Simon Pietarille, kun 
alaraajoistaan halvaantunut parantui. Se vaivasi minua. Viisitoista vuotta myöhemmin tapahtui, 
että meidät kutsuttiin olemaan hänen näytöksensä nauhoituksessa Los Angelesissa. Ja me 
pystyimme jakamaan joitakin asioita hänen kanssaan MEIDÄN uskon polustamme, joka oli todella 
erilainen siihen aikaan, kun me elimme erämaassa.  

Mutta minun täytyi mennä rukoilemaan tämän miehen puolesta. Ja menin esirukoilemaan ja hyvin 
pian se muuttui rukoilemisesta murehtimiseksi. Tunsin mahani niin kovin sairaaksi, hyvin 
pahoinvoivaksi ja syvä suru sai minut valtaansa. Syy oli, että miehellä oli parantamisen lahja, mutta 
hän myös eli kuin kuningas.  

Ja, kun hän meni vieraisiin maihin ja esitti itsensä lahjansa kanssa sillä tavalla, Herra kertoi minulle, 
että hän opetti ihmisille, että parantamisen lahja on samanarvoinen rahan kanssa. Jos haluatte olla 
rikas kristitty, se tulee tapahtumaan, jos teillä on parantamisen palvelutoimi. En voi alkaa 
kuvailemaan kuvotuksen tasoa, jonka Herra salli minun kokea tästä uskon kieroutumasta.  

Tiedättehän, ja se ei välttämättä ollut hänen vikansa. Hän oli hyvä mies, hänellä vain oli raha, 
niinpä hän eli sillä tavalla. Mutta ongelma on, sillä tavalla eläminen esitteli esimerkin kolmannen 
maailman maissa, joka oli HYVIN korruptoiva. Se avasi oven ammolleen materialismin ja 
rahanhimon vain ottaa ote kristityksi pyrkivästä ja täysin vääristellä suunta, jonne hän on menossa 
elämässään. Tiedättehän, me emme voi palvella mammonaa ja Jumalaa – meidän täytyy tehdä 
valinta.  

Tässä vaiheessa Herra tuli väliin ja sanoi, ”Ja tämä on ollut normi ja yksi syistä, miksi Minä en tule 
keskittämään elpymistä ihmisen ympärille, sillä noissa tapahtumissa korruptiolla ei ole rajoja. 
Kyllä, on ihmeellistä, kun uskovat tulevat yhteen, mutta se on myös synnin tilaisuus.”  

”Siitä tulee PR-tilaisuus, pikemminkin kuin uskovien kokoontuminen ylistämään Minua ja 
vastaanottamaan parannusta. Sellainen elpyminen, mitä tapahtuu nyt, on salattua: 
kahdenkeskistä, perheissä ja pienissä ryhmissä, ulottuen niille, jotka ovat kokeneet sanoin 
kuvaamattomia kauhistuksia Isiksen käsissä. Ei ole olemassa yhtään supertähti evankelistaa, joka 
olisi suunniteltu kansakunnalle, joka on niin tottunut ylistämään rikkaita ja kuuluisia.”  

”Nyt, Minä haluan päästä asiaan, Minun Ihmiseni. Parannus on jokaiselle, joka haluaa sitä. Minä en 
sulje ulkopuolelle ketään. Jos te haluatte lahjaa tarpeeksi kipeästi, te tulette etsimään Minua, 
kunnes se manifestoituu. Tietenkin se on Minun valintani, mutta Minä en tule kieltämään teiltä 
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lahjoja, elleivät ne ole vaarallisia teille saada ne tässä elämänne vaiheessa. Siinä tapauksessa, niitä 
vain viivästytetään tai ne eivät ole toiminnassa vielä ja siihen oli hyvä syy.”  

”Tämä on se, mitä on tarkoitettu teille, Minun Morsiameni. Minä elän teidän sisällänne. Minun 
Henkeni asuu kanssanne ja Minun Isäni tekee Hänen asumuksensa teihin myöskin.”  

”Jeesus vastasi hänelle ja sanoi: ”Jos joku rakastaa Minua, niin hän pitää Minun sanani ja Minun 
Isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.” 
Johanneksen Evankeliumi 14:23. 

Markuksen Evankeliumi 16:16-18  

16.Joka uskoo ja kastetaan, se pelastetaan;  

17.Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia ja 
puhuvat uusilla kielillä,  

18.nostavat käsin käärmeitä ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat 
kätensä sairasten (=sairaiden) päälle ja ne tulevat terveiksi.  

”Minä en sanonut, että vain ne, jotka on voideltu parantamaan. Minä en sanonut, että vain ne, 
jotka ovat palvelutoimessa. Se, mitä Minä sanoin, oli että, JOS te USKOTTE, nämä merkit seuraavat 
teitä. Pyydän, lopettakaa sankarinpalvonta ja väärä käsitys, että vain kutsutut sielut voivat 
suorittaa parannuksia Minun Nimessäni. Tässä maailmassa on paljon sairaita ihmisiä. Minä en 
halua antaa heille enää yhtään taakkaa lisää heille… meno suuriin julkisiin rakennuksiin, suuriin 
kokoontumisiin, kokouskeskuksiin, kaikki mekkala, rahaa matkustamiseen, motellit ja sen 
sellaiset.”  

”Minä en perustanut Minun Valtakuntaani supersankareille, vaan tavallisille, jokapäiväisille 
miehille ja naisille, teidän kaltaisillenne. Ainoa ero on, jotkut etsivät Minua ja toiset etsivät Minua, 
kunnes he löytävät Minut.”  

”Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan.” 
Matteuksen Evankeliumi 7:7.  

”Mutta voi kauhistus, monet uupuvat loppuun hyvää tehdessään ja luovuttavat, keksien tekosyitä, 
että heillä ei ole lahjaa. Se on olemassa, teidän tarvitsee vain sytyttää se uudelleen, sillä tavalla 
kuin Minä haluan teidän tekevän sen. Ja tähän Minä olen pyrkimässä. Te ette tarvitse fanfaareja, 
te ette tarvitse kovaäänisiä ja intohimoisia kielillä puhumisia, te ette tarvitse ollenkaan mitään 
jännitteitä. Kaikki, mitä te tarvitsette, on sairas ihminen ja uskova – ja se on yhtä kuin ihme.” 

Jälleen Hän siteerasi Pyhiä Kirjoituksia: ”…Hän vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki 
perkeleen valtaan joutuneet…” Apostolien Teot 10:38.  

”Kirjoittakaa tämä kaavaksi itsellenne muistettavaksi: 1 sairas henkilö + 1 uskova = 1 ihme. Se on 
kaava, jonka Minä annan teille. Se on kaikki, mikä ikinä on tarpeellista, että parannus tapahtuisi.”  

”Mikä voisi olla yksinkertaisempaa ja mutkattomampaa kuin se?  Tutkikaamme sitä hetki. Yksi 
sairas henkilö. Minä en sanonut yksi sairas henkilö, jolla on usko uskoa, koska Minä lähetän teidät 
ei-uskovien luo parantamaan, että he saattaisivat uskoa.”  

Ja jälleen Hän siteerasi Pyhiä Kirjoituksia:  

”Mutta kun Hän oli Jerusalemissa Pääsiäisenä, juhlan aikana, uskoivat monet Hänen nimeensä, 
nähdessään Hänen tunnustekonsa, jotka Hän teki.” Johanneksen Evankeliumi 2:23.  
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”Tulee olemaan aikoja, jolloin sen henkilön usko, jonka puolesta rukoilette, tulee vetämään Minun 
Armoni alas ja te olette paikalla yksinkertaisesti Minun Läsnäoloni symbolina. Tulee olemaan 
aikoja, jolloin te tunnette teitä johdatettavan muistuttamaan heitä Minun Armostani. Jokaisessa 
tilanteessa; Minun Henkeni on kanssanne ja ohjaamassa teitä.”  

”Toinen syy, miksi suuntautuminen Minuun ja suuntautuminen pois maailmasta, on niin tärkeää. 
Mitä enemmän te vastaanotatte Minulta, sitä helpommin teitä tullaan johdattamaan. Mutta jos 
teillä on paljon maailmallista kaaosta mielessänne, Minun ääneni hukkuu. Siispä, tämä 
valmistautuminen hiljaisuuteen ja kuuntelemaan Minua on tärkeää.” 

”Siispä teillä on yksi sairas henkilö, uskon kanssa tai ilman uskoa. Seuraavaksi teillä on yksi uskova. 
Te tiedätte, kuka Minä Olen, te tiedätte, että Minä asun teidän sisällänne. Te tiedätte, että Minä 
olen armollinen, te tiedätte, että Minä lähetän teidät rukoilemaan ihmisten puolesta, tulemaan 
parannetuiksi – tämän pitäisi antaa teille luottavaisuutta astua eteenpäin ja paljastaa heille, kuka 
MINÄ OLEN.”   

”Katsokaahan, ei ole ollenkaan kyse teistä – on kyse Minusta ja kuka Minä olen. Minä pyydän teitä, 
rakkaat: jos te rakastatte Minua, tehkää Minut tunnetuksi muille. Ei sanoilla, jotka ovat halpoja, 
vaan armon teoilla.”  

”Oi, Minä voin nyt kuulla joitakin teistä: ”Katsokaa, Se paha henki käskee häntä (=Clarea) nyt 
olemaan käyttämättä sanoja!!” Minun täytyy nauraa, te olette todella huvittavia Minusta. Se, mitä 
Minä tähän sanon, on että kuka tahansa voi ja kuka tahansa on puhunut Minusta – mutta kuinka 
moni on havainnollistanut Minun voimaani??”  

”Kuten Paavali sanoi… ”Ja ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja 
suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan 
Hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan 
voimaa.” Paavalin Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 2:3-5.  

( Clare ) Minä haluan keskeyttää tässä: VAU, kaverit! Paavali tuli saarnaamaan heikkoudessa ja 
pelossa ja vavisten!! Näettekö? Me olemme aivan kuten Paavali. Me myös tulemme heikkoudessa 
ja pelossa. Eikö olekin ihmeellistä? Apostolien prinssi paljastaa, että hän ei ole yhtään sen 
erilaisempi kuin kukaan meistä. Hän eteni myös pelossa. Tämän pitäisi antaa meille rohkeutta, me 
olemme loppujen lopuksi hyvässä seurassa!  

Jeesus jatkoi… ”Olkoon Paavalin pelko hyvänä oppituntina teille, että te myös voitte päästä yli 
ihmisen ja lihan pelostanne. Kuinka moni teistä on kohdannut kivittämistä Minun puolestani? 
Oletteko te kärsineet siihen pisteeseen asti, että veri vuotaa? Mitä on pieni naurunalaiseksi 
joutuminen? Teidän täytyy päästä siihen tilaan, missä sen sielun ikuisuus on tärkeämpää teille kuin 
kasvojen menettäminen.”  

”Sitä paitsi, Minä saatan aivan hyvin kääntyä ympäri ja esittää ihmeen keskellänne. Ei mitään 
sellaista, mitä loihditte fanfaarien ja kiihkeän rummutuksen kera, ei mitään, mitä rukoilitte ääneen 
ja hillittömästi. Ei mitään muuta kuin näkymätön aikomus, että Minun pitäisi antaa armoa sille 
henkilölle.”  

( Clare ) Toisin sanoen rukous.  

( Jeesus ) ”Minun Äitini yksinkertaisesti katsoi Minuun ja sanoi, ”Poikani, heillä ei ole viiniä?” 
Teidän ei tarvitse muuta kuin katsoa Minuun sydämessänne ja sanoa, ”Herra, tämä sielu kärsii?” 
Luuletteko, että ymmärrän vihjeen? Vai luuletteko, että Minun tarvitsee loihtia ”uskon ilmapiiri”?”  
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”Uskon ilmapiiri voi olla ihmeellinen asia, mutta paljon useammin, teille tarjoutuu mahdollisuuksia 
joka päivä Minun puolestani manifestoida Minun voimaani ja parantaa jonossa vieressänne oleva 
henkilö.”  

”Siispä, nyt me tulemme ihmeeseen. Kuinka ihme manifestoituu? Se vain tapahtuu, 1+2=3. Yhtenä 
hetkenä henkilö on sairas tai kivuissa, seuraavassa hetkessä kipu on poissa. Ei välähtäviä 
salamoita, ei symbaalien lyöntejä, ei kuulutuksia mikrofoniin… hän on yksinkertaisesti parantunut. 
Tai te voitte kävellä pois henkilön luota, kun he vielä ovat kivuissaan ja seuraavana päivänä he 
voivat olla täydellisesti parantuneita ja parantuminen tapahtui hyvin hienovaraisissa vaiheissa.”  

”Näettekö? Ihmisen on tehnyt siitä paljon monimutkaisempaa Saatanan vaikutuksesta, kuin Minä 
koskaan tarkoitin sen olevan. Tähän opetukseen kuuluu vielä paljon enemmän, mutta Minä haluan 
pysähtyä tässä ja Minä haluan teidän aloittavan hyvin pienesti. Äidillänne on pääkipua – pyytäkää 
häneltä, voitteko rukoilla hänen puolestaan, ”Katsokaamme, mitä Jeesus tulee tekemään.” 
Asettakaa kätenne hänen päänsä päälle ja yksinkertaisesti pyytäkää Minulta, ”Pyydän, poista 
hänen kipunsa.” Pitäkää huomionne siinä hetken aikaa.”  

”Teidän ei tarvitse puhua niitä sanoja ollenkaan. Minä voin kuulla teidät aivan hyvin sydämessänne 
ja mielessänne. Pitäkää huomionne siinä hetken aikaa ja sitten vapauttakaa hänet Minulle. Jos hän 
ei tunne mitään välittömästi, kysykää häneltä 15 minuutin kuluttua, kuinka hän voi? Jos hän 
tuntee olonsa hieman paremmaksi, laittakaa kätenne hänen päälleen uudelleen. Siinä ei ole 
mitään häpeämistä. Enkö Minä tarjonnut teille esimerkin?” 

”22.Ja Hänen tykönsä tuotiin sokea ja he pyysivät, että Hän koskisi häneen.   

23. Niin Hän tarttui sokean käteen, talutti hänet kylän ulkopuolelle, sylki hänen silmiinsä ja pani 
kätensä hänen päälleen ja kysyi häneltä: ”Näetkö mitään?”  

24.Tämä katsahti ylös ja sanoi. Näen ihmiset, sillä minä erotan käveleviä, ne ovat puiden näköisiä.”  

25. Sitten Hän taas pani kätensä hänen silmilleen; ja nyt mies näki tarkkaan ja oli parantunut ja 
näki kaikki aivan selvästi.” Markuksen Evankeliumi 8:22-25.  

”Minä haluan teidän tietävän, Minun Morsiameni, te todella olette Minun sydämeni mukainen 
katras. Minä olen niin mieltynyt siihen pitkään matkaan, mitä te olette tulleet muutaman lyhyen 
kuukauden aikana ja ennen kuin Minä otan teidät Minun luokseni Taivaaseen, te olette kasvaneet 
vielä enemmän.”  

”Jatkakaa vain kuuntelemista kuin pienet lapset. Älkää salliko vihollisen valehdella ja saada 
parantaminen Minun Nimessäni näyttämään monimutkaiselta ja käsityskykynne ylittävältä. Älkää 
salliko hänen kylvää hämmennystä. Minä teen sen niin yksinkertaiseksi teille.”  

”Muistakaa, että vain kolme asiaa tarvitaan parantumiseen: 1 sairas henkilö + 1 Uskova = 1 Ihme.”  

”1 sairas henkilö + 1 Uskova = 1 Ihme. Siinä kaikki, mitä tarvitaan. Lukitkaa nämä sanat 
sydämeenne ja palauttakaa ne mieleen, kun teillä seuraavan kerran on tilaisuus koskettaa jotakuta 
Minun puolestani.” 

 

 

149. Jeesus puhuu Demoneista, Uskonnollisista Hengistä, Myrkystä & Petoksista 

 
DEMONIT, USKONNOLLISET HENGET, MYRKKY & PETOKSET… JEESUS SELITTÄÄ  
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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Lokakuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on Jumalan Valtakunta. Heidän, 
jotka eivät ole omahyväisiä, vaan joilla on oikeamielisyyden nälkä ja jano. Autuaita olette te, koska 
te luotatte täysin Minuun, te ette tyydy kulkemaan omassa oikeamielisyydessänne, omat 
mielipiteenne jatkuvasti puolustusasemissa. Pikemminkin te olette nöyriä ja nöyräsydämisiä, 
etsitte Minulta kaikkia vastauksia ja olette aina valmiina taipumaan totuuteen. Autuaita olette te.”  

”Teitä ei tulla johdattamaan harhaan. Teidän epävarmuutenne saa aikaan sen, että te täysin 
luotatte Minuun, jopa hetkestä hetkeen. Teidän sydämenne lyövät samaan tahtiin Minun 
sydämeni kanssa ja ne eivät ole koskaan tyytyväisiä itseensä, vaan aina etsivät enemmän Minua. 
Teidät tullaan täyttämään Minun Valtakuntani hyvillä asioilla… oikeamielisyydellä, rauhalla ja 
ilolla.”  

”Minun Poikani ja Tyttäreni, pysykää aina asemassa, missä silmänne ja sydämenne on nostettuina 
ylös Minun luokseni, etsien tuoretta mannaa päivää varten. Jokaisella teistä on ainutlaatuiset 
tarpeet joka päivä. Vaikka Minun Henkeni pyrkii liikkumaan erilaisissa teemoissa, silti omien 
ainutlaatuisten tarpeittenne täytyy täyttyä.”  

( Clare ) Hän ei puhu tuoreesta mannasta meidän kanavallamme. Hän puhuu teidän 
henkilökohtaisesta rukousajastanne ja tavasta, jolla Hän syöttää teille tuoretta mannaa, kun te 
olette Hänen kanssaan.”  

( Jeesus ) ”Siksi Minä opetan teitä etsimään Minua ennen kaikkia muita ihmisiä ja asioita. Kun te 
teette niin, Minä valmistelen teitä haasteita varten, joita Minä tiedän tulevan teitä kohti sinä 
päivänä. Minä vakuuttelen teille, että Minä olen teidän kanssanne, että Minä olen ohjaamassa, 
johdattamassa ja kantamassa teitä, silloin kun nousu on liian rasittavaa.”  

”Kun uskonnollisilla hengillä aseistautuneet demonit jatkavat lisääntymistään nopeasti ja 
soluttautumistaan kaikille kirkon alueille, he tulevat yrittämään töhriä hyvän ja pahan välistä rajaa 
ja oikean ja väärän välistä rajaa. He tulevat käyttämään vankkumatonta lain kirjaimesta kiinni 
pitämistä, kontrolloidakseen niitä, jotka eivät asu läheisesti Minun kanssani, Minun Sydämeni 
salaisessa paikassa.”  

”Koska mieli hahmottaa niin paljon olevan oikein ja linjassa lain kanssa, monia huijataan ja 
johdatetaan virheeseen, jopa kuten Paavalia, ennen kääntymystään. Uskonnolliset johtavat eivät 
huomanneet Minua, kun Minä tulin heidän luokseen, koska eivät eläneet lain sydämen mukaan, 
vaan lain kirjaimen mukaan. Siksi kaikki, mihin he pystyivät ryhmittymään mielissään, oli heidän 
perinteensä ja lakinsa, oli oikein ja mikä tahansa, mikä uhkasi heidän uskonsa muuttumatonta 
näkökantaa, tuomittiin ja se irtisanottiin kiivaasti.”  

”He eivät odottaneet Minun tulevan heidän luokseen nöyränä ja nöyräsydämisenä. Ei, he etsivät 
varallisuuden, älykkyyden ja voiman seuruetta. Se ei koskaan ole ollut Minun Sydämeni; se ei 
koskaan ole ollut Minun Tieni. Minä samaistun köyhään enemmän, kuin mihinkään muuhun 
ihmisryhmään tällä Maapallolla, Minun Sydämeni on kadotettujen, hylättyjen ja hyvin köyhien 
kanssa, jotka kamppailevat päivästä päivään, niukimmasta elannosta ja näin ollen he eivät koskaan 
ole omahyväisiä, pikemminkin he elävät puutteellisesti, tarttuen Minun pukuuni päivittäin.”  

”Tämä ei ole Amerikkalainen tapa, eikä se millään muotoa sovi tälle Maapallolle. Tämä on Jumalan 
Valtakunnan tapa, missä kaikki riippuu täysin Minusta, ilman kysymyksiä ja siinä ei ole mitään 
itsestään, jota Minä en ole antanut heille. Tämä on ylevä opetus, jonka voivat omaksua vain 
kaikkein nöyrimmät sydämeltään. Nämä ovat Minun Ihmisiäni, nöyriä ja katuvia, heidät Minä olen 
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valinnut tekemään Minun kaikkein tärkeimmät tehtäväni, koska he eivät koskaan ota kunniaa siitä, 
mikä on tehty heidän kauttaan.”  

”Nämä ajat, joita te elätte, ovat täynnä petosta ja te voitte olla varmoja, että sääntökirjat ovat 
ammollaan auki, kun demonit kerääntyvät ympärille valitsemaan nuoliaan. Ne kastetaan ylpeyden 
ja lakipykäliin takertumisen myrkkyyn, Fariseusten ja Saddukeusten tapoihin. Ja kun ne 
tunkeutuvat, ne vapauttavat ”lihaa mädättävää” sairautta, joka on kohdistettu juuri teidän 
sydämiinne, että se herkkä elämä, jota Minä elän sisällänne, täysin tuhoutuisi ja se korvattaisiin 
ylpeydellä ja kiven kylmällä tiedolla.”  

”Ne, jota tämä myrkky vaivaa, painiskelevat tunnontuskien, epäilyjen ja pelkojen kanssa ja 
huomaavat, että heillä ei enää ole rauhaa. Tämän pitäisi olla merkki heille, että myrkky toimii 
heidän hengessään; kun ei ole rauhaa, se on merkki demonisesta vaikutuksesta. Teille on opetettu 
tätä kuukausien ajan nyt, siispä älkää epäonnistuko tunnistamaan sitä, kun rauhanne on 
varastettu, silloin te olette saaneet demonista myrkkyä.”  

”Jotkut tulevat huomaamaan, että he pitävät tästä myrkystä ja tulevat takaisin saadakseen sitä 
lisää ja lisää ja lisää. Kuten heistä kirjoitettiin, Jesaja 57:20-21… ”Mutta jumalattomat ovat kuin 
kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä ja jonka aallot kuohuttavat muraa ja mutaa. Jumalattomilla ei ole 
rauhaa, sanoo minun Jumalani”.”  

”Jos te tunnistatte tämän pahuuden hapatuksen itsessänne, Minä kutsun teitä katumukseen, sillä 
on myös kirjoitettu, ”Hän sanoo: Tehkää, tehkää tie, tasoittakaa tie, poistakaa kompastuskivet 
Minun kansani tieltä (palata vankeudesta)”. Minä sanon, että heidän lain kirjaimeen 
takertumisensa ja ylpeytensä vankeudesta, niin että he voivat paeta niitä ja juosta Minun Armon ja 
läheisen kumppanuuden Hellille käsivarsilleni.”      

”Joitakin ovat kirkkonne Kirjanoppineet ja Fariseukset syvästi haavoittaneet. Te kuljette 
kuivettunein sydämin, kaipaatte kipeästi rakkautta Minulta, mutta olette pelokkaita, kun pahojen 
äänet jatkuvasti varastavat rauhanne vaihtelevilla peloilla. Oletteko saaneet tarpeeksenne 
kitkeristä vesistä ja instituutioiden maailmallisista tavoista, ne ovat myös saaneet epäilemään 
Minun hyvyyttäni. Teille Minä sanon, palatkaa Minun luokseni, omaksukaa Minut ja jättäkää 
kuolleet hautaamaan kuolleensa. Älkää ottako tapoja, jotka haavoittivat ja riistivät teiltä Minut. 
Älkää ottako sodan aseita, joita käytettiin teihin ja taistelko niitä vastaan, jotka vaikuttavat 
uhkaavan teitä. Pikemminkin Minä sanon, tulkaa Minun luokseni nöyryydessä ja katuen, 
tunnustakaa Minulle haavanne ja heikkoutenne, jopa katkeruutenne ja 
anteeksiantamattomuutenne, jonka olette kätkeneet sydämiinne ja kantaneet, sen vuoksi mitä 
teille tehtiin. Nyt on aika lopettaa pahan edistäminen. Nyt teidän on aika laskea sota-aseenne ja 
nostaa ristinne ja seurata Minua.”  

”Nyt on vierailunne aika ja Minä kutsun teitä katumukseen ja Minun avoimina odottaville 
käsivarsilleni. Sillä tämä on Jumalan Suuren Tiedon aikaa, paljastuksen aikaa, että Minä olen 
keskellänne Rakastavana Pelastajana, joka on täyttänyt lain ja profeetat ja tuonut teidät Minun 
Armon ja Rakkauden Sydämeeni. Aseet, joihin olette tarttuneet, eivät tule koskaan tuomaan teille 
rauhaa, vaan ne tulevat jatkuvasti kuohuttamaan muraa ja mutaa. Minä kutsun teidät kirkkaisiin, 
puhtaisiin vesiin, parantaviin vesiin, missä Minä odotan uudistavani teidät teidän Kasteellisissa 
siunauksissanne ja kutun teidät Minun Rakkauteni käytäviin ja lopulta asumaan Minun kanssani 
Minun Sydämessäni, Ikuisesti.”  

”Nyt on aika.” 
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150. Jeesus sanoo… Oletteko te valmiina Taivaaseennostoon?  

Jätitteko te nämä asiat taaksenne? 

 
VALMIINA TAIVAASEENNOSTOON?... JÄTITTEKÖ NÄMÄ ASIAT TAAKSENNE? 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Lokakuuta, 2015. 

( Clare ) Herra, mitä on Sinun Sydämelläsi?  

( Jeesus ) ” Taivas. ”  

( Clare ) Taivas?  

( Jeesus ) ” Kyllä, Minä olen innoissani näkemään ilmeen kasvoillanne, kun te näette mitä Minä 

olen valmistellut teitä varten. Jokaiselle teistä, Minä saattaisin lisätä, ei mitään massatuotettua ole 

Minun lahjoissani, jokainen on käsin tehty juuri jokaisen Minun Morsiameni ainutlaatuisuutta 

varten.”  

” Minä olen kaivannut tätä aikaa historiassa, Clare. Koko Minun sydämestäni, Minä olen odottanut 

päivää, jolloin Minä voisin palkita Minun kallisarvoiseni, jotka ovat ammentaneet sydämensä 

uhrilahjana Minulle. Kyllä, Taivaassa on palkintoja edeltä menneille, mutta tulee olemaan jotakin 

hyvin, hyvin erityistä siinä, kun yhdistytte ruumiittenne kanssa kunniassa. Te tulette näkemään.”   

” On tiettyjä asioita, tiettyjä aistimuksia ja suloisuutta, joka seuraa glorifioitua, kirkastettua 

ruumista ja Minä kaipaan nähdä teidät kaikki loppuun valmisteltuina Minun edessäni. Siispä, 

suurella jännityksellä Minä odotan tätä päivää. Kyllä, kuten te ajattelette, se on Minulle lohtu, joka 

pehmentää iskua niin monesta kadotetusta sielusta ja kuitenkin suuri Herätysliike tulee 

pyyhkimään Maapalloa teidän lähtönne jälkeen ja tämä herätysliike tulee olemaan niin 

intensiivistä, että jotkut tulevat olemaan mitä onnellisimpia kuollakseen Minun puolestani.”  

” Teidän Taivaaseennostonne tulee olemaan kiistaton todistus siitä, että MINÄ OLEN ja Minä olen 

palkitseva heidät, jotka Minua ahkerasti etsivät.” Kirje Hebrealaisille 11:6.  

” Tämä tulee olemaan merkki jäljelle jääneille, että Minä olen mennyt valmistelemaan paikkaa 

heille, myöskin. Ja vaikka he tulevat kohtaamaan giljotiinin, heitä tullaan lohduttamaan sillä, että 

tämä Kyynellaakso on viimein tullut päätökseensä ja että he ovat ikuisesti vapaita ruumiittensa 

taakoista. Tämä ylläpitää monia juuri heidän lähtöhetkeensä asti. Tämä tule olemaan merkki 

myöskin, että MINÄ OLEN todellinen – heidän pyöveleilleen. Monet pyövelit tulevat pian 

seuraamaan heidän jalanjäljissään, kun heidät valtaa näkemys sen todellisuudesta Kuka Minä 

Todella Olen.”  

” Nyt, palatkaamme perusasioihin. Teidän joukossanne yhä on heitä, jotka ovat valinneet jatkaa 

synnissä asumista ja toivoen, että Minä ottaisin heidät Taivaaseennostossa. Minun Morsiameni ja 

potentiaaliset Morsiamet, teidän täytyy lopettaa synnin teot. Moni teistä ei yhäkään yhdistä 

asioitanne tilaa syntiin.” 

( Clare ) Herra, entä Sinun Armosi?  
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( Jeesus ) ” Armo on niitä varten, jotka ovat tietämättömiä tai niin heikkoja niin että heidän 

jokainen yrityksensä epäonnistuu. Minä osoitan heitä teistä, jotka ajattelette kuin maailma 

ajattelee ja hyväksytte käyttäytymiset, jotka maailma hyväksyy – ajatellen virheellisesti, että Minä 

olen samaa mieltä. Mutta Minä en ole. Siksi, olkaa pyhiä, koska Minä olen pyhä.”  

” Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, 

tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin 

kaikessa vaelluksessanne pyhiksi.” 1.Pietarin Ensimmäinen Kirje 1:14-15. 

” On vielä joitakin, jotka kieltäytyvät menemästä naimisiin asuinkumppaninsa kanssa. Te teette 

huorin. Soveltuvuus on ohittanut oikeamielisyyden arvojärjestyksessä.”  

” Mutta ilman oikeamielisyyttä teidän sielunne riippuu Hornan yläpuolella, saati sitten, että teillä 

olisi etuoikeus tulla otetuksi Taivaaseennostossa. Onko se sen arvoista, rakkaat? Oletteko te 

valmiita löytämään itsenne helvetin tulista, koska te kieltäydyitte tekemästä sitä, mikä on oikein?”  

” Mitä hyötyä teille on Pyhien Kirjoitusten tietämisestä ja teidän omistautumisestanne on teille, jos 

teidät tuomitaan ei-uskovien kanssa teidän käyttäytymisenne takia. Jotkut teistä leikkivät tulella, 

ajatellen… ”Minä menen näin pitkälle ja en sen pidemmälle.” Ettekö te tiedä, että te teitte syntiä 

jo ensimmäisillä suudelmilla?”  

” Tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla, kyllä. Mutta mielihyväänne heittäytyminen ilman 

rajan ylittämistä ON rajan ylittämistä Minun Kirjassani. Pitäkää ajatuksenne, vilkaisunne 

kertakaikkisen puhtaina ja veljellisinä/sisarellisina. Älkää valako bensaa liekkeihin ja ajatelko, että 

te olette viattomia. Älkää lykätkö kääntymistänne huomiseen; huomista ei ole teille taattu.”  

” Miksi Minä puhun niin karskisti niille, joita Minä rakastan? Minä rakastan teitä, enkä halua teidän 

menettävän kaikkea, mitä te olisitte voineet hyötyä, jos te vain olisitte suojelleet itseänne ja olleet 

varuillanne. Te olette tulleet tänne asti; älkää menettäkö kaikkea. Välttäkää jokaista 

mahdollisuutta syntiin. Älkää tulko houkutelluiksi asemaan, jossa te voitte menettää kontrollin. 

Pitäkää kaikki puhtaana ja sääntöjen mukaisina.”  

” Älkää varastako. Älkää paisutelko kuluja, tehkö pintapuolisesti tai vääristelkö tietoa saadaksenne 

mitä haluatte. Pienet ketut todellakin pilaavat viinin. Olkaa varuillanne, koska vastustaja on 

jatkuvasti opiskelemassa teidän liikkeitänne nähdäkseen, missä te olette 

haavoittuvaisimmillanne.”  

” Älkää valehdelko, älkää vääristelkö, älkää väännelkö toisten sanoja sopimaan teidän 

agendaanne. Minä kammoan väärää todistusta ja toistuvasti luovutan heidät erilaisille 

koettelemuksille, paholaisten seulottavaksi.”  

” Älkää lyökö palvelija kavereitanne. Kohdelkaa vaimoanne, aviomiestänne kuin omaa lihaanne; 

mukautukaa toistenne tahtoon vilpittömässä ja sydämeenkäyvässä rakkaudessa. Poistakaa 

itsestänne ylimieliset ja väheksyvät katseet, epäkunnioittava käytös. Nöyrtykää ja Minä nostan 

teidät ylös. Vaimot totelkaa miestenne toiveita, jopa sanomattomia toiveita. Aviomiehet olkaa 

helliä, kärsivällisiä ja anteeksiantavia vaimoillenne, jotka hyvin usein eivät puhu avoimesti 

taakoistaan, vaan kantavat paljon sitoumuksistaan teille.” 
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” Älkää altistako itseänne sopimattomalle käytökselle musiikissa, elokuvissa ja viihteessä. Synnin 

katsominen on siihen osallistumista. Ainakin vähintään, te annatte sille hyväksyntänne ja tuette 

sitä. Parempi, että teidän silmänne, sydämenne ja mielenne eivät ikinä, koskaan altistuisi tälle.”   

” Kuten on kirjoitettu… ”Minä tahdon noudattaa nuhteetonta vaellusta; milloin tulet sinä minun 

tyköni? Minä tahdon vaeltaa huoneessani vilpittömällä sydämellä. En kiinnitä silmääni siihen, mikä 

turmiollista on, eksyttäväistä menoa minä vihaan: ei saa se minuun tarttua. Nurja sydän 

väistyköön minusta; pahasta minä en tahdo tietää.  

 

Joka salaa panettelee lähimmistänsä, sen minä hukutan; jolla on ylpeät silmät ja kopea sydän, sitä 

minä en siedä. Maan uskollisia minun silmäni etsivät, että he asuisivat minua lähellä; joka vaeltaa 

nuhteettomuuden tietä, se on oleva minun palvelijani. Vilpin tekijä älköön asuko minun 

huoneessani, valheen puhuja ei kestä minun silmäini edessä.” Psalmi 101:2-7. 

” Nyt kun te tiedätte nämä asiat, onnellisia te tulette olemaan, jos te teette ne. Minä aion 

kehottaa teitä olemaan ylireagoimatta tähän viestiin. Jos olette synnissä, tulkaa pois siitä. Minun 

Henkeni on monta kertaa vieraillut teidän luonanne varoitusten kera; nyt ei ole aika sekoilla tai 

olla laiska.”  

” Kenellekään ei ole taattu yhtään päivää tällä Maapallolla. Huominen voi olla viimeisenne. 

Uudistakaa elämänne nyt; älkää lykätkö sitä. Jälleen Minä sanon teille, älkää lykätkö sitä!”  

” Niitä, joita Herra rakastaa, niitä Hän kurittaa. Älkää vääristelkö sitä, mitä Minä olen sanonut ja 

tehkö tuomitsemisen peittoa itsellenne. Jos te olette synnissä, te tiedätte sen hyvin. Loput teistä 

Rakkaista, jotka olette taistelleet hyvän taiston ja poistaneet itsenne synnin mahdollisuuksista; te, 

jotka olette kärsineet yksinäisyydestä mieluummin kuin jatkaneet huoraamisessa – te olette 

maksaneet suuren hinnan ja suuri on myös palkkionne Taivaassa.”  

” Ne teistä, jotka kieltäytyvät valehtelemasta hallinnolle, kieltäytyvät sanomasta väärää todistusta 

– hyvin tehty. Minä sanon teille. Se on saattanut maksaa teille paljon maallista hyvää, mutta mitä 

teitä hyödyttää saada koko maailma ja menettää oma sielunne? Te voitte sen vuoksi olla 

köyhempiä, mutta te olette valinneet sen, mikä oli oikein.”  

” Ne teistä, jotka ovat pitäneet itsenne puhtaina maailman tahraantumisista – hyvin tehty, Minä 

sanon teille. Te olette seuranneet niitä hienovaraisia johdatuksia, joita Minä olen laittanut teidän 

omaantuntoonne. Minä olen onnellinen teidän sydämessänne ja löydän suurta lohdutusta siellä.” 

” Ne teistä, jotka ovat olleet juorujen, panettelun ja pahojen ihmisten uhreja, kuitenkin olette 

rukoilleet heidän puolestaan vilpittömällä sydämen aikeella – te hyvin paljon muistutatte Minua 

Minun Orjantappurakruunussani. Minulla ei ole vaikeuksia huomata teitä Taivaaseennostossa.”  

” Asukaa nyt turvallisesti Minun rintojeni välissä ja vastaanottakaa Minulta runsaasti rakkautta 

kaadettavaksi tämän armottoman ja langenneen maailman päälle. Teidän rakkauttanne tarvitaan 

ja Minun iloni on ravita teitä hienoimmalla viinillä.”  

” Minä siunaan teitä kaikkia nyt. Ja sanon teille, Minun Henkeni on teidän kanssanne, 

huomatakseen teidät syylliseksi johonkin, joka estäisi teidän ottamisenne Taivaaseennostossa. 

Siispä, kiinnittäkää huomiota asiaan. Älkää välttäkö harkitsemasta tätä ääntä, vaan kuunnelkaa 

hyvin huolellisesti. He, joita Minä rakastan – niitä Minä oikaisen.” 
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151. Jeesus sanoo… Antakaa anteeksi Vihollisillenne.  

Anteeksiantamattomuus on Tukos Armossa 

 
ANTAKAA ANTEEKSI VIHOLLISILLENNE… ANTEEKSIANTAMATTOMUUS ON TUKOS ARMOSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Lokakuuta, 2015. 

( Clare ) Herra on meidän kanssamme viisaudessa ja totuudessa, Sydänasukkaat. Ja Hänellä on 
kaunis opetus Anteeksiannosta tänä iltana.  

No niin, minun täytyy ottaa tässä hetki ja antaa teille vähän taustatietoa tästä viestistä. Meillä on 
ryhmä ihmisiä, arvelen, että useita kanavia, jotka eivät pidä siitä, mitä Herra on opettamassa 
tämän kanavan kautta ja ovat ottaneet huolekseen saarnata meitä vastaan. Olen vain ällistynyt 
siitä.  

Minusta se on sekä – huvittavaa että imartelevaa – että he näkevät niin paljon vaivaa – 
ponnistelua ja aikaa – vain sulkeakseen alkulähteen, jonka Sinä olet aukaissut. Eikö heillä ole 
elämää?  

Jeesus aloitti… ”Oi, kyllä heillä on elämä… Minun puolustamiseni.”  

( Clare ) Sinun täytyy rakastaa heitä, Herra.  

( Jeesus ) ”Oi, kyllä Minä rakastan. Kaikella sillä, mitä Minulla on annettavaa.”  

( Clare ) Minä tiedän. Auta minua rakastamaan heitä, myös? Pyydän?  

( Jeesus ) ”Jos näet sen Minun näkökulmastani, sinä et voi olla rakastamatta, vaikka heidän 
intohimonsa on väärässä paikassa. Enkö Minä ole sanonut, että Minä haluan ihmisten olevan joko 
kuumia tai kylmiä? He eivät ole uskossaan haaleita, sitä sietää juhlia. Jatkakaamme nyt.”  

( Clare ) Mistä Sinä haluat puhua, Herra?  

( Jeesus ) ”Vihollisillesi anteeksi antamisesta.”  

( Clare ) Minä en halunnut puhua siitä… Siispä pyysin Ezekieliä… ”Kultaseni, pyydän, varmistaisitko, 
että tämä on Herra?” ja rukoilin noin minuutin ja me molemmat saimme varmistuksia. ”Oi Herra, 
en halua kuulla sitä juuri nyt.”  

( Jeesus ) ”Siksi sinun täytyy. Sinua täytyy muistuttaa. Tässä on asioiden välisiä 
vuorovaikutussuhteita, joista hyvin harvoilla ihmisillä on täyttä ymmärrystä, koska he eivät voi 
nähdä henkeen ja nähdä tukosta armossa, joka seuraa anteeksiantamattomuutta. Se on hyvin 
paljon kuin moottoritie ruuhka-aikana… jokainen menee omaan suuntaansa, menee kotiin, täyttää 
kohtalonsa, säilyttää eteenpäin menevän liikkeensä.”  

”Sitten tulee kahden tai kolmen auton kolari ja kaikki pysähtyy; kaikkia viivytetään, ei vain 
onnettomuuteen osallisia. Sitä ihmiset eivät näe tai ymmärrä. Kuitenkin, kun olet hengessä, voit 
nähdä kuinka laajalle ulottuvia anteeksiantamattomuuden kahleet ovat. Usko tai älä, se jatkuu 
sukupolvia.”  

Tapahtuu myös toinen tukos – tämä on omassa sielussasi. Alue, joka oli vapaa ja kirkas ja virtaava, 
nyt siihen osuu piikki joka kerran, kun olosuhteet hämärästi muistuttavat menneestä 



 
178 

 

tapahtumasta. Se laukaisee hälytyksiä, nostattaa vihaa, syyllisyyttä – todellista tai kuviteltua. 
Saatana saa paljon hyötyjä näistä kohtaamisista. Ihmisluonnossa on niin paljon hyödynnettävää; 
tarve olla oikeassa, tarve saada päätös, tarve todistaa oma näkökantansa.” 

”Kun henkilö on saanut anteeksi, sellaisia taakkoja ei ole. He saattavat muistaa tapahtumat, jotka 
aiheuttivat heille kipua, mutta he päästävät siitä irti ja menevät eteenpäin. Clare, henkilöä auttaa 
niin paljon, kun hän näkee itsensä vähempänä kuin muut, ei väliä, mitkä hänen lahjansa ovat. Itse 
asiassa, mitä enemmän heillä on lahjoja, sen suurempi tarve on pienuutensa näkemiseen.”  

”Pieni sielu ei loukkaannu vähäisestä, he ovat vain niin valmiita selittelemään vihollistensa motiivit 
olemattomiin, keksien tekosyitä vainolleen, samaan aikaan antaen anteeksi ja mennen eteenpäin. 
He myös ymmärtävät, että Minä sallin ja käytän kaikkea, mitä tapahtuu, työkaluna heidän 
täydellistämisekseen. He ymmärtävät syvällisesti, että Minä olen jokaisen tapahtuman takana 
heidän elämissään, jopa siinä määrin, että he jopa riemuitsevat menetyksistä ja takaiskuista.”    

( Clare ) Minä yritän, Herra.  

( Jeesus ) ”Kyllä, sinä yrität. Se on ihailtavaa. Nyt Minä toivon, että ne teistä, jotka seuraavat 
kanavaasi, tekisivät samoin. Minun Morsiameni, älkää tulko sotkeutuneeksi 
epäoikeudenmukaisuuksiin, joita koette. Ymmärtäkää, että teiltä myös on puuttunut 
kaukokatseisuutta ja viisautta menneessä. Te myös olette syyttäneet viattomia ihmisiä; te myös 
olitte sokeita sille, mitä Minä sallin ja kontrolloin. Te myös, epäonnistuitte tunnistamaan Minun 
Henkeni uusia ja epätavallisia liikkeitä muiden keskuudessa.”  

”On merkki huomattavasta ja Jumalallisesta kypsyydestä, kun astuu taaksepäin ja vain havainnoi, 
ilman että tulee sotkeutuneeksi. Rukoilkaa vainoajienne puolesta, rukoilkaa syvästi ja 
sydämestänne. Tarpeeksi pian Minä tulen vastaamaan rukouksiinne, kun Minä olen lopettanut 
käyttämästä heitä teidän täydellistämiseksenne.”  

( Clare ) Siitä tulee mieleen tarina Graham Cookesta, Herra. Saanko jakaa sen?  

( Jeesus ) ”Pikaisesti, Minun Rakkaani. Ole hyvä.”  

( Clare ) Kaksi miestä osallistui Graham Cooken joka ikiseen konferenssiin ja he istuivat hyvin 
edessä, tehden runsaasti muistiinpanoja. Myöhemmin, he panettelivat häntä internetissä, löytäen 
vikaa tavassa, jolla hän siteerasi Pyhiä Kirjoituksia, saarnasi, suhteesta, joka hänellä oli Jumalan 
kanssa. He kutsuivat häntä pahaksi, vääräksi profeetaksi ja olivat vuosia piikkinä Grahamin 
kyljessä, aivan eturivissä. Ja yhtäkkiä he katosivat.  

Graham näki joko unen tai näyn. Herra toi hänet kuvanveistäjän studioon ja näytti hänelle upeaa, 
miestä esittävää veistosta. Jeesus sanoi hänelle… ”Haluaisitko tavata kuvanveistäjät?” Graham 
vastasi sen olevan hänelle kunnia. Kaksi miestä, jotka olivat panetelleet häntä kaikki ne vuodet, 
astuivat esiin verhon takaa. Jeesus sanoi Grahamille… ”He ovat tämän sinua esittävän veistoksen 
kuvanveistäjät.”  

( Jeesus ) ”Siispä näette, että Minä käytän hyvin kaiken ja kaikki, ei väliä, kuinka pimeiltä ja rumilta 
he saattaisivat näyttää. Havainnoikaa laajemmalta näkökannalta, mitä tällaiset kuin nämä 
saavuttavat Minun Valtakunnassani. Minä aion käyttää niitä suistamaan raiteiltaan kaikki 
kirjanoppineet ja Fariseukset, jotka hyökkäävät kanavaasi kohtaan ja mikään sinua vastaan 
muodostettu ase ei tule menestymään; pikemminkin sinä tulet menestymään siitä.”  

”Tämä on niiden perintö, jotka ovat valmiita hylkäämään uskonnon mausoleumit (=hautaholvi) ja 
harjoittamaan suhdetta Minun kanssani, se perustuu todelliseen Pyhien Kirjoitusten 
kokemukseen, josta tulee elämää tavoilla, joita ei ole ennen nähty. Tämä on Elpymistä, joka 
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kääntää uurnia ja tuhkia ja tuo elämää kuiviin luihin, jotka on jätetty jäljelle Saatanan voittojen 
todistukseksi Minun kirkostani.”   

”Minä teen uuden asian. Se on versomassa ja kaikki ne, jotka ahkerasti etsivät Minua, halukkaina 
laittamaan sivuun lempioppinsa, jotka pitivät heitä vankinaan, heräävät eloon ja kokevat Taivaan 
kunniat tässä ja nyt.”  

”Minun Valtakuntani on tulossa. Minun tahtoni on tapahtumassa.”  

”Riemuitkaa, Maapallon asukkaat. Minä olen ennallistamassa elämää Minussa, eikä mikään asia, ei 
mikään ase, ei valhe tai kukaan voi pysäyttää sitä. Menkää nyt eteenpäin, Minun kallisarvoinen 
perheeni ja antakaa anteeksi. Vapautukaa kaikesta kaunasta; rukoilkaa vilpittömästi ja sydämestä, 
niiden puolesta, jotka ovat vankeudessa.”  

”Minä kerron teille Totuuden… jonakin päivänä he tulevat kiittämään teitä.” 

 

 

152. Jeesus sanoo… Nämä Sanat tulevat johtamaan teidät kaikkeen Totuuteen &  

Estävät teitä Erehtymästä 

 
NÄMÄ SANAT JOHTAVAT TEIDÄT KAIKKEEN TOTUUTEEN & ESTÄVÄT TEITÄ EREHTYMÄSTÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Lokakuuta, 2015. 

( Clare ) Minä olen aikamoinen taakka itselleni. Tämä ruumis on tyranni! Ja silti minä en ole saanut 

sitä hallintaani.  

Jeesus aloitti… ” Menkäämme yli sinun ruumiisi. Meillä on työtä tehtävänä sielujen kanssa, Minun 

Rakkaani… anna sinun ruumiisi palvella sinua, tee mitä täytyy, mutta menkäämme eteenpäin 

sielujen kanssa. Minun vuokseni?”  

( Clare ) Kyllä, Totta kai, Herra, sitä minäkin haluan.  

( Jeesus ) ” Jos siitä on yhtään lohtua sinulle, sinä et tule saamaan tyrannia haltuun täällä 

Maapallolla. Siispä, anna sen olla. Anna sen vain olla, keskity sieluihin.”  

( Clare ) Herra, sitä minä haluan tehdä. Mutta minulla on tämä kieltäytymiseen ja paastoon ja 

kaikkeen siihen liittyvä asia… 

( Jeesus ) ” Sinun ei tarvitse kuunnella pimeän puolen tuomitsemista siitä, että sinä syöt tätä ja et 

syö sitä; se on täydellistä savuverhoa, jolla heitetään sinut takaisin itseesi syyllisyydessä. Ja Minä 

lisäisin: monet, monet, monet lankeavat siihen. Älä sinä ole yksi heistä.”  

” Minun Morsiameni, joka kerta, kun teidän keskittymisenne heilahtaa muista ja heidän 

huolehtimisestaan teidän omiin vikoihinne ja puutteisiinne, teidän tulisi epäillä, että 

tuomitsemisen demoni on lähetetty estämään teitä ajattelemasta muita. Ainut poikkeus siihen 

sääntöön on, kun Minä sallin teidän nähdä omat puutteenne, niin että te ette tohdi nostaa 

päätänne ylös ja vähätellä muita… ei edes ohikiitävän ajatuksen ajan. Se on yksi tyranni, jota 

teidän tulisi työstää öin ja päivin saadaksenne sen hallintaan.” 
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” Ja sinä, Minun Rakkaani? Milloin sinä tulet rentoutumaan Minun läsnäolossani ja lopettamaan 

epäilemisen olenko se Minä? Joka ilta sinä epäilet, että tulenko Minä puhumaan sinun kanssasi. 

Milloin sinä tulet luottamaan Minuun, Clare?”  

( Clare ) Kun olen Taivaassa Sinun kanssasi? Taivaassa minä tulen selvästi näkemään hengellisiä 

asioita.   

( Jeesus ) ” Mutta Minun lampaani kuulevat Minun ääneni… ja sinä tunnet Minun ääneni. Voisiko 

se olla toisten arvostelu, joka saa aikaan sen, että sinä jatkat epäilemistä?”  

( Clare ) Herra, miksi Sinä kysyt? Mikään ei ole sinulta salattua… mutta todella, minä tiedän, että 

demoni ei koskaan nuku ja koska Sinä olet lähettänyt minut johdattamaan muita, minulla ei ole 

varaa johtaa heitä harhaan. 

( Jeesus ) ” Ja siksi Minä lähetin Ezekielin sinun elämääsi, Minun Rakkaani. Ja Carolin, Minä 

saattaisin lisätä. Sinä tiedät ja ymmärrät, että niin kauan kuin sinä pidät pääsi alhaalla matalalla, 

Minä suojelen sinua.” 

” Kun sinä nostat itsesi ylös tuomitaksesi muita, silloin sinun täytyy pelätä petosta.” 

 ( Clare ) Minä yritän olla tekemättä sitä ollenkaan. Minä vihaan sitä ja en halua mitään osaa siihen.  

 ( Jeesus ) ” Mutta sinä tulet aina tuntemaan kiusausta siihen suuntaan, koska se on nopein tapa, 

millä Minun palvelijani lankeavat ja demonit tietävät sen hyvin. Katsohan, kun sinä ryhdyt 

tuomitsemaan muita, sinä teet syntiä. Aivan kuin on kirjoitettu Matteuksen Evankeliumissa 7:1-3… 

”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi; sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; 

ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta 

et huomaa malkaa omassa silmässäsi?”  

( Clare ) Mutta Herra, meidän pitää käyttää erottelukykyä henkiin ja mitata Pyhiin Kirjoituksiin 

nähden, vai?  

( Jeesus ) ” Erottelukyvyn käyttö henkiin on kokonaan toinen asia kuin veljen tai sisaren 

arvosteleminen.”  

” Kyllä, teidän täytyy aina mitata Minun Sanaani vasten, mutta teidän täytyy myös tehdä se 

lähtökohdasta, joka on avoin Minun Sanani uudelle ymmärtämykselle. Pyhissä Kirjoituksissa on 

löytöjä, joita ei ole vielä tehty. Ja ne, jotka yhdistävät pisteet, Minun Henkeni johdattamana, heitä 

tullaan haastamaan ja tuomitsemaan Minun Sanani paljastamisesta. Tämän tekevät epävarmat 

ihmiset, jotka aina yrittävät kiihottaa muita omiin oppeihinsa, turvallisuuden ja ”oikeassa 

olemisen” vuoksi kaiken aikaa.”  

” He ovat niin peloissaan, että heitä johdetaan harhaan, että he tuomitsevat Minun Henkeni 

oikeutettuja liikkeitä, koska se on vierasta heille ja se uhkaa heidän aluettaan. Ja asiaan liittyy 

mustasukkaisuutta. Monet salaisesti ajattelevat, että jos Minä en anna heille paljastusta, se ei 

mitenkään voi olla totta. Siitä tulee heidän perusteensa tuomita muita. He tekevät suurta tuhoa 

Jumalan Valtakunnalle Maapallolla.”  

” Siksi erottelukyvyn käyttö on ehdoton välttämättömyys. Te ette halua tapella Jumalaa vastaan.” 



 
181 

 

” Kuten on kirjoitettu… ”Sillä, jos tämä hanke eli tämä teko on ihmisistä, niin se tyhjän raukeaa; 

mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa. Varokaa, ettei teitä ehkä havaittaisi 

sotiviksi itse Jumalaa vastaan.” Apostolien Teot 5:38. 

 ” Esimerkiksi Minä en antanut vakaata kiteytystä Kolminaisuudesta. Kuitenkin se on Sanassa, jos 

te katsotte huolellisesti ja Minun Henkeni johdatti Minun Apostolejani tekemään kytkökset ja 

perustamaan vakaan Kristillisen opin. Kuitenkin, jos te ette usko sitä, te ette mene Helvettiin – 

joten älkää alkako tulkitsemaan lakia Minulle!” 

” Jotkut ihmiset ovat niin epävarmoja ja he jatkuvasti yrittävät tehdä kaiken ympärillään olevan 

sopimaan mustavalkoiseen luokitteluun. Ja tässä Minä EN puhu moraalittoman käytöksen 

oikeuttamisesta, kuten homoseksuaalisuudesta ja sen julistamisesta harmaaksi alueeksi; siinä ei 

ole mitään harmaata. Se on synti.” 

” Minä puhun enemmän jokaisen ja kaiken puristamisesta teidän muottiinne, ottamalla mielipide 

ja tekemällä siitä muuttumattoman opin, jolla tuomita muita, jotka eivät jaa teidän 

mielipidettänne. Näin Fariseukset tekivät. Varokaa Fariseusten hapatusta; ne, jotka syövät siitä, 

tullaan kutsumaan tuomiolle vahingosta, minkä he tekivät.”   

( Clare ) No niin Herra, sitten… niin, jos on uusi paljastus olemassa olevissa Pyhissä Kirjoituksissa, 

kuinka me mittaamme sitä menneisyyden tulkintoihin?  

( Jeesus ) Pyhät Kirjoitukset ovat kerroksittaisia: profetia, historia, kehotus, viisas ohje, inhimilliset 

asiat, kaikki elämän osa-alueet, terveys – jopa voideltu ajankohtaisesti juuri teitä varten – tai kuten 

sitä kutsuttiin, Jumalan Oraakkeli. Ennen kuin kuningas lähti taisteluun, hän kutsui profeetat tai 

papit kysymään neuvoa Minulta lopputuloksesta. Tämä on Jumalan Oraakkeli ja se on lahjoitettu 

kaikille uskoville siitä lähtien, kun Minä repäisin verhon, joka erotti teidät Minusta.”   

” Minun Henkeni avulla ihmiset tekevät tuoreita havaintoja, asioita, jotka eivät koskaan 

juolahtaneet kenellekään aikaisemmin. Tänä on Minun tekemää, sillä te elätte petollisessa ajassa, 

missä valehtelevat henget vääristelevät totuutta. On tiettyjä asioita, jotka eivät koskaan tule 

olemaan oikein ja Minä olen tehnyt sen selväksi.”  

( Clare ) Siispä Herra, kuinka me käytämme erottelukykyä huomataksemme, jos jokin on Hengen 

johdattamaa ja uusi paljastus jo olemassa olevista Pyhistä Kirjoituksista, tai jos se on valon 

henkenä pöyhistelevien demonien oppeja?  

Siinä vaiheessa minä muistin tämän Pyhän Kirjoituksen – Paavalin Ensimmäinen Kirje 

Timoteukselle 4:1-2… ”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta 

ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden 

vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty.”  

No niin, opettajat voivat näyttää ja kuulostaa hyvältä keskiveroihmisestä… Mutta ovatko ne 

vilpittömiä ja Sinussa, Herra?  

Jälleen minua muistutettiin Toisesta Korinttolaiskirjeestä 11:13-15… ”Sillä semmoiset ovat 

valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, sillä 

itse Saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät 

vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.”  
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( Jeesus ) ” Ja sinä olet juuri vastannut omaan kysymykseesi, Clare. ”Heidän loppunsa on oleva 

heidän tekojensa mukainen.” Te tulette tuntemaan heidät hedelmistään. Yksinkertaisesti. 

Maistakaa hedelmää… Onko se kitkerää, korruptoitunutta, täynnä kaunaa, arvostelua, syytöstä ja 

vihaa? Vai onko se makeaa? Rauhantahtoista, hellää, ystävällistä, rauhallista ja johtaa syvempään 

suhteeseen Minun kanssani, mikä aina tulee kantamaan lisääntyvän oikeamielisyyden hedelmää, 

johtaa pois synnistä, saa katumaan ja tekemään lujan päätöksen elää elämää, jota Minä olen 

määrännyt. Nämä ovat selviä todisteita siitä, että se, mikä on opetettu, on Minulta peräisin.” 

” Hyvä puu ei voi kantaa huonoa hedelmää. Maistelkaa hedelmää. Minun Rakkaani, sinä olet ollut 

Minun kanssani ja saanut Minun ohjeitani jo niin kauan, että sinun tulisi tietää kaikki nämä asiat, 

siis miksi sinä kysyt?”  

( Clare ) Hmmm… Siis että, kun minä olen saarnannut muille, että minua itseäni ei suljeta pois… 

( Jeesus ) ” Pane pois pelkosi, Clare. Sinä elät elämää, jonka Minä olen nimennyt sinulle. Sinulla on 

Minun siunaukseni ja hyväksyntäni – mitä muuta sinä voisit haluta?  

( Clare ) En mitään Herra, ehdottomasti en mitään. 

( Jeesus ) ” Minun Morsiameni, Minä olen tehnyt erottelukyvyn käytöstä teille helppoa… maistakaa 

hedelmää. Älkää järkeilkö tai kiistelkö loogisella mielellänne. Teiltä jää aina jokin huomaamatta ja 

se voi johtaa loppumattomiin tiedusteluihin, ristiriitaisuuksiin ja vääriin johtopäätöksiin. Mutta yksi 

asia tulee aina paljastamaan lähteen todellisen luonteen: ja se on – hedelmä. Hyvä puu ei voi 

kantaa huonoa hedelmää.”  

” Vaalikaa näitä sanoja, sillä ne tulevat johtamaan teidät totuuteen ja estävät teitä erehtymästä.” 

 

 

153. YLLÄTYS TAIVAASSA… ARMOJA JAETAAN SINUN PUOLESTASI 

 
Claren EKirjasta ”Morsiamen Kronikat”, 9.Maaliskuuta, 2007 

Dialogi Jeesuksen ja Claren välillä…  

( Clare ) Jeesus ja minä olimme pienessä veneessä ylittämässä erittäin suurta järveä, suuntasimme 

joitakin suuria, jyrkkiä vuoria kohti, jotka näkyivät kaukaisessa rannassa. Näen itseni nuorena 

naisena veneen kokassa. Olemme saapuneet rehevään poukamaan, jossa on tiheää viidakkoa, 

jyrkkiä kukkuloita nousee molemmin puolin. Vesi on turmeltumattoman smaragdinvihreää 

väriltään ja pohja on valkeaa hiekkaa. Me lähestymme poukamassa olevaa laituria, ja siellä on 

pieni joukko alkuasukas naisia ja lapsia, jotka ovat tulleet jännittyneinä tervehtimään meitä. Minä 

olen aika yllättynyt, koska en tunne ketään heistä, kuitenkin he tuntuvat tuntevan minut. Jeesus 

vastasi minun puhumattomiin ajatuksiini… 

( Jeesus ) ” Sinä olet heidän äitinsä. ” 

( Clare ) Olenko minä? Minä vastasin epäuskoisesti, mutta kuinka se voi olla mahdollista, Herra? 

( Jeesus ) ” Kuka tahansa, joka tekee Isän tahdon, on heidän Äitinsä. ”  
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( Clare ) Sen jälkeen kun pysähdyimme laiturille, Jeesus nousi ensin ja sitten auttoi minua. 

Välittömästi lapset ympäröivät meidät ja alkoivat laittamaan orkideoita minun hiuksiini. Yksi 

tukevatekoisista alkuasukas naisista käveli luokseni naisjoukon kanssa ja asetti herkästi kirjotun 

valkean satiini scapulan, jossa oli kultalankakirjailua ja valkeilla silkkisolmuilla koristellut päät, 

minun olkapäilleni. Se oli toteutettu erinomaisella taidolla. Jeesus selitti… 

( Jeesus ) ” He ovat tehneet tämän sinulle, koska rakastat heitä suuresti. Monia armoja jaettiin 

sinun puolestasi heille. Niinä aikoina, kun toiset eivät vastanneet meidän töihimme, armoja 

vuodatettiin köyhille ja yksinkertaisille ihmisille, jotka vastasivat. Täällä on monia pyhimyksiä, 

poikkeuksellisia pyhimyksiä. ” 

( Clare ) Yksi pikkupoika ahtautui joukon läpi vanhemman tytön kanssa ja toi minulle osterin 

kuoren, jonka keskellä oli ihana helmi. Hän katsoi minun silmiini ja minä hänen silmiinsä, ne olivat 

kuin ikkunat ikuisuuteen. Poika oli pieni, sielu suunnaton. Ohikiitävän hetken ajan ymmärsin 

hieman siitä hurmostilasta, jota meidän täytyy aiheuttaa Herralle rakkaudellamme Häntä kohtaan 

ja miksi Hän on halukas kärsimään niin kauheasti juuri tämän yhden kallisarvoisen sielun takia. 

Jeesus esitteli hänet minulle… 

( Jeesus ) ” Hänen nimensä on Pantutu, ja hänen sisarensa on Eruru. Minä olen säästänyt tämän 

sinulle kaikkein erityisimpänä yllätyksenä. ” ( On syntymäpäiväni jälkeinen päivä. ) 

( Clare ) Minä olen niin otettu, niin kiitollinen, minun silmäni vuotavat kyyneleitä. ” Mitä minä voin 

tehdä puolestasi, pikkuinen? ” 

Hän vastasi… ” Sinä olet tehnyt jo niin paljon! ” 

( Clare ) ” Kallisarvoinen! ” Suutelin hänen pikku kättään ja nostin hänet syliini. Pidellen häntä, hän 

nojasi pikku päätään minun sydämeeni ja tunsin ajautuvani käsittämättömään rakkauden 

vaihtoon. Kun olin jälleen oma itseni, me olimme erkanemassa soutuveneellämme. Katsoin pikku 

Pantutuun, joka vilkutti ja sanoin, ” Herra, eikö ole mitään erityistä mitä voisimme antaa hänelle? ”  

Jeesus ojensi minulle pienen kultaketjun ja medaljongin, jossa oli Hänen kuvansa kohokuvioituna 

sen päällä, sisällä oli kaksi kuvaa, joita en nähnyt. Minä viskasin sen hänelle rannalle ja ottaen 

pieniin käsiin sen, hän tutki sen huolellisesti ja sitten katsoi ylös valtava virne kasvoillaan, kun hän 

asetti sen päänsä ympärille. Jeesus vakuutti minulle…  

( Jeesus ) ” Minun Rakkaani, tämä on todellinen paikka Taivaassa, jossa on todellisia sieluja, sinun 

omia jälkeläisiäsi, Meidän jälkeläisiämme. ” 

( Clare ) Siinä vaiheessa soutuveneemme alkoi pikkuhiljaa liikkua takaisin pois poukamasta. 

Vilkutin hyvästiksi ja hän alkoi juoksemaan rantaviivaa pitkin seuraten meitä. ” Pantutu! Pidä 

minut rukouksissasi! ” Sanoin, tietäen, että puhtaiden sielujen rukoukset painavat paljon Isälle.  

( Jeesus ) ” Sinun vuoksesi hän on täällä. Sinun rukouksesi ja uhrauksesi, jotka vapauttivat armoa 

tehden hänen pelastumisensa mahdolliseksi. Niin monia lapsia, niin monia sieluja, joista et tiedä, 

niin monia yllätyksiä! ” 

 ( Clare ) Minä pystyin vain itkemään kiitollisuuden kyyneleitä nähden sellaisen hedelmän 

Taivaassa. Minä mietin myöhemmin, sen jälkeen, kun tästä tapahtumasta oli kulunut monta 

vuotta, kaipasin mennä Afrikkaan näyn seurauksena, jonka koin rukoillessani, naiset ja lapset 

kutsuivat apuun kädet kurkottaen. He asuivat kurjuudessa ja olivat niin rahattomia, että olisin 
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halunnut mennä heidän luokseen, mutta kuten Herra halusi, kuuliaisuus piti meidät Yhdysvalloissa, 

mutta en koskaan unohtanut heitä. Ja nyt näyttää siltä, että seurakuntamme, joka ei näyttänyt 

olevan kovin hedelmällinen täällä Amerikassa, jollain mystisellä tavalla toi satoa Afrikassa. Herra 

on luvannut… 

( Jeesus ) ” Minun Sanani ei palaa luokseni tyhjänä, se saattaa loppuun sen, mitä varten Minä olen 

sen lähettänyt. ” 

( Clare ) Me uskomme, että Herra teki kaiken tarvittavan työn jokaisen sielun pelastuksen eteen, 

ristillä, mutta jonkun täytyy viedä sanomaa, ja tässä varmistus rukoukset, paastot ja muut 

uhraukset ovat toimineet katalyyttinä vapauttamassa armoja, joita tarvittiin kenttätyössä. Se on 

ollut meidän kokemuksemme, että kun aherramme sielua varten, ja hän ei hyväksy armoa, Herra 

täydellisessä pelastuksen ekonomiassaan, antaa armon sielulle, joka on valmis ottamaan sen 

vastaan, niin että jopa he, jotka ovat kaukana kenttätyöstä, uhrauksillaan avustavat heitä, jotka 

ovat siellä työskentelemässä.   

 

 

154. Jeesus selittää: Minun Armoni & Millenniumi 

 
MINUN ARMONI & MILLENNIUMI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Lokakuuta, 2015.   

( Clare ) No niin, Sydänasukkaat, Herra on vaihtanut aihetta, ihastuttavasti ja jakaa Hänen armon 
Sydäntään kanssamme tänä iltana – että me kaikki tuntisimme Hänen rakkautensa korkeudet ja 
syvyydet meitä kohtaan.  

Istuin alas tietokoneeni ääreen ylistyksen jälkeen ja Jeesus sanoi, ”Minä haluan puhua sinulle 
Armosta. Armo on Minun ylivoimainen luonteenpiirteeni. Ilman armoa, ei olisi Maapalloa, ei olisi 
ihmisväestöä, ei olisi eläimiä tai kasveja tai mitään kestävää kauneutta.”  

”Vihollinen on tullut tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan ja Minä olen sietänyt häntä Minun 
Armossani, teidän tähtenne. Kuinka Minä rakastan Minun luomakuntaani, kuinka Minä suren sitä, 
miten ihminen on syyllistynyt sen väärinkäyttöön.” 

”Minun Armoni syrjäyttää oikeudenmukaisuuden. Armo kärsii kamppailevan sielun kanssa, armo 
kärsii syntisen kanssa, aavistellen hänen paluutaan Minun luokseni. Te kaikki tarvitsette armoa, 
aivan kuten te tarvitsette ilmaa hengittääksenne. Jos Minä en ulottaisi teille armoa, teitä ei olisi. 
Mutta Minä näen teidän heikkoutenne ja Minulla on paljon myötätuntoa teitä kohtaan, jopa 
teidän synnillisten päätöstenne keskellä.”  

”Minä olen tulossa hakemaan Minun Morsiameni ja hän tulee olemaan puhdas ja Minun Armoni 
viimeistelle työn.” 

 ( Clare ) Minä ihmettelin sitä! Ajattelin, ”Me emme koskaan tulisi olemaan täydellisiä. Kuinka 
Herra aikoo käsitellä sen?” Sinä juuri kerroit meille: ”Minä olen tulossa hakemaan Minun 
Morsiameni ja hän tulee olemaan puhdas ja Minun Armoni tulee viimeistelemään työn.”  
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( Jeesus ) ”Ei sillä, että teidän tulisi laskeutua makuulle tai istumaan, tietäen, kuinka armollinen 
Minä olen. Ei, mitä enemmän te päätätte katua ja elää oikeamielisesti, mitä päättäväisemmin te 
päätätte hoitaa ympärillänne olevien tarpeita, sen mukaisesti te tulette vastaanottamaan armoa.”  

”Ja kuitenkaan Minä en voi jättää mitään tekemättä, siispä täydellistyminen tulee, kun kaikki, mitä 
teillä on täytettävänä, on loppuun saatettu. Ja sitä on NIIN paljon, että se tulee viemään 
ikuisuuden. Te tulette aina oppimaan, kasvamaan, löytämään uutta, hallitsemaan kaiken sen, mikä 
on sydämessänne, kaiken sen, mitä te olette kaivanneet ja jopa kaikki ne asiat, joita ette koskaan 
uneksineet tekevänne. Tämä on yksi suurimmista Taivaan iloista: löytäminen. Ja loputtomat 
löytämiset, mitä te tulette tekemään Taivaassa, tulevat lisäämään tietoanne Minusta ja 
seurauksena on loputon kiittäminen ja ylistys.”  

”Kun Minä tarjoan teille armoa, heikkouksienne ja puutteittenne vuoksi, Minä odotan teidän 
pidentävän armoa muille. Älkää olko niin kuin se poloinen, jolle annettiin suuri velka anteeksi, 
mutta hän kääntyi ja kuristi veljeään, joka oli hänelle velkaa. (Matteuksen Evankeliumi 18:28). 
Älkää olettako, että te olette etuoikeutettuja ja Minä tulen pidentämään armoa, kun oppiläksyä ei 
ole opittu tavanomaisin keinoin. Koska Minä rakastan teitä, on aikoja, jolloin teidän täytyy kokea 
vain hyvin pieni tuomion murunen, koska te olette epäonnistuneet oppimaan menneestä 
käytöksestä.”   

”Älkää erehtykö asiasta, Minä kärsin teidän kanssanne, kun oppiläksystä tulee ankara. Minä suren 
kanssanne  menetyksiänne, mutta Minä olen myös paljon edellänne siinä, kuinka Minä aion 
käyttää tätä oppiläksyä Minun kunniakseni ja kuinka Minä aion siunata teitä, kun te menette 
eteenpäin. Te tiedätte, että Minä käännän jopa pahimmat tapahtumat hyväksi, jollakin tavalla.”   

Paavalin Kirje Roomalaisille 8:28… ”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden 
parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka Hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.”  

( Jeesus ) ”Te ette ehkä näe sitä nyt, mutta ikuisuudessa kaikki tulee olemaan kristallinkirkkaita ja 
kaikki ne asiat, joita te ette koskaan ymmärtäneet, tulevat läpikotaisin paljastetuiksi teille. Oi, mikä 
ilo se tulee olemaankaan mennä takaisin ajassa ja ymmärtää, kuinka Minä olin läsnä teille ja 
johdatin teitä jopa silloin, kun te ette havainneet sitä.”  

”Jokaisen tapahtuman alla on armoa tällä Maapallolla. Minä en pystyisi varustamaan luomakuntaa 
ilman sitä. Minun sydämeni särkyisi, jos Minä en saisi Hyvää aikaiseksi tuhosta. Monet teistä 
katsovat lähestyvää suurta Koettelemusten Aikaa pelolla ja vavistuksella. Ja niin teidän tulisikin, se 
tulee olemaan sellaisen surun aikaa, jota ei voi verrata mihinkään.”  

Markuksen Evankeliumi 13:19… ”Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut 
hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule.”  

( Jeesus ) ”Mutta sen täytyy tapahtua puhdistaakseen tietä Minun Valtakuntani manifestoitua tällä 
Maapallolle. Paha täytyy valjastaa ja pitää jäädytettynä, että te saattaisitte kasvaa tahrattomiksi 
olennoiksi, joiksi Minä teidät tein olemaan. Maapallo täytyy puhdistaa ahneuden saastasta, 
tuhoavista kemikaaleista, pahojen ihmisten kehittämistä sairauksista, Minun kauniiksi tekemieni 
maiden autiudesta, roskista ja teollisuuden jätteiden poisto, ne ovat niin tärvelleet 
koskemattoman Luomakunnan, jonka Minä tein teidän nautinnoksenne. Tietä täytyy puhdistaa, 
Minun lapseni ja se ei tule olemaan kaunista katsottavaa.”  

”Minun Hallintoni perustaminen saa kaiken syntymään, kasvamaan, laajenemaan, luomaan, 
iloisesti tuomaan täyttymykseensä lahjat, jotka lahjoitin ihmisille. Mikä ihme se tulee olemaan 
nähdä maatalouden, teollisuuden, koulutuksen edistyvän ilman, että tuhotaan Maapallo tai 
koskematon kauneus, jotka Minä tulen ennallistamaan.”  
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”Kaikille tullaan antamaan tehtäviä loppuun saatettaviksi, käsityöläisille, politiikoille, 
maanviljelijöille, kouluttajille. Kaikki, mikä teillä nyt on, tulee syntymään ilman korruptiota ja 
kaikkien suurin keskittyminen tulee olemaan Minun ylistämisessäni. Keskittyminen ei tule olemaan 
tietoon, varallisuuteen, kauneuteen tai kykyyn; se tulee olemaan rakkauteen veljeänne ja Minua 
kohtaan. Oi, kuinka tämä tulee muuttamaan kaiken. Se tulee muuttamaan katkerat, katkerat asiat 
suloisiksi ja ravitseviksi.”  

”Teitä ei tulla vaimentamaan tai ymmärtämään väärin, pikemminkin kaikki tulevat taipumaan 
teidän tarpeisiinne ja toiveisiinne, aivan kuten teillä on palvelijan sydän ja taivutte heille. Suurta 
tyytyväisyyttä tullaan löytämään palvelemisesta ja pahamaineisuutta tullaan pilkkaamaan ja 
suosimaan yhdenvertaisuutta. Kuitenkin jokainen tulee loistamaan omalla yksilöllisellä ja 
loistavalla tavallaan. Ei huomiota herättämällä, vaan valaisemaan Minun elämäni kunniaa heidän 
sisällään ja sen hedelmiä.”  

”Ne, jotka pyrkivät hyötymään, varastavat, valehtelevat ja huijaavat muita, tullaan tarkistamaan ja 
käsittelemään niin, että he tulevat oppimaan kulkemaan armeliaisuudessa ja rehellisyydessä. 
Kenenkään ei tulla sallimaan nujertaa tai loukata toista. Oikeus ja Armo tulevat hallitsemaan, kuin 
ei mikään, mitä koskaan kuvittelitte.”  

”Minun enkelini tulevat auttamaan hallinnossa, jonka tulevat tekemään ne, jotka otettiin 
Taivaaseennostossa, Tempauksessa.”  

Pyhä Kirjoitus, Ilmestyskirja (Johanneksen Ilmestys) 20:6… ”Autuas ja pyhä on se, jolla on osa 
ensimmäisessä ylösnousemuksessa, heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat 
olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Hänen kanssaan ne tuhannen (tuhat) 
vuotta.”  

( Jeesus ) ”Jokaiselle sielulle tullaan antamaan osansa Uudessa Maassa, kukaan ei tule olemaan 
joutilas tai ei-toivottu. Kaikki tulevat olemaan tyytyväisiä annettuihin tehtäviin. Oi, on niin paljon 
innolla odotettavaa.”  

”Mutta ennen kuin mitään tästä voidaan perustaa, Minun täytyy ensin päästää valloilleen Minun 
Oikeuteni ja vihani tuhotakseni pahan ja ennallistaakseni planeetan tasapainon. Ihmisten täytyy 
nähdä ahneutensa seuraukset, heidän täytyy oppia kaikkia aikoja varten, että synti on kuolemaksi 
ja ne, jotka ottavat osaa syntiin, ovat kuolemasta.”  

”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa 
Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Paavalin Kirje Roomalaisille 6:23.  

( Jeesus ) ”Mitä pahaa ikinä syntyykään, se tulee olemaan vapaasta tahdosta, sillä Saatana ja 
hänen käskyläisensä tullaan sitomaan ja erottamaan tästä kunniakkaasta yhteiskunnasta. 
Kuitenkin tulee olemaan heitä, jotka itsepäisesti tulevat ajamaan omaa etuaan, muiden 
kustannuksella. Nämä tullaan viemään kouluihin, missä elämän syvät oppiläksyt täytyy oppia, 
ennen kuin he ovat sopivia osallistumaan tähän Valtakuntaan. Te tulette näkemään 
oikeudenmukaisuutta keskellänne – mutta aina ensiksi Minun Armoni.” 

”Minä kerron teille tämän, koska edessä olevat ajat näyttävät pimeiltä ja levottomilta. Kyllä, 
todella ne ovat, mutta myrskyn lopussa näkyy sateenkaari ja Minun hyvyyteni täyttymys koko 
ihmiskuntaa kohtaan Maapallolla. Kuinka Minä kaipaan tätä aikaa ja kuinka minä suren sitä, minkä 
täytyy tulla sen edellä.”  

”Tietäkää Minun Lapseni, että Minun Armoni on toiminnassa jopa myrskyssä. Minä olen hellä, 
rakastava ja armollinen niille, jotka rakastavat Minua ja elävät Minun käskyjeni mukaan. Minä olen 
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lähestyttävä viattomia ja lapsenmielisiä kohtaan joukossanne. Sillä niille, jotka ovat valinneet olla 
lapsia: viattomia, yksinkertaisia ja puhtaita, Minä olen heidän Isänsä. Niille, jotka ovat valinneet 
olla älykkäitä aikuisia, Minä olen heidän älykäs Luojansa ja Jumala. Sillä ne, jotka ovat voimakkaita, 
ja kulkevat voimassa, Minä olen heidän Kaikkivoipa Jumalansa, pukeutunut lähestymättömään 
kunniaan.”  

”Minä olen notkistanut polveni Minun Luomakunnalleni, että kaikki tuntisivat Minut, jopa kuten te 
olette tunnettuja Minulle.”  

Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt 
minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin 
täydellisesti tunnetaan. Paavalin Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 13:12.  

( Jeesus ) ”Siksi kaikissa asioissa jäljitelkää Minua ja ulottakaa Armo poikkeuksetta lähellänne 
oleville. Sielu, joka antaa Armoa, tulee saamaan suurta Armoa Tuomiolla. Siksi, kohdelkaa toisia, 
niin kuin toivoisitte itseänne kohdeltavan ja teillä tulee menemään hyvin.”  

( Clare ) Ja mieleen tuli Pyhä Kirjoitus, joka tuli mieleen tämän viestin aikana, on Psalmi 85:10-14… 
”Totisesti Hänen apunsa on lähellä niitä, jotka Häntä pelkäävät ja niin meidän maassamme kunnia 
asuu. Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä, vanhurskaus (=oikeamielisyys) ja rauha antavat 
suuta toisillensa, uskollisuus versoo maasta ja vanhurskaus katsoo taivaasta. Herra antaa meille 
kaikkea hyvää ja meidän maamme antaa satonsa. Vanhurskaus käy hänen edellänsä ja seuraa 
hänen askeltensa jälkiä.”   

Jumala siunatkoon teitä, Sydänasukkaat. Kiitos, kun suuntasitte kanavallemme. 

 

 

155. Jeesus sanoo… Koko Luomakunta ylistää Minua…  

Tulkaa sisään Minun Kartanoihini Ylistäen & Kiittäen 

 
KOKO LUOMAKUNTA YLISTÄÄ MINUA… TULKAA SISÄÄN MINUN KARTANOIHINI YLISTÄEN & 

KIITTÄEN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Lokakuuta, 2015.  

( Clare ) Voi, miten mahtavan kaunis viesti Jeesuksella on meille tänä iltana…  

Jeesus aloitti… ” Jotkut Minun Morsiamistani ovat unohtaneet viettää runsaasti aikaa ylistyksessä 

Minun kanssani. ” 

( Clare ) Ja kun Hän sanoi sen, minua muistutettiin tarinasta, johon Ezekiel oli juuri törmännyt, ja 

kuten te tiedätte, sattumia ei ole!  

Siispä tämä on se tarina. Pastori Parks kuoli kohtaukseen ja hänelle näytettiin Taivasta ja Helvettiä. 

Tämä oli Koreassa, uskoakseni. Kaksi enkeliä saattoi häntä Taivaan porteille ja portit eivät 

auenneet ja hän kysyi… ”Miksi ne eivät aukea?” Enkelit sanoivat… ”Sinun täytyy ylistää, sinun 

täytyy laulaa Hänelle ylistystä.” Hän väitti, ettei hän osannut laulaa ja he sanoivat hänelle ”Sinun 

täytyy.” Ja kun hän lauloi, tämä kaunis ääni tuli ulos ja portit heilahtivat auki. Voi, se on kaunista! 
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( Jeesus ) ” Minulla on niin monia uusia voiteluita ja lahjoja teille, Minun Morsiameni, mutta teidän 

täytyy tulla kiittämään ja ylistämään heilauttaaksenne portit auki! Se oli aika tarkoituksellista, että 

määräys ylistää Minua kirjoitettiin, kun hän saapui Minun Talooni. ” 

” Kuten on kirjoitettu Psalmissa 100: 1-5… ”Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa. Palvelkaa 

Herraa ilolla, tulkaa Hänen kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on 

meidät tehnyt, ja Hänen me olemme, Hänen kansansa ja Hänen laitumensa lampaat. Käykää 

Hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää Häntä, kiittäkää 

Hänen nimeänsä. Sillä Herra on hyvä; Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja Hänen 

uskollisuutensa polvesta polveen. ” 

” Ei ole mitään, minkä Minä kieltäisin ylistävältä, kiitolliselta sielulta. Loppujen lopuksi, jokainen 

sydämen halu tulee täytetyksi. Mutta, kun te heitätte pois päivän kahleet kuin vanhat räsyt ja 

kurkotatte sydämenne taivaan kartanoihin ylistääksenne, itse Minun käsivarteni ja sydämeni 

heilahtavat auki vastaanottaakseen teidät ja yhdessä me menemme ylistykseen ja teidän sielunne 

on ennallistettu. Kuinka monta kertaa sinä olet kuullut Minun laulavan laulua sinun ylläsi, Clare? ”  

( Clare ) Voi, Herra – jopa useammin kuin voin muistaa. Jopa kaksi päivää sitten ruokakaupassa 

minä huomasin, että Sinä teit niin. 

( Jeesus ) ” Se on totta, Minä olen tehnyt sitä hyvin pitkän aikaa. Vasta ihan viime vuosina sinä olet 

huomannut, että Minä tarkoituksellisesti laulan takaisin sinulle. Kun sinä laulat Minun 

Kaunokaisestani, Minä en voi muuta kuin antaa vastalahjan, Minun Ihanat Morsiameni. Kyllä, Minä 

laulan teidän yllänne! Ylistyksessä, kun te ajatte, kaupassa ja aamuisin, erityisesti. Kyllä, Minä 

rakastan laulaa yllänne aamuisin ja vahvistaa päivänne Minun Rakkauteni ja Luottamukseni 

kunnolliselle perustalle teissä. ”  

 

 

” Minä rakastan muistuttaa teitä teidän kauneudestanne Minun edessäni. Se ei ole tämän 

maailman kauneutta, se on Taivaallista ja mestariteos, jota koko Taivas arvostaa. Sillä teitä ei ole 

vain lunastettu, vaan te olette myös Minun itse Puolisoni Ikuisuuden ajan. Ja kuinka ihania te 

olettekaan ylistyksen puvussa. Kyllä, Minä koristan teidät teidän tilanne mukaan, kuten Clare on 

usein huomannut. Värit, joita te käytätte, ovat Minun valitsemiani ja heijastavat sitä, mitä 

kulloinkin on meneillään teidän elämässänne. ”  

” Kun te laulatte Minulle, kun te etenette sanoihin asti, vaikka ette laulaisikaan, mutta teidän 

sydämenne ilmaistaan niiden kautta, tietynlaista hunajaa vapautuu. Hengellistä Hunajaa, sekä 

tuoksuna, joka kohoaa Valtaistuimelle ja rauhoittavana palvonnan peitteenä, joka myöskin kohoaa 

kietomaan Minut. ”  

” Te ette vielä ymmärrä, mitä teidän ylistyksenne merkitsee Minulle. Jos te voisitte nähdä 

pimeyden taskut ympäri tätä Maapalloa, te ymmärtäisitte, kuinka todellakin Maapallolla on monia 

tunkioita… paikkoja, missä iloa ja ylistystä ei harjoiteta, paikkoja, joissa Minua ei tunneta, paikkoja, 

jotka kelluvat rikoksessa ja synnissä. ” 

” Silloin te näkisitte tuikkivat valot, jotka ilmestyvät yhtäkkiä pimeydestä loistamaan, tuikkimaan ja 

sykkimään ylistäen. Kyllä, se mitä te katselette, ovat ylistävät sielut, jotka ylistävät Minua 
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sydäntensä pohjasta saakka – joko laulussa, vetoomuksessa tai arvostamalla kaikkea sitä, mitä 

Minä olen tehnyt. ”  

” On totta, että minkään ei tulisi olla mysteeri teille, ei minkään. Kaikki asiat palautuvat takaisin 

Minulle. Mutta te ette vielä ole kuulleet tähtien, sirkkojen, monien vesien, tuoksuvien tuulien 

sinfoniaa. Jokaisessa näissä luonnonvoimissa, Luomakunta ylistää Minua ja siksi Minä nyt kutsun 

teitä korkeamman muotoiseen ylistykseen. ” 

( Clare ) Tiedättekö, se on kiinnostavaa, koska minä tunsin sen, kun minä olin istumassa 

pihallamme jättimäisen puun alla. Minä vain tunsin Herran läsnäolon NIIN VAHVANA lehtien 

kahinassa.   

( Jeesus ) ” Ylistäkää Minua hengessä ja totuudessa kuin ei koskaan ennen, mutta aloittakaa 

kiittävällä sydämellä, huomioiden kaiken, minkä Minä olen asettanut ympärillenne teidän 

nautinnoksenne. Ja lehtien kahinan, kun kuljette ohi. Tiedättekö, että ne taputtavat käsiään? 

Ihmeiden ihme, ne ylistävät Minua, joka elän teidän sisällänne! Kyllä, heillä on älykkyyttä ja tietoa 

tarpeeksi ylistääkseen. Ettekö ole lukeneet… ”Puut kedolla tulevat taputtamaan käsiään?”. ”  

 ” Kuten on kirjoitettu Jesaja 55:12… Sillä iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan; vuoret ja 

kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon kukat paukuttavat käsiänsä. ”  

” Ja Psalmi 98:8:ssa sanotaan … Paukuttakoot käsiänsä virrat ja vuoret yhdessä riemuitkoot.” 

” Kyllä, uudelleen ja yhä uudelleen, koko Luomakunta ylistää Minua. ” 

” Paavalin Kirjeessä Roomalaisille 8:19-22 sanotaan… Sillä Luomakunnan harras ikävöitseminen 

odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä Luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei 

omasta tahostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva 

vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, 

että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. ”  

” Kuinka voisi Luomakunta kärsiä, ellei sillä olisi yhtään tietoisuutta? Se ei voisi. Siis katsokaahan, 

kaikki on ihmisen kanssa yhteydessä odottamassa vapautusta teidän kanssanne. Siispä, kun te 

kuljette puistossa tai metsässä ja kuulette lehtien kahinan, te kuulette Minun Luomakuntani 

ylistävän Minua. Ettekö te yhdistyisi ja tunnustaisi niitä? ”  

” Näettekö te? Teidän kiitoksenne ja ylistyksenne on osa kaikkea, minkä Minä olen tehnyt. Ei ole 

mitään, joka ei laulaisi Minun ylistystäni. ” 

” Ja Psalmi 19:1-4 sanoo… Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, Taivaanvahvuus ilmoittaa Hänen 

kättensä tekoja. Päivä sanoo päivälle ja yö ilmoittaa yölle. Se ei ole puhetta, se ei ole kieltä, jonka 

ääni ei kuuluisi. ” 

 ” Ja Ilmestyskirja 14:2:ssa sanotaan… Ja minä kuulin Taivaasta ikään kuin paljojen vetten pauhinan 

ja ikään kuin suuren ukkosenjylinän ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikään kuin kanteleensoittajain, 

kun he kanteleitaan soittavat. ”  

( Jeesus ) ” Siispä, Minun Morsiameni, se mitä Minä kerron teille, on että iloinen on sielu, joka 

Minua ylistää, suuria ovat lahjat, joita suihkutetaan teille, kuten tämä on. Tulkaa Minun 

kartanoihini ylistäen ja katsokaa, kun Taivaan ovet heilahtavat auki ja paljastavat Minun 

olemukseni teidän keskellänne… ”  
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” Sallikaa Minun Rakkauteni riemukkaan hunajan valua loppuun uupuneiden sielujen ylle ja 

paistatella Minun olemukseni tulessa. Sallikaa Minun ennallistaa ja varustaa teidät uudelleen 

edessä olevia taisteluita varten ja haasteita, joita te tulette kohtaamaan, ja ennen kuulemattomia 

asioita varten, joihin minä olen teidät jo varustanut. ” 

” Kyllä, tulkaa Minun Sydämeeni laulaen ylistystä ja sallien Minun lahjoittaa teille Minun 

Rakkauteni  ikuisten tulien kipinän. Ja kun te menette maailmaan, sen rakkauden tuli palaa. Se 

polttaa kaiken, jonka kanssa se tulee kosketukseen. ” 

” Siksi Saatana vihaa ylistystä, vihaa muusikkoja, ja vihaa verrattomasti läheisyyttä, jota me 

jaamme Minun Sydämeni kamareissa. Suojelkaa tätä korvaamatonta lahjaa ja asukaa Minun 

kanssani, sillä todella teidän Jumalanne asuu Hänen Ihmistensä ylistyksissä. ”  

” Ja kuten Psalmissa 22:3 sanotaan… Ja kuitenkin Sinä olet Pyhä, jonka istuin on Israelin 

kiitosvirtten keskellä. ” 

 

 

156. Jeesus sanoo… Minä totean syylliseksi ja rohkaisen &  

Vihollinen tuomitsee ja lannistaa 

 
MINÄ TOTEAN SYYLLISEKSI & ROHKAISEN… VIHOLLINEN TUOMITSEE & LANNISTAA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Lokakuuta, 2015. 

( Clare ) Herra on meidän kanssamme, Sydänasukkaat. Hänellä on melkoinen viesti meille tänä 

iltana, viesti valmistautumisesta ja varustamisesta ja rohkaisusta.  

Jeesus aloitti… ” Minä en koskaan odota Minun Morsiamiltani enempää kuin he mahdollisesti 

voivat tehdä. Ja jokaisen odotuksen myötä tulee armo saattaa se toteutumiseen. Niin monia teistä 

vihollinen on johtanut harhaan. Minä en laita teidän hartioillenne niitä taakkoja vaan se on 

pikemminkin uskonnollinen henki, henget, jotka on harjoitettu tekemään uskovista Fariseuksia.”  

” Minä en anna teille näitä asioita. Pikemminkin menneisyyden äänet, joita demonit tuovat, 

syyttäen rikoksista, joita te koskaan ette ole tehneet. He iloitsevat nähdessään teidän lankeavan 

taakan alla.” 

” Minun Lapseni, jos jokin vaikuttaa teistä täysin mahdottomalta, se on joko Minä tuomassa teille 

ehdotusta tai vihollinen antamassa tuomiota teille. Hedelmistä te tulette sen tuntemaan. Minun 

Henkeni on hellä, täynnä mahdollisuuksia, täynnä toivoa ja voimaa matkalle. Vihollisen ääni on 

musertava, lannistava, velvoittava ja toivoton. Jos Minä haluan teidän tulevan ylemmälle 

maaperälle, Minä tulen esittämään sen sellaisella tavalla, että te voitte ottaa sen vastaan.”  

” Mutta teidän täytyy huolellisesti kuulla Minua, eikä vihjailuita, joita vihollinen on lisäämässä. 

Esimerkiksi, jos Minä haluan teidän vähentävän maailmallista viihdettä, se tulee alkamaan 

ilmeisestä – asioista, jotka ovat epäpuhtaita, eivätkä huomionne arvoisia. Te alatte tuntea 

syyllisyyttä… ”Tämä ei ole terveellistä tai Jumalaa miellyttävää.” Ja te tunnette olonne hyväksi, kun 

te sammutatte sen. Hiljalleen Minä tulen vaihtamaan maalliset lohdukkeet Minun läsnäolollani ja 

Minun lohdutuksellani. Te alatte korjata hedelmää puhtaasta sydämestä, joka on keskittynyt 
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Minuun ja se tulee olemaan niin suloista, että se tulee kääntämään teidän sydämenne pois 

maailmasta viihteen lähteenä. Tällä tavalla Minä työskentelen.”  

” Jos te tuntisitte tuomitsemista ja syyttämistä, kuten… ”Katsokaa, siinä te taas olette juomassa 

epäpuhtaita vesiä, ajelehtimassa poispäin, katsoen ohjelmia, kun teidän pitäisi olla ulkona 

todistamassa. Teidät tullaan jättämään jälkeen.” Se on selvästi uskonnollinen henki uhkailemassa 

teitä ja syyttämässä teitä viattoman viihteen katsomisesta, aikana, kun te tarvitsette rentoutusta.”  

” Siksi teidän läheinen ystävyytenne ja suhteenne Minun kanssani on niin tärkeä. Te tulette 

tuntemaan, kuinka Min tunnen teitä koskevista asioista, eikä vihollinen voi käyttää ”uskontoa” ja 

lain tiukkaa tulkintaa teihin, koska te voitte huomata heidät mailin päästä. Minä olen vapauttanut 

teidät siitä, menneisyyden kokemusten perusteella te hyvin tiedätte ihmisten työt.”  

” On kertomus Erämaan Kirkkoisistä hyvin varhaisesta alkuaikojen kirkosta. Oli kaksi munkkia 

veneessä ylittämässä suurta järveä. Takana oleva veli työskenteli airojen kanssa kovasti, sillä aikaa, 

kun keulassa oleva veli istui rennosti nauttien tuulenhenkäyksestä ja söi hunajakakkuja.” 

” Takana oleva munkki alkoi valittamaan sydämessään… ”Miksi minä teen kaiken tämän työn ja 

hän ei ole nostanut airoa auttaakseen minua?” Yhtäkkiä hän näki enkeleitä laskeutuvan ja 

nousevan ylös hänelle ja hänen munkkiveljelleen ja Herra sanoi hänelle… ”Yhdelle on tehdä työtä, 

yhdelle levätä. Molemmat ovat yhtä lailla pyhiä Minun silmissäni.” Sitten veli jatkoi soutamista 

jopa suuremmalla innolla, niin ilahtunut hänen sydämensä oli Herraan ja mitä Hän oli hänelle 

valinnut.”  

” Tämä tarina todella kuvailee, että Minä valitsen jokaiselle sen, mikä on sopivaa. Minä saatan 

valita levon sinulle kuukausiksi ja jos sinä et ymmärrä, että se on Minulta, sinä olet taipuvainen 

tuomitsemiseen ja närkästykseen, koskaan todella saaden paljon kaivattua virkistystä ja lepoa, 

vaan menet syvemmälle ja syvemmälle tuomitsemiseen ja katkeruuteen.”  

 ” On totta, että Minä kutsun jokaisen teistä eri ajanjaksoina, kun Minä muotoilen ja täydellistän 

teitä. Siksi teidän ei tulisi ottaa sitä, minkä te ajattelette olevan pyhää, vaan sen, mitä Minä teitä 

johdatan tekemään. Eikä teidän tulisi tuntea närkästystä tai mustasukkaisuutta, jos Minä kutsun 

teidät työskentelemään, sillä aikaa, kun muut ympärillänne olevat lepäävät. Minulla on ajankohdat 

jokaiselle; on teidän asianne tunnistaa ja hyväksyä ne säyseydellä. Löytäkää mielihyvänne, ilonne 

siitä, mitä Minä annan teille tehtäväksi. Älkää verratko itseänne muihin ja ottako toimeksiantoja, 

joita teille ei ole annettu.” 

( Clare ) Herra, tämä tuottaa minulle tuskaa. Mitä minä teen, kun ihmiset syyttävät minua asioista, 

joita minä en koskaan tarkoittanut, kuten he ovat sen ymmärtäneet. Esimerkiksi ei koskaan katsoa 

elokuvaa, tai ei kuunnella musiikkia? Sinä et koskaan sanonut sellaisia asioita, kuitenkin he ovat 

havainneet sen sillä tavalla. 

( Jeesus ) ” Minun Tyttäreni, reaktiot tulevat heikennetyssä tilassa olevalta sielulta, joka on 

kärsinyt tuomitsemisesta, joko itsemäärätyssä tai heidän ulkopuoleltaan annetussa. He 

ylireagoivat, koska he elävät jatkuvassa tuomitsemisessa, todellisessa tai kuvitellussa. Tämän takia 

meidän täytyy käsitellä jokaista sielua niin hyvin hellästi, kuitenkaan älä vaaranna sitä mitä Minä 

olen sanomassa.”  

” Opeta heitä kuuntelemaan hyvin huolellisesti ja tarkistamaan Minulta, kuinka se viesti liittyy 

heihin. Minä olen kutsunut teidät kaikki elämän puhtauteen. Puhtauteen siinä, mitä te 
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tarkastelette silmillänne ja korvillanne. Joillekin tämä tulee olemaan uhkaavaa, koska Minä olen 

kutsunut heitä tähän hyvin pitkän aikaa ja he vastustavat Minua.” 

” Toisille se tulee olemaan shokki, koska heillä ei ollut aavistustakaan, että nämä asiat olivat Minua 

loukkaavia – heitä ei ole opetettu. Heille, jotka ovat halukkaita tottelemaan ja miellyttämään 

Minua, reaktiot tulevat olemaan ohimeneviä, mutta toisille, joilla ei ole aikomustakaan muuttua, 

sinua tullaan syyttämään monista asioista, joita et ole koskaan edes ajatellut.”  

”Jeesus vastasi hänelle ja sanoi: ”Jos joku rakastaa Minua, niin hän pitää minun sanani ja Minun 

Isäni rakastaa häntä ja Me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei 

Minua rakasta, se ei pidä Minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole Minun vaan Isän, 

joka on Minut lähettänyt.”  Johanneksen Evankeliumi 14:23.  

” Minä olen selittänyt teille Minun tai paholaisten antamien nuhteiden hedelmän. Teidän täytyy 

käyttää tätä tietoa, hetki hetkeltä, päivä päivältä tai te tulette tarpeettomasti lankeamaan 

tuomitsemiseen ja katkeruuteen. Henkilökohtaiselle kahdenkeskiselle ajalle Minun kanssani ei ole 

korvaajaa. Se on teidän ainoa vakuutuksenne, että polku, jolla te olette, on oikea.”  

” Minä haluan palata siihen, mistä Minä aloitin sanoa: Minä en koskaan kutsu Minun Morsiantani 

asioihin, jotka ovat paljon hänen yläpuolellaan, asioihin, jotka ovat hänelle mahdottomia tehdä. 

Paholaiset tulevat yrittämään hämmentää teitä niin, että te tulette epäonnistumaan erottelukyvyn 

käytössä ja tuomitsemaan itsenne. Muistakaa, he kaikki ovat aikeissa varastaa ilonne ja rauhanne.”  

” Varokaa iskua vyön alle, varokaa huolellisesti – se on heidän suosikki hyökkäysmuotonsa. 

Varokaa myös hidasta, melkein huomaamatonta ajautumista tuntemaan pahoin itseänne kohtaan, 

siihen pisteeseen asti, että te heräätte täysin toivottomana ja tunnette itsenne tuomituksi. Tämä 

tulee aina viholliselta, AINA. Pyydän, älkää enää langetko siihen. Te menetätte rauhanne, kuljette 

alakuloisina ja esitätte väärän vaikutelman suhteestanne Minuun, aivan kuin Minä olisin karski 

orjapiiskuri.”  

” Tämä on se, mitä paholaiset haluavat teidän ja muiden uskovan. ”Te ette voi tehdä sitä, teidän ei 

olisi pitänyt tehdä tätä, te olette pahoja, kun yritätte sitä, te tiedätte, että Jumala ei hyväksy sitä.” 

Tiedättekö te, että enemmän kuin kaksi kolmasosaa siitä mitä te kuulette itsestänne, tulee 

viholliselta, ei Minulta?? No niin, se on totuus; se tulee viholliselta, ei Minulta. Ja te uskotte sen. 

Tämä saa aikaan kaksi asiaa, joiden pitäisi olla ilmiselviä teille, että vihollinen on jalkeilla, se 

vieraannuttaa meidät, koska te vihaatte sitä, mikä te olette ja se siirtää huomion takaisin teihin, 

että te olette pahoja. Kuinka te voitte välittää rakkauden sanomaa muille, kun te suomitte 

itseänne niin kutsutusta huonosta käytöksestä?”  

” Te ette voi, ja se on koko hyökkäyksen juoni. Pysäyttää teidät paikoillenne kuin kuolleet, saada 

teidät vetäytymään ja katoamaan muiden joukosta. Kun te teette sen, te ette enää ole uhka 

kenellekään. Ja te ette enää voi koskettaa muita Minun puolestani. Voi, ettekö te näe, Minun 

pienet sokeat? Avatkaa silmänne… Minä en tuomitse teitä. Nämä ovat valheita Minun 

luonteestani. Älkää uskoko niitä.”  

” Minä nuhtelen ja rohkaisen teitä. Minä sain teidät katsomaan palkintoa ja jatkamaan. He saavat 

teidät katsomaan itseänne, ”epäonnistuja” he sanovat teidän olevan ja saavat teidät luopumaan 

lisäyrityksistä kasvaa pyhyydessä ja palvella Minua. He saavat aikaan, että me ajelehdimme 

erillemme, he saavat aikaan, että te tuomitsette muita ja he esittävät Minut julmana 
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orjapiiskurina. Älkää nielaisko näitä valheita Minun luonteestani, älkää kulkeko alakuloisina ja 

tuomittuina. Tämä on hedelmä pahojen kuuntelemisesta.”  

” Ja valitettavasti pahat löytävät monia halukkaita astioita, jotka ovat myös eläneet tuomitsevassa 

ympäristössä. Siispä, te tulette kuulemaan näitä asioita lähimmiltänne; äidiltä, isältä, veljeltä, 

sisarelta, papilta, kirkon työntekijöiltä. Mutta jos teidän suhteenne on vakaa Minun kanssani, te 

tulette välittömästi tunnistamaan vihollisen käyntikortin… tuomitsemisen ja syytöksen.”  

” Siispä, nyt Minä olen opettanut teidät hyvin; teitä on varoitettu, te olette aseistettuja ja valmiita 

kohtaamaan vastapuolen, joka on jalkeilla suurilukuisena näinä aikoina. He etsivät keinoa lannistaa 

teidät, etsivät teidän arkoja paikkojanne; paikkoja, joissa yhä on menneisyydessä tulleista 

haavoista tulleita infektioita.”  

” Voi Kyllä! He rakastavat ampua myrkkykärkisiä nuoliaan ja osua suoraan herkkään, yhä 

tulehtuneeseen paikkaan. Olkaa varuillanne, he tulevat teitä vastaan legioonittain, täynnä 

tuomitsemista ja lannistamista. Älkää kuunnelko sitä, älkää omaksuko sitä. olkaa varuillanne, 

tunnistakaa ja torjukaa heidät. Ottakaa jokainen ajatus vangiksi. Jos se ei ole linjassa Minun 

rakastavan, rohkaisevan luonteeni kanssa, te voitte olla varmoja siitä, että se on demonista, joka 

on naamioitunut pyhyydeksi.”   

” Nyt Minä olen varoittanut teitä, NOUSKAA YLÖS, karkottakaa ja ottakaa vangiksi. Rohkaiskaa 

muita lähellänne olevia, joita kohtaan on tehty samanlaisia hyökkäyksiä. Etsikää vikaa heidän 

kanssaan, näyttäkää heille, että Minä en koskaan tuomitse vaan aina totean syylliseksi. Näyttäkää 

heille, että Minä en koskaan vaadi mitään, mihin te ette ole kykeneviä. Näyttäkää heille, että kun 

he kuulevat näitä asioita sanottavan itseään vastaan, se ei tule Jumalallisesta lähteestä.” 

” Minä nuhtelen, korjaan toivon ja rohkaisun kera, tavoittaen teitä Minun ojennetulla kädelläni 

vetääkseni teitä ylemmäs. Puolustakaa Minun luonnettani ja rakastakaa muita, kuten Minä olen 

rakastanut teitä.”  

” Menkää nyt eteenpäin, hyvin varustettuna. Minä siunaan teidät Rohkeudella ja Ymmärryksen 

Armeliaisuudella kääntääksenne ihmisten sydämet Minua kohden.” 

 

 

157. Rick Joynerin Näky ”VANKILA”,  

Kappale hänen Kirjastaan, ”Lopullinen Etsintä” 

 
VANKILA, RICK JOYNERIN NÄKY VANKILAN PIHASTA & SEN VARTIJOISTA 

Yhtäkkiä olin seisomassa laajalla vankilan pihalla. Muurit olivat valtavat, sellaisia en ollut koskaan 
aikaisemmin. Ne ulottuivat niin kauas kuin pystyin näkemään, satoja jalkoja (jalka=n.0.3 metriä) 
korkea ja hyvin paksu. Muurin edessä oli muita aitoja ja nato-piikkilankaa (=piikkilankaa, jossa 
piikkien tilalla on metalliterät). Joka muutaman sadan jalan välein oli vartijoiden torneja muurin 
päällä. Pystyin näkemään vartijoita jokaisessa, mutta ne olivat liian kaukana minusta nähdäkseni 
heistä paljoakaan.  

Se oli harmaa, tumma ja ankea, mikä näytti täydellisesti heijastavan ihmismassaa, joka seisoi 
vankilan pihalla. Kaikkialla ympäri pihaa, ihmiset istuivat omien kaltaistensa ryhmissä. Vanhat, 
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mustat miehet olivat yhdessä ryhmässä, nuoret mustat miehet toisessa. Vanhat ja nuoret valkoiset 
miehet myös pysyivät erillään ja myös naiset olivat erillään.  

Joka rodun kohdalla näytti olevan samoin. Ne, joilla oli yhtään erottavia piirteitä, erotettiin 
ryhmästä, paitsi nuorimmat lapset. Ryhmien välillä monet ihmiset näyttivät tungeksivan 
ympäriinsä. Kun katsoin, pystyin sanomaan, että he yrittivät löytää oman identiteettinsä, 
löytämällä ryhmän, jota he eniten muistuttivat. Kuitenkin oli ilmeistä, että nämä ryhmät eivät 
sallineet kenenkään liittyä heihin helposti.  

Kun katsoin lähempää näitä ihmisiä, pystyin näkemään, että heillä kaikilla oli syviä haavoja ja 
monia arpia aikaisemmista haavoista. Lapsia lukuun ottamatta, kaikki näyttivät olevan melkein 
sokeita ja he pystyivät näkemään vain sen verran että pystyivät pysymään omassa ryhmässään. 
Jopa ryhmänsä sisällä, he jatkuvasti yrittivät nähdä eroja, mitä toisilla saattaisi olla. Kun he löysivät 
jopa pienenkin eron, he hyökkäsivät sen kimppuun, joka oli erilainen.  

He kaikki näyttivät nälkäisiltä, janoisilta ja sairailta. Lähestyin vanhempaa miestä ja kysyin häneltä, 
miksi he kaikki olivat vankilassa. Hän katsoi minuun hämmästyneenä ja selittäen tunteellisesti, 
etteivät he olleet vankilassa ja että miksi minä kysyisin sellaista typerää asiaa. Osoitin aitoja ja 
vartijoita ja hän vastasi, ”Mitkä aidat? Mitkä vartijat?”  

Hän katsoi minuun, aivan kuin olisin loukannut häntä kauheasti ja tiesin, että jos kysyisin häneltä 
mitään muuta, minua kohtaan hyökättäisiin.  

Kysyin nuorelta naiselta saman kysymyksen ja hän reagoi samalla tavalla. Sitten oivalsin, että he 
olivat niin sokeita, etteivät he voineet nähdä edes aitoja tai vartijoita. Nämä ihmiset eivät tienneet 
olevansa vankilassa.  

Vartija  

Päätin kysyä vartijalta, että miksi nämä ihmiset olivat vankilassa. Kun kävelin aitoja kohti, pystyin 
näkemään niissä reikiä, joista olisi helppo kiivetä läpi. Kun saavutin itse muurin, huomasin, että se 
oli niin epäsäännöllisesti rakennettu, että minun oli helppo kiivetä. Kuka tahansa voisi helposti 
paeta, mutta kukaan ei yrittänyt, koska he eivät tiennet olevansa vankeja.  

Kun pääsin muurin harjalle, pystyin näkemään pitkän etäisyyden päähän ja näin auringon 
paistavan muurien toisella puolella. Se ei paistanut vankilan pihalla, muurin korkeuden vuoksi ja 
pilvien, jotka roikkuivat sen yläpuolella. Näin tulia kaukana vankilan pihan päässä, minne lapset 
olivat kerääntyneet. Näiden tulien savu muodosti paksun pilven pihan ylle ja ne muuttivat 
tukahduttavaksi, ankeaksi uduksi sen, mikä muuten olisi ollut vain varjo. Ihmettelin, mikä oli 
palamassa.  

Kävelin muurin harjaa, kunnes saavutin vartijoiden asemapaikan. Olin hämmästynyt, kun löysin 
vartijan pukeutuneena hienoon pukuun, jossa oli jonkinlainen kaulus, joka osoitti, että hän oli 
jonkunlainen palvelija tai pappi. Hän ei säikähtänyt minut nähdessään ja luulen, että hän oletti 
minun olevan toinen vartija.   

”Herra, miksi nämä ihmiset ovat vankilassa?” kysyin. Kysymys säikäytti hänet ja katsoin, kun pelko 
ja epäilys sai hänet valtaansa kuin peitto. ”Mikä vankila?” hän vastasi. ”Mistä sinä oikein puhut?” 
”Puhun noista ihmisistä, jotka ovat vankilan pihalla,” sanoin, tuntien outoa rohkeutta. ”Te olette 
ilmeisesti vanginvartija, koska olette vartijan huoneessa, mutta miksi te olette pukeutuneet tuolla 
tavalla?” jatkoin. 

”Minä en ole vanginvartija! Minä olen evankeliumin palvelija. Minä en ole heidän vartijansa – minä 
olen heidän hengellinen johtajansa. Tämä ei ole vanginvartijan huone – tämä on Herran huone! 
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Poikani, jos luulette, että kysymyksenne ovat hauskoja, minä en naura!” Hän tarttui aseeseensa ja 
näytti valmiilta ampumaan kohti.  

”Pyydän, antakaa minulle anteeksi, että häiritsin teitä,” vastasin, vaistoten, että hän ehdottomasti 
aikoi käyttää asettaan. Kun kävelin pois, odotin kuulevani laukauksia hetkellä millä hyvänsä. Mies 
oli niin epävarma, että tiesin, että hän laukaisisi ajattelematta, jos tuntisi itsensä uhatuksi. Pystyin 
myös sanomaan, että hän oli vilpitön. Hän ei todellakaan tiennyt olevansa vartija.  

Opettaja  

Kävelin muurilla, kunnes tunsin olevani turvallisen matkan päässä ja käännyin katsomaan 
palvelijaa. Hän käveli edestakaisin vartijanhuoneessaan, suuresti ärsyyntyneenä. Ihmettelin, miksi 
kysymykseni olivat häirinneet häntä niin paljon. Oli ilmeistä, että minun kysymykseni eivät 
avanneet häntä näkemään mitään eri tavalla, vaan pikemminkin tekivät hänet vielä 
epävarmemmaksi ja kuolettavammaksi.  

Kun kävelin, tunsin epätoivoa keksiä, mitä oli meneillään ja ajattelin, kuinka voisin muotoilla 
kysymykseni uudelleen, niin etten loukkaisi seuraavaa vartijaa, jolle yrittäisin puhua. Kun lähestyin 
vartijanhuonetta, jälleen hämmästyin vartijan ulkonäköä. Hän ei ollut toinen palvelija, vaan nuori 
nainen.  

”Neiti, voinko tehdä kysymyksiä?” tiedustelin. 

 ”Varmasti voitte. Kuinka voin auttaa teitä?” hän sanoi hieman alentuvalla äänellä, ”Oletteko 
joidenkin näiden lapsien vanhempi?”  

”En,” vastasin. ”Olen kirjoittaja,” se oli vastaus, jonka jotenkin tiesin olevan se, joka minun pitäisi 
antaa hänelle. Kuten odotin, tämä kiinnitti hänen huomionsa?”  

Haluamatta tehdä samaa virhettä, jonka olin tehnyt palvelijan kanssa, kutsumalla paikkaa, missä 
hän seisoi, ”vartijan huoneeksi”, kysyin nuorelta naiselta, miksi hän seisoi ”siinä paikassa”. Hänen 
reaktionsa oli välitön ja hän näytti hämmästyneeltä, että en tiennyt.  

”Olen opettaja, joten eikö mielestänne ole aika luonnollista, että minun pitäisi olla koulussani?” 
”Siispä tämä on koulunne”, vastasin, osoittaen vartijan huonetta.  

”Kyllä. Olen ollut täällä kolme vuotta nyt. Saatan olla täällä loppuelämäni. Rakastan niin paljon 
tehdä sitä, mitä teen.” Tämä viimeinen huomautus oli niin mekaaninen, että tiesin, että löytäisin 
jotain, jos painostaisin häntä.   

”Mitä te opetatte? Sen täytyy olla kiinnostavaa, että harkitsette käyttävänne koko elämänne sen 
tekemiseen.” ”Opetan yleistä tiedettä ja yhteiskunnallisia opintoja. Minun työni on muovata 
filosofiaa ja näiden nuorten mielien maailmankuvaa.  

Se, mitä minä opetan heille, tulee ohjaamaan heitä heidän lopun elämäänsä. Mitä te kirjoitatte?” 
hän tiedusteli.  

”Kirjoja”, vastasin, ”kirjoitan johtamistaidon kirjoja”, aavistellen hänen seuraavaa kysymystään. 
Minä jotenkin tiesin, että jos olisin sanonut ”Kristillisiä johtamistaidon kirjoja”, keskustelumme 
olisi päättynyt. Hän näytti jopa vielä kiinnostuneemmalta tämän vastauksen jälkeen.   

”Johtajuus on tärkeä aihe”, hän totesi, vielä hieman alentuvalla äänellä. ”Muutoksia tapahtuu niin 
nopeasti, että meillä täytyy olla oikeat johtamistaidon työkalut ohjataksemme näitä muutoksia 
oikeaan suuntaan.”, ”Mikä suunta se on?” kysyin.   
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”Vaurautta kohti, mikä voi tulla vain rauhan ja turvallisuuden kautta”, hän vastasi, aivan kuin olisi 
ollut hämmästynyt, että edes kysyn sellaisen kysymyksen.  

”Tarkoitukseni ei ole loukata sinua”, vastasin, ”mutta olen kiinnostunut näkökohdistasi tähän. 
Minkä luulet olevan paras tapa, että tämä rauha ja turvallisuus saavutettaisiin?”  

”Opetuksella tietenkin. Me olemme yhdessä tässä avaruusalus maassa ja meidän täytyy tulla 
toimeen. Koulutuksen kautta, me autamme päästämään ihmismassat pois heidän luolamies ja 
heimo mentaliteetistaan, ymmärtämään, että me olemme kaikki samanlaisia ja että jos teemme 
oman osamme Yhteiskunnan hyväksi, me tulemme kaikki menestymään yhdessä.” ”Tuo on 
kiinnostavaa,” vastasin, ”Mutta me emme ole samanlaisia. On myös kiinnostavaa, että kaikki 
ihmiset tuolla alhaalla ovat tulossa jopa enemmän jakautuneeksi ja erillään muista oleviksi kuin 
koskaan. Luuletko, että on ehkä aika hieman muokata filosofiaasi vähän?”  

Hän katsoi minuun sekä ällistyneenä että ärsyyntyneenä, mutta ilmeisesti ei, koska hän jopa 
harkitsi hetken, että se, mitä sanoin, oli totta.  

”Herra, oletteko te täysin sokea?” hän viimein vastasi.   

”Ei, uskon näkeväni aika hyvin,” vastasin. ”Olen juuri tullut kävelemästä ihmisten luota, enkä ole 
koskaan nähnyt sellaista erillisyyttä ja erimielisyyttä eri ihmisryhmien kesken. Minusta näyttää, 
että konflikti heidän välillään on pahempi kuin koskaan aikaisemmin.”  

Pystyin huomaamaan, että minun toteamukseni olivat kuin iskuja vasten kasvoja tälle nuorelle 
naiselle. Oli aivan kuin hän ei voisi uskoa, että joku edes sanoisi niitä, saati että uskoisi, että olisi 
mahdollista, että niissä olisi hieman totuutta. Kun katsoin häneen, näin, että hän oli niin sokea, 
että hän pystyi vaivoin näkemään minut. Hän oli niin korkeassa tornissa, että hän ei mitenkään 
pystynyt näkemään alhaalla olevia ihmisiä. Hän ei todella tiennyt, mitä oli meneillään, vaan 
vilpittömästi ajatteli, että hän pystyi näkemään kaiken.  

”Me muutamme maailman,” hän sanoi ilmeisellä väheksynnällä. ”Me muutamme ihmisiä. Jos on 
vielä olemassa ihmisiä, jotka käyttäytyvät kuin pedot, sellaisia, kuin kuvasit, me tulemme 
muuttamaan heidätkin. Me tulemme olemaan ylivoimaisia. Ihmiskunta tulee olemaan 
ylivoimainen.”  

”Tämä on aikamoinen vastuu niin nuorelle kuin, mitä sinä olet,” huomautin.  

Hän kiukustui vielä enemmän siitä toteamuksesta, mutta ennen kuin hän pystyi reagoimaan, kaksi 
naista ilmestyi kävellen vartijan huoneen ovea kohden, muurinharjaa pitkin. Ensimmäinen oli 
musta nainen, joka vaikutti olevan viisissä kymmenissä ja toinen oli hyvin pukeutunut valkoinen 
nainen ja hän oli luultavasti hieman yli kolmekymmenvuotias. He juttelivat toisilleen kävellessään 
ja molemmat vaikuttivat luottavaisilta ja arvostetuilta. Pystyin huomaamaan, että he näkivät, ja 
siksi ilmeisesti olivat päässeet muurin harjalle.  

Hämmästyksekseni nuori opettaja tarttui aseeseensa ja astui ulos vartijan huoneesta tavatakseen 
heidät, ilmeisesti ei halunnut näiden naisten tulevan yhtään lähemmäs. Hän tervehti heitä hyvin 
pinnallisella pirteydellä ja ilmeisellä alentuvuudella, jonka hän näytti haluavan vaikuttaa heihin. 
Hämmästyksekseni, naiset muuttuivat pelokkaiksi ja ylikunnioittaviksi, paljon heitä nuorempaa 
henkilöä kohtaan.   

”Me olemme tulleet kysymään jostakin, jota meidän lapsillemme opetetaan, jota me emme 
ymmärrä,” musta nainen totesi, kooten hieman rohkeutta.  
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”Oi, olen varma, että nyt opetetaan paljon, mitä te ette ymmärrä,” opettaja vastasi alentuvasti. 
Nainen katsoi yhä opettajan asetta, jota opettaja käsitteli sellaisella tavalla, että he olivat 
jatkuvasti tietoisia siitä. Seisoin lähellä, ällistyneenä koko kohtauksesta. Opettaja kääntyi ja katsoi 
minuun hermostuneesti. Pystyin huomaamaan, että hän oli peloissaan, että saattaisin sanoa 
jotakin naisille. Kun hän sormeili asetta, hän vaati, että minä lähtisin. Naiset katsoivat ylös, 
nähdäkseen kenelle opettaja puhui ja huomasin, että he eivät voineet nähdä minua. Heidän 
pelkonsa oli sokaissut heidät.   

Huudahdin naisille vedoten heitä olemaan rohkeita ja uskomaan, mitä he tunsivat sydämessään. 
He katsoivat minun suuntaani, aivan kuin he olisivat pystyneet kuulemaan vain melua. He olivat 
myös menettämässä kykynsä kuulla. Nähdessään tämän, nuori opettaja hymyili. Sitten hän tähtäsi 
minuun aseellaan ja puhalsi pilliin. Tunsin kuin hän olisi havainnut minut kaikkein vaarallisimmaksi 
eläväksi henkilöksi.   

Tiesin, että en voinut odottaa sitä henkilöä, kenet ikinä opettaja olikaan kutsunut pillillä. Minä 
myös huomasin, että jos vain astuisin hieman taaksepäin, olisin turvassa, koska tämä nuori 
opettaja oli niin sokea. Olin oikeassa. Kävelin pois ja hän jäi kirkumaan, puhaltamaan pilliinsä ja 
lipulta hän raivostui niin, että hän alkoi ampumaan niitä kahta naista. Kun seison muurin harjalla, 
kahden vartijoiden asemapaikan välissä, ihmetellen kaikkea tätä, tunsin Viisauden läsnäolon.  

”Sinun täytyy palata vankilan pihalle. Minä tulen olemaan sinun kanssasi. Tiedä, että sinulla on 
viisaus paeta, mitä tahansa ansaa tai asetta. Muista vain, että pelko voi sokaista sinut. Kun kuljet 
uskossa, että minä olen sinun kanssasi, sinä tulet aina näkemään tien, minne mennä. Sinun täytyy 
olla myös huolellinen ja paljastaa visiosi vain niille, joiden luokse minä sinut johdatan.”  

”Visio on se, mitä vartijat pelkäävät eniten. Minä tiedän, että sinä haluat kysyä minulta paljon 
kysymyksiä, mutta ne tulevat paremmin vastatuiksi kokemuksilla, joita sinulla tulee olemaan 
siellä.” 

 

 

158. Jeesus sanoo… Huolet & Pelko ovat hyödyttömiä Luottakaa Minuun!  

Eikö Minulla ole Universumin täysi Kontrolli? 

 
HUOLET & PELKO OVAT HYÖDYTTÖMIÄ… LUOTTAKAA MINUUN!  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 12. Lokakuuta, 2015. 

( Clare ) Kiitos Sinulle Herra, että olet kanssamme tänä iltana ja että annat meille niitä aseita, joita 

me tarvitsemme vihollista vastaan, kun hän hyökkää meitä kohtaan pelolla ja ahdistuksella.  

Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. Hän antaa meille todella hyvän opetuksen tänä iltana, 

auttaakseen meitä olemaan voimakkaita tulossa olevia hyökkäyksiä vastaan.  

Sydämelläni ja mielessäni on tänään ollut joitakin asioita – tein tänään joitakin päätöksiä ja me 

teimme muutaman aloitteen joihinkin asioihin. Ja ilmassa on myös ollut hieman muutosta. ”Herra, 

mitä Sinä haluat sanoa meille tänä iltana?”  

( Jeesus ) ”Ei pidä huolehtia. Lopettaisitko huolehtimasta?” 
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( Clare ) Sitäkö tämä on, Herra? Minä olen tuntenut itseni niin epävarmaksi, se on niin 

epämääräistä, että en ole kyennyt huomaamaan, että mistä se tulee. Mutta me teimme joitakin 

päätöksiä ja etenimme tänään. 

( Jeesus ) ”Kyllä, sitä tämä on. Minä olen sinun kanssasi, sinä olet tehnyt oikean asian ja Minä tulen 

siunaamaan sen. Mutta sinun täytyy luottaa Minuun tässä ja lopettaa huolehtimasta.”  

( Clare ) No niin, osa tästä on, että kiinteistön, jossa olemme asuneet 14 vuotta, omistajat ovat 

palanneet näköpiiriimme. He haluavat eläköityä tänne ja he ovat valmistelemassa edessä olevaa 

taloa, joka tarvitsi kylpyhuoneen ja he suunnittelevat muuttavansa takaisin. Lopulta he tulevat 

haluamaan tämän talon myös. Mutta me olemme eläneet täällä 14 vuotta nyt ja investoineet 

suuren summan rahaa korjauksiin ja parannuksiin, toiveissa, että voisimme ostaa sen heiltä jonain 

päivänä. Mutta he eivät näytä olevan kiinnostuneita ja joka tapauksessa meillä ei todella ole 

kuitenkaan mitään, mitä tarjota heille.”  

Mutta olen mennyt Herran luo tämän asian kanssa, koska me olemme NIIN vakiintuneita tänne ja 

tämä paikka on niin täydellinen meille ja naapurusto on muuttunut paljon sinä aikana, kun me 

olemme olleet täällä. Herra kertoi minulle, että Hänellä on tämä asia hallinnassa, joten olen 

ponnistellut luottaa Häneen joka päivä. Näen työntekijöiden tulevan työstämään kylpyhuonetta ja 

tiedän, että tulee olemaan vain ajan kysymys, ennen kuin he muuttavat tänne. Ja MINÄ OLEN 

huolissani ja minun täytyy jatkuvasti tukahduttaa huolta ja luottaa Herraan. Niin Hän sanoi.  

( Jeesus ) ”Ja sinä huolehdit.”  

( Clare ) Kyllä, Herra olen huolissani.  

( Jeesus ) ”Huoli ja usko eivät voi olla olemassa yhtä aikaa, sinun täytyy lakata huolehtimasta ja 

alkaa luottamaan Minuun, että MINÄ OLEN SINUN KANSSASI ja sinä olet MINUN TAHDOSSANI ja 

Minä kontrolloin tätä.”  

Siinä vaiheessa ajattelin, ”Minä tarvitsen vahvistuksen…” kutsuin Ezekielin ja sanoin… ”Kultaseni, 

tarvitsen sanan Herralta. Olenko minä oikeilla jäljillä tässä?” Ja hän aukaisi Raamatun Lupaukset-

kirjan kohdasta Pyhä Henki. Sen paremmaksi ei voi tulla! Siispä sanoin… ”Okei. Tämä on Herra.” 

Sitten Herra alkoi puhumaan jälleen ja Hän sanoi…  

( Jeesus ) ”Minun Rakkaimpani, Minä en tule jättämään sinua kompuroimaan ja lankeamaan. Minä 

en tuota pettymystä. Minä ohjaan teitä molempia, koska teidän sydämenne ovat taipuneet Minun 

Tahtooni. Kaikissa asioissa Minulla on syyni. Nyt Minä haluan puhua Luottamuksesta. Tämä on 

aivan liian harvinaista Minun Morsianteni keskuudessa.” 

”Minun rakkaat, yhteisön myötä te olette niin paljastettuja maailmalle, ei että olisitte halunneet 

olla, pikemminkin välttämättömyydestä. Siispä teidän täytyy vartioida sydämiänne jopa enemmän, 

että maailman ajatukset ja pelot eivät sotkeennu sekaan ja väritä teidän tunteitanne.” 

”Pelko on vihollisen ykköstyökalu. Pelko ja sen vastareaktio ”huoli” rehottavat tässä maailmassa. 

Taistellaksenne sitä vastaan teidän täytyy olla valppaita. Valppaampia. Pienet ketut pilaavat viinin. 

Jos vihollinen saa teidät huolestumaan vain vähän yhdestä asiasta, ilman että huomaatte mikä se 

on, hän voi aina silloin tällöin löytää toisen asian ja toisen ja aika pian hän on vakiinnuttanut sinulle 

huolen ja pelon tavan. Sinun äitiparkasi oli todellinen huolehtija. Huoli vei hänet hautaan. Itse 

asiassa huoli on päätekijä ikääntymisessä.”  
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( Clare ) Ja ajattelin itseäni, kun Hän sanoi sen… ”Oi… Herra? Oletko Sinä VARMA, että tämä olet 

Sinä?” Hän jatkoi ja sanoi…  

( Jeesus ) ”Jos olisi sellainen asia kuin nuoruuden lähde, se tuottaisi luottamuksen virtoja ja tätä 

Minä tarjoan sinulle. Luottamusta. Luota Herraan koko sydämelläsi. Nojaudu Minuun.”  

( Clare ) Ja kun Hän sanoi sen, päätin katsoa Pyhistä Kirjoituksista, niin että voisin laittaa tähän sen 

teitä varten, ja näin sanottiin… ”Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan 

ymmärrykseesi. Tunne Hänet kaikilla teilläsi, niin Hän polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa 

silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa.” Ja tämä oli ratkaiseva tekijä, kaverit – tämä todella sai 

huomioni… ”Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi.” Sananlaskut 3:5-8. Ja 

sitten Herra nauroi ja Hän sanoi…  

( Jeesus ) ”Sainpas sinut! Katsohan, sinä et luottanut Minuun edes tässä yksinkertaisessa sanassa. 

Sinä ajattelit ”Nuoruuden Lähde… kuulenko minä asioita?” Mutta Sainpas sinut!”  

( Clare ) Minun täytyi hymyillä. Kyllä, todella sait minut, Herra! Sait minut kiinni epäuskon 

itseteosta, juuri tässä. 

( Jeesus ) ”Hyvä. Se on toinen varmistus, jonka olet saanut Minulta tänä iltana. RENTOUTUISITKO, 

PYYDÄN!”  

( Clare ) OK…!  

( Jeesus ) ”Kiitos sinulle. Nyt, takaisin aiheeseen ”Huoli”. Huoli on hyödytöntä. Se mitä tarvitaan, 

on usko. ( Luukkaan Evankeliumi 8:50) Kuinka Minun Morsiameni voi käsitellä tätä ahdistuksen 

hyökkäystä? Uskolla ja luottamuksella Minuun. Minä olen tullut avuksi aikaisemmin; Minä tulen 

avuksi jälleen. Minä olen läpimurtojen Jumala.”  

”Jos Minä toivon, että planeetta katoaa, se räjähtää kappaleiksi ja lentää universumin halki 

pirstoutuneina jäännöksinä. Jos Minä haluan muuttaa toisen kiertorataa, Minä tönäisen sitä aivan 

hienovaraisesti ja se pyörii toiseen suuntaan. Jos haluan aamunkoiton, Minä nostan auringon ylös 

ja kun Minä olen saanut kyllikseni, Minä laitan sen nukkumaan jälleen.”  

”Eikö Minulla ole näiden elementtien täydellinen hallinta? Mutta sitten Minä sanon ihmiselle… 

”Tässä on sinun Maapallosi, elä sillä.” Sitten Minä katson ja odotan näkeväni, mitä ihminen tekee. 

Ja kun aika on kypsä, Minä otan sen takaisin ja uudistan sen siihen loistoon, johon Minä sen 

suunnittelin. Minä poistan toisinajattelijat, rettelöitsijät ja annan sen oikeamielisille ja nöyrille. 

Sitten Minä annan heille Jumalallista viisautta hallita sitä.” 

 ”Kun pahat ihmiset valitsevat alkaa rettelöimään, Minä taltutan heidät. Heidän täytyy odottaa, 

kunnes Minä valitsen vapauttaa heidät. Kun Minun lapseni ja Minun Morsiameni kääntyvät Minun 

puoleeni katuvilla sydämillä, Minä pidennän armoa ja aikaa heille. Vaikka pahat kiristelevät 

hampaitaan, heidän täytyy odottaa yhä pidempään. Minun päätöksestäni sodat syttyvät ja Minun 

väliintulollani sodat loppuvat. Näettekö te, kuinka Minä kontrolloin todella?” 

”Siispä, miksi te annatte pienien asioiden, kuten missä te tulette elämään, mitä te tulette syömään 

ja mitä te tulette pukemaan päällenne, vaivata itseänne? Asioiden laajuudessa, nämä ovat typeriä 

huolia, todella juuri niitä asioita, joita pakanat himoitsevat. (Matteuksen Evankeliumi 6) 

Pikemminkin huolehtikaa, että täytätte Minun tahtoni kaikessa oikeamielisyydessä. Kun näette 

alastomia ja köyhiä, olkaa kuin Minun Isäni heille; pukekaa ja ruokkikaa ja täyttäkää heidän 



 
200 

 

tarpeensa. Ettekö te tiedä, että siinä määrässä kuin te huolehditte Minun tarpeistani, Minä tulen 

huolehtimaan teidän tarpeistanne?”  

”Tiedättekö te, miksi jotkut vastaanottavat ihmeitä ja jotkut eivät? On monia syitä, mutta yksi on 

se, että toiset huolehtivat muista ja toiset vain itsestään. He, jotka huolehtivat toisista, ottavat 

erityisen paikan Minun sydämessäni ja asianmukaisina aikoina Minä tuon heille ihmeen. Sinä olet 

huomannut tämän, koska Minä olen tuonut sen sinun huomioosi, Clare.” 

”Minä melkein sanoisin teille Minun Morsiameni, että jos te ette ole olleet Minun asioillani, teidän 

pitäisi olla enemmän huolestuneita itsestänne – paitsi, että Minä en kiellä teiltä pääsyä Minun 

Armooni.”  

”Minä toivon sitä, että kun Minä paljastan sinulle enemmän ja enemmän, teistä tulee enemmän ja 

enemmän Minun kaltaisiani, tavoittaen armolla loukkaantuneita ympärillänne. Voi, on niin monia 

asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita, joista te ette ole tietoisia.” 

”Mutta kun Minä näen sieluja, jotka sydämissään kantavat loppumatonta luottamusta Minuun, 

Minä en voi kieltää heiltä sitä, mikä on oikein heille. He ovat vetäneet Minun Armon lähteistäni 

Luottamuksen astioihinsa ja mitä suurempi astia, sitä enemmän armoa ne pitävät hallussaan.”  

”Siispä sinulla juuri nyt on hallussasi aseiden ase… ”Jeesus, minä luotan Sinuun.” Sano tämä 

sydämestäsi, joka ikinen kerta, kun vihollinen vihjailee ahdistuksella ja pelolla. Kyllä, tämä tulee 

olemaan sinun läpimurto tunnustuksesi. Toista sitä usein, täysin jättäen huomiotta demonien 

huomautukset. Sinä tulet itse asiassa aiheuttamaan heille paljon ahdistusta ja hämmennystä.”  

( Clare ) Aloin nauramaan siinä vaiheessa.  

( Jeesus ) ”Kyllä, sinä voit nauraa sille. Se on hauskaa.” 

( Clare ) Kyllä, Herra, voin vain kuulla heidän hyppivän ylös alas, naama punaisena, kirkuen… ”Etkö 

sinä juuri kuullut minua? Sinä tulet menettämään työpaikkasi, sinä tulet kuolemaan syöpään, 

vaimosi tulee jättämään sinut, Jumala ei tule auttamaan sinua, sinä olet syntinen!”  

( Jeesus ) ”Ja sinun asianmukainen vastauksesi on täydellinen kuurous heidän valheilleen ja 

yksinkertainen tunnustus Minulle, ”Jeesus, minä luotan Sinuun.” Piste. Tämä on teidän aseenne, 

Minun Morsiameni. Onko se liian yksinkertainen?” 

”Etsittekö te jotakin älykkäämpää ja Raamatullisen kuuloista? Olen pahoillani, jos Minä olen 

tuottanut pettymyksen joillekin teistä.”  

”Mutta on aika ottaa lohikäärme hengiltä yhdellä yksinkertaisella miekan iskulla. Kaikki maailman 

järkeilyt vain hämmentävät teitä. Ettekö ajattele, että paholaiset ovat älykkäitä järkeilyssä? Minä 

kerron teille, he ovat.”  

”Se, mitä heillä ei ole tai he eivät ymmärrä, on usko. Se on täysin vieras heille ja kuitenkin se 

kukistaa heidät joka ikinen kerta. Kyllä, sinapin siemenen silkka usko lopettaa heidän 

mutkikkaimmat suunnitelmansa. Jopa mahtavien suunnitelmat tekee tyhjiksi yksinkertaisimpien 

uskovien usko – uskovien, joilla on lapsen mieli.”  

”Siispä, Minä olen antanut teille mahtavia sodankäynnin aseita. Edetkää, kantaen uskoanne ja 

lannistaen hyökkäykset ja Meillä tulee olemaan Voitto. Minä olen teidän kanssanne.” 
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159. Jeesus sanoo… Jokainen teistä on Minun ainutlaatuinen Mestariteokseni 

 
JOKAINEN TEISTÄ ON MINUN AINUTLAATUINEN MESTARITEOKSENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Lokakuuta, 2015. 

( Clare ) Herra on siunannut meitä todella suloisella viestillä tänään. Hän antoi minulle vilahduksen 

Taivaasta taas, mutta etupäässä Hän puhui meidän yksilöllisestä kauneudestamme, kuinka Hän on 

luonut jokaisen meistä niin ainutlaatuisesti. 

Jeesus aloitti… ” Minä olen tehnyt jokaisen teistä Morsiamista täysin ainutlaatuiseksi, erilliseksi ja 

loistavasti muotoillut sen ihanteen mukaan, minkä Minä olin kuvitellut teille. Te ette voi koskaan 

tietää kunnian määrää, mikä on teidän sitten kun olette Taivaassa. Minä en puhu maallisesta 

kunniasta, vaan ainutlaatuisuuden täyttämisestä, mikä tulee harvinaisesta taideteoksesta, jota ei 

koskaan kopioida. ” 

” Teidän kehojenne erilaisuuksia ei voi mitenkään verrata teidän sielujenne erilaisuuksiin. Jokainen 

teistä tulee erilaisesta maaperästä (äitikalliosta), jokaisella teistä on erilainen kristalli rakenne, 

erilainen väri, erilainen värisävy, erilaisia ominaisuuksia valon heijastuksessa ja taittumisessa. Minä 

voisin jatkaa ja jatkaa koko yön tämän kuvailemista, jota ei voi kuvailla. Sitä te kaikki merkitsette 

Minulle. ” 

” Sieluja ei voi verrata, kuten ihmiset tekevät Maapallolla. Heidän kyvyttömyytensä havaita 

jokaisen kauneuden syvyys, joka saa ihmiset vertailemaan. Jos heillä olisi silmät nähdä, he 

havaitsisivat, että se minkä he luulivat olevan samanlaista, onkin melko ainutlaatuista ja 

vertaamattomissa olevaa. Mutta Minä näen teidän kauneutenne, Minun Morsiameni. Minä näen 

sen, mitä kukaan muu ei näe ja jokainen teistä on korkeasti arvossa pidetty Minun silmissäni. ” 

” Kun Minä hion timanttia, mitä te olette, Minä leikkaan pois tiettyjä kerroksia, yksi kerrallaan, 

paljastaakseni tyrmäävän sisäisen kauneuden, jonka vain Minä voin nähdä. Kun te tulette 

Taivaaseen, te tulette olemaan häkeltyneitä siellä olevien sielujen kauneudesta. Tämä siksi, että he 

ovat päässeet täyttymykseensä ja valo, jota he antavat, on tulosta Minun hellästä hionnastani ja 

kiillotuksestani. ”  

” Kukaan Taivaassa ei tunne mustasukkaisuutta. Kukaan Taivaassa ei halua olla kuin joku toinen. 

Taivaassa, te viimein tulette näkemään itsenne Minun silmilläni ja se tulee täysin muuttamaan ja 

häkellyttämään sen, mitä te itsestänne Maapallolla ajattelitte. Minä kerron tämän teille nyt, koska 

Minä haluan teidän valmistelevan itsenne, pitäen kiinni siitä mitä Minä olen pannut teidän 

sydämeenne. Minä haluan teidän  harjoittavan yksilöllisyyttänne arvostamalla muita sellaisina kuin 

he ovat, mutta kieltäytyen vertaamasta itseänne tai kopioimasta heitä. Teistä ei koskaan tule sitä 

mitä joku toinen on, mutta te voitte helposti tulla siksi, mikä itse olette. ”  

” Tämän takia teidän täytyy olla kärsivällisiä Minun kanssani, kun Minä työskentelen paljastaakseni 

kerroksia, jotka ovat peittyneet maailmalla. Kuin arkeologi pehmeällä harjalla, Minä hellästi 

poistan hiekan, lian ja kalvon, joka peittää teitä ja tuon teidät Minun valoni täyteyteen, mikä 
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paistaa teihin ja paljastaa teidän todellisen identiteettinne. Kukaan ei halua olla jonkin toisen 

kopio, kaikki teistä kaipaavat olla jotakin erityistä. ”  

” Maailma kieltää teiltä tämän mahdollisuuden ja tekee kaiken voitavansa saadakseen teidät 

sopeutumaan. Mutta Minä olen juurruttanut sen teidän sieluihinne niin, että te jatkatte oman 

ainutlaatuisuutenne ilmaisemista. Jonakin päivänä te tulette näkemään enemmän kuin hetkellisiä 

välähdyksiä sisässänne asuvasta suuruudesta, koska Maapallolla te olitte lukittuina sopeuttamisen 

häkkiin, toisten jatkuvasti partioidessa ympärillä, varmistaen, että te sopeudutte. ”  

” Kyllä, tämä sopeutuminen tullaan poistamaan ja teidän todellinen ytimenne, kuka te olette, tulee 

valaisemaan kaikkia ympärillänne ja tuomaan iloa ja ylistystä siitä, kuinka pelottomasti ja 

ihmeellisesti Minä olen teidät tehnyt. Kaikkialle, minne te menette, te tulette tuomaan teidän 

oman ainutlaatuisen ilonne ja lahjat, joita te olette halunneet täällä Maapallolla, tullaan hiomaan 

täydellisyyteen, niin että te voitte luoda sydämenne halusta. Toiset tulevat etsimään teitä 

inspiroituakseen siitä, mitä teillä on tarjota heille ja te teidät tullaan tuntemaan jopa niin kuin 

teidät on tunnettu. ”  

” Väärinkäsityksiä ei tule olemaan, sillä kun te katsotte toisiinne, te tulette tietämään sen 

ihmeellisen päämäärän mitä varten heidät luotiin ja he myös tulevat tunnistamaan Minun kätteni 

työn teissä. Jokainen löytö tulee olemaan ylistämisen ja kiitoksen aihe, kuitenkin elämä tulee 

olemaan tasapainoista, hedelmällistä, iloista ja tuotteliasta. Kun te kokoonnutte yhteen 

ylistämään, teidän ainutlaatuisuutenne sekoittuu toisiinne rakkauden ja palvonnan palavaksi 

ruokauhriksi ja tietoisuus Jumalasta humalluttaa teidät sanomattomaan iloon. ”  

” Minä olen Jumala, ja kuitenkin jopa Minä olen hukassa kuvatessanne teille sitä, mikä teitä 

odottaa. Mutta Minä haluan pitää tämän tietoisuuden mielessä, tämän odotuksen tunteen, koska 

päivä on tulossa, kun te viimein tulette täyttymykseenne jokaisella mahdollisella tasolla… ”Sillä 

Minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka 

on ilmestyvä meihin. ” Paavalin Kirje Roomalaisille 8:18.   

” Minun Morsiameni, elämä, jota te elätte ja kärsitte juuri nyt, muovaa ja täydellistää teitä siihen, 

mitä teistä on tuleva sinä päivänä. Vaikka te ette voi nähdä sitä, mitä te käytte läpi Minun 

näkökulmastani, te voitte luottaa Minun sanoihini teille, jotka on kirjoitettu Toiseen Kirjeeseen 

Korinttolaisille, 4:16-18… ”Sen tähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme 

menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt 

ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, 

jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta 

näkymättömät iankaikkisia. ” 

” Minä tuon nämä teille nyt, koska joillekin matka on ollut hyvin, hyvin pitkä – pettymykset monet, 

mutta tarpeelliset rakentaakseen teidän luonnettanne ja pian te tulette ottamaan 

turmeltumattoman vaihdossa turmeltuneeseen. Ja se mitä Minä olen työskennellyt saattaakseni 

sanoiksi, tulevat ilmeisiksi teille sillä hetkellä. ”  

( Clare ) Kun Herra oli puhumassa, minä näin jotakin, joka muistutti propaani lyhtyä, jossa oli kaksi 

tuhkasta tehtyä sydäntä, jotka räjähtävät valoisiksi, kun kaasu aukaistaan ja tulitikku sytytetään. 

Hetkessä se, mikä ei ollut mitään muuta kuin kangasta, joka on hiiltynyt tuhkasydämeksi; 

seuraavassa hetkessä se oli niin loistava, että siihen ei edes voinut katsoa. 
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( Jeesus ) ” Kyllä, se on osuva kuvaus. Yhtenä hetkenä se, mikä on vain tuhkaa tällä Maapallolla, 

seuraavassa hetkessä säteilee ja valaisee kaiken ympärilläsi. Muodonmuutos on tyrmäävä. Tämä 

on yksi keino selittää siirtyminen ikuiseen. ”       

” Vielä vähän aikaa ja kaikki tämä on ohi. Sillä aikana, Minä rakennan Minun Kuvaani teidän 

jokaisen sisällänne, kun te teette päivittäisiä tehtäviänne. Minä voitelen teitä olemaan pieniä 

Kristuksia… Pesemään toisten jalkoja, olemaan varalla, jos joku tarvitsee Minun kosketustani, 

esirukoilemaan kärsivien ja näennäisesti toivottomilta vaikuttavien puolesta, joka päivä eläen 

Minua varten ja etsien ensin Jumalan Valtakuntaa. ” 

 ” Kyllä, pian matka on ohi. Rakkaani, käyttäkää tämä aika hyvin, sitä ei koskaan voida ostaa 

takaisin. Tämän päivän mahdollisuudet eivät tule olemaan täällä huomenna. Osoittakaa olevanne 

uskollisia palvelijoita, käsitellen oikein totuuden sanaa ja koskettaen kaikkia Minun Rakkaudellani. 

Sinnitelkää, käyttäkää tämä aika parhaalla mahdollisella tavalla. ” 

” Luottakaa Minuun ja tunnustakaa Minulle tunti tunnilta… ”Jeesus, minä luotan Sinuun,” Minä 

lupaan, että te ette tule pettymään. Minä siunaan teidät nyt Rohkeudella ja Kestävyydellä edessä 

olevia päiviä varten… Amen. ”  

 

 

160. Jeesus sanoo: Uskokaa Uniinne 

 
USKOKAA UNIINNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Lokakuuta, 2015.  

( Clare ) Herran hyvin erityinen voitelu Uskomisesta ja uskomisesta uniinne on meidän päällämme 
tänä iltana ja Hän antoi meille kauniin opetuksen siitä.  

( Jeesus ) ”Minä haluan puhua uskomisesta. Uskominen on eri asia kuin luottamus.”  

( Clare ) Muistakaa, että me puhuimme luottamuksesta pari iltaa sitten.  

( Jeesus ) ”Uskominen edellyttää tietyn määrän kiinnipitämistä unesta, pitämistä kiinni tulevista 
lupauksista, joita Minä olen antanut teille. Me olemme vastikään puhuneet ahdistuksen 
ehkäisemisestä Luottamuksella. Luottamuksessa on kyse päästämisestä Minun uskollisille 
käsivarsilleni.”  

”Uskomisessa te tartutte siihen, mikä on paljastettu teille. Teidän täytyy pitää otteenne siinä ja 
huolehtia sen ravitsemuksesta, kuten taimesta, joka versoo maasta. Uskominen on vielä uusi 
asioiden välinen vuorovaikutussuhde, joka liittää Taivaan ja Maapallon. Asioita, joita on kirjoitettu 
teille. Toimeksiantoja, lahjoja ja taitoja, kohtaloita, kruunuja on merkitty teille, monet niistä on 
luvattu teille tai asetettu sydämiinne. Kun Minä innoitan suunnan elämässänne, niin että te tulette 
takertumaan ”näkyyn” läpi kaikkien myrskyjen, kunnes saavutte määränpäähänne.”  

( Clare ) Herra, se vaikuttaa minusta hieman hämmentävältä.  

( Jeesus ) ”Uskominen on aktiivinen toimi, kun taas luottamus on teidän antautumistanne ja kaiken 
sen, mikä kuuluu teille, täydellisessä uskossa, että Minä olen kontrolloimassa ja Minä tulen 
saamaan siitä irti parhaan.”  
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”Ne tavallaan menevät päällekkäin. Minä halon hiuksia tässä, koska Minä haluan molemmat 
asioiden väliset vuorovaikutussuhteet työskentelemään Minun Morsiamissani. Jokainen teistä, 
jolle on näytetty näkyjä, siitä kuinka Minä aion käyttää teitä tulevaisuudessa, teillä on jotakin 
työstettävää sitä kohden, mihin Minä olen johdattamassa teitä. Teidän aktiivinen osallistumisenne 
merkitsee kiinni tarttumista näkyyn ja rakentamista sen varaan, kuten Minä johdatan teitä. Ja 
muistakaa, että Minä vedän mutkat suoriksi.”  

”Luottamus on pikemminkin tietämistä, ei väliä, mitä tapahtuu, Minä silti olen kontrolloimassa ja 
Minä tuon ihmeitä tuhkasta. Luottamus on elämän varustava voima. Uskominen on unisieppari… 
mission sieppaaja, missä te ymmärrätte, että teitä valmistellaan jotakin erityistä varten.”  

”Ja siihen Minä olen menossa tässä. Te, Minun Morsiameni, olette osoittaneet itsenne uskollisiksi 
Minun haluilleni, Minun mandaateilleni, Minun henkilölleni. Te olette olleet hyvä maaperä, missä 
maa on tuottanut satakertaisesti. Ja nyt, kun te olette olleet uskollisia pienissä asioissa, Minä 
annan teille suurempia asioita tehtäviksi. Te saatatte silti olla valmistelu prosessissa niitä asioita 
varten, mutta Minun silmissäni, ne on loppuunsaatettu Taivaassa.”  

”Sillä aivan liian monille teistä elämä loppuu Taivaassa. Mikään ei voisi olla enemmän epätotta! 
Maapallo on koekenttä ja Taivas ei ole vain palkkio, vaan askel ylemmäksi, omaksuaksenne jopa 
enemmän vastuuta, enemmän lahjoja, enemmän missioita. Oi, kuinka ihanaa tulee olemaan teille, 
jotka olette oppineet rakastamaan veljeänne kuin itseänne! Menneen rajoitukset tullaan 
poistamaan ja kokonainen uusi maailma työkaluja ja mahdollisuuksia tullaan avaamaan, että 
teidän sallitaan kasvaa yli aikaisempien kykyjenne.”  

”Minä haluan teidän pitävän kiinni, koko sydämillänne, näyistänne, joita teidän yläpuolellanne on 
puhuttu. Älkää antako nykyisten olosuhteitten Maapallolla rajoittaa teitä, vaan pitäkää kiinni 
näystä ja tietäkää, että kaikki, mitä teidän tarvitsette saavuttaaksenne sen, mitä on sydämissänne, 
tullaan antamaan teille. Eikö se ole ihmeellistä!”  

( Clare ) Se todella on, Herra. VAU… se on kuin ei tästä maailmasta. Oi, miksi minun pitää odottaa? 
Ja kuinka kauan?   

( Jeesus ) ”Oho, Minun Morsiameni… Minä vain sytytän uuden toivon sydämeesi, ei ole aivan vielä 
aika. Siirtymäaika tulee olemaan työ itsessään, usko Minua.”  

( Clare ) Minä voin vain kuvitella, Herra.  

( Jeesus ) ”Esimerkiksi sinun tapauksessasi, vaikka et ole saanut hallintaasi pianoa vielä, se ei 
tarkoita, että tärkeä osa kohtalostasi ei olisi musiikin parissa. Me käytämme tällä ajanjaksolla 
joitakin asioita nyt, jotka ovat ehdottomia Minulle. Mutta myöhemmin – lähesty edestä ja 
keskeltä, pianoa ja ääntäsi. Jos Minä en olisi kertonut tätä sinulle, sinulla saattaisi olla kiusaus 
unohtaa monet, monet lupaukset, joita sinulle ja Ezekielille on annettu palvelemisesta musiikin 
parissa.”  

”Mutta Minä muistutan sinua, niin että sinä tulet takertumaan niihin sydämessäsi – jopa kuten 
Maria piti asioita kätkettyinä sydämeensä ja kuitenkin olla kykenevä etenemään nykyhetkessä 
tehtävissä, jotka eivät olleet missioon liittyviä. Kaikella on aikansa ja ajankohtansa ja se, mistä 
Minä muistutan kaikkia teitä tässä, on että TAIVAS ON VASTA ALKUA. Ymmärtäkää, että te olette 
eläneet muutaman lyhyen vuoden tällä Maapallolla, ehkä 80 tai 90. Taivaassa, te tulette elämään 
ikuisuuden. Te tulette näkemään heitä, jotka ovat tuhansia vuosia vanhoja ja yhä täyttävät 
sydäntensä haluja ja sen ydintä, mitä heidät luotiin tekemään.”  
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”Minä haluan käsittävän tämän, ettei teille valehdeltaisi ja kerrottaisi, ettei teille ole mitään muuta 
Taivaassa, kuin pöyheitä, valkeita pilviä ja ylistystä. Ei! Ylistyksellä on monia, monia muotoja, 
mukaan lukien taiteet, rakentaminen, luominen, tutkiminen. Oi, Taivaassa elämälle ei ole loppua ja 
asioita, joita ette koskaan uskoneet, tullaan tekemään siellä. Kaikki Minun Kunniakseni ja Isän 
Kunniaksi ja Hengen. Kyllä, kuinka jännittäviä, kuinka ihmeellisiä ovat vielä tulemattomat 
toimeksiannot!”  

”Kaikista luonteenpiirteistä, jotka kaikkein eniten valmistelevat teitä Taivasta varten, armeliaisuus 
on kaikkein korkein. Armeliaisuus sallii teidän uhrata, tehdä työtä päivin öin, odottaa loputtomasti, 
koska rakkautenne sieluja kohtaan edellyttää sitä. Minun sydämeni pumppaa veljellistä rakkautta 
ja te, jotka olette yhteydessä Viinipuuhun, olette juomassa sen suloista nektaria ja se todella on 
valmistelemassa teitä Taivasta varten.”  

”Kun te hallitsette Veljellisen Rakkauden, teidän tehtävänne ja toimeksiantonne tulevat 
haastavimmiksi ja palkitsevimmiksi. Tämä on yksi syy, miksi Minä painotan sitä niin kovasti jopa 
nyt. Minä valmistelen teitä sitä aikaa varten. Mutta te olette myös Minun lähettiläitäni, kääntäen 
Minun lasteni sydämiä toivottomuudesta ja vammoista, kirkkaaseen tulevaisuuteen, joka on 
täynnä paranemista ja uutta elämää. Oi, kyllä, tällä Maapallolla, rakkaus veljeänne kohtaan on 
missionne ydintä kristittynä.”  

”Ihmiset voivat saavuttaa suuria asioita tällä Maapallolla, saada suosionosoituksia ja kunniaa, 
mutta jos he eivät rakastaneet, heidän elämänsä olivat täyttä tuhlausta. Tämä on vaikeaa käsittää 
yhteiskunnassanne, mutta koska ikuinen elämä vasta alkaa, kun ruumiinne nukahtavat, rakkaus on 
ehdoton edellytys Taivaan työlle.”  

”Kuitenkin, joku on ollut katkera koko elämänsä, jos he katuvat viimeisellä hetkellään ja kääntyvät 
Minun puoleeni, Minä tulen ottamaan heidät. Jos he kieltäytyvät katumasta ja antamasta anteeksi, 
he ovat tehneet oman valintansa. Mutta olkaa varmoja, Minä teen kaiken voitavani, antaakseni 
heille aivan viimeisen mahdollisuuden ja teidän rohkaisuksenne, Minä sanon, että monet katuvat.”  

”Vähän tiedetään tai ymmärretään Maapallon viimeisistä vuosista, viikoista ja päivistä, mutta 
olkaa varmoja – vanhainkodit ja näennäisesti liikuntakyvyttömiksi tekevät sairaudet ovat osa sitä, 
mikä valmistelee sielua hänen lähtöönsä. Asiat tulevat selviksi heille, asiat, joita he eivät koskaan 
aikaisemmin oivaltaneet ja Minun rakkauteni seuratessa heitä, he kasvavat ymmärryksessä ja 
viisaudessa, kunnes he ovat valmiita.” 

”Siispä, nyt Minä vedän teidän huomionne teidän lähestyvään lähtöönne. Ja kun haluan teidän 
jatkavan palvelemista ja kulkevan tekemässä hyvää, aivan kuten Minä tein, Minä haluan teidän 
myös pölyttävän sydämiinne kätketyt unelmat ja tietävän, että pian te tulette toteuttamaan ne.”  

”Minä siunaan teidät nyt armon voitelulla, vahvistamaan uskoanne hyvään, joka on vielä tuleva 
teille.” 

 

 

161. Jeesus sanoo… Vapauta itsesi & Päästä irti,  

sillä Antaminen on siunatumpaa kuin Vastaanottaminen & Tee se Rakkaudella 

 
VAPAUTA ITSESI & PÄÄSTÄ IRTI, ANTAMINEN ON SIUNATUMPAA KUIN VASTAANOTTAMINEN & 

TEE SE RAKKAUDELLA 
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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Lokakuuta, 2015. 

( Clare ) Herra on siunannut meidät Hänen viisaudellaan tänä iltana. Hän antoi meille ihanan 

rakentavan viestin, kuinka elää tässä maailmassa ja olla siunaus kaikille. Minä aion aloittaa viestin 

pienellä vuoropuhelulla, jonka kävin Herran kanssa. 

Meitä on siunattu vapaaehtoisella, henkilökohtaisella avustajalla, auttamaan päivittäisten 

velvollisuuksien hoitamisessa, mitä meillä on, jotkut niistä koskevat rakentamista ja omistajien 

asioiden hoitamista. Siis, SUURI taakka meidän selästämme on otettu ja se antaa meille enemmän 

aikaa kaikille teille. Se on suuri armo ja lahja, mutta kuitenkin se samaan aikaan vaatii hieman 

keskittymistä ja järjestelyä. Vaikuttaa siltä, että mitä enemmän minä olen antanut hänelle 

tehtäviä, sitä enemmän vielä tarvitsee tehdä!  

Ja rukouksen aikana minä yhä teen listoja ja minun huomioni harhautuu siihen, mitä minä voin 

saada tehdyksi, nyt kun meillä on apua. Minä istun ylistämässä Herraa ja minun mieleni vaeltelee 

kysymyksiin, kuten ”Kuka tulee rakentamaan kuistin heille? Kuinka me tulemme saamaan tavarat 

varastoon?” Kaikki nämä todella typeriä, hyödyttömiä ajatuksia. Ja Herra tavallaan antoi minulle 

tänä iltana tavan käsitellä niitä. Minä aloitin puhumaan Hänelle:  

” Herra, tämä näyttää tulevan vaikeammaksi sen sijaan, että tulisi helpommaksi. Minä en tiedä, 

mitä tehdä. Voi, minä tarvitsen sinun pelastavan minut tästä maallisen työn hetteiköstä, Herra. 

Pyydän, auta minua.” 

( Jeesus ) ” Tätä ei jatku tällä tavalla kauan. Laita asiat rullaamaan ja sinä voit siirtyä seuraavaan 

vaiheeseen, keskittymään palvelutoimeen. Kestää aikaa asettua paikoilleen.”  

( Clare ) Kyllä, Herra, mutta kaikki nämä pienet ketut… vitamiinit, kaapelit, tulostimen muste… no 

niin, Sinä tiedät, mitä minä tarkoitan. Näyttää siltä, että lista ei lopu koskaan ja kun me olemme 

yhdessä, minun mielessäni on miljoona asiaa hetkessä loppuunsaatettavana! Pyydän, pyydän 

päästä minut tästä maailmasta. Pyydän?  

( Jeesus ) ” Saata loppuun, mitä sinulla on tehtävänä, Clare.”  

( Clare ) Mutta sillä välin, autatko Sinä minua?   

( Jeesus ) ” Olenko Minä koskaan pettänyt luottamuksesi?”  

( Clare ) Et, mutta luulenpa, että minä vain olen niin peloissani, että kaikki tämä on minun vikani.  

( Jeesus ) ” Osa on, mutta ei kaikki. Kuten Minä sanoin, Rakas, viimeistele ne, mitä sinulla on 

tehtävänä. Minä lupaan sinulle, että asiat muuttuvat parempaan.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle.  

( Jeesus ) ” Nyt viestiin. Tämä liittyy sinun ongelmaasi, Minun Rakkaani.”  

” Minun Kallisarvoiset Morsiameni, maailma tulee ottamaan loputtoman määrän aikaa teiltä pois, 

jos te annatte sen ottaa. Se on ahne eläin, joka ei koskaan saa kyllikseen. Osa siitä on teidän halu 

luontoanne, toinen osa on olosuhteet, joihin teillä on vähän tai ei ollenkaan 

hallitsemismahdollisuutta. Minä tunnistan molemmat teidän olosuhteissanne, joita ei voi välttää ja 

teidän Martan listoissanne. Minä sanon teille, olkaa valppaita ja vähentäkää, vähentäkää, 
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vähentäkää sitä listaa joka päivä. Mitä enemmän te haluatte, sen sotkeutuneemmaksi te tulette 

asioihin. Ne vaativat ylläpitoa, varastotilaa, aikaa, energiaa ja rahaa.”  

” Omistaa ei mitään, on ehdoton ihanne, mutta ei käytännöllinen kovin monelle. Kuitenkin te 

voitte lähestyä sitä vapautta vapaasta tahdostanne. Kun te alatte nähdä ”asiat” lyijypainona 

kaulanne ympärillä, te tulette kaipaamaan vapautta ja päästä eroon niistä, mikä itsessään on kallis 

hanke.” 

( Clare ) Vau. Sinä voit sanoa sen uudelleen! 

( Jeesus ) ” Mutta sinä et tahdo Minun sanovan, vai tahdotko?”  

( Clare ) En, Herra. Minä toivoisin, että minulla ei koskaan olisi ollut asioita! Pyydän, älä sano sitä 

uudelleen! Ne ovat taakka ja minä muistan viime kerran, kun halusin päästä eroon niistä, se oli 

koettelemus hävittää ne kunnollisesti. Minä toivoisin, että minä voisin vain ottaa sen, mitä me 

tarvitsemme ja loput vain katoaisivat.  

( Jeesus ) ” Joka päivä, etsi jotain, jota et tarvitse ja hyvin lyhyessä ajassa sinä tulet olemaan paljon 

vapaampi kuin mitä nyt olet, Minun Rakkaani. Kyllä, sinulla on liian paljon, mutta sen hävittäminen 

on vaikeaa, kun sinä välität, minne se menee.” 

( Clare ) Minä en vain halua tuhlata mitään, Herra. On ihmisiä, jotka tarvitsevat asioita ja sen minä 

haluan varmistaa, että minä haluan olla varmasti varustamassa. 

( Jeesus ) ” On parempi päästää irti kuin joutua sotkeutuneeksi. Minun Morsiameni, paholaiset 

ovat hyvin älykkäitä, kun kyseessä on teidän hyvät aikomuksenne. He tietävät tasan tarkkaan, että 

se mitä te haluatte tehdä, on oikein. Mutta jos te sitoudutte Minuun ja vapautatte nämä asiat 

Minun käsiini, se tulee olemaan teille parempi, kuin että ponnistelisitte laittaaksenne ne pois yksi 

kerrallaan. Minä lupaan, te tulette sotkeutuneeksi, kun sallitte itsenne pysyä kiintyneenä.”  

” Vapaudessa eläminen on taiteenlaji; se vaatii rukousta ja harjoitusta. Minä tulen ohjaamaan 

teidät siihen vapauteen, jos te olette halukkaita päästämään irti. Kun te vanhenette, teillä on 

taipumusta löytää enemmän turvaa asioista, jotka valitettavasti muuttuvat kahleiksi, jotka 

ryöstävät teidän aikanne ja voimanne – jotka ovat täsmälleen ne, joita te ette halua haaskata, kun 

te vanhenette. Eikä asioissa ole turvaa. Turvallisuus tulee yksin Minusta.” 

( Clare ) Herra, minä muistan millaista oli, ennen kuin minun äitini kuoli. Usean vuoden ajan, hän ei 

voinut päästää irti mistään, mitä hänellä oli. Hän otti kaiken liiketoimestaan ja siirsi sen kauniiseen 

olohuoneeseensa, jonka hän oli luonut nauttiakseen siitä eläkevuosinaan. Mutta se oli TÄYNNÄ 

laatikoita! Joka paikassa – siellä ei pystynyt edes kävelemään. Siellä oli kaunis holvikatto ja 

värillistä lasia, maisema järvelle; se oli kerrassaan kaunista. 

Mutta hän ei voinut nauttia siitä yhtään, koska se oli täynnä hänen entisen liiketoimensa 

ansoitusta, joista hän ei vain voinut luopua. Se oli todella surullista. Ja sen jälkeen, kun hän kuoli, 

siellä oli hirveät määrät lehtiä, vaatteita ja sekalaista tavaraa, jotka täyttivät roskalavan roskalavan 

jälkeen. Niistä ei ollut hyötyä kenellekään. 

 ( Jeesus ) ” Tämä on osa amerikkalaista elämäntyyliä ja Minä osoitan sitä, koska sinä vältät sen 

käsittelyä. Ja Minä näen, että se ylikuormittaa sinua. Ja vaatii henkistä ja fyysistä energiaa Meiltä ja 

meidän suhteeltamme. Kun aloitat rukoilemisen ja alat rentoutumaan, yletön määrä 

loppuunsaattamattomia asioita tulvii mieleesi. Pikemminkin kuin, että taistelisit sitä vastaan, 
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kirjoita se äkkiä ylös ja tule takaisin Minun luokseni rukoilemaan. Sillä on tekemistä sen kanssa, 

miten aivosi toimivat. Jos yrität taistella sitä vastaan, sinä juutut koskaan päättymättömään 

karuselliin, uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Jos kirjoitat sen ylös myöhempää katsomista 

varten, sinä voit päästää sen menemään ja palata Minun luokseni.” 

” Minä sinä, Minun Rakkaani, koet juuri nyt, on irrottautumisharjoitus. Minä tarvitsen sitä, että 

sinä päästät irti, Clare. Anna tavaroita pois; vapaudu niistä. Sinun rukouksesi tulevat 

muodostumaan voimakkaammiksi, kun puhdistat näiden häiriötekijöiden tasanteet. Kun rukoukset 

keskeytyvät, se vaatii veronsa keskittymiskyvystäsi ja meidän suhteestamme. Minä haluaisin, että 

sinä olisit vapaa ja juuri nyt sinä olet kaikkea muuta. Minä tulen auttamaan sinua, kuten Minä 

lupasin aikaisemmin.” 

( Clare, Kiitos Sinulle, Herra.  

( Jeesus ) ” Minä vain haluan sinun oivaltavan, että sinä et ole saanut erivapautta tunteista, joita 

ikä tuo. Sinä myös tulet olemaan vaiteliaampi ja kiintynyt, mutta Minun armollani sinä tulet 

päästämään irti ja olemaan onnellisempi sen takia.” 

 ” Minun Morsiameni – jotkut asiat, joista te pidätte kiinni, Minun silmissäni, kuuluvat muille. Ne 

ovat ohittaneet hyödyllisyytensä teidän elämissänne ja on aika päästää niistä irti, koska toiset 

tarvitsevat niitä. Viimeinen asia, jonka te haluatte tehdä, on tulla mustaksi aukoksi, jonne kaikki 

katoaa. Minä haluaisin teidän mieluummin olevan lenkki jakeluketjussa, että Minä voin luottaa 

teidän jakavan tarvitsevien kanssa. Tämä on tärkeä toiminto Minun Valtakunnassani, tavaroiden 

jakelu.”  

 ”Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä 

nykyä teidän yltäkylläisyytensä heidän puutteensa hyväksi, että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi 

teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus.” Toinen Korinttolaiskirje 8:13-14.  

”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 5:45.  

” Olkaa siksi niin kuin Hän ja jakakaa. Teidän todistuksenne tulee tekemään paljon edistääkseen 

Minun Valtakuntaani. Ihmiset tulevat ylistämään Jumalaa teidän anteliaisuutenne vuoksi. Ahneus 

ja rahanhimo eivät tule Minun Morsiamistani ja pian te olette Taivaassa ja teillä ei ole tarvetta 

millekään niistä asioista.”  

( Clare ) No niin, minä säästän joitakin asioita minun lapsilleni. 

( Jeesus ) ” Kyllä, no niin, sinä olisit hämmästynyt, kuinka vähän he tulevat haluamaan, loppujen 

lopuksi. Pidä vain silmällä köyhiä ja ole siunaus niille, jotka todella kärsivät puutteesta. Taivaassa, 

tämä on yksi pääkohteista, kun huomioidaan asemaasi - kuinka paljon hyvää olit kykenevä 

saavuttamaan… kuinka antelias ja asioihin kiintymätön olit Maapallolla ja kuinka huolehtivainen 

muita kohtaan olit.”  

” Minä en halua jankuttaa tätä aihetta, mutta Minä haluan teidän kaikkien ymmärtävän sen, että 

kun te annatte sen, mikä ei enää ole hyödyllistä teille, asiat, joita te tarvitsette, tulevat teille 

takaisin ympäriltänne eri lähteistä. Mutta teidän ei koskaan tulisi antaa saadaksenne, se on 

kauheaa evankeliumin vääristelyä!”  
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” Minä kerroin teille… Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, puhdistettu ja 

kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille 

takaisin.” Luukkaan Evankeliumi 6:38.  

” Teidän antamisenne tulisi olla ilman takaisin odotusta; motiivina rakkaus veljeänne kohtaan; ei 

ahneuden ja rahanhimon motivoimaa. Minä annoin tämän Pyhän Kirjoituksen vahvistaakseni teille 

Minun onnekasta huolenpitoani, kun te luovutte asioista, että ette käyttäisi näitä vaikutussuhteita 

kuten jonkun tyyppistä lottoamista. Tämä on Minusta inhottavaa. Se mitä Minä kunnioitan, on 

avoimet kädet ja rakastava sydän, ei mitään ovelia investointeja paluutanne silmällä pitäen.”  

” Meillä Taivaassa on pääperiaate, joka ei koskaan petä teitä, ”Tehkää kaikki Rakkauden puhtaalla 

motiivilla.” Kun te elätte elämäänne tämän itseä uhraavan periaatteen mukaan, te todella asetatte 

itsellenne rikkauksia Taivaaseen ja suuri kunnia, joka seuraa sielua Taivaassa, on yli teidän 

käsityskykynne. Rakkaus on Taivaan tulikoe. Opitteko rakastamaan ja antamaan vai opitteko te 

kahmimaan ja suojaamaan? Voi, pimeyttä, joka ympäröi jälkimmäistä sielua!”  

” Siispä, Minun viestini teille tänä iltana on vapauttaa itsenne asioiden ikeestä ja antaa 

tarvitseville. Te tulette olemaan vapaampia ja he tulevat olemaan siunattuja ja ylistämään Minun 

Isääni Taivaassa teidän vuoksenne. Muistakaa, mitä Minä kerroin teille, ”Autuaampi on antaa kuin 

ottaa.” Apostolien Teot 20:35. 

 

 

162. Jeesus sanoo: Kastelkaa Lahjojanne 

 
KASTELKAA LAHJOJANNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Lokakuuta, 2015. 

( Clare ) Olkoon Herran voima ja rohkeus kanssanne.  

Tänä iltana Herra tavallaan antaa muistutuksen Parantamisesta. Hän pyytää meitä harjoittamaan 

lahjojamme ja kastelemaan uskomme siemeniä ja Hänen antamiensa lahjojen siemeniä. Ja todella, 

noin viimeisen viikon aikana.  

( Jeesus ) ”Minä olen istuttanut jokaiseen teistä lahjojen siemeniä, käytettäviksi Minun 

Ruumiissani ja niihin, jotka vielä eivät tunne Minua.”  

”Minun lapseni, näitä lahjoja täytyy hoitaa ja huolehtia niistä hellästi, ettei Tuhoaja (Saatanan 

toinen nimi) lähetä agenttejaan varastamaan niitä, ennen kuin ne puhkeavat kukoistukseen. 

Muutama päivä sitten Minä välitin tietoa tälle Perheelle, tietoa parantamisesta. Minä selitin sen 

niin yksinkertaisesti, että kukaan ei voisi ymmärtää sitä väärin.” 

”Kaikki, mitä parantamiseen tarvitaan, on sairas henkilö, uskova henkilö ja se on yhtä kuin ihme. 

Te voisitte myös kirjoittaa tämän yhtälön tällä tavalla, jos teidän täytyisi: sairas henkilö, uskova 

henkilö, joka harjoittaa uskoaan, se on yhtä kuin ihme. Minä haluan teidän jatkavan tämän lahjan 

jalostamista. Se on tärkeää Minulle, koska Minä käytän parantamista tuodakseni epäuskovia 

Minun luokseni.”  
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( Clare ) Ja sivuhuomautuksena tässä, kaverit – tiedättehän, puhe on halpaa. Jokaisella on hyvä 

asia, josta puhua. Mutta kuten Paavali sanoi, me tulemme ihmisten luo Jumalan voimalla, Jumalan 

kosketuksella, jonka ihmiset voivat tuntea. Ja se on niin kaukana sanojen yläpuolella. Siispä, minä 

voin todella samaistua siihen, mitä Hän sanoo tässä.  

( Jeesus ) ”Merkit ja ihmeet seuraavat niitä, jotka uskovat: pahasta päästäminen, parantaminen, 

ymmärtäminen, läpimurrot – kaikki nämä ominaisuudet seuraavat teitä Minun lapseni ja Minun 

Morsiameni. Siksi Minä annoin ne heille. Nyt on teistä kiinni jalostaa niitä ja olla sallimatta 

vihollisen agenttien tulla varastamaan ne pois, niin että te päädytte aivan yhtä huonosti 

varustelluiksi, kuin mitä te olitte, ennen kuin Minä välitin tämän tiedon teille.”  

”Pyydän, älkää uupuko hyvää tehdessänne. Pyydän, älkää salliko uskonne liukua takaisin syntiin. 

Katsokaahan, teidän täytyy käyttää näitä lahjoja, että ne kasvaisivat. Älkää salliko epäuskon 

rikkaruohojen versoa niiden ympärillä. Te tiedätte vertauksen siemenestä:jotkut siemenet 

putosivat okaiden ja tämän maailman huolien sekaan, jotka kasvoivat tukahduttaen ne (Luukkaan 

Evankeliumi 8). Tästä teidän pitää olla tietoisia juuri nyt. Tämä on lähestyvä ajanjakso, jolloin 

rahanhimon, ahneuden ja kiireisen työn demonit houkuttelevat teitä pois hengellisistä asioista 

lihallisiin asioihin.”  

”Jotta selviäisitte hengissä tästä ja näkisitte, että uskonne siemenet kasvavat, teidän täytyy käyttää 

niitä useammin. Investoikaa enemmän aikaa niiden käyttämiseen, edetkää uskossa jokaisessa 

mahdollisuudessa. Älkää olko ujoja. Tosiseikka, että te olitte tottelevaisia, vaikka ette todella 

tunteneet voitelua, vetää puoleensa Minun Armoanija Armonaikaani. Tämä on myös Minun 

ajanjaksoni ja Minä olen teidän kanssanne.”  

”Minä lähetän luoksenne ihmisiä, joiden puolesta rukoilla, olkaa hälytysvalmiudessa heidän 

puolestaan. He saattavat jopa häiritä teidät pois ostoksilta tai mistä tahansa, minne olette 

menneet. Älkää olko ujoja tarttumaan mahdollisuuksiin rukoilla ihmisten puolesta. Muistakaa 

myös yksinkertainen kaava, niin yksinkertainen, että viisivuotias voisi helposti suorittaa sen… ja te 

olette tulossa ajanjaksoon, kun lapset tulevat olemaan yhä enemmän ja enemmän voideltuja 

rukoilemaan teidän puolestanne.”  

”Uskotteko, että Jeesus voi parantaa? Uskotteko, että Jeesus elää minun sisälläni? Uskotko, että 

Hän voi tavoittaa minun kauttani ja parantaa sinut? Kuinka paljon yksinkertaisemmaksi te voisitte 

tulla? Tämä poistaa mystiikan parantamisen lahjasta ja tuo sen helposti saavutettavissa olevaksi 

käytännöksi. Ei näyttäviä eleitä, vaan rakkautta ja uskoa toiminnassa.”  

( Clare ) Ja tässä sivuhuomautus –minä vain halusin jakaa pikaisen asian, mikä tapahtui minun 

kanssani. Minulla oli vapaaehtoinen täällä työskentelemässä pienen projektin parissa – ja hänen 

polvensa meni sijoiltaan. Naisella on ollut kauheita ongelmia polvensa kanssa ja hän oli mennyt 

tapaamaan ortopedistä kirurgia ja he olivat määränneet magneettikuvauksen hänelle. Ja hän 

kamppaili viimeistelläkseen sen, mihin hän oli vapaaehtoisesti halunnut tehdä. Ja tunsin niin 

pahoin hänen puolestaan.   

Vastailin sähköposteihin ja harjoitin palvelutointani silloin ja viimeinen asia, mitä halusin tehdä, oli 

keskeyttää se mitä olin tekemässä ja rukoilla hänen puolestaan. (Te voitte nähdä, kuinka heikko 

olen, kaverit…) Ajatus iski minuun kahdesti ja Herra muistutti minua, että en halunnut olla 

tekopyhä ja olla kertomassa teille, mitä tehdä ja olla itse tekemättä sitä. SE sai minun huomioni!  
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Siispä laitoin sivuun en, mitä olin tekemässä ja sanoin, ”Haittaako sinua, jos minä rukoilen sinun 

puolestasi?” Hän sanoi, ”Ei haittaa, rukoile pois.” Siispä käytin tätä yksinkertaista kaavaa häneen ja 

sanoin, ”Uskotko, että Jeesus parantaa?” Ja hän sanoi, ”Kyllä.” ”Uskotko, että Jeesus elää minun 

sisälläni?” Ja hän sanoi, ”Kyllä.” Ja sitten sanoin, ”No niin, uskotko että Hän voi tavoittaa minun 

kauttani ja koskettaa sinua ja parantaa sinut?” Ja hän sanoi, ”Kyllä.” Siispä, me istuimme alas 

yhdessä.  

Ja rukoilin hiljaisesti – En todellakaan sanonut mitään, kutsuin vain Herran Armoa ja 

parantamisvoimaa koskettamaan häntä minun käteni kautta. Ja hän huudahti yhtäkkiä ”Kipu on 

poissa – kipu meni tiehensä!” Ja se oli todistus hänelle Jumalan rakkaudesta. Sanoin, ”Näetkö? Hän 

rakastaa sinua. Hän välittää sinusta. Hän todella ON sinun kanssasi.” Voi, se sai koko hänen 

kasvonsa syttymään. Siispä, tiedättehän, minun täytyy harjoittaa sitä, mistä saarnaan, myös. 

Mutta se oli vain esimerkki jostakin, mitä tapahtui, jota en odottanut ollenkaan – en ollut 

valmistautunut siihen. Vaikka Pyhät Kirjoitukset sanovat, ”Ole valmis, kun on aika ja kun ei ole 

aika.” Pähkinänkuoressa, se on, mitä Herra tässä pyytää meitä tekemään.  

( Jeesus ) ”Jos te ette käytä lihaksianne, ne heikkenevät ja näivettyvät. Näin käy monille kristityille, 

kun he kokevat kääntymyksen. He ovat liekeissä menemään ja tekemään asioita Minun puolestani, 

parantamisen lahja on jopa toiminnassa, mutta kun aikaa kuluu, he laittavat lelun pois 

katsoakseen toista.”  

( Clare ) Jee, Herra, Minä tein niin.  

( Jeesus ) ”Kyllä, mutta sinua myös lannistettiin. Sen kirkon johtajat eivät nostaneet ihmisiä ylös, he 

painoivat heitä alas. Ja siksi niin monet kirkot ovat tyhjenemässä. Ihmiset ovat kokeilleet liekeissä 

olemista ja saaneet märän rätin heitetyksi päälleen. Miksi johtajat tekevät tämän? He ovat 

peloissaan. Peloissaan, että homma riistäytyy käsistä, ja se aivan hyvin saattaa riistäytyä käsistä, 

mutta taidokas paimen saa katraansa riviin jälleen, jopa kun muutama lammas harhailee tai jos 

vanhemmat lampaat puskevat nuorempia.” 

”Tämä oleellisesti on hyvä kuva siitä, mitä kirkoissa tapahtuu lahjoille, mitä Minä annan. Se on niin 

kauhean surullista. Minä lähetän heitä rukoilemaan ja parantumisia tapahtuu, sitten joku hiljentää 

sen uuden ihmisen, yrittäen suojella sitä, minkä he uskovat olevan heidän aluettaan. Siispä sairaat 

siinä kirkossa hitaasti kuihtuvat ja kuolevat juuri niiden ihmisten edessä, jotka estivät heidän 

parantumisensa.”  

”Minä en liioittele tässä, Minä vain totean tosiasian ja se on yksi pääsyy, miksi ihmiset lähtevät 

näistä kirkoista. Mutta Minun Morsiameni, teillä on osanne maksettavana tässä. Teidän täytyy 

hoitaa tätä hentoa kasvia ja tuoda se kypsyyteen, harjoittakaa tätä joka käänteessä, jokaisella 

mahdollisuudella. Älkää uupuko loppuun tai laiskistuko ja hukatko mahdollisuutta koskettaa 

ihmisiä Minun puolestani. Jos ensimmäinen kerta ei tuota tulosta, rukoilkaa uudelleen ja 

uudelleen, uskossa. Teillä ei ole mitään menetettävää ja kaikki voitettavana, näyttäessänne 

huolenpitoanne muita varten. Vähintäänkin, he tulevat olemaan otettuja siitä, että te välititte 

tarpeeksi lopettaaksenne tekemästä sitä, mitä teitte ja palvelitte heitä.”  

”Tämä on pehmeä lähestymistapa karitsoiden sisään kutsumisessa. Te ette ylikuormita heitä 

Pyhillä Kirjoituksilla, mutta te kosketatte heitä Minun Käsilläni. Te annatte heille mahdollisuuden 

vähintäänkin tuntea itsensä Minun rakastamiksi ja on kuitenkin asioita, joita Minä välitän sielulle, 
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kun te rukoilette. Heille myös annetaan siemen. He myös ovat liikutettuja ja heihin jää rakastava 

jälki.”  

”Niin paljon tapahtuu hengellisessä ulottuvuudessa, niin paljon saaden aikaiseksi, mitä ei 

tunnisteta. Sielut, jotka ovat luopuneet Minun rakastamina olemisesta, heidät ennallistetaan 

toivossa. He tuntevat Minun huoleni heidän puolestaan. Monet sielut ajattelevat Minun 

hylänneen heidät ja että he eivät ole sen arvoisia. Kun tavoitatte heidät rukoilemalla heidän 

kanssaan, se antaa teille mahdollisuuden kertoa heille, että niin EI OLE KOSKAAN asian laita, 

pikemminkin vihollinen on se, joka vihjailee niistä asioista. Vihollinen halaa heidän tuntevan 

itsensä näitä asioita. Vihollinen haluaa heidän tuntevan itsensä tuomituiksi, toivottomiksi, 

hylätyiksi.”  

”On jotakin, mitä teidän tarvitsee kertoa, ”Tiedättehän, Herra on järjestänyt tämän. Hän rakastaa 

teitä ja Hän haluaa teidän tietävän, kuinka paljon. Hän ei välitä teidän menneisyydestänne. Hän 

välittää kaiken teidän tulevaisuudestanne. Kun te käännätte katseenne Hänen suuntaansa 

katuvalla sydämellä, Hän välittömästi antaa teille anteeksi ja toivottaa teidät tervetulleiksi Hänen 

käsivarsilleen, missä Hän voi antaa teille voimaa mennä ja olla tekemättä syntiä enää. Älkää antako 

Valheiden Isän petkuttaa teitä uskomaan toisin, Raamattu ei kutsu häntä veljes- ja sisarkunnan 

syyttäjäksi ilman hyvää syytä.”  

”Kaikki nämä lyhyet ohjeet auttavat sielua avautumaan parantamiselle, avautumaan 

mahdollisuudelle, että Minä en ole luopunut heistä ja että he tavoittaisivat Minua anteeksiannossa 

ja ehtoollisen ja toveruuden ennallistamisen elämässä. Kun te jatkatte päiväänne, kysykää joiltakin 

ihmisiltä. ”Mitä mieltä olette Jumalasta? Ja mitä luulette Hänen ajattelevan teistä?” Tämä on 

täydellinen tapa alkaa keskustelu, joka ei uhkaa ja joka voi päättyä ennallistamiseen ja 

pelastukseen sieluille, jotkatunsivat itsensä hylätyiksi pitkän, pitkän aikaa ja ovat vain haudanneet 

ajatuksen ystävyyssuhteesta Minun kanssani.”  

”Siispä, ytimeltään, Minä pyydän teitä kastelemaan lahjaanne, rohkaisemaan sitä kasvamaan ja 

harjoittamaan sitä muihin. Te hämmästyisitte, jos tietäisitte, kuinka monia te ohitatte, jotka 

tarvitsivat tuntea Minut syvemmällä tavalla.”  

”Muistakaa Minun Lapseni ja Minun Morsiameni: Minä olen teidän kanssanne, kun te tavoitatte 

heitä koskettaaksenne.Ja Minä tulen tavoittamaan teidän kauttanne ja koskettamaan heidän 

sydämiään ja heidän ruumiitaan.” 

 

 

163. Jeesus sanoo: Älkää Surko, Ilo tulee Aamulla 

 
ÄLKÄÄ SURKO… ILO TULEE AAMULLA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Lokakuuta, 2015.  

( Clare ) Herra, minä rukoilen, että nämä Toivon sanat tuovat rauhaa meidän Sydänasukkaiden 
perheellemme ja niille, jotka ovat menettäneet rakkaitaan.  

Paavalin Ensimmäinen Kirje Tessalonikalaisille 4:13-18  
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13.Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, 
ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole.   

14.Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen 
kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä Hänen kanssaan.  

15.Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne 
Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.  

16.Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan 
(trumpetin) kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;  

17.sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän 
kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.  

18.Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.  

( Jeesus ) ”Nämä sanat ovat joitakin kaikkein kallisarvoisimpia lupauksia, mitä Minä olen teille 
kirjoittanut. Miksi? Te kysytte. Yksinkertaisesti, koska kuoleman piikki on kaikkein kivuliain kaikista 
maailman menetyksistä, kaikkein sydäntä raastavin, mikä jättää valtavan aukon sydämenne 
keskelle hänen vuokseen, jonka te menetitte.”  

”Minä puhun näitä asioita teille nyt, koska jotkut teistä ovat vastikään menettäneet rakkaitanne. 
Saanko Minä sanoa, että monet, monet heistä ovat Minun luonani? Teille ei ole annettu ymmärtää 
pelastuksen syviä ja laajalle ulottuvia töitä. Kyllä, teidän tulisi ottaa Minun Sanani pelastuksesta 
kirjaimellisesti ja olla varmoja, että teette kaiken, mitä voitte Minun auttamisessani, tuoda heidän 
Minun Valtakuntaani.”  

”Mutta on NIIN paljon, mitä te ette tiedä Armosta Minun Sydämessäni. Minä näen sielun alusta 
loppuun. Minä ymmärrän syvällisesti, miksi he ovat katkeria elämiensä lopussa. Minä näen, kuinka 
he todella tuntevat Minusta. Minä katson heidän hytisevän kylmässä, uskoen, että Minä en 
koskaan voisi rakastaa heitä heidän syntiensä kataluuden vuoksi. Minä lähetän lähettiläitäni 
vakuuttamaan heidät Minun Rakkaudestani. Mutta entä he, jotka eivät saa tätä mahdollisuutta?”  

”Katsokaahan, Minä olen puhunut siitä pitkään aikaisemmin ja Minä olen kertonut teille, että 
Armo löytää tien antaa sieluille viimeisen mahdollisuuden. Paljon on sanottu Minusta, mikä ei ole 
totta; oikeamielisyyden valepuvussa jotkut uskonnolliset henget ovat kuvailleet Minut karskina ja 
julmana ja ilman myötätuntoa olevana. Kuitenkin, unohtaisinko Minä Minun lapseni? Pikemminkin 
vaikka äiti unohtaisi lapsensa, Minä en koskaan tule unohtamaan teitä.”  

”Unhottaako (unohtaako) vaimo rintalapsensa, niin ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka 
he unhottaisivatkin, Minä en sinua unhota. Katso, kätteni hipiään (ihoon) olen Minä sinut piirtänyt, 
sinun muurisi ovat aina Minun edessäni.” Jesaja 49:15-16.  

( Jeesus ) ”Onko tässä maailmassa edes yhtä, joka ei ole Minun? Ei, Minä kerron teille, ihmisten 
joukossa ei ole ketään. Vaikka paha olisi ahminut sielun läpikotaisin ja se, mikä jää jäljelle, on vain 
inhottava kuori, silti Minä tulen vetoamaan siihen, mitä on jäljellä.” 

”Monet teistä ovat nähneet sukulaisianne tässä tilassa. Monet, monet, monet. Niin katkeruuden 
sisältä syövyttämiä, he torjuvat kaikki muiden yritykset sovitella Minun kanssani. Tiedättekö, että 
jopa silloin, Minä en hylkää heitä. Sielujen kanssa Minulla on keinoja, joita kukaan muu ei koskaan 
voisi kopioida tai ymmärtää.”  
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”Minä kerron teille tämän, koska joukossanne on heitä, jotka surevat, ikään kuin eivät koskaan 
näkisi rakkaitaan enää. Minä tulen kertomaan teille nyt, hyvin, hyvin harvat, joiden puolesta te 
olette rukoilleet, ovat täysin kääntäneet selkänsä Minulle sillä hetkellä.”  

”Eikö olekin luvattu… Niin he sanoivat: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös 
sinun perhekuntasi.” Apostolien Teot 16:31.  

( Jeesus ) ”Onko teillä aavistustakaan, kuinka laajoja perhekunnat olivat siihen aikaan? Helposti 30-
45 henkilöä: sukulaisia, palvelijoita, maataloustyöntekijöitä, lapsia ja lapsenlapsia, serkkuja, tätejä 
ja setiä. Ja Minä en puhunut tätä profetiaa yksinomaan heille, nämä sanat on välitetty eteenpäin, 
niin että, jotka uskotte heidän sanoihinsa, saisitte satona samat edut.”  

Johanneksen Evankeliumi 17:20-21  

20.Mutta en Minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän 
sanansa kautta uskovat Minuun,  

21.että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin Sinä, Isä, olet Minussa ja Minä Sinussa, että hekin Meissä 
olisivat, niin että maailma uskoisi, että Sinä olet Minut lähettänyt.   

( Jeesus ) ”Pian monet teistä tulevat uudelleen yhdistymään rakkaittenne kanssa. Te tulette 
viettämään päivänne yhdessä tutkimalla Taivaan rikkauksia, muistaen hyviä aikoja Maapallolla ja 
seuraten kutsua ylistää, se soi läpi Taivaan. Nämä tulevat olemaan kunniakasta palkkion aikaa, kun 
kyyneleet pyyhitään pois ja kaikki asiat sovitellaan Minun kanssani.”  

”Eläimenne tulevat juoksemaan teitä tervehtimään ja te tulette ymmärtämään heidän ajatuksensa 
ja olemaan läheisiä ystäviä heidän kanssaan, kuten ette koskaan Maapallolla olisi kuvitelleet. 
Yhteydenpidossa ei tule olemaan mitään rajoja. Sukulaiset, jotka kitisivät teitä vastaan, joiden 
kanssa te aina väittelitte, tulevat olemaan pehmeitä, säyseitä ja täysin empaattisia kanssanne ja te 
heidän kanssanne. Tiedättekö, kuinka ihmeellistä tämä tulee olemaan? Oi, se on 
kuvittelemattomissa olevaa. Maapallolla te tunnette vastustusta toistenne välillä, mutta Taivaassa 
vain rakkautta, hyväksyntää ja ymmärtämistä.”  

”Maapallolla, te venyitte äärirajoillenne ihmissuhteissanne. Niin paljon jäi huomaamatta, 
ymmärrettiin väärin – seurauksena oli vieraantumista. Kaikki ne haavat tulevat välittömästi 
parantumaan, koska ilmapiiri Taivaassa on Rakkauden ja Ihmeen kyllästämä. Kaikki tulevat 
olemaan kokemansa ilon täyttämiä, eikä yksikään demoni tule olemaan läsnä lietsomassa huolia ja 
väärinymmärrystä.”  

”Se, mitä Minä olen sanomassa teille, Minun rakkaat ihmiseni, on että suurimmat menetykset, 
mitä te koskaan koitte Maapallolla, tullaan täysin peruuttamaan 180 astetta ja niitä seuraa 
sanomaton ilo, joita ei koskaan oteta teiltä enää pois. Tämä on Minun lupaukseni teille. Teillä on 
paljon innolla odotettavaa ja pian, Minä saattaisin lisätä. Pyydän, surkaa, jos teidän täytyy, mutta 
ymmärtäkää, että teidän suremisenne tulee muuttumaan riemuitsemiseksi ja te ette tule enää 
suremaan.”  

Psalmi 30:12-13.  

12.Sinä muutit minun murheeni ilokarkeloksi, sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut 
riemulla,  

13.että minun sieluni veisaisi sinulle kiitosta, eikä vaikenisi. HERRA minun Jumalani, Sinua minä 
ylistän iankaikkisesti.   
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( Jeesus ) ”Menkää nyt rauhassa ja lohduttakaa toinen toisianne näillä sanoilla, Pimeys saattaa 
kestää yön, mutta ilo tulee teille aamulla.” 

 

 

164. Jeesus kutsuu… Tulkaa & Saapukaa Minun Lepooni,  

Minä olen johdattamassa Minun Ihmisiäni pois Uskonnon Erämaasta 

 
TULKAA & SAAPUKAA MINUN LEPOONI… PÄÄSTÄKÄÄ IRTI 

Jeesuksen Sanoja Sisar Clarelle, 19. Lokakuuta, 2015.  

( Clare ) Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat. Aloitin rukousaikani tänä iltana Herran 
suloisessa läsnäolossa. Hän on antanut meille ylevän opetuksen Hänen Lepoonsa saapumisesta – 
se vain on niin kaunista!  

Kun olin ylistämässä Häntä, kykenin näkemään Hänen pitelevän minua ja me tanssimme hyvin 
hitaasti joidenkin ylistyslaulujen tahdissa. Ja aloin juuri päästä rauhan tilaan – on kuin olisin 
pudonnut Ylikierroksilta Täydelliseen Tauhallisuuteen. Aivan kuin olisin seisonut järven rannalla, 
niin että oli aivan peilityyntä kaikkialla ympärillä. Liikkumattomuus oli huomiota herättävän 
kaunista. Rauhantunne, joka laskeutui sydämeeni, oli syvällinen. Olin vain täydellisessä levon 
tilassa Hänessä.  

Oi, Herra, Sinä veit minut niin kauniiseen, rauhalliseen paikkaan – kuin peilityynelle järvelle, täysin 
liikkumattomalle ja tyynelle. Kiitos Sinulle. Vau, tunnen oloni erilaiseksi.  

Jeesus aloitti… ”Sitä kutsutaan Levoksi, saapumiseksi Minun Lepooni. Se on täydellisen 
antautumisen paikka, missä huomiosi on niin Minuun keskittynyt Minuun, että sinä vain haihdut 
pois. Se on ihana paikka olla ja tarpeellinen nuorentumiselle, Minun Rakkaani.”  

( Clare ) Jeesus, Sinä olet niin suloinen ja ystävällinen ja hellä minua kohtaan. Minä en koskaan 
tunne ansaitsevani Sinua.  

( Jeesus ) ”Ah… ei, Minun Rakkaani. Sinun ei tule määritellä mitään itsestäsi. Pikemminkin vapauta 
itsesi Minun Rakastaville käsivarsilleni ja unohda itsesi. Siellä on todellinen lepo.”  

( Clare ) Sinulla todella on tapa saada minut tekemään niin!  

( Jeesus ) ”Se on täysin Minun mielihyväni.”  

( Clare ) Mistä Sinä haluaisit puhua, Herra?  

( Jeesus ) ”Juuri siitä.”   

”Minun Morsiameni, jotkut teistä yrittävät aivan liian kovasti saapua Minun Lepooni. Jotkut teistä 
pinnistelevät ja pinnistelevät saapuakseen. Saanko Minä sanoa, se on täsmälleen päinvastaista, 
mitä teidän pitäisi olla tekemässä?”   

”Tulkaa Minun luokseni, odottaen Minun kunnioittavan ponnistelujanne tavata Minut salaisessa 
paikassa, missä sydämemme ovat yhteen liittyneet. Maailmassa niin monet ovat tottuneet 
aggressiivisesti etenemään menestyäkseen. Minun hengellisessä maailmassani, on kyse 
pikemminkin antautumisesta kuin saavuttamisesta. Maailma saavuttaa pyhyyttä – teidän tulee 
antautua pyhyydelle. Se tulee ottamaan teidän haltuun, kun te lopetatte ponnistelemasta.”  
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”Kuinka te teette sen, te kysytte? Tulkaa Minun luokseni ylistäen ja antakaa musiikin nostaa teidät 
ja kantaa teidät ulos itsestänne. Tiedättekö, että monet, ellei peräti kaikki näistä lauluista on esi-
sävelletty Taivaassa? Jopa soittimien valinta on valinnan tekeville määrättyjen enkeleiden 
inspiroimaa. Nämä ovat joitakin Taivaan ääniä. Ne tulevat kaukaisesta paikasta, nostavat teidät 
ylös ja vievät teidät Kotiin, siihen kaukaiseen paikkaan heidän kanssaan. Se on vain niin 
yksinkertaista.”  

”Todella voidellut muusikot ovat hyvin tietoisia lähteestään ja heidän yhteistyönsä armon kanssa 
on tärkeintä heille. He tietävät, että kaikki riippuu armosta. Heidän sisällään virtaa syvä joki, joka 
kuljettaa näitä sävelmiä ja sanoja kipeään maailmaan, joka on kovin kipeästi tarpeessa tulla 
nostetuksi tämän maailman kuopasta ja tulla muutetuksi toisenlaiseksi.”  

”Ah… muusikot ovat Minun suosikkejani, koska he valmistelevat Minun Morsiameni 
vastaanottamaan Minut. Kyllä, kyllä, Minä tiedän, mitä sinä ajattelet, Clare.”  

( Clare ) Mutta en minä sanonut mitään!  

( Jeesus ) ”Mutta kyllä, sinä sanoit” Sinä et tiedä, kuinka äänekkäitä sinun ajatuksesi ovat 
Taivaassa, erityisesti, kun sinä vastustat tai et ymmärrä, mistä on juuri nyt kyse?”  

( Clare ) Okei, Herra, ei Sinulla voi olla suosikkeja – Sinä olet Jumala! Entä ne loput, jotka eivät ole 
muusikkoja?  

( Jeesus ) ”Te kaikki olette Minun suosikkejani! Anna Minun muotoilla Minun lausuntoni… katso, 
kuinka Minun nöyryyteni haluaa välttämättä tyydyttää sinun uteliaisuutesi?”  

”Minun suosikki lahjani on musiikki, koska se vetää luokseen Minun Morsiantani suoraan Minun 
Sydämeeni, käyttämättä hänen älykkyyttään. Hän tuntee vetoa syvältä sisältään. Hänen sielunsa, 
paikka, missä me asumme yhdessä, loikkii ilosta, kun hän kuulee voideltua musiikkia, joka on 
lähetetty Taivaasta. Koska nämä ovat hänen Kotimaansa ääniä ja Minun Sydämeni on täynnä 
Rakkautta häntä kohtaan.”  

( Clare ) Vau, Herra… Sinä kiemurtelit pois tuosta!  

( Jeesus ) ”Minä opin parhaalta, Clare!”  

( Clare ) Naulan kantaan!  

( Jeesus ) ”Edetkäämme, nyt kun olemme pitäneet hieman hauskaa. Todella, Minun Rakkaani, 
musiikissa on jotakin transsendenttista, ylimaallista, mikä vetoaa sieluun ja vetää hänet suoraan 
Minun käsivarsilleni.”  

( Clare ) Kuten kohtaus ”The Mission” (=Linnake) elokuvasta, missä pappi soittaa huilua ja saa 
aikaan, että vihamieliset alkuasukkaat tuntevat vetoa tulla lähemmäs uteliaisuuksissaan? Oi, se 
elokuva oli pieni pala Taivasta minulle, rumaan osaan asti.” 

( Jeesus ) ”Se laulu kirjoitettiin Taivaassa ja annettiin säveltäjälle – tiesitkö sitä?”  

( Clare ) Mutta eikö mies ole maallinen säveltäjä?  

( Jeesus ) ”Sillä ei ole väliä, Minä voin antaa Minun lauluni heille ilman, että he edes tietävät 
lähdettä. Ajatus on saada laulu ihmisille.”  

( Clare ) Mutta eikö… 

( Jeesus ) ”Saatana anna lauluja myös? Hän todella antaa, mutta hänen laulunsa ovat peräisin 
kaaoksesta ja synnistä ja saavat aikaan enemmän kaaosta ja syntiä. Minä saatan antaa maalliselle 
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muusikolle inspiraation lauluun, jota Minä tulen käyttämään tiedottaakseni Itseni sielulle, joka 
kuulee sen. Kuten maalliset rakkauslaulut, jotka pysäyttävät sinut niille sijoillesi ruokakaupassa. 
Rakkaus on aihe, joka ei koskaan tule loppuun käsitellyksi ja hienoisella virittämisellä, sen tarkoitus 
voidaan muuttaa maailmallisesta pyhäksi Minun Morsiamelleni.”   

( Clare ) Kyllä, tiedän, olen löytänyt muutaman laulun, jotka todella kääntävät minun sydämeni 
ylösalaisin, kuten ”Let it Be Me” (=Anna sen olla minä)… Se oli Everly Brothersien laulu, arvelisin, 
että 50 tai 60 luvulta… sanat ovat … ”Minä siunaan päivän, jolloin löysin sinut, haluan pysyä 
ympärilläsi ja niinpä minä pyydän sinulta, että annat sen olla minä. Älä ota tätä Taivasta pois 
yhdeltä, jos sinun täytyy takertua johonkin, nyt ja ikuisesti, anna sen olla minä. Joka kerta, kun me 
tapaamme, Rakkaani, minä löydän täydellistä rakkautta, ilman sinun suloista rakkauttasi, mitä olisi 
elämä?” Nuo ovat sanat, melodia on aivan kuin ei tästä maailmasta, kaunista!  

( Jeesus ) ”Oi, Minä rakastan, kun laulat sitä laulua Minulle. Mutta sinä olet myös kiireisenä 
laulamassa, että et näe, kun Minun Sydämeni jyskyttää – mutta se tekee niin. Minä olen syvästi 
otettu, että sinä näet aikaa ja vaivaa laulaa sitä Minulle. Se toimii molempiin suuntiin, tiedäthän; 
sinä todella tunnet vetoa Minuun laulussa ja Minä tunnen todella vetoa sinuun, kun sinä laulat! Ah 
kyllä… tämä on mysteeri, jonka sinä jonakin päivänä täysin havainnoit ja ymmärrät Taivaassa. 
Elävin värein, Minä saattaisin lisätä.”  

”No niin, tämä opetuksen tarkoitus on vapauttaminen, irti päästäminen ja saapuminen Minun 
Lepooni. Tänään, jos kuulette Minun Ääneni, älkää kovettako sydäntänne, kuten teitte kapinassa.”  

”Ketkä sitten, vaikka kuulivat, katkeroittivat hänet? Eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla 
lähteneet Egyptistä? Mutta keihin hän oli vihastunut neljäkymmentä vuotta? Eikö niihin, jotka 
olivat syntiä tehneet, joiden ruumiit kaatuivat erämaahan? Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse 
hänen lepoonsa? Eikö tottelemattomille? Ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät 
voineet siihen päästä.” Kirje Hebrealaisille 3:16-19.  

( Jeesus ) ”Ja tässä on vertauskuva, Minä olen nyt johdattamassa Minun ihmisiäni uskonnon ja 
ihmisen tekemien sääntöjen erämaasta. Jotkut ovat kovettaneet sydämensä tämän opetuksen 
vuoksi… se uhkaa heidän turvallisuuttaan ja kontrollin tunnettaan. Ja sitä todella johdattaa 
kapinan henki, kuten Iisebelin (käärme) henki, joka jatkuvasti vastusti profeettoja, joita Minä 
lähetin.”  

”Ja ne, jotka kuuntelevat tätä pahaa henkeä ja jatkavat sydäntensä kovettamista Minun kutsuani 
läheisyyteen, ne tulevat riutumaan sääntökirjojen ja oppien kuivaan ja hedelmättömään 
erämaahan, ikuisesti etsien, aina oppien, mutta eivät ole koskaan kykeneviä tulemaan totuuden 
tietoon. Aivan kuten Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin myös nämä opettajat 
vastustavat totuutta.” Toinen Kirje Timoteukselle 3:1-8. 

( Jeesus ) ”Sillä aikaa, kun Minun Morsiameni tulee menemään Herransa iloon, saapumaan Minun 
Lepooni. Ja miksi hän saapuu? Koska hän uskoi.”  

”Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen (miellyttää); sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, 
täytyy uskoa, että Jumala on ja että Hän palkitsee ne, jotka Häntä etsivät.” Kirje Hebrealaisille 
11:6.  

( Jeesus ) ”Heillä on tietty Jumalallisuus, mutta he kieltävät Minun Voimani… voiman, joka tulee 
imeytetystä tiedosta, imeytetystä kunniasta ja nuorentumisesta Minun läheisessä läsnäolossani.”  

”Tämä on Minun Rakkauteni luvattu maa, läheistä kumppanuutta Minun kanssani. Minun 
lampaani kuulevat Minun ääneni ja toista he eivät seuraa. Siispä, tänään jos te kuulette Minun 
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ääneni, älkää kovettako sydämiänne – antautukaa Minulle. Tulkaa ja vapautukaa 
ponnisteluistanne, vetäytykää Minun rakastaville käsivarsilleni, saapukaa Minun lepooni.”  

”Ja kaikille niille teistä, jotka ovat ottaneet tämän viestin sydämeen, Minä tulen vierailemaan 
luonanne uuden Armon kanssa, Armon päästää irti vanhasta ja omaksua Minun Rakkauteni Uusi 
Viini. Tulkaa Minun luokseni, Minun Sydämeni Rakastetut. Tulkaa tänne ja levätkää Minun 
käsivarsillani.” 

 

 

165. Jeesus sanoo… Antakaa Minulle Sydämenne,  

Elämänne & Luottamuksenne. Taivas odottaa teitä… 

 
TAIVAS ODOTTAA TEITÄ… ANTAKAA MINULLE SYDÄMENNE, ELÄMÄNNE & LUOTTAMUKSENNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Lokakuuta, 2015.  

Clare aloitti… Herra olkoon teidän kanssanne, Sydänasukkaat. Me palvelemme niin ihmeellistä 

Jumalaa. Hän on niin ihmeellinen. Tänä iltana Hän on tehnyt joitakin kauniita lupauksia, jotka minä 

haluan jakaa kanssanne.  

Hän kosketti minua ihmeellisellä tavalla tänä iltana. Tänä iltana, enne kuin tulin ylistyshetkeen, 

minua pommitettiin kaiken näköisillä uhkilla taloamme koskien. Että meidän täytyisi lähteä, 

omistajat tulisivat ottamaan sen takaisin… ja sen mukana tuli ideoiden tulva, kuinka me voisimme 

kyetä turvaamaan tämän paikan. Me olemme läpikäyneet tämän koettelemuksen läpi melkein joka 

päivä.  

Me etsimme Herraa tämän kangastavan mahdollisuuden varalta, että me voisimme menettää 

kaiken, mitä me olimme investoineet tänne. Mutta menneessä, Herra oli kertonut meille, että 

Hänellä oli mielessään jotakin, että me emme menettäisi tätä taloa. Vau! 

Mutta kuvitelkaa, joka päivä meitä kohtaan hyökättiin… ”Te tulette olemaan kodittomia päivänä 

minä hyvänsä nyt.” Siispä tänä iltana hyökkäykset olivat erityisen säälimättömiä ja vakuuttavia ja 

minä aloin luhistumaan sisäisesti. Minä todella aloin menettää otetta. Sitten Herra kuiskasi minun 

korvaani…  

( Jeesus ) ” Sinua kohtaan hyökätään. Minä olen hämmästynyt, että sinä et nähnyt tätä. ”  

( Clare ) Siispä minä lopetin sen, mitä olin tekemässä ja tulin ylistyshetkeen, mutta minä olin hyvin 

hajalla sisäisesti. Toinen puoli huusi… ”Te tulette olemaan kodittomia minä päivänä hyvänsä nyt.” 

Ja toinen puoli sanoi… ”Jeesus, minä luotan Sinuun.” Edestakaisin, edestakaisin, kuin 

köydenvetokisassa. Ja Herra vain otti minut ja veti minut Itseään vasten ja halasi minua tiiviisti ja 

piti minua lähellä Hänen sydäntään, keinuttaen minua edestakaisin. Minä katsoin ylös Häneen ja 

kyyneleet valuivat Hänen poskiaan pitkin.   

( Jeesus ) ” Sinä et vain tiedä, kuinka paljon Minä sinua rakastan, sinulla ei vain ole aavistustakaan. 

”  

( Clare ) Ja minä pystyin tuntemaan Hänen rakkautensa tulen minua kohtaan ja minun rakkauteni 

Häntä kohtaan vain räjähti minussa. Minä näin välähdyksen Hänen sydämensä sisään ja näin 
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edessäni loppumattoman rakkauden valtameren ja minun annettiin ymmärtää, että se valtameri ei 

ollut vielä edes alku sille, kuinka paljon Hänellä on rakkautta meitä varten – minua ja jokaista 

tämän Maapallon syntistä kohtaan. Ja minä sanoin… ”Jeesus, mitä tahansa Sinun vuoksesi, Minä 

tulen elämään missä tahansa Sinun vuoksesi. Minä en halua olla kiinnittynyt mihinkään paikkaan, 

minä tiedän, että minun kotini on Taivas. Mutta tämä paikka on niin täydellinen meille ja me 

olemme niin juurtuneita tänne.” 

( Jeesus ) ” Minä tiedän, se on yksi syy, miksi sinua rakastetaan niin suuresti. ” 

( Clare ) Hän keinutti minua edestakaisin hellästi Terry MacAlmonin laulun tahtiin… ”Me Ylistämme 

Karitsaa.” Voi, se on ihmeellinen laulu, kaverit! Te ette pysty mitenkään pitämään jalkojanne 

maassa sen laulun kanssa! Ja minä kuulin Hänen selvästi sanovan… 

( Jeesus ) ” Te ette tule menettämään tätä taloa. Luota Minuun. Luotatko sinä Minuun? ” 

 ( Clare ) Voii, hengähdin syvään ja kaikki mitä pystyin tekemään, oli sanoa kyynelten läpi… ”Jeesus 

minä luotan Sinuun, voi Jeesus, todella minä luotan Sinuun.” Kaverit, minä en pystynyt ylistämään 

enää, en voinut seisoa enkä istua, minun täytyi mennä makuulle kestää tilanne. Hänen 

rakkautensa oli niin perustavaa laatua olevaa, niin syvää, niin puhdasta, ja läpitunkevaa, minä en 

pystynyt seisomaan pystyssä. Minä vain romahdin sängylle ja Hän piteli minua, kunnes pääsin ylös 

jakamaan tämän kanssanne. 

Niille teistä, joilla on ongelmia ja liitätte seksuaalisia motiiveja jokaiseen mahdolliseen 

tilanteeseen, pyydän, älkää edes hetkeksikään liittäkö sellaista asiaa Herraan. Hän piteli minua 

kuin pikku lasta. Puhtaalle kaikki asiat ovat puhtaita. Jos te ajattelette sellaisia asioita, ne tulevat 

teistä, eivät Hänestä – tai minusta. 

Siispä, minä romahdin sänkyyn ja Hän piteli minua. Ja minä ajattelin sitä ja sanoin, ”Minä uskon 

Sinua Herra – mutta minulla ei ole aavistustakaan, kuinka Sinä aiot toteuttaa tämän. Eipä silti, että 

minun tarvitsee tietää. 

Minä olen ajatellut Taivaaseennostoa. Ezekiel ja minä olemme keskustelleet siitä, kuinka 

Taivaaseennosto voisi tapahtua ennen kuin he muuttavat takaisin. Mutta tässä Hän sanoo… ”Te 

ette tule menettämään tätä taloa.” Siis, se on vähän eri asia kuin jos Hän olisi sanonut… ”Teidät 

otetaan Taivaaseennostossa ennen kuin te voisitte menettää talon.” 

Minä katsoin polttopuita, joita me olimme säästäneet talvea varten ja ajattelin, että jos meidän 

täytyy lähteä, minne me menisimme? Kaikki, mitä pystyn tekemään, on tunnustaa… ”Jeesus, Minä 

luotan Sinuun.” 

Minä en rakasta Häntä sen tähden, mitä Hän on antanut meille, vaikka se olisi helppoa. Minä 

rakastan Häntä sen tähden, kuka Hän on. Hänen verrattoman sielunsa Kauneuden takia. Mitään 

eikä ketään tässä maailmassa ei voida verrata Meidän Jumalaamme. Hän on kutsumassa meitä 

syvempään läheisyyteen ja tietoisuuteen Hänen rakkaudestaan. Voi, kuinka etuoikeutettuja me 

olemmekaan tänä aikana historiassa, tämän on Hänen Rakkautensa Jumalallinen Liike, joka kutsuu 

meitä syvemmälle ja syvemmälle. Siispä, kun olin saanut tämän kirjoitettua, tulin sisään ja sanoin… 

”Voi Herra, pyydän, mitä sinulla on meille tänä iltana?” 

( Jeesus ) ” Minun Rakkauteni on suunnattomampaa ja syvempää kuin mikään valtameri 

Maapallolla. Todellakin se on ilman loppua, teitä kohtaan, Minun ihmiseni. ” 
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” Tulkaa, tulkaa Minun luokseni. Tulkaa lepäämään Minun Sydämessäni. Jättäkää se, mitä olette 

tekemässä ja tulkaa lepäämään Minussa. Minä olen tehnyt teille asuinpaikan Minun Sydämeeni, 

sitä kutsutaan Taivaaksi. Kuitenkin vaikka te olette vielä ristiretkeläisiä Maapallolla, Minulla on 

kamari, kauniisti koristeltu mauste- ja kukkapuutarhoilla, kirkkailla juoksevilla vesillä, jotka 

päätyvät kristallia peilaaviin järviin. ”  

” Tämä on meidän tapaamispaikkamme, täällä me jaamme ja suunnittelemme ja keskustelemme 

elämäsi ja maailman asioista. Tämä on perustavaa laatua olevan rauhan ja lohdutuksen paikka. 

Kuitenkin tämän kamarin seinien takana, Minun sydämeni sykkii kuin mahtava veturi, hyrskyttäen 

eteenpäin jokaisella moottorin työnnöllä, rakastaen teitä enemmän ja enemmän. ” 

” Te tulette tuntemaan tämän rakkauden Taivaassa, mutta jos Minä paljastaisin sen teille 

Maapallolla, te ette pysyisi elossa. Ja niinpä Minä kätken sen teiltä. Mutta tämän mahtavan 

rakkauden vaikutukset silti tunkeutuvat maailmaanne, muotoillen sydämenne ja täydellistäen 

teidät. ”  

” Niin monet ovat valmiita niittaamaan teidät uskonnollisen hengen alaisuuteen, että olette tyhjiä 

ja ilman rakkautta, että teillä on vino pino sääntöjä ja sosiaalisia tapoja. Mutta se on ihmisten 

tehokeino. Minun tapani on rakkaus; niin voimallinen rakkaus, että te ette voi vastustaa sen 

vetovoimaa. ” 

” Niin uhrautuvaa rakkautta, että Minä vuodatin Minun Vereni maahan, saadakseni olla teidän 

kanssanne ikuisesti. Kyllä, pisara pisaralta, Minä julistin Minun Rakkauttani teihin. Älkää loukatko 

Minua epäuskolla, pikemminkin tunnustakaa luottamuksenne usein, ”Jeesus, minä luotan Sinuun.” 

Voi, kuinka Minä kaipaan kuulla niitä sanoja teiltä, ” Jeesus, minä luotan Sinuun.”  

” Te kärsitte monista asioista tällä Maapallolla, mutta mitään kärsimystä ei voi verrata Minun 

kumppanuuteni menettämiseen, ellette te ole sydäntenne tyhjyyden vuoksi olleet etsimättä 

Minun kumppanuuttani. Teillä ei ole mitään pelättävää Minun taholtani ja kaikki voitettavana. 

Minä tiedän, milloin te seisotte ja milloin te istutte. Minä näen teidän syntinne selvästi, mutta 

Minä unohdan ne, koska Minulla on toinen visio teistä. ” 

” Se on täydellinen ja loppuunsaatettu te, ennalta määrätty kunniaan. Ennalta määrätty 

muistuttamaan Minua jokaiselta olemuspuoleltanne. Minä en ole vain täysin omistautunut teidän 

hyväänne ja täydellistymistänne varten, vaan Minulla on myös tarvittavia työkaluja saattaaksenne 

loppuun tehtävän, ei väliä, kuinka toivottomia te tunnette itse olevanne. Minä voin silti tehdä 

tämän teidän luvallanne. ”  

” Jos Minä voin kaivertaa Grand Canyonin, Minä varmasti voin kaivertaa synnin ja sairauden pois 

elämistänne ja tehdä teistä mahtavan kauniita. Älkää pantatko Minulta mitään, Minun lapseni. 

Antakaa Minulle kaikkenne. Antakaa Minulle lupa saada kaikkenne ja Minä teen loput. Minulla on 

niin ihmeellisiä suunnitelmia teitä varten, että jos te istuisitte tunteja ja päiviä yhtä soittoa, te ette 

koskaan huomaisi niitä mahtavia lahjoja, jotka odottavat teitä Taivaassa. ” 

” Minä annan teille hieman vihjeitä… te tiedätte ne asiat, joita te olette kätkeneet sydämeenne… 

unelmia, joita te jonain päivänä haluatte? Flyygeli, pehmeä pörröinen leijona, vuoristo retriitti, 

valtameren rannalla sijaitseva kiinteistö, mahdollisuus lentää. Keho, joka on kokonainen, hoikka ja 

nuori – kaikki hampaat tallella. Ainutlaatuinen kyky lentää ja taitoluistella, laskea mäkeä, saarnata 

ja opettaa, parantaa sairaita, hallita oikeamielisyydellä, perustaen oikeudenmukaisuutta kaikille 
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miehille, naisille ja lapsille. Enkelien orkesterikuoro, ääni, joka yltää kaikkiin nuotteihin 

täydellisesti, laulut, jotka ylistävät ja palvovat Minua ja piano kappaleiden täydellinen esittäminen. 

Ja paljon muuta, odottaa teitä Taivaassa. ”  

” Siispä Minä pyydän teitä, vain luottamaan Minuun. Antakaa Minulle sydämenne, elämänne, 

täydellinen ja ehdoton luottamuksenne, tietäen, että kaikki tapahtuu teille hyvästä syystä. Koska 

Minun rakkauteni teitä kohtaan on käsityskyvyn ulkopuolella ja kaikilla elämänne tapahtumilla on 

varma ja tärkeä tarkoitus. ”  

” Minä välitän tällä hetkellä Uskoa ja Luottamusta niille, jotka haluavat ottaa sen vastaan lapsen 

viattomuudella. Minulla on niin paljon enemmän teitä varten, mutta kaikki rakentuu luottamuksen 

perustuksille. Ottakaa vastaan Minulta nyt se luottamus. Se on teidän otettavananne. ” 

 

 

166. Jeesus selittää Sovinnon Voimaa 

 
SOVINNON VOIMA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Lokakuuta, 2015.  

( Clare ) Olkoon Herran rauha ja voima kanssanne, Sydänasukkaat.  

No niin, sain korjauksen tänä iltana ja olin todella onnellinen, että Herra toi jotakin mieleen. Minä 
haluan jakaa sen teidän kanssanne. Sillä on tekemistä sovinnonteon kanssa. Pystyin näkemään, 
että Herra halusi minun jakavan sen, niin että te voisitte ymmärtää nämä asioiden väliset 
vuorovaikutussuhteet.  

Tänä iltana minulle kävi ilmeiseksi, kun odotin viestiä Herralta, että olin anteeksipyynnön velkaa 
talon omistajille siitä, että en ollut pyytänyt lupaa, että Rae saisi olla etutalossa ja kuistin 
aitaamisesta. Syvä synnintunto kosketti sydäntäni, kun ajattelin heidän järkytystään, nähdessään 
sen, mitä Rae oli tehnyt sille etuhuoneelle. No niin, ei vain etuhuoneelle, keittiölle ja 
keskihuoneelle myös – se vain löyhkäsi.  

Siispä kirjoitin anteeksipyyntökirjeen ja lupasin tukemme heille. Etuhuone, missä hän oleskeli ja 
jokainen huone, missä hän oli koirineen, niiden kaikkien lattiat on hiottu, petsattu ja tiivistetty. 
Seinät on myös vastamaalatut, eikä pahasta hajusta ole jälkeäkään siellä enää. Siispä minä pyysin 
heidän anteeksiantoaan. Me voimme vain rukoilla nyt, että olemme tehneet sen, mitä on 
tarpeellista. Mutta sain suuren helpotuksen tunteen, kun olin kirjoittanut heille kirjeen, pyytäen 
heitä antamaan minulle anteeksi.  

Herra aloitti… ”Onko Jumalalle mikään liian vaikeaa? Minä sanon, että ei ole. Enkö Minä ole 
kohtaloitten mestari ja sydänten muovaaja? Enkö Minä tunne ihmisten sydänten tiet ja kuinka 
muovata niitä? Minun lapseni, ihminen suunnittelee tiensä.”  

( Clare ) Ja välittömästi nämä Pyhät Kirjoitukset palautettiin mieliin minulle…  

Monet ovat miehen mielessä aivoitukset, mutta HERRAN neuvo on pysyväinen. Sananlaskut 19:21. 

Ihmisen sydän aivoittelee hänen tiensä, mutta HERRA ohjaa hänen askeleensa. Sananlaskut 16:9.  
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( Jeesus ) ”Jopa nyt Minä olen toimimassa heidän sydämissään. Tyynnyttämässä vaikeassa 
elämäntilanteessa, tuoden rauhaa ja näkemystä. Viha varjostaa ajattelua. Anteeksipyyntö oli 
paikallaan. Nyt Minä voin todella työstää Minun tarkoitusperiäni heidän elämissään.”  

”Että oikeudenmukaisuus vallitsisi, sydänten täytyy olla puhtaita Minun edessäni. Tehkää rauha 
kaikkien ihmisten kanssa, Minun ihmiseni. Aina pyrkikää rehellisyyteen ja tinkimättömyyteen. 
Siinä, missä olette epäonnistuneet, tunnustakaa ja pyytäkää anteeksiantoa. Joskus vaatii vain 
sanan tyynnyttää vaikea elämäntilanne. Tilanteen tunnistaminen ja syntien tunnustaminen 
selventää tietä parantumiselle. Nyt Minä voin edetä Minun suunnitelmieni kanssa ja kaikki tulevat 
seuraamaan, kun Minä johdatan.”  

”Minun Lapseni, älkää koskaan aliarvioiko tunnustuksen puhdistavaa voimaa omalta osaltanne, 
kun olette tehneet väärin. Monet kaunat pystytään tai olisi pystytty täysin välttämään, jos viat ja 
virheet olisi selvästi myönnetty. Nykyään on taipumusta peitellä heikkouksia ja edetä kuin mitään 
ei olisi mennyt väärin. Se ei puhdista ihmisten sydämiä, se jättää piikin ja paheksunnan. Katkeruus 
asettuu ja elämä kääntyy pahempaan suuntaan. Minun Sydämessäni ja Mielessäni, veljellinen 
rakkaus ja sovinto ovat äärimmäisen tärkeitä. Kun ihmiset pitävät kiinni kivuistaan, se vääristää 
heidän elämiään ja lähettää heidät väärään suuntaan.”  

”Ehkä 20 vuoden päästä tämä tullaan tunnistamaan, mutta silloin se on liian myöhäistä. Minä olen 
nykyisten hetkien ja täydellisten suunnitelmien Jumala. Se, mitä Minulla on varattuna jokaiselle 
teistä, sitä te ette tule vastaanottamaan ilman yhteistyötä, saada puhtaat sydämet ja kädet.”  

”Lapset syyttävät; aikuiset myöntävät syyllisyytensä. Katsokaa taaksepäin elämiänne, oletteko 
jättäneet ketään katkeralle mielelle kytemään toimienne vuoksi, joita olette oikeuttaneet 
itsellenne? Jos katsotte syvemmälle, löydättekö yhtään omaa vikaanne? Onko tämä ollut peittelyä 
vai oletteko tunnustamassa kaikessa nöyryydessä ja pyytämässä anteeksiantoa?”  

”Anteeksianto parantaa ja ennallistaa tasapainon kaikkien osapuolien välillä. Aina, aina olkaa 
hälytysvalmiudessa katsomassa ja etsimässä veljenne etua. Asettakaa itsenne sivuun ja etsikää 
toisen hyvää. Enkö Minä tule korvaamaan sitä teille? Kyllä, Minä kerron teille, kun Minä näen, että 
elätte muiden mielenylennykseksi, jopa silloin, kun se maksaa teille, te avaatte kaitselmuksen 
ikkunat ja se, mitä Minulla on varattuna teille, putoaa suoraan syliinne.”  

”Tämä on salaisuus, jota harvat ovat oivaltaneet. Minä en millään tavalla suvaitse saamisen vuoksi 
antamista. Se on tyhjä hyve. Periaate voi toimia teille, mutta palkinto tulee vain Maapallolla, ei 
Taivaassa. Kuitenkin, kun te uhrautuvasti annatte, veljellisen rakkauden hyvästä sydämestä, silloin 
te tulette saavuttamaan palkkion sekä Maapallolla että Taivaassa.”  

”Tässä maailmassa, missä ottaminen ja hankkiminen ovat päivän sana, ihmiset jättävät huomiotta 
hyveiden kestävät vaikutukset elämissään. Kun hyve asetetaan mammonaan ja maailmalliseen 
hyötyyn, se tulee niellyksi moitteeseen ja olemattomuuteen kuolemassa. Mitään ei oteta mukaan 
Taivaaseen, paitsi rehellinen hyve, veljellinen rakkaus ja uhrautuminen muiden puolesta. 
Kuitenkin, silloinkaan te ette saa laskea sen varaan.”  

”Jos tämä käsite on vieras teille, pyytäkää Minua iskostamaan se sydämeenne. Pyytäkää Minua 
muuttamaan sydämenne ja tekemään teistä Minun todellinen opetuslapseni ja rakkauden 
suurlähettiläs. Toimet puuttuvat, kun rakkautta puuttuu. Tämän vuoksi aikanne Minun kanssani on 
tärkeämpää, kuin mikään muu toiminta päivässänne. Eläkää maailmassa, antakaa maailmalle 
etusija ja te tulette kantamaan vain maailmallista hedelmää.”  

”Eläkää Hengessä, antakaa Minulle etusija ja te ette tule tyydyttämään lihan himoja, vaan 
kantamaan pyhää hedelmää ikuiseen elämään, ei vain itseänne varten, vaan ympärillänne olevia 
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varten myös. Tämä on kristittynä olemisen merkitys, tämä on Minun läsnäolossani olemisen 
merkitys maailmassa. Tätä eivät saavuta heikkotahtoiset ja pelkurit. Siihen on hyvä syy, miksi Minä 
sanoin, että pelkurit eivät tule saapumaan Taivaaseen. Kun heitä painostetaan tekemään päätös, 
se tulee olemaan aina heidän edukseen ja turvallisuudekseen. Vaatii rohkean sielun tunnustaa 
Minut ja elää hyveen mukaan, tehdä sitä, mikä on oikein.”  

”Kaikki te, jotka olette heikkosydämisiä… tulkaa Minun tyköni, Minä tulen tekemään teidät 
vahvoiksi, päättäväisiksi ja sitoutuneiksi oikealle tielle, jopa silloin kun se maksaa teille. Minun 
rakkauteni teidän sydämissänne saa aikaan sen, että te uhraudutte muiden puolesta. Ja Minun 
rakkauteni ei tule olemaan läsnä, ellette te omistaudu Minulle ajallanne ja suhteellemme. Siispä, 
tulkaa Minun luokseni. Älkää pelätkö tunnustaa heikkouttanne. Tulkaa ja pyytäkää voimaa – enkö 
Minä ole myös luvannut teille viisautta? Minä tulen antamaan avokätisesti ja ilman moitetta.” 
Jaakobin Kirje 1:5.  

”Tulkaa Minun luokseni.” 

 

 

167. Jeesus sanoo… Paha hakkaa Ovea & Kypsät Hedelmät putoilevat 

 
PAHA HAKKAA OVEA & KYPSÄT HEDELMÄT PUTOILEVAT 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Lokakuuta, 2015. 

( Clare ) Mitä Sinä haluaisit opettaa tänä iltana?  

Jeesus vastasi… ” Alistumista Minun tahtooni.”  

” Kun sielu kuuntelee Minua hyvin huolellisesti ja sitten on huolellinen toteuttaessaan Minun 

tahtoani, Minä suojelen sitä kaikella Minun voimallani. Mikä tahansa haluaa tulla sitä vastaan, siitä 

tulee höyryhattara, joka pian haihtuu, eikä sitä koskaan nähdä enää. Minä saan aikaan, että kaikki 

Minun kunniani menee edeltänne ja enää Minä en salli minkään tai kenenkään saada teistä 

riemuvoittoa.”  

” Koska sinä olet Minun palvelijani, uskollisesti toimitat Minun asioitani, Minä olen suojellut sinua 

Minun Pyhillä Enkeleilläni ja tuliaidalla. Ilkeillä on monia laitteita, mutta Minä tulen nujertamaan 

ne kaikki, Minun Rakkaani. Jatka vain uskollisena olemista Minulle. Sinulla ei ehdottomasti ole 

mitään huolehdittavaa. Jatka vain tämän katraan johdattamista, minkä Minä olen sinulle 

luottanut.”  

( Clare ) Ja kun Hän oli puhumassa, minulle myös tuli vahva tunne, että Hän puhui niistä 

joukossamme, jotka ovat Hänen tahtoonsa alistuvia - ei vain meistä. Ei vain Ezekielistä ja minusta, 

vaan KAIKISTA meistä, jotka olemme todella, todella alistuneet Hänen tahtoonsa, etsien Hänen 

tahtoaan ja toteuttaen Hänen jokaisen toiveensa.  

( Jeesus ) ” He kärsivät hämmennyksestä juuri nyt, eivätkä tiedä mihin suuntaan mennä, mutta 

Minä teen heille heidän polkunsa tasaiseksi ja tiensä suoraksi.”  

( Clare ) Jeesus, mistä Sinä puhut nyt? Minä tarkoitan kenestä?  
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(Jeesus ) ” Sinusta, Minun Rakkani, Sinusta ja niistä, joista sinä välität. Hämmennystä on ilmassa, 

mennään – pysytään – odotetaan – mennään – pysytään – odotetaan – menenkö minä – jäänkö 

minä – odotanko minä? Sinä odotat, te kaikki odotatte, mutta Minä käytän tämän ajan 

valmistellaksenne teitä ja kootakseni Minun syliini enemmän sieluja, jotka ovat nälkäisinä Minuun, 

kadotettuina, ilman tarkoitusta tai keskittymisen kohdetta. Hämmennys on ollut syvään juurtunut 

opetus sellaisille kuin nämä, osana suunnitelmaa varastaa heidän sielunsa pois Minun luotani.”  

” Mutta Minä aion ravistella Maapalloa, ravistella, ravistella ja ravistella, kunnes kypsät hedelmät 

tippuvat kuperkeikalla Minun koriini. Kyllä, te kaikki olette Minun korejani, jotka pyydystävät 

hedelmän, kun se putoaa. Tänä aikana ennen Taivaaseennostoa, teille kaikille tullaan antamaan 

runsaasti mahdollisuuksia siepata hedelmä, kun se putoaa puiden latvoista.”  

” Minä olen aikeissa ravistella puuta ja jopa lisää tulee putoamaan. Joka puolella maailmaa ihmiset 

ovat kypsiä vastauksille. Hämmennys hallitsee heidän sydämiään, koska he tietävät, että ajan 

merkit ovat vaarallisia lopun indikaattoreita. Heidän vanhempansa ovat puhuneet näistä ajoista ja 

kaikki, mitä on profetoitu, on manifestoitumassa maailman tapahtumissa, merkeissä ja ihmeissä. 

On hädin tuskin sielua, joka olisi tietämätön. Minun Henkeni on liikauttanut kaikkia ihmisiä siitä, 

että jotakin valtavaa on kangastamassa.”  

” Näiden päivittäisten yritysten, jotka saavat kaiken näyttämään normaalilta, niiden alla on syvä 

levottomuus ja odotus, että jotakin suurta on muuttumassa.”  

( Clare ) Mutta Herra, eikö näin ole ollut jo vuosikymmeniä? 

( Jeesus ) ” Kyllä, tavallaan siltä se saattaisi näyttää. Mutta voimia on tuotu kestämään ja siirretty 

asemiinsa hitaasti, että ei levitettäisi joukkohälytystä. On hetki, Clare; hetki ennen myrskyä, tyyntä 

myrskyn edellä. Voitko sinä tuntea sen?”  

( Clare ) Anna minulle anteeksi Herra, minä olen tuntenut sen hyvin pitkän aikaa nyt.  

( Jeesus ) ” Se on siksi, koska Minä olen jatkanut asioiden viivästyttämistä. ”Vielä yksi sielu lisää, 

Isä, vain yksi lisää?” 

( Clare ) Minä näin Hänen katsovan ylöspäin ja vetoavan Isä Jumalaan.  

( Jeesus ) ” Mutta kaikki se on vähenemässä lopulliseen hetkeen, aivan viime hetkeen, ennen kuin 

kaikki pääsee irralleen. Luomakunta pidättää hengitystään innokkaassa odotuksessa. Asioita 

pikkuhiljaa lopetellaan, Clare. Ikkuna on sulkeutumassa, mahdollisuuden ikkuna armoa varten – se 

on sulkeutumassa.” 

( Clare ) Minä näin tunnelin tapaisen, hyvin pimeän tunnelin. Aluksi se oli leveä, mutta hyvin pian 

se tuli kapeammaksi ja kapeammaksi. Näytti melkein, kuin minä olisin katsonut tornadon läpi 

Maapalloa.”   

” Kun se on loppunut, se hajoaa maahan ja ylösnousee takaisin pilveen, eikä sitä koskaan enää 

nähdä.”  

” Kyllä, se on Minun Armon Ikkunani ihmiskunnalle. Se on kapenemassa, Clare, se on 

kapenemassa. Piakkoin tulee aika, kun se tulee nousemaan maasta ottaen Minun Morsiameni 

mukanaan. Sitten Taivaat sulkeutuvat ja täydellinen pimeys ja kaaos tulee hallitsemaan tällä 

Maapallolla.” 
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” CERN on tehnyt paljon tästä mahdolliseksi. Minä olen rajoittanut vihollisen kanssakäymistä 

Maapallon kanssa. Kyllä, Minä olen pidätellyt tuhon käsiä, kun suuren teurastuksen aika on 

tulossa. Aika, jolloin ulottuvuudet lähentyvät Maapalloa, tuoden ne, jotka ovat epäpuhtaita ja ovat 

hajallaan avaruudessa. Kyllä, he tulevat lähentymään Maapalloa, kunnes heitä ei enää ole.”  

( Clare ) Herra, puhutko Sinä puhdistuksesta, joka on ennen Milleniumia, tuhtavuotista aikaa, vai 

jälkeen?  

” Ennen. Minun sydämeni on raskas tänä iltana, Clare, hyvin raskas – koska mahdollisuuden ikkuna 

on todella, peruuttamattomasti sulkeutumassa.”  

Hän alkoi nyyhkyttämään… ” Ja monia tullaan menettämään Clare, monia – liian, liian monia. 

Minun lapsiani, joita ei enää koskaan tulla näkemään. Toivo heidän kääntymisestään on 

loppumassa ja siksi Minä kaadan lahjojani kuin ei koskaan ennen, että ne nähtäisiin ja 

uskottaisiin.”  

” Tämä on suurta pessimismin ja toivottomuuden aikaa ihmiskunnalle, kuitenkin niin monet 

tullaan yllättämään tietämättöminä siitä, mikä on vallannut heidät… hämmennystä joka rintamalla, 

ei ymmärrystä siitä, mitä on tapahtumassa. Kuitenkin Minulla on Minun Armeijani, Minun 

sotilaani, jotka tulevat seisomaan Minun puolestani joka taistelussa. He tulevat johdattamaan tietä 

pelastukseen heille, jotka säilyvät hengissä ensihyökkäyksestä ja Sato tulee olemaan suuri.”  

” Mutta ennen sitä, kauhu tulee olemaan jo itse ilmassa, jota te hengitätte ja kaikki tullaan 

heittämään hämmennykseen, paitsi ne teistä, jotka ovat tehneet Minusta tärkeysjärjestyksensä 

ykkösen. Te tulette tietämään ja ymmärtämään, te tulette seisomaan vahvoina ja loistaen valoa 

pimeyteen – valoa, joka tulee läpäisemään kaikkien ihmisten sydämet, Totuuden valoa.”  

” Monia jäljitelmiä tullaan tarjoamaan väärien turvallisuuden väitteiden kera. Ne, jotka ovat 

tehneet kompromisseja elämän nautintojen vuoksi, he tulevat erityisesti menettämään 

suuntavaistonsa. Heillä ei koskaan elämissään ollut kiintopistettä, vain ohut kerros, joka ulospäin 

näytti vakaalle. He tulevat tarttumaan asioihin, jotka tarjoavat heille vakautta takaisin. He tulevat 

myös liittoutumaan kristittyjä vastaan. Kristityt tullaan esittämään todellisina syyllisinä ja 

vaikeuksien aiheuttajina.” 

” Mitä tahansa dollarilla, mitä tahansa ylistyksellä, mitä tahansa turvallisuuden vuoksi. Se 

tarkoittaa… kaikkea paitsi Minua.”  

” Miksi Minä kerron tämän teille? Koska se on jopa ovella, hakkaa ja potkii ovea, johon vain 

Minulla on avain. Ja kun se ovi on auki, raivo tulee sisään, täydellä voimalla.” 

” Siispä, Minä sanon teille nyt, käyttäkää parhaiten aika ja lahjat, joita Minä olen välittämässä 

tämän pahan esikartanon ajanjakson aikana. Ottakaa ja käyttäkää näitä lahjoja, tähystelkää niitä, 

joita te voitte koskettaa vaikka vain pienimmälläkin tavalla. Se ei ehkä vaikuta teistä merkittävältä, 

mutta kun pieni levitetään laajalle, sillä on laaja vaikutus. Te kosketatte sielua pienellä sanalla, 

Minä kastelen sitä heidän sydämissään. He puolestaan levittävät sitä sanaa, asioita luetaan ja 

kuunnellaan, että vahvistetaan se, mitä te olette kylväneet. Teidän pikkiriikkinen sananne laajenee 

totuudeksi, joka peittää koko yhteisön, joka on yhteydessä toisiinsa.” 

” Älkää etsikö kunniaa ihmisten joukosta, sitä te ette tule löytämään. Pikemminkin etsikää pieniä ja 

merkityksettömiä. Minä tulen työskentelemään noiden asioiden kautta ja antamaan niille kasvun. 
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Pelastus on työstetty. Kylväkää vain siemeniä, älkääkä antako ajatustakaan satonne puuttumiselle. 

Se on ollut Minun ihmisteni ongelma – he menevät maailmaan etsimään kunniaa ja tulevat kotiin 

tyhjin käsin ja pettyneinä. He eivät oivalla, että Minä olen kasvun lisäyksen Herra, ja kastelen ja 

lähetän muut sadonkorjuuseen asianmukaiseen aikaan. Vaikka te ette saakaan kunniaa Minun 

luokseni tulevasta sielusta tässä maailmassa, ei tarkoita, että teidän palkkionne ei olisi 

varastoituna ylhäällä Taivaassa.”  

” Sielun tuomiseen tarvitaan monia ja kaikki tullaan palkitsemaan heidän uhraustensa mukaan. 

Niin moni tullaan palkitsemaan, joita kukaan ei edes huomannut. He ovat niitä, jotka eivät 

välittäneet kunniasta tai tunnustuksesta, pikemminkin he vuodattivat sydämensä Minulle päivä 

päivän jälkeen, yö yön jälkeen, ilman merkkiäkään Minulta, että heidän rukouksiinsa oli vastattu. 

He rukoilivat rakkaudessa ja synnintunnossa koko maailman puolesta ja Minä vastasin heidän 

rukouksiinsa tavoilla, jotka tullaan näkemään vain Taivaassa.”  

” Nyt on aika, Minun Ihmiseni, Minun Morsiameni. Käyttäkää parhaiten kaikki se, mitä Minä annan 

teille, älkääkä halveksiko pieniä, rakkaudesta tehtyjä tekoja. Minä otan ohjat siitä eteenpäin ja 

toivo ei tule pettämään.” 

 

 

168. Isä Jumala sanoo: Minä Olen Todella Teidän Isänne 

 
MINÄ OLEN TODELLA TEIDÄN ISÄNNE  

Isä Jumalan sanoja Sisar Clarelle, 23. Lokakuuta, 2015.  

( Clare ) Kunniakas totuus Isä Jumalasta jättää meidät varjoonsa tänään. Hän on antanut meille 
kauniin viestin Hänen henkilöstään, Hänen yksilöllisyydestään Jumalana ja meidän Isänämme.  

Kun olin ylistämässä Jeesuksen kanssa Terry MacAlmonin laulun kera, tuli hetki, kun Isä Jumala oli 
seisomassa Jeesuksen vasemmalla puolella. Hän piteli minua ja laittoi käsivartensa ympärilleni ja 
Hänen kätensä pyyhkäisevällä liikkeellä Hän sanoi, ”Näetkö kaiken tämän?” Ja kun katsoin sen 
ympärille, mihin Hän osoitti, näin kaikki kauneuden muodot luomakunnassa, jotka Hän oli luonut – 
kaikki Taivaan kunniat. Puut, hevoset, jalokivet ja mineraalit, vesiputoukset, linnut ja olennot. 
Leijonat, peuran, gasellin, antiloopin, kaikenlaista arkkitehtuuria, hirsimökeistä korkeisiin 
monikerroksisiin asumuksiin - kaikki kimmelsi ja loisti, aivan kuin se olisi ollut elävä läpikotaisin. 

Isä aloitti… ”Käsite Minusta ja siitä, kuka Minä olen, on karkean puutteellinen. Kun Minä loin 
ihmisen, Minä loin täydellisen osatekijöiden sarjan tyydyttämään kauneutta ja toimivuutta, jota 
hän löytäisi ympäristöstä, sopiviksi mieltymyksilleen ja ilokseen ja kasvukseen. Tiedäthän, kuinka 
muotoilet pienet leikkipaikat pikku kissanpennuillenne ja kuinka ajattelet sitä, mitä ne rakastaisivat 
ja nauttisivat? Kyllä, sitä Minä tein, kun loin Maapallon, sopivan asumispaikan ihmiselle, 
Maapallon.”  

”Mineraalien ja elämän muotojen rikkautta, vaikuttavaa kauneutta, täyttävää kuin mikä tahansa 
luotu kohde voisi olla, salviapensaan pistävästä tuoksusta orvokin herkkään tuoksuun. Valtameren 
jyrisevistä aalloista, mahtavan joen latvavesien hiljaiseen, pieneen puroon… sulavaan lumeen, 
löytäen reittinsä alas vuoristosta, keräten määrää ja nopeutta jokaisesta sivujoesta, joka siihen 
lisättiin.”  
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”Minä tein tästä Maapallosta paratiisin, Minun pikkuinen kyyhkyni, paratiisin ihmiselle 
nautittavaksi. Eikö se sano jotakin Minun henkilöstäni? Eikö se saa sinun huomiotasi? Tiedätkö, 
että Tiedätkö, että olen paikalla, kun löydät kastepisaran ruohonlehdeltä? Tiedätkö, mitä Minä 
olen tekemässä? Minä olen löytämässä kanssasi ja riemuitsemassa ihmeessäsi… koska Minä laitoin 
sen kastepisaran ruohoon, sinulle löydettäväksi ja voi sitä iloa, jota Minä tunnen, kun sinä löydät 
sen ja ylistät ja kiität Minua!”  

”Aivan samalla tavalla kuin, mitä sinä olet kätkenyt kissan herkkupalan erilaisiin paikkoihin, heidän 
pienessä leikkitalossaan. Sinä haluat niiden menevän sinne, koska olet luonut lohtua ja mielihyvää 
heille sinne ja niinpä, kun ne löytävät herkut ja käpertyvät makuulle tavalla, jolla kuvittelit, että ne 
tekisivät. Kun näet sen, sinun sisälläsi virtaa onnellisuus ja sitä on ilo katsella.”  

”Ihmiset ovat tehneet Minusta niin steriilin ja ankaran. Kyllä, Minä olen ankara. Siellä, missä on 
epäoikeudenmukaisuutta ja väkivaltaa, Minä voin olla kauhea – kauheampi kuin mitä sinun pieni 
ihmissydämesi voi kuvitella. Mutta yksinkertaisten kanssa Minä olen yksinkertainen. Viattomien 
kanssa Minä olen viaton. Hellien ja armollisten kanssa Minä, myös, olen hellä ja armollinen.”    

Psalmi 18:26-28.  

26.Hurskasta kohtaan Sinä olet hurskas (oikeamielinen), nuhteetonta kohtaan nuhteeton 
(moitteeton);  

27.puhdasta kohtaan Sinä olet puhdas, mutta kieroa kohtaan nurja (yhtä kiero).  

28.Sillä Sinä pelastat nöyrän kansan, mutta ylpeät silmät Sinä painat alas.   

”Clare, sinä manifestoit Minun Jumaluuttani, kun olet ystävällinen ja armollinen. Sinä manifestoit 
sitä osaa Minusta, jonka Minä annoin sinulle, hoivaten sitä, tullen Minun kaltaisekseni, se on koko 
tämän matkan tarkoitus, kunniasta kunniaan.”   

Paavalin Toinen Kirje Korinttolaisille 3:18 

Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, 
muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on 
Henki. 

( Isä ) ”Kuinka voi joku katsoa vastasyntyneen kasvoihin ja ajatella, että Minä en ole hellä? Minä 
olen luonut kaikki asiat nautinnoksenne, koska kaikki nämä asiat ovat sen ruumiillistuma, kuka 
Minä Olen ja heijastavat sitä. Maailmassa on ehdottoman runsaasti määritelmiä, kuka Minä olen. 
Siispä käsittelisinkö Minä kovalla kädellä Minun Luomakuntani kaikkein kauneinta, lapsia, miehiä ja 
naisia? Näitä ainutlaatuisia olentoja, Minun oman itseni mukaisiksi muotoiltuja, pitäisinkö Minä 
heidät suurelta ja kauhealta näyttävän tuliseinän takana? Vai halaisinko Minä heitä Abba Isänä?”  

Tässä vaiheessa Isä Jumala alkoi itkemään, ”Nämä ovat Minun lapsiani, Clare. Minä kaipaan halata 
heitä, Minuun koskee rakkaudesta, Minun Lapsiani kohtaan – Oi, kuinka Minä haluan halata heitä! 
Mutta heillä on tämä kuva Minusta suurena ja kauheana Jumalana. Tiedätkö kenelle Minä olen 
suuri ja kauhea?”  

( Clare ) Siinä vaiheessa, minä ajattelin paholaista.  

( Isä ) ”Aivan oikein, sinä arvasit sen. Saatanaa kohtaan.”  

”Häntä ja hänen kapinallisia enkeleitään kohtaan Minä olen silkkaa terroria. Siksi yksi henkilö, joka 
käyttää Minun Poikani nimeä, voi laittaa kokonaisen armeijan paholaisia pakosalle. Kyllä, kun 
Minun Poikaani ärsytetään, polttava viha kuin tulivuoren tulista tuleva laava, tulee ja polttaa 
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heidät kauheasti kiduttaen heitä. Siksi he pakenevat. Jos he eivät sitä tee, jos he ovat 
tyhmänrohkeita vastustaakseen sitä Nimeä, nestemäinen helvetti tulee heidän päälleen ja kuluttaa 
heidän jäsenensä. Sitten he ovat toimintakyvyttömiä hyvin pitkän aikaa.”  

”Ja kun heidän herransa näkee, että he ovat toimintakyvyttömiä, hän tulee täyteen vihaa heitä 
kohtaan ja kiduttaa heitä jopa lisää. Hän on ehdottoman raakuuden ruumiillistuma; mikään ja 
kukaan ei lähesty häntä raakuudella ja vihalla. Hän vihaa kaikkea, mitä Minä olen ikinä luonut: hän 
vihaa demonejaan, hän vihaa ihmiskuntaa, hän vihaa Maapalloa, hauraimmasta kukasta 
lumihuippuisiin vuorenhuippuihin. Hän on pullollaan vihaa.”  

”Siksi kaikki on rappeutumassa ympärilläsi. Nämä ovat hänen hallintonsa viimeisiä hetkiä ja päiviä 
Maapallolla ja se, mitä hän on tullut tekemään, hänen täytyy tehdä nopeasti, koska hänen aikansa 
on hyvin vähissä, melkein lopussaan. Siksi hän on kokoamassa joukkoja universumin kaukaisilta 
alueilta, jotka ovat kaikenlaisten demonien asuttamia. Aikaisemmin, Minä pidin sitä suljettuna 
häneltä, mutta nyt se on avoin, koska Minä mielelläni kutsun yhteen kaikki nämä hirviöt, 
tuhotakseni ne kerta kaikkiaan.”  

”Asia, minkä Minä halusin tehdä tiettäväksi, on, että Minä rakastan Minun lapsiani hellästi ja Minä 
haluan heidän vastaanottavan Minut kuin Isin. Todella, heille Armon Valtaistuimen lähestymistä, 
sillä heidät on puettu Minun Pokani oikeamielisyyteen. Minä haluan heidän katsovan Minun 
kasvojani ja näkevän rakkauden, joka hellästi palaa heitä varten. Minä haluan heidän näkevän 
Minun ilmeeni, Minun nauruni, Minun itkuni, Minun ihmetykseni, kun he löytävät ilot, joita Minä 
loin heitä varten.”  

”Minä haluan laittaa lopun tälle kaukaiselle ja etäiselle Jumalalle, jota he ihannoivat kuin kuvaa, 
jota ei voi koskettaa. Minä haluan heidän näkevän Minut sellaisena kuin, mitä Minä todella olen 
heitä kohtaan: hellä, rakastava, halaava. Suojaava, suojeleva, johdattava ja aina heidän 
keskuudessaan asuva, joka ikisen kanssa.”    

”Minä en ole käsittämätöntä huurua – Minä loin käsittämättömiä huuruja, mutta Minä en ole 
sellaista. Minä tein teidät Minun kuvakseni, sille Minä näytän, sellainen Minä olen.” 

”Nyt pitäisi olla ilmeistä, että Minä lähetin ainoan Poikani edustamaan sitä, mitä Minä todella olen 
lihassa, toiminnoissa, teoissa ja totuudessa. Ja on vain yksi kerta, kun Hän oli mahtava ja pelottava 
ja se oli kirjanoppineiden ja Fariseusten kanssa ja rahanvaihtajien kanssa, jotka olivat lukinneet 
Minun rakastavan sydämeni salaisuudet ahneuden ja rahanhimon lippaisiinsa.”  

”He halusivat Minun ihmisteni pelkäävän Minua, ei rakastavan Minua. He käyttivät pelkoa 
kontrolloidakseen ja pitääkseen heidät alistuneina heidän toiveisiinsa.” 

( Clare ) Mutta Isä, etkö Sinä näyttäytynyt sellaisena erämaassa, kunnioitusta herättävänä ja 
pelottavana? 

( Isä ) ”Milloin Minä olen ollut kauhistus Minun omille ihmisilleni, jotka olivat tottelevaisia Minulle? 
Ne, jotka vihasivat lakia ja järjestystä, jotka vihasivat kontrollia tai rajoja, halusivat yhdistyä 
Saatanan kanssa ja juosta vapaana irstailussa – heille Minä olin mahtava ja kauhea, kun maa 
nielaisi heidät.”  

”Mutta nöyrille ja tottelevaisille Minä olen heidän hellä Isinsä. Jos te voisitte nähdä sen sodan, joka 
raivosi demonien kanssa ihmisten ruumiissa Maapallolla ennen Vedenpaisumusta, Tulvaa, te 
ymmärtäisitte niin paljon enemmän. Minua ei syytettäisi väärin perustein viattomien 
teurastamisesta – koska kaikki, mitä he loivat, oli kaikkea paitsi viatonta.” 
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”Jos te voisitte nähdä kauhun ja kivun, mitä aiheutettiin pikkiriikkisille vauvoille ja lapsille, paljon 
kauheamman sorron, mitä maailma on koskaan ennen nähnyt, kauhun hallinnon ja 
transhumanismin, te ymmärtäisitte käskyt teurastaa. Kaikki oli demonien saastuttamaa ja 
pahuuden ja mutatoituneiden kauhun ryppäiden. Kyllä, he peukaloivat DNA:ta. He ovat jopa 
vastuussa geneettisestä taipumuksesta homoseksualismiin. Mikä tahansa, mitä he pystyivät 
tekemään loukkaamaan miehen ja naisen kauneutta tulla yhteen ja synnyttää, mikä tahansa oli 
aihe suurelle riemuitsemiselle ja se on kestänyt tähän päivään asti. Ja he yhä ovat riemuitsemassa. 
Tämä koko homo vapautus liike on kohokohta heidän DNA:n peukaloinnilleen tuhansia vuosia 
sitten.”  

( Clare ) Isä, tarkoittaako se, että ihmiset syntyvät sellaisina?  

( Isä ) ”He syntyvät kannettavan ristin kanssa. Geneettisesti, heillä on tapana olla neutraaleja 
sukupuoleltaan, siksi se on suuri risti heille hillitä epäterveitä haluja, joita demonit lietsovat. 
Kuitenkin, Minä olen antanut joka ikiselle kyvyn torjua se taipumus syntiin ja tehdä se, mikä on 
oikein. Missä on syntiä runsaasti, sillä on armoa jopa vielä enemmän, jos he huolivat sitä. (Se 
löytyy muuten Roomalaiskirjeestä 5:20)”  

”Asian ydin on, että Saatanan hallinto tällä Maapallolla on loppumassa. Minä haluan ihmisten 
tietävän, että Minä olen heidän Isänsä ja että jos he etsivät Minua, he tulevat näkemään Minun 
Kasvoni ja he tulevat näkemään Minun hymyni. Minä olen Jehovah Jumala ja hellyys, jolla Minä 
heitä rakastan, he eivät voi, etkä sinä voi käsittää… et täysin edes armon kera. Sinä vain raapaiset 
pintaa. Mutta Taivaassa sinä tulet tietämään, jopa kuten sinut tunnetaan.”   

Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa (peilissä), arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista 
kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin 
minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Paavalin Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 13:12.  

( Isä ) ”Kaikki poikkeavuudet tulevat lakkaamaan. Jokainen tulee olemaan sellainen, jollaiseksi 
Minä heidät loin olemaan, Maapallo tulee olemaan täyttynyt Minun kunniastani ja rauha tulee 
hallitsemaan kaikkialla – syvimmästä, pimeimmästä luolasta vuorenhuipuille, rauha tulee 
hallitsemaan.”  

( Clare ) Mutta Isä, eivätkö Pyhät Kirjoitukset sano, että Sinä elät valossa, jota ei voi lähestyä?  

( Isä ) ”Ei voi lähestyä ihmistilassa, kuitenkin kirkastetussa tilassa voi lähestyä ja Minun lapseni, 
jotka etsivät Minua hengessä ja totuudessa, voivat lähestyä. Heille Minun kunniani on kätkettyä, 
että he tuntevat turvalliseksi lähestyessään Minua. Heille, Minä olen heidän Isänsä. Sinä olet 
jotakuinkin kuin vammainen, kun sinulla ei koskaan ollut isää, mutta he tietävät millaista on, kun 
on isä.”  

”Oi, älkää pelätkö tulla Minun luokseni, Minun lapseni – pyydän, älkää pelätkö! Sallikaa Minun 
pidellä teitä ja keinuttaa teitä Minun käsivarsillani kuin vastasyntynyttä vauvaa. Sallikaa Minun 
istua ja puhua teidän kanssanne, antaen teille neuvoa, kuinka teidän tulisi vastaanottaa isältänne, 
rauhoitella teitä Minun Rakkaudestani. Oi, aivan liian monet teistä on tungettu jäykkään, rumaan 
itseinhon ja tuomitsemisen pukuun.”  

”Minä haluan teidät pois noista vaatteista. Teidän pitäisi käyttää pelastuksen vaatteita. Kyllä, kun 
Minä näen teidän lähestyvän, Minä näen Jeesuksen, Minä en näe syntistä, joka te kerran olitte. 
Minä näen teidän pukeutuneena Hänen kaapuihinsa, puhtaina, kauniina, oikeamielisinä. Siispä, 
tulkaa eteenpäin nyt Minun lopen uupuneeni. Tulkaa Isinne luo ja antakaa Minun olla Isä teille. 
Minä olen teidän Isänne. Sallikaa Minulle tilaa toimia teidän Isänänne. Älkää jatkako Minun pois 
työntämistä, kuin jotain energiaa, jota ei voi lähestyä, jotakin sumumaista kaikkitietävää voimaa. 
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Se, mitä Ihmiset ylistävät Minuna, en ole Minä lainkaan, se on lähinnä Minun Voimani, joka pitää 
universumia yhdessä. He ripustautuvat siihen värähtelyyn ja ajattelevat sen olevan Minä.”  

”Mutta se EN OLE MINÄ! Teidät on luotu Minun Kuvakseni. Laittakaa sivuun nämä Saatanan alulle 
panemat valheet, laittakaa ne sivuun ja omaksukaa totuus, teidän todellinen Ikuinen Isänne, Minä 
Olen.”  

”Ja mitä teihin tulee, Minun lapseni, Minä toivon teidän lakkaavan eristämästä Minua 
lähestymättömäksi jumaluudeksi. Kun esirippu repäistiin, niin tehtiin myös esteelle teidän ja 
Minun välissäni. Minun Poikani Veri osti Minulle paluun Aatamin ja Eevan tilaan Puutarhassa 
ennen Lankeamista, missä Minulla oli tapana kävellä illan viileydessä ja Minun Luomakuntani 
kunniassa ja olla Minun lasteni seurassa.”  

”Tulkaa takaisin Minun luokseni tällä tavalla. Minun Poikani maksoi hinnan ja Minä kutsun teitä 
takaisin Minun Rakkauteni valoon, takaisin toveruuteen, kävelemään ja puhumaan kanssanne – 
jopa kuten oli alussa Aatamin ja Eevan kanssa. Siispä laittakaa pois pelkonne ja tulkaa Minun 
luokseni.” 

 

 

169. Rakastetun Koiramme Kuolema – Jeesus puhuu Kuolemasta 

 
KOIRAMME BRUNON KUOLEMA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Lokakuuta, 2015.  

( Clare ) No niin, rakas Perhe, tämä päivä oli tavallaan surullinen tilaisuus meille. Me menetimme 
rakastetun koiramme, Brunon. Hän oli hyvin, hyvin sairas eilen, ennen kuin hän menehtyi tänä 
aamuna – siksi en saanut aikaiseksi viestiä eilen.  

Herra siunaa teidät, Perhe, ja kiitoksia rukouksistanne, koska minä tiedän, että te olette rukoilleet 
meidän puolestamme – minä voin tuntea sen. Me todella arvostamme sitä.  

Kun tulin rukoilemaan… itse asiassa minulla oli vaikeuksia päästä rukoilemaan, en pystynyt 
pääsemään rukoukseen koko eilisiltana, koska pystyin tuntemaan, mitä oli tulossa. Se on 
huvittavaa, koska kysyin Herralta, että toipuuko hän ja sain viestin ”Ilo” Raamatun Lupauksista. 
Ajattelin, ”No niin, tuo kuulostaa hyvältä.” Oivalsin, että Herra puhui Taivaaseennostosta ja että 
me näkisimme Brunon jälleen. Se oli vaikeaa – todella vaikeaa.  

Joka tapauksessa, minulla on ollut vaikea päästä rukoilemaan. Hiljentyminen ja rauhoittuminen 
tuo kivun minulle lähemmäksi. Syvän, syvän kivun. Mutta usean yrityksen jälkeen ja hetken 
”pesimis” käyttäytymisen jälkeen… juosten ympäriinsä, pesten pyykkiä ja tehden muita kiireellisiä 
asioita, pystyin viimein saapumaan Hänen lepoonsa. 

Jeesus tuli välittömästi, pidellen minua ja lepuuttaen päätäni Hänen sydämellään. Minä odotin 
viestiä teille kaikille, koska en halunnut tuottaa teille pettymystä kahtena iltana peräkkäin.  

Jeesus sanoi… ”Minä haluan puhua sinulle ”kuolemasta”.”  

”Kaikille ja kaikelle on aikansa ja ajankohtansa. Ruumiin kuolema ei erota sinua rakkaastasi. Sillä 
Hengessä te olette yhä yhdistyneitä.”  
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”Minun Rakkaani, Minä haluan sinun ymmärtävän, että mikään, mitä sinä kärsit, ei ole turhaa. 
Kaikille luoduille on määrätty aikansa. Tämä oli hänen aikansa ja nyt sinun täytyy päästää irti. Minä 
tiedän, että sydämesi pursuu kipua, mutta ymmärrä, että pelastuksen taloudessa sinun 
kärsimykselläsi on paljon ansiota. On niitä, jotka hyötyvät sinun kivustasi.”    

”Oi, Minun Ihmiseni ovat niin sivuuttaneet tämän. Todella, Minun Ihmiseni, onko todella mitään, 
mitä teette, millä ei olisi tarkoitusta? Luuletteko todella, että kärsiminen on turhaa? Uskotteko 
todella, että kärsiminen on turhaa? Luuletteko todella, että Minä tuhlaan edes yhden kyyneleen 
silmästänne? Kuulostaako se Minun luonteeltani?”  

”Ei, se ei kuulosta, koska se ei ole. Eikö elämälläsi ja kaikella siinä olevalla ole merkitystä Minulle? 
Minä kerron teille, sillä on. Minä en ole mikään steriili Jumala, joka sanoo, ”Ok, koirasi on kuollut, 
toivu siitä.” tai ”Hänen koiransa on kuollut, hän tulee näkemään sen kuitenkin.” ja jättäisin asian 
sikseen.”  

”Ei, Minä tunnen kivun kanssasi ja kun tarjoat kivun Minulle, Minä käytän sen mahdollisuuksiin ja 
armon liikkeisiin kutsuakseni muita Minun Valtakuntaani. Mitään ei saavuteta ilman kärsimystä ja 
uhrausta. Ei mitään. Pohtikaa Jim Elliottia ja hänen kumppaneitaan (kirja ”Gates of Spendor”). 

 ”Alkuasukkaat tappoivat miehen ja vaimot menivät takaisin juuri niiden samojen ihmisten luo, 
jotka tappoivat heidän miehensä ja toivat heille Evankeliumin. Viisi miestä kuoli ja koko heimo tuli 
Minun luokseni ja yhä tänäänkin kantavat hedelmää, jopa ympäri maailman. Ymmärrättekö? Minä 
käytän muiden kärsimystä, olipa se sairaus, kuolema tai marttyyrius. Marttyyrien veri on kirkon 
siemen ja kääntymys seuraa sen kantapäillä.”  

”Kun Minä sanoin, että nostakaa ristinne ja seuratkaa Minua, sanoinko Minä myös, ”OK, te 
kannoitte sitä, nyt laskekaa se alas ja jatkakaa matkaanne?” Ei, Minä odotan teidän seuraavan 
Minua jopa kuolemaan saakka. Kyllä, tämä on suuri uhraus, mutta mikään muu ei kelpaa. 
Täydellinen ja kokonainen elämänne luovuttaminen on se, mihin Minä kutsun teitä, Rakkaani.” 

”Ja sitten, aivan kuten Minä poistin esteen ihmisen ja Jumalan väliltä ja työstin pelastuksen 
kaikille, te uhrauksellanne annatte Evankeliumin leviämiselle käyttövoimaa – jopa kovettuneiden 
sydänten, jotka eivät tule Minun luokseni, ennen kuin vasta kun ovat kuolemassa. Jotkut sielut 
ovat hyvin itsepäisiä ja kovettuneita Minua kohtaan, mutta Minä pidän yllä toivoa loppua varten, 
niitä viimeisiä hetkiä, jolloin he ehkä näkevät itsensä, kuten Minä näen heidät ja tuntevat 
rakkauden, joka Minulla on heitä kohtaan ja katuvat.”  

”Vaikka kaikille ei anneta tätä tilaisuutta, se ei ole mitään, mitä ei kenenkään pidä olettaa liikaa. 
On monia, jotka eivät saaneet tätä viimeistä mahdollisuutta, koska Minä olin vieraillut heidän 
luonaan udelleen ja uudelleen ja joka kerta he työnsivät Minut pois. He valitsivat pahan ennemmin 
kuin hyvän.”  

”Se, mitä Minä haluan sanoa, että paljon on saavutettu koiranne uhrauksella. Te kaikki kärsitte, 
Minä keräsin jokaisen kyyneleen ja asetin ne kaikkein onnettomimpien sielujen käyttöön, 
saattaakseni heidät järkiinsä. Kyllä, Minä en tuhlaa mitään. Elämä on kallisarvoista, kun Minä 
annan sen ja kun Minä otan sen. Se on kallisarvoinen.”  

”Kuitenkin, kuten sinä voit nähdä, että hän on Taivaassa Minun luonani, haukkuen, heiluttaen 
häntäänsä ja kertoen sinulle, että sinä tulet pian kotiin.”  

( Clare ) Hieman sen jälkeen, kun hän menehtyi, suljin silmäni ja hän yksinkertaisesti oli edessäni 
haukkumassa kovaäänisesti ja heiluttamassa häntäänsä ja puhumassa minulle, kuten hän rakastaa 
tehdä.  
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Ezekiel näki Brunon vasara suussaan, juoksemassa Jeesuksen luo, joka oli työskentelemässä, 
viimeistelemässä minun asuinpaikkaani.  

( Jeesus ) ”Oi Kuolema, missä on sinun otasi (piikkisi, pistimesi)?”  

”Sinä tulet näkemään ja sinä tiedät, te tulette olemaan yhdessä jälleen pian. Bruno teki työnsä ja 
sinä olet viimeistelemässä omaasi, koska Minä olen tulossa pian sinua varten. Teidät kaikki tullaan 
yhdistämään uudelleen ja mikä iloinen tapahtuma se tulee olemaankaan!”  

”Minä tunnen Minun Rakkaani, Minä tunnen, että sydämesi on raskas. Tämä tulee menemään ohi. 
Ja Minä olen käyttänyt tätä suuren kokoluokan paastouhrauksena. Vaikka se ei vaatinut sinun 
marttyyriuttasi, se oli tavallaan marttyyriutta, valkeaa marttyyriutta. Nosta ristisi ja seuraa Minua… 
aivan loppuun asti.”  

”Minä en tuhlaa mitään.” 

 

 

170. Jeesus sanoo: Minä tulen ennallistamaan teidän Sielunne 

 
MINÄ TULEN ENNALLISTAMAAN TEIDÄN SIELUNNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Lokakuuta, 2015.  

( Clare ) Herra siunaa teidät, kallisarvoiset Sydänasukkaat. Kiitos teille niin paljon rukouksistanne – 
minä todella, todella arvostan sitä. Ja tämä on hyvin lyhyt viesti tänä iltana. Olen ollut rukouksessa 
noin 10 tuntia ja olen niin uupunut. Herra antoi minulle jotakin, mutta se on lyhyt ja suloinen.  

Kuten tiedätte, meidän kallisarvoinen Brunomme lähti eilen Taivaan rannoille. On ollut todella 
kova päivä vain sen käsittelemisessä. 

 Herra aloitti… ”Kärsimys saattaa kestää yön yli, mutta ilo tulee aamulla. Mitä kärsit nyt 
Maapallolla, tulee mitä varmimmin tuomaan sinulle kunniaa Taivaassa. Vaikka Minä olen hyvin 
tietoinen, että se ei ole sinun motiivisi. Minä tiedän, kuinka sinä rakastat Minua, Clare, ja olet 
halukas alistumaan koettelemuksille, joita Minä sallin sinun elämääsi. Ne ovat vahvistamassa 
sinua, Minun Rakkaani, niin että sinä et tule perääntymään mistään vastoinkäymisestä.”   

”Ne ovat puhdistuksen tulet, todistaaksesi, että rakkautesi Minuun on puhdasta tulessa 
puhdistettua hopeaa, kiiltävää ja polullasi olevien esteiden yli silmäilevää. Kuinka Minä toivonkaan 
kaikkien teidän, Minun Ihmiseni, olevan antamatta periksi koettelemuksessa. Minä tiedän, että 
sinä joskus tunnet halua lopettaa, mutta niille teistä, jotka ette lopeta, on Voittajan Kruunu 
odottamassa.”  

( Clare ) Herra, arvelen, että Sinä tiedät, että se ajatus on käynyt mielessäni, mutta ei vakavissaan, 
toivon… vain tunne, että tämä matka on tulossa liian ankaraksi ja liian pitkäksi. Minä olen 
väsymässä, Jeesus.  

Se, mitä minä tässä haluan välittää, on, että kun on palvelutoimessa, on maalitauluna. Jos et tee 
mitään vahinkoa pimeyden valtakunnalle, he eivät aiheuta hankaluksia sinulle – et ole 
minkäänlainen uhka. Mutta, jos teet vahinkoa pimeyden valtakunnalle ja sieluja tulee Herran luo 
palvelutoimesi ansiosta ja armot, jotka virtaavat palvelutoimesi kautta, silloin he asettuvat jonoon!  
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Olen nähnyt ne kiertyneenä korttelin ympäri, odottamassa saada lupaa saada kuristaa minua ja 
suurin osa heistä tulee käännytetyksi pois. Kuoleman toimeksiantoja, joita ette uskoisi. Ja muun 
kaltaisia toimeksiantoja, vuosikymmenien ajan. Herra on uskollinen suojelemaan minua, mutta 
joskus Hän sallii asioita, että koskettaisin maata.  

Meidän Brunomme tilanteessa paholainen välittömästi oli tulossa tuomitsemaan minut, että tein 
jotakin väärin, että olin synnissä ja että siksi koirani kuoli ja niin edelleen ja edelleen. Herra oli 
hyvin vahvana ja sanoi, ”Sinä et tehnyt mitään. Sinä et tehnyt mitään, sinä et ollut syyllinen.” Ja se 
auttoi, se esti tulisia nuolia laskeutumasta sydämeeni ja sanoen, että se oli minun syytäni. Mutta, 
Herra vakuutti minulle, että mikään ei ollut minun syytäni, tämä oli jotakin, minkä Hän salli 
tiettyjen sielujen puolesta, jotka ovat helvetin partaalla juuri nyt.  

( Jeesus ) ”Kyllä, lannistaminen voi asettua aloilleen, jos et ole hyvin, hyvin huolellinen ja et 
vastaanota vihollisen vihjailuita. ”Näetkö millainen Jumalasi on? Karski, raaka, rankaiseva – ei 
suojeleva. Vetäydy pois tältä polulta, Hän laittaa sinut vain kärsimään enemmän, jos jatkat Hänen 
palvelemistaan sillä tavalla. Lopeta, kun vielä olet voitolla.” ”Ei väliä, kuinka kovasti yrität 
miellyttää Häntä, sinä aina teet jotakin väärin ja Hän rankaisee sinua. On sinun syysi, loppujen 
lopuksi, että koirasi kuoli – sinulla yhä on vikoja ja syntiä elämässäsi, siispä Hän rankaisee sinua”.”  

”Vihollinen tulee pilkkaamaan sinua tällä ja pahemmalla, jos annat hänen. Nämä ovat hänen 
työkalujaan: Alakuloisuus ja Tuomitseminen. Mutta vähänpä hän näkee, kuinka kärsiminen 
puhdistaa sielua ja ottaa häneltä pois hänen saaliinsa. Jos paholaiset todella ymmärtäisivät, kuinka 
monia sieluja pelastetaan joka kerta, kun Minä sallin koettelemuksia Minun Uskollisteni elämissä, 
hän nopeasti lopettaisi operaationsa heitä kohtaan.”  

”Mikään ei toimi hänen eduksensa, kaikki kääntyy ansioksi Minun käsiini. Minä tiedän, kuinka sinä 
tunnet, Clare, ja Minä tiedän, kuinka lopen uupunut sinä olet, mutta läpimurto on tulossa. Minä 
olen sinun kanssasi ja kaikki, mitä sinun täytyy tehdä, on, antaa Minulle myöntymyksesi ja 
tukeutua Minuun koko sydämelläsi, mielelläsi ja voimallasi. Minä tulen tekemään loput. Minä 
tulen loppuunsaattamaan sen kaiken, sinun osasi on pitää kiinni Minusta, eikä koskaan päästää 
Minua menemään.”  

”Minä haluan kaikkien Minun Sydänasukkaitteni vetäytyvän Minun Sydämeeni, kun maailma on 
vielä liian karski. Tulkaa ja haudatkaa itsenne rukoukseen ja anomiseen. Antakaa Minun kietoa 
teidät armon peittoon, joka on juuri teitä varten tehty, ennallistaakseen teidän sydämenne ja 
mielenne. Tässä paikassa Minä tulen parantamaan. Tässä paikassa Minä tulen voimistamaan, 
antamaan viisautta, periksiantamattomuutta ja ennen kaikkea harjaannuttamaan teitä 
rakkaudessa ja uhrauksessa, kunnes teidän kuvanne heijastaa Minua maailmalle. Tulkaa, älkääkä 
salliko paholaisten uuvuttaa teitä loppuun, vetäytykää tähän turvalliseen paikkaan, missä on 
parannusta ja lepoa.”  

”Minä pitelen teitä hellästi siellä, Minun Rakkaani. Minä hoidan teidän haavanne ja ennallistan 
teidän sielunne.”  

”Tulkaa.”  

( Clare ) Halusin vain laittaa tähän pienen lisähuomautuksen. En tiedä, kuinka kauan minulta tulee 
viemään toipua tästä, tunteen tasolla on ollut todella rankkaa. Jos viestit ovat lyhyitä ja niitä ei ole 
ollenkaan muutamaan päivään, te ymmärrätte. On vain niin paljon ollut meneillään, yritän saada 
tasapainoni takaisin. Arvelen, että voisitte sanoa, että olen saanut tasapainoni, Minä olen vain niin 
ehtynyt ja minun tarvitsee viettää paljon aikaa rukouksessa voimistuakseni. Ezekielin myös – 
meidän molempien. Tämä on sitä aikaa vuodesta, kun vihollinen suunnittelee joitakin pahimpia 
hyökkäyksiään ihmisiä vastaan. 
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Olen kuullut sanottavan, johtaen Halloweeniin, on hyvin raskasta aikaa, jolloin kirouksia 
langetetaan, koska vihollinen haluaa tehdä niin monia uhrauksia heidän ”jumalalleen” hänen 
oletettuna epä-pyhänä päivänä. He haluavat tehdä uhrauksia hänelle ja saada hänen suosiotaan. 
Siispä, Halloween on aina suuren, suuren pimeyden aikaa.  

Ja sitten tietenkin, silloin he tekevät kirouksia ja täyden kuun jälkeen kiroukset laskeutuvat. Siispä, 
Herra on suurempi kuin mikään kirous. Hän on meidän suojeluksemme. Hänen rakkautensa ja 
Hänen armonsa ja Hänen suojeluksensa on meidän kanssamme. Mutta ymmärtäkää, tämä on 
hyvin pimeää aikaa vuodesta ja te tulette näkemään enemmän lannistamista, enemmän 
selkkauksia, enemmän kuolemia, enemmän sairauksia, enemmän menetyksiä tähän aikaan 
vuodesta siitä syystä. Pimeys on lisääntymässä.  

Herra kertoi meille, ei kovin kauan aikaa sitten, että uusia ulottuvuuksia on avattu, että enemmän 
demoneita tulee Maapallolle. Herra sallii tämän – Hän on keräämässä ne kaikki yhteen ja laittaa ne 
kiinnipidettäväksi pitopaikkaan Millenniumin, Tuhatvuotisen Valtakunnan, loppuun asti. He 
menettävät vapautensa, joka heillä oli toisessa taivaassa ja heidät tuodaan yhteen täällä, että 
heidät kerättäisiin ja laitettaisiin pois tietyksi ajaksi, niin että he eivät voi vaikuttaa ihmiskuntaan ja 
se tapahtuu tuhatvuotisen hallinnon aikana.  

Siispä pahuus on lisääntymässä, mutta Herralla on suunnitelma ja Hänellä on jotakin, jota Hän on 
tekemässä. Meidän täytyy vain olla antamatta periksi ja kun asiat tulevat liian vaikeiksi täällä 
ulkopuolella, vetäydymme Hänen sydämeensä ja sallimme Hänen palvella meitä. Palvella Häntä 
ylistäen ja kiittäen, jopa vastoinkäymisissä. Laulaa Hänelle. Sallia Hänen palvella teitä myös. Sallia 
Hänen lohduttaa teitä. Antakaa Hänelle paljon aikaa ennallistaa sielunne.  

Minä rakastan teitä kaikkia ja arvostan teidän rukouksianne, että nopeasti palautuisimme tästä. En 
voi odottaa, että pääsen Taivaaseen ja nähdä kaiken sen, mitä Herra on saattanut loppuun tämän 
uhrauksen ja kärsimisen ajan aikana. En vain voi odottaa nähdäkseni, mitä Hän on tehnyt. Mutta 
olen positiivisen vakuuttunut, että vihollinen on menettänyt suuren jalansijan sieluineen, koska 
Herra tuo hyvää kaikesta. Hän on niin ihmeellinen.  

Jumala siunaa teidät.  

Pyydän huomatkaa…   

Meidän nettisivullamme jesus-comes.com te tulette löytämään linkit 3:een E-kirjaan – 
Rakkauskirjeitä Jeesukselta Osa 1 & 2 ja myös E-kirja, missä on kaikkein tärkeimmät ohjeet Jäljelle 
Jääneille, minkä Herra on pyytänyt meitä osassa 9, sarjassa ”Jeesus puhuu siitä, mitä on tuleva”, 
että meidän pitäisi tulostaa nämä ohjeet ja laittaa ne kotonamme jonnekin, missä ne ovat näkyvillä 
ihmisille, jotka tulevat asuinpaikkaamme lähtömme jälkeen, etsimään vastauksia…  

Vihollinen tekee kaiken vallassaan olevan poistaakseen kaikki internetissä olevat vastaukset ja 
tiedot, jotka auttaisivat Jäljelle Jääneitä. Siksi säästäkää nämä rakastavat ohjeet tietokoneellanne 
ja tulostakaa Ohjeet Jäljelle Jääneille, mikä on Hänen toiveensa meille tehdä niin… 

 

 

171. Jeesus sanoo… Teidän täytyy luopua Synnistä, Aika on vähissä!  

Kaikki eivät ole valmistautuneet 

 
TEIDÄN TÄYTYY LUOPUA SYNNISTÄ, AIKA ON VÄHISSÄ!... OLETTEKO VALMIIT  
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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Lokakuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Aika on hyvin vähissä, suuresti rakastetut. Minä olen yhä tulossa hakemaan teitä 
pian ja jotkut teistä eivät vieläkään ole valmistautuneet. Minä olen puhunut uudelleen ja 
uudelleen siitä, mitä teidän pitää tehdä. Erityisesti välttää seksuaalista moraalittomuutta. 
Ymmärrättekö, että se on synti, joka tulee viemään teidän sielunne Helvettiin. Teidän täytyy 
luopua synnistä. Se, mitä teille on maailmassa opetettu, on virheellistä ja ehdollistaa teidät 
Helvetin tulille. Luuletteko te, että Minä sanon tämän kevyesti? En sano.”  

”Teidän omattuntonne eivät ole kunnollisesti muotoutuneet. Muun kuin vaimonne tai 
aviomiehenne kanssa makaaminen on synti ja jotkut teistä jatkavat synnin tekemistä. Pyydän, 
lopettakaa tämä käytös. Pyydän, vakavoitukaa Minun kanssani. Jos te todella Rakastatte Minua, te 
tulette tottelemaan Minua. Luopukaa synnistä, nyt. Älkää lykätkö enää päivääkään.”  

Kyllä, Minä olen tulossa pian. Jotkut teistä ovat valmiit, itse asiassa jotkut ovat enemmän kuin 
valmiita ja te muovaatte toisia menemään oikeaan suuntaan. Hyvin tehty! Minä sanon teille. Se on 
maksanut teille kalliisti, mutta te olette olleet vakaasti sitoutuneita oikeamielisyyteen ja muut 
seuraavat esimerkkiänne.”  

”Jatkakaa ja pysykää valppaina, te ette ole täysin turvassa, ennen kuin Minä vien teidät Kotiin 
Minun kanssani. Johdattakaa muita, välittäkää heille se, mitä Minä olen välittänyt teille. He 
katsovat teitä, he seuraavat teitä ja te tuotte hedelmää Valtakuntaan. Minä tulen pian sanomaan 
teille, ”Hyvin tehty. Saapukaa Herranne iloon!”  

”Toiset joukossanne ovat viimein päässeet vapaaksi rakkaudesta rahaan ja ihmiseen. Te olette 
kasvaneet halveksimaan tätä maailmaa ja Minä olen valmistelemassa teitä Taivasta varten 
myöskin. Älkää luulko, ettei muutoksia luonteessanne olisi huomattu. Ne ovat, erityisesti 
sukulaisenne ovat huomanneet. Kyllä, he näkevät muutokset ja he ihmettelevät, ”Ehkäpä he ovat 
oikeassa Jumalasta elämissään, loppujen lopuksi.” Kyllä, valo loistaa ja vetää kaikkia ihmisiä Minun 
luokseni.”  

”Hyvin tehty. Jatkakaa hyvässä päättäväisyydessänne, älkääkä salliko itsenne lipsua taaksepäin. 
Aikaan on vähän jäljellä, pitäkää kiinni hyvästä, jatkakaa sydämenne puutarhan rikkaruohojen 
kitkemistä. Minun Valtakunnassani teitä odottaa suuri palkkio.”  

”Jotkut teistä makaavat sairasvuoteillanne, palaen rakkaudesta Minuun ja ihmiskuntaan. Kuitenkin 
päivä päivän jälkeen te surette, koska teillä ei enää ole aktiivista roolia sielujen pelastuksessa. Ei 
ole olemassa mitään niin aktiivista roolia kuin rukoileminen. Te olette pyörän keskuksessa ja 
sellaisena, tavoitatte koko maailman pinnojen kautta aina vanteeseen asti. Jos te olisitte vanteella, 
kuten ovat he, jotka ovat pelloilla, te ette voisi vaikuttaa sitä kaikkea, mitä te teette keskuksesta. 
Voisiko olla ylevämpää paikkaa? Ei, ei ole ylevämpää paikkaa kuin esirukoileminen. Teidän 
rukouksenne ohjaavat historian kulkua.”  

”Teille Minä sanon, teidän taivaalliset palkkionne ovat enemmän kuin voi kuvitella. Teidän 
epäitsekäs omistautumisenne Minulle ja Minun tarpeilleni, on tehnyt teistä Minun Ystäväni ja 
Minun Morsiameni, Älkää salliko vihollisen häivyttää teitä sanomalla, että te olette sairaita ja siksi 
arvottomia. Ymmärtäkää, Minä tiesin kaiken tästä sairaudesta ja sen ajoituksesta, ennen kuin te 
olitte syntyneet ja Minä tiesin, että te seisoisitte kuilussa Minun kanssani, esirukoillen näiden 
sielujen puolesta. Minä kunnioitan teitä korkeasti, kuitenkin ihmiset halveksivat ja vähättelevät 
teitä.”   

”Ja kaikille Minun palvelijoilleni Minä sanon, taipukaa tuleen, joka on tulossa. Kyllä, Minä olen 
kaatamassa tulta Minun Ihmisteni päälle, he tulevat olemaan Minun todistajiani kautta koko 
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maailman. Ottakaa vastaan tuli, paistatelkaa tulessa, jatkakaa liekkien lietsomista ja antakaa 
valonne loistaa, että kaikki ihmiset voisivat nähdä Minun kunniani heijastuksen päällänne.”  

”Vihollinen tulee yrittämään saartaa teidät lannistamisella, että liekit sammuisivat, mutta teidän 
tulee olla antamatta periksi ja jatkaa Minun kunniani heijastamista koko maailmalle. Pienuus on 
vahvuutenne, pienuus vetää luoksenne haavoittuneita, syrjäytyneitä ja kaikkein suurimmassa 
tarpeessa olevia. He ovat kauan aikaa sitten hylänneet rikkaitten ja kuuluisien seuran, jotka ovat 
vähätelleet heitä, kuitenkin he ovat yhä etsimässä seuraa niiden luota, jotka ovat rakastuneita 
Minuun, eivätkä itseensä.”  

”Tämä palvelutoimi on oleellinen Minun Ruumiilleni ja monet, monet tulevat olemaan viimeisiä, 
vaikka he ja heidän ystävänsä pitivät itseään ensimmäisinä. Älkää huomioiko pienuuttanne pilkalla 
ja ylenkatseella, sillä heikkoutenne kautta Minun Voimani täydellistetään.”  

”Kaikki teistä, päivän lopussa, tulkaa Minun käsivarsilleni, missä sielunne tulevat löytämään levon. 
Minä olen ikuisesti odottamassa sitä hetkeä, kun Minä voin välittää hieman armoa teille. Päivässä 
ei ole hetkeä, jolloin Minä en olisi ajattelemassa teitä ja odottaen innolla aikaamme yhdessä. 
Tulkaa Minun luokseni!” 

 

 

172. Jeesus selittää: Häiriötekijät, Loppuun uupuminen &Taivaaseennosto 

 
HÄIRIÖTEKIJÄT, LOPPUUNUUPUMINEN & TAIVAASEENNOSTO  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 31. Lokakuuta, 2015.  

Herraa siunaa teitä, Sydänasukkaat. Ja minun vain täytyy pyytää teidän anteeksiantoanne, kun en 

ole voinut saada viestiä julkaistuksi ajoissa. Kun viesti etenee, te tulette ymmärtämään miksi.   

Kuten tämän viestin otsikosta voi päätellä, ”Häiriötekijät ja Loppuun uupuminen”, juuri se minulla 

on meneillään. Aina Brunon kuolemasta alkaen, me olemme olleet vähän poissa raiteiltamme, ja 

meillä on ollut kauhean paljon asioita meneillään kiinteistöllä ja tavallaan pesiminen talvea varten 

on alkamassa täällä vuoristossa.  

Eilen illalla, kun olin ylistämässä Herraa, minä tanssin Hänen kanssaan Hengessä, minä näin, että 

me molemmat olimme pukeutuneet keskiyön siniseen ja tähdet tuikkivat kankaassa. Minä 

rakastan keskiyön taivasta kaikkine tuikkivine tähtineen. Erityisesti, kun tulee todella kylmä ja ne 

todella tuikkivat. Minä sain vaikutelman, että olimme pukeutuneet tällä tavalla, koska me olemme 

nyt keskiyön hetkessä. Minä en vain pysynyt kuulemaan Herraa selvästi eilen illalla, koska olin niin 

loppuun uupunut, siksi tänä aamuna ei ollut viestiä. Minä viimein romahdin klo 10:30 (illalla), mikä 

on seitsemän tuntia aikaisemmin kuin mitä minä normaalisti menen nukkumaan! Ensimmäinen 

asia mielessäni tänä aamuna oli saada viesti teille.  

Jälleen ylistyshetken aikana, minä näin, että me olimme pukeutuneet keskiyön siniseen 

kankaaseen, jossa tähdet tuikkivat. Kun olin noin tunnin ylistänyt, aloin nukahtamaan ja 

vaipumaan uneen, kuten tein eilen illalla, mutta Jeesus alkoi puhumaan ja Hän pelasti päivän!  
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Hän aloitti… ” Sinulla on ollut muutama rankka päivä, Minun Rakkaani. Sinun päätöksesi lopettaa 

kaikki nämä häiriötekijät, on viisas päätös. Minä lähetin sinulle vapaaehtoisen tekemään näitä 

asioita, ei sinun enää. Minä haluan sinut kokonaan itselleni, onko selvä?”  

Se tuntuu oikealle, Herra.  

” Kysymys kuuluu: haluatko sinä Minut kokonaan itsellesi?”  

Sinä tiedät, että minä tahdon, Herra.  

” Minä tiedän, mutta sinun mielesi vaeltelee… katsohan, jopa nyt sinun mielesi vaeltelee.”  

Kun Hän sanoi sen, toden totta, minä vaeltelin jossakin, mitä olin tehnyt 25 vuotta sitten, josta olin 

pahoillani, että olin tehnyt niin! Voi hyvänen aika, sitä on tapahtunut paljon viime aikoina, minun 

mieleni on ajelehtinut. Luulenpa, että en ole ottanut tarpeeksi Ginkoa. No niin, minä tiedän, mikä 

ongelma on, minä aion jakaa sen, kun tätä jatkuu. Minä en tiedä, kuinka lopettaa se.  

” Anna se eteenpäin auttajillesi tai unohda se. Päästä siitä irti, se on jopa parempi. Nyt, 

jatkakaamme eteenpäin opetusta. Minä rakastan käyttää sinua Minun pienenä koekaniininani, 

marsunani (marsu=guineapig, ”Guinean sika” englanniksi).”  

Mutta Herra, minä luulin, että siat ovat epäpuhtaita? 

 ” Ei marsut, Minun Rakkaani. Ne ovat suloisia ja hurmaavia. Juuri niin kuin sinä, kun sinä juokset 

avuttomasti pienessä oravanpyörässäsi ja itket Minulle, ”Herra, minä en voi kontrolloida mieltäni, 

pyydän, auttaisitko Sinä ja ottaisit tilanteen haltuusi?” Minä niin rakastan sitä. Ja tämä rukous, 

siihen Minä vastaan.” Hän hymyili. 

Hän aloitti… ”Tämä on häiriötekijöiden ajankohta, pinnallisten ja maailmallisten tavoitteluiden ja 

kun Taivaaseennosto tulee lähemmäksi, on yhä varallisempaa antaa mielesi harhautua.” 

” Minun Morsiameni, pitäkää silmänne palkinnossa, pitäkää silmänne Minussa. Älkää salliko 

vihollisen tykittää teitä häiriötekijöillä ja vetää teitä pois tehtävistänne. Te olette aivan liian 

vaarallisia hänelle ja hän etsii kuinka riisua teidät aseista häiriötekijöillä ja yhteisöllisillä 

velvollisuuksilla, joilla ei ole mitään tekemistä pyhyyden kanssa. Jos te seuraatte näitä asioita, 

kyseeseen tulee asiat, kuten” Mitä minä pukisin päälleni? Mitä me söisimme? Missä me 

tapaisimme? Kuinka minä voisin tehdä siitä juhlavaa? Ketä minun pitäisi kutsua? Mitä minun pitäisi 

pyytää heitä pukemaan päälleen?” Ja niin edelleen ja edelleen – loppumattomiin.”  

” Sillä aikaa, kun tavoittelet näitä typeriä asioita, Minut on jätetty riutumaan ilman Minun Kaikkein 

Rakastetuimman Morsiameni seuraa. Minä tarvitsen sinun huomioitasi nyt enemmän kuin koskaan 

ennen. Maailma silti etenee Koettelemusten Aikaa kohti ja Taivaaseennosto on yhä horisontissa. 

Haluatko sinä, että sinut yllätetään tietämättömänä ja ehkä niin kauas houkuteltuna, että sinun 

lamppusi sammuu?”  

” Joka vuosi Minä koen tämän häiriötekijöiden ajankohdan Minun Rakkaani kanssa. Joka vuosi 

Saatana hyökkää Ruumista kohtaan, kun he eivät ole varuillaan, omien häiriötekijöidensä vuoksi. 

Se, mitä sinä olet käynyt läpi, Minun Rakkaani, näinä muutamina viimeisinä päivinä, on vain 

pienoiskoossa se, mitä Minun koko Ruumiini on käymässä läpi. Ja Minä tarvitsen sitä, että sinä jaat 

viimeaikaiset taistelusi heidän kanssaan.” 



 
238 

 

Kaikki se, mitä Sinä sanot, on totta, Herra, ja joka vuosi minä yritän olla ajautumatta siihen. Mutta 

tämä viimeisin kuukausi, erityisesti viimeiset pari viikkoa ovat olleet täynnä häiriötekijöitä. Minä 

tunnen itseni niin jakautuneeksi, että minä en voi keskittyä mihinkään. Minä tiedän, että tämä on 

minun vikani, minun haluni vuoksi saada asiat tehdyiksi ennen talvea. 

Saada puut sisälle, saada talon palkit tiivistettyä, puhdistaa savupiippu, jne, jne. Joka päivä on 

jotakin erilaista. Ihmisiä ilmaantuu tänne työskentelemään talon etupuolella, mikä ei todella ole 

minun huoleni, siispä minä voin jättää kaiken sen toiminnan huomiotta, mutta varaston 

järjestäminen asioille, joita meidän täytyy siirtää talosta ja järjestää ja sen sellaista.  

Se on hyvin, hyvin turhauttavaa, koska minun pitää herätä todella aikaisin, vain 6 tai 7 tunnin 

unien jälkeen, kun minä tarvitsen 9, ohjaamaan auttajia. Tuloksena, minä en ole saanut 

tarvitsemaani unta ja eilen illalla minä vain romahdin. 

Mutta kaikkein pahin asia on, että näillä asioilla ei ole mitään tekemistä palvelutoimeni kanssa. 

Minä istun alas rukoilemaan ja välittömästi mieleni kimpoaa toiseen suuntaan: ”Entä varasto? Entä 

maali? Entä tahra? Katto? Ja rekisteröinti? Entä se, mitä tein 30 vuotta sitten… oi voi, minä toivon, 

etten olisi tehnyt sitä!” Ja se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu! Jeesus parka! Minä en saa pidetyksi 

huomiotani Hänessä minuuttia kauempaa kerrallaan, ennen kuin minä taas ajelehdin johonkin. 

Minä tiedän, että tämä on sodankäyntiä ja aseet ovat täydellisyyden tavoittelua 

ympäristössämme… pesimisvaisto, jonka vuodenajan vaihtuminen tuo esiin, ja se saa aikaan 

ajatusten harhautumista ja johtaa jakautumiseen. Ja mieleen, joka ei voi olla hiljaa ja pysyä Herran 

läsnäolossa.  

Yksi tekniikka, jonka Herra on antanut minulle näitä häiriötekijöitä varten, on, että välittömästi kun 

jotakin tulee mieleen, kirjoita se ylös paperinpalalle ja jätä se mielestäsi! Sitten se voi poistua 

päästäsi, koska se on listassa myöhemmin tehtäväksi. Se auttaa, ainakin siinä asiassa.  

Mutta vaikka minä teen sen, on kuin olisi oravanpyörässä, ympäri ja ympäri ja ympäri. Minun 

mieleni ei vain voi keskittyä uudelleen Herraan. Kuinka minä pääsen siitä irti?!  

Jeesus aloitti jälleen… ”Kutsumalla Minua, Minun Rakkaani ja tekemällä vakaan päätöksen 

sydämessäsi, että sinua ei tulla vetämään sivuun raiteiltasi. Sinä et tule sallimaan itseäsi 

houkuteltavan lisä projekteihin ja pois Minun Sydämestäni. Sinun täytyy tehdä vakaa muutoksen 

aikomus, että sinä et tule lankeamaan syöttiin ja juoksemaan sen perässä.”  

” Minun Morsiameni, tämä on vuodenaika, jolloin vihollinen käyttää teidän kiireellisiä töitänne ja 

yhteisöllisiä velvoitteitanne, vetääkseen teidät kauas raiteiltanne. Hän suunnittelee strategisia 

hyökkäyksiä tähän aikaan vuodesta, koska hän tietää, että te ette ole valppaita. Monet, monet 

pahat asiat alkavat, kun teidän huomionne ovat muissa asioissa. Mutta pahin vahinko tehdään 

meidän suhteellemme ja teidän lamppunne tyhjenevät vaarallisesti sammumisen partaalle. 

Pyydän, kieltäytykää kutsusta leppymättömästi tavoitella tämän maailman asioita.”  

” Laittakaa Minut ykköspaikalle tärkeysjärjestyksessänne ja jäljelle jäävänä aikana huolehtikaa 

perusasiat, sillä te ette tiedä hetkeä, jolloin Minä olen tulossa.” 
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173. Jeesus sanoo… Etsikää Minua!... Periksiantamattomuus &  

Uskollisuus on, mitä Minä vaadin Minun Morsiamiltani 

 
ETSIKÄÄ MINUA!... PERIKSIANTAMATTOMUUS & USKOLLISUUS ON, MITÄ MINÄ VAADIN MINUN 

MORSIAMILTANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Marraskuuta, 2015.   

Jeesus aloitti… ” Minä en ole niin kaukana sinusta kuin sinä olit ajatellut. Sinun mielesi on vain niin 

sotkuinen. Nyt, kun sinä olet siirtänyt osan sotkuista pois, sinä voit kuulla Minua paljon 

paremmin.”  

” Olkoon se oppiläksy kaikille Sydänasukkaille. Sotku hukuttaa Minun ääneni. Ei ole siitä kiinni, 

ettenkö Minä haluaisi puhua teille, vaan siitä, että te ette voi kuulla Minua, koska maailman meteli 

kiertää mielessänne loputtomasti. Te olette myös sotimassa laiskuuden ja väsymyksen 

näkymättömiä vihollisia vastaan. Mutta painakaa päälle… Minä olen uskollinen.”  

” Uskollisuus… Jopa kun on kyse pitkästä erämaa kävelystä ilman että edes juotavaa on näkyvissä. 

Sitä Minä vaadin Minun Morsiameltani. Että hän on päättäväinen, kestävä ja periksiantamaton. 

Tätä Minä vaadin ja tulen palkitsemaan tuoreilla armoilla Taivaasta. Rakkaat, Minä en halua tehdä 

siitä vaikeata teille, vaan luonteenlujuutenne täytyy puhdistaa, että se voi kantaa armoja, jota 

Minä haluan teille antaa.”  

” Teidän halunne saavuttaa korkea kutsumus täytyy olla vahva ja periksiantamaton kaiken 

näköisten esteitten keskellä. Tällä tavalla teidän uskonne paljastuu.”  

” Aivan kuten viisas viljelijä kylvää ikään kuin haastaakseen juuria kasvamaan syvemmälle, niin 

Minäkin iloitsen nähdessäni teidän olevan periksiantamaton, kun elävät vedet eivät ole helposti 

saatavilla pinnassa. Syvemmälle ja syvemmälle Minä kutsun teitä, Minun Rakkaat. Ettekö tulekin 

ponnistelemaan etsiäksenne Minut ja valppaasti odottamaan Minun Tuloani?”  

( Clare ) Herra, mitä on sen tärkeämpää tekemistä? Ei mitään, minulle, ei mikään ole tärkeämpää 

kuin Sinun löytämisesi.   

( Jeesus ) ” Sen Minä haluan kuulla ja sen sydämen asenteen Minä tulen siunaamaan. Tämä 

periksiantamattomuuden ominaisuus on elintärkeä ja leviää elämänne jokaiselle osa-alueelle. 

Sitten kun te hallitsette sen yhdellä alueella, se on helpompi hallita toisella ja toisella, kunnes te 

olette tehneet siitä elämäntavan.” 

” Niin moni lopettaa kauan ennen maalilinjaa.”  

( Clare ) Voi, Herra, viime aikoina Minä olen tuntenut sillä tavalla.  

( Jeesus ) ” Se ei ole mitään muuta kuin laiskuutta, Clare. Minä tiedän, että sinä et halua kuulla sitä, 

mutta se on. Sinä tunnet Minut tarpeeksi hyvin, että kun sinä et löydä Minua välittömästi, ja sinä 

etsit Minua ahkerasti, sinä tulet löytämään Minut tai sanoisinko, Minä tulen löytämään sinut. Tällä 

tavalla sinä kunnioitat Minua. Sinä et ole halukas antamaan periksi, Minä vain olen sinulle liian 

tärkeä.” 

” Ja teille kaikille, Minun Morsiameni, tämä ominaisuus on ehdottoman tarpeellinen, jos te 

haluatte kehittää suhdetta Minun kanssani. He, jotka yksinkertaisesti eivät hyväksy ”ei”-vastausta, 
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heitä Minä en voi torjua. Te tulette näkemään suhteessanne Minun kanssani, että aika ajoin, Minä 

tulen näennäisesti katoamaan ja te ette tule kuulemaan tai näkemään Minua. Mutta se on vain 

armon ja hyveen kehittämiseksi teissä. Se ei ole rangaistus, se on harjoitus.”  

” Toisilla kerroilla Minä tulen saapumaan helposti, koska teidän sydämenne on särkynyt tai teillä 

on sydänsuruja. Kyllä, silloin Minun Rakkaani, Minä tulen ja kiedon Minun käsivarteni teidän 

ympärillenne ja lämmitän surun kylmät väreet, jotka ovat ottaneet jalansijaa sydämessänne. Minä 

tiedän, että niinä aikoina te tarvitsette Minua enemmän, siispä Minä tulen luoksenne helpommin.”  

” Jopa nyt Minä olen valmiudessa armojen kera, joita te kaikki etsitte voimaantuaksenne. Mutta 

Minä haluan nähdä teidän nousevan Minua puolitiehen vastaan, että Minä voin suihkuttaa 

suurempaa ja suurempaa runsautta päällenne. Hyve synnyttää hyvettä.”  

” Muistakaa vain, Minun Kallisarvoiseni, jos te ette aluksi menesty, yrittäkää uudelleen ja 

uudelleen. Loppujen lopuksi Minä tulen ja palkitsen teidän ponnistelunne ja teidän uskonne tulee 

loistamaan kirkkaammin ja kirkkaammin sen vuoksi.” 

 ” Minä siunaan teidät nyt periksiantamattomuuden armolla. Ottakaa siitä kiinni ja soveltakaa sitä 

elämänne joka alueelle. Mutta erityisesti Meidän suhteeseemme.” 

 

 

174. Jeesus sanoo… Minun Kutsuni Nuorisolle TULKAA & MIELLYTTÄKÄÄ MINUA! 

Tai miellyttäkää Vanhempianne 

 
KUTSU NUORISOLLE… TULKAA & MIELLYTTÄKÄÄ MINUA… TAI MIELLYTTÄKÄÄ VANHEMPIANNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra siunaa teitä, rakkaat Sydänasukkaat. Jeesus, mistä Sinä haluaisit puhua tänä iltana?  

Jeesus aloitti… ” Kaikkien asioiden hylkääminen Minun vuokseni. ”  

( Clare ) Ja minä viimein näppäilin sen ylös… Ja Hän sanoi… 

( Jeesus ) ” Ohhohh, sehän kesti kauan! ” 

( Clare ) Kyllä, minä käytin erotteluun Raamatun Lupauksia, koska minä tulin niin myöhään, että 

minä en ollut varma, että se oli Hän. Minä laitoin Hänet toistamaan kolme kertaa… Oi voi! Joka 

tapauksessa, Hän sanoi… 

( Jeesus ) ” Etkö sinä luota Minuun, Minun Morsiameni? ”  

( Clare ) Kuinka minä vastaan tuohon kysymykseen?  

( Jeesus ) ” Läpinäkyvästi. ”  

( Clare ) Voi, kiitos, Herra. Lisää nöyryytyksiä. 

( Jeesus ) ” Ne ovat hyväksi sinulle. Mitä alemmas sinä menet, sitä enemmän elävää vettä tulee 

virtaamaan sinuun. Ne ryöppyävät vuoren huipulta, löytääkseen pienet ja alhaiset alhaalta 

hedelmällisistä laaksoista, ja siellä ne tuottavat satoa. ” 
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( Clare ) Hyvin sanottu, Herra. 

( Jeesus ) ” Voi ei, etkö sinä… läpinäkyvästi… muistatko? ” 

( Clare ) Herra, vaihtaisinko minä puheenaihetta Sinun kanssasi päästäkseni pois nöyryyttävästä 

tilanteesta? 

( Jeesus ) ” Haluatko sinä, että Minä vastaan tuohon? ”  

( Clare ) No niin, minä kysyin Herralta, vaikka minä vahvasti vaistosin ja melkein näin Hänen 

läsnäolonsa oikealla puolellani, minä kysyin Häneltä kolme kertaa, koska minä en ollut varma, että 

se oli Hän, joka sanoi niin. Se on minun uskoni… 

( Jeesus ) ”… ja uupumus… sinun olisi pitänyt tulla Minun luokseni aikaisemmin, muistathan? ” 

( Clare ) Voi kyllä. Ja minä en tullut viestiä varten, kuin vasta hyvin myöhään.  

( Jeesus ) ” Ja miksi sinä olit myöhässä? ” 

( Clare ) Vastasin sähköposteihin ja kirjeisiin heille, joilla on ongelmia juuri nyt?  

( Jeesus ) ” Totta. Mutta silti, tule ensin Minun luokseni, Rakkain. Pyydän? Se tekee tästä paljon 

helpompaa.” 

( Clare ) Kyllä, Herra, minä tulen. Pyydän, auta minua?  

( Jeesus ) ” Minä autan. Kaikkien asioiden hylkääminen Minun vuokseni, on yksi suurimmista 

uhrauksista, mitä sielu voi tehdä, tavallaan. Se on koetinkivi heidän rakkaudelleen Minuun. Kun 

työskentelette maailmalle, rahan takia ja mukavien asioiden takia, mitä sillä voi ostaa, te olette 

sidoksissa tämän maailman asioihin. Te ette ole vapaa palvelemaan Minua ja menemään minne 

Minä haluan teidän menevän. ”  

” Teillä on vaimo ja lapsia, te sanotte. Menittekö te naimisiin naisen tai miehen kanssa, joka oli 

minun valintani? Siinä tapauksessa, he tulevat luopumaan maailman mukavuuksista Minun 

vuokseni myös. Monet, monet sielut elävät hetkestä hetkeen. He eivät todella elä; he pysyttelevät 

hengissä. Jokin syvä kutsuu heitä, mutta tie on tukossa veloista ja elämäntyylistä. Lopussa he 

vanhenevat ja heikkenevät loppua kohden, tietäen perusteellisesti, että heidän elämänsä olivat 

haaskausta eikä sitä, mitä he olisivat voineet olla Minua varten. ”  

” Minä puhun nyt teille, nuoret ihmiset. Älkää tyytykö toiseksi parhaaseen, älkää tyytykö 

kumppaniin, joka EI ole Minun valintani. Minä lupaan teille, te tulette katumaan sitä koko 

elämänne. Jos te rakastatte Minua ja tiedätte, että mikään tässä maailmassa ei voi tyydyttää teitä, 

älkää valitko maailmallista uraa. ”  

” Minä kutsun monia teistä, mutta te olette antaneet elämänne vanhemmillenne, ette Minulle. 

Heillä on odotuksia ja te olette haudanneet unelmanne sydämeenne, miellyttääksenne heitä. He 

tukevat teitä, koska te teette sen, mitä he haluavat teidän tekevän elämällänne. Onko se sen 

arvoista, Minun valittuni??? Katsokaa elämäänne 20 vuoden kuluttua tästä… (Älkää välittäkö 

Taivaaseennostosta, tämä on harjoitus tätä hetkeä varten vain.) Jos seuraatte sitä suuntaa missä 

olette, miltä elämänne tulee näyttämään 20 vuoden kuluttua? ”  

” Nyt Minä pyydän teitä harkitsemaan, onko se todellakin se mitä te haluatte elämäänne? Joskus 

puute pakottaa valintoihin… vanhempien miellyttäminen… avustuksilla eläminen. Minun 
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seuraamiseni valitseminen… tulla leimatuksi mielipuoleksi… olla köyhä, olla vieroksuttu. Te 

sanotte, että te rakastatte Minua, mutta heijastavatko teidän valintanne tänään sitä? Vai 

rakkauttanne maailmaan ja vanhempienne hyväksyntään? ”  

” Jonain päivänä Minä vaadin heitä vastuuseen siitä, että he ovat olleet esteenä. Kuitenkin, se 

erottaa heidät, jotka kulkevat Minun kanssani koko matkan heistä, jotka kulkevat vain puoli 

matkaa. ”  

” Olenko Minä tässä tyly? En oikeastaan. Meninkö Minä vain puoli matkaa? Pysähdyinkö Minä 

välille Ristin kanssa ja sanoin ”Tähän asti, mutta ei pidemmälle?” Eikö ole kirjoitettu, että ” 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; ja joka ei ota ristiänsä 

ja seuraa Minua, se ei ole Minulle sovelias. ” Matteuksen Evankeliumi 10:37.  

” Kyllä, on paljon menetettävää, jos lasketaan kustannukset. Kun kerran lähdette tälle tielle, te 

ette halua palata. Teidät tullaan leimaamaan karkuriksi, vastuuttomaksi, laiskaksi mihinkään 

kelpaamattomaksi. Ja tavallaan se on totta. Te olette mihinkään kelpaamattomia, jos kyseessä on 

maailma. Teidän päämäärillänne ja maailman päämäärillä ei enää ole mitään yhteistä. ” 

” Mutta Minulla on nälkäinen, kipeä maailma asettaa teidän jalkojenne juureen – ihmisiä, jotka 

eivät ole koskaan kuulleet Minun Nimeäni tai ymmärtäneet kuka Minä Olen. Minulla on 

loppumaton lista surkeita ja hylättyjä lapsia ympäri maailmaa, joille ei ole opetettu erottamaan 

vasenta kättä oikeasta, ja he tulevat kuolemaan koskaan edes tuntematta Minua. ” 

” Tämä on valinta, jota Minä kutsun sinut tekemään, kun te vielä olette nuoria ja teillä on jotain 

annettavaa. Minun lapseni, katsokaan elämänne loppuun, jos jatkatte tällä tiellä. Katsokaa 

ympärillänne olevia ja kuinka he ikääntyvät, kuinka he ovat lopen uupuneita. Jotkut ottavat 

avioeron, jotkut kuolevat syöpään, kuolevat varhain, koska ovat tehneet työtä niin kovasti. He 

jättävät asiansa lapsillensa ja tulevat tapaamaan Minua alasti ja tyhjin käsin – poikkeuksena se, 

mitä he tekivät rakkaudesta ja uskollisuudesta. Mutta syvällä sydämissään he kantavat kuollutta 

unelmaa. He halusivat aina palvella Minua… mutta. ” 

 ” Harkitkaa Minun sanojani hyvin. Jos teillä on kutsumus ja te sivuutatte sen, Minä voin taata, että 

te elätte elämää, joka ei tule tyydyttämään teitä ja te tulette katuvaisina kantamaan sitä taakkaa 

jokaisena elämänne päivänä, aivan loppuun saakka. ” 

” Minä pyydän teitä laittamaan syrjään Taivaaseennoston ajoituksen. Katsokaa elämäänne: minne 

te olette menossa, valinnat, joita te olette tehneet, ketä te palvelette? Vanhempianne vai Minua? 

Ajatelkaa sitä, laskekaa, kuvitelkaa seisovanne Minun edessäni 55, 75 tai 80 vuoden iässä. Mitä te 

tulette sanomaan Minulle? ” 

Minä rakastan teitä hellästi, mutta Minä kerron teille nyt, mikään tässä elämässä ei tule koskaan 

tyydyttämään teitä, jos teidät on kutsuttu hylkäämään kaikki, nostamaan ristinne ja seuraamaan 

Minua. ” 

” Ei ole liian myöhäistä. Kutsu on yhä voimassa. Minun armoni teille vastata siihen kutsuun, on 

teidän luonanne, jopa kun puhumme. ”   
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175. Jeesus sanoo: Hyvittäkää 

 
HYVITTÄKÄÄ… IHMISSUHTEIDEN PARANTUMISIA   

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on kanssamme tänä iltana, kallisarvoiset Sydänasukkaat. Jälleen kerran, Hän on 
tuomassa meille viisautta ja pyytää meitä kasvamaan pyhyydessä.  

Tänä iltana menin ylistykseen pitkästä aikaa. En vain pystynyt yhdistymään Herran kanssa. Ezekiel 
rukoili kanssani ja antoi minulle voitelun öljyllä - minä en vain antanut periksi. Istuin hiljaisesti 
Herran kanssa. Minä tiedän, että Hän on uskollinen, Minä tiedän, että Hän sanoi, että Hän voisi 
puhua minulle joka ilta, kunnes on Taivaaseennosto. Minä vain istuin siinä hiljaisesti odottaen 
Häntä. Se, mitä tapahtui, oli todella hienoa, täsmälleen – Hän tuli tavallaan oikealta, näin Hänet 
hengessä – Hän tuli minun oikealta puoleltani ja suuteli minua otsaan ja sanoi, ”Minä haluan 
puhua kanssasi.”   

Ja sanoin, Oi tämä on ihanaa! Olen kamppaillut koko illan ja odottanut Sinua, Herra. Herra, en vain 
voinut antaa periksi. Sinä lupasit. Minun täytyi sinnitellä.  

( Jeesus ) ”Minä lupasin. Mutta myös, Minä rakastan sinua. Ei ole kyse vain velvollisuudesta, 
tiedäthän.”  

( Clare ) Oi Jeesus, onko mikään tästä minun syytäni?  

( Jeesus ) ”Ei Clare, sinä olet saamassa vastustusta, vastustusseinän. Mutta teit oikean asian 
odottamalla Minua ja Minä en tuota pettymystä hyville tahdoille. He eivät tule koskaan pitämään 
Minua poissa sinun luotasi, Minun Rakkaani. Eivät koskaan.”  

( Clare ) Se sai minulle kyyneleet silmiin, kun Hän sanoi sen… se oli hyvin liikuttavaa.  

( Jeesus ) Minä haluan puhua sinulle tapojesi parantamisesta. Se, mitä Minä tarkoitan, on että 
hyvität niille, joiden kanssa sinulla on väkinäiset välit ihmissuhteissa. Ei ole Minun tahtoni, että 
kuilut sielujen välillä kasvaisivat syvemmiksi. Ei, pikemminkin Minun Sydämeni mukaista on, että 
sinun tulisi kiirehtiä hyvittämään ja saamaan välit hyviksi, vaikka he olisivat olleet niitä, jotka olivat 
väärässä.” 

”Koska Ruumiissa on Erillisyyden henki irrallaan ja jopa edellisten hyökkäysten arvet erottamassa. 
Minä haluan, että tämä vuodenaika jatkuen Jouluun, on rauhan tekemisen ja hyvittämisen 
vuodenaika niiden kanssa, jotka ovat loukanneet sinua.”   

( Clare ) Ajattelin heti tiettyä pastoria, joka laittoi märän pyyhkeen päälleni… me päädyimme 
lähtemään siitä kirkosta.  

( Jeesus ) ”Kyllä, esimerkiksi se pastori.”  

( Clare ) Oi, Jeesus, itse ajatuskin siitä saa minun sydämeni vajoamaan.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, mutta se täytyy tehdä. Minä haluan päätöksen niiden kanssa, jotka ovat 
vähätelleet sinua ja ketä sinä olet vähätellyt. Minä haluan parantumista ryhmittymien ja osastojen 
välille. Minä en halua mitään roikkumassa pääsi yläpuolella ja pidättelemässä.”  

( Clare ) Ihmettelin siinä vaiheessa, juku – mitä Hän tarkoittaa ”pidättelemisellä”? Onko 
Taivaaseennosto tapahtumassa? Katsoin Raamatun Lupauksista ja otin viestin, enkä saanut 
vahvistusta sille.  
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”Kuinka asiat menneisyydestämme pidättelevät meitä?” Näin hengessä ankkurin syvässä, 
tummassa valtameressä, missä se oli ilmeisesti pidättelemässä laivaa vedenpinnan yläpuolella.  

( Jeesus ) ”Kuvitelkaa ankkuria syvälle. Laiva haluaa mennä eteenpäin ilman hidastetta, mutta 
jokin, syvällä alhaalla, näkymättömissä, on hidastamassa eteenpäin menevää liikettä. Ne ovat 
parantumattomien haavojen hidasteita ja ratkaisemattomia ihmissuhteita. Vaikka se olisi vain 
yksisuuntaista, silti Minä voin saada päätökseen vapauden Minun Hengessäni, niin kauan kunhan 
mikään ei ole juuttunut sinuun. Monilla on useita ankkureita syviin, pimeisiin ongelmiin, jotka 
pidättelevät heitä menemästä eteenpäin. Ei ole yleisesti tiedettyä, kuinka paljon nämä asiat 
vaikuttavat elämänne suuntaan, joko vetäen teitä takaisin tai vetäen teitä raiteiltanne, edes 
hiukankin oikealle tai vasemmalle.”  

( Clare ) Kun Hän sanoi sen, muistin jonkun kerran sanoneen, että laiva, joka on yhden asteen 
verran poissa kurssista, kun purjehtii yli valtameren, ei tulisi oikeaan määränpäähän, koska he 
olivat aloittamassa vain ollen sen yhden asteen poissa kurssista – ja ei vaadita sen enempää niin 
suurella etäisyydellä, estämään teitä saapumasta määränpäähäsi.   

( Jeesus ) ”Tämä on eteenpäin menon aikaa Minun Ruumiilleni ja Minä haluan Hänen olevan vapaa 
hidasteista. Vapaa palvelemaan, vapaa etsimään Minua ilman kyselemättä itseltänne 
syyllisyydestä tai kätketyistä tuomitsemisista, ilman polttoainetta tuomitsemisen tulille. 
Varmistumista, että ihmissuhteet on suoristettu tai ainakin yritystä saada sovinto, on hyvin 
tärkeää tälle prosessille.”  

”Katsohan, kun yksi ongelma on vielä vaanimassa elämässäsi, se raahaa ja tarjoaa polttoainetta 
viholliselle syytää ilmoille syytöksiä, olivatpa ne tosia tai valheellisia. Mutta, kun te olette tehneet 
kaiken voitavissa olevan hyvittääksenne sen reitin, josta voisi tulla jatkuva tuomitsemisen 
perustana oleva lähde, ja se tulee heikentämään päättäväisyyttänne, kun menette rukoilemaan 
ihmisten puolesta.”  

( Clare ) Kyllä, Herra, olen usein kuullut jotakin, mikä on heitetty vasten kasvojani, kertoen minulle, 
että en ollut pätevä rukoilemaan, sen ja sen vuoksi tai että ”teit tätä ja teit tuota”, siispä Jumala ei 
tule kuulemaan sinun rukouksiasi.  

( Jeesus ) ”Siksi Minä pyydän sinua, Minun Morsiameni etsimään rauhaa. Yksinkertaisia, pieniä 
eleitä: kortti, sovinnon sana, kiitos, ehkä jopa lahja. Nämä sulattavat sydämet ja tasoittavat tietä 
parantumiselle ja sydämesi kokonaisuudelle.”  

( Clare ) Kuten inspiraatio, jonka sain - tuoda pariskunta päivälliselle, Herra?  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minä jätän pieniä vihjeitä sydämiinne, pieniä asioita, eleitä ja jopa tavoittaa 
hieman enemmän ja hyvittää. Oi, kuinka vapauttavaa tämä tulee olemaan. Vihollinen on käyttänyt 
näitä näennäisesti merkityksettömiä asioita, revittyjä ja repaleisia ihmissuhteita, aiheuttaakseen 
pimeyttä sydämissänne, joko saamistanne haavoista tai omista pahoista asenteistanne.”  

”Minä en pyydä teiltä paljon tässä, Minun Morsiameni. Minä pyydän anteeksiantoa yhdessä 
armeliaisuuden kanssa ja toimintaa tuoda parannusta vanhoihin haavoihin. Se tulee olemaan 
nöyryysharjoitus teille kaikille, mutta nöyryyttä kyllä tarvitaan paljon. Te ette koskaan voi olla liian 
nöyriä.”  

”Minä tulen olemaan kanssanne tässä ponnistuksessa. Minä tulen tuomaan sulouden tuoksua 
näihin ihmissuhteisiin, kun te tavoitatte lohtua ja korjausta menneille tavoille. Älkää pelätkö. Minä 
olen kanssanne tässä. Ja muistakaa rukoilla ensin ja pyytää, kuinka lähestyä jokaista tilannetta. 
Minä tulen johdattamaan teitä.”  
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( Clare ) ”Ei sillä, että vaihtaisin puheenaihetta, Herra. Mutta minulla on kysymys. Anna anteeksi 
minulle, Herra. Mutta viestit ovat olleet lyhyempiä viime aikoina…   

( Jeesus ) ”Minun Rakkaani, Minä en ole täällä viihdyttääkseni tai täyttääkseni ilmaa sanoilla tai 
herättääkseni päähänpistoja, kuten Taivaaseennosto kuvauksia. Minä olen täällä ohjeistaakseni 
pyhyydessä. Ja sinun tottelevaisuutesi näitä lyhyitä ohjeistuksia kohtaan merkitsee Minulle 
kaikkea. Katsohan, tottelevaisuuden myötä tulee lisääntyneet siunaukset, armoa rakentuu armon 
päälle. Te olette kaikki kasvamassa pyhyyden kauneudessa. Vaalikaa näitä sanoja ja toimikaa 
niiden mukaan. Ne ovat erityisiä ja ajankohtaisia teille kaikille.”  

”Minä siunaan teidät nyt vakaalla päättäväisyydellä ja nöyryydellä mennä tekemään rauha niiden 
kanssa, jotka ovat loukanneet teitä menneisyydessä tai joita te olette loukanneet.” 

 

 

176. Jeesus sanoo…  

Te olette Totuuden & Rakkauden Suurlähettiläitä Lohduttomalle Sielulle 

 
TE OLETTE MINUN TOTUUDEN & RAKKAUDEN SUURLÄHETTILÄITÄNI LOHDUTTOMALLE SIELULLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Marraskuuta, 2015.  

Clare aloitti… Meidän Herramme siunaus ja rauha olkoon kaikkein meidän kanssamme, 
Sydänasukkaat.  

Tänä iltana, minulla oli pitkä keskustelu jonkun kanssa, joka todella kärsii paljon kipua tunteen 
tasolla juuri nyt, koska he tuntevat Jumalan pettäneen heidät. Tiivistetysti sanottuna, ei Herra 
pettänyt heitä, vaan vihollinen. Mutta koska he ovat uusia Herran tavoille, he ottivat sen Jumalan 
pettämisenä. Minun täytyi puolustaa Hänen henkilöään ja minun täytyi myös jakaa heidän 
kanssaan, että Hänen tapansa EIVÄT ole meidän tapojamme ja mikä joskus näyttää siltä, että Hän 
on tekemässä, on useammin sitä, mitä veljien syyttäjä, paholainen, on tekemässä. Ja mitä 
valehtelevat henget ovat tekemässä.  

Mutta on vaikeaa ymmärtää, kun tulee pettymyksen ja pettämisen taustasta. Ja tällä 
nimenomaisella sielulla on tämän kaltainen kauhea pettymyksen ja pettämisen tausta hänen 
vanhemmiltaan. 

Jeesus alkoi puhumaan… ”Monet ihmiset sanovat monia asioita, mutta kuka sinä sanot Minun 
olevan?”  

( Clare ) Herra, sinä olet viisain, rakastavin, huomioivin ja ymmärtäväisin kuin kukaan tai mikään 
Universumissa. Hellin, kärsivällisin ja ystävällisin ja kaikki Sinun tapasi ovat itse täydellisyys.  

( Jeesus ) ”Hylkäisinkö Minä koskaan tai jättäisin sinua yksin, omillesi?”  

( Clare ) Et, ellen minä pyytäisi Sinua, Herra.  

( Jeesus ) ”Mitä sinä et koskaan tekisi, vai?”  

( Clare ) Aivan.  

( Jeesus ) ”Siispä, mitä sinä arvelet olevan meneillään tällä sielulla?”  

( Clare ) Nainen on pimeydessä Herra, hän on vielä tunteva Sinut.  
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( Jeesus ) ”Aivan oikein. Se on sinun alkupisteesi. Häntä on petetty niin paljon kautta vuosien, 
lapsuudesta alkaen, että hänellä ei ole käsitystä mitä on olla todella rakastettu. Ja niin hän 
samaistaa Jumalan ihmiseen ja pian hylkää Minut, koska hän ei tunne Minua. Ja kuinka monet 
ihmiset Maapallolla ovat tällaisia? Miljoonat.”  

”Miksi? Koska isät ja auktoriteetti hahmot ovat yksinvaltiaita, hyväksikäyttäjiä, vihaajia ja 
Jumalattomia. Työ, jonka Saatana on viimeistellyt näinä vuosina, on vakuuttanut ihmiskunnan, että 
Minä olen pahantahtoinen, julma, enkä Minä välitä. Vain armon isku voi päästää ihmisen tästä 
harhaluulosta. Vain rukouksesi voivat siirtää tämän vuoren, Clare. Kanna häntä hellässä 
sydämessäsi ja nosta hänet Minun luokseni usein päivän aikana ja Minä tulen loppuunsaattamaan 
mahdottoman ja parantamaan hänen kieroutuneen ja pimentyneen sydämensä.”  

”Kuule tämä, Minun Morsiameni. Sinut on ympäröity tällaisilla kuin nämä. Lukittujen ovien takana 
sadat tuhannet menettävät viattomuutensa heidän käsissään, joihin heidän oli määrä luottaa. 
Jotkut petetään ja myydään orjuuteen. Jotkut raiskataan ja hakataan. Jotkut torjutaan ja he 
myrkyttyvät itseinholla. Mitä Minun pitäisi tehdä tällaisille?”  

”Lähetä heille Minun Rakkauttani, Minä kerron sinulle. Lähesty jokaista sielua hellästi. Heidän 
elämissään on suljettu, salattu ovi kaikkeen siihen, missä luottamus ja viattomuus petettiin tavalla 
tai toisella. Saatana löytää keinon tuhota nuorimmat ja viattomimmat sielut. Ja sinun kauttasi, 
Minä löydän tavan parantaa heidät.”  

”Kun heräät aamulla, rukoile tämä yksinkertainen rukous, ”Herra, pyydän, käytä minua tänään 
tuomaan joku lähemmäs Sinua.” Sitten odota tulevasi koetelluksi ja jopa löytämään itsesi 
tilanteista, missä loukkaantunut sielu paljastaa haavansa sinulle, joko raivon ja vihan kohtauksessa 
tai valituksessa ja itkussa. Tai vähemmän dramaattisesti, yksinkertaisessa sanassa tai ajatuksessa, 
joka on ilmaistu Minusta.”  

”Kyllä, Minä olen tullut monissa näyissä ja he eivät silti tunne Minua. Jonain päivänä, jonain 
päivänä he tulevat tuntemaan. Kun siemen on istutettu ja joka kerta, kun tavoitat heitä 
ehdottomalla rakkaudella, sinä kastelet siemenen.”  

Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä.  

Matteuksen Evankeliumi 5:14.  

”Teillä ei ole paljon aikaa täällä, antakaa sen merkitä. Älkää olko peloissanne mainita Minua tai 
kysyä yksinkertainen kysymys, ”Mitä te ajattelette Jumalasta?” ”Rukoiletteko te?” ”Onko Jumala 
ikinä vastannut teidän rukoukseenne?” ”Oletteko koskaan tunteneet ikään kuin Jumala ei 
välittäisi? Ei kuullut teitä? Oli liian kiireinen huomatakseen teidät?” ”Uskotteko te näkyihin ja 
Taivaaseen?” Nämä ovat kaikki ei-uhkaavia paikkoja aloittaa, ne aukaisevat oven armolle tulvia 
sisään.”  

”Sinä kysyit Minulta, miksi sait viestin ”maailma” tätä tilannetta koskien?”  

”Yksinkertainen vastaus on, että sielu maailmassa elää hain häkissä tai linnoitetussa linnakkeessa, 
paikassa, joka on karstoittunut kerros kerrokselta petoksella ja uusilla muureilla, jotka on 
muotoiltu estämään kivun uusiutuminen.” 

 ”Toiset elävät hain häkissä, jatkuvasti väistellen suoraviivaisia haiden hyökkäyksiä, jotka ovat 
taipuvaisia tuhoamaan heidät. Heidän maailmansa muodostuu puolelta toiselle liikkumisesta 
häkissään, paetakseen vihollistensa raivoa. Tämä maailma on todella kauhea paikka. Jotenkin 
tämän kaaoksen ja rikoksen ihmiskuntaa vastaan, keskellä teidän täytyy tehdä yksinkertainen, ei-
uhkaava sisääntulo Totuuden ja Rakkauden Suurlähettiläänä.”  
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”Sielut ovat monta kertaa haavoittuneet tunnistamattomiksi. Kun Minä saan heidät, vie vuosia ja 
vuosia ja vuosia rakkautta ja aivan kaikkein parhaiden lääkärieni lähettämistä parantamaan heitä 
siihen, miksi heidät luotiin olemaan. Minä tiedän, että tämä kuulostaa tarpeettomalta sinulle, 
Minun Rakkaani, mutta Minä haluan teidän kaikkien ymmärtävän musertavan tehtävän, voittaa 
toisten luottamus, paljastaaksenne Minun todellinen luontoni heille.”  

”Te olette kaikki hyötyneet Minun Mitä intohimoisemmasta ja hellästä rakkaudesta. Te kaikki 
olette kokeneet Kuka Minä Todella Olen, Minun kärsivällisyyteni ja Minun ystävällisyyteni 
kanssanne. Minun pitkämielisyyteni. Te tiedätte Minut ja teidän todistuksenne on korvaamaton 
maailmalle. Teidän todistamisenne kautta, jopa kun te jaatte tämän kanavan muiden kanssa, 
teidän todistuksenne kautta kovettuneet sydämet alkavat päästämään valoa synkkiin kammioihin. 
Te saatatte sanoa vain yhden asian, joka herättää heidän uteliaisuutensa ja se saattaa olla kaikki, 
mitä tarvitaan, että he aloittavat  tunnistamisen tiellä, että Jumala henkilökohtaisesti, hellästi ja 
omistautuvasti rakastaa heitä.”  

”Voidellun elokuvan, nettisivun, YouTube-pätkän, kirjan tai musiikin jakaminen saattaa olla heidän 
Taivaansa alku sekä täällä Maapallolla ja tulevassa maailmassa. Te ette vain tiedä, kuinka yksi 
sattumanvarainen toimi tulee, lopulta, olemaan sielun pelastuksen alku.”  

”Yksi asia vielä, kun otatte rukoilutaakan jonkun sielun puolesta, odottakaa, että teitä harjoitetaan 
vaihtelevissa koettelemuksissa ja vaikeuksissa, jopa sairaudessa. Muistakaa, että jos sairaus ei 
taivu rukoukselle, Minä käytän sitä paastouhrauksena, tuodakseni heidät lähemmäs Minua. 
Asiaankuuluvana aikana se tulee menemään ohi, ja te tulette myös näkemään edistystä, mitä he 
ovat tehneet hengellisesti, koska te olitte halukkaita kantamaan Simonin ristiä muutaman 
askeleen Golgatalle.”  

”Niin paljon on, mitä ei ymmärretä nyt, mutta te voitte havainnoida näitä totuuksia päivittäisessä 
elämässänne. Syy ja seuraus; teidän rukouksenne, heidän edistymisensä. Kyllä, Minä tulen 
käyttämään pienimpiä kärsimyksiänne ja kiistojanne tässä elämässä, kastelemaan kadotettujen ja 
rikkonaisten sielujen elotonta joutomaata. Todella te olette Minun nimitetyt rakkauden 
suurlähettilääni ja teidän sydämistänne, Minä tavoitan ja kosketan kadotettuja.” 

 

 

177. Jeesus sanoo…  

Te olette Minun Taivaani Maapallolla – Levittäkää Minun Rakkauteni Tuoksua 

 
TE OLETTE MINUN TAIVAANI MAAN PÄÄLLÄ, LEVITTÄKÄÄ MINUN RAKKAUTENI TUOKSUA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Marraskuuta, 2015.   

Clare aloitti… No niin, minun kallisarvoinen Sydänasukkaitten perheeni, näyttää siltä, että joka 
kerta, kun minulta jää päivä välistä, viesti on jopa vahvempi seuraavana päivänä. Tänä iltana me 
vastaanotimme kauniin, kauniin viestin rakkaudesta, jota Jeesuksella on meitä kohtaan – meitä 
joka ikistä kohtaan. Ja mitä Hän kaipaa kokea kanssamme ja meidän kokea Hänen kanssaan.  

Minä haluan aloittaa sanomalla, älkää tulkitko väärin mitään, mitä tässä viestissä olevaa. Tämä on 
puhdasta Jumalalta tulleen Rakkauden vaihtoa, jossa ei ole yhtään lihallista sivumerkitystä. Se on 
ehdottoman puhdasta rakkautta hengessä ja tämä on mahdollista kaikille meistä. Tämä viesti ei 
ole minusta, tämä on Jeesuksesta ja kuinka Hän kaipaa meitä jokaista.  
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Minä haluan aloittaa kuvailemalla kokemuksen, joka minulla oli, kun tulin rukoukseen. Kuinka 
minä ikinä voin välittää teille sen ilon, mitä koin tänään? Tänään kun nousin ylös, suuntasin 
suoraan ylistykseen, ennen kuin minun mielelläni oli mahdollisuutta ajatella maailman asioita.  

Oi, Herra Itse oli niin uppoutunut minun rakkauteeni Häntä kohtaan! Se oli katselemisen arvoinen 
näky, pystyin tuntemaan Hänen lämpimän läsnäolonsa kietoutuneena ympärilleni, tietenkin 
puhtaalla ja pyhällä tavalla. Mutta kun näin vilauksen Hänen Pyhistä Kasvoistaan, olin aivan 
ällistynyt. Me olimme tanssimassa Terry MacAlmonin laulujen tahtiin. Ja Jeesuksen silmät olivat 
suljetut, kun Hän lepuutti päätään minun päätäni vasten ja hän oli täydellinen kuva sellaisesta, 
joka on täysin Rakkauden läpitunkema. 

Oi, laulussa on yksi säkeistö, jota kuuntelimme ja siinä sanottiin… ”Anna minun kaataa rakkauttani 
päällesi, minun sydämeni tuoksua.” Ja se aina saa minut häpeämään ja minä aina säpsähdän, kun 
kuulen sen lauseen, koska en näe sydämeni olevan ollenkaan tuoksuva. Minä näen sen vikojen 
rei`ittämänä. Ja viat saavat minut hätkähtämään ajatusta niiden kaatamisesta Minun Jeesukseni 
päälle. Mutta kun näin, kuinka Hän nautti minun sydämeni sisällöstä, kaikki se alkoi muuttumaan. 
Hänellä täytyy olla jonkinlainen suodatin!  

Kun tuijotin Hänen suloisiin kasvoihinsa, jotka olivat täysin imeytyneet minuun, aloin arvelemaan, 
että siellä täytyy olla jotakin tuoksuvaa tai Hän ei olisi niin imeytynyt. Kun olin ajattelemassa näitä 
asioita, näin kyynelten vierivän alas Hänen poskiaan ja kuulin Hänen sanovan… ”Jos sinä vain 
tietäisit, kuinka paljon lohtua sinä tuot Minulle. Sinä olet Minun Taivaani Maan päällä.”  

Jeesus aloitti… ”Minun hellä rakastajani, kuinka siunattu Minä olen saadessani sinut Minun 
käsivarsilleni edes vähäksi aikaa. Oi, jos ihmiskunta vain voisi kokea sen ylevän rakkauden, jota 
Minulla on heitä kohtaan, synti ei koskaan enää saapuisi maailmaan.”  

”Ah kyllä, on olemassa vapaa tahto. Mutta jos sielu voisi olla luittensa ytimiin asti Rakkauteni heitä 
kohtaan lävistämä, synti ei koskaan enää hallitsisi heidän elämiään. Ongelma syntyy, kun sielu ei 
halua saada Minua, kun he sanovat ”tähän asti mutta ei pidemmälle.” Se on heidän perikatonsa ja 
tuhonsa.”  

”Katsohan, Minun pitäisi ilmaista se hieman eri tavalla… ”Jos ihmiskunta vain sallisi Minun lävistää 
heidän olemuksensa ylevällä rakkaudella, mitä Minulla on heitä kohtaan, koskaan enää ei synti 
saapuisi maailmaan. Minun Rakkauteni kyllästämän sielun ei olisi mahdollista tehdä syntiä. Mutta 
kuten Minä sanoin, ongelma syntyy, kun sielu vetää rajan, en Minä. Ymmärrätkö tämän nyt, Minun 
Rakkaani?”  

( Clare ) Ymmärrän, Herra. Olen nähnyt ihmisen sydämen itsepäisyyden, mitä tulee Sinun 
vastaanottamiseen täysin. Minä olen ollut syyllinen samaan. 

( Jeesus ) ”Kyllä, ja se on niin hedelmätöntä, niin kovin karua ja hedelmätöntä. Jos he vain 
luottaisivat Minuun, Minä todistaisin heille Minun Rakkauteni. He kokisivat Minun Rakkaudessani 
kylpemisen palkkiot ja he tulisivat jopa ymmärtämään pitkän tähtäimen ristiriidat, jotka eivät käy 
järkeen niille, jotka elävät lihassa.”  

( Clare) Luulen, että tässä Hän puhui asioista kuten… ”Miksi ihmiset kuolevat”, ”Miksi lapset 
sairastuvat”, Nämä ovat pitkän tähtäimen rakkauden ristiriitoja, mutta me ymmärtäisimme ne, jos 
me olisimme tarpeeksi Herran läpitunkemat.  

( Jesus ) ”Clare, Minun Rakkain Lapsi ja Rakas, on sinun vakava vastuusi paljastaa tämä rakkaus 
heille. Älä anna heidän kulkea sokeina Minun rakkaudestani. Tee kaikki voimassasi oleva, 
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levittääksesi Minun Rakkauteni tuoksua heille. Kaikki. Ymmärrätkö, Minun Rakkaani? Tee kaikki 
voimassasi oleva.”  

( Clare ) Kyllä, Herra. Oi Jumala, auta minua. Näytä minulle mikä on minun voimassani, Sinun 
armollasi.”  

( Jeesus ) ”Minä näytän. Listaa monien ympärilläsi olevien tuki. Tutki tapahtumapaikkoja, tavoita 
tämän Maapallon kaukaisia nurkkia Minun Rakkaudellani. Julista sitä katonharjoilta ja lähetä se 
jopa tämän Maapallon syövereihin ja pimeisiin paikkoiin. Sillä Minä olen kutsumassa kaikkia 
ihmisiä Minun luokseni, niin että Minä saattaisin rakastaa heitä, kuin heitä ei ole koskaan ennen 
rakastettu. Tämä rakkaus on niin ylevää, että vaikka ahkeroisit vuosia saavuttaaksesi sen lähteen 
päättymättömät rajat, silti sinä olisit vain raapaissut pintaa.”  

”Se on niin suunnatonta, että Minä en voi käännyttää pois edes yhtä, edes kaikkein pahinta 
ihmisten keskuudessa. Jos he katuvat, Minun käsivarteni heilahtavat ammolleen auki 
vastaanottamaan heidät. Minun päättymättömän armoni ovet eivät ole vielä sulkeutuneet. Ne 
ovat yhä auki. On yhä toivoa. Minä tiedän Minun Morsiamieni lopen uupumisen, mutta Minä 
tiedän myös, että Minun Morsiameni rakastavat Minua elämillään ja mikään ei ole liian suurta, 
Minulle pyytää sitä heiltä. Ei mikään.” 

”Minä olen yhä pyytämässä kärsivällisyyttä tänä hetkenä; kärsivällisyyttä, rukousta, 
pitkämielisyyttä ja armeliaisuutta ihmiskuntaa kohtaan. Tarpeeksi pian te tulette olemaan Minun 
kanssani Paratiisissa, tarpeeksi pian, Minun ahertavat Rakastajani. Silloin kaikki tämä tulee 
vaikuttamaan kuin pahalta unelta, niin paljon tulee vain haihtumaan pois, kun olette saavuttaneet 
määränpäänne rannat. Oi, Minä olen luvannut teille NIIN paljon, ja Minä en tule huijaamaan teitä. 
Niin paljon enemmän tullaan lisäämään lippaisiinne Taivaassa, kun te jatkatte marssimista olkapää 
olkapäätä vasten, rauhassa, rakkaudessa ja omistautumisessa tuoda sieluja Minun povelleni.”  

”Pitkään Minä olen odottanut sellaista sielujen armeijaa, joka pitäisi huolta toinen toisistaan, ilman 
ajatustakaan heidän omasta palkkiostaan. Ja tällä kanavalla Minä olen löytänyt sellaisia. Teidät 
kaikki on vetänyt yhteen Rakkaus, joka virtaa Minun armon lähteistäni Taivaassa. Te kaikki olette 
tuoneet oman lisänne sekoitukseen, lisäten armoa armon päälle ja armoa vielä sen päälle.”  

”Ja niin sen tulisikin olla. Kokemus Minun Rakkaudestani korostuu tällä kanavalla teidän 
uhrautuvaisuutenne vuoksi ja sen vuoksi, kun keskitytte Minuun ja heihin, joita Minä luotan teille. 
Kuinka kaunista onkaan nähdä tämä rakkauden sinfonia soittamassa suloisia Taivaan jousia ja 
vetäen kaikkia ihmisiä Minun puoleeni.”  

”Te olette kestäneet monia myrskyjä: monia nuoliryöppyjä, monia yrityksiä korruptoida teidän 
puhtaita ja rakastavia uhrauksia, monia yrityksiä kääntää teidät toinen toistanne vastaan. Te olette 
osoittaneet suurta kärsivällisyyttä ja hyvettä, te olette Minun luotettuja palvelijoitani ja olette 
olleet uskollisia vähäisimmissäkin asioissa, Minä voin nyt lisätä armon lahjoja Minun uskollisille 
sieluilleni. Kyllä, Minä aion lisätä teidän viisautenne, rakkautenne, kärsivällisyytenne lahjoja ja 
lahjaa olla tehokas rukouksessa… te tulette myös näkemään enemmän parantumisia ja enemmän 
sydämiä sulamassa käsivarsillenne, kun he antavat elämänsä Minulle.”  

”Monia teistä on ylenkatsottu ja vähätelty omissa kirkoissanne. Monet ovat todellakin kärsineet 
elämän ajan torjuntaa ja vaikutusvaltaisempien ja prameampien kristittyjen ohi menoa. Saanko 
Minä sanoa, teidän nöyryytenne on ansainnut teille korkean kunnian olla Minun harvoja 
valittujani, tuodaksenne Minun rakkauteni nektaria sieluille tähän katkeraan ja pimentyneeseen 
maailmaan?”  
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”Huomatkaa, että Minä en sanonut tieto tai oppiminen tai asiantuntijuus. Ei, kaikki nuo asiat 
palvelevat vain itsensä kerskaamista. Niillä on paikkansa, kun niitä käsitellään äärimmäisellä 
nöyryydellä, mutta ne eivät ole Taivaan ylivoimaisesti parasta ruokaa. Rakkaus on ylivoimaisesti 
parasta Taivaan ruokaa. Ja te kaikki olette valinneet rakkauden paremman osan, levittääksenne 
Minun herkän rakkauteni tuoksua kipeälle ja pimentyneelle maailmalle.”  

”Minä tiedän, ettei tämä ole ollut teille helppoa. Minä tiedän, että monta kertaa te olette 
halunneet vetäytyä ja antaa periksi. Mutta pikemminkin kuin antaa periksi lihallenne, te olette 
tulleet Minun luokseni saadaksenne lisää armoa, viisautta ja rakastavina, kuten olette. Te tulitte 
Minun luokseni ennen kuin irtisanouduitte ja te pyysitte armoa. Ja Minä en ole kieltänyt teiltä. Te 
olette pysyneet kurssissa, kisanneet kisan ja asettaneet silmänne korkean kutsumuksen 
palkintoon, kuten on kirjoitettu…  

Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen; unhottaen (unohtaen) sen, 
mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää, 
voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa 
Jeesuksessa. Paavalin Kirje Filippiläisille 3:13-14. 

Hänen herransa sanoi hänelle: ”Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut 
uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.” Matteuksen Evankeliumi 25:21.  

”Armoa rakentuu armon päälle, ja kun te käsittelette Minun lampaitani hellyydellä, paljastaen 
Minun Rakkauteni, Minä tulen lisäämään teidän voiteluanne tuodaksenne teidät kutsumuksenne 
täyteyteen. Ja vaikka teitä on harvalukuinen joukko, te olette mahtavia armossa ja viisaudessa, 
tuomaan rikkonaiset, vieraantuneet Minun Valtakuntaani.”  

”Te olette tasoittamassa tietä Minun paluulleni. Te kaikki, olette, omilla ponnistuksillanne, 
huutavan ääniä erämaassa. Kuten on kirjoitettu… ”Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ”Valmistakaa 
Herralle tie, tehkää polut tasaisiksi”. Kaikki laaksot täytettäköön ja kaikki vuoret ja kukkulat 
alennettakoon ja mutkat tulkoot suoriksi ja koleikot (kivikot) tasaisiksi teiksi ja kaikki liha on 
näkevä Jumalan autuuden.” Luukkaan Evankeliumi 3:4-6.   

”Te olette todellakin suoristamassa polut Minulle ihmisten sydämiin. Te olette kieltäytyneet 
juuttumasta opillisiin uskonnollisiin kiistoihin, sanahelinään ja poseeraukseen… Ei, teidän tienne 
ovat Minun rakkauden teitäni, ilman uskonnollisen tien esteitä ja haittoja, joihin Minun ihmiseni 
ovat niin lopen uupuneet.”  

”Heillä on nälkä kokea Minut, saada syvällinen, todellinen kokemus ja suhde Minun kanssani, ei 
ihmisten ja instituutioiden. Jokainen laakso tullaan todella täyttämään, kun Minun valittuni 
vaalivat ja hoivaavat nöyryyttä keskuudessaan. Te olette tehneet tien niin alhaiseksi, että kuka 
tahansa, jopa pienin lapsi voi kulkea läpi sen.”  

”Ylpeyden, julkkiskultin ja esiintymisen vuoret on korvattu yksinkertaisella jokaisen sielun 
vaalimisella, ei väliä kuinka alhaisia ja synnillisiä he ovat. Sillä Minun Rakkauteni itkee… 
Kallisarvoinen! Kallisarvoinen! Kallisarvoinen! on sielu, joka tuntee nälkää Minuun, sillä hän tulee 
saamaan Minut.”  

”Minun Vereni on tehnyt alhaisimmasta ihmisten keskuudessa kaikkein kallisarvoisimman. Ei ole 
mitään hintaa maksettavana sellaisista kuin nämä, mikä olisi suurempi. Yksikään sielu ei ole 
suurempi kuin Minun Uhraukseni Ristillä. Kyllä, se on suuri tasoituskenttä, kun ylpeyden vuoret ja 
ihmisten teeskentely hallitaan ja ne täysin alennetaan arvottomina.”  
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”Ihmisten keksimät kierot tiet, jotka aiheuttavat niin monen luopuvan, ennen kuin ovat 
saavuttaneet Minut, on täysin tuhottu ja rajut tavat, jotka vaativat tämän saavuttamista tai tuon 
saavuttamista, on täysin poistettu. Mitään ei tarvitse saavuttaa. Se kaikki on ilmainen lahja. Sillä 
Minun käsivarteni ovat täysin avoinna ja vaalivat heitä, jotka tulevat Minun luokseni, ei väliä 
kuinka alhainen heidän asemansa elämässä onkaan.”  

”Siispä, todella te olette kulkeneet edeltäjänne, Johanneksen, jalanjäljissä ja kuten hän, te olette 
tekemässä suoraksi Herranne polun.”  

”Siispä, olkaa rohkaistuneita Minun valitut ihmiseni. Tietäkää, että teidän pienet ja nöyrät 
kutsumuksenne tavoittavat Maapallon ääret ja tuovat Satoa. Älkää antako kenenkään pelotella tai 
lannistaa teitä. Kyllä, ottakaa jokainen ajatus vangiksi ja jatkakaa sillä tiedolla, että te miellytätte 
Minua. Hedelmistään te tulette tuntemaan heidät. Hyvä puu ei voi tuottaa huonoa hedelmää. 
Jatkakaa viinitarhan hoitamista tuokaa Minun Rakkauteni suloista viiniä kanssaihmisillenne.” 

 

 

178. Jeesus neuvoo Jäljelle Jääneitä Taivaaseennoston jälkeen 

 
HENGISSÄSÄILYMINEN KOETTELEMUSTEN AJASTA… TAIVAASEENNOSTON JÄLKEEN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Marraskuuta, 2015. 

Herra siunaa teitä, kallisarvoiset Sydänasukkaat. 

Herra aloitti tänä iltana sanomalla, ” Haluan puhua kanssasi tänään tulevasta Koettelemusten 

ajasta. ”  

” Kaiken historian aikana ei koskaan enää tule olemaan, eikä koskaan ole ollut, tällaista aikaa kuin 

tämä. Ihmiset tulevat olemaan sietokykynsä äärirajoilla ja yrittäen saada selville, että mitä tehdä 

seuraavaksi. Mikään ei käy heille järkeen ja kaikki on mullin mallin. Yritän valmistella nyt heitä, 

jotka jätetään jälkeen. ”  

” Ei ole mitään mieltä kerätä varallisuutta, asemaa tai valtaa, koska kaikki tulee menemään 

sekaisin ja järjestetään uudelleen perustuen uskollisuuteen Uudelle Maailman Järjestykselle (= 

NWO= New World Order ) ). Kuka tahansa Kristitty, joka juuri nyt aikoo saada ylempää asemaa, 

tulee kokemaan ylitsepääsemättömän esteen Taivaaseennoston jälkeen. Ei ole tarpeen olla 

hälytysvalmiudessa, vain informointi riittää. Niiden, jotka on jätetty jälkeen, täytyy vaihtaa 

tärkeysjärjestyksiään rahanansaitsemisesta – hengissä säilymiseen. Ja en tarkoita vain fyysistä 

hengissä säilymistä, yksinomaan. Kyllä, hengissä säilymisen täytyy olla myös hengellistä, 

ymmärtäen ja ollen herkkä Minun Henkeni liikkeille. ” 

” Vain Minun Henkeni yksin tulee saamaan aikaan suojeluksen jäljelle jääneille. Mikään ihmisen 

keksintö ei tuo rauhaa perheisiin, vain Minun kykyni pelastaa ja suojella havaitaan tehokkaaksi – 

Ruby Ridgen tapaus todistaa. Minun rakkaat jäljelle jääneet, te ette voi luottaa aseiden suojelevan 

teitä. Teidän täytyy kääntyä koko sydämestänne Minun puoleen ja pyytää Minun suojeluani. Minä 

tulen suojelemaan teitä yliluonnollisesti, jos olen teidän ainut turvanne. Joka miekkaan tarttuu, se 

miekkaan hukkuu. ” 
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Tässä haluan ottaa tauon ja muistuttaa teitä elokuvasta ” Missio ” ( =missio, tehtävä, komennus ) 

sillä ne teistä, jotka ovat nähneet sen – se on loistava elokuva teille, jotka eivät ole sitä nähneet. 

Loppukohtaus oli, kun palkkasoturit tulivat viidakkoon tappamaan kaikki alkuasukkaat. Ja heissä oli 

kaksi suuntausta, ryhmä alkuasukkaita halusi taistella, ryhmää johti Jesuiitta-mies ja toinen ryhmä 

halusi rukoilla. En kerro, mitä lopussa tapahtuu, mutta sanotaanko vaikka niin, että käy ilmeiseksi 

että, jotka rukoilivat, oli parempi loppu kuin niillä, jotka eivät rukoilleet ja vain tulivat heitä vastaan 

aseilla ja muulla tavoin. 

” Mutta olen valmistellut miesten ja naisten armeijan saamaan takaisin tämän maan vihollisilta. He 

ryhtyvät toimeen ja heillä on aktiivinen osa jalansijan ottamisessa Järjestykseltä ( = Uusi Maailman 

Järjestys ). Koskaan historian aikana ei ole ollut tällaista aikaa, eikä koskaan historian aikana ole 

ihmisillä ollut niin vahvaa Minun suojelustani kuin mitä tulee olemaan. ” 

” Mutta on tiettyjä sääntöjä, joiden mukaan täytyy elää. Rehellisyys on ensimmäinen ja kaikkein 

tärkein. Valppaus omien syntienne ja huonon esimerkkinne varalta. Paholaiset ovat älykkäitä ja he 

tietävät kuinka yllyttää sielua aiheuttamaan särön suojaukseensa. Lempeys, nöyryys ja 

kärsivällisyys myös ovat listalla korkealla, ja ne ovat maalitauluina ja ne ovat tarpeen ylläpitää 

Minun suojeluksessani. ”  

” Tulkaa Minun tyköni välittömästi, kun repsahdatte. Älkää hukatko hetkeäkään. Tunnustakaa 

vilpittömästi ja mitätöikää se syntinne. Minä ennallistan teidän suojauksenne ja lisään siihen 

suojelusta, ja armoa, että syntiä ei tehtäisi uudelleen. Olen jo opettanut teitä toisten 

tuomitsemisesta. Nopein keino menettää suojanne on panetella, mustamaalata, tai juoruta 

toisista. Vihollinen ei vain käytä tätä hyväkseen  hajottaakseen ja hallitakseen, vaan myös saattaa 

teidät alttiiksi hyökkäykselle. Mitä enemmän avainasemassa te olette, sitä varovaisempia teidän 

täytyy olla sydäntenne asenteen kanssa. ” 

” Älkää koskaan vähätelkö sairaita tai heikkoja. Heidän rukouksensa ovat tarpeellisia ja 

äärimmäisen tärkeitä. ” 

Ja me olemme huomanneet sen olevan totta missiossamme, että vanhuksien ja 

vanhuudenheikkojen rukoukset todella saavat aikaan joitain hämmästyttäviä tuloksia. 

” Teidän tunteenne tulevat olemaan teidän pahimmat vihollisenne. Uni tulee olemaan erittäin 

tärkeää, koska olette niin stressattuja, että te pian kulutatte loppuun ajattelun selkeytenne ja 

energianne. Tämä on hengissä  säilymisen tekniikoiden aikaa… erityisesti henkisten hengissä 

säilymisten tekniikoiden. Rukous ja lempeys lisäävät hengissä  säilymismahdollisuuksianne ja 

rukous tulee olemaan aseistanne numero ykkönen voimakkuudeltaan. ”  

” Vihollinen on erittäin juonikas, ja hän antaa ymmärtää monia asioita yllyttääkseen teidät 

kääntymään toisianne vastaan. Kun istutte alas ja puhutte asiat puolueettomasti, rehellisesti, tämä 

pilaa täysin hänen yrityksensä kääntää teidät toisianne vastaan. ” 

Minä haluaisin lisätä tähän katumuksen. Tiedättehän, kun olette saaneet selville kenen ajatukset 

olivat oikein ja kenen väärin, kuka tahansa teki huonon valinnan ajattelussaan tai oli syytetty 

väärin perustein, katumus on tosi tärkeää ja anteeksi pyytäminen toiselta henkilöltä. 

” Tulee olemaan paljon tarvetta kärsivällisyyteen ja vihan lykkäämiseen tuonnemmaksi. 

Epäonnistumisen takana on aina joku syy ja se on aina hyve testi teille kantaa asia lempeydellä ja 

veljellisellä rakkaudella. Muistakaa: teidät tullaan tuomitsemaan niin kuin te tuomitsette toisianne. 
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Jos haluat armoa, sinun täytyy ensin jakaa armoa. Voit nähdä itsesi ylivertaisena joukossa, mutta 

Minä takaan, että se on teidän kukistumisenne. ” 

” Jollain lailla, Rakkaani, teidän täytyy kehittää äärimmäistä kunnioitusta toisianne kohtaan. Teistä 

voi näyttää, että toinen on alempiarvoinen, mutta Minä katson sydämeen. Ja se, joka rakastaa 

enemmän, on ylempiarvoinen, Minun näkökannaltani. Voit olla parempi monissa asioissa, mutta 

jos teillä ei ole lempeyttä, no niin… se tuo teille vain ylpeyttä ja turhamaisuutta. On sieluja, jotka 

ovat niin sisäisesti ystävällisiä ja hyvin alttiita, että jopa kaikkein nerokkaimmat ja saavutuksia 

tehneet henkilöt ovat paljon alempiarvoisia heihin verrattuna. ”  

” Tässä ei ole enää maailma tai maailmalliset asiat, joiden kanssa olette tekemisissä. Ne ovat  

tarkasti hengellisiä ja Meidän Standardimme Taivaassa ovat niin kaukana teidän standardeistanne 

– ne ovat tunnistamattomia. Rick Joynerin kirja tuo esille lempeyden ja todellisen hengellisen 

näkemyksen tärkeyden. Ja muistakaa, kellään teillä ei ole täysin täydellistä hengellistä tai 

Raamatullista ymmärtämystä. Jokaisella henkilöllä on lahja lisättäväksi sekoitukseen. Teidän 

tehtävänne on saada selville ja harjoittaa sitä lahjaa ja liittää se osaksi kokonaisuutta. Tämä tulee 

olemaan todellinen tiimityöskentelyn koettelemus ja tottelevainen taipuminen toisianne kohtaan. 

ja se kuinka hyvin huolehditte heikoimmista lenkeistänne tulee määrittämään menestyksenne tai 

epäonnistumisenne. ”  

” Milloin ikinä tunnettekin itsenne uhatuksi, teidän ensimmäinen turvaanne on RUKOUS. Tämän 

tulisi olla teidän ensimmäinen vastatoimenne. Tulee olemaan monia väärään informaatioon 

perustuvia kampanjoita, kuten sodassa aina on, käännetään huomio pois siitä, mikä todella on 

tärkeää. Jos turvaatte yksin Minuun tiedonsaannissanne, ette luisu sivuraiteille. ” 

” Tulee myös olemaan yrityksiä ajaa uskovat ulos. Olkaa erittäin varovaisia heidän kanssaan, ketkä 

sanovat tekevänsä liiton teidän kanssanne, mutta he hiljaisuudessa haluavatkin saada tietää mitkä 

teidän agendanne ovat, jotta voivat raportoida teistä. ” 

” Teistä jokaisella henkilöllä on ainutlaatuinen tarkoitus. Yrittäkää saada se selville ja vaalikaa ja 

kunnioittakaa sitä. Älkää missään tapauksessa estäkö sielua, joka haluaa astua palvelemaan. 

Antakaa heille jotain tekemistä, mutta älkää kieltäkö heitä tekemästä työtä – se tulee vakavasti 

kostautumaan teille. Rauhan säilyttämisessä on avainasia tarvituksi, halutuksi, ja tärkeäksi itsensä 

tunteminen. Kun kaikki työskentelevät yhdessä synkronisesti, kaikki ovat tyytyväisiä. Kun asiat 

näyttävät leviävän käsiin, rukoilkaa Jakaantumisen henkeä vastaan. ” 

” Tämä tulee olemaan vihollisen määrätietoinen toimien suunta. ” 

Minä haluan sanoa myös, että Valehtelevat henget ovat vastuussa jakautumisesta. Valehtelevat 

henget, Viekoittelevat henget, Jakaantumisen henget, Epäonnistunut yhteydenpito, Vääristelty 

yhteydenpito – kaikki nämä liittyvät jakaantumisen dynamiikkaan. 

” Tämä tulee olemaan vihollisen määrätietoinen toimien suunta: hajota ja hallitse, tai lavasta joku 

epäonnistumaan ja valloita. Olkaa aina niin kannustavia, kun joku teistä epäonnistuu. Pelastakaa 

heidät lämmöllä, turvalla ja anteeksiannolla. Vihaisena reagoiminen saa vain demonit 

voimaantumaan ja aiheuttamaan toisinajattelua ja tyytymättömyyttä, mikä vain jäytää joittenkin 

sydäntä, kunnes on kapinan ja jakaantumisen vahva virta. ” 

” Älkää koskaan olettako, että joku on hyvä tai hyvä mahdollisuus. Aina rukoilkaa ensin ja ottakaa 

Minulta selville onko se jotain, mitä teidän tulisi tehdä. Muistakaa kertomus Troijan hevosesta: 
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kaikki luulivat, että se oli ihmeellinen saalis heidän vihollisiltaan, mutta kun he kiskoivat sen 

linnoituksen sisään, sen todellinen tarkoitus tuli selväksi, kun aseistettuja sotilaita ryntäsi ulos ja 

he ottivat kaupungin haltuunsa yllättämällä. ”  

” Kaiken kaikkiaan, tämän kaikkein vaikeimman ajan läpi voidaan päästä läpi menestyksellä, Minä 

en mittaa menestystä henkiinjäämisellä tai kyvykkyydellä. Minun standardini on Rakkaus, ja Minun 

puolesta kuoleminen on voitto. ” 

Matteuksen evankeliumi 10:28-29 

28 ” Älkää pelätkö niitä, jotka  tappavat ruumiin, mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää 

sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. 

29  Varpusia saa kolikolla kaksi, mutta yksikään niistä ei putoa maahan, ellei teidän Isänne sitä 

salli… ” 

 

 

179. JEESUS SANOO… SEURATKAA UNELMIANNE 

 
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Herran rohkeus ja siunaus olkoon kanssanne, Sydänasukkaat.  

Herralla oli aika mielenkiintoinen viesti, jotakin, jota minä en varmasti odottanut. Se on 
ehdottomasti rohkaiseva, ehdottomasti jotakin niille meistä, jotka olemme ohittaneet 
unelmamme tai jättäneet unelmamme taaksemme. Se on todella hyvin rohkaiseva viesti, siispä 
minä menen heti siihen.  

( Jeesus ) Minä haluan puhua sinulle tyytymättömyydestä ja kuinka se tuhoaa sielun ja muuttaa 
heidät katkeriksi. Elämässä on monia ylä- ja alamäkiä ja kun sielu pääsee läpi näistä 
koettelemuksista tyyneydellä, hän on menestynyt. Niin monet asiat versovat tyytymättömyydestä, 
katkeruudesta, valittamisesta, negatiivisuudesta, lannistamisesta, uupumuksesta; se synnyttää 
moninkertaisia oireita, jotka höllentävät sielun päättäväisyyttä ja kiskovat heitä taaksepäin.”  

”Sinä olet ollut arveluttavan lähellä tätä ajoittain, Minun Rakkaani. Vaikka sinä olet oppimassa yhä 
enemmän ja enemmän olemaan kiitollisempi kaikissa olosuhteissa. Sinun äitiparkasi oli sen 
läpitunkema, joten on ihme, että sinä olet vapaa siitä. Minä tiedän, että sinä näit tämän varhain 
elämässäsi ja työskentelit niin kovasti kääntääksesi elämäsi kulun joksikin, josta voisit olla 
onnellinen. Alkuaamun kastepisarat riippuivat sydämessäsi ja toivat sinulle suurta iloa, mutta 
jotakin puuttui kaikessa siinä valokuvauksen menestyksessä – ja viimein sinä löysit, että se olin 
Minä.”  

”Mutta niin monet eivät kohtaa tyytymättömyyttään. He lääkitsevät sitä TV:llä, shoppailemalla, 
lääkkeillä, juomalla ja seksillä. Jos he vain lopettaisivat ja pääsisivät juurille, jos he vain etsisivät 
Minua, he voisivat helposti löytää Minut ja Minä voisin opastaa heitä heidän omaan, hyvin 
erityiseen lokeroonsa.”  

”Monet ovat nyt ajattelemassa vapaammin sitä, mitä he todella haluavat tehdä elämillään, mutta 
he, jotka ovat yhä uppoutuneina epätyydyttäviin ammatteihinsa, että heillä olisi katto pään päällä, 
on ällistyttävää. Mitä kauheaa taitojen ja lahjojen tuhlausta. Todella, on sydäntä raastavaa, kun 
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sielu ui ympäriinsä tässä maailmassa päämäärättömästi, ilman vihjettä, tulematta edes lähellekään 
kutsumusta, jossa he olisivat niin täydellisiä.”  

”Monta kertaa tämä välitetään sukupolvelta toiselle: äiti, isä tyytyivät siihen, mikä oli tarpeellista 
tukemaan elämäntyyliä ja sanoivat hyvästi unelmilleen hyvin varhaisella iällä. Toiset ovat arkoja ja 
yhteiskunta ja kaverit ovat vakuuttaneet heille, että he eivät voi elää unelmiaan.”  

( Clare ) Oi kyllä, Herra, muistan, että minulle sanottiin, että ”Ei siitä saa rahaa.” Kun kerroin heille, 
että halusin olla luontovalokuvaaja ja elää sillä. Minussa oli juuri sen verran taistelutahtoa siinä 
vaiheessa, että torjuin pelottelun ja sanoin, ”Oi niinkö? Katsokaa vain minua.” Ja onnistuin 
saamaan asiakkaita ja päivätaksoja, jotka helposti tukivat elämäntyylini. Minä vain päätin, että en 
voinut elää elämääni sihteerinä toimistotyössä… En vain voinut.   

( Jeesus ) ”Ja kenen sinä luulet laittaneen sinuun sen tulen?”  

( Clare ) Todella Herra, laitoitko sinä?  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minun Rakkaani, Minä halusin jakaa kanssasi niin monet kauniit asiat, jotka loin ja 
kun sinä temmelsit erämaassa, jalkaisin tai hevosen selässä, Minä olin aina siellä sinun kanssasi, 
tietäen, että jonain päivänä Me tapaisimme ja sinä olisit Minun, kokonaan Minun.”  

( Clare ) Oi kiitos sinulle Herra kaikesta siitä kauneudesta, jota sinä sallit minun kokea ja valokuvat. 
Näin niin monia uskomattomia näkyjä! Oi, minä kaipaan olla ulkona luonnossa, etsien kauneutta. 
Löytämisen ihme ja sen vangitseminen filmille. Sinä olet asettanut kauneutta joka paikkaan… jopa 
kaikkein odottamattomiin paikkoihin.  

Muistan riikinkukon väriset öljyläikät New Yorkin kaduilla, Brooklynin sillan lumimyrskyn jälkeen 
purppuraan vivahtavaa sinistä taivasta vasten. Ihmeellistä! Mutta kaikkein eniten, Herra, minä 
rakastin sitä, mitä Sinä teit ilman ihmisen väliintuloa… luonnon raaka, villi kauneus, suoraan 
sormenpäistäsi.  

( Jeesus ) ”Tiedätkö millaisen tyydytyksen Minä saan, kun huomaat pienimmät kauniit asiat, joita 
Minä loin ja levittelin poluillesi? Oi, on äärimäisen kiitollista nähdä ilme kasvoillasi, kun huomaat 
Minun pienet lahjani.”  

”Minä riemuitsin kanssasi, kun erityisen kauniita asioita löytyi. Ja Minä katsoin sydämesi liikettä, 
Clare, kunnes olit valmis vastaanottamaan Minut. Ja kun Minä haikailin näitä asioita, Minä olin 
myös surullinen pimeistä häkeistä, joissa ihmiset elävät päivästä päivään vain maksaakseen 
vuokransa. Niin paljon heidän sisältään kadotetaan, tähän perusponnisteluun saada katto päänsä 
päälle. Jos he vain unelmoisivat laatikon ulkopuolelta, ajattelemalla luovasti uudella tavalla.” 

”Siksi Minä kaipaan, että sielut luottaisivat Minuun. Minulla on jotakin ihmeellistä jokaista varten, 
mutta on hyvin vaikeaa saada heitä ajattelemaan laatikon ulkopuolella, luovasti uudella tavalla ja 
ottamaan viimein haasteen vastaan. Turvallisuus, sopusointu, menestys ovat niin iskostuneet 
heihin nuoresta iästä alkaen, että viimein haasteen ottaminen vastaan jostakin, josta he todella 
nauttivat, vastaa itsemurhan tekemistä. Se vain on liian iso riski.”  

”Otin tämän esille, koska sinulla on monia nuoria ihmisiä kanavallasi ja Minä olen vetänyt heitä 
tänne syystä. Minä haluan edistää heidän sydäntensä halua. Jopa lyhyenä meille jäljellä olevana 
aikana, Minä haluan heidän alkavan ajatella viimein luovasti uudella tavalla.”  

”Kallisarvoiset ihmiset, monet teistä on aivopesty hyväksymään se, mitä vanhempanne haluavat 
teille. Jotkut teistä on kutsuttu palvelutoimeen ja Minä olen jo puhunut sinulle siitä. Toiset on 
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kutsuttu erilaiseen ammattiin, johonkin virkistävään, jännittävään ja haastavaan. Johonkin, joka 
ottaa palvelukseen kaikki erityiset lahjat ja kyvyt, joilla Minä siunasin teitä syntymässä.” 

”Tiedättekö, että jos te tavoittelette unelmianne nyt, vaikka Koettelemusten Aika tulee 
väliaikaisesti työntämään monet pois kurssiltaan, kun se on ohi, me tulemme takaisin ja sinä tulet 
vastaanottamaan sen, mitä Minä haluaisin kutsua Taivaalliseksi Ammatinvalinnan Ohjaukseksi. 
Toisin sanoen, teitä tullaan ohjaamaan ja rohkaisemaan unelmiinne.”  

”Paljon siitä mitä te opitte Taivaassa, tulee olemaan asiaankuuluvaa, kun te palaatte Maapallolle 
palvelemaan Minua. Mutta Minä haluan rohkaista teitä juuri nyt. Älkää haudatko unelmianne. 
Älkää laittako niitä ruumisarkkuun ja haudatko niitä mahdottomuuksien maaperään. Pikemminkin 
hoivatkaa niitä kuin hoitaisitte vauvaa. Suojelkaa, ruokkikaa ja harjoittakaa niitä lahjoja, joita te 
kaipaatte käyttää, ilmauksena rakkaudestanne elämään.”  

”Monille teistä on annettu musiikillisia kykyjä ja kaipuuta kirjoittaa ja laulaa lauluja Minusta tai 
Minulle. Mikään ei estä teitä, paitsi oma henkilökohtainen päätöksenne, että te tulette elämään 
sellaista elämää, jota rakastatte. Pelko ja laiskuus lopettavat unelmanne ja jättävät teidät 
juoksemaan samoja kovin kuluneita raiteita päivästä päivään, kuin rotta läpi labyrintin. Te 
juoksette raidettanne, saatte pähkinän ja palaatte häkkiinne, päivä päivän jälkeen.”  

”Saanko Minä muistuttaa teitä, että te ette ole eläin, jolla on rajoitetut kyvyt? Te voitte murtautua 
rutiineistanne ja saada pähkinänne, kun hiotte kykyänne. Minä kerron teille, että ei ole paljon 
aikaa jäljellä, mutta Minä myös rohkaisen teitä seuraamaan niitä asioita, joita te kaipaatte tehdä. 
Älkää jääkö jokapäiväisen rutiinityön vangeiksi.”  

”Monilla teillä on vanhemmat, jotka luopuivat unelmistaan, saadakseen katon päänsä päälle. Se on 
jotakin, mitä ei tule seurata. Se on pitkäveteisten vallitsevien asiantilojen välittämistä eteenpäin ja 
se takaa ikävystyttävän elämän, joka on täynnä pettymyksiä ja pitkään hylättyjä unelmia, kuin 
myös harjaantumattoman kyvyn.”  

”Kaksi pääasiaa, jotka ovat tiellänne ovat rohkeus ja kova työ. Jos te ponnistelette näillä kahdella 
alueella, te tulette näkemään tuloksia. Elämä löytää uomansa ja Minä tulen olemaan kanssanne. 
Minä en koskaan tarkoittanut, että Minun lapseni kasvaisivat vanhoiksi tunkkaisessa kopissa, 
sekoittaen tietoa paikasta toiseen. Jopa kone voi tehdä sen työn ilman ihmisen osallistumista 
siihen.”  

”Mutta se, mihin kone ei kykene, on unelmoida, edellyttämään, luomaan uutta elämää, täynnä 
odotusta ja jännitystä. Täysin ilman tyytymättömyyttä. Minä haluan sinun näkevän itsesi täysin 
ainutlaatuisena, ainutkertaisena, luotuna loistamaan Minulle. Teille on annettu lahjojen 
aarrearkku. Teille on annettu unelmia, jotka te olette ohittaneet.” 

”Te olette ponnistelleet samoilla vanhoilla poluilla, joita muut ovat seuranneet monia kuukausia ja 
vuosia ja sisällä jokin kaipaa tulla synnytetyksi. Otettiinpa teidät Taivaaseennostossa, 
Tempauksessa, tai ei, on silti elämää elettävänä harmaan laatikon ulkopuolella, tehden asioita, 
jotka innostavat elämäänne, asioita, joista voitte kiittää Minua, kun heräätte aamulla.”  

”Ja ne teistä, jotka ovat ottaneet sen vallitsevan asiantilan työn, Minä sanon teille, te ette ole 
kahlehdittuja siihen. Teillä on vapaus valita jotakin erilaista. On kysymys arvoista. Arvostatteko te 
kivaa autoa ja asuntoa enemmän kuin vapautta luoda, tutkia ja tulla haastetuksi elämään, joka on 
täynnä mahdollisuuksia käyttää sisälleen kätkettyjä lahjoja, vuosia sitten hylättyjä unelmia? Jos te 
arvostatte, te voisitte aivan hyvin irtisanoutua itse.”  
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”Mutta jos te olette halukkaita ottamaan riskejä ja uhraamaan hienoudet ja elämäntyylit, joita 
muut painottavat niin paljon. Jos te olette valmiita olemaan erilaisia ja seuraamaan unelmianne, 
jopa kun teillä on vain pikkiriikkinen huone, jossa nukkua, mutta heräämään onnellisena aamulla 
ponnistellen kohti teille merkityksellisiä ja tyydytystä tuottavia päämääriä, silloin Minä sanon 
teille, siitä vaan. Minä olen kanssanne.”  

”Minä olen antanut teille nuo unelmat ja nuo kyvyt ja nyt Minä haluan teidän käyttävän niitä. 
Älkää välittäkö Taivaaseennostosta ja maailman muutoksista. Tavoitelkaa rakkauttanne, eläkää 
pyhää elämää – puhdasta ja muiden puolesta uhrautuvaa. Asettakaa rukous ensimmäiseksi ja 
Minä tulen hiomaan ja harjoittamaan teitä teidän paljon haluttuihin päämääriinne ja unelmiinne.”  

”Minä en koskaan luonut teitä tätä pitkäveteistä, harmaata laatikkoa varten. Ei, Minä loin teidät 
elämään laatikon ulkopuolella, raikkaassa ilmassa ja auringonpaisteessa… seuraten unelmianne, 
sinnikkäästi. Lopulta te tulette loppuunsaattamaan unelmanne, jopa silloin kun maailma murenee 
ympärillänne, Jopa niissä olosuhteissa, te ja teidän unelmanne ovat asiaankuuluvia ja se, minkä te 
aloitatte Maapallolla, te tulette viimeistelemään Taivaassa. Jokainen teistä, jopa iäkkäät, tämä on 
vain ikuisuutenne alku.” 

 

 

180. JEESUS kehottaa… Älkää olko huolissanne Ajasta 

 
KIUSAUS & KÄRSIMYS… ÄLKÄÄ OLKO HUOLISSANNE AJASTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Marraskuuta, 2015.  

Jumala siunatkoon teitä, Sydänasukkaat.  

Voi pojat, eikö minulla ollutkin hitonmoista aikaa saadessani tämä viesti tänä iltana… Vau! 

Pienoinen tulimyrsky täällä – Ezekiel ja minä. Vaikutti siltä kuin olisi satanut demoneita! Mutta, me 

selvisimme siitä läpi. Ja Herralla oli hyvin asiaankuuluva viesti ja jatkoa viesteille, jota Hän on 

antanut meille kahden viime päivän aikana. 

Siispä, kun minä tulin rukoushetkeen ylistyksen jälkeen, Herra sanoi: ” Koettelemukset ja 

kärsimykset, sinun arpaosasi Maapallolla. Mutta näiden testien jälkeen, makea, makea hedelmä 

tulee esiin. Älä salli näiden asioiden tyrmistyttää sinua, ne kaikki ovat osa elämää. Se tulee 

ylämäkien ja alamäkien kera ja alamäet ovat paras osa kaikesta… se on siis Minun näkökulmastani. 

Koska Minä tiedän mitä seuraa niiden kantapäillä. Siunaus siunauksen ja siunauksen jälkeen.”  

Ja minä ajattelin, ”Voi, pojat – Sinulla ehdottomasti on erilainen näkökulma, Herra!” 

” Liian monet Minun Lapsistani lannistuvat koettelemuksissa. Pikemminkin, Minä haluaisin teidän 

näkevän ne mahdollisuutena kasvaa armossa ja viisaudessa. Aivan kuten lapsella on hyvin vähän 

ymmärtämystä, kunnes hän on täysi kypsynyt aikuiseksi, ja hänen kestämänsä koettelemukset 

ovat tehneet hänestä aikuisen. Jos hän vain voisi oivaltaa… ”OK, tässä tulee koettelemus, tästä on 

tulossa hedelmää.” Sitten käykää käsiksi päättäväisesti ja työstäkää tienne läpi, ympäri ja yli 

esteiden Minun avullani ja pian te tulette olemaan toisella puolella, punniten hedelmää.”  

Sillä hetkellä minä muistutettiin Jaakobin Kirjeen ensimmäisestä luvusta: Veljeni ja sisareni, pitäkää 

pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys 
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koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte 

täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Autuas se, joka kiusauksen kestää, sillä kun 

hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka Häntä 

rakastavat!” 

Herra, he vain eivät ole hauskoja. Näytti siltä, että täällä sataisi demoneita hetken aikaa.  

” Kyllä, he tulevat kimppuusi monelta eri suunnalta. Mutta sinä kestit testin, etkä antanut periksi ja 

nyt me olemme yhdessä, eikä kukaan ole käyttämässä meitä hyväkseen.”  

Olen pahoillani, Herra, minun asenteeni ei ole parhain juuri nyt. 

” Se tulee paremmaksi. Tule Minun lepooni, lakkaa yrittämästä, Minä olen aivan tässä sinun 

edessäsi. Sinun ei tarvitse pinnistellä nähdäksesi ja kuullaksesi Minua, pikemminkin sinun tarvitsee 

päästää irti ja saapua siihen suloiseen levon paikkaan.”  

” Oletko sinä huomannut vielä? Kun sinä olet ylistämässä, ne ovat kertoja, jolloin sinä menetät 

itsesi ylistämiselle, niin että sinä alat nähdä Minut. Yhtäkkiä Minä olen siinä, hymyillen sinulle, niin 

iloisena, kun näin sinun saapuvan Minun läsnäolooni antaen kiitosta ja ylistystä sydämestäsi. Kaikki 

näyttää olevan täynnä valoa, sitten yhtäkkiä, sinä näet Minun kasvoni ja Minä hymyilen, aina 

hymyilen sinulle, kun sinä tunnistat Minut.” 

” Silloin, kun sinä menetät itsesi ylistyksessä, silloin armo aukaisee sinun silmäsi. Niin monet 

ponnistelevat nähdäkseen Minut. Jos he vain ylistäisivät tai vastaisivat suloiseen naputukseen 

olkapäillään ja sallisivat Minun tuoda heidät Minun Sydämeni juhlapöytään… Voi, se olisi niin 

paljon helpompaa!”  

” Tässä maailmassa te ponnistelette tehdäksenne kaikkea. Taivaassa, te päästätte irti ja menette 

sisään. Asioiden vaikutussuhteet ovat niin erilaiset. Irti päästämisen oppiminen on osa luottamusta 

ja luottamus kasvaa kypsymisen myötä, kun te näette, kuinka Minä aina varustan teidät. Ja Minun 

Sanani lukeminen kasvattaa uskoa ja luo pohjan sille, että uskotaan, että Minä olen hyvä. Kaikki, 

mitä Minulla on teitä varten, on hyvää ja että Minä en koskaan tule hylkäämään tai jättämään teitä 

omillenne.”  

” Kuinka typerää on maailmassa niille, jotka valitsevat tehdä omalla tavallaan, omillaan, ilman 

Minun apuani. Vähänpä he oivaltavat, että heidän olemuksessaan ei ole mitään hyvää, jota Minä 

en olisi istuttanut sinne. Ja kun he jopa ajattelevat, että heidän kykynsä aikaansaa asioita, silti se 

on Minun armoni, joka antoi heille pääsyn siihen kykyyn. Monet ovat ne pienet, joilla ei ole pääsyä 

sielujensa suuruuteen… vielä. Minä olen pitänyt heidät pieninä, että he saattaisivat kasvaa 

hyveissä, jotka ovat raamit ja rakenne kaikille heidän lahjoilleen. Ilman hyvettä, lahjat helposti 

menetetään. Ilman nöyryyttä, itse kattoa ja perustusta, elementtejä – tämän maailman 

koettelemukset ja vaikeudet varastavat sen hyvän, mikä oli olemassa.” 

Herra, minä muistan, minä tiesin, että minulla oli lahja annettavana, mutta Sinä pidit kaikkia ovia 

suljettuina minulta, kunnes Sinä olit valmis. Minä ihmettelin kaikki ne vuodet, ”Joudunko minä 

kadotukseen näine lahjoineni ja kaiken sen kanssa, mitä Sinä olit minun vuokseni tehnyt? Jos se on 

Sinun toiveesi, Herra, olkoon niin.” Kuitenkin, valo oli sisällä… joka antoi toivoa, että jonain 

päivänä, minä olisin kykenevä auttamaan toisia, minun epäonnistumisteni vuoksi. Ja minä olin 

oikeassa. Sinä rohkaisit minua ja kerroit minulle, että jonain päivänä – mutta se tuntui 

ikuisuudelta. 
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” Kyllä, jos sielut vain luottaisivat Minun tuovan heidät epämääräisyydestä oikeaan aikaan, niin 

monet seisoisivat pikemminkin kuin että nousisivat vain murentuakseen, koska perustuksessa oli 

halkeama, vuoto katolla, vahvikkeet puuttuivat palkeista. Nämä asiat vievät aikaa. Ja kun kaikki 

teistä katsovat unelmiaan, jotka Minä olen istuttanut heidän sydämiinsä, Minä haluan teidän 

käsittävän tämän: ”Nämä asiat ottavat aikaa.” Älkää kiirehtikö, te vain tulette pilaamaan työn.”  

” Vihollinen vihjaa, että teidän täytyy kiirehtiä, kiirehtiä, kiirehtiä, koska on niin vähän aikaa. Mutta 

todellisuudessa tämä elämä ja seuraava tulevat liittymään saumattomasti yhteen ja teidän 

matkanne ei tule koskaan loppumaan. Vain koska teidät otetaan pois Taivaaseen, se ei tarkoita, 

että teidän lahjanne tai työnne tulee olemaan pysähtyneenä. Ei, päinvastoin. Se tullaan 

yliluonnollisesti elävöittämään ja se saavuttaa jopa enemmän sieluja, mutta teidän täytyy olla 

kärsivällisiä nähdäksenne sen.”  

” Väärinkäsitys ja ymmärryksen puute saumattomasta siirtymisestä Maapallolta Taivaaseen on 

suuri valhe, jota vihollinen käyttää saadakseen teidät toimimaan ennenaikaisesti tai saadakseen 

teidät pinnistämään ja ponnistelemaan. ”Täytyy saada se tehdyksi… ei enää aikaa… täytyy 

kiirehtiä. Pinnistele-pinnistele-pinnistele.” Se yksinkertaisesti ei ole totta. Kun te kerran teette 

sitoumuksen palvella Minua, kun te kerran annatte itsenne Minulle, sen mitä Minä aloitan, sen 

Minä saatan loppuun. Ja aika ei hillitse sitä. Ei, aika tehostaa sitä.” 

” Siispä, laittakaa sivuun ponnisteleminen ja huolehtiminen ja vain seuratkaa Minua päivä päivältä, 

askel askeleelta, koskaan harkitsematta tulevaisuutta enempää, kuin mitä Minä olen antanut teille 

tehtäväksi ja te säästytte tältä kuolettavalta asioiden dynamiikalta, että synnyttäisitte 

ennenaikaisen lapsen, joka ei mitenkään voi säilyä hengissä tässä vihamielisessä ilmastossa.”  

” Tukeutukaa pienuuteenne ja hitaaseen tahtiin, jolla asiat tehdään. Rällätkää pienillä asioilla, jotka 

edistyvät varmasti ilman oikopolkuja ja kiirehtimistä. On hyvä pitää mielessä lastensatu 

Kilpikonnasta ja Jäniksestä. Kilpikonna tallusti hitaasti silmä maalilinjassa, tietäen, että hän ei voisi 

porhaltaa eteenpäin maalilinjaa kohti. Hän vain tallusti – tunti tunnin jälkeen. Jänis, ajatellen että 

hän voisi juosta nopeasti ja helposti maalilinjalle, alkoi juoksemaan ympyröitä hänen ympärillään. 

Mutta sitten hän eksyi maalilinjan suunnasta ja tallustava kilpikonna voitti kisan.”  

Herra, minä olen aina ollut Maaliskuun jänis… juossut ja juossut, ponnistellut ja ponnistellut. 

Mutta sitten Sinä opetit minulle olla hidas ja tallustaa ja minä saavuttaisin määränpääni 

nopeammin. Kuinka totta nämä viisauden sanat ovat olleet, kun musiikkia on kirjoitettu, järjestetty 

ja äänitetty. Se on kaikki käynyt toteen sen hitauden vuoksi, millä ne tehtiin. Jopa minun ääneni 

kanssa, se oli tallustava ihme.  

” Ja sen kauneus, mitä Minä saatan loppuun sielussa, joka valitsee kilpikonnan, on nöyryys. Asiat 

tulevat ponnistelemalla ja huomattavalla periksi antamattomuudella ja tämä pitää teidät 

riippuvaisina Minusta ilman, että pitäisitte itseänne lähteenä.”  

” Voi Minun rakkaat, kuinka erinomaisen tärkeää teille on, että te ette nimeä suuruutta itsellenne. 

Minä yksin olen suuri ja se mitä Minä saatan loppuun teissä, on suurta ja niin kauan kuin te ette 

kadota sitä näkyvistänne, Saatana ei voi varastaa niitä ihmeellisiä asioita, joita me olemme 

aikaansaaneet yhdessä. Silloin kun te otatte ohjat ja ryntäätte Minun edelleni, silloin te olette 

menossa kohti tuhoa ja epäonnistumista.”  
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” Siispä, Minä olen jakanut tämän oppiläksyn kanssanne, koska Minä tarvitsen sitä, että te näette 

todellisuuden, että mitä te aloitatte Maapallolla, ei tule loppumaan Taivaaseennosto päivänä. 

Pikemminkin se tulee jatkumaan Taivaan yliluonnollisten lahjojen tehostamana. Nuotit, joihin te 

ette yltäneet, matemaattinen yhtälö, jota ette pystyneet hallitsemaan, varjostus, joka ei vain 

koskaan näyttänyt oikealta. Soinnut, joita te ette pystyneet hallitsemaan pianolla ja suunnittelu, 

joka karkasi teiltä.”  

” Ihmissuhdetaidot ja johtaminen – niin monet elämänne alueet tulevat puhkeamaan 

menestykseen ja tulevat helposti, kun te olette jättäneet tämän Maapallon, jossa on 

tyrmistyttävästi vastustusta. Siispä, älkää olko huolissanne ajasta, aika kuuluu Minulle ja Minun 

ikuisuudelleni. Olkaa rohkaistuneita. Ottakaa aikanne; tämä on matka. Se on saumaton matka ja 

tullaan viimeistelemään Taivaassa.” 

 

 

181. Jeesus selittää: Miksi Taivaaseennostoa viivästytettiin  

ja teidän Kärsivällisyytenne Minun Tukemisessani 

 
MIKSI TAIVAASEENNOSTOA VIIVÄSTYTETTIIN & KÄRSIVÄLLISYYTENNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Olkoon meidän Herramme Jeesuksen siunaukset ja rauha kanssanne tänään.  

Minun täytyy tunnustaa, että tämä EI tule olemaan minun suosikki viestini. On vaikeaa, koska tässä 
on puhetta joistakin asioista, jotka ovat tapahtuneet meren takana. Minulla oli vaikeuksia päästä 
kuuntelemaan Herraa tänä iltana. Joskus Hän on hyvin tyyni ja hiljainen. 

Minä sanoin Hänelle ylistyksen jälkeen, ”Herra, minä tiedän, että Sinä olet täällä, minä en vain voi 
kuulla Sinua. Pyydän, Jeesus, eikö Sinulla ole sanaa meille?” 

( Jeesus ) ”Minun Rakkaani, Minä olen aina tässä sinun kanssasi, aina.” 

( Clare ) Mutta tiedättekö, kaverit, kun Hän vastasi minulle, ääni oli heikko, ei kristallinkirkas ja 
aivan ensimmäiseksi minun täytyi tavoittaa sitä. Siispä, minä vastasin Hänelle, ”Ja uskosi mukaan 
minä tunnen sen.”  

( Jeesus ) ”Ja jopa enemmän kuin uskon, Minä kiedon käsivarteni ympärillesi, Clare ja pitelen sinua 
aina niin tiiviisti Minun sydäntäni vasten. Kuitenkaan et näe Minua aina, Minä piiloudun sinulta.”  

Siispä sanoin, ”Pyydän, Herra, lopeta piiloutumasta ja puhu Sydänasukkaille, jotka ovat niin 
innokkaita kuulemaan Sinun sanojasi tänä iltana.”  

Jeesus aloitti: ”Minun Lapseni, kärsivällisyys ja periksiantamattomuus eivät tule helposti. Ne 
voitetaan. Ne voitetaan hinnalla… hinnalla jatkuvasti ponnistella ja olla valppaana yli lihallisen 
luontonne. Maailmassa te ette ole tottuneita odottamaan ja olemaan antamatta periksi. Monia 
asioita tarjotaan teille välittömäksi tyydytykseksenne, pikaruuasta lääkkeisiin, sitoutumattomiin 
seksuaalisiin suhteisiin, luotolla ostamiseen. Osta nyt, maksa myöhemmin.”  

”Mitkään näistä asioista eivät tue hyvettä. Pikemminkin ne edistävät kärsimättömyyttä ja 
pakonomaista ihmisen luontoa tyydyttää jokainen mahdollinen mieliteko. Tästä mielihyvän 
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karusellistä ulos murtautuminen ei ole helppoa – se vaatii jatkuvaa ponnistelua. Väsymys 
heikentää päättäväisyyttänne ja antaa tarpeille yliotteen.”  

”Paljon siitä, mitä ihmiset kohtelevat psyykkisenä häiriönä, on lähinnä vain tulosta siitä, että on 
kasvanut välittömän tarpeen tyydyttämisen yhteiskunnassa. Jopa televisio kääntää mieltänne 
odottamaan tuloksia nopeammin. Te tulette ohjelmoiduiksi sille, että asiat, jotka normaalisti 
ottavat kuukausia tai vuosia tullakseen loppuun saatetuiksi, täyttyvät silmienne edessä tunnissa 
ajassanne. Se jättää vaikutelman, uran tietoisuuteenne, että elämää voidaan elää pikaraiteella. 
Tämä tietenkin johtaa vakaviin virheisiin tuomitsemisessa ja ajattelussa, jotka jättävät kolmissa 
kymmenissä olevat aikuiset yhä ajattelemaan kuin murrosikäiset.”  

”Monia vakavia virheitä tehdään, jotka vaikuttavat seuraavaan sukupolveen… lapsistanne tulee 
silloin tämän elämäntavan sivutuotteita. Tässä Minun täytyy puuttua väliin ja auttaa teitä 
palaamaan tervejärkisyyden elämään, jaksoihin, jotka edistävät elämänne erilaisia puolia: 
kylvämisen, muokkauksen, sadonkorjuun ja lepäämisen jaksot, jotka jokainen kattavat kuukausien 
jaksoja, jolloin tietyt asiat loksahtelevat paikoilleen. On aivan liian monimutkaista Minun selittää 
sitä tässä. Mutta on riittävää sanoa, että kuun ja auringon kierrot Maapallon elämää varten, 
tarkoituksellisesti suunniteltiin optimoimaan tasapainoista elämää.” 

 ”Ihminen on käyttämällä teknologiaa, heittänyt pois tämän näkökulman, niin että te korjaatte 
satoa, kun teidän pitäisi kylvää ja muokkaatte, kun teidän pitäisi levätä. Ja kärsimättömästi 
hyppäätte jaksosta toiseen miten haluatte. Minun huomioni tässä on, että kärsivällisyyttä, 
periksiantamattomuutta, itsehillintää on vääristelty ja mahdollistettu teidän synnilliset 
päätöksenne, jotka voivat lopulta johtaa sielunne menetykseen.”  

”Useimmat teistä tällä kanavalla ovat ymmärtäneet ajatuksen, että asiat ottavat aikaa, kuitenkin 
jotkut teistä ovat aika kärsimättömiä ja lannistuneita itsenne kanssa. Minä annan teille paljon 
enemmän aikaa saattaa päätökseen asioita, kuin mitä te annatte itsellenne. Minä näen, kuinka 
syvästi vakiintuneita te olette näihin luonnottomiin rytmeihin ja Minä ymmärrän, että teidän 
kääntämisenne on pitkällinen projekti, joka täytyy tapahtua ajan mittaan. Minä haluan teidän 
ymmärtävän sen itsessänne myöskin.”  

”Paljon päivittäin kokemallanne lannistamisella on tekemistä sen kanssa, että olette 
tyytymättömiä itseenne. Asiat eivät vain tapahdu tarpeeksi nopeasti. Minä en anna teille kattavaa 
lupaa tehdä syntiä – Minä annan teille vastauksia, miksi elämänne näyttää niin turhauttavalta ja 
hitaalta muuttumaan. Pitää myös huomioida Kunnianhimon henki. Yhdistettynä Perfektionismiin, 
täydellisyyden tavoitteluun, tämä pari on kunnioitusta herättävä voima alentamaan 
päättäväisyyttänne, omanarvontuntoanne ja kontrollin tunnettanne, saaden teitä jatkuvasti 
ylittämään rajanne – jotka huolimatta teidän kaikkein aggressiivisimmista yrityksistänne, päättyvät 
epäonnistumiseen. Kerta kerran jälkeen tästä tulee kuvio, ja te alatte löysäilemään 
päättäväisyydessänne. Tämä on hyvin tehokas tapa lannistaa teitä.”  

”Siispä eilen Minä esittelin teille periksiantamattomuuden kuvan ja pakonomaisuuden kuva: 
kilpikonnan ja jäniksen. Tänään Minä haluan teidän löytävän itsestänne nämä kaksi hahmoa ja 
alkavan soveltamaan Jumalallista viisautta tapaan, millä alatte tekemään asioita. Saatana on hyvin 
nokkela käyttämään ajan periaatteita teitä vastaan, aiheuttaakseen ahdistuneisuutta, 
epävarmuutta ja pakotettuja liikkeitä.” 

( Clare ) Kun Hän sanoi sen, muistin joitakin asioita, joita Ezekiel ja minä olemme käyneet läpi ja 
minun hälytyskelloni soivat, ”Voi pojat, olen nähnyt sen elämässäni.”  

Muistan tunteen, kun piti paeta Etelä-Amerikkaan, ennen kuin kaikki mureni Amerikassa ja tämä 
perustui profeetalliseen sanaan, jonka antoi hyvin vakiintunut profeetta ja kutsut pastoreilta 
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tavallaan yllyttivät sitä, mennä Kolumbiaan, Etelä-Amerikkaan. Tämä oli noin kaksikymmentä 
vuotta sitten. Se osoittautui olevan ajanhukkaa, mitä tulee pakenemistapahtumiin, koska mitään ei 
tapahtunut maassamme, mikä luultavasti oli Jumalan Armo aikanaan. Mutta Herra käytti sitä joka 
tapauksessa, kun me kykenimme palvelemaan joka puolella Kolumbiaa. Avioliittomme alkuaikoina 
oli pari kertaa, jolloin tunsimme tarvetta muuttaa muualle ja ne näyttivät oleva vääriä alkuja.  

Herra jatkoi… ”Sinä hämmästyisit, kuinka monia aivan samanlaisia kertomuksia, kuin sinun omasi, 
ne ovat yleisiä uskovien elämässä. Minun ihmiseni, älkää hävetkö näitä epäonnistumisia, älkää 
salliko vihollisen lyödä teitä nolostumisella. Monta, monta kertaa rukous vältti tuhon, kun te olitte 
sitoutuneet muuttamaan ja uskonne saivat teidät ajattelemaan tällä tavalla. Sitä ei tarvitse hävetä, 
vaikka maailmalle sinä olet halveksittu ja naurunalainen tällaisen ajattelun vuoksi.”  

”Se, mihin Minä viittaan tässä, on lykätä tärkeitä elämän päätöksiä, jotka ovat tarpeellisia vaiheita 
elämissänne, ajatellen, että ei ole enää aikaa jäljellä teille. Tässä on herkkä tasapaino toimimisen ja 
odottamisen välillä. Jos te olette hyvin huomioivia Minua kohtaan, te tulette tietämään ajat ja 
ajankohdat. Jos se yhtäkkiä muuttuisi, te tulette myös tietämään sen, kuten teitte menneenä 
kesäkuuna. Juuri nyt tuhansia ja tuhansia on kääntymässä islamista kristinuskoon. Jos Morsian olisi 
otettu, nämä sielut olisivat menehtyneet.”  

( Clare ) Tässä minä haluan jakaa Ezekielin näyn, jonka hän näki vain muutama päivä sitten… Oli 
pitkä jyrkänne, niin pitkälle kuin pystyi näkemään. Siitä alkoi syvä ja leveä kuilu ja ihmisiä oli 
tuhansittain: miehiä, naisia ja lapsia niin pitkälle kuin pystyi näkemään. He juoksivat päätä pahkaa 
jyrkänteeltä tähän kauheaan hornaan, joka oli pöllyävän punainen ja oranssi ja musta tulesta ja 
savusta. Hornassa oli monia kallionkielekkeitä ja erilaisia tasoja ja kaikkein hirvittävimmät demonit 
olivat repimässä, nyhtämässä ja kiduttamassa näitä ihmisiä erilaisilla tavoilla. Se oli sanomattoman 
kauhun paikka. Se jätti jäljen mieleeni kahdeksi päiväksi ja yöksi ja en vain päässyt siitä eroon.  

Kolmantena päivänä, heräsin pelossa ja ahdistuksessa siitä, mitä olin juuri nähnyt kaksi viimeistä 
päivää. Silloin Herra näytti minulle hornan reunan, saman kuvan – tällä kertaa vain suuri ihmiskäsi 
ja käsivarsi tulivat alas, läimäyttivät hornan reunaan, estäen ihmisiä menemästä edemmäs.  

Sitten näin avustustyöntekijät Syyriassa, joista tuli marttyyreja tämän vuoden elokuussa 
(Charisma-aikakausilehti). Yksitoista marttyyria: 8 miestä, 2 naista ja 12-vuotias poika. Minä näin 
heidät Paratiisissa ja heitä kuljetettiin kulkueessa taivaallisten sielujen olkapäillä, he heiluttivat 
palmun oksia ja juhlivat heitä suuresti riemuiten.  

Näky meni takaisin ihmisjoukkoon hornan reunalle ja ihmiset kääntyivät ja juoksivat vastapäiseen 
suuntaan, kohti laajaa loistavaa ristiä.  

Ja Herra tuli väliin ja puhui minulle… ”Se, mitä luit ja kuulit ja kuvittelit raportista, oli todella 
pelästyttävää, eikä sille ole vertailukohtaa. Muista kuitenkin, että Minä olen uskollinen ja Minun 
suojelukseni oli näiden marttyyrisielujen kanssa. Jopa suuren kivun ja tuskan, kidutuksen ja 
kuoleman hetkinä Minä olin jo alkanut nostamaan heitä ylös ja pois heitä itsestään ja heidän 
loistavat sielunsa olivat niin kietoutuneet ekstaasiin ja taivaalliseen autuuteen Minun kasvojeni 
edessä, että he eivät tunteneet mitään, taistelleet ollenkaan, eivätkä tehneet muuta, kuin antoivat 
kunniaa Minulle ja Minun Nimelleni, silmät Taivaaseen päin käännettyinä vahvassa ja 
voimakkaassa todistuksessa kokoontuneille väkijoukoille.”  

( Clare ) Isis pakotti tuhansia ihmisiä kaupungista kokoontumaan, missä nämä oli määrä julkisesti 
raiskata, katkaista heidän kaulansa ja ristiinnaulita. Useat silminnäkijät olivat raportoineet, että 
nämä marttyyrit olivat jatkuvasti kutsuneet väkijoukkoa antamaan elämänsä Jeesukselle, katsoen 
taivaalle hymyillen ja sanoen, ”Jeesus! Jeesus! Jeesus!” sillä aikaa, kun kauheita asioita tehtiin 
heidän ruumiilleen.  
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Jeesus jatkoi… ”Siksi on niin monia kertomattomia raportteja tuhansista Minun puoleeni 
kääntyneistä. On olemassa suurempi kuva, on olemassa suurempi viisaus.”  

Ezekiel jatkoi, Tässä minä haluan siteerata Jesajaa 35:4, jonka Herra antoi minulle…  Olkaa vahvoja, 
älkääkä pelätkö, sillä Jumalanne tulee pelastamaan teidät.  

( Clare ) Tämä on kaunista, kaverit, katsoin koko luvun:  

3.Vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa horjuvat polvet. 

4.Sanokaa hätääntyneille sydämille: ”Olkaa lujat, älkää peljätkö (pelätkö). Katso, teidän 
Jumalanne! Kosto tulee, Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät.”   

5.Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat.  

( Clare ) Vau! Kuinka monta ihmistä kääntyi, kun heidän silmänsä avautuivat?   

6.Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa; sillä vedet puhkeavat 
erämaahan ja aromaahan purot.  

7.Hehkuva hiekka tulee lammikoiksi ja kuiva maa vesilähteiksi. Aavikkosutten (sakaalien) 
asunnossa, missä ne makasivat, kasvaa ruoho ynnä ruoko ja kaisla.  

8.Ja siellä on oleva valtatie ja sen nimi on ”Pyhä Tie”: sitä ei kulje saastainen, se on heitä itseänsä 
varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy – eivät tyhmätkään.  

9.Ei ole siellä leijonaa, ei nouse sinne raateleva peto; ei sellaista siellä tavata: lunastetut sitä 
kulkevat.  

( Clare ) Ja minulla oli jälleen näky niistä marttyyreistä heiluttamassa palmun oksia ja väkijoukko 
huutaen voitonriemuisesti, juhlien heidän voittoaan.   

10.Niin Herran vapahdetut palajavat (palaavat) ja tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä 
iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat.  

Tämän jälkeen Ezekiel rukoili kysyen ohjetta Pyhältä Hengeltä ja avasi minun Raamattuni 
sattumanvaraisesti ja se aukesi selostukseen, kun tuliset vaunut ottivat Elian ylös Taivaaseen:   

11.Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset ja 
ne erottivat heidät toisistansa ja Elia nousi tuulispäässä Taivaaseen. Toinen Kuningasten Kirja 2:11.  

( Clare ) Kaunista, aivan kaunista. Ja Herra jatkoi juuri, kun olin lopettelemassa tätä.  

( Jeesus ) ”Kyllä, viivästymiselle kesäkuussa oli syitä, hyvin erinomaisia syitä ja kärsivällisyytenne ja 
periksiantamattomuutenne vuoksi, tuhansia ja tuhansia on tekemässä kääntymystä ja antamassa 
elämiänsä Minulle. Minä en ole vielä lopettanut tätä Sadonkorjuuta, Minun Rakkaat, heitä tulee 
yhä tuhansittain ja te olette osanottajia tässä Sadonkorjuussa, koska te olette valinneet tukea 
Minun haluani rukouksella. kärsivällisyydellä ja periksiantamattomuudella. Siispä, älkää uupuko 
loppuun viivästyksien vuoksi. Tietäkää, että nämä myös tullaan lisäämään tilillenne Taivaassa.” 

 

 

182. Jeesus kutsuu meidät voittamaan Kiusauksen 

 
KUTSU VOITTAA KIUSAUS  
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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Marraskuuta, 2015. 

Meidän Herramme Jeesuksen siunaus ja rauha on meidän kanssamme, Sydänasukkaat. 

No niin, minulla oli aika pahuksenmoinen ilta. Minä tunsin todella kiusausta rukouksessa. Kiitos 

Sinulle, Herra, kun päästit minut pahasta, mutta voi pojat, se oli kamppailu.  

No niin, rakkaat ystävät ja perhe… minulla oli ihanaa aikaa tämän illan ylistyshetkessä, pääsin 

todella lähelle Herraa, todella aistien Hänen sydämensä ja todella rukoilin kaikkien teidän ja 

vainottujen kristittyjen puolesta. 

Sitten se iski minuun. Te saattaisitte ajatella, että se ei ollut paljon mitään, mutta paholaiset ovat 

hyvin älykkäitä ja he tietävät minun heikot kohtani. Aivan yhtäkkiä, minuun iski kiusaus ostaa huilu 

hyvin tunnetulta huilun tekijältä Taos Indian Pueblosista. Minä olen halunnut ostaa tällaisen 

huilun… VUOSIA… 

Se iski minuun kiinni joka puolelta. Uskokaa tai älkää, minä tiesin, että se oli kiusaus, koska minä 

tunsin, kun se tarrasi minusta kiinni. Minä tunsin sen fyysisesti ruumiissani, kuten haikailun tunne, 

että minun vain täytyy saada tämä. Ja kuinka ihmeellistä – se olisi keino kehittää minun 

uloshengitystäni, joka aiheuttaa ongelmia minun hengityksessäni muutenkin. Ja minä pystyisin 

soittamaan musiikkia Herralle. 

Mutta ilman kysymättä Häneltä, minä vain tiesin, että se oli kiusaus. Minä taistelin sitä vastaan, 

taistelin ja taistelin. Yhtenä hetkenä minun mieleni oli läheisessä yhteydessä Herran kanssa – 

seuraavassa hetkessä minun mieleni oli ajamassa reservaattiin katsomaan huilua… 

Minä jopa rukoilin, ”Herra, päästä minut pahasta!” Mutta haikailun tunne ja ehdottelut vain tulivat 

takaisin. Siispä, minä päätin tarkistaa asian Raamatun Lupauksista-kirjasta, ajatellen, ”Ehkä Herra 

oli tässä ja Hän halusi siunata minua tällä soittimella.” Mitä minä sainkaan? Juuri sen mitä minä 

odotin: Himo. 

Paavalin Toinen Kirje Timoteukselle 2:22… ”Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, 

uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.”  

Sitten minä kuulin mieleni taka-alalta, ”Aiotko sinä tyytyä Herraan tässä asiassa, kuten sinä aina 

teet?”  

Ja minä sanoin, ”Ei, en aio!! Voi ei, en aio!” Mutta sitten vastaväitteiden virta tulvi aivojeni läpi.  

Ja kun minä kamppailin tätä kiusausta vastaan, minä näin itseni ennen kuin minusta tuli kristitty ja 

tällainen huilu olisi ollut juuri sitä mitä minä halusin. Siispä, minä käytin kaikki logiikkani: ”Mutta 

Herra, se olisi hyvä minun hengitykselleni!”, 

 ”Ei, minä kyllästyisin siihen… minulla ei ole aikaa sille!”,  

 ”Mutta se olisi terve ilmaisumuoto minun rakkaudelleni Häneen.”, 

”Ei se olisi – sinä tiedät, että Hän ei halua sinun omistavan sitä, siis kuinka, kun sinä soittaisit sitä, 

se olisi Häntä miellyttävää?”,  

”Mene katsomaan internetistä sitä! Vain yksi katselu, se ei voi vahingoittaa mitään?”, 

 ”Ei! Minä tiedän, että tämä on testi ja minä en aio reputtaa sitä!”,  
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 ”Kyllä sinä reputat. Sinä et voi vastustaa – sinä tulet hankkimaan sen netistä.”, ”EI, MINÄ EN 

HANKI!!! Minä en anna periksi teille paholaisille! Herra, Pelasta minut!!”  

Sitten minä oivalsin, että minä kamppailin vihollisen kanssa! Minä olin kokonaan menettänyt 

suloisen yhteyteni Herraan – minä tarkoitan, että se oli MENNYT! Ulos ikkunasta, kauas, vain 

höyryä… Silloin minä päätin vaihtaa keskittymisen kohdetta. 

”Päästä minut pahasta, Herra, minä en voi taistella tätä yksinäni.”  

Ja minä tiesin, että mitä minun täytyy tehdä – mennä takaisin ylistyksen paikkaan. Taustalla soi 

laulu ”Kaikki koskee Sinua, Jeesus. Se ei koske minua, tai että Sinun pitäisi tehdä se minun 

tavallani.” Ja vielä toinen laulu ”Minään muu ei merkitse kuin kaiken antaminen Sinulle,” niin 

edelleen. Hyviä langettavan tuomion lauluja. Mutta minä muistin, että minä en voi kukistaa lihaani 

yksinäni. Hänen hyvyytensä visio, Hänen rakastavat kasvonsa ja läsnäolonsa, jotka saavat aikaan, 

että minä jätän kaiken taakseni Häntä varten… rakkaudesta Häneen. 

Minä tiedän kaikki älylliset perustelut tottelevaisuudesta, puolesta ja vastaan, jne., jne. Mutta 

millään niistä ei ole merkitystä, kun minä näen Hänen kasvonsa ja Hän sulattaa minun sydämeni… 

ja kuinka minä voin sanoa ”ei” sille? Minä en voi. Rakkaat, minä en tiedä, minkä kanssa te 

kamppailette tänä hetkenä, mutta jos te olette rakastuneet Häneen vain kerran ja menette 

takaisin siihen paikkaan ja vertaatte sitä, mitä himoitsette, Hänen Pyhään ja Suloiseen 

ilmeeseensä, te tulette voittamaan! Jos te vain keskitytte Häneen, Hänen rakkauteensa teitä 

kohtaan, Hänen kauneuteensa… te ette mitenkään mahdollisesti voi valita syntiä ennemmin kuin 

sitä.  

Siksi tätä kanavaa vastaan hyökätään niin paljon! Paholaiset tietävät, että kun te kerran rakastutte 

Häneen päätä pahkaa, te ette tule haluamaan mitään muuta – he eivät kykene repimään teitä pois 

Hänen luotaan omanvoitonpyynnillä ja itsepäisyydellä. He vihaavat meidän läheisyyttämme 

Pelastajan kanssa, enemmän kuin mitään muuta, koska se on meidän voitonlähteemme, 

inspiraatiomme, aivan meidän olemassaolomme syy. 

Ja minä haluaisin sanoa teille, jotka arvostelette ja tuomitsette meidät Jumalan tuntemisesta ja 

rakastamisesta: onko teillä salaisia syntejä elämässänne, joita te ette vain ole saaneet 

hallintaanne? Onko asioita, joita te yhä teette, vaikka vihaatte niitä, jopa kun tuomitsette meidän 

opetuksemme tällä kanavalla? Elättekö te yhä synnissä ja joudutte piilottamaan syntinne muilta 

kristityiltä, kun te annatte iskuja meille?  

Kuulkaahan – olkaa rehellisiä tässä: vain tämän kerran – kukaan muu ei kuuntele tai katsele. Olkaa 

rehellisiä itsellenne. Te ette ole voineet lopettaa tekemästä syntiä ja ette tiedä miksi? Te teette 

kaikki oikeat asiat, rukoilette kaikkia oikeita rukouksia, laulatte kaikkia oikeita lauluja, käytte 

kaikilla oikeilla Raamatun tutkimis tilaisuuksissa, ja näytätte olevanne Jumalalle hyväksyttäviä… 

Paavalin Toinen Kirje Timoteukselle 2:15… ”Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka 

koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa.”  

Kyllä! ”Jonka ei tarvitse olla häpeissään.” Mutta te yhä olette häpeissänne, koska te ette vain voi 

lopettaa sitä syntiä. 

Koska te ette ole kohdanneet ja harjoittaneet läheistä rakkaus suhdetta Jeesuksen kanssa. Teillä 

yksinkertaisesti ei ole voimaa voittaa syntejänne… Jumalan Sana ja teidän päätöksenne eivät ole 
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tarpeeksi voimakkaita. Te tarvitsette Hänen Rakkauttaan ja Hänen Armoaan. Mikään ei päihitä 

Hänen Rakkauttaan. Kun koette Hänen rakkautensa ja palaatte yhä uudelleen saadaksenne lisää, 

sitten te tulette kukistamaan syntinne. Mutta ellette te ole Teräsmies, te tulette jatkuvasti 

lankeamaan, koska Hänen rakkautensa johdattaa katumukseen. Ja kuten on kirjoitettu… ”Jumalan 

hyvyys vetää sinua parannukseen.” Paavalin Kirje Roomalaisille 2:4.  

Kyllä, kun avaatte itsenne sille, Kuka Hän todella on teille, kuinka paljon Hän todella rakastaa teitä 

ja te vastaanotatte sen rakkauden sydämeenne, ei päähänne – sitten koko sydämestänne, te alatte 

murtautumaan pois näistä synneistä, jotka loukkaavat Häntä ja loukkaavat teitä ja ovat pitäneet 

teitä vankinaan. Mutta laillisuusajattelu ei saa sitä aikaan. Pelko ei saa sitä aikaan. Tuomitseminen 

ei saa sitä aikaan. Helvetintulien uhkat eivät tee sitä! Hänen RAKKAUTENSA – AINOA voima 

Maapallolla, joka saa sen aikaan.  

Ja silloin minä laitoin sen typerän huilun pois mielestäni. Minä näin, että se ei ollut mitään 

verrattuna Minun Jeesukseni kallisarvoiseen rakkauteen. 

Sen jälkeen, kun minä olin kirjoittanut tämän, minä sanoin, ”Herra, onko mitään, mitä Sinä 

haluaisit lisätä? Olenko minä liian julma vai olenko minä oikeassa?”  

” Sinä olet oikeassa. Ja kyllä, sinä olet luja – mutta joka tapauksessa Minun rakkauteni johdattaa 

teidät katumukseen ja syntienne hylkäämiseen. Ja se on käytettävissä silloin, kun te haluatte sitä. 

Minä en ole teidän maallinen isänne, enkä pappinne, enkä vaimonne tai aviomiehenne tai kukaan 

sukulaisenne, joka kohteli teitä epäkunnioittavasti, halveksivasti ja julmasti lakiin tukeutuen. Minä 

olen teidän Jumalanne, sitoutunut auttamaan teitä tämän maallisen matkanne läpi ja Minun 

käsivarsilleni Taivaassa.”   

” Te ette voi tehdä sitä yksin, teillä täytyy olla Minun Armoani. Teidän täytyy tuntea Minun 

Rakkauteni, ennen kuin te voitte Rakastaa muita. Te sanotte, että te rakastatte, mutta te olette 

täynnä toisten tuomitsemista. Miksi on niin? Koska te ette koskaan ole tunteneet Minun 

rakkauttani, koska he, joiden olisi pitänyt rakastaa teitä, kuten Minä rakastan, he epäonnistuivat. 

He tuomitsivat ja painostivat ja pakottivat ja manipuloivat teitä uskontoon, koska he eivät 

tunteneet Minun Rakkauttani myöskään. He ovat aiheuttaneet sen, että te elätte sääntökirjan 

mukaan eikä rakkauden mukaan. Mitä Minun Sanani sanoo siitä? ”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.” Paavalin 

Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 13:2. 

” Tulkaa Minun luokseni. Minä kutsun teitä. Pyydän, laskekaa aseenne Minun Ruumistani vastaan 

alas ja omaksukaa Minut sellaisena kuin MINÄ OLEN. Minä en tullut maailmaan tuomitsemaan 

maailmaa, vaan pelastamaan sen. Minä sallin Minun käteni ja jalkani naulattavan ristille, 

esittääkseni kuvan Minun Rakkaudestani teitä kohtaan, mutta ihmiset ovat vääristäneet Minun 

Rakkauteni kylmäsydämiseksi uskonnoksi, joka on täynnä sallittuja ja kiellettyjä asioita.”  

” Minulla on vain yksi sallittu ja yksi kielletty asia: älkää tuomitko veljeänne ja rakastakaa 

veljeänne, niin kuin Minä olen rakastanut teitä. Mutta jos te ette siltikään tunne Minun 

Rakkauttani, niin kuinka te voitte rakastaa veljeänne? Minun Rakkauteni on kutsunut teitä ja te 

olette sulkeneet ulkopuolelle ja tuominneet Minun Rakkauteni.”  
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”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.” Paavalin Toinen Kirje Korinttolaisille 13:4-6. 

” Harkitkaa tapojanne lapset! Harkitkaa tapojanne ja elämänne hedelmiä. Harkitkaa niitä asioita, 

joista te olette kauhuissanne, että muut saavat tietää teistä. Harkitkaa, että Minä tulin 

päästämään teidät pahasta. Mutta teidän täytyy tulla Minun luokseni ehdottomasti, avoimin 

käsivarsin ja avoimin sydämin ja vastaanottaa Minun ehdoton rakkauteni teitä kohtaan. Sitten te 

voitte mennä maailmaan ja rakastaa jokaista, jopa kuten Minä olen rakastanut teitä.”  

” Minä en sano tätä kevyesti. Teidän aikanne Maapallolla on tulossa päätökseen. Loppukokeet 

ovat meneillään. Ainoa vastaus, johon teidän täytyy vastata oikein, on yksinkertaisesti… ”Opitteko 

te, kuinka rakastaa?” 

 

 

183. Selityksiä Jeesukselta...  

Selvänäkeminen verrattuna aitoon Läheisyyteen Minun kanssani 

 
SELVÄNÄKEMINEN VERRATTUNA AITOON LÄHEISYYTEEN MINUN KANSSANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Marraskuuta, 2015. 

Herran suloinen siunaus ja läsnäolo on kanssamme, Sydänasukkaat. 

Törmäsin tänä iltana YouTubessa tubettajaan, joka nimitti ajatusta läheisyydestä Jumalan kanssa 

rukouksessa, selvänäkemisen demoniseksi hengeksi, samanlaiseksi, jonka Paavali koki Apostolien 

Teoissa 16:16-18… ”Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli 

eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloa isännilleen ennustamisellaan. Hän 

seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: ”Nämä ovat Korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka 

julistavat teille pelastuksen tien.” Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia ja hän 

kääntyi ja sanoi hengelle: ”Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä.” Ja se 

lähti sillä hetkellä.”  

Se mitä tämä nimenomainen opettaja oli maininnut, oli että Herra oli varoittanut häntä Python 

hengestä, Selvänäkemisen hengestä. Hän näki näyssään makuuhuoneen – ja pelottelu oli, että 

suhde alkaa yksityisessä rukouksessa, koska monet meistä rukoilevat yksityisesti 

makuuhuoneissaan. Hän ei antanut meille iskuja ollenkaan, kaverit. Mutta hän mainitsi tämän ja 

se voitaisiin tulkita. On ihmisiä, jotka ajattelevat, meidän opettavan selvänäkemistä. Mutta on 

mielenkiintoinen seikka huomioitavaksi.  

Siispä, mikä on ero sillä, mitä me opetamme tällä kanavalla ja selvänäkemisellä? Ensinnäkään me 

emme kerro kohtaloita tai edes väitä kertovamme ihmisille minkäänlaisia yksityisiä profetioita, 

emmekä me myy mitään. Itse asiassa, meidän kirjammekin ovat ilmaisesti ladattavissa.  

Tämä nainen oli ammattimainen ennustaja, joka kertoi kohtaloita elääkseen. Se ei muistuta yhtään 

sitä mistä Sydänasukkaissa on kyse, ja sitä mitä me opetamme. Me opetamme henkilökohtaista 
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pyhyyttä, mikä tulee hedelmänä hengellisestä liitosta ja läheisyydestä Herramme kanssa, jota me 

useimmiten lähestymme ylistys- ja rukousaikanamme. 

Sydänasukkaat, älkää olko kärsimättömiä minun kanssani, kun minä puolustan sitä, mitä Meidän 

Herramme on opettanut meille, pyydän. Minä olen hyvin suojelunhaluinen tästä läheisyydestä, 

hengen puhtaudessa Jumalan kanssa, koska sen hedelmä on henkilökohtainen pyhyys ja se on 

hyvin uhkaavaa viholliselle. Minä oivalsin, että tämä opettaja vain vihjasi tähän suhteeseen, koska 

hän näki makuuhuoneen näyssään. Periaatteessa se, mitä hän sanoi, oli että, onko tämä 

Selvänäkemisen henki, tai tämä Python henki on kohoamassa Kristuksen Ruumiissa. 

Minä luulen, että yksi tavoista, joilla te voitte oivaltaa sen, ihmiset myyvät tulkintoja 

konferensseissa – te maksatte Pyhien Kirjoitusten tai minkä tahansa tulkinnasta, annatte 

lahjoituksen ja saatte tulkinnan tai jotakin sen suuntaista. Se vaikutti olevan osa sitä, mitä hän oli 

sanomassa. Siispä, ilmeisesti se ei muistuta meitä ollenkaan. Mutta ajatus siitä, että epäpuhtaat 

henget voivat loukata läheisyyttä Herran kanssa – sitä meidän kaikkien täytyy pitää silmällä. Siksi 

minulla on niin monia opetuksia erottelukyvyn käytöstä, koska se suhde on uhattuna ja vihollinen 

tulee yrittämään tahrata sitä.  

 Kuinka monta kertaa minä olen ollut ihan vuorenvarma, että Herran kanssa ei ole jälkeäkään 

mistään epäpuhtaasta? Siispä, Sydänasukkaat, meidän täytyy käyttää NIIN hyvin erottelukykyä, 

koska te olette pitäneet sydämenne puhtaina henkilökohtaisista motiiveista, että melkein kaikilla 

teillä on ollut aitoja kokemuksia Herran kanssa, jotka ovat johtaneet teidät suurempaan 

omistautumiseen ja sitoutumiseen Häneen. Ei rehennellen lahjoillanne ollenkaan… mikä olisi 

sisässämme toimivan väärän hengen kylkiäinen.  

Tässä vaiheessa minä ryhdyin puhumaan Herralle, koska minun sydämeni oli raskas ja kun minä 

katsoin tätä koko tilannetta ja kuinka se voitaisiin tulkita, minä kannoin taakkaa sydämelläni. Voi 

Herra, tänä iltana minun on niin vaikea ylistää. Minun sydämeni on niin raskas. Kuinka kukaan voisi 

samaistaa suhteen – sen hellän ja puhtaan suhteen sielun ja Sinun välilläsi selvänäkemisen 

manifestaatioon? Jeesus, puhu minulle.  

Herra aloitti… ” Minun rakkaani, maailma on täynnä pessimistejä, jotka eivät ole kokeneet Minua 

sillä tasolla. He myös vähättelevät kielilläpuhumista. Kuinka lannistavaa se on? Lopulta, sumu 

hälvenee heidän ympäriltään, riippuen heidän motiiveistaan. Toivottavasti se on puhdas – 

jotakuinkin kuin mitä sinä tänään koit. Silti, henkilökohtaiset hengelliset tosiasiat ovat kriittisesti 

vartioidut tunkeilijoita vastaan.”  

” Jotkut ovat vakuuttuneita siitä, että he tekevät Minulle palveluksen vetämällä palvelijoita ja 

liikkeitä pois Minun Hengestäni ja käyttämällä vääristettyä logiikkaa mustamaalaamalla Pyhien 

Kirjoitusten sallittua käyttöä. Tietäkää, että tämä on hirveän vahingollista Minulle myös, mutta 

Minä ymmärrän, että lopulta kaikki asiat, jotka on kääritty epävarmuuteen, tullaan tuomaan 

totuuden valoon vahvistettaviksi.”  

” Siihen asti, Minun Rakkaani, sinä ja Minä kannamme taakkaa sydämissämme ja tiettyä surua. 

Salli Minun vahvistaa sinua, Clare. Salli Minun kantaa sinua, kun vain koskee liian paljon. Hyvin 

vähän ymmärretään Minun Pyhästä Hengestäni ja kuinka helposti Hän tulee surulliseksi, kun 

ihmiset otaksuvat ja opettavat sellaista, mitä Minä en ole antanut heille. Mutta kuten sinä olet 

kokenut omakohtaisesti, paholaiset ovat tarpeeksi älykkäitä huijaamaan jopa valittuja, jos se olisi 
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mahdollista. Mutta Minä olen antanut teille Minun Henkeni liikkeet syvälle teidän sieluihinne ja 

tämä on korvaamaton apu teille erottelukyvyn käytössä totuuden ja kuvitelman erottamisessa.” 

” Kristityt, joilla ei ole ollut yliluonnollisia kokemuksia ja joita ei ole käytetty Taivaassa, heillä on 

hyvin kapea ja rajoittunut katsantokanta siihen, mitä Minä tarkoitin, kun Minä sanoin, ”Minä 

menen valmistelemaan paikkaa teille”. Heidän motiivinaan on pelko - pelko, että menettävät 

sielunsa petoksessa ja sepitelmässä.”  

Jopa nyt Herra, minä pelkään omaa tekemääni sepitelmää, kooten joitakin ”järkeviä hyviä 

tarinoita” sen puolustuksena, mitä Sinä olet opettanut minulle. 

” Tiedätkö sinä, että se on terve ja hyvä merkki?”  

Se on?  

” Kyllä, se on. Koska olettaminen on se, missä lankeaminen alkaa. Ne, jotka olettavat Minusta ja 

jotka astuvat soveliaisuuden rajojen yli, ovat enemmän taipuvaisia petokselle. Vaikka Minä torun 

sinua, Minun Rakkaani, sanoen ”Siltikään sinä et tunnista Minua, Clare?” Minä kunnioitan sinun 

uskollisuuttasi ja täsmällisyyttäsi totuudelle ja halukkuuttasi olla väärässä ja oikaista itseäsi.”  

” Minun Morsiameni, Minä pyydän teitä olemaan hyvin, hyvin taipuisia ja oppimiskykyisiä. Jotkut 

teistä ovat paenneet Laatikoihin rajattuja uskontoja, joita ovat ympäröineet pelon sähköaidat. He 

ovat perustaneet uskonsa Pyhiin Kirjoituksiin, sellaisina kuin he ne ymmärtävät ja nopeasti 

hyväksyvät edeltäjiensä opetukset siinä uskontokunnassa. Itse asiassa sitä käytetään 

perustuksena, jolle rakentaa. Kaikki, mikä uhkaa laatikon siistejä rajoja, täytyy analysoida Pyhien 

Kirjoitusten valossa ja kumota; muuten heidän uskontokuntansa eloonjääminen on vaakalaudalla.” 

 ” Tämä on yksinkertaisesti ihmisten peruskäytöstä ja viisautta. Se ei tarkoita, että ihmiset ovat 

pahoja, vain rajoittuneita. Ja Minä en välitä kuinka kehittyneitä hengellisesti te luulette olevanne; 

myös teillä on rajoituksenne. Kenelläkään ei ole kaikkia vastauksia ja kaikki ovat jääneet vajaiksi 

Minun Valtakuntani kunniasta.” 

” Siksi Minä vaadin, että te maistelette hedelmiä. Jos hedelmä on hapan ja kitkerä, te tiedätte, että 

virhe on hiipinyt sisään. Olipa se demonista tai inhimillistä, se ei ole pääasia. Kun te lakkaatte 

näkemästä katumusta, kääntymystä, sitoutumista, rauhaa ja iloa, te tiedätte, että te olette 

hukanneet Minut jossakin vaiheessa.” 

” Minun Ihmiseni, Minä annan teille runsaasti erottelukyvyn käytön sääntöjä, niin että te voitte 

ohittaa uskontokuntanne rajat ja silti olla oikeassa ja yhteydessä Minuun. Siispä, tässä te haluatte 

erottaa selvänäön hengen Minun Totuuden Hengestäni. Minun Henkeni tulee johdattamaan teidät 

kaikkeen totuuteen, kuten Minä olen luvannut: Minulla on paljon enemmän sanottavaa teille, 

enemmän kuin mitä te nyt voitte kantaa.”  

” Ymmärrättekö te, että paljon siitä, mitä Minä halusin paljastaa teille silloin, te ette olleet valmiita 

siihen ja meidän sielujemme liitto oli yksi sellainen konsepti?”  

Pyhät Kirjoitukset jatkavat Johanneksen Evankeliumilla 16:13-14… ”13. Mutta kun hän tulee, 

Totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä 

itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa.”  
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Herra keskeytti tässä ja sanoi… ” Sen olisi pitänyt olla selvää, kun Minä ilmoitin, että mitään, jolla 

on todellista merkitystä, ei tule tapahtumaan syyskuussa – että se oli profetia, jolla teidän 

luonteenlujuuttanne voitiin testata. Mutta jotkut eivät todella välitä testata Henkeä nähdäkseen, 

pikemminkin kattava tuomitseminen on paljon helpompaa. Siksi jotkut eivät vakuuttuneet, kun 

syyskuu meni ilman tapahtumaa.”  

Pyhät Kirjoitukset jatkavat tässä… ”14. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja 

julistaa teille.”   

” Sinä olet opettanut Minun kauneuttani, Minun ystävällisyyttäni, Minun Armoani, Minun 

Parantamistani, Minun anteeksiantoani, Minun lupauksiani, Minun sanojani ja kuinka suhtautua 

niihin – jopa Minun oikeudenmukaiseen tuomiooni. Sen seurauksena, tällä kanavalla sinä olet 

nähnyt kääntymisiä, ihmiset tulevat takaisin Minun luokseni 50 vuoden kuluttua, katumusta ja 

ihmisiä lähtemässä laittomista suhteista, maksamassa hallitukselle sen, mitä heiltä on varastettu ja 

monia, monia huomattavia parantumisia. Ja tällä kanavalla oleva rakkaus on enemmän kuin 

ilmeistä jokaiselle vierailijalle.”  

”Siitä kaikki tuntevat teidät Minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.” 

Johanneksen Evankeliumi 13:35.  

Oletko sinä kertova Minulle, että tämä ei ole todiste, että tämä kanava on Minun työtäni? Minun 

Hengelläni eikä selvänäön hengellä? Clare, valtakunta, joka on jakautunut itseään vastaan ei voi 

kestää. Kaikki kokemukset voidaan eliminoida, mutta hedelmää ei. Siis, ole rohkaistunut, Minun 

Rakkaani, Minä todella puhun heille tällä kanavalla, en vain sinulle. Niin monet kuulevat nyt Minun 

ääneni selvästi ja mikä on hedelmä? Yli rajojen, yksi hedelmä on maailmanlaajuinen todiste: 

jokainen, joka on kokenut tämän läheisen suhteen, jossa ei ole jälkeäkään lihasta, kaipaa taivuttaa 

tahtonsa Minuun ja pitää Minun tahtoani parempana elämissään ennen omia tahtojaan.”  

” Saatanan valtakunta olisi murentunut kauan aikaa sitten, jos kaikki uskovat manifestoisivat näitä 

merkkejä. Se on kiistaton todiste siitä, että Minä olen näiden opetusten viisauden lähde, eikä 

varmasti mikään pimeä henki.”  

” Voi, kuinka Minä odotan päivää, kun ei enää ole petosta, erillisyyttä, epäilyä, tuomiota ja 

pimeyttä Minun Morsianteni sydämissä ja mielissä. Voi, kuinka Minä kaipaan päivää, jolloin kaikki 

tulevat elämään yhteisymmärryksessä ja kukaan ei tule tahraamaan muita. Pikemminkin, kaikki 

tulevat olemaan yhteisymmärryksessä Minun kanssani, yksimielisiä Minun kanssani, eläen elämää 

Minua varten, Minun Henkeni voimalla, ikuisesti tuoden kunniaa Minulle.” 

 

 

184. Jeesus sanoo… Minä riemuitsen sinusta Laulamalla &  

Tanssimalla Sinä olet niin IHANA! 

 
MINÄ RIEMUITSEN SINUSTA LAULAMALLA & TANSSIMALLA… SINÄ OLET NIIN IHANA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Marraskuuta, 2015. 
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( Clare ) Herramme siunaus ja kallisarvoinen Rakkaus on luonamme, Sydänasukkaat. Hän antoi 

meille kauniin viestin tänä iltana. Kun olin odottamassa, kuulin sanan ” ihana ”- kaksi tai kolme 

kertaa toistettuna.  

Jeesus aloitti… ” Tämä koskee sitä, kuinka ihania sinä ja kaikki Minun omistautuneet Morsiameni 

ovat. Yksinkertaisesti ihania. Kuten laulu sanoo, ” Ihana Neuvonantaja, Rauhan Prinssi, heijastaen 

suurta, joka on  MINÄ OLEN. ” Te olette kaikki isiä ja äitejä tarvitseville. Kaikki ne ihanat 

ominaisuudet, joista Terry ( MacAlmon ) laulaa, manifestoituvat Minun Morsiamissani erilaisina 

määrinä. ” 

” Kun viettää aikaa jonkun kanssa, ajatellen heitä, eläen heidän kanssaan, muuttuu juuri heidän 

kaltaisekseen. Siksi Minä sanoin Ihana. Minun Morsianteni ominaisuudet heijastavat sitä, kuka on 

asumassa heidän talossaan, heidän teltassaan. Todellakin – Minä olen, ja sen seurauksena, 

jokainen teistä täyden tähtitaivaan jalokivistä heijastaa Minua eri tavalla kutsumustenne mukaan. 

Eikö se olekin ihanaa? Minusta se on. ” 

” Suurella ihmisyyden merellä on valoja… muutama täällä, muutama siellä. Suuret välimatkat 

erottavat niitä, joskus on pieniä ryhmiä, jossa he tukevat toinen toisiaan, aivan kuten te teette 

täällä. ” 

” Mutta, kun katson ihmiskuntaa, Minä näen enimmäkseen pimeyttä; jotkut ovat vielä käveleviä 

kuolleita hengellisesti. Voi, niin monia – liian monia laskettavaksi. Ja minä kaipaan löytää valoja ja 

heitä, jotka kaipaavat tulla valoiksi, että Minä voisin asuttaa heidät täysin ja olla siunaus kaikkialla. 

Siksi Minä sanon ”ihana.”. ” 

” Siksi Minä laulan sinulle jopa niin kuin on kirjoitettu… ” Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, 

sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta 

riemulla riemuitsee.” Sefanja 3:17.   

( Clare ) Kyllä, Herra niin monta kertaa minä kuulen Sinun laulavan sitä laulua, mitä minä laulan, 

paitsi, että Sinä laulat sitä minulle. Minä en tohdi uskoa sellaisia asioita itsestäni.  

( Jeesus ) ” Miksi et? Minä uskon niihin. Minä laulan niitä sinulle sen edistymisen vuoksi, jota olet 

saavuttanut Minuun tukeutumisessa. Minä riemuitsen sinusta laulamalla, Clare. Pyydän, älä epäile 

Minua. ”  

( Clare ) Olen pahoillani, Herra.  

( Jeesus ) ” Voi, epäily estää niin monia ihania asioita, mitä Minä haluan ilmaista Minun 

Morsiamilleni. Nöyryyden kääreiden pitäminen on todella tuloksetonta. Ylpeys tulee aina jostain, 

olipa sielu kuinka valpas hyvänsä. Sinun ei tarvitse huolestua liian paljon itsesi nöyrryttämisestä, 

kunnes näet jonkun yrittävän ottaa sinusta vallan. ” 

 ” Minä aidosti pidin, kun lauloit lauluja Minun näkökulmastani. Minä rakastan niitä lauluja, kuinka 

sinä olet välittänyt Minun hellyyteni muille. Kyllä, ne ovat hyvin, hyvin erityisiä Minulle. ” 

( Clare ) Auts, Herra, se on herkkä kohta juuri nyt.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän. ” 

( Clare ) Tulin todella hiljaiseksi. Sydämeeni alkoi koskemaan ja kyyneleet täyttivät silmäni, kaikki 

se, koska minä todella kaipaan laulamista ja musiikkia. Ja Hän, tietenkin, luki sydäntäni. 
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( Jeesus ) ” Clare, ei ole aika vielä. ” Hän kuiskasi, ” Mutta Minä lupaan sinulle, että sinun aikasi 

tulee. ” 

( Clare ) Minä aloin itkemään. Kaipaan musiikkia niin paljon. Se on hassua – minä kuvittelin 

elämäntyyliä, eläen kaukaisilla vuorilla pienessä, vatimattomassa studiossa ja asustaen katsellen 

kanjoniin. Viettäen elämää rukoillen, kirjoittaen lauluja, patikoiden vuorten harjanteilla ja 

rehevissä saniaislaaksoissa. Kyllä, minulla todella on unelma. Vaikka luulen, että minut on taidettu 

vapauttaa unelmista, koska minä rakastan sitä mitä minä teen nyt YouTubessa. Luulenpa, että 

puijasin itseäni, koska sydämessäni on vielä muitakin asioita, jotka ovat vielä hoksattavissa. 

( Jeesus ) ” Voi, kyllä, Minun Rakkaani, Minä tiedän sinun unelmasi ja sinä tiedät niiden luojan. 

Mikään, mitä tuumit, ei ole pelkästään sinun, me olemme liian läheisiä. Minä olen laittanut ne 

unelmat sydämeesi myöhempiä päiviä varten, niillä on vielä aikansa. Eikä Taivaaseennostolla ole 

mitään vaikutusta niihin unelmiin, joten laita pois mielestäsi se ajatus! Kaikki te, Minun 

Morsiameni. ” 

 ” Sinähän tiedät, että Minä tiedän jo, kuinka sinä tulet reagoimaan tähän, ennen kuin reagoitkaan, 

eikö totta? Siksi Minä pyydän sinua – laita pois mielestäsi sellaiset ajatukset, että Taivaaseennosto 

häiritsisi sinun unelmiasi, koska Minä tiedän, että te kaikki ajattelette sitä… ”  

( Clare ) Kyllä, minä olen jo tottunut siihen, melkein. Joskus minä teeskentelen pystyväni 

sujauttamaan sen ohi Sinun huomaamattasi, Herra, mutta minä tiedän paremmin.  

( Jeesus ) ” Minun hellä puolisoni, sinä olet nähnyt studion. Kyllä, sinulla on visio siitä, Clare, se on 

sama kuin Minulla on. Juuri tarkalleen, ylhäällä kallioilla, kohti villiä kanjonia, juuri metsärajalla 

lintuineen, jotka laskeutuvat heti ulkopuolelle oksille ” sirkuttelemaan ” kuten sinä sanoisit. Kaikki 

sinun lempi otuksesi ikkunan ulkopuolella: hirvet ja peurat, leijonat ja karhut, joista kaikista voi 

nauttia niiden luonnollisessa ympäristössä. Kyllä, Minun Rakkaani, se visio on todellinen… ja jos se 

viipyy, odota sitä. ” 

” Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, 

odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. ” Habakuk 2:3. 

( Clare ) Herra, sinä tiedät, että on heitä, jotka arvostelisivat minua Pyhien Kirjoitusten 

käyttämisestä tässä, kun itse asiassa Sinä viittasit johonkin muuhun, kun se kirjoitettiin.  

( Jeesus ) ” Mitä? Eikö Minun sallita toistavan itseäni?? Voi, sinun täytyy kertoa heille! Minulla on 

Minun Isäni lupa Taivaasta toistaa Itseäni. Niin paljon kuin haluan, muuten. ” 

( Clare ) Minä nauroin ja sanoin… ” Entä jos he eivät usko minua? ”  

( Jeesus ) ” No niin, sitten se on heidän suuri epäonnensa, koska Minä siteeraan Pyhiä Kirjoituksia 

monille Minun Ihmisistäni rohkaisuksi. Heiltä puuttuu uskon rakentaja. ” 

( Clare ) Sinä olet hassu, Herra. 

( Jeesus ) ” Minä olen myös vakava ja se on heidän suuri menetyksensä, että Minä en voi puhua 

heille henkilökohtaisella tasolla Pyhistä Kirjoituksista. Minä olen tehnyt sitä kaikkien Minun 

Ihmisten kanssa, kaikkina aikoina. ” 

( Clare ) Siis, miten tulkitsen tämän… ” Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun 

profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä? ” Toinen Pietarin kirje 1:20. 
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( Jeesus ) ” Lukemalla loput Pyhistä Kirjoituksista? Voi, Minä jatkan sanomalla ” Sillä ei koskaan ole 

mitään profetiaa ole tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat 

puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. ”.” 

 ” Ja katsohan, Minä puhun tämän sinulle henkilökohtaisesti. Se on tuoretta, Minusta. Ja kuten 

sanoin, Minulla on lupa toistaa Itseäni. ” 

” Voi, Clare, Minä olen niin väsynyt, että ihmiset laittavat Minut tiettyihin kaavoihin, laatikoihin. 

Siksi Minä olen ihmisten uskontoja vastaan ja sitä tapaa kohtaan, jolla sitä manipuloidaan 

mielipiteellä. Ja se mielipide yleensä suojelee jonkin tyyppistä omaa etua. Aina se päättyy 

kaavamaisen ajattelun laatikoiden kanjoniin, umpikujaan. Mutta, kun palaan, Minä tulen 

ennallistamaan uskon sen puhtaaseen muotoonsa ja manipulointia ei tulla sallimaan. Pelkäänpä, 

että sinun täytyy odottaa siihen asti, että saat jonkinlaisen rauhan ja hiljaisuuden 

toisinajattelijoiltasi. ” 

” Mutta siihen asti, Minä haluan sinun luottavan Minuun, Clare. Vaikka se pieni pala Taivasta 

viipyy, Minulla on se Minun Sydämessäni, että rakennan sen sinulle. ” 

” No niin, palaan siihen, mitä Minä olin sanomassa. Minun Morsiameni, Minä laulan teille, jos te 

haluatte sitä. Kyllä, hellästi ja riemukkaasti Minä laulan teille. Tässä pimeässä ihmisyyden meressä, 

te olette Minun kukkuloille asetetut valoni. Sillä aikaa, kun muu maailma riemuitsee 

materiaalisista omistuksista, mitä he voivat hankkia, te riemuitsette Minun hankkimisestani. 

Tiedättekö te, kuinka ihanaksi se saa Minut tuntemaan Itseni? ” 

” Minun rakkaat, kuvitelkaa katsovanne laaksoon, joka on täynnä asumuksia ja koko laaksossa ei 

ole yhtään tulta tai valoa. Kaikkialla on täydellistä pimeyttä. Kuvitelkaa, kävelevänne sen laakson 

läpi ja katsovanne jokaiseen telttaan ja taloon ja näkevänne vain pimeyttä. Ja, kun jatkatte 

matkaanne, sydämenne alkaa kaivata valoa, mutta jälleen talo talon ja talon jälkeen, ei mitään 

muuta kuin pimeyttä. Sitten tulette pienen hökkelin tykö, ja sisällä on henkilö lukemassa Minun 

Sanaani kynttilänvalossa ja pohdiskelemassa, kuinka ihmeellinen Jumala onkaan. Siispä, kun 

vihdoin löydätte hänet, mitä arvelette Minun tekevän? ” 

( Clare ) Menet sisään ja syöt päivällistä hänen kanssaan? 

( Jeesus ) ” Täsmälleen! Minä iloisesti koputtaisin ovelle ja tiedustelisin, että saisinko tulla sisään. 

Ja hän iloisesti vastasi, ” Minä olen odottanut sinua, Herra! ”. ” 

” Mutta sitten kuvittele… Jotkut istuvat lampun valossa opiskelemassa. Sitten Minä kutsun heitä, ” 

Minä olen niin iloinen, että te opiskelette Minun Sanaani ja kiitätte Minua kaikesta, mitä Minä olen 

tehnyt teidän vuoksenne! Voimmeko puhua? Voinko laulaa teille? Voinko tanssia kanssanne? Se 

on Pyhissä Kirjoituksissa… ”. ” 

” Ja he mulkaisevat ja sanovat… ” Jumala ei tee sellaisia asioita ihmisten kanssa. Jeesuksen 

nimessä, mene matkoihisi sinä vainajahenki! ” Ja sitten he läimäyttävät oven kasvoilleni… ” 

” Kuitenkin Minä olen sanonut, Sefanja 3:17:ssa, ” Hän sinusta riemulla riemuitsee ”, mikä 

sananmukaisesti tarkoittaa… ” Tanssii, hyppelee, loikkii, ja pyörii ympäriinsä ilossa. ” Minä tanssin 

ilon huutojen kera sinulle! ”  

” Clare, voitko kuvitella, miltä Minusta tuntuu, kun Minut käännytetään pois? Ja mikä vielä 

pahempaa, on se, että tämä opetus leviää tältä erehtyneeltä sielulta ja estää muita olemasta 



 
274 

 

vapaasti Minun kanssani. Ja he, jotka puolustavat Minun oikeuttani tehdä näitä asioita, heitä 

vainotaan, kuten sinua vainotaan. Siispä, katsohan, kun löydän sielun, joka ei vain opiskele Minun 

Sanaani, vaan kutsuu Minut sisään juhlimaan – Voi, se on ihanaa, todella, ihanaa Minulle. ”  

( Clare ) Minä luulen nyt ymmärtäväni Mitä sanot, Herra. 

( Jeesus ) ” Minä sanon sinulle tämän, Minun Rakkaani – jatka sitä mitä teet. Sinä tuot Minulle 

suurta iloa, ja Morsiamet tällä kanavalla, jotka ovat kuunnelleet Minun ääntäni, ovat ” ihania ” 

Minulle… koska Minulla on lupa asustaa täydemmin heissä, kuin heissä, jotka ovat käännyttäneet 

Minut pois. ” 

 

 

185. Jeesus sanoo…  

Antakaa Minun vaihtaa Kirosanat Elävään Totuuteen & Puhtaaseen Elämään 

 
ANTAKAA MINUN VAIHTAA KIROSANAT PUHTAASEEN ELÄMÄÄN & TOTUUDESSA ELÄMISEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra olkoon teidän kanssanne, Sydänasukkaat. Hän puhui Ezekielille ja antoi hänelle 

kauniin opetuksen Runsaasta Elämästä. Jeesuksen mukaan Runsaasta Elämästä – ei maailman 

mukaan. Ja tämä on suoraan Ezekielin päiväkirjasta, niinpä alan vain lukea sitä teille…  

( Ezekiel ) Hei, Herra, Kiitos Sinulle, kun annoit minun saada vähän unta tänään. Minusta tuntui, 

että todella tarvitsin sitä. Minä todella nautin ajastamme tänä aamuna. On ollut aikaa siitä, kun 

viimeksi olen kirjoittanut päiväkirjaan tällä tavalla. Tuntuu, että on hieman helpompaa kuulla ja 

erottaa Sinun äänesi. 

( Jeesus ) ”Ja miksi niin on?”  

( Ezekiel ) En todella tiedä. Ehkä, kun odotin kuulevani Sinua? 

( Jeesus ) ”Aivan oikein. Katsohan, monet sielut lähestyvät Minua, mutta harvat todella luottavat, 

että Minä todella olen siinä heitä varten.”  

( Ezekiel ) Luulin, että on monia, jotka luottavat Sinuun. Tarkoitan, että on niin monia sieluja, joilla 

näyttää olevan niin suuri usko.  

( Jeesus ) ”Se, mitä luet ja mitä näet ohjelmissa ja videoissa, voi olla hyvin vakuuttavaa, mutta se, 

mistä Minä puhun, on jotakin paljon ylevämpää; jotakin, joka on aidosti läsnä sielun syvyyksissä.”  

( Ezekiel ) Se saa minut tuntemaan itseni hieman epävarmaksi, kuten, no niin – missä minun sieluni 

todella on?  

( Jeesus ) ”Sinun Sielusi on tekeillä, kuten useimpien, mutta Minä näen sinun ponnistuksesi ja Minä 

olen hyvin mieltynyt niihin. Se, mihin tällä pyrin, on, että on Peili, jossa sinun todellinen 

heijastuksesi näkyy.”  

”Huolimatta ulommista Pelon, Epävarmuuden tai Ylpeyden ja Itseluottamuksen kerroksista, mikä 

onkaan kyseessä – sen kaiken alla on silti ehdoton totuus siitä, kuka sinä todella olet kaiken sen 
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alla. Sinä olet kuullut sanottavan, että Nöyryys on yksinkertaisesti Totuus mistä tahansa. Se on 

hyvin sanottu.”  

”Teidän sieluillenne on niin vaikeaa nähdä tila, jossa ne itse asiassa ovat, koska ajan kuluessa niihin 

on heijastettu niin paljon. Siitä ajasta alkaen, kun lapsi alkaa ymmärtämään sanoja ja niiden 

merkitystä, hänestä tulee kuin magneetti, taltioiden kaiken, minkä näkee, tuntee ja kuulee.” 

”Monta kertaa, taapero alkaa syöttämään näitä asioita takaisin omille vanhemmilleen ja tulos on 

usein aika huvittava, niin että ylpeät Äiti ja Isi ryntäävät hakemaan nauhuria tai kameraa, 

vangitakseen kallisarvoiset hetket. Jokaisella on hurmaavaa aikaa kuunnella pientä ääntä, kun se 

laittaa ensimmäisiä sanoja yhteen. Ja niin sen pitäisikin olla.”  

”Minä loin tämän lapsuuden vaiheen täsmälleen siksi, että vaalittaisiin siinä olevaa eritystä lahjaa. 

Kuitenkin, kun tämä vauva- ja taaperoajan aika on ohi, nämä samat sanat alkavat saada muotoa ja 

merkitystä. Minä tiedän, että ajattelet, että tämä on hirveän ilmeistä, jopa jokapäiväistä – mutta 

ole kärsivällinen ja seuraa Minun järkeilyäni. Siinä ON asian ydin.”  

”Vain ajattele sitä hetken ajan. Nyt lapsi on jo imenyt ilmiömäisen määrän tietoa ja kun havainnot 

kasvavat, niin tekevät myös itsearvon tunteet.” 

”Et koskaan tiennyt PAHAN ”käsitettä”, ennen kuin joku isompi kuin sinä katsoi sinua ankarasti ja 

sanoi ankarasti… ”Paha! Paha! Ei! Ei! Paha Vauva! Ei!” – ehkä sitä seurasi läimäytys käsille tai 

takamuksille. Sillä hetkellä, sinun puhdas, viaton pieni mieli oli sekä hämmästynyt että järkyttynyt. 

Sillä ensimmäistä kertaa, sinä ”tunsit” itsesi hämmentyneeksi ja loukkaantuneeksi.” 

”Siitä ajasta eteenpäin, karsi Katse, vakaa Ääni – kaikki se teki sinut pelokkaaksi ja sinä yhdistit 

kaiken tämän yhteen sanaan, PAHAAN. Riippuen siitä, millaiset vanhemmat sinulla oli, sisarukset ja 

yleinen mieliala ja kotitalouden sävy, tämä kauhea leima oli lähtemättömästi merkitty; pysyvästi 

kaiverrettu pieneen sydämeesi ja mieleesi, tunteisiisi ja kyllä – jopa sieluusi.”  

”Nyt, jos yksinkertaisesti otat tämän kuvion ja seuraat sitä läpi, voit helposti nähdä kuinka monet, 

monet asiat kiinnittyivät sinuun. Todelliseen sinuun, syvälle sisimpään. Olitpa oppinut terveet 

rajat, kyllästettynä runsaalla rakkaudella ja vahvistuksella tai olitpa oppinut ”suojelemaan” itseäsi 

perheessä, joka oli vähemmän rakastava, sinä olet silti alkanut kasvamaan ja muodostamaan 

mielipidettä siitä kuka olit, perustuen toisten toimiin sinua kohtaan. Jotkut sielut, joita rakastettiin 

ja hoivattiin, alkoivat ajatella enemmän itsestään, kuin mitä he todella olivat. Toiset, joita 

kohdeltiin pahoin, pian kehittivät melkein liioitellun eloonjäämisvaiston.”  

”KAIKKEEN tähän Minä tulen puuttumaan ja näyttämään teille, ketä te todella olette, syvällä 

sielussanne; ”TE”, joiksi Minä teidät loin olemaan. Minä olen Peili ja Minä haluan näyttää teille 

koko Sydämestäni, juuri kuinka kauniita ja kallisarvoisia te todella olette Minulle. Minun suurin 

haluni on ottaa kaikki sehäpeä ja tuomitseminen pois teistä.”  

”Minä olen tässä pois pyyhkimässä kaikki kirosanat ja vaihtamassa ne elävän Totuuden sanoihinja 

Puhtaaseen Elämään ja Valoon, joka tulee Minun Puhtaan Rakkauden Sydämestäni – saman 

Puhtaan Rakkauden, joka loi teidät; saman Puhtaan Rakkauden, joka te olette MINUSSA.”  

”Siispä, tarpeeksi Syyllisyyttä. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys.” 

Johanneksen Evankeliumi 10:10. 
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186. Jeesus puhuu Yhteisöstä & Niistä, jotka elävät itseään varten 

 
ULOMPI PIMEYS, YHTEISÖ & NE, JOTKA ELÄVÄT ITSEÄÄN VARTEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Hyvää huomenta, Sydänasukkaat. Herran rauha ja ilo olkoon teidän kanssanne tänään. 

Kun tulin rukoukseen ja odotin Herraa, Hän kertoi minulle, että Hän halusi puhua yhteisöstä.   

Jeesus aloitti… ”Kaikki teistä Minä olen tuonut yhteen tarkoitusta varten. Jokaisella teistä on 
lahjoja ja ominaisuuksia, joita toisilta puuttuu. Etkö ole huomannut sitä? Ei ole kahta samanlaista? 
Kuinka Minä tunnen mielihyvää teidän eroavaisuuksistanne ja kuinka Minä tunnen mielihyvää, kun 
Minä näen teidän käyttävän itseänne yhteen liittyneenä yhdeksi, varustaen muiden tarpeita.”  

Jopa kuten on kirjoitettu… ”Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus ja teillä rasitus, vaan 
tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi. että 
heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus, Niin kuin 
kirjoitettu on: ”Joka on paljon koonnut, sille ei jäänyt liikaa ja joka oli koonnut vähän, siltä ei 
mitään puuttunut.” Paavalin Toinen Kirje Korinttolaisille 8:13-15.   

”Tämä maailma on hyvin yksinäinen paikka ja osa teidän todistustanne kuulumisestanne Minulle, 
on, että te kuljeskelette tekemässä hyvää siellä, missä voitte. Tästä kaikki ihmiset tulevat 
tuntemaan, että te olette Minun. Olit oikeassa, kun sanoit, että Minä en koskaan anna periksi 
kenestäkään, eikä sinunkaan pitäisi.”  

”Minun Morsiameni, kaikkialle ympärillänne Minä olen asettanut niitä, joiden tarpeet teillä on 
varaa täyttää. Mutta yhteiskuntanne on niin korruptoitunut, yksityisistä eduista, että te olette 
eristettyjä siihen pisteeseen asti, missä te ette enää huomaa, ellette kuuntele erittäin huolellisesti 
Minun Henkeäni, missä tapauksessa te tulette tiedustelemaan ympärillänne olevien tarpeita.”  

Tämä on harjoitus sekä epäitsekkyydessä, tottelevaisuudessa että kärsivällisyydessä. Omista 
henkilökohtaisista kiinnostuksen kohteistanne ajan ottaminen, varmistaaksenne toisten tarpeet, 
on Minun Opetuslapseni luonteenpiirre. Kuinka pinnallinen yhteiskuntanne on ja vihollinen on sen 
tarkoituksellisesti suunnitellut eristääkseen. Kyllä, hän on hyvin harjaantunut manipuloinnissa, 
eristääkseen heikot ja yksinäiset, että hän voisi ahmia heidät ja erottaa heidät Minusta, antamatta 
heille minkäänlaista toivoa.”  

”Mutta, kun te vastaatte muiden tarpeisiin rakkaudesta ja myötätunnosta veljeänne kohtaan, 
kuten on kirjoitettu, ”rakasta veljeäsi kuten itseäsi”, te teette enemmän kuin toimitte Minun 
puolestani.”  

”Kun Ihmisen Poika tulee kunniassaan ja kaikki enkelit Hänen kanssaan, silloin Hän tulee istumaan 
Hänen kunniakkaalla Valtaistuimellaan. Hänen edessään tulevat kaikki kansakunnat 
kokoontumaan ja Hän tulee erottamaan ihmiset toisistaan, kuten paimen erottelee lampaat 
vuohista.”  

( Clare ) Ja vain sivuhuomautuksena tässä, en tiedä, kuinka monelle teistä on tuttua ero lampaiden 
ja vuohien välillä. Kun me kasvatimme lampaita ja angoravuohia, me huomasimme jotakin niistä. 
Vuohet ovat hyvin aggressiivisia – ne puskevat lampaat pois ruuan äärestä, aivan viljan äärestä 
pois. Ne ovat hyvin aggressiivisia ja lampaat ovat nöyrempiä ja niillä on taipumusta arkailla ja tulla 
sysätyksi sivuun helpommin.                            



 
277 

 

Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit Hänen kanssaan, silloin Hän istuu 
kirkkautensa Valtaistuimelle. Ja Hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja Hän erottaa toiset toisista, 
niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta 
vuohet vasemmalle. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ”Tulkaa Minun Isäni 
siunatut ja omistakaa se Valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta 
asti. Sillä Minun oli nälkä ja te annoitte Minun syödä; Minun oli jano ja te annoitte Minulle juoda; 
Minä olin outo (vieras) ja te otitte Minut huoneeseenne; Minä olin alaston ja te vaatetitte Minut; 
Minä sairastin ja te kävitte Minua katsomassa; Minä olin vankeudessa ja te tulitte Minun tyköni.”  

Silloin vanhurskaat (oikeamieliset) vastaavat Hänelle sanoen: ”Milloin me näimme Sinut nälkäisenä 
ja ruokimme Sinua tai janoisena ja annoimme Sinulle juoda? Ja milloin me näimme Sinut outona ja 
otimme Sinut huoneeseemme tai alastonna (alastomana) ja vaatetimme Sinut? Ja milloin Me 
näimme Sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme Sinun tykösi?” Niin Kuningas vastaa 
ja sanoo heille: Totisesti Minä sanon teille: kaikki, mitä te olette tehneet yhdelle näistä Minun 
vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet Minulle”. Matteuksen Evankeliumi 25:31-40.   

”Siispä Minä nimitän teille aivan tällä hetkellä tehtävän tiedustella ympärillänne olevien tilaa. Olipa 
se veli, sisar, äiti, isä, naapuri tai luokkatoveri. Minä haluan teidän menevän ja olevan hyvä heitä 
kohtaan. Tällä hetkellä teillä on hyvin vähän käsitystä siitä, millaiselta te näytätte Taivaalle.”  

”Taivaassa teidät tullaan riisumaan puhtaiksi kaikista asioista, jotka on tehty oman edun motiivilla. 
Siinä vaiheessa, kaikki, mitä teille tulee jäämään, on se, mitä te teitte veljellisestä rakkaudesta ja 
epäitsekkyydestä. Voitteko ottaa hetken ja harkita, mitä Minä olen sanomassa, kirkkaasti ja 
elävästi? Kaikki, mitä te olette tehneet itseänne varten ja omista haluistanne, yli ehdottoman 
välttämättömän – KAIKEN ansiot – tullaan poistamaan teiltä.”  

”Tämän takia häävieras poistettiin juhla-aterialta. Yksinkertaisesti ilmaistuna, hän eli itseään 
varten, eikä hänellä ollut suojausta.”  

( Clare ) Mutta Herra, eikö se ole oikeamielisyyden töitä?  

( Jeesus ) ”No niin, tavallaan niin voisi sanoa, mutta muista, Minä en ole puhumassa pelastuksesta 
enkä oikeutuksesta – mikä tulee yksin uskosta. Ei, tässä Minä puhun arvoasemasta ja asemasta. 
Taivaassa on monia, monia kerroksia ja ulottuvuuksia. Siellä on paikka nimeltä Ulompi Pimeys, 
mikä on varattu niille, jotka ovat pelastettuja, mutta tekivät hyvin vähän muiden hyväksi 
elämissään. Tämä on niin kuin sen pitäisikin olla, Clare. Usko Minua, tämä on oikeutta. Mitä 
enemmän te muistutatte Minua, sitä lähempänä Valtaistuimen Kirkkautta te tulette olemaan.”  

( Clare ) Mutta Herra, ulommassa pimeydessä Sinä sanoit olevan itkun ja hammasten kiristyksen.  

( Jeesus ) ”Kyllä, totisesti siellä tulee olemaan. Elämänne itsekkyyden tunnistaminen tulee ensiksi 
olemaan hyvin kivuliasta todistaa. Se on jotakin, jolta te ette voi paeta ja piiloutua; se tulee 
olemaan ilmeistä kaikille. Ja monet niistä, jotka elävät itselleen, ovat sokeita alastomuudelleen, 
niinpä se tulee olemaan sokki heille. Minun Rakkaani, kun teette hyvistä teoista elämänne 
toistuvan tavan, te kuljette ympäriinsä tuomiten Minun ”sokeaa” Ruumistani heidän omasta 
alastomuudestaan. Mitä pitkämielisempää ja anteliaampaa armeliaisuutenne on, sitä 
tuomitsevimmiksi he tulevat. Minä tiedän, että sinä olet tuntenut tällä tavalla, koska Minä olen 
ottanut aikaa tuomitakseni sinua monissa tilanteissa.”  

”Tämä maailma on nurinkurinen, Clare. Se, mille ihmiset osoittavat suosiotaan, on häpeä 
Taivaassa. Ja se, mitä pidetään ajan ja energian tuhlauksena muiden puolesta, Taivaassa sille 
osoitetaan suosiota. Ihmisten omattunnot ovat vain kauhean epämuodostuneet ja vain Minun 
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armoni kautta ne, jotka ovat sopimattomasti kasvatettuja, koskaan tulevat ymmärtämään hyvän ja 
pahan.”  

”Te olette Minun kaikkein ainutlaatuisimmat olentoni, Minun Ihmiseni. Ja mitä enemmän te 
muistutatte Minua, sen suurempi palkkio Taivaassa. Minä olen antanut teille älykkyyttä, järkeä ja 
vapaan tahdon. Huomatkaa, että mitä suurempi on valppautenne muita kohtaan, sen suurempi on 
Minun valppauteni ja palkkioni, sekä nyt, että tulevana aikana, teitä kohtaan. Sinnitelkää sen 
vuoksi, näiden lahjojen kanssa, Minun Rakkaani. Kruunu on odottamassa heitä, jotka kisaavat 
voittaakseen, loppuun asti.”  

”Minä olen tulossa pian. Käyttäkää teille jäljellä oleva aika parhaiten.”  

( Clare ) Minä lisään kaksi kommenttia tähän – yksi minulta säännölliseLLE kuuntelijaLLE ja ja yksi 
säännölliseLTÄ kuuntelijaLTA, ”todistajana” ulommalle pimeydelle, josta Jeesus opettaa tässä:  

Minun vastaukseni J-Man:ille:  

**Tämä on Taivaan alue, minne menevät pelastetut, jotka eivät tehneet mitään muiden puolesta. 
Jesse Duplantis näki tämän, kun hänet otettiin Taivaaseen ruumiillisesti. Ihmiset ovat onnellisia 
siellä, koska se on Taivas, mutta on vaikea sopeutumisen kausi, koska he eivät ole tietoisia, mitä 
heidän itsekkyytensä aiheutti heille. Minulla ei ole aavistustakaan, voivatko he työskennellä 
tietään pois siitä, kaikki mitä tiedän, on se, mitä jaoin kanssanne.**  

 Dhalinin palaute…  

Tämä käy yksiin yhden Chuck Misslerin opetuksen kanssa, että ”Ulompi Pimeys” ei =Helvetti ja 
tämä on ensimmäinen kerta, kun olen nähnyt sitä opetettavan missään muualla. Yhdessä Koinonia 
House-videossa (Millennial Temple:ä koskeva) Tohtori Missler sanoo, että se, mitä hän tarkoitti 
”Ulommalla Pimeydellä” Raamatussa, on alue, joka on kaukana Temppelistä ja ”Itku ja Hammasten 
Kiristys” on klassinen, vanha juutalainen äärimmäisen pettymyksen ilmaus ja monet ihmiset 
erehtyvät pitämään sitä Helvetin tuskana.  

Hän huomautti, että joka kerta, kun Hän puhui Helvetistä, sitä verrattiin ”Tulijärveen”, mutta 
sellaista järveä ei mainita kyseessä olevissa kappaleissa, siispä Hän ei ole puhumassa Helvetistä 
siinä. Tämä opetus Clarelta vahvistaa sen ja olen iloinen, että viimeinkin näen jonkun mainitsevan 
sen. 

 

 

187. Jeesus sanoo: Jos te rakastatte ja tottelette Minua –  

Minä tulen ottamaan teidät Taivaaseennotossa 

 
JOS TE RAKASTATTE MINUA… TE TULETTE TOTTELEMAAN MINUA & MINÄ TULEN OTTAMAAN 
TEIDÄT TAIVAASEENNOSTOSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Herran suojelus ja siunaus ovat kanssamme, rakkaat Sydänasukkaat. Tällä kanavalla ja 
nettisivuillamme, Hän täysin suojelee meitä joiltakin teräviltä nuolilta, joita vihollinen on laukaissut 
selkiimme.  

Herra oli puhumassa hieman sodankäynnistä, joka on käymässä voimakkaammaksi kanavaamme 
kohtaan. Vain tietäkää ja ymmärtäkää tämä, ettei mikään negatiivisuus ole Herrasta, eikä se ole 
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minusta. Ja Hän kertoi minulle, että Hän on meidän puolustuksemme ja jättää kaikki Hänelle, vain 
luovuttaa kaikki Hänelle.  

Ja sitten Hän alkoi muistuttamaan minua Lajittelu blogisivusta, jota minä työstän juuri nyt. Mutta 
Hän haluaa minun todella ryhtymään ahkeroimaan, joten aion tehdä sen. Hän mainitsi siitä ja 
sanoi ”Suurin taistelusi…” koska kysyin Häneltä ”Herra, mitä Sinä haluat minun osoittavan Lajittelu 
sivulla?” Sillä ihmiset, jotka todella kyseenalaistavat joitakin asioita, joita Hän on opettanut minulle 
ja jakanut kanssamme.  

Ja Hän sanoi… ”Suurin taistelusi on läheisyys. Jos he eivät voi kieltää sitä, he tulevat 
vääristelemään sitä. Siksi sinun täytyy lähestyä sitä kahdella tavalla, Pyhien Kirjoitusten kautta ja 
Kokemuksen kautta. Suuri osa ongelmaa on perustavaa laatua oleva tietämättömyys siitä, kuinka 
läheistä on ”läheisyys” Minun kanssani. Se ulottuu jopa syvälle sielun saakka. Läheisyys on kaiken 
sisällään pitävää, kuten ruusu, joka kukkii sisältä päin. Siemen annetaan kääntymyksessä ja jopa 
kasteessa ja vuosien kuluessa, kun rakkautta Minua kohtaan varjellaan, se kukkii kaiken kattavaksi 
tuoksuvaksi, puhtaan Taivaallisen rakkauden puutarhaksi. Jotakin, jota harvat kokevat tällä 
Maapallolla ilman, että intohimo ja seksi tulevat mukana.”  

”Minä en halua, että ketään suljetaan tämän puhtaan läheisyyden ulkopuolelle – läheisyyden 
Minun kanssani. Ymmärtäkää, että Minä tunnen teidät, Minun poikani ja tyttäreni. Minä näen sen, 
mitä kukaan muu ei näe. Minä ymmärrän ruumiinne koostumuksen, hormoninne ja sen mitä 
vastaan lihanne taistelee henkenne kanssa. EI ole MITÄÄN hävettävää, kun olette Minun kanssani. 
Minä jo tiedän ja ymmärrän hyvin haasteet, joita käytte läpi päivä päivän jälkeen.” 

”Te tulette huomaamaan, että jopa, kun seksuaalisuus hyökkää teitä kohtaan Minun 
Läsnäolossani, Minä jätän sen täysin huomiotta, sillä aikaa, kun laitatte sen omalle paikalleen. 
Hengellisesti suuntautuneita kohtaan on nimetty Himon hurja demoni. Tämä demoni on hurja ja 
taipuvainen kukistamaan teidät täydellisessä häväistyksessä. Minä näen sydämenne, Minä näen 
aikomuksenne, Minä näen kamppailunne ja tavat, joilla teitä kohtaan hyökätään ulkopuoleltanne.”  

”Jotkut teistä ovat haavoittuvampia nuoruutenne vuoksi. Antakaa Minun selittää tämä tällä 
tavalla. Kun tämä halu yrittää ottaa teitä valtaansa, kuvitelkaa itsenne Minun eteeni, Minun 
tyynen ja myötätuntoisen ilmeeni eteeni ja sallikaa Minun sanoa yksi asia, ”Te tiedätte, mistä 
tämän tuli, mitä aiotte tehdä sille?” Sitten pyytäkää Minun apuani. Sillä jos te lyyhistytte häpeän 
palloksi, se saa aikaan, että himokas impulssi tulee voimakkaammaksi. Kun demonit näkevät, että 
päättäväisyytenne kukistaa heidät, he kohdistavat teihin jopa enemmän voimaa.”  

”Teidän paras turvautumisenne on täysin jättää se huomiotta ja vaihtaa aihetta. Ja tietenkin 
Minun Nimessäni Himon hengen sitominen, mutta myös Alennustilan hengen sitominen. 
Katsokaahan, koko taktiikka on saattaa teidät alennustilaan, saada teidät tuntemaan syyllisyyttä ja 
häpeää, siispä teidän täytyy sitoa se myöskin. Sitten alkakaa ylistämään Minua ja vaihtakaa 
aihetta. Jos teidät on tuomittu juoruilusta ja väärin tekemisestä, tunnustakaa se, pyytäkää 
anteeksiantoa ja jatkakaa ylistämistä. Teillä tulisi aina olla käsillä joitakin vahvasti voideltuja 
lauluja, niin että voitte vaihtaa aihetta välittömästi.”  

”Kyllä, se tekee nöyräksi. Kyllä, se on alentavaa, mutta jos ajatus ei ollut peräisin teistä ja te 
kieltäydytte viihdyttämästä sitä, te olette viattomia ja ilman syyllisyyttä. Pyydän, voimmeko me 
laittaa tämän aiheen lepoon nyt? Minä haluan edetä, Minun Rakkaat.”  

”Te olette kuulleet Minun sanovan, kuten Minä olen sanonut monta kertaa aikaisemmin, että 
Taivaaseennosto on pian. Minä olen tarjonnut teille uuden tavan käsitellä tähän tapahtumaan 
liittyviä jännitteitä. Tietäen, että se on pian ja suunnitellen elämiänne, tavoitellen Jumalan teille 
antamaa reittiä, se voidaan saada aikaan ilman kaikkea tätä mysteeriä ja stressiä.”  
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”Hyvin yksinkertaisesti… ELÄKÄÄ ELÄMIÄNNE TOTTELEVAISUUDESSA, HETKI HETKELTÄ. Jos te 
tiedätte, että teidän tulee mennä kouluun, jatkakaa sinne menemistä – mutta muistakaa, että 
shofar-torven ääni voi kuulua hetkenä minä hyvänsä. Jos olette menossa naimisiin ja saamassa 
lapsia, jatkakaa Minua totellen – seuraten Minua, seuraten Minun Suunnitelmaani teidän 
elämäänne varten.”  

”Kieltäytykää, kieltäytykää täysin sotkeutumasta sellaisiin harhaanjohtaviin väitteisiin, kuin ”entä 
jos Hän tulee huomenna, entä jos Hän tulee ensi vuonna tai kolmenkymmenen vuoden päästä?”.”  

”Nämä kaikki ovat vihollisen kiusauksia laimentamaan tehokkuuttanne juuri nyt, tässä hetkessä, 
kutsumuksessa, jonka Minä olen asettanut eteenne. Jos teille on annettu näkyjä tulevasta 
palvelutoimesta, tulevista kyvyistä, älkää yrittäkö sovittaa niitä inhimilliseen aikakehykseenne. 
Katsokaahan, tämä on epäuskon toimi. Kun Minä kerron teille, että Minä tulen tekemään sellaista 
ja sellaista elämässänne, Minä kerron teille, niin että te voisitte ymmärtää, minne Minä 
pohjimmiltaan olen viemässä teitä. EI niin, että voisitte stressata ja suunnitella, kyseenalaistaa ja 
epäillä mielessänne… EI niin että voisitte järkeillä, onko se ennen vai jälkeen Taivaaseennostoa. 
Mikään tästä ei liity niin kutsuttuihin Taivaan aikakehyksiin. Ei mikään.”  

”Sen mitä Minä olen luvannut, sen Minä tulen tekemään teille, Minä tulen saattamaan sen 
loppuun kanssanne. Mutta se tullaan tekemään Minun ajoituksellani ja Minun järjestyksessäni. 
Kun Minä kerran olen teille kertonut, että mitä Minä aion tehdä elämällänne, kun Minä kerran 
olen antanut näyn, haudatkaa se syvälle sydämeenne. Sellaisen kallisarvoisen lahjan ajoitukset ja 
ajankohdat tai kuinka Minä tarkalleen tulen etenemään siinä ja missä järjestyksessä, eivät ole 
teidän tiedettäväksenne. Tällaiset kysymykset nousevat mieliin viholliselta tai omasta 
kaksimielisyydestänne ja epävarmuudestanne koskien Minun kykyäni tehdä, mitä Minä olen 
luvannut teille.”  

”Näettekö sen, Minun Rakkaat? Ymmärrättekö sellaisen järkeilyiden alkuperän ja asioiden väliset 
vuorovaikutussuhteet? Minä kerron teille, niin että te saattaisitte nauttia Minun kaitselmuksestani 
ja kuinka Minä alan tekemään asioita. Että te saattaisitte saada vertailukohtaa sielussanne oleville 
voimakkaille haluille. Kyllä, te tunnette nämä inspiraatiot, koska Minä olen laittanut ne teidän 
sydämiinne. Minun äitini hautasi nämä asiat sydämeensä.”  

Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki 
kaikki nämä sanat ja tutkiskeli niitä sydämessänsä. 

Luukkaan Evankeliumi 2:18-19.  

( Clare ) Ja tämä todella sai minun huomioni, kaverit. ”kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, 
mitä paimenet heille kertoivat. Mutta Maria vaali aarteenaan kaikkia näitä asioita, pohdiskellen 
niitä sydämessään.”  

( Jeesus ) ”Siispä, tässä sinulla on ihmettelyä siitä, mitä he tarkoittivat. Monenlaiset spekulaatiot 
seurasivat näitä tapahtumia. Mutta Maria vaali aarteenaan kaikki nämä asiat, pohdiskellen niitä 
sydämessään.”  

”Maria tiesi täysin hyvin, mitkä Minun suunnitelmani olivat, ja hänelle kaikki nämä asiat olivat 
merkkejä mysteerin ja inkarnaation (ruumiillistuman) kunnian tien varrella. Hän ei 
kyseenalaistanut sitä, miten kaikki tultaisiin loppuunsaattamaan, pikemminkin hän juhli Minun 
kaitselmuksellisen huolenpitoni paljastuessa, tietäen että asiaankuuluvana aikana kaikki, mikä oli 
kirjoitettu Pyhiin Kirjoituksiin, tulisi tapahtumaan.”  
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”Tämä on antautumista Minun Kaitselmukselleni. Se on ensiarvoisen miellyttävää Minulle. Se 
osoittaa sielun luottamusta ja uskoa, sielu tietää, että hänen tekijänsä on uskollinen Jumala. Ei 
väliä, miltä olosuhteet näyttäisivät, he tietävät, että Minun kanssani mikään ei ole mahdotonta.”  

”Siispä, Minä en anna näitä inspiraatioita teille, että tekisitte tiettyjä asioita tulevaisuudessa, niin 
että voitte ryhtyä suunnittelemaan ja manipuloimaan asioita. Ei, Minä annan ne teille sydämessä 
pohdiskeltaviksi, turvataksenne uskossa, että se, minkä Minä olen asettanut sydämiinne, sen Minä 
todella olen kykenevä saattamaan loppuun.”  

” ”Kyllä, Jeesus, minä luotan Sinuun.”, sanottuna sydämestä käsin, täydessä vakaumuksessa, ovat 
kaikkein kauneimmat sanat, mitä te voisitte koskaan sanoa Minulle. Te olette sanomassa, ”Minä 
tiedän Sinut, Jeesus. Minä tiedän, että Sinä olet uskollinen, minä tiedän, että Sinä olet 
omnipotentti, kaikkivoipa, ja voit tehdä kaiken, ei väliä kuinka vaikeaa se on. Että mikään ei ole 
Sinun kykysi yläpuolella. Ja minä tiedän, että Sinä rakastat minua ja kaikki, mitä Sinä säädät minun 
elämääni varten, versoo rakkaudesta, joka sai Sinut menemään ristiinnaulittavaksi Ristille, niin että 
minun tarkoitukseni elämässä voisi täyttyä.”   

”Ei mikään, ei mikään ole lohduttavampaa Minun Sydämelleni, kuin nähdä teidän uskovan ja 
toimivan näiden sanojen mukaan, maailmassa, jossa Jumala on vain sumumainen, neutraali voima, 
joka leikkii ihmisten elämillä ja luonnonvoimilla.”  

”Siispä, kun te edistytte läpi tämän ajankohdan, pitäkää silmällä vaeltelevia mieliänne, jotka 
yrittävät saada selkoa siitä, mitä tulee tapahtumaan, milloin. Pikemminkin, täyttäkää Minun sanani 
teille, olla valppaita muiden ympärillänne olevien tarpeille. Teidät on asetettu strategisesti 
tärkeään paikkaan. Antakaa jokaisen hetken merkitä, ei hyödyttömiin spekulaatioihin vaan 
tottelevaisuuden täyteyteen, lievittääksenne ympärillänne olevien kärsimystä ja siunataksenne 
niitä, jotka ovat vähemmän onnekkaita kuin te.”  

”Kun Minä olin nälkäinen, te ruokitte Minut. Kun minun autoni ei käynnistynyt, te autoitte minua. 
Kun minä liukastuin jäällä, te tulitte minun avukseni.”  

”Muistakaa tämä hetkestä hetkeen ja päivästä päivään. Näettekö te nälkäisen, kodittoman 
henkilön istumassa porttikäytävässä, yrittäen pysyä lämpimänä? Antakaa heille lämmintä ruokaa, 
viettäkää aikaa heidän kanssaan, siunatkaa heitä Minun Nimessäni. Näettekö te yksinäisen äidin, 
joka kamppailee saadakseen ruokaostoksensa lumiselta ajotieltä sisälle taloon, kun hänen 
pikkuisensa taapertavat mukana? Auttakaa häntä, menkää ulos ja lapioikaa lumi pois hänen 
ajotieltään.”  

”Näettekö jonkun hedelmättömästi yrittäen käynnistää autoaan, mennäkseen töihin? Menkää 
auttamaan. Tarvitsevatko he akkua? Onko teillä käteistä? Menkää ostamaan heille uusi akku 
heidän autoonsa. Näettekö naapurinne juuttuneen ajotielleen? Menkää levittämään suolaa heidän 
autonsa renkaitten alle, työntäkää heidän autoaan. Tätä Minä tarkoitan, näitä mahdollisuuksia on 
kaikkialla ympärillänne, Minä olen pitänyt siitä huolen.”  

”Minä teen teille tämän lupauksen juuri nyt… Jos te Rakastatte Minua, te tottelette Minua, eikä 
teidän enää tarvitse huolehtia määränpäästänne tai Taivaaseennostosta, Tempauksesta. Te tulette 
muistuttamaan Minua ja Minä tulen ottamaan teidät Itselleni.” 

( Clare ) Jumala siunaa teidät kaikki. Minä rukoilen, että Pyhä Henki innoittaisi meitä kaikkia 
huomaavan naapureidemme tarpeet. Että kaikki, mitä me teemme heille, me olemme tehneet Itse 
Jeesukselle. 

Herra siunaa teidät Sydänasukkaat. Kiitos, kun olette olleet kanavallamme. 
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188. Jeesus sanoo…  

Menkää & Rakastakaa Yhtä Kerrallaan, Tämä on Kutsumuksenne 

 
TÄMÄ ON KUTSUMUKSENNE… MENKÄÄ & RAKASTAKAA YHTÄ KERRALLAAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Minä haluan vain jakaa kanssanne hieman sydäntäni. Pystyimme tarjoamaan puuhellan 
yksinäiselle äidille Mesan ulkopuolella. Kuten olen kertonut teille Mesan elinolosuhteet vastaavat 
kolmannen maailman elinolosuhteita. Kuormalavoista tehtyjä taloja, pinottuja autoja tai elämistä 
rikkonaisissa asuntoautoissa tai vanhoissa linja-autoissa – lasten kanssa.  

Ei vettä, ei sähköä. Se on vain uskomatonta. Hyvin, hyvin vaikeat olosuhteet. Monet ovat päässeet 
pois huumeongelmista, toiset eivät edes tiedä, ketä heidän isänsä olivat. Erittäin sotkeutuneita 
kaikenlaisiin huumeisiin – ja he vain yrittävät täydentää elämäänsä siellä ja olla poissa ”tavallisten” 
ihmisten vainon tieltä, kuten he näkevät sen.  

Joka tapauksessa, pystyimme tarjoamaan puuhellan tälle äidille ja hän lähetti meille hyvin 
suloisen, pienen kiitosviestin, kertoen meille, että hän oli rukoillut Universumia lähettämään 
hänelle sellaisen. Hän oli rakentamassa lisähuonetta pieneen asuntoautoonsa ja hän oli rukoillut 
universumia, että universumi lähettäisi hänelle lämpöä, koska hänellä ei ollut lämpöä.  

Hän ei tunne Sinua, Herra! Se on uskomatonta. Hän luulee, että kourallinen tähtiä ja musta tyhjiö 
ovat vastuussa hänen siunaamisestaan. Se vain repi minun sydämeni, nähdä mitä hän ajatteli. Se 
on vaivannut minua kolme päivää nyt, aina siitä lähtien, kun sain hänen viestinsä.    

Koskee niin paljon ajatella, että tämä nainen on ilman Sinua, Herra! Tässä hän rukoilee 
Universumia tai Jumalaa tai ketä tahansa, joka on jossain siellä. Ja koko ajan Sinä katselet alas 
häneen sellaisella rakkaudella ja myötätunnolla. Sinä olet siinä hänen vieressään ja hän ei edes 
tunne, että Sinä olet hänen kanssaan. Sinä olet kuullut hänen sydämensä jokaisen itkun, Sinä olet 
laittanut pidot hänen joka askeleelleen ja hänellä ei ole aavistustakaan Kuka Sinä olet. Kuinka minä 
voin vain istua tässä minun mukavassa talossani ja sivuuttaa tämän kaltaisen toivottomuuden? 
Pyydän puhu minulle…  

Jeesus aloitti… ”Oi, Minun Rakkaani, Minun helläsydämiseni, Minä näen Sinun sydämesi halun. 
Enkö Minä ole laittanut sitä sinne? Pyydä Minulta ja Minä tulen antamaan sinulle pakanan 
perinnöksesi.”  

( Clare ) Kyllä, Herra, pyydän, anna minulle pakana perinnökseni!  

( Jeesus ) ”Mutta tämä on monimutkainen tehtävä, ei helppo kutsumus. Sinun täytyy seurata 
Minun jalanjäljissäni, eikä liikkua omillasi. Paljon on pelissä, Clare. Pieniä sieluja, niin hyvin, hyvin 
pieniä – syrjäytyneitä, hylättyjä, eivätkä he ole vastuullisia kenellekään. Kuitenkin täynnä suloutta 
ja paljon viattomuutta. Epäsopivia maailmaan – ei aina puutteesta, vaan sydämen puhtaudesta ja 
viisaudesta he karttavat kaikkia maailman asioita. Ei vain katkeruudesta, vaan tyhjyydestä, jonka 
he näkevät maailmassa.”  

”Mutta jos sinä aiot palvella heitä, sinä et voi olla maailmallinen, et edes vähääkään. He odottavat 
karua Evankeliumia, eivät kiiltävää, kitisevän puhdasta asiaa, joka on myytävänä 
markkinapaikoilla.”  
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”Sinulla on tämä sydämessäsi, se on siellä – vähän maailmallisen murskan alle hautautuneena, 
mutta ei mahdoton päästä käsiksi siihen. Ymmärrä, että nämä tunteet, jotka sydämessäsi 
nousevat, ovat seurausta Minun armoni liikkeestä ja viesteistä, joita Minä olen antanut sinulle. 
Myös sinä voit tavoittaa. Mutta vain siten, kun Minä ohjeistan sinua.”  

( Clare ) Minä en tiedä edes, mistä aloittaa, Herra?  

( Jeesus ) ”Sinulla ovat viestit perustaksi ja se, mikä puuttuu, on kutsu. Kyllä! Kutsu. Heidät täytyy 
kutsua. Jätä se Minun käsiini hetkeksi, anna Minun antaa sinulle viesti tälle päivälle.”  

”Minun Ihmiseni, monet teidän joukossanne on kutsuttu palvelemaan kadotettuja. Minä olen 
pidätellyt teitä monia, monia vuosia, tarkoituksellisesti. Te olette kärsineet suuresti kirkon käsissä 
ja ihmisten käsissä, he väittävät tuntevansa Minut, mutta eivät seuranneet Minun tapojani.”  

”Te olette nähneet julkisivujen läpi, Hollywoodin tuotantojen läpi, kirkon klikkien ja suosittujen 
läpi. Teidät on ohitettu monta, monta kertaa niiden eduksi, jotka näyttävät kiiltäviltä ja puhtailta, 
mutta joilla ei ole Minun Sydäntäni. Eikö ole kirjoitettu Minun Sanassani… ”Minä tulen antamaan 
teille Minun oman Sydämeni mukaisia paimenia?”.”  

”Te olette he, joita Minä olen täydellistänyt tässä kutsumuksessa. Minä olen antanut teille työkalut 
ja ymmärryksen tavoittaa kadotettuja MINUN puolestani – ei kirkon, ei tunnustuskunnan, ei 
minkään järjestäytyneen uskonnon puolesta lainkaan. Ei, te olette Sydänasukkaita, sieluja, jotka 
ovat lepuuttaneet päitään Minun rinnuksillani ja ymmärtävät Minun pienet rakkauden tieni.”  

”Minä olen valmistellut teitä. Minä olen antanut teille näkökulmaa Taivaaseennostoon - sellaisen, 
jonka Minä haluan teillä olevan. Te tiedätte, että teidän tulee edetä tässä kaikessa, mitä on 
sydämessänne, ilman vilkaisuakaan kelloon… kun se lyö keskiyön hetkeä, te tulette tietämään, 
Siihen asti, teidän keskittymisenne tulee olla YMPÄRILLÄNNE olevissa. Se, mitä Minä olen 
aloittanut teissä, sen Minä tulen saattamaan loppuun. Teidän asianne ei ole tietää, milloin te 
tulette täydellistymään kutsumuksessanne; teidän tulee vain seurata sydämiänne.”  

”Minä olen käyttänyt paljon aikaa paljastaessani sydämenne, mitkä olivat pakattuina 
maailmallisuuden okaisiin. Te olette nähneet ensi kädeltä, tuomitsemisen osallisuuksistanne 
Babyloniin ja Egyptiin. Te olette kokeneet ensi kädeltä Minun Rakkauteni teitä kohtaan, se on yli 
kaiken käsityksen ja selityksen. Me todella olemme yhtä. Minä olen antanut teille mandaatin 
tavoittaa muita – ei uskonnolla, vaan Minun Rakkaudellani. Minun läheisellä ja kasvavalla 
läsnäolollani teidän elämissänne ja niiden elämissä, ketä teidän tulee koskettaa.”  

”Siispä, tämä on ajankohta asettaa silmät kadotettuihin, hämmentyneisiin ja surkeisiin. On totta, 
että veronkerääjät ja prostituoidut ja heidän kaltaisensa tulevat pääsemään Taivaaseen ennen 
teidän aikanne Fariseuksia – liike-elämässä harjaantuneita, joilla ei ole läheistä suhdetta Minun 
kanssani. Minä olen kutsunut teidät ennen maailman perustamista. Minä olen kutonut kokoon 
teidät teidän äitinne kohdussa Minun tarkoituksiani varten. Ja nyt Minä paljastan sen tarkoituksen 
teille pohdittavaksi ja valmistellaksenne sydämenne toimintaan.”  

”Minä en puhu korkean tason elpymisestä. Minä puhun salatusta elpymisestä, ilman höttöä ja 
Hollywoodin hälinää. Pikemminkin jotakin syvää ja yksilöllistä, syvyys huutaa syvyydelle; tyhjyys ja 
kaipuu vastaavat Minun Sydämeni Eläviin Vesiin, jotka virtaavat teidän läpi. Tämän kutsumuksen 
täytyy versoa läheisyydestä ja kumppanuudesta Minun kanssani. Se ei voi versoa mistään 
ihmismotiivista tai laitteesta. Sen täytyy olla puhdasta rakkautta toiminnassa, ilman sekoittumista 
maailmaan. Tehty tavalla, joka on vastakkainen maailmalliselle varovaisuudelle; yksi kerrallaan, 
sitten yksi ja sitten yksi.”  
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”Kun Minä osoitan näitä pikkuisia teille, Minä haluan teidän tulevan Minun luokseni ja odottavan 
Minun ohjeitani, kuinka lähestyä heitä. Ensin kyllä, lähestykää yksinkertaisilla rakkauden eleillä. 
Mutta sitten tuokaa heidät Minun eteeni ylistyksessänne ja rukousajassanne ja odottakaa Minun 
neuvonpitoani, kuinka ja milloin tarjota näitä Eläviä Vesiä. Teillä on tarvikkeiden lähde 
perustamista varten tällä kanavalla, jota te jatkuvasti voitte osoittaa heille pyhässä viisaudessa. 
Tulkaa tutuiksi opetusten kanssa, joita Minä olen täällä antanut ja käyttäkää niitä auttamaan näitä 
pikkuisia tulemaan vedetyiksi Minun Sydämeeni.”  

”Minä olen odottanut pitkän aikaa valmisteluna teille, että saavuttaisitte sydämenne syvän halun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Kyllä, Minä olen odottanut. Ja nyt teille jäljellä olevana aikana, menkää ja rakastakaa. Rakastakaa 
veljeänne niin kuin itseänne. Vastatkaa heidän kysymyksiinsä, tyynnyttäkää heidän pelkonsa, 
vakuuttakaa heidät heidän kauneudestaan Minun edessäni. Opettakaa heille käärmeen tavoista. 
Heitä tullaan jatkuvasti vastustamaan, mutta kun te opetatte heille sekä Minun tapani, että 
pahojen tavat, he tulevat olemaan voitokkaita ja seisomaan uudestisyntyneinä rakkaudessa, jota 
ovat aina kaivanneet, mutta eivät koskaan uskoneet mahdolliseksi.”  

”Kulkekaa käsi kädessä toistenne kanssa. Käyttäkää tätä kanavaa tukijärjestelmänä. Kaikki teidät 
on tuotu yhteen sydämen vilpittömyyden vuoksi ja koska te olette olleet Sydänasukkaita pitkän 
aikaa. Ymmärtäkää, että Sydänasukkaat ei ole nimi, jota on käytetty tunnistamaan teidät liikkeen 
sisällä. Se ei ole uusi asia. Ei, ”Sydänasukkaat” on lähinnä selvitys siitä, ketä te olette ja ketä te 
olette olleet Minussa hyvin pitkän aikaa.”   

”Ne teistä, jotka ovat sidottuja kotiin terveyssyistä – te olette Minun kaikkein voimakkaimpien 
suunnan muuttajien joukossa kadotettujen elämissä. Teidän rukouksenne ovat eteenpäin 
menevän liikkeen takana oleva moottori – liikkeen, joiden jalat vievät Rakkauden Evankeliumia. Te 
voitte rukoilla, kirjoittaa kirjeitä ja seisoa Minun Rakkaudessani, kuin majakka myrskyssä, valottaen 
toivon merkkitulella kaikkialla tämän maailman myrskyisillä merillä. Te olette todella kenraaleja ja 
valittuja, kantamaan ristiä, jota Minä tarkoitin, kun sanoin ”Nostakaa ristinne ja seuratkaa 
Minua.”.”  

”Siispä, Nyt Minä olen antanut teille Minun Rakkauteni mandaattini. Tulkaa Minun eteeni jokaisen 
sielun kanssa pienuudessa ja nöyryydessä ja odottakaa Minun ohjeitani ja voiteluani. Älkää tehkö 
mitään omin päin. Pitäkää keskittymisenne pienenä – yksi kerrallaan. Ja teitä ette tule tuntemaan 
kiusausta häkeltyä tai tuntea omahyväisyyttä, vain rakastakaa yhtä kerrallaan. Yksi askel rakkautta 
täällä, yksi askel rakkautta siellä ja te tulette näkemään, kuinka Minä tulen etenemään ja 
kukoistamaan teissä. Laittakaa kaikki riippuvuutenne Minuun ja kun asiat näyttävät mahdottomilta 
– tunnustakaa… ”Jeesus, minä luotan Sinuun.” 

 

 

189. KUKA ON JEESUS? 

Jeesus sanoo… Esittele MINUT & EI Uskontoa… Ole todenmukainen 

 
Clare aloitti… Herra siunaa meidät kaikki… rakkaat sydänasukkaat. 

Tänä aamuna ylistyshetkessä Herran kanssa, tunsin vahvasti, että Hänen sydämeensä koski 

kadotettujen ja pimeyteen joutuneiden puolesta. Kuten esimerkiksi naisen, joka rukoili 

universumilta liettä pitääkseen kotinsa lämpimänä.  
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 Ei ole mitään suuremoisempaa mitä voin tehdä Sinulle, kuin kertoa heille Sinun rakkaudestasi. 

Tosin en tiedä mistä aloittaa.  

 Jeesus aloitti… ” Olen tällä hetkellä poistamassa hämmennystä, Raamatun jyminää, pelottelua ja 

poistamassa kaikkia esteitä, mitä vihollinen on asettanut tiellenne. ”  

” Minun tieni ovat niin yksinkertaiset, ne ovat rakkauden tiet. Vihollinen on tehnyt mekaanista 

toistoa siitä, minkä Minä aina tarkoitin olevan vilpitön toveruuden ja rakkauden teko. ”  

 ” Monet teistä ovat pelästyneet kuoliaaksi esitellä Minut toisille. Mutta mikään ei voisi olla 

helpompaa, jos käyt asiaan käsiksi Minun ja heidän ystävänään. ”  

( Clare ) Sitten Hän alkoi tarjoamaan ehdotuksia, kuinka lähestyä heitä… 

( Jeesus )  ” Saanko esitellä sinulle Minun ystäväni Jeesuksen. Hän on kanssasi kaikkialla. Hän 

kuuntelee jokaisen itkusi ja jakaa kanssasi jokaisen naurusi. Hän iloitsee kanssasi keväällä… kun 

uusi elämä on nupullaan Maapallolla. Hän iloitsee kanssasi, kun makaat kultaisten lehtiröykkiöitten 

keskellä ja villien laventelinkukka-tähtien täplittäessä pellot syksyllä. ” 

” Hän nauraa kanssasi uuden koiranpennun tempuille ja itkee kanssasi, kun sinun täytyy hyvästellä 

rakas lemmikkisi. Voi, Hän on niin läsnä sinussa, ystäväni, niin tuttu sinulle, ettet edes huomaa 

Häntä – mutta Hän on täällä. Kun joku kuolee, Hän kannattelee sinua rauhan tuulahdusten avulla, 

että sinun on mahdollista sanoa hyvästit rakkaallesi. Hän vapauttaa surun sinuun vähitellen, ettet 

muserru. Kun Hän tuo uuden elämän kohtuusi, Hän tarjoaa kaiken lapsen kasvuun tarvittavan. ” 

” Voi, kaikki mitä Hän tekee, tukee Sinun elämääsi, ja Hän on niin lähellä… ja niin paljon osa sinua, 

ettet huomaa Häntä, kunnes on Hänen aikansa paljastaa Hänen läsnäolonsa sinulle. Silloin on 

löytämisen riemua. Sinä OLIT läsnä, kun äitini kuoli! Sinä OLIT läsnä, kun tein uraan liittyvän 

päätöksen, joka muutti elämäni! Sinä OLIT läsnä, kun menin eläinkotiin hakemaan kissanpentua. 

Sinä olet   AINA ollut läsnä, ja minä en ole koskaan tiennyt sitä. Olit läsnä teho-osastolla, kun luulin 

kuolevani ja sinä pitelit minua varmasti, ettei pelko ottanut minua valtaansa. Sinä olit läsnä, kun 

olin aivan yksin väkivaltaisen suhteen jälkeen. Olit läsnä jopa sen läpi odottaen, että sanoisin ” 

tarpeeksi ”! ” 

” Sinä annoit minulle rohkeutta aloittaa uusi elämä! Sinä rohkaisit minua, että PYSTYISIN tekemään 

sen. Olit läsnä, kun astuin kirpputorille ja tarvitsin uusia vaatteita vain muutamalla kolikolla ja Sinä 

täytit kassini kaikella, mitä tarvitsin! Todella, Sinä olit hän, joka antoi rikkaalle naiselle ajatuksen 

hankkiutua eroon niistä kauniista vaatteista, joita hän ei koskaan käytä. Sinä jopa mittasit ajan, 

että astuisin sisälle juuri silloin, kun hänen vaatteitaan laitettiin tangolle. ” 

” Sinä tiesit, että tarvitsin auton ja Sinä toit minulle juuri sen mitä tarvitsin ja kun se meni rikki, sinä 

sait mekaanikon suosimaan minua niin, että hän korjasi sen alle taksahinnan. Sinä jopa hellytit 

hänen sydämensä, että pystyin suoriutumaan maksusta. ”  

” Olet kaiken aikaa ollut kanssani, enkä koskaan tiennyt sitä. Jopa silloin, kun elämä tuntui 

epäreilulta, Sinä olit rohkaisemassa minua menemään eteenpäin taakseni katsomatta. Sinä olit 

läsnä loistavassa auringonlaskussa ja kun kolme peuraa käveli niityllä. Sinä järjestit jopa sen 

laululinnun laulamaan ikkunani ulkopuolelle, huurteesta kiillellen aikaisessa aamun valossa. ” 

” Kyllä, Sinä teet kaikki asiat hyvin ja nyt Sinä olet tullut kutsumaan minut Sinun maailmaasi, etkä 

koskaan tunne olevasi yksin enää? Ihmeellistä! ”  
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” Näettekö, Minun lapseni, kuinka helppoa on esitellä Minut toisille? Älä ota Raamattua, ota 

rakkautta ylipursuva sydämesi, koska täytän sinut joka aamu. Ihmiset voivat väitellä Raamatusta, 

mutta he eivät voi väitellä Minun Rakkaudestani. Pian muurit murtuvat ja voit turvallisesti esittää 

Minun Sanani rakkauskirjeinä, eikä virheellisenä sallittujen ja kiellettyjen asioiden listana. ” 

” Katsokaa, ihmiset ovat uskontoon kyllästyneitä ja loppuun palaneita. Mutta, jos olet elänyt 

elämääsi rakkaudesta Minun Sydämeeni, sinä vedät heitä puoleesi. ” Hänessä on jotain erilaista ” 

he sanovat. ” Jotakin persoonallista ja huolehtivaa”. ” 

” Aikaisemmin he ovat nähneet nimensä yhdistetyn Sinun pelastukseesi ja he ovat kuulleet 

juhlittavan, että ” taas on yksi pelastettu Helvetin tulista. ” Tiedätkö, että he eivät koskaan 

päässeet siihen asti, että uskoisivat, että Helvetti on olemassa? Sinun täytyy ensin saada heidät 

vakuuttuneiksi vilpittömyydestäsi ja aitoudestasi ja sitten kun Minun Rakkauteni imeytyy heidän 

sydämiinsä ja armo alkaa liikkua, sitten he janoavat Minun Sanojani, eivätkä ole kiinnostuneita 

niistä perusteluista, että kuka kirjan kirjoitti. ” 

”He ovat alttiina Minun Hengelleni ja nälkäisinä janoavat oikeudenmukaisuutta ja Elämän 

Sanojani. Tämä on pelastuksen uusi kausi, Minun Kansani, uusi ja tuore rakkauden voitelu, joka 

saavuttaa kohteensa suoraan entisaikojen esteen läpi. Minun Rakkauteni on se, joka johtaa 

katumukseen, etkä sinä voi antaa sitä mitä sinulla ei ole. Siksi kaiken täytyy versoa Minun kanssani 

vietetystä ajasta, jolloin täytän sinut ylitsevuotavaksi. ” 

 ” Minä poistan hämmennystä uskonnosta ja uskosta. Poistan ihmisten tavat pois ja tuon tilalle 

sinulle Minun tapani. Kun tutkit Elämääni, näet, että kuljin ympäriinsä tehden hyvää – mene ja tee 

samoin. Tuo heidät Minun Huolenpitoni alttarille ja anna Minun antaa sinulle näkemystä heidän 

sieluihinsa. Olen mukanasi näissä ponnisteluissasi, mutta sinun pitää olla aito, älä etsi keinoa 

sujauttaa Minut keskusteluun, pikemminkin anna henkeni virrata sinusta. Enkö sanonutkin… Älkää 

huolehtiko kuinka vastata tai mitä sanoa. Oikealla hetkellä sinulle annetaan se mitä sanoa? ” 

” Voit teeskennellä heistä kiinnostunutta voittaaksesi heidän luottamuksen tai voit olla aidosti 

rakastava ja heitä kiehtoo Minun Henkeni, joka työskentelee kauttasi. Loput… No niin… Ole 

luottavainen. Kaikki virtaa kauttasi ilman sinun vaivannäköäsi. Ota ensimmäiset askeleet ja Minä 

kohtaan heidät Armollani. ” 

 

 

190. Kunniakas Morsian Soihdun kera & Taivaaseennoston ajoitus 

 
MINUN KUNNIAKAS MORSIAMENI SOIHDUN KANSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on kanssamme, Sydänasukkaat. Ja minulla on todella jännittävä viesti jaettavaksi 
kanssanne tätä aamuna.  

Kun olin ylistämässä ja vietin aikaa Herran edessä tänä aamuna, Hän alkoi imeyttämään sydämeeni 
Hänen tahtoaan meille. Pystyin vaivoin odottamaan mennä istumaan tietokoneelle ja näppäillä 
tämä ylös, koska pystyin tuntemaan sen pursuvan joka huokosesta. Se on kaunis viesti – joten 
aloitan…  
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Minun kallisarvoiset ja rakkaat, Herra on kutsumassa teitä. Hän tarvitsee teitä, kadotetut, 
kuolevat, pimeydessä kompuroivat ovat itkemässä Häntä apuun kipuvuoteiltaan öisin. He ovat niin 
hukassa, niin hämmentyneitä, niin pimeyteen imeytyneitä.   

Hän on kutsumassa teitä, jotka olette saaneet kiinni Hänen Henkensä Sydänasukkaissa, niitä teistä, 
joita Hän on valmistellut tavoittaaksenne veljenne ja sisarenne, Hänen hellällä Rakkaudellaan ja 
paljastuksellaan, Kuka Hän todella on heille.  

Monet teistä ovat tunteneet tämän kutsun ja eivät ole tienneet, mitä tehdä sillä. Tiedättekö te, 
että meillä on valtava yleisö edessämme internetissä? Kyllä, valtava. Minä tavoitan vain 12000, 
kaverit. Hän haluaa tavoittaa 120 000 ja enemmän. Hän voi tehdä sillä saman, kuin Gideon teki 
300:lla, ne teistä, jotka ovat liekeissä ja joilla ei vielä ole laskujokea sille tulelle. Kyllä, hän kutsuu 
monia teistä, nuoria ja vanhoja, nousemaan omiin palvelutehtäviinne ja levittämään Hänen 
läheistä rakkauttaan ulkomaille.  

Internetissä on tilaa kaikille palvelutoimille, tässä ei ole kyse kilpailusta, tässä on kyse 
voimaannuttamisesta. Monilla teistä on pätevät ja perusteelliset panokset jaettavina 
sukupolvenne ja kaikkien nälkäisten ja janoisten kanssa. Teillä on ensimmäinen asia, joka 
tarvitaan, kaverit! Teillä on Jeesus ja läheinen yhteys Hänen kanssaan. Kaikki virtaa siitä, kaikki. Jos 
voitte ottaa tasoksenne Kristuksen Rakkauden, ilman, että ryhdytte typeriin todisteluihin tai 
reagoitte kaunalla, jos voitte tehdä niin – te olette pääehdokas tähän työhön.  

Jokainen teistä on yksilöllinen ja ainutlaatuinen, teillä kaikilla on jotain hyvin erikoista annettavaa, 
jotakin, mitä kenelläkään muulla ei ole: lahjanne, kutsumuksenne ja Teidän Jeesuksenne, joka 
täyttää teidät viisaudella päivä päivän ja päivän jälkeen, että te tulette olemaan kykeneviä 
ruokkimaan niitä, jotka tulevat luoksenne. Kaikki, mitä tarvitsette, on pikkuisen kuria, sitoutumista 
ja rakkautta. Aloittakaa vain näiden siemenillä ja katsokaa Hänen kastelevan ja saavan teidät 
kasvamaan jättiläismäiseksi tammeksi, jossa on tilaa kaikille pellon linnuille.  

Minä kutsun teitä myös. Te olette juoneet näistä vesistä ja kypsyneet niissä, nyt on aika tehdä 
Hänen äänensä kuulluksi kauttanne ja mennä kantamaan hedelmää. Jos jatkatte istumista ja 
juomista ja juomista, se saattaa johtaa siihen, että tulette haaleiksi uskossanne.  

Tänään hyvin vanha profeetallinen sana, joka sanottiin minulle, on täyttynyt. Tämä rakas Jumalan 
profeetta, joka on Herran luona nyt, oli eläköitynyt pastori ja hänellä oli paljon näkemystä. Herra 
antoi hänelle näyn minusta kantamassa soihtua läpi pimeän metsän; se valaisi tarpeeksi 
tehdäkseen polkuni näkyväksi. Mutta yhtäkkiä, se pursui loistavaa valoa, joka lävisti pimeyden ja 
teki metsän valoisaksi kuin päivällä.  

Hän näki nuorten ihmisten tulevan minun luokseni omine soihtuineen, joita ei vielä ollut sytytetty. 
He koskettivat minun soihtuani ja heidän soihtunsa leimahtivat liekkiin, kun he menivät kaikkialle 
maailmaan tämän valon kanssa ja levittivät sitä.   

Tämä profetia on täytetty. Te, jotka olette kuunnelleet ja saaneet Hänen rakkautensa liekit 
sydämiinne, teidän on aika mennä ja viedä tämä valo ihmisillenne, kansakunnallenne, 
perheellenne ja kavereillenne. Tämä valo on tarkoitettu välitettäväksi muille. Maailmassa ihmiset 
ovat käyttäneet kyyneleitä polttoaineena soihduissaan, ne tulevat syttymään – kun oikea tuli 
koskettaa niitä. Tämä rakkauden liike tapahtuu kaikkialla maailmassa, ei vain täällä.  

Herra on ottamassa käyttöön ja lähettämässä Hänen Rakastajansa, Hänen Morsiamensa viemään 
hääkutsua valtateille ja sivuteille.  
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Tämä ei ole sellainen elpyminen, jonka me olemme tunteneet täällä Yhdysvalloissa, missä jokainen 
seuraa jotakin suurta persoonallisuutta, merkkien ja ihmeiden kera. Ei, tämä on Rakkauden 
elpyminen, uskovien sydänten sisällä; se on merkki, se on ihme, se on kääntymys Häneen. Tähän 
uskomattomaan Rakkauteen. Hän vierailee niiden luona, joita te tavoitatte, jos otatte kutsun 
vastaan, Hän tulee voimaannuttamaan teidät viisaudella sytyttää ne kyynelten kastelemat soihdut. 
He ovat torjuttuja, kadotettuja, harhaanjohdettuja ja hämmentyneitä ja joilla on niin kovin 
Jumalan rakkauden nälkä. He tulevat tietämään totuuden, kun näkevät sen, he tulevat 
tunnistamaan Herran, koska Pyhä Henki on valmistelemassa sydämiä kaikkialla maailmassa. Kaikki, 
mitä tarvitaan, on teidän liekkinne, mutta sen täytyy olla pyhä ja puhdas – siihen ei saa olla 
sekoittuneena YHTÄÄN itsekkyyttä.  

Tällä kanavalla Herra on asettanut teille ennakkotapauksen, mielialan, sävyn, yhteisön. Tämä on 
malli teille, suuntaviivat suojelemaan Rakkautta, jota Hän luottaa teille. Käyttäytymisen 
suuntaviivat teille suojelemaan nöyryyttä, jota ilman te mitä varmimmin epäonnistutte. Jokaisen 
teistä täytyy nähdä veljenne ja sisarenne parempina kuin itsenne; arvokkaampina, hyveellisempinä 
– jopa kun se ei ole ilmeistä ymmärryksellenne.  

Tämä on Jeesuksen sydämen asenne… 5.Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella 
oli, 6. joka ei, vaikka Hän olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, 7. 
vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi 8. ja kun Hänet havaittiin 
olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, 
hamaan ristin kuolemaan asti.  Paavalin Kirje Filippiläisille 2:5-8.  

Ja teille tämä kuolema ristillä on kuolemista egoillenne, turhuuksille, suojeleville naamioille ja 
laitteille ja lähestyä toisia rehellisesti, alhaisena Jumalan edessä ja ihmisen. Minä tarkoitan, 
kohdatkaamme se. Kun te seisotte Herran edessä, ei ole mitään salattavaa. Ja meidän täytyy 
seisoa ihmisten edessä sillä tavalla myös, niin että he voivat samaistua Jumalan armoon – he 
voivat nähdä, että jos Jumala voi käyttää meitä, Hän voi käyttää heitä. Tämä on NIIN tärkeää.  

Tämä ei ole aika teidän saada kuvaa suuruudestanne ja saavutuksistanne päähänne. Tämä ei ole 
aika todistaa mitään kenellekään. Tämä ei ole aika kritisoida kirkkoja ja erehdyksiä, mitä he ovat 
tehneet. Minä lupaan teille, jos te otatte esille tuomion miekan, te tulette epäonnistumaan. Herra 
tulee sallimaan sen, mitä tuli muille – ja pahempaa – vallatakseen teidät ja kukistaakseen teidät 
epäonnistumisessa.  

Sivuhuomautuksena tässä pieni, lyhyt huomautus minulta… (Jackieltä). Se, mihin Clare tässä 
viittaa, ovat meidän omat mielipiteemme ja henkilökohtaiset tuomitsemisemme lähimmäisiämme 
kohtaan ja tuomitseminen yleensä. Tämä on kauhistus Jumalan edessä. Ne teistä, jotka ovat 
lukeneet ”Trumpet Call of God”-nettisivua ja jotka olette myös toitottaneet Hänen Sanaansa, 
nämä ovat Hänen Sanansa ja Hänen Miekkansa, joita me tulemme toitottamaan tälle Sukupolvelle, 
varoittaaksemme heitä ja herättääksemme heidät torkkumasta, mutta ilman, että lisäämme siihen 
omia mielipiteitämme ja perustelujamme siihen. Meidän tulee vain toitottaa, mitä on kirjoitettu, 
koska Hän on antanut meille tehtävän toitottaa Hänen Sanaansa… Tämä vain selventääkseni 
joitakin väärinkäsityksiä tässä etukäteen, niitä varten teistä, jotka auttavat puhaltamaan tätä 
Trumpettia. Hänen Kirjeensä tälle Sukupolvelle ovat saatavilla awaikeningforreality.com-
nettisivulta ja ne on linkitetty myös HeavenTalk ja jesus-comes.com-sivuille – Te voitte myös 
mennä suoraan eteenpäin trumpetcallofgodonline.com-sivulle – mikä on virallinen sivu 
englanniksi.  

( Clare ) Vain nöyryys ja palvelijuus tulevat loppuunsaattamaan Hänen päämääränsä ja pitämään 
teidät jaloillanne juoksemassa kisaa. Hän tulee olemaan sukkela sallimaan teidän kompastua ja 
langeta, jos turhamaisuus alkaa tihkumaan sisään, jos te alatte vähättelemään muita ja ette näe 
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heitä suurempina kuin itse olette. Kyllä, Hän tulee sallimaan paholaisten aiheuttaa teille 
lankeamisen.   

Ja te saatatte kysyä itseltänne, ”Kuinka voin pitää parempana jotakin, joka on prostituoitu, 
huumekauppias tai alemman luokan edustaja? Kuinka Minä mahdollisesti pystyn pitämään 
parempana sellaisia ihmisiä??” No niin, se on hyvin yksinkertaista. Jos te olisitte syntyneet heidän 
kenkiinsä, te ette olisi yhtään parempia kuin he olisivat. Itse asiassa vaatii paljon hyvettä heiltä 
tulla Herran luo, vastata Hänelle heidän alhaisesta asemastaan elämässä. Teidän 
syntymäoikeutenne – johon te synnyitte – on lahja teille, se ei ole mitään, jonka olisitte itse 
saavuttaneet. Herra ANTOI teille sen lahjan. 

Siispä te ette voi katsoa muihin ja sanoa, ”No niin, minä olen tehnyt tämän ja nyt minä olen tehnyt 
tuon.” Ei – JUMALA on antanut teille kaiken, mitä teillä on. Ja niin monet ihmiset toimivat 
korkeammalla hyveen tasolla kuin me toimimme! He kärsivät enemmän – hiljaisesti. He ovat 
kärsivällisiä. He ovat omistautuneempia. He tekevät oikean asian, silloin kun me teemme väärän. 
Tarkoitan, jos te tutkitte toisen henkilön elämää, te tulette löytämään paikkoja, missä he ovat teitä 
parempia.  

Siispä, pitäkää keskittymisenne siinä – aina, pitäkää keskittymisenne jonkun toisen hyvässä. Ja 
muistuttakaa itseänne, että jos te olisitte syntyneet heidän asemaansa, te ette olisi yhtään 
parempia – ja luultavasti, paljon huonompia. Joka tapauksessa, se on suuri ”tasoitus” laite minulle, 
se auttaa minua näkemään sen. Kun minä unohdan, Herra tekee sen todella ilmeiseksi! Siispä 
välttäkäämme sitä, että Hänen täytyy näyttää meille – menkäämme sinne ominemme!  

Älkää olko peloissanne. Hän rakastaa teitä ja mitä tahansa Hän tekeekään, on vain väliaikaista, 
säätämään teitä laittaakseen teidät takaisin oikeille raiteille. Hän tulee johdattamaan ja 
opastamaan teitä suurella hellyydellä. Hän tulee ruokkimaan laumaanne päivittäin, kun te ylistätte 
ja odotatte Häntä. Hän tietää täsmälleen, mitä tarvitaan ja milloin tarvitaan niille, jotka 
kuuntelevat teitä ja Hän tulee toimittamaan sen, jos te odotatte Häntä.  

Nyt minä haluan antaa teille sanan Taivaaseennostosta. Minä haluan teidän ymmärtävän, että 
tämä on minun vaikutelmani, ei välttämättä Herralta.  

Minun vaikutelmani on yksinkertaisesti tämä: niin kauan kuin sieluja juoksee päätä pahkaa 
Jeesuksen luo ja he kääntyvät, minä uskon, että Hän viivästyttää Taivaaseennostoa. Kun sielut 
alkavat kylmetä ja niiden lukumäärä, jotka tulevat Hänen luo, on täytetty, että Minä uskon, että 
Hän sallii Taivaaseennoston tapahtua. Nyt – huomatkaa kaverit, tämä on MINUN MIELIPITEENI!  

Juuri nyt on valtava mahdollisuus syyrialaisten ja irakilaisten muslimi pakolaisten 
maahanmuuttajien keskuudessa, he ovat saaneet turvapaikan Länsi-Euroopassa. He ovat nähneet 
tehdyt kauheudet, eivätkä halua olla missään tekemisissä Allahin uskon kanssa. He saavat yöllisiä 
näkyjä ja heille näytetään, kuka Jeesus todella on. Siispä, maaperä on hyvin hedelmällinen ja 
tuottaa satoa siellä. En näe, että Isä sallii Taivaaseennostoa, niin kauan kuin nämä ovat tulossa 
Hänen luokseen. 

Ottakaa se minun mielipiteenäni, pyydän. Ottakaa se sellaisena, kuin se on sanottu, se ei ole ”näin 
sanoi Herra.” Se on vaikutelma, joka Clarella on Jumalan sydämestä, ei mitään muuta.  

Nyt, mikä tahansa siitä voisi muuttua milloin tahansa ja se ei ehkä ole Jumalan sydämen mukaista 
ollenkaan. Herra sanoi minulle kuukausia, ei vuosia. En voi muistaa, milloin Hän sanoi sen – luulen 
että se oli… en voi muistaa, milloin Hän sanoi sen. Mutta minä tiedän, että jotkut teistä seuraavat 
minua todella hyvin ja te olette merkanneet en kalentereihinne… Hän myös kertoi minulle 
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kesäkuussa viime vuonna. Mutta australialaisten ihmisten rukoukset olivat erittäin paljon apuna 
sen viivästyttämisessä, mikä oli tulossa tapahtumaan Yhdysvalloissa ja aloittamaan koko asian.  

Nyt, jotta tulkittaisiin se kirjaimellisesti, kun Herra sanoi ”kuukausia, ei vuosia”, minun täytyisi 
sanoa, että sen pitäisi olla 23 kuukauden sisällä päivämäärästä, joka Hän sanoi minulle. Koska 24 
kuukauden jälkeen, se olisi ”vuosia”. Monikko. Mutta Hän on Jumala ja paljon riippuu meistä ja 
kuinka maailma reagoi armoon.  

Nyt teille on kerrottu olla harkitsematta Taivaaseennoston aikaa suunnitelmissanne, mutta 
pikemminkin, kun se tapahtuu, te tulette tietämään. Hän haluaa, että teidän, kaverit, olla 
ryhtyneenä tekemään Hänen töitään, kun Hän tulee. Ne, jotka ovat elämään ikävystyneet, loppuun 
uupuneet hyvän tekemisestä ja uskossaan haaleita… tulevat istumaan kattojen harjoilla 
katselemassa Häntä ja kun Hän tulee, he saattavat yhä olla kattojen harjoilla katselemassa veljiään 
ja siskojaan, jotka olivat tottelevaisia… nousevan ylös, samaan aikaan, kun heidät jätettiin jäljelle.  

Siispä, älkää aloittako odottamaan ja katselemaan Taivaaseennostoa jälleen. Ottakaa katseenne 
pois palkinnosta ja siirtäkää se kadotettuihin. Minä uskon, että rakkautenne ja sitoutumisenne 
heihin tulee olemaan aivan sen öljyn lähde pullossanne, joka ei koskaan tyhjene. Tiedättehän, 
minä näen sen tällä tavalla: minä näen ne, joiden öljyt loppuvat, ovat niitä, jotka ovat istumassa ja 
odottamassa Taivaaseennostoa. Sen minä näen hengessä. Ja sen minä vaistoan. Armeliaisuuden ja 
Tottelevaisuuden öljy on mennyt – ja he eivät tee muuta kuin odottavat.  

Ja kun muut ovat kiireisinä Herran asioilla, heidän pullonsa täytetään jatkuvasti ja täytetään ja 
täytetään ja täytetään, siispä heiltä ei se lopu koskaan. Se on vain minun käsitykseni. Siispä ottakaa 
silmänne palkinnosta ja siirtäkää ne kadotettuihin. Mutta jos löydätte itsenne katonharjoilla 
istujien joukosta, olkaa varuillanne: te saatatte olla siellä yhä, kun Morsian on otettu. Tämä ei 
saata olla suosittua kuulla, mutta minulla ei ole teidän verenne käsissäni, väärän toivon 
antamisesta teille.  

Pyysin Herraa, jos Hänellä oli mitään sanottavaa… ”Minun sydämeeni koskee nämä, jotka ovat niin 
hukassa, sielu, joka rukoili universumilta liettä, oli vain yksi miljoonista, jotka ovat täysin 
hämmentyneitä siitä, kuka Minä olen. Tämä on Minun Sydämeni. Tämän vuoksi Minä vuodatan 
loputtomasti kyyneleitä. Ne, jotka todella Rakastavat Minua, eikä vain ajatusta olla Minun 
Morsiameni – mutta ne, jotka aidosti rakastavat Minua, tulevat tunnistamaan tämän kutsun 
toimintaan ja antamaan kaikkensa, olipa se sitten kadotettujen tavoittamista käyttämällä 
internettiä tai rukoilemista ja tukea palvelijoita, joilla on Minun Sydämeni.”   

”Kaikilla teillä on osanne tehtävänä. Kukaan ei ole suurempi kuin toinen. Ne, jotka istuvat kotona 
ja rukoilevat ovat pyörän keskiössä voimaannuttaen sitä. Ne, jotka menevät maailmaan ja 
koskettavat, ovat puolat, jotka koskettavat vannetta. Jokaisella on tasapuolinen osa tehtävänä. 
Kaikki tullaan palkitsemaan annettujen armojen mukaan ja jotka on käytetty tottelevaisuudessa 
Minun tahtoni mukaan. Kukaan ei ole ketään toista suurempi. Minä olen lähde. Minä olen teidän 
Ainoa Lähteenne. Kaikki te olette työntekijöitä, kutsuttuja tekemään työtä olkapää olkapäätä 
vasten, käsi kädessä. Seuratkaa Minun Henkeni johdatuksia ja te tulette täyttämään Minun 
tahtoni.”  

”Minä olen ylpeä teistä, Minun Morsiameni. Minä näen edessäni nousemassa kunniakkaan Kirkon, 
ilman pilkkua, ryppyä tai tahraa. Minä näen nousemassa Minun edessäni Minun elämäni 
Rakkauden, somistettuna jalokivillä.”  

”Menkää eteenpäin rohkeudessa ja sitoutumisessa ja tietäkää, että rakkautenne veljiänne ja 
sisarianne kohtaan on vaatteenvalkaisijan valkaisu, joka poistaa jokaisen viimeisen tahran 
puvuistanne.”    
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Markuksen Evankeliumi 9:3 

Ja Hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi, niin ylen valkoisiksi, ettei kukaan vaatteen valkaisija maan 
päällä taida semmoiseksi valkaista. 

 

 

191. Jeesus sanoo… Aukaiskaa Epäuskon Sulkuportit 

 
AUKAISKAA EPÄUSKON SULKUPORTIT  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Siispä, tämä on viesti, joka Hänellä oli…  

Herramme Jeesuksen suloinen siunaus ja rauha olkoon kaikkien teidän kansanne, Sydänasukkaat.  

Tämä viesti on Sulkuporteista. Sulkuportteja on käytetty katkaisemaan vedenvirtaus jonkinlaisissa 
kanavissa: kanaaleissa, virroissa. Kun portit nostetaan ylös, vesi tulee takaisin. Tulvaportit ovat 
hyvin samanlaisia kuin ne, mitä Herra käyttää tässä analogissa kuvaamaan yhtä asioista, joita 
meidän täytyy työstää, kun me yritämme tavoittaa ihmisiä Hänen puolestaan.  

 Oi, Herra, tänä aamuna on ollut niin vaikeaa ja ajatukset ovat harhautuneet – näen jatkuvasti 
Espanolan ja siitä eteenpäin, ympärillä olevan autiomaan syrjäiset alueet ja ihmiset ovat 
eristäytyneet ja heitä on vaikea tavoittaa, muuten kuin ehkä radiolla. Ja siinä minun sydämeni 
näyttää olevan. Ohjaa minua, Herra, imeytä minuun suunta, johon Sinä haluat minun menevän. 
Minun sydäntäni särkee heidän puolestaan.  

Ja se, mitä näin, oli vain eristettyjä taloja erämaassa. Ja ihmiset, jotka asuivat niissä paikoissa, 
olivat eristettyjä muusta yhteisöstä. Ja minulla oli vain sellainen tarttuva yksinäisyyden tunne. 

( Jeesus ) ”Kyllä, sinä olet lukenut Minun Sydäntäni niistä, jotka ovat eristettyjä. He ovat kaikkein 
taipuvaisimpia hyökkäyksille uskoa vastaan ja tuomitsemiselle. He riutuvat toivosta, synti ympäröi 
heitä – ja he, jotka ovat kovin huumeisiin ja alkoholiin taipuvaisia. Oi, kuinka Minä kaipaan tuoda 
heille toivon viestin! Että Minä en ole hylännyt heitä, Minä en ole heittänyt heitä pois tai 
unohtanut heitä – pikemminkin joka päivä Minun Sydämeni sykkii voimakkaammin ja 
voimakkaammin heidän vuokseen, lähettäen heille lukemattomia armoja, pitääkseen heidän 
uskonsa pinnalla. Ja kutsuen Minun ihmisiäni palvelemaan heitä.”  

”Maalla eläminen voi olla hyvin tuhoisaa; sillä on omat haittansa, enimmäkseen eristyneisyys ja 
yksinäisyys. Evankelistojen katsominen TV:stä ei aina tavoita sisintä, epävarmimpia ja 
kyseenalaistavimpia paikkoja.”  

”Minun uskolliseni – etsikää sieluja, joilla ei ole mitään, niitä, jotka ovat jäännet pois kirkoista ja 
tuntevat syyllisyyttä, hämmennystä ja tyytymättömyyttä. Heillä on kysymyksiä, joihin ei koskaan 
vastattu ja tekemisissään muiden kristittyjen kanssa, monelle heistä jäi enemmän epäilyjä 
Minusta, Minun rakkaudestani heitä kohtaan ja siitä missä he seisovat Minun kanssani, kuin mitä 
heillä oli alussa.”  

”Syyllisyyden ies on laitettu monen, monen olkapäille – heidän, jotka ovat hylänneet veljien 
kokoontumisen. Hyvin yksinkertaisesti, heitä ei ruokittu, he eivät kasvaneet, heitä ei parannettu ja 
kasvatettu ja syvällä, syvällä sisällään he tunsivat, että kirkossa käynti oli tyhjä, ihmistä miellyttävä 
tapahtuma.”  
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”Mutta se ei tee tyhjäksi Minun läsnäoloani, Minun aktiivista olemassaoloaan heidän elämissään. 
Minä olen heidän kanssaan hyvin suurella tavalla, mutta useimmat ovat niin raskaan 
tuomitsemisen ikeen alla, että he välttävät rukousaikaa Minun kanssani. He välttävät ylistystä, 
ajatellen sen olevan vain yritystoimi. He välttävät ottaa rukoustaakkaa muiden puolesta, koska 
heitä on huijattu ajattelemaan, että heidän rukouksiaan ei ole kuultu tai ne eivät ole päteviä.”  

”Näettekö, kuinka syvälle Saatana on linnoittanut itsensä näihin sieluihin? Kuolettava apatia 
asettuu heihin. Toivottomuuden tunne, koska he tuntevat, että ovat epäonnistuneet sopia 
mukaan ja he pettivät Minut myöskin. Näitä Minä haluan sinun etsivän. Heitä on KAIKKIALLA. Kyllä, 
he ovat naapurissa ja heitä on ympäriinsä jokaisessa liikkeessä, jossa käyt usein. He, itse asiassa 
ovat luopuneet itsestään ja heille on jäänyt kaipuu, jota he yrittävät tukahduttaa, ”Kuinka minä 
pääsen takaisin Jumalan hyviin armoihin?”.”  

”Heidän esteensä on väärä syyllisyydentunto. Ihmisten tapojen vuoksi, kirkoissa heidän tarpeensa 
eivät täyttyneet, heitä on johdettu uskomaan, että heissä on jotakin väärin. Oi, kyllä, he tulevat 
löytämään vikaa kirkoissa ja pastoreissa, mutta oikeuttavan kuoren alla, he ovat syvästi vailla 
harhakuvitelmia uskosta ja jopa Minusta.”   

”Heitä jää pois kirkoista joukoittain. Miksi? Koska Minä avaan heidän silmänsä tyhjyydelle, mitä he 
tuntevat siellä. Useimmat eivät oivalla, että heidän tulee tuoda Minut kirkkoon ja ylistää Minua 
sinä päivänä – pikemminkin he menevät kohtaamaan Minut. Ja jos Minä en voitele ylistystä ja 
opetusta, he jäävät pettyneiksi.” 

”He kaipaavat läheisyyttä, yksinkertaisesti ilmaistuna. Läheisyys on jotakin, jota mikään kirkko ei 
voi tarjota heille, vaikka se pitäisi opettaa. Tähän Minä sinut lähetän – opeta läheisyyttä Minun 
kanssani, opeta erottelua - erottelukyvyn käyttöä, opeta nöyryyttä, opeta ennen kaikkea, että 
Minä kaipaan heidän kohteliaisuuksiaan enemmän kuin mitä he kaipaavat Minua. Minä tunnen 
heidät ja rakastan heitä ajatusten harhautumiseen asti, aivan siinä missä he seisovat.”  

”Avaa ovi Minulle, sovita Minut yhteen Minun ihmisteni kanssa!”   

”Monet teistä ovat tehneet suuria läpimurtoja suhteessanne Minun kanssani. Te aistitte Minun 
läsnäoloni, te tunnette Minun mielihyväni ja mielipahani asioista ympärillänne. Te tiedätte, että 
Minä rakastan teitä ja tulen puhumaan kanssanne, siispä te kuuntelette ja kuulette Minua… vaikka 
useampia teistä täytyy opettaa, että Minä en käytä megafonia kommunikoimiseen. Se tapahtuu 
väräyttämällä sydämessänne sanojen kera. Kun te kerran poistatte epäuskon sulkuportit, se voi 
virrata ja päiväkirjan pitäminen on iso asia, joka pitää sen virtaamassa ja virtaamassa ja 
virtaamassa. Tiedättekö, että Minä voisin helposti pitää teidät kiireisenä kuuntelemassa Minua 
tunnin? Joka päivä Minulla on jotakin tuoretta ja uutta sanottavaa teille.”  

”Ne teistä, jotka käyttävät voideltuja viestejä Raamatusta tai hartauskirjasta, kuten Raamatun 
Lupaukset-kirjasta, ne teistä, jotka luottavat Minuun tarpeeksi rukoillakseen ja avaavat juuri 
oikean asian, te TIEDÄTTE ilman epäilyksen häivääkään, että Minä olen teidän kanssanne. Minä 
todistan sen joka kerta, kun te avaatte Raamatun tai hartauskirjan. Todella se hämmästyttää teitä. 
Ja Minua myös, Minä myös olen hämmästynyt – mutta en sitä, että Minä puhun teille, Minä olen 
hämmästynyt siitä epäuskon esteestä, jonka te laitatte lähteen lähteelle!”  

( Clare ) Kun Hän oli puhumassa, ajattelin itsekseni… ”minä” en ole sellainen, olenko minä, Herra?”  

( Jeesus ) ”Kyllä, Rakkaani, Minä mitä varmimmin olen puhumassa sinulle. Sinä tulet Minun 
luokseni melkein joka päivä ajatellen, ”Aikooko Hän puhua minulle tänään?” (Clare: Se on totta… 
Minä teen niin…) Kun Minä olen todistanut kerta kerran jälkeen, Minä olen tässä ja täynnä 
viisautta jaettavaksi kanssasi. Ei silloin, kun tunnet olevasi arvollinen, ei silloin, kun tunnet olevasi 
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voideltu tai täynnä Minun Henkeäni, ei kun tunnet, että olet tehnyt jotakin, mikä ei miellytä 
Minua. Ei, millään niistä ei ole mitään merkitystä Minun halulleni puhua sinulle päivittäin.”  

”Kun sinä aukaiset epäuskon sulkuportin, Clare, kun sinä vastaanotat ensimmäiset sanat, sitten 
nämä elävät vedet voivat pursuta sisältäsi, koska Minä elän sinussa ja Minä olen kaiken elämän 
lähde ja kaiken viisauden lähde.”  

”Siispä, suuri osa työtäsi on sielujen ennallistamisessa Minulle, on epäuskon sulkuporttien 
aukaiseminen, vakuuttaen heidät heidän suuresta arvostaan Minun silmissäni. Vakuuttaen heidät, 
että heidän elämällään on hyvin ainutlaatuinen ja tärkeä tarkoitus. Että Minä käytän jokaista siihen 
asti, kuin he ovat halukkaita tulemaan käytetyiksi.”  

”Jos he ovat äitejä, Minä käytän heitä rakastamaan aviomiehiään ja lapsiaan ja kasvattamaan 
heidät tavalla, jolla heidät pitäisi. Jos he ovat liikemiehiä, Minä esittelen mahdollisuuksia heidän 
elämissään todistaa osakkuusyrityksilleen. Ja kun he kypsyvät, Minä tuon myös heidän eteensä 
haasteen olla rehellinen ja uskollinen Minulle, mikä hyvin usein maksaa heille paljon. Mutta 
jokaisessa näistä pienistä skenaarioista, usko leviää ja kasvaa. Paikka, joka on kaikkein useimmin 
kitukasvuinen, on heidän oma syvällä sisällä oleva mielipide itsestään ja väärä käsitys siitä, että he 
eivät ole Minun arvoisiani – tämä pitää heidät erossa läheisyydestä Minun kanssani.” 

”Mikä uskon tappaja se onkaan! Minä en kutsunut teitä olemaan arvollisia – Minä kutsuin teidät 
uskomaan, että Minun uhraukseni Ristillä, kun Minä revin Temppelin esiripun ja paljastin Kaikkein 
Pyhimmän, että Minun armoni on riittävä teille; riittävä tekemään teistä arvollisia olemaan 
läheisissä kosketuksissa Minun kanssani ja Minun seurassani. Tämä on valtava haaste, ei vain sen 
vuoksi, koska maailma jatkuvasti alentaa miehiä ja naisia, vaan koska vihollinen on vahvistamassa 
raudanlujan syyllisyyden ikeen, joka ikuisesti vainoaa heidän ajatuksiaan ja hidastaa avoimuutta 
Minun kanssani rukouksessa. Tästä tulee sulkuportti, joka sulkee salaisen paikan, jossa Minä olen 
läheisessä kosketuksessa sielujen kanssa.”  

”Avatkaa sulkuportit, Minun palvelijani. Teidät on kutsuttu ja valittu. Kyllä, valmistelkaa Herran tie. 
Avatkaa sulkuportit, että kaikki ihmiset saattaisivat sovitella Minun kanssani suloisessa ja hellässä 
rakkaudessa. Juuri sellaisina, kuten he ovat.” 

 

 

192. Jeesus selittää meidän pahinta Vihollistamme 

 
TEIDÄN PAHIN VIHOLLISENNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Herran viisaus ja siunaus ovat kanssamme, Sydänasukkaat.   

Tämä on mielenkiintoista. Kun saavuin ylistykseen tänään, vietin pitkän aikaa ylistyksessä ja en 
vain saanut yhteyttä Herraan. Minä tiedän, että te kaverit voitte samaistua siihen – se voi olla niin 
turhauttavaa.   

Siispä, kun viimein tiesin, että oli aika lopettaa ja kuunnella viestiä varten, vaikka en tuntenut 
erityistä voitelua, minä vain pysähdyin joka tapauksessa ja kuuntelin ja tarpeeksi varmasti – Hän oli 
siinä. Kuten Hän opetti meille eilisen opetuksessa…  
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Jeesus sanoi… ”Vain oleta Minun olevan siinä, koska Minä olen siinä. Se ei riipu siitä, oletko ollut 
hyvä vai paha, Minä olen silti siinä.”  

( Clare ) Siispä, tässä minä olen, Herra, on ollut todella vaikeaa olla kykenemätön tuntemaan Sinut 
syvästi. Sinähän tiedät, että minä en voi elää ilman Sinua päivästä päivään. Minä tiedän, että Sinä 
olet tässä, olen nähnyt ja tuntenut Sinut ja minä tiedän sen uskon kautta. Mutta ei mikään, ei 
mikään tässä maailmassa voi korvata Sinun halaustasi ja Sinun Henkesi täyttymistä sydämessäni 
joka aamu.  

( Jeesus ) ”Voitko sinä hyväksyä ja vastaanottaa uskon kautta, että vaikket tunne sitä, Minä olen 
joka tapauksessa imeyttämässä sinua Itselläni?”  

( Clare ) Sinun avullasi minä pystyn… mutta silti, se on vaikeaa, Herra. Sitten sain ajatuksen, kun 
Herra mainitsi ”imeyttämisen Itsellään”. Ajattelin, ”Tiedättehän – minun pitäisi vastaanottaa 
Ehtoollinen,” koska silloin minä todella tunnen armon imeytymisen.  

Minulla oli tarkoitus vastaanottaa Ehtoollinen tunteja sitten, ylistyksen ja rukouksen aikana, mutta 
unohdin sen koko ajan. Siispä, vastaanotin Ehtoollisen ja vietin jonkun aikaa kiittäen Häntä Hänen 
armoistaan – ja Hän oli aivan siinä, Hänen leukansa minun otsallani. Hän piteli minua Hänen 
sydäntään vasten ja Hän vetäytyi kauemmas ja Hän aloitti, ”Katsohan, sinä olet ajatellut kaikkia 
muita paitsi Minua tänä aamuna… sinun mielesi on ajelehtinut niin ja niin monenteentoista eri 
paikkaan.”  

Herra, en voi kontrolloida mieltäni – se on kuin pakoauto, jossa ei ole jarruja, kallistuen alaspäin 
vuoren rinnettä, eikä ole mitään, miten pysähtyä! Ei edes sitomisrukouksen avulla.  

( Jeesus ) ”Minun rakkaani, mitä enemmän sinä eristät itsesi maailman huolista, sen vähemmän 
aivoillasi on mahdollisuuksia kutsua mielikuvia, muistoja ja sen sellaista. Pieniä haluja, kuin pienet 
ketut voivat myös haitata keskittymistäsi. Mitä vähemmän olet tekemisissä maailman kanssa, sen 
selvempi on mielesi, Clare.”  

( Clare ) Se on totta, Herra. Minun on täytynyt etsiä talvikengät ja pikkutakki tänne aamuja varten, 
aamut ovat niin kylmiä, kun menen rukoukseen. Se sai minut ostamaan netistä sopivan. Mikä on 
aina vaarallista, koska kun saan tietyn ajatuksen päähäni, minä etsin, kunnes löydän sen. 
Rahanhimo, Musta Pantteri, joka väijyy minua, tekee läsnäolonsa tiettäväksi. Niille teistä, jotka 
olette uusia kanavallamme, minun taustani on hyvin taiteellinen, omistushaluinen ja 
materialistinen. Minä olen jatkuvasti liehitellyt kauniita asioita, siihen pisteeseen asti, että Herra 
oli minun elämäni kehällä, ei sen keskellä.  

Paras asia, joka koskaan on minulle tapahtunut, on kun me myimme kaiken ja menimme elämään 
mökkiin Poconon vuoristoon Pennsylvaniassa. En ollut koskaan ollut vapaampi, onnellisempi tai 
lähempänä Herraa elämässäni. Se kokemus asetti ennakkotapauksen, joka auttoi minua 
pääsemään yli pantterista. Mutta se on yhä hengissä lihassani ja tekee olemassaolonsa tiettäväksi, 
kun alan tehdä typeriä asioita itselleni, kuten ostaa. Toiset sielut pystyvät laittamaan sen pois, 
mutta en minä. 

Jäljittäessäni pantterin lähdettä, näin unen siitä, kun minusta ensin tuli kristitty. Olin uimassa 
järvessä kesämökillämme ja yhtäkkiä suuri, lihaksikas musta pantteri tuli uiden minua kohti ja yritti 
hukuttaa minua. Taistelin sen kanssa koko mahdillani. Se meni pinnan alle ja ajattelin, ”Se on 
kuollut.” Sitten se tuli pintaan ja veti minut pinnan alle ja ajattelin, ”Minä kuolen.” Edestakaisin, 
edestakaisin. Uni päättyi, ennen kuin pystyin sanomaan, kumpi voitti. Luulin tehneeni siitä lopun, 
ennen kuin heräsin, mutta pystyinkö olemaan todella varma?  



 
295 

 

En tiennyt siihen aikaan, mistä unessa oli kyse – minulla ei todella ollut aavistustakaan. Sitten se 
paljastettiin minulle: Rahanhimon demoni oli nimetty minulle, houkuttelemaan minua pois Herran 
luota. Ja niin se teki, monien vuosien ajan ennen Poconosta. Mutta se on yhä kurkkimassa 
varjoissa.  

Voiko kukaan teistä samaistua? Onko teillä mustaa pantteria? Ehkä se on suosio, voima, raha, 
huumeet, alkoholi, seksi tai ruoka? Mitä tahansa se on, se vetää teidät pois Jeesuksen luota, 
haluilla, jotka ovat hedelmättömiä ikuisuudessa ja voivat helposti johtaa kadotukseen.  

Mutta ajatukset, joita minua kohti vuodatettiin, eivät koskeneet niin paljon ostamista, ne koskivat 
pikemminkin menneitä virheitä elämässäni, typeriä erehdyksiä, joita olin tehnyt ja ne loukkasivat 
muita. No niin, me kaikki tiedämme, kuka syyttää veljiä päivin öin.  

Useita kertoja muutaman viime minuutin aikana näin miehen, joka on aika tanakka ja jolla on 
leveä otsa ja hyvin voimakkaat silmät, jotka näyttävät vastustavan minua, hän istuu suoraan 
vastapäätä minua ja yrittää sekoittaa ajatuksiani tuomalla mieleeni muita asioita.  

”Herra, onko tämä todellista… vai kuviteltua?”  

( Jeesus ) ”Se on kuviteltua, mutta hyvä kuvaus lihallisesta luonteestasi, vastustava aie, joka tulee 
itsensä tielle. Kyllä, se on sinun lihasi ruumiillistuma. Sen hahmo on itsepäinen, härkämäinen, 
kyykyssä ja vakaasti asettunut vastustamaan henkeäsi, joka on kuin viaton pieni lapsi. Tämä on 
sinun suurin vihollisesi, Clare. Kukaan muu ei voi tehdä suurempaa vahinkoa sinulle, kuin sinä. Ei 
kukaan. Mutta ajattelin, että ehkä paljastamalla sinulle, miltä se näyttää, sinä tulet ymmärtämään, 
mitä meidän täytyy yhdessä kukistaa.”  

( Clare ) Tämä Pyhä Kirjoitus tuli mieleen, Paavalin Kirje Galatalaisille 5:16-17.  

16.Minä sanon: Vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.  

17.Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa 
vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä te tahdotte.  

No niin, se ei voi kilpailla, kun Sinä olet mukana, Herra?  

( Jeesus ) ”Ei niin nopeasti Minun Rakkaani, ei niin nopeasti. Lihasi on ollut kanssasi 
hedelmöityksestä lähtien ja sillä on tahto säilyä hengissä itsellään. Sillä on oma vaistomainen 
reaktionsa havaittuihin uhkiin Nälkä, kylmä, väkivalta, kritiikki. Oi, ei ole tapaa selittää teille lihan 
voimaa, joka sillä on jäsentesi yli.”  

”Hengellä on paljon erilainen agenda: rakkauden etsiminen, vahvistus ja tarkoitus. Silloin kun 
nämä kaksi sekoittuvat tai kun toinen valtaa toisen, silloin ongelmat alkavat. Käynnissä on jatkuva 
ylivallasta kamppailu, niin kauan kuin toinen ei hallitse toista. Silloin kun sielu tyytyy lihaansa, no 
niin, taistelu on ohi. Liha on voittanut. Aika ajoin, vilauksia siitä, mitä olisi voinut olla, pulpahtaa 
pintaan tietoisuuteen, mutta hetken mielihyvä ja havaittu hankaluus tavoittaa unelmianne 
painavat ne pinnan alle.”  

”Kun sielu syntyy uudelleen ja Minulle annetaan täysi pääsy haluluontoon, Minä alan kääntämään 
sitä järjestelyä ylösalaisin. Minun Henkeni avulla te tulette tietoisiksi jostakin suuremmasta, kuin 
hengissä säilyminen ja hetken mielihyvät, te alatte kaivata teidän Taivaallista kotimaatanne ja 
vapautta, jota te saatte siellä. Te alatte muistamaan avainhetkiä, kun Minä olen esitellyt teille 
unen tai vision tai jopa profeetallisen sanan. Ja jokin sisällänne värähtää. Siinä vaiheessa, Minä 
alan ottamaan teitä kädestä kiinni ja nostamaan teitä ylös teidän välinpitämättömyyden ja 
epäonnistumisten, menetettyjen tarkoitusten ja mahdottomien unelmien sängystänne.”  
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”Silloin kamppailu on käynnissä. On olemassa joitakin niin kurinalaisia, joille tämä vaikuttaa hyvin 
pieneltä ongelmalta. Toisaalta, paljon siitä, mikä motivoi heitä ennen heidän kääntymystään, sillä 
oli tekemistä maailman kanssa, voiman, vaikutusvallan, maineen ja kunnian. Kyllä, heissä, jotka 
ovat kääntyneet, on yhä jäljellä korruptiota, vaikka he näyttävät olevan hämmästyttävän hyvin 
itsensä hallitsevia ja saavutuskykyisiä. On yhä syvällä olevia, melkein tunnistamattomia asioita, 
joilla on taipumusta vaikuttaa heidän päätöksiinsä. Tämä myös on lihaa. Vaikka se ei näytä olevan 
lihallista, se on yhtä lihallista kuin mässäily.”    

”Kaikki te olette yhä tekeillä oleva työ. Kukaan ei ole saapunut perille. Ja sillä hetkellä, kun te 
havaitsette sen itsessänne, Minä tulen nopeasti pelastamaan teidät nöyryyden oppitunnilla, 
ettette menehtyisi ylpeyteen ja olettamukseen.”  

”Hyvin harva sielu välittömästi kuolettaa kaiken lihansa ja tyhjentää itsensä antaakseen Minulle 
ylivallan elämissään. Ja tällä tarkoitan, että jopa ne teistä, jotka ovat tehneet tämän asian, teillä 
silti on Minua kiittäminen, sillä Minä annoin teille sen luonteenlaadun ja armon.”  

”Lopussa, Clare, kaikki jäävät puuttumaan armosta ja Jumalan täydellisyydestä.”  

( Clare ) Siispä, miksi Sinä otit tämän asian esille, Herra?  

( Jeesus ) ”Minä haluan teidän kaikkien tietävän, että te kaikki olette aivan samoilla tikkaiden 
askelmilla kuin vieressänne oleva sielu. Unohtakaa ajatus siitä, että olette jotakin toista edellä 
pyhyydessä, se on väärä käsite kerta kaikkiaan. Katsokaahan, se mikä antaa sielulle vaikutelman, 
että on muita edellä, on puhdas armo – ja armo on Minun omistukseni, ei heidän. Siispä, jos Minä 
poistaisin kaiken armon, te putoaisitte pohjimmaiselle askelmalle jälleen.”  

”Armo sallii teidän tehdä yhteistyötä, armo voimistaa teitä periksiantamattomuudessa, armo pitää 
teitä paikallaan, silloin kun te olisitte romahtaneet ja paenneet. Armo täyttää teidät 
ymmärryksellä, armo ohjeistaa teitä päätöstenne lopputuloksesta. Armo liikuttaa omaatuntoanne 
käyttäytymään tottelevaisuudessa Minun tiedetylle tahdolleni. Poistakaa armo ja teillä ei ole enää 
mitään arvoa jäljellä. Piste. Koska silloin liha ottaa vallan. Silloin tanakka, päättäväinen, itsepäinen 
liha alkaa tekemään teidän päätöksiänne.”  

”Katsohan, surullista kyllä, tämä näkökulma puuttuu palvelijoilta, joita harjoitetaan ja jotka 
valmistuvat seminaareista. He oppivat valloittamaan maailman, eivät itseään. Minä mieluummin 
haluaisin yhden raa`an timantin, joka on lihallinen, kuin kymmenen jalokiveä, joilla ei ole 
aavistustakaan”  

”Tämä on toinen syy, miksi ihmiset ovat lähtemässä kirkoista – heille ei opeteta, kuinka kukistaa 
lihansa. Itse asiassa, heille opetetaan, kuinka saada pyhyyden ulkomuoto ulospäin ilman, että on 
kykyä kukistaa heidän omia nimenomaisia intohimojaan.”  

”Minun Ihmiseni, kun te nousette palvelemaan Minua, olkaa erityisen huolellisia sisäisen itsenne 
kanssa. Tuntekaa itsenne hyvin ja luottakaa täysin Minun kaikenkattavaan armooni tai te tulette 
epäonnistumaan. Jos te nostatte itsenne muiden yläpuolelle, teiltä puuttuu ymmärrystä. Kun te 
näette, että tämän kaikki hyvä tulee Minun armostani, te kuljette nöyrästi Minun edessäni ja 
ihmisten edessä ja etsitte Minua joka päivä, miten kulkea ja saadaksenne voimaa saattaa se 
loppuun.”   

( Clare ) Oi, Herra, anna minulle anteeksi, minä tunnen, että laitan nämä ajatukset päähäni, et Sinä.  

( Jeesus ) ”Ehkä sinä tunnet sillä tavoin, koska Minä jatkuvasti syötän näitä ajatuksia sinulle, Clare. 
Todella, joka päivä, mielesi täyttyy enemmän ja enemmän Minun ajattelullani, se on vain 
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luonnollista kanssakäymisen vuoksi. Se on tavallista. Sinä alat toimia, näyttää ja ajatella kuin hän, 
jonka seurassa vietät eniten aikaa. Älä pelkää, Clare, sinä et keksi tätä. Katso Minuun.”  

( Clare ) Vaihdoin keskittymiseni tietokoneelta Häneen ja Hänen kasvonsa tulivat niin kirkkaiksi ja 
helliksi. Hän näyttää niin paljon Ray Downingin maalausten Jeesukselta. Niin paljon. Hän ilmeensä 
on niin hellä ja melkein haikea… aiotko sinäkin epäillä Minua? Olen pahoillani, Herra, minä olen 
itseni pahin vihollinen, kuten Sinä sanoit.  

( Jeesus ) ”No niin, sinun kunniaksesi, jos et olisi koetellut henkiä, et olisi ollut hyvä esimerkki 
muille. Sinun täytyy olla varovainen. Mutta ymmärrä, että kun hyveen portti on hylätty, silloin 
paholaiset tulevat sisään.”  

”Nöyryys, tietoisuus hauraudestanne ja täydellinen riippuvuutenne Minusta: ne ovat hyveen 
portin saranat – hyveen, joka suojelee sinua – jopa itseltäsi, pahimmalta vastustajaltasi.”  

”Mutta älä pelkää. Jokaisen uuden päivän myötä, kun sinä kasvat tietoisuudessa ja 
tottelevaisuudessa, tulee helpommaksi ja helpommaksi tietää ilman epäilyksen häivääkään, että 
Minä olen sinun voimasi lähde, sinun Ainoa Lähteesi.” 

 

 

193. Jeesukselta: Rakkaudella 

 
JEESUKSELTA… RAKKAUDELLA 

Jeesuksen Sanoja Sisar Clarelle, 23. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Olkoon Herran siunaukset teidän kanssanne, Sydänasukkaat. Hän todella on meidän 

kanssamme. Ja tänään Hän antoi meille ohjeen armeliaisuudesta. Minä kysyin Häneltä… Herra, 

mistä Sinä haluat puhua tänään?  

( Jeesus ) ”Minä tulen puolustamaan leskeä ja orpoa. Minä tulen aukaisemaan Minun kassalippaani 

ja vuodattamaan heille Minun siunausteni runsautta. Tämä on vuodenaika, jolloin monet ovat 

puutteessa, kun muut paistattelevat luksuksessa.” 

( Clare ) Minua muistutettiin Pyhästä Kirjoituksesta, Jaakobin Kirje 1:27… ”Puhdas ja tahraton 

jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän 

ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.”  

( Jeesus ) ”Minun Morsiameni, katsokaa huolellisesti niitä, jotka tällä viikolla ja tänä vuodenaikana 

tarvitsevat jotakin. Köyhillä ja yksinäisillä on suuri masennus tänä vuodenaikana. Minä toivon 

koskettavani heitä Minun Rakkaudellani teidän kauttanne. Kaikkialla ympärillänne on niitä, joilla ei 

ole varaa päivällisiin, joita muut valmistelevat kaiken viikkoa. Yksinkertaisesti, älkää salliko 

sokaistuko naapurinne ahdingolle. Älkää salliko itsenne kritisoivan heidän elämäänsä tai 

vastustavan heidän tilannettaan.”  

( Clare ) Minä haluaisin lisätä siihen myös. Meillä kaikilla on naapureita ja erilaisia ihmisiä, joita 

tunnemme, jotka ovat yksinäisiä tai eronneita ja he ovat yksinään. Jos te olette suunnittelemassa 

päivällistä, saattaisi olla hyvä asia kutsua myös heidät. 
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( Jeesus ) ”Monia heistä on käytetty hyväksi ja laiminlyöty lapsuudessa ja heidän ainut 

kanssakäymisensä maailman kanssa, oli saada se, mitä he tarvitsivat kaikilla petollisilla keinoilla. 

He eivät ymmärrä perhettä tai rakkautta ja suojelua; heidän on täytynyt pitää huolta itsestään – 

taistellen nälkää, yksinäisyyttä, kylmää ja ympärillään olevien vihamielisyyttä vastaan. Se on 

todella surullista ja särkee Minun Sydämeni nähdä, kuinka lapsia kohdellaan – mutta ongelmat 

menevät monta sukupolvea taaksepäin, juomista, rikoksia ja huumeita. Nämä, joita niin 

väheksytään, heitä on hyljeksitty syntymästä lähtien ja heillä ei ole tavallisia yhteiskunnallisia 

taitoja, kuin teillä, jotka olette hyvien vanhempien kasvattamia.”  

”Jos Minä näyttäisin teille, millainen heidän lapsuutensa on ollut, te kauhistuisitte. Monia näistä 

lapsista ovat hoitaneet vain Minun enkelini. He kulkivat roskalaatikolta roskalaatikolle, etsien 

vaatetusta ja ruokaa, kun heidän vanhempansa lukitsivat heidät pois talosta tai olivat jatkuvasti 

poissa, joko aineiden vaikutuksen alaisina tai kulkien kaduilla etsien seuraavaa huumeannosta.”  

”Minä olen laittanut nämä köyhät teidän eteenne armon harjoituksena. Monet, mutta eivät kaikki, 

jotka tulivat keskiluokasta ja toimivasta alemman luokan perheistä, eivät ymmärrä armon 

periaatteita ja henkilökohtaisella tasolla vähemmän onnekkaiden auttamista.”  

( Clare ) Minun täytyy tunnustaa tässä, että se on niin totta meidän kanssamme. Kun kasvoin äitini 

kanssa, hän oli todella kauhean karski kaduilla eläviä ihmisiä kohtaan tai jotka kerjäsivät, olivat 

köyhiä. Hyvin, hyvin kriittinen heitä kohtaan ja sanoi, ”Mikseivät he vain mene ja hanki 

työpaikkaa!” Ja MONELLA työtätekevän luokan jäsenellä on se asenne. 

( Jeesus ) ”Heidän oma kilvoittelunsa maailmassa on kovettanut heidät niitä kohtaan, jotka 

näyttävät heistä laiskoilta ja epäonnistuneilta, eivät huolehdi itsestään ja lapsistaan. Monet heistä 

ovat vakavasti henkisesti vaurioituneet lapsuuden vammoista, eivätkä voi kuvitella itseään 

paineisiin tilanteisiin, siispä he menevät työstä työhön, tai rikoksesta rikokseen, saaden sen mitä 

tarvitsevat säilyäkseen hengissä.”  

”Te, jotka olette syntyneet onnekkaisiin olosuhteisiin, teidän on määrä kantaa köyhien taakkaa 

ylimäärällänne… ei täyttää kassalippaitanne tulevaisuutta varten, jota te ette ehkä näe, jos ette elä 

niin kauan. Vaan toimia Minun sijassani ja varustaa heidän tarpeitaan. Tekemällä tämän, teistä 

tulee oikeamielisyyden poikia ja tyttäriä. Köyhät ovat Minun lahjani teille, auttaakseen teitä 

kehittämään hyvettä.”  

”Alkuaikojen Kirkko aina tarjosi köyhille keskuudessaan, aina. Tämä heille opetettiin aivan alussa. 

Köyhät keskellänne ovat todella Minun lahjani, millä te todistatte uskollisuutenne ja rakkautenne 

Minulle.”  

Toinen Korinttolaiskirje8:13-15… ”Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, 

vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi, 

että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus, niin 

kuin kirjoitettu on: ”JOKA OLI PALJON koonnut, SILLE EI JÄÄNYT LIIKAA JA JOKA OLI koonnut 

VÄHÄN, SILTÄ EI MITÄÄN PUUTTUNUT.” 

( Jeesus ) ”Kun ohittaa yhden näistä tarvitsevista kadulla, ilman, että sydämenne ja taskussanne 

oleva dollari värähtää, se on oire haaleasta kirkosta. Kiireisenä liiketoimissaan, köyhät ovat vastus 

ja haitta hänen varallisuuden hankinnalleen.”  
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”Mutta te, joita Minun Rakkauteni on koskettanut, teidät on harjoitettu olemaan tuomitsematta, 

että te ette vastaisi niin kuin muut tästä itsekkäästä maailmasta vastaavat, vaan te menette 

itsestänne ja luokkarajojen yli ja osoitatte Minun armoani. Kaiken hyvän vihollinen on ponnistellut 

poistaakseen teiltä tämän velvollisuuden, tietäen täysin hyvin, kuinka armot virtaavat 

armeliaisuuden mukana. He ovat kovettaneet teidän sydämenne köyhiä kohtaan ja kovettaneet 

köyhien sydämet teitä kohtaan.”  

”Minä en koskaan tarkoittanut tätä. Minä tarkoitin, että teidän ylimääränne varustaisi heidän 

tarpeensa ja jonakin päivänä heidän ylimääränsä varustaisi toisten tarpeita. Tämä on 

harjoittamista pyhyydessä ja Saatana on tahallaan poistanut tämän mahdollisuuden teiltä, samaan 

aikaan, kun linkoaa syytöksiä näitä haavoittuneita sieluja kohtaan, aiheuttaen vihanpitoa ja 

erillisyyttä yhteiskunnassanne, lietsoen tyytymättömyyttä ja vihaa.”  

( Clare ) Tässä vaiheessa tunsin tarvetta katsoa Jesaja 58. Niin monia lupauksia on sidottu tähän 

Pyhien Kirjoitusten kappaleeseen: vain päätöksiä, suojelusta, ohjausta – että me tulemme 

nostamaan ikivanhat perustukset ja korjaamaan rikkoutuneet muurit. Kauniita lupauksia.  

Kiinnostavaa kyllä, tämä annettiin minulle, elvytykseksi minulle kääntymyksessäni. Ja tiedättekö, 

minä luulen, että tiedän miksi. Minulla oli todellinen taipumus Uskonnollista henkeä vastaan: 

paastoaminen ja rukous ja kaikkien näiden erinomaisten paastojen tekeminen ja kaikki muut asiat, 

jotka vaikuttivat tekevän muista ihmisistä pyhiä. Ainakin, mitä minä olin oppimassa alkuaikoina. 

Eikä minulla ollut paljonkaan huolta köyhistä. Minä olin huolestuneempi omasta matkastani 

pyhyydessä – minä olin vielä hyvin materialistinen kääntymyksessäni.  

Nyt kun katson taaksepäin sitä, muistan, että olin enemmän huolissani paastoamisesta ja tiedon 

saamisesta, näystä – lahjoihin etenemisestä ja parantamisesta. Ja itsekeskeisestä 

katsantokannasta, ei rakkaudesta Herraan niinkään paljon, vaan todistaakseni olevani hyvä 

kristitty, joka toimii Lahjoilla.  

Ja minä muistan, että kirkossa oli seminaari, jonne menin, ja meidän kaikkien piti täyttää 

kyselykaavakkeet ja lopussa he selittivät, mitkä jokaisen henkilön lahjat olivat. Pisteitä sai eri 

asioista – pisteitä viisaudesta, ymmärtämisestä, armosta, armeliaisuudesta – voi, kaikenlaisista 

aiheista. Ja minä sain niin alhaiset pisteet armosta, että se löi minut ällikällä. Minä ajattelin, ”Vau! 

Minä sain alhaiset pisteet armosta – se ei ole hyvä!” ja nuori nainen, joka oli minun hyvä ystäväni, 

joka palveli kuulovammaista merkkien lukijana – hän sai TODELLA korkeat pisteet armosta ja minä 

ajattelin, ”Minulta todella puuttuu armoa!”  

Minulla ei vain ollut sen harkintaa, koska siihen aikaan, minä yritin todistaa itseäni ja pukeuduin 

hyvin ja näytin hyvältä ja puhuin hyvin – en tehnyt niitä asioita, jotka olivat todella tärkeitä 

Herralle. Siispä tämä oli maamerkki Pyhä Kirjoitus minulle, saada minut pois uskonnollisesta 

mielialasta ja auttaa minua vakiintumaan enemmän Herran sydämeen. Ja kaikille meille, jotka 

janoamme kuulla ja nähdä Herran, myös, on luvattu… 

Jesaja 58:2-12…  

”2. Minua he muka etsivät joka päivä ja haluavat tietoa minun teistäni niinkuin kansa, joka tekee 

vanhurskautta (=oikeamielisyyttä) eikä hylkää Jumalansa oikeutta. He vaativat minulta 

vanhurskaita tuomioita, haluavat, että Jumala heitä lähestyisi:  
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”3.Miksi me paastoamme, kun et sinä sitä näe, kuritamme itseämme, kun et sinä sitä huomaa?” 

Katso paastopäivänänne te ajatte omia asioitanne ja ahdistatte työhön kaiken työväkenne.  

4. Katso, riidaksi ja toraksi te paastoatte, lyödäksenne jumalattomalla nyrkillä. Te ette nyt paastoa 

niin, että teidän äänenne kuultaisiin korkeudessa.  

5. Tällainenko on se paasto, johon minä mielistyn, se päivä, jona ihminen kurittaa itseänsä? Jos 

kallistaa päänsä kuin kaisla ja makaa säkissä ja tuhassa (=tuhkassa), sitäkö sinä sanot paastoksija 

päiväksi, joka on Herralle otollinen?  

( Clare ) Ja tässä minua muistutetaan, kun hän sanoo, ”lyödäksenne jumalattomalla nyrkillä”… 

juoruilu, mustasukkaisuus, tappeleminen puolella ja toisella, selkkaus perheessä. Tiedättehän, 

minä voin katsoa taaksepäin niitä kertoja, jolloin paastosin ja näiden kovien paastojen 

läpikäyminen – kun olin karski tai lyhytpinnainen lasteni kanssa. 

Ja Pyhä Kirjoitus soi minun päässäni ja minä oivallan, ”Tämä paasto ei voi olla Herraa miellyttävää, 

koska minä olen kärsimätön ja menetän malttini.”Siispä, se on todella tasapainopiste paastossa: 

jos te paastoatte Herraa varten ja teidän luonteenne ei ole ihana, rakastava ja ystävällinen, luulen, 

että on parempi, kun ETTE paastoa ja pidätte hyvän luonteenne, kuin että yritätte todistaa jotakin 

pidemmällä paastolla ja loukkaatte ihmisiä. 

6. Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn: että avaatte vääryyden siteet, irroitatte (=irrotatte) 

ikeen nuorat ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet?  

7. Eikö tämä: että taitat leipäsi isoavalle (=tarvitsevalle) ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun 

näet alastoman, vaatetat hänet etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi?  

8. Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niinkuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen; 

sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi.  

9. Silloin sinä rukoilet, ja Herra vastaa, sinä huudat ja hän sanoo: ”Katso tässä minä olen”. Jos sinä 

keskuudestasi poistat ikeen, sormella-osoittelun ja vääryyden puhumisen, 

10. jos taritset (=tarjoat) elannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa 

sinulle pimeydessä, ja sinun pilkkopimeäsi on oleva niinkuin keskipäivä. 

11. Ja Herra johdattaa sinua alati (=aina) ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa; hän vahvistaa 

sinun luusi, ja sinä olet oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, niinkuin lähde, josta vesi ei 

koskaan puutu. 

12. Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, sinä kohotat perusmuurit, muinaisten 

polvien laskemat; ja sinun nimesi on oleva: ”halkeamain umpeenmuuraaja” ja ”teitten korjaaja 

maan asuttamiseksi”. 

( Clare ) Tämä on kaunista ja niin monet teistä tekevät niin paljon auttaakseen ympärillään olevia. 

Pyydän, älkää alkako paheksumaan. Tätä muistutettiin minulle, ja se oli vain muistutus, että mitä 

kaikkia siunauksia tulee köyhien huolehtimisesta. Se ei ole mitään, mistä meidän pitäisi lähteä pois 

häntä koipien välissä tai että tuntisimme itsemme huonoiksi! 

Menkäämme eteenpäin, ei paheksumisen ikeen alla, vaan rakkaudesta Herraan… halussamme 

ruokkia ja pukea Hänet ja varustaa Hänet, joka asuu köyhien kanssa. Tehkäämme tästä 

vuodenajasta epätavallisen huolenpidon aikaa ja huolehtikaamme ympärillämme olevista 
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tarvitsevista ja tehkäämme se Herran nimessä, antaen kykyjemme mukaan näillä sanoilla: 

Jeesukselta, rakkaudella. 

 

 

194. Jeesus sanoo: Minun Rauhani Minä annan teille 

 
MINUN RAUHANI MINÄ ANNAN TEILLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle. 24. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Rauha ja Luottamus Meidän Herraamme Jeesukseen olkoon kanssanne, Sydänasukkaat.  

Herra puhui minulle tänä aamuna Hänen Rauhastaan. Kysyin Häneltä, mitä Hänellä oli sydämellään 
ja mielessään ja Hän kertoi minulle, että Rauha.  

( Jeesus ) ”Rauha. Rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Monet teistä ovat todella antaneet 
sydämensä Minulle ja Minä vartioin sitä kuin Minun kaikkein kallisarvoisinta omistustani. Te olette 
kuulostelleet Minua, kun Minä olen kutsunut, te olette totelleet, kun Minä olen ohjeistanut teitä. 
Te olette jatkuvasti katuneet ja pitäneet silmällä syntiluontoanne. Te olette todella siunattuja.”  

”Nyt Minä kerron teille totuuden, teillä tulisi olla Minun Rauhani. Jos teillä ei ole Minun Rauhaani, 
teidän pitää katsoa ympärillenne ja selvittää, mikä kuluttaa sitä?” 

”Oletteko langenneet epäuskoon?”  

”Oletteko pidätelleet hyvää veljeltänne?”  

”Oletteko puhuneet ketään vastaan ja vahingoittaneet heidän mainettaan?”  

”Oletteko petkuttaneet ja pitäneet jotakin, mikä ei ollut teidän pidettäväksenne?”  

( Clare ) Tässä vaiheessa ajattelin itsekseni, ”Juku, Herra, minun omatuntoni on vaivannut, koska 
Rae jätti tänne joitakin asioita, vaikka hän sanoi, että mitä ikinä hän jättää jälkeensä, hän ei halua, 
mutta ehkä hän unohti ne?”  

( Jeesus ) ”Ehkä sinun pitäisi selvittää se, jos tunnet tuomitsemista siitä, Clare.”  

( Clare ) Ja ajattelin, ”Jep – minun pitäisi ehdottomasti selvittää se…”  

( Jeesus ) ”Älköön Minun Morsianteni joukossa olko jälkeäkään oman edun tavoittelusta. 
Katsokaamme kaikki toisten huolenaiheitten perään, silloin omatuntonne kantaa todistusta 
viattomuudestanne Minun ja ihmisten edessä.”  

”Katsokaahan, tämä on avoimeksi kiilattu ovi: milloin teillä on huoli omassatunnossanne, se 
aukaisee oven mille tahansa, joka haluaa tulla sisään. Sinetöikää kaikki sisääntuloväylät synniltä ja 
älkää salliko vihollisen syyttävän teitä jalanleveydenkään verran.”  

Sillä Minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja 
fariseusten, niin te ette pääse Taivasten Valtakuntaan. Matteuksen Evankeliumi 5:20.   

”Minä en ole karski teidän kanssanne, vain hyvin, hyvin realistinen. Parempi teidän on tietää nyt 
sielunne tila Minun edessäni, kuin havaita myöhemmin, että te olitte vajaita.” 

Paavalin Toinen Kirje Timoteukselle 2:19-21:  
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19.Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana ja siinä on tämä sinetti: ”Herra tuntee omansa”, 
ja ”Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee.”  

20.Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita 
ja toiset ovat jaloa ja toiset halpaa käyttöä varten 

21.Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, 
pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis.  

”Minä valmistelen teitä liikkumaan edelleen ja ylöspäin, Minä en halua minkään pidättelevän teitä. 
Käykää läpi nämä asiat mielessänne ja katsokaa, nouseeko tietoisuudessanne mitään. Mikäli 
nousee, korjatkaa se. Minä tulen hakemaan tahratonta Morsianta ja mikä tahansa, mikä pidättää 
teitä, on tahra.”  

”Älkää langetko väärään syyllisyydentuntoon itsenne kanssa tai olko ylitunnollinen, pysykää 
tasapainossa.”  

”Minä haluan teidän saavan Minun Rauhani. Kuinka te voitte välittää Minun Rauhaani muille, jos 
teiltä itseltänne puuttuu?”  

”Minun Rauhani Minä jätän teille. Teitä rakastetaan suuresti ja vaalitaan. Pitäkää itsenne puhtaina 
Minua varten, älkää antako minkään tästä maailmasta olevan pidätellä teitä. Minä olen tulossa 
pian.” 

 

 

195. Jeesus sanoo: Kasvu tulee saavuttamaan teidät 

 
KASVU TULEE SAAVUTTAMAAN TEIDÄT 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Marraskuuta, 2015. 

( Clare ) Herran siunaus, mielenlujuus ja kestävyys ovat meidän kanssamme, Sydänasukkaat.  

Minulla on ollut muutaman päivän sellainen olo kuin olisin kävellyt melassissa; on vain ollut niin 
rankkaa. Ja minä tiedän, että joillakin teistäkin on ollut sama ongelma. Näyttää siltä kuin olisi 
jonkinlainen vuori, joka meidän täytyy siirtää vain kävelläksemme eteenpäin. On ollut hyvin kuivaa 
ja hyvin työntäyteistä, hyvin vaikeaa. Herra osoitti sitä tänään ja antoi meille lupauksen, että 
kasvua on tulossa. Tämä on iloinen viesti!  

Hän myös selittää syitä kuivaan, työntäyteiseen osaan.  

Me aloitimme ylistyshetken jälkeen – minä puhuin Hänelle ja sanoin, ”Voi Herra, minä olen lopen 
uupunut.”  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että olet, Clare. Ole vain kärsivällinen Minun kanssani, Minun suloinen 
enkelini.”  

( Clare ) Miksi, Herra, minä olen tuntenut tällä tavalla?  

( Jeesus ) ”Se on ehdollisen armon koettelemus, aika, jolloin pitää sinnitellä ilman etuja, ilman 
lämpimiä lohtuja, tietäen, että sinä olet Minun rakastavan katseeni alla, tunsitpa sinä sen tai et. 
Sinä olet ollut tässä tilanteessa aikaisemminkin, Minun Rakkaani – ja me selvisimme siitä. Sinä 
tulet selviämään tälläkin kertaa. Se on jo melkein ohi.” 
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”Tiedätkö, että Minun luokseni on tulossa sieluja sinun uhrauksesi ansiosta?”  

( Clare ) Minä en yllättyisi, Herra. Sinä käytät kaiken.  

( Jeesus ) ”No niin, heitä on tulossa. Älä ole masentunut.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, kun kerrot minulle. Mitä sinulla on meidän Sydänasukkaillemme 
tänään?  

( Jeesus ) ”Minä olen kasvun Herra. Minun Morsiameni, kun Minä näen, kuinka ahkerasti te 
työskentelette täyttääksenne Minun jokaisen toiveen, kuinka Minä voin olla kasvattamatta teitä 
niillä alueilla, jotka merkitsevät?”  

”Monet teistä ovat työskennelleet vähin tuloksin tai kokonaan ilman tuloksia. Paljon siitä, millä 
teidät palkitaan, jää piiloon. Kuitenkin aika on tulossa, jolloin kasvu tulee saavuttamaan teidät, kun 
te olette kisaamassa kisaa. Minä tiedän, että jotkut teistä, mukaan lukien tämän kallisarvoisen 
Morsiamen, ovat uupuneet loppuun ja heidän on täytynyt patistaa itseään jatkamaan. Minä 
tiedän, että työ vaikuttaa ylivoimaiselta, Minä tiedän sen vastustuksen, mitä te kohtaatte, jopa 
paremmin kuin te itse. Minä tiedän ruumiin ja sielun loppuun uupumisen ja on siunausten aika 
ottaa teidät haltuunsa ja nuorentaa teitä.”  

”Minä en ole sokea teidän ponnisteluillenne, Rakkaat – enkö Minä ole työskennellyt teidän 
vierellänne? Minä olen monta kertaa nostanut teidät ylös Minun käsivarsilleni ja kantanut teitä, 
vaan että te voisitte jatkaa. Mutta jokaisen uuden armon ja jokaisen uuden tason myötä tulee 
uusia koettelemuksia, jotka on suunniteltu kovettamaan teitä ja antamaan teille hengellistä 
kestävyyttä, jota tarvitaan siihen, mitä on edessänne.”  

”Muistakaa aina, että te teette parhaanne, kun vettä on päänne päällä, kun te ette osaa edes uida. 
Minä sanon tämän, koska Minä haluan teidän luottavan täysin Minuun, eikä mittaavan edessänne 
olevaa tehtävää, verraten sitä lahjoihinne. Ei, Minä en avaisi ovia ja antaisi teille kasvua, jos Minä 
en seisoisi lähellä kaikkien tarvittavien armojen kanssa, joita te tarvitsette uusiin haasteisiin. 
Luottakaa Minuun tässä.”  

”Minä haluan teidän olevan innoissanne työstä, mutta aina se ei ole mahdollista. Joskus työn 
täytyy tulla tylsäksi ilman tunnetta ja työlääksi. Joskus se tuntuu sprintiltä, kun te ylitätte 
maalilinjan ensimmäisenä. Toisilla kerroilla se tuntuu kuin vaellus Saharan halki, kun te vaivoin 
selviätte ja tulette viimeisenä maalilinjan yli. Totta, se on mitäänsanomatonta, mutta tarpeellista, 
että te ette kiinny työhön ja ala saamaan siitä enemmän nautintoa saavutuksista, kuin olemisesta 
Minun läsnäolossani.”  

”Tiedättekö te vaarat tässä? Kyllä, saavutuksesta tulee addiktio, jumala, määrittäen itsearvonne 
omissa silmissänne. Te alatte heräämään joka aamu uusiin haasteisiin – pikemminkin kuin Minua 
varten. Siispä nämä kuivat ajat ovat niin hyvin tarpeellisia pitämään teidät irrallaan ja 
keskittyneenä miellyttämään Minua.”    

”Mitä sillä on väliä, mitä te olette saavuttaneet, jos se ei ole tehnyt Minua onnelliseksi teidän 
kanssanne? Ja mitä sillä on merkitystä, jos te ryömitte maalilinjan yli vain nähdäksenne Minun 
säteilevän hymyni teihin keskittyneenä, kiitollisena ja arvostavana siitä, että te juoksitte kisan 
Minun puolestani, eikä mielissänne ollut mitään muuta?”  

”Katsokaahan, teidän arvonne määrittää täysin vain se, mikä on kaikkein kallisarvoisinta – ja se on 
Minun vuodatettu Vereni. Millään tässä universumissa ei ole enemmän arvoa kuin sillä. Kukaan ei 
voi suorittaa mitään, mikä olisi lähelläkään sitä, mitä tehtiin Golgatalla ja se tehtiin teidän 
puolestanne ja se on teidän omaa omistustanne – teidän ikiomaa omistustanne.”  



 
304 

 

”Minä haluan teidän lepäävän siinä, ei siinä, mitä te saavutatte. Kyllä, Minä haluan, että te olette 
onnellisia ja ylevöityneitä, kun te teette muita varten Minun sijastani, Minä haluan, että te otatte 
vastaan ilon niiltä kasvoilta, koska te menitte kunnioittamaan heitä ja tekemään Minun tahtoni. Se 
on kallisarvoinen, kallisarvoinen palkkio, jota tullaan tarkastelemaan uudelleen Taivaassa jonakin 
päivänä ja se tulee antamaan teille suuren mielihyvän.”  

”Mutta Minä en halua saavutuksista tulevan elämäntapaa, pikemminkin tottelevaisuudesta, 
kiitollisuudesta ja ylistyksestä, nämä ovat kaikkein korkeimmalle arvostetut hyveet. Olkaa 
rohkaistuneita, kasvua on tulossa ja jälleen kerran te tulette löytämään ilon työstä, joka on 
edessänne.” 

”Minä olen kanssanne kaikissa asioissa ja kun te tunnette, että te ette voi mennä enää 
pidemmälle, silloin Minä nostan teidät Minun käsivarsilleni ja kannan teidät maalilinjan yli.”  

( Clare ) No niin, se varmasti oli ajankohtainen viesti Jeesukselta. Minä halusin teidän tietävän, että 
alkuperäinen 5-osainen sarja kirkon tilasta, nimeltään Haavoittavat Vedet (engl. Wounding 
Waters) – on minun ensimmäisiä videoitani. Niissä on koko jakso, nimeltään Päämäärähakuinen 
elämä (engl. Goal-Driven life), joka todella keskittyy siihen pahaan, mitä tulee saavutuksista ja 
niihin keskittymisestä. Siispä jos te olette yhtään kiinnostuneita seurata tätä viestiä, se viesti 
menee paljon syvemmälle ja yksityiskohtiin, selittäen mistä ongelmat nousevat ja kuinka me 
voimme suistua raiteiltamme Herran kanssa, kun olemme päämääriemme johtamia. Linkki tähän 
englanninkieliseen Soittolistaan on videon alla. 

Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. Kiitos paljon, kun olette olleet kanavalla. 

 

 

196. Jeesus sanoo… Tiedättekö te,  

mitä yksi kaipaava Vilkaisu teiltä merkitsee Minulle? 

 
TIEDÄTTEKÖ TE, MITÄ YKSI KAIPAAVA VILKAISU TEILTÄ MERKITSEE MINULLE? 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on meidän kanssamme ja Hän kaipaa meidän seuraamme, Sydänasukkaat. 

Tiedättekö, kaksi viime viikkoa, ehkä noin kolme viikkoa nyt, on ollut paljon asioita meneillään. 

Todellista painostusta on ollut ilmassa. Ja kun me pääsemme siitä eroon, se tulee takaisin, ja 

takaisin – ja jonkin ajan kuluttua sitä alkaa ajattelemaan, ”Onko MINUSSA jotakin vikaa? Teenkö 

minä jotakin väärin? Vai onko tämä vain olotila, jonka kaikki käyvät läpi?”  

Kukaan meistä ei todella tiedä, ovatko meidän sydämemme täysin ja kokonaan puhtaat tai ilman 

syntiä. Herra, tuomitse meidän syntimme! Niinpä me emme aina tiedä sydäntemme tilaa Herran 

edessä. Ja me voimme ihmetellä. ”Teinkö minä jotakin väärin?” Tai me itse asiassa voimme TEHDÄ 

jotakin, jonka me tiedämme, että Herra ei tarkkaan ottaen hyväksy sitä ja tulla tuomituksi. Siispä 

me tietenkin haluamme välittömästi katua. 

Mutta tämä viesti käsittelee sitä, kuinka Hän rakastaa meitä ja että, todella, kaikki nämä muut 

asiat voidaan työstää. Pääasia on, että Hän haluaa meidän tulevan Hänen luokseen. 
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Kun minä lopetin rukouksen, kerroin Herralle, ”On todella vain yksi paikka, missä minä haluan olla 

ja se on olla lähellä Sinua, Jeesus. Kaikki, mikä vie minua pois Sinun sydämestäsi… no niin, minä en 

halua lähteä tästä Pyhästä Paikasta. Voi Jeesus, tee minut puhtaaksi ja haluamaan vain Sinua, eikä 

harhautumaan tämän maailman rihkamaan.” 

Ja vain pienenä lisäviitteenä, tämä on täydellistä aikaa vuodesta harhautua rihkamaan. Minä 

uskon, että vaatii kauhean paljon itsekontrollia pysytellä poissa kaupoista ja poissa harmeista tänä 

vuodenaikana. Ja joillekin ihmisille kaupat ovat ihan ok. Tiedättehän, niistä ei ole ongelmaa. Mutta 

jos teillä on kaikkea, mitä te tarvitsette ja Herra on kertonut teille sen – ja te yhä jatkatte 

”shoppailuterapiaa”… silloin te tiedätte, ETTÄ SE EI OLE OIKEIN! Ja entä me? Hän ehdottomasti ei 

halua meitä kauppoihin – meillä ON kaikkea, mitä me tarvitsemme, kiitos Herran. Ja meillä on 

HÄNET – se on kaikkein tärkein osa. Siispä minä pyysin Häntä tekemään minut puhtaaksi ja 

haluamaan vain Häntä. Ja Hän vastasi…   

( Jeesus ) ”Me olemme pääsemässä siihen.”  

( Clare ) Voi, mutta se ei ole tarpeeksi nopeasti minulle, Herra.  

( Jeesus ) ”Asteittain on parempi kuin yhtäkkiä.”  

( Clare ) Minä pelkään, että minä en koskaan vapaudu maailman kytköksistä.  

( Jeesus ) ”Clare, se on mielentila, ei fyysinen tila. Ihmiset voivat olla aika köyhiä ja ilman maallisia 

tavaroita, mutta silti täynnä itseään. Seuraa vain Minun johdatustani, Rakas, ja sinun ei tarvitse 

huolehtia. Sinä tulet vapautumaan.”  

( Clare ) Herra, mitä Sinä haluat osoittaa tänään?   

( Jeesus ) ”Minä haluan puhua siitä, kuinka kallisarvoisia te olette ja kuinka Minä en voi odottaa, 

että te tulette lepäämään Minun Sydämelleni.”  

( Clare ) Ja vain sivuhuomautuksena tässä, ylistyshetken aikana – ja se oli kaikki, mitä pystyin 

näkemään: Hän piteli minun päätäni ja se oli Hänen sydämellään. Se oli suloisin paikka, missä olla 

ja Hän oli niin onnellinen. Hänen kasvonsa vain hehkuivat Iloa! Ja minusta tuntui kuin… ”Viimeinkin 

olen tullut oikeaan paikkaan!” Koska tämä on ollut ponnistelua, kaverit – kahden viimeisen viikon 

ajan.  

( Jeesus ) ”Todella, Minun Morsiameni, te kohotatte Minun Sydäntäni ja tuotte iloa niihin 

paikkoihin, jotka ovat niin kauhean haavoittuneet ihmisten välinpitämättömyydestä. Tiedättekö 

te… yksi vilkaisu teiltä, yksi vilpitön ja kaipaava vilkaisu teiltä – tiedättekö te, mitä se merkitsee 

Minun sydämelleni?”  

”Minun sydämeni jättää lyönnin välistä, kun te katsotte Minua sillä kaipauksella. En halua tehdä 

muuta, kuin kutsua teidät Minun tilaani, Minun käsivarsilleni, Minun sydämeeni. Teidän ei tarvitse 

kysyä, Rakkaat. Teillä on voimassa oleva kutsu, tulkaa vain.”  

”Kun te tunnette, että te olette pettäneet Minut, tulkaa. Kun te tunnette itsenne riemukkaiksi ja 

iloisiksi, tulkaa. Kun te tunnette itsenne yksinäisiksi, tulkaa. Kun te olette ikävystyneet, tulkaa. Ei 

yksinkertaisesti ole sellaista aikaa, jolloin Minä en odottaisi teitä. Teidän ikuisuudessanne ei ole 

minuuttiakaan, jolloin Minä en olisi toivomassa, katsomassa ja odottamassa, että te hylkäätte 

itsenne ja sen, mitä ikinä olettekaan tekemässä ja vain tulette Minun läsnäolooni.” 



 
306 

 

”Mikä on paras tapa tulla Minun luokseni, te kysytte? Minä kerron teille – tulkaa Minun luokseni 

vilpittömyydessä. Tulkaa Minun luokseni juuri sellaisina kuin te olette. Kyllä, jos te tulette 

riemuiten ja Minua kiittäen, se on kaikkein täydellisin tapa. Mutta kun tulette Minun luokseni, kun 

katkeruus on saanut otteen sydämestänne… no niin, se voi olla ylistys-uhraus, mutta se ei ole 

rehellistä.”  

”Suoraan sanoen, Minä haluan teidän olevan rehellisiä. Minä haluan tavata teidät juuri siellä missä 

te olette. Jos te olette katkeria ja vihaisia, tulkaa, järkeilkäämme yhdessä. Jos te olette sillä 

tuulella, että te haluatte vain Rakastaa ja ihailla Minua, tulkaa, Minun sydämeni kaipaa teidän 

sielunne hellimistä. Voi, kuinka Minä rakastan kiitollisuutta, mutta Minä en odota täydellisyyttä 

teiltä. Minä en koskaan odota teiltä täydellisyyttä. Minä en koskaan halua teidän ottavan ilmettä 

tai asennetta, joka ei ole rehellinen, peittelevän jotakin, jonka Minä voin avoimesti nähdä.” 

”Minä tiedän sinun viitekehyksesi, Clare. Minä tiedän, että sinä lannistut, väsyt, ikävystyt ja uuvut 

loppuun hyvää tehdessäsi. Luuletko, että Minun luokseni tuleminen teeskennellyllä hymyllä 

miellyttää? Ei, Minä näen sinun sydämesi sisällön ja Minä mieluummin haluan, että sinä vuodatat 

ne ulos sellaisina kuin ne ovat ja yhdessä me tulemme järjestämään asiat.” 

”Tämä on virhe, jonka monet kristityt tekevät, kun he tulevat Minun luokseni. He eivät ole 

rehellisiä. Siispä, pikemmin kuin, että he avoimesti paljastaisivat Minulle sen, mitä he tuntevat – 

he odottavat. Mutta sillä aikaa, kun he odottavat, syöpä kasvaa. Minä olen ainut lääkäri, jolla on 

hoito teidän särkevään sydämeenne.”  

”Kun te viivyttelette, se antaa viholliselle enemmän aikaa vetää teidät pyörivään itsesäälin 

keitokseen. Mitä alemmas te menette, sitä pimeämpää on ja sen todennäköisemmin te tulette 

tekemään syntiä ja sen pidempi tulee toipumisaika olemaan. Minä haluan teidän tulevan Minun 

luokseni juuri sellaisina kuin te olette, ennen kuin te lankeatte yhtään syvemmälle. Pyydän! Minä 

olen Jumala, Minä olen todellinen joka suhteessa. Kuten on kirjoitettu, Minä tiedän, milloin te 

istutte, milloin te seisotte ja milloin te lankeatte. Kaikki on paljastettu Minulle. Mitään ei ole 

kätketty.”  

”Ymmärrättekö te sen, Minun Rakkaat? Mitään ei ole kätketty Minulta. Minä tiedän jo ennen kuin 

te tiedätte, mitä te aiotte tehdä. Hyväksynkö Minä sen? En aina. Etäännynkö Minä teistä? En 

koskaan!Niinä kiusausten hetkinä te tarvitsette Minua enemmän kuin koskaan ennen. Ei ole 

mitään, mitä Minä en ole nähnyt, ei mitään. Kuitenkin, Minä vetäisisin teidät nopeasti pois 

hankaluuksien tieltä ja pelastan teidät teidän virheittenne välttämättömiltä seurauksilta. Kyllä, jos 

Minä voisin, Minä nostaisin teidät pois hankaluuksien tieltä, koukaten teidät Minun hellille 

käsivarsilleni ja pidellen teitä sanoen… ”Vau! Se oli läheltä piti tilanne!” Itse asiassa, monesti Minä 

teen juuri niin. Minä teen teille mahdottomaksi tehdä syntiä.”   

”Mutta kuinka ikävää, Clare voi olla hyvin itsepäinen ja vaatii aika paljon johdonmukaista 

vastustusta pitää hänet poissa harmeista, kun hänen lihansa on ottanut aikamoisen palan 

suuhunsa ja laukannut tiehensä…” 

( Clare ) Joo… siihen minä olen syyllinen. Minä OLEN hyvin periksiantamaton Herran kanssa ja olen 

periksiantamaton oman tahtoni kanssa myös. Se osa minua täytyy kuolettaa.  

( Jeesus ) ”Joka tapauksessa, kun tulet takaisin oikeaan mielentilaan, sinä olet niin, voi niin 

vaitelias, kun tulet Minun eteeni. Sinä tiedät, että Minä olen odottamassa, mutta syyllisyydentunto 
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silti työntää sinua poispäin yhä kauemmas ja kauemmas, kunnes sinä kaipaat Minua niin paljon, 

että et enää kestä.”  

”Sitten sinä huomaat… Minä olen ollut siinä koko ajan odottamassa sinua, juuri tässä. Koskaan 

Minä en ole poistunut viereltäsi. Minä puhun Clarelle teidän kaikkien puolesta, Minun Morsiameni 

– kaikilla teillä on hyvin samoja ongelmia Minun kanssani, ne ovat maailmanlaajuisia. Minä 

paljastan Minun sydämeni teille, Minä paljastan, mitä todella tapahtuu, kun te harhaudutte 

Minusta. Tehden sellaista, mitä Minä toivoisin, että te ette tekisi.  Minä teen niin, että te 

ymmärtäisitte Minua. Kyllä, Minä olen todella Jumala. Kyllä, Minä olen todella ihminen ja teidät on 

tehty meidän kuvaksemme. Minä en toivo, että te vieraantuisitte Minusta koskaan – ei edes 

sekunniksikaan.” 

”Suurin osa teistä on ollut tietämätön koko kristityn elämänne ajan, piiloutuen Minulta, kun te 

lankeatte, kun teidän tulisi juosta Minun luokseni. Luuletteko te, että on yhtään hetkeä, jolloin 

Minä haluan olla ilman teitä? Harkitsisitteko te häpeää, joka saa aikaan, että te kipitätte lähimmän 

kiven alle piiloon?” 

”Pyydän, ei enää. Minun käsivarteni ovat avoimet, Minun myötätunnollani ei ole rajaa ja Minä 

odotan teitä. Pyydän, tulkaa Minun luokseni ilman pelkoa ja yhdessä me tulemme parantamaan 

haavanne ja puhdistamaan teidät kaikista rikkomuksistanne. Älkää viivytelkö. Älkää antako 

viholliselle jalansijaa rakentaa linnoitusmuuria meidän välillemme. Ei, juoskaa Minun luokseni ja 

Minä vapautan teidät.”  

”Ja kyllä – Minä olen tässä kuuntelemassa, kun te tunnustatte ja kadutte. Mutta muistakaa… 

Minun hyvyyteni johdattaa teidät katumukseen ja Minun Armoni. Ja teissä ei ole mitään, tai ei ole 

mitään, mitä te olette tehneet, josta Minä en ole jo tietoinen.”  

”Siispä, tulkaa Minun luokseni, sanoen, että te olette pahoillanne – ja Minä tulen antamaan teille 

anteeksi. Ja Minä tulen kietomaan teidät Minun rakastavilla käsivarsillani. Siinä te tulette saamaan 

tarvitsemaanne voimaa jatkaaksenne ja ollaksenne tekemättä enää syntiä. Te TARVITSETTE sitä 

voimaa – ja Minä olen tässä antamassa sitä teille. Minä rakastan teitä. Muistakaa se aina. Minä 

rakastan teitä.” 

 

 

197. Jeesus sanoo: Olkaa Armollisia itsellenne kuin myös Muille 

 
OLKAA ARMOLLISIA ITSELLENNE KUIN MYÖS MUILLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Meidän suloisen Herra Jeesuksemme armo ja ystävällisyys on meidän kanssamme, 
Sydänasukkaat.  

Ja minä haluan jakaa mitä tapahtui minulle tänä aamuna. Nousin ylös aikaisin rukoilemaan, enkä 
voinut uskoa sitä: yksi asia toisensa jälkeen, jatkuvasti veti minun huomiotani pois Herrasta. 
Tarkoitan, me olimme puhumassa tyynestä, hiljaisesta ajasta aamulla ennen päivänvaloa! Ja tässä 
minä olen, nousen ylös vain ollakseni Hänen kanssaan ja mieleni pomppii ympäriinsä yhdestä 
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asiasta seuraavaan. Ja minä päädyin täysin hajanaiseksi tuokion lopulla, luulisin että noin kaksi 
tuntia meni siinä. 

En ole koskaan nähnyt aivan sellaista ja tietenkin tunsin syyllisyyttä. Kuinka ihmeessä minä pystyin 
olemaan niin häilyväinen ja ailahtelevainen, tietäen, että Herra on siinä odottamassa minua? Ja 
jopa etsien vilkaisua Häneltä! Kun yritän mennä rukoilemaan, Hän yrittää tavoittaa minua ja täysin 
ottaa haltuun sydämeni ja mieleni – ja minä pompin ympäriinsä, kuin laatikosta pomppaava 
vieterinukke, yrittäen tehdä asioita, joita minulla ei ole mitään asiaa tehdä!  

Siispä, viimein huomasin, että rukous on armo ja juuri nyt tarvitsen armoa, minä tarvitsen 
rukouksen armoa! Ja viimein, viimein asetuin alas. Jonkin aikaa, kun olin ylistänyt, Hän halusi 
puhua minulle. Minä kamppailin yhä pysyäkseni ylistyksessä – se ei ollut helppoa. Ja minä puhun 
ajasta noin kolme tuntia myöhemmin…  

Siispä sanoin Hänelle, ”Oi Herra, mikä päivä, mikä aamu. Hulluna keskeytyksiä. Näin on ollut klo 
6:30:stä alkaen. Tuntuu niin pahalta, kun en ole voinut istua hiljaa! Sinä olet kutsunut minut 
tulemaan Sinun kanssasi Taivaaseen ja näyttää siltä, että kaikki mikä on voinut, on vienyt huomioni 
pois Sinusta. Ja MINÄ ANNOIN sen viedä! Kuinka minä pystyin olemaan niin pinnallinen ja sallia 
tämän?”  

Jeesus aloitti… ”Minä haluan sinun katsovan tätä aamua, kuin esimerkkinä Minun Ihmisilleni. 
Kuinka ihmeellistä onkaan, kun sinä tottelet Minua välittömästi, kun Minä kutsun. Mutta on aikoja, 
kun olosuhteet ahdistelevat sinua ja ryöväävät sinulta vapautesi olla täysin tässä Minua varten.”  

”Kävelenkö Minä pois pettyneenä kuin joku, jolle on tehty oharit? En. Se on ihmisten tapa. 
Mieluummin Minä odotan sinua, yritän auttaa pitämällä tuomitsemisen loitolla. Demonit ovat 
aivan liian valmiita pinoamaan tuomitsemisen päällesi, koska et tullut välittömästi.”  

”Kyllä, on ihmeellistä, kun sinä voit tulla välittömästi, todella siunaus meille molemmille. Mutta 
kun et pysty, velvollisuuksien tai keskeytysten vuoksi, ennen kaikkea, ole kärsivällinen muiden 
kanssa, ole nöyrä ja ystävällinen niitä kohtaan, jotka näyttävät keskeyttävän sinut. Toiseksi, älä 
paheksu tätä keskeytystä; se mitä varmimmin on armeliaisuustesti.”  

”Kolmanneksi, älä alistu tuomitsemisen ikeen alle. Minä näen sinun olosuhteesi, enkä ole 
tuomitsemassa sinua, millä olisi päinvastainen vaikutus… se saisi sinut vetäytymään vielä 
enemmän. Ei, Minä odotan kärsivällisesti ja autan missä voin. Minä näytän kasvoni sinulle pienissä 
katkelmissa, kun palaat rukoukseen, vain tullaksesi kutsutuksi uudelleen. Minä olen nopea 
vakuuttamaan sinulle, Minun Morsiameni ja kertomaan sinulle, että Minä en tule jättämään, 
ennen kuin me todella olemme saaneet kahdenkeskisen aikamme yhdessä, ellei tilanne yllätä 
sinua.”  

”Niin monet teistä, Minun Rakkaimmat, ovat alttiita itseinholle ja tuomitsemiselle, kun te ette 
suorita täydellisesti, kun olette myöhässä, kun ajatuksenne harhailevat tai teidät on syösty 
raiteiltanne. Te olette julmia itseänne kohtaan. Rakkaat, se ei auta meitä lähentymään toisiamme, 
itse asiassa se keskittää huomionne uudelleen teidän oletettuun syyllisyyteenne. Silloin Minun 
täytyy löytää erilaisia tapoja vakuuttaa teille, kuinka paljon Minä rakastan teitä.”  

( Clare ) Ja se on se ihmeellinen osa tässä, kaverit  - Hän jatkoi kauniiden Rhema-viestien 
antamista: ”Tule, sovittaudu Minun käsivarteni alle.” Ja muita kauniita asioita, jotka olivat vain 
ihania! Ja ajattelin itsekseni, ”Vau, Sinun täytyy todella olla kärsivällinen! Koska Sinä et kritisoi 
minua siitä, että olen niin häilyväinen, pikemminkin Sinä kerrot minulle kauniita asioita, jotka 
saavat minut tukeutumaan Sinuun jopa enemmän. Sinä ällistytät minua, Herra. Sinä todella 
ällistytät minua.”  
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( Jeesus ) Koska Minä tunnen sinut niin hyvin. Minä tiedän, että sinä pinnasit eilen ja jäljellä on 
syyllisyyden jäänteitä roikkumassa pääsi päällä. Kuitenkaan Minä en ole tuominnut sinua siitä, että 
otit rennosti. Se oli kovin ansaittua.”  

( Clare ) Minä tunsin sen tunteen Sinusta, Herra. Tunsin Sinun armosi antavan minulle vapaata 
tavallisista velvollisuuksistani.  

( Jeesus ) ”Kyllä, voit taivuttaa jousta kunnes se katkeaa. Ennen kaikkea Minä haluan sinun 
osoittavan armoa kaikille. Ja että voisit osoittaa armoa, sinun täytyy ensin olla armollinen itsellesi. 
Sinä et saa olla pakotettu… mieluummin tee kaikki rakkauden sydämestä. Kun et voi tuntea sitä 
rakkautta, ymmärrä, että päätös tehdä se siitä näkökulmasta kelpaa… tee se päätöksestä rakastaa, 
ei välttämättä siihen liittyvällä tunteella.”  

”Tämä sydämen asenne pitää sinut poissa katkeruudesta, tuomitsemisesta ja kritiikistä, sekä 
itseäsi että muita kohtaan. Se on merkki sielun todellisesta kypsyydestä tunnistaa rajansa, ilman 
että masentuu tai lannistuu. Anna kaikki, mitä sinulla on, Clare, ja se tulee aina olemaan tarpeeksi, 
koska Minä kohtaan sinut siinä pisteessä, mihin sinä päätät.”  

Minun armossani on sinulle kyllin; sillä Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.  Paavalin 
Toinen Kirje Korinttolaisille 12:9.  

”Monilla teistä aikuisista ovat vanhempanne yhä roikkumassa mukana ja kuiskaamassa 
olkapäänne yli. Joissakin tapauksissa se on oma muistonne, mutta tiedättekö, että demoneilla on 
nuo nauhoitukset myös? Kyllä, he tietävät täsmälleen, mitä teille sanottiin ja he tietävät 
täsmälleen, kuinka painella tuomitsemisen nappeja. Vanhempien panos painaa suunnattoman 
määrän psyykkistä painoa mielessänne.”   

”Vähänpä he tietävät, että juuri heidän omilla sanoillaan, he ovat muovaamassa teitä sellaisiksi, 
kuin te olette tulossa. Kun he ovat karskeja ja täydellisyyttä tavoittelevia; odottaen vain 
korkeimpia suorituksen tasoja ja te epäonnistutte… no niin, se asettaa kehän, joka jatkuu läpi 
aikuisvuosienne ja jopa vanhalle iälle – kertoen teille, että te olette epäonnistunut, te jäätte 
vajaaksi, te ette ole niin hyvä kuin se ja se.”  

”Oi, kuinka Minä inhoan tätä asennetta vanhemmissa, jotka tuhoavat aloitteellisuuden ja 
luottamuksen hyvin pikkuisissa, jotka kasvavat epävarmoiksi ja jatkuvasti etsivät vahvistusta 
olemassaololleen. Ettekö te tiedä, kuinka arvokkaita te olette Minun silmissäni? Golgata oli hinta, 
jonka Minä maksoin teistä ja Minä tekisin sen uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, jos olisi 
tarvetta, vain yhden sielun puolesta, jota maailma kutsuu epäonnistuneeksi. Ja josta tuli 
epäonnistunut, koska hänen vanhempansa julistivat sitä hänelle, heidän jatkuvassa täydellisyyden 
etsinnässään jälkeläisilleen. Traagista, oi niin traagista on tämä raaka tapa kasvattaa lapsia.”  

”Mutta on olemassa toivoa. Onko teidät kasvatettu siinä ikeessä? Onko teidät havaittu 
epätäydelliseksi jokaisessa elämänne käänteessä, ettekä koskaan pärjänneet vertailussa 
vanhemmillenne tai suosituille sisaruksille? Minä voin parantaa sen, Rakas. Minä voin kääntää 
suremisenne tanssiksi ja poistaa häpeän sydämestänne. Tukeutukaa Minuun Rakkaani ja Minä 
tulen näyttämään teille teidän suuren arvonne kullassa ja aarteissa.”  

”Kyllä… ettekö tiedä, että olette kipinä Minun Sydämestäni, kaunis ja rikastettu kaikin tavoin? 
Miksi, te kysytte? Koska Minä tulen täydellistämään sen, minkä Minä aloitin teissä. Minä tulen 
esittelemään teidät Minun Isälleni täydellisenä, kokonaisena, eikä mitään puutu. Kyllä, tämän 
Minä tulen tekemään teille. Te olette antaneet Minulle elämänne ja Minä olen antanut teille 
Minun Lupaukseni. Täydellisyys on kohtalonne. Eikä vain se, vaan Minulla on vielä monia lahjoja, 
joita Minä suon teille, ne odottavat siivillä valmiuttanne.”  
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”Oi, Minulla on rajattomasti aarteita varattuna teille! Asioita, joista olette uneksineet ja asioita, 
joista ette ole uskaltaneet uneksia. Kaikki ovat odottamassa teitä, kun taivutatte elämääsi 
enemmän ja enemmän Minulle. Uskaltakaa unelmoida… sillä Jumalan kanssa, mikään ei ole 
mahdotonta. Monet halut, joista olette aikoja sitten luopuneet, Minä olin istuttanut sydämeenne, 
tulevaa aikaa varten, kun Minä palkitsisin teidät hyvin tehdystä työstä tällä Maapallolla.”  

”Ymmärtäkää, että lahjanne eivät määritä asemaanne Minun edessäni, vaan kuinka käytätte 
lahjoja, joita Minä uskoin teille, ne merkitsevät. Ne, joille on paljon annettu, niiltä tullaan paljon 
vaatimaan… mutta ne, joille on annettu vähän ja ovat sillä tehneet paljon, suurempia ja suurempia 
palkkioita tullaan antamaan heille.”  

”Siispä, tämä on kiertotie – sanoen teille, tehkää parhaanne sillä, mitä teille on annettu. Älkää 
antako menneisyyden äänien kontrolloida tulevaisuuttanne, pikemminkin nouskaa Minun 
hyväksyntäni täyteen kokoon. Sillä te olette valinneet paremman osan ja Minä tulen varmasti 
pitämään teille seuraa ja palkitsemaan teidät.” 

 

 

198. Jeesus sanoo… Älkää verratko Keskenänne…  

Minun Armoni toteuttavat kaikki Asiat 

 
MINUN ARMONI TOTEUTTAVAT KAIKKI ASIAT… ÄLKÄÄ VERRATKO KESKENÄNNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Marraskuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Minä haluan puhua teille Armosta ja sen kaikkeen riittävästä merkityksestä 
elämissänne. Monet, ellei kaikki teistä, Minun kallisarvoiset Morsiameni, löydätte vikaa itsestänne 
ja lankeatte ansaan verrata itseänne johonkin, jolla on ylivoimainen ominaisuus, mutta itse asiassa 
te ette tiedä mitään heidän elämistään. Tämä vertaaminen johtaa lannistumiseen siitä, 
minkälaiseksi Minä teidät loin olemaan ja jättää teidät avoimiksi kateuden synnille, kuin myös 
jäljittelemään heitä, niin että te vääristelette sitä, kuka te todella olette.”  

”Ensiksi, Minä haluan teidän tietävän, että kukaan ei ole sellainen, mitä ulospäin vaikuttaa. Ei, ei 
kukaan. Jokaisella on kätketty puolensa, puoli, jonka te olette joko kukistaneet tai se on yhä 
kätkettynä, toivoen, että jonain päivänä se kuolee. Sillä aikaa, kun te matkustatte tätä elämän 
tietä, Minä olen antanut teille armoja tätä hetkeä varten, ne ovat erilaisia, kuin olen antanut 
kenellekään muulle, koska te olette Minun oma ainutlaatuinen luomukseni.”  

”Ja ne armot, Minun Kallisarvoiseni, ovat riittäviä täyttämään hetken tarpeet. Minä olen ainoa, 
joka tietää, kuinka paljon armoa sielu käyttää ja kuinka paljon heiltä puuttuu. Minä yksin tiedän, 
mitä hyötyä he ovat tehneet lahjoilla, joita Minä olen antanut heille. Ja Minä yksin tiedän 
täsmälleen, miltä he näyttäisivät, jos kaikki Minun armoni riisuttaisiin heidän elämistään.”  

”Minun huomioni on tämä, että te ette ole mitään ilman Minun armoani, eikä kukaan ole mitään 
ilman Minun armoani. Minä olen teidän jokaisen elämässä olevan kaiken hyvän tekijä ja lähde. Ja 
ilman Minun lahjojani teille, te olisitte vähemmän kuin ei mitään maailman silmissä. Mutta aina 
kallisarvoisia Minulle. Aivan itse asiassa, Minä olen se, joka näkee teidät tilassa ilman armoa ja 
Minä määrittelen ja suon teille pelastuksen ja armon puvut, riittävät elämää varten, johon Minä 
olen kutsunut teidät.”  
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”Olla mustasukkainen ja kateellinen muille, joilla näyttää olevan enemmän armoa, on loukkaus 
Minun Sydäntäni kohtaan. Minä tiedän, että se on ihmisluonteen mukaista verrata ja haluta, 
mutta jos te näkisitte kauneuden omissa sieluissanne, te ette etsisi jäljitellä muita. Useimpien 
ongelma on yksinkertaisesti löytää se, keneksi Minä teidän tein oleman ja kuinka kauniita te olette 
asioiden kulussa. Pikemminkin te työskentelisitte uskollisesti sillä, mitä Minä olen antanut ja 
luvannut teille, kunnes te alatte löytämään täyttymyksen siinä ainutlaatuisessa ja 
korvaamattomassa taideteoksessa, joka te olette.”  

”Katsokaahan, Minun Armoni on kuin kristallinkirkas valtameri ilman loppua, kuin tuhannet hehkut 
hienoimmin hiotussa timantissa, kuin omenankukkien suloisuus keväällä ja mitä 
monimuotoisempien korallien hehkuvat värit. Se on ylivoimaisen tyylikäs, kuten ihmisruumiin 
järjestelmät, kuin valon lähde, joka kukistaa pimeyden ja sen voima suurempi, kuin 
mannerlaattojen äkkinäinen eroaminen toisistaan. Minun armollani, Minun armoni kautta, te 
voitte loppuunsaattaa kaikki asiat, sillä ei ole mitään, joka voi vastustaa Minua. Kun Minä kerran 
asettaudun saattamaan jotakin loppuun, se on jo tehty.”  

”Näin varmoja te voitte olla, Minun Morsiameni. Pohtikaa näitä esimerkkejä ja ymmärtäkää, että 
te olette armon työ, jonka Minä olen jo suorittanut Taivaassa, kaunis katsella, tyrmäävä 
suunnittelultaan ja päämäärältään, erilainen kuin mikään muu.”  

”Kaikilla teillä on Minun armoni, se on teidän omaksuttavaksenne ja käytettäväksenne tai 
torjuttavaksenne ja kesannolle jätettäväksenne. Mutta se on olemassa ja se on kaikkeen riittävä 
teille, juuri nyt, tällä hetkellä, missä olette. Ei ole tarvetta katsella ympärillenne ja riutua, koska 
muilla on enemmän kuin teillä. Ei, pikemminkin löytäkää kauneus, jonka Minä loin omaan 
sieluunne ja harjoittakaa sitä.”  

”Minä lupaan teille, se tulee olemaan ainutlaatuinen ja teitä enemmän miellyttävämpi kuin ne, 
joita nyt katselette. Lopulta, te puhkeatte kyyneliin sen vuoksi, minkä Minä loin teidät olemaan. Te 
tulette olemaan ylivoimaisen onnellisia siihen, keneksi Minä teidät loin olemaan ja koskaan enää 
te ette halua olla kukaan muu. Vaikka joku tarjoaisi teille paikkaansa, teidän ymmärryksenne siitä, 
ketä te olette Minulle, estäisi teitä vaihtamasta sitä, mitä Minä olen tehnyt sielussanne siihen, 
mitä Minä olen tehnyt heidän sieluissaan.”  

”Ja niin on Taivaassa, loppumattoman riemuitsemisen valossa. Antakaa sen olla niin tällä 
Maapallolla. Sillä aikaa, kun te oleskelette Minun kanssani, Minä valaisen teidän tienne Minun 
riemuitsemisen lauluillani. Tukeutukaa Minun armooni, kun asiat vaikuttavat mahdottomilta. 
Minun armoni on riittävä teille, kun olette lopen uupuneita. Minun Armoni on riittävä teille, kun te 
jäätte vajaiksi.”  

”Ja kun te alatte kukoistaa Minun katseeni alla, Minun armoni, kuin tuoksu, joka tulee kaikista 
puutarhan kukista ja tuo heille iloa. Minun armoni on Minun lahjani teille, Minun rakkauteni kera, 
joka ei koskaan petä. Te olette kauniita ja Taivaassa te tulette viimein katsomaan kunniaa, jonka 
Minä olen kutonut teidän olemukseenne. Kyllä, te tulette näkemään, jopa kuten teidät on nähty.”  

Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, 
joka on ilmestyvä meihin. Paavalin Kirje Roomalaisille 8:18. 
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199. Jeesus sanoo: 

Ylläpitkää Minun Kunniaani tänä vuodenaikana, Minun Morsiameni 

 
MINUN MORSIAMENI, YLLÄPITÄKÄÄ MINUN KUNNIAANI TÄNÄ VUODENAIKANA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Joulukuuta, 2015.  

No niin, minun kallisarvoinen perheeni, en voi pitää teiltä salassa minun heikkouttani enkä Herran 

uskomatonta kiltteyttä. 

Tänään on Kiitospäivän jälkeisen maanantain (= Cyber Monday ) jälkeinen päivä. Muutaman viime 

päivän ajan minuun on iskenyt houkutuksia kuluttaa rahaa sellaiseen, mitä kutsuisin 

tarpeettomiksi tavaroiksi. Minä olen taistellut ja taistellut ja taistellut tätä vastaan, mutta lopulta… 

minä munasin sen. Sillä aikaa, kun olin typerä, minä tiesin, että mustalla pantterilla oli minusta 

kurkkuote, mutta minä heitin ajatuksen sivuun ja soin itselleni nautintoja.  

Kuka tarvitsee viisi kopiota Raamatun Lupauksista, kaikki eri laitoksia? Sen voi perustella 

sanomalla, ” Voi, ne maksavat vain kaksi tai kolme dollaria kappale! ” Minä perustelin sen 

sanomalla ” Minä annan ne pois Herra, ja pidän vain sen, joka toimii minulle parhaiten. ” 

Myös pukeutumisessa. Täällä Rocky Mountains`n Taoksessa on aamuisin hyvin kylmä, ja minä 

yritän pysyä lämpimänä – ilman, että lämmityslasku pomppaa taivaisiin, se on haaste. Siispä, 

useiden, useiden hukattujen tuntien jälkeen, löysin fleece vuorilliset housut, jotka sopisivat 

minulle. Myöhemmin, kaverit, tunsin itseni syylliseksi, että en tarvitse useita pareja, ja peruin ja 

supistin tilaustani. Mutta aika, jonka käytin, sitä ei pysty korvaamaan. Minun olisi pitänyt antaa se 

aika teille, minun suloinen perheeni. Pyydän, antakaa minulle anteeksi.  

Aviomieheni Ezekiel on hyvin herkkä mies ja ihmeellinen, viisas neuvonantaja ja tuki. Hän on 

tuntenut surua usean päivän ajan, ja viimein hän puhui minulle minun mustasta pantteristani. 

Tunsin itseni NIIN syylliseksi. Tiesin, että olin loukannut häntä ja Herraa, niinpä aloitin 

rukoushetkeni, koska, tiedättehän – lääke, jota teille annan, on hyväksi myös minulle. Ja minä aina 

sanon, kun olen munannut – älä juokse POISPÄIN Herrasta – juokse Hänen TYKÖNSÄ. Siis, aloitin 

rukoushetkeni, ja Herra oli edessäni välittömästi. Mutta Hän itki, ja minun sydämeni särkyi. Minä 

olin aiheuttanut Hänelle tämän kivun ostelemalla ja suomalla ylenmäärin nautintoja itselleni. 

Tuhlannut aikaa.  

Herra, minulla ei ole mitään sanottavaa puolustuksekseni, muuta kuin, että olen hyvin, hyvin 

pahoillani heikkoudestani ja synnistä ja olen pahoillani siitä, että olen loukannut Sinua ja Ezekieliä. 

” 

Hän vastasi minulle ja sanoi… ” Minun kyyhkyni, sinä olet kuten kaikki muutkin tähän aikaan 

vuodesta. Surullista, mutta totta. Tosin menneisyydessä sinulla ei ollut pientäkään määrää 

harkinnanvaraista rahaa, joten se oli helpompaa. Mutta Minä olen iloinen, että käytät rahaa 

muihin ihmisiin. Siinä mielessä, Minä olen ylpeä sinusta. Mutta olet silti rakenteilla oleva työ. ”  

Ja selittääkseni tuon, jos lahjoituksia tulee, me laitamme tietyn summan sivuun muita ihmisiä 

varten, että meillä olisi rahavaroja. Ja jotkut teistä ovat korvamerkinneet rahat, joita olette 

lähettäneet meille jotain tiettyä asiaa varten. Me arvostamme sitä suuresti – kiitos teille oikein 

paljon. Me saamme sillä aikaan melko paljon yhteisössä.  
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” Minuun koskee paljon, kun näen Ezekielin loukkaantuneen ja Sinun itkevän, Herra. Luulenpa, 

että minä en tiedä kuinka heikko minä olen, ennen kuin houkutus on laitettu eteeni. ” 

Kun me elimme 300:lla dollarilla kuukaudessa, vaivoin säilyen hengissä, luulin, että olin jo päässyt 

yli mustasta pantterista. Mutta kun nyt meillä on vähän ylimääräistä, minä huomaan vain kuinka 

haavoittuva minä olen. Nainen voi luulla olevansa rehellinen, kunnes hänelle esitellään valtava 

houkutus. Silloin hän saa tarkkaan selville, kuinka heikko hän on. Jumala meitä kaikkia auttakoon.  

Jeesus jatkoi… ” Kaikille Minun Morsiamilleni, joilla on pakko-oireinen häiriö, ymmärtäkää, että 

tämä aika vuodesta on ladattu kuin keväinen karhu ansa, humauttamaan jalkanne velkoihin ja 

sitomaan teidät velvoitteisiin, joiden kanssa teidän täytyy kamppailla koko vuosi saadaksenne ne 

täytetyiksi. ”  

” Saatana on tämän takana, kuten kaikissa lihan synneissä. Minä toivon, että te kaikki olisitte 

vastapuolta viisaampia. En ole mielissäni teihin, kun te velkaannutte Minun Nimessäni. 

Mieluummin, Minä rakastaisin nähdä teidän pysyvän yksinkertaisina ja keskittyneinä Minun 

Syntymääni. Tehden pieniä asioita lastenne kanssa tehdäksenne Minun Syntymästäni 

muistorikkaan tapahtuman, ettekä liittäisi käsiänne yhteen porton kanssa ja tekisi siitä synnin 

tapahtumaa. ”  

” Älkää kuulostelko pessimistejä, jotka kritisoivat tätä aikaa vuodesta. Paljon armoja vapautetaan 

Taivaasta tähän vuodenaikaan, jos sitä käsitellään oikein, oikealla sydämellä, eivätkä rahanhimo ja 

ahneus ole päässeet sisään. Esimerkiksi, näytelmät, joita uudelleen esitetään ovat loistavia 

tilaisuus kertoa vuodenajan todellinen merkitys. Tiedätkö, Minun enkelini ovat läsnä niissä 

tilaisuuksissa tuomassa suloutta ja näkemystä, mitä lapsi ei koskaan unohda? Ja jopa aikuiset 

tuntevat vetoa Minuun. Voi, kuinka kunniakasta on nähdä sydänten muuttuneen, kun he 

mietiskelevät Minun inkarnaatiotani. ”  

Tässä välissä, minä haluan jakaa kanssanne kaverit – Minun vain täytyy lisätä tämä. Joulun aikaan 

yli 30 vuotta sitten, TV:ssä näytettiin syntymää koskeva osa Franco Zeffirellin elokuvasta ” Jeesus 

Nasaretilainen ”Tämä oli viisi kuukautta ennen minun kääntymistäni. Olin silloin vahvasti New 

Age:n piirissä, mutta tämän katsominen muutti jotakin minun sisälläni. Minä tunsin NIIN paljon 

vetoa Jeesukseen, tunsin Jumalan nykäisevän sydäntäni. TODELLISEN Jumalan. Minä en tuntenut 

Häntä vielä, mutta pystyin tuntemaan armon voiman, joka työskenteli sen elokuvan kautta. Ja se 

elokuva on voideltu, se paljastaa Herran suloisen puolen, joka siihen aikaan – 30 vuotta sitten, ei 

ollut suosittu. 

Siispä, Minä tunsin Herran nykäisevän minun sydäntäni, kun vain viisi kuukautta myöhemmin Hän 

vieraili minun luonani. 

Mutta minä olin niin valheiden kyllästämä ja pimeydessä, en pystynyt löytämään ratkaisua ennen 

kuin vaikuttava tapaus sattui toukokuun viidentenä päivänä, ja se muutti minun elämäni ikiajoiksi 

– kun Pyhä Henki laskeutui Taivaasta ja sytytti minut tuleen 45 minuutiksi. Kaverit, minä istuin 

kupari pyramidin alla mietiskellen Maya Tarot pakkaa – niin syvällä pimeydessä minä olin. 

Minä etsin Totuutta, todellakin, vilpittömästi sydämestäni etsin Totuutta ja todellista Uskoa. 

Minun silmäni olivat suljettuina ja yhtä äkkiä, minä näin hengen tällä mustalla taivaalla eroavan, ja 

tämä salamoiva kyyhkynen vain laskeutui Taivaasta, koko matkan alas sydämeeni. Se sytytti minun 

koko kehoni tuleen 45 minuutin ajaksi. Se oli niin intensiivistä, että minun aviomieheni sanoi, ” 
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Mitä oikein tapahtuu? Sinä hehkut! ” Ja omaksutulla tiedolla Jumalasta – koska en tiennyt kuka 

Pyhä Henki oli – Jumala johdatti minut tietämään, että Pyhä Henki oli vieraillut minun luonani. 

Siispä minä sanoin, ” Tämä on Pyhän Hengen vierailu, ja tämän vierailun ajan minä olin syvästi 

tietoinen synneistäni. Ja tiedättehän, jos olet New Age-läinen, sinulla ei ole ” syntejä ” – vain 

huonoja valintoja. Ja minä tulin syvästi tietoiseksi synneistäni ja kaduin kyynelvirroilla, kun Hänen 

Rakkautensa otti minut syleilyynsä ja antoi minulle anteeksi… Hänen rakkautensa yksinkertaisesti 

peitti alleen minut. Tarkoitan, että näin itseni pahempana kuin viemärin ulosteet, kun näin syntini, 

ja Hänen halaavan ja rakastavan minua! 

En nähnyt Jeesusta, minä vain tunsin Hänen rakkautensa halauksen. Se oli ihmeellinen asia. En 

edes tarkkaan tiennyt mitä se oli, sanasta sanaan, mutta lausuin osia 51.Psalmista.  

Ja nämä ovat ne osat, jotka muistan…   

1.Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden; pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi 

tähden. 

2.Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. 

3.Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina minun edessäni.  

10.Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. 

11.Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi.   

12.Anna minulle jälleen autuutesi ilo, ja tue minua alttiuden hengellä.  

Minä tarkoitan, että minä vain istuin siinä ja lausuin sen. Ja myöhemmin tulin tietämään – luulen, 

että se oli noin 15 vuotta myöhemmin, ehkä vähemmän, sain selville, että se oli 51.Psalmista, 

katumuksen Psalmista.   

Siis, olipa Herra syntynyt sinä päivänä tai ei, on täysin asiaan kuulumatonta, Hän käyttää tätä 

päivää tuodakseen tietoisuutta Itsestään kadotetulle ihmiskunnalle, joka istuu sellaisessa 

pimeydessä. Tietenkin Saatana hyppii sen kantapäillä ahneuden, rahanhimon ja juhlinnan myötä. 

Tässä vaiheessa, Herra alkoi taas puhumaan, ja Hän sanoi… ” Hyvin sanottu. Se on juuri mitä 

tapahtui, erityisesti tänä maallisena aikana, jumalattomana aikana, jona ihmisestä on tullut oma 

jumalansa, eikä ole tarvetta Minulle. Niinpä, käytän tämän harvinaisen tilaisuuden keskittyäkseni 

Minun Syntymääni, että pikkuiset saattaisivat tuntea vetoa Minuun. 

Mutta jopa nyt, vihollinen on työskennellyt päivin öin, poistaakseen jopa Minun syntymäni 

muistelun ja Joulun merkityksen, jopa siihen pisteeseen, että seimen esille pano on rikollinen teko 

tässä maassa! ” 

” Ja heille teistä, jotka ovat pessimistejä, teille pitäisi olla ilmeistä, että tämä aika vuodesta ON 

UHKA Saatanalle, tai hän ei työskentelisi näin kovasti tuhotakseen sen maailmasta. ” 

” Mutta te, Minun Morsiameni, Minun korkeasti kunnioitetut, pyydän – ylläpitäkää Minun 

kunniaani, älkääkä langetko maailman saaliiksi, antamalla periksi impulsseille shoppailla ja käyttää 

hyödyksi alennusmyyntejä, jotka on tahallaan viritetty, että lankeaisitte materialismiin. 
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Minulla ei ole ongelmaa vaatimattomasta asialistasta, joita tarvitsette papintyössänne tai 

auttaaksenne muita, tai muutamista henkilökohtaisista tavaroista. Mutta pyydän, ettette anna sen 

riistäytyä käsistä ja saada teidät halvauttavan velan ansaan. Ylläpitäkää minun kunniaani, Minun 

armaani.  

” Se mitä teette köyhien hyväksi, tullaan aina muistamaan ja laskemaan teille ansioiksi. Mutta 

pysykää Minun armossani, ei vaanivien epäpuhtaitten henkien voitelussa, he etsivät sotkeakseen 

teidät ja viedäkseen sydämenne pois Minulta. ”… 

” Minä annan sinulle anteeksi sinun harkitsemattomuutesi. Mene äläkä tee enää syntiä. ”  

 

 

200. Taivaaseennosto. Jeesus sanoo: Me lähestymme Kohtaa, josta ei voi Palata 

 
TAIVAASEENNOSTO… ME LÄHESTYMME KOHTAA, JOSTA EI VOI ENÄÄ PALATA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Joulukuuta, 2015. 

” Uskossa. ”  

No niin, tämä on hälytys tänään. Jumala siunatkoon teitä ja Herra olkoon teidän kanssanne, kun 

pohditte tätä toimintaohjetta Häneltä. 

Hän aloitti tämän viestin… ” Aikaa ei ole enää paljon jäljellä. ”  

Kuinka minun pitäisi ottaa se, Herra? Sinä tiedät, minkä kanssa minä kamppailen, sen takia minä 

jopa sain pukeutumisen.  

” Sinä tunnet Minut hyvin, sinä tiedät Minun Armon Sydämeni, mutta Minä kerron sinulle 

totuuden, me olemme menossa kohti kohtaa, josta ei voi palata. ” 

Ja entä jos me kohoamme rukoilemaan enemmän aikaa – voidaanko se ehkäistä?  

” Voi Clare, sinä olet mahdoton! Minulla on viesti ja sinä niuhotat Minun kanssani. ”  

Olen pahoillani. Jatka vain. 

” Kiitos sinulle!! Minä haluan syvemmän tason valmisteluja Minun odottelevalta Morsiameltani. 

Minä haluan, että hänen sydämensä tyhjenee hyödyttömistä maailmallisista asioista. Tämä viesti 

ei ole kaikille. Se on vain heille, jotka kaipaavat suurempaa syvyyttä Minussa ja irtautumista 

maailmasta. Minä välitän tämän armon heille, jotka ovat kuuntelemassa tai lukemassa tällä 

hetkellä. Se tarkoittaa, jos luet tämän viestin kuuden kuukauden kuluttua tästä hetkestä, jolloin se 

on kirjoitettu, se silti kantaa sitä armoa heille, jotka hartaasti etsivät sitä ja kaipaavat sitä koko 

sydämestään. ”  

” Te ihmettelette, kuinka se armo voi viipyillä? Aivan kuten Minun Sanani pääsee käsiksi armoon 

Taivaasta nykyhetkessä, niin tekevät myös Minun autenttisesti puhumani sanat, jotka kantavat 

Minun lupauksiani. Kun ne vastaanotetaan uskossa, mistä tahansa lähteestä, ne silti antavat 

pääsyn siihen välitykseen, kuin silloin kun ne puhuttiin. Minä olen sama eilen, tänään ja ikuisesti. 

Minun lupaukseni pätevät ikuisesti heille, jotka niitä todella haluavat, koko sydämestään. ”  
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” Joka päivä ohitsenne menee jatkuvasti pieniä maallisia aarteita ja etuja ja makupaloja. Se mitä 

Minä haluan teidän ymmärtävän, on, että mitä vähemmän merkitystä te kiinnitätte niihin asioihin, 

sitä vähemmän aikaa te käytätte niihin aikaa, sitä enemmän Minä voin täyttää teitä Minun 

Hengelläni ja niillä asioilla, jotka todella merkitsevät Minulle. Eikö olekin ihmeellistä? ” 

Kyllä, todella on, Herra. Minä olen tuntenut tämän vapauden aiemmin. Voi ihmeellistä vapautta 

turhuudesta, hienoista ruuista, maailmallisesta viihteestä! Voi, ne päivät niin täynnä Sinun 

Henkeäsi ja niin kallisarvoisia minulle, kuin ei mitkään muut.  

” Eikö se ole sitä, mitä sinä itkit Minulta tänä aamuna, puhdasta sydäntä: ”Polta kuona pois minun 

sydämestäni, Herra. Polta se kaikki pois. ”  

No niin, Herra, se voi tapahtua vain Sinun Erityisellä Armollasi.  

” Siitä juuri on kyse: Minä annan armon, sinä vastaat. Kun Minä sanon, että Minä haluan Minun 

Morsianteni sydänten tyhjenevän, Minä tarkoitan, että vähemmän huomiota jokaiseen pieneen 

elämän puoleen, erillään Minusta ja Minun tahdostani. Esimerkiksi, turhia asioita… kuten 

kynsihoidot, hiustenlaitto, kosmetiikka, tyylikkäät vaatetukset ja toisiinsa sointuvat vaatekerrat ja 

asusteet. Nämä asiat, elleivät ne ole välttämättömiä teidän työnne kannalta, vievät tilaa 

sydämissänne ja mielissänne, jotka voisivat olla Minun Henkeni runsasta asumista. ”  

” Katsohan, kun te kiinnitätte huomiota näihin asioihin, te ette ehkä aktiivisesti ajattele niitä, 

mutta kaikki, mikä liittyy niihin, voi helposti napata teidät. Nämä ovat joitakin ajatusten 

harhauttajia, jotka tekevät rukoilemisen vaikeaksi joillekin. Mutta, kun te heitätte teidän 

mielihalujenne ikeen ja teette tilaa Minun Mielihaluilleni, sitten teidän ehtoollisenne Minun 

kanssani menee syvemmälle, paljon syvemmälle, kun lihan asiat sulavat pois. Niin Minä ymmärrän. 

”  

” Eivät kaikki ole valmiita päästämään irti maallisista mielihaluista saadakseen enemmän Minua, 

mutta kun he etsivät Minua omilla tavoillaan, loppujen lopuksi he suuntaavat siihen suuntaan. 

Minulla on hämmästyttävä kärsivällisyys heidän kanssaan, jotka tavoittelevat Minua. ” 

” Minä tiedän millainen kamppailu sinulla Clare on, kun sinulla on suuri mieltymys järjestykseen ja 

kauneuteen. He, jotka eivät välitä niistä asioista ovat vapaampia pohtimaan Minua. Me aina 

menemme edestakaisin näiden asioiden kanssa, emmekö menekin, Rakkain? ”  

Voi, Herra, se on vaikeaa – ellei jopa mahdotonta minulle. Jos minä olisin sokea… no niin, sillä olisi 

omat vakavat ongelmansa. Ainakaan minun ajatukseni eivät harhautuisi asioiden järjestelemiseen 

mieleni mukaan. 

” Usko Minua, sinä löytäisit muita asioita, jotka eivät olisi mielesi mukaisia – se on osa pakko-

oireisen häiriön luonnettasi. Mutta muista: kun tarjoat itsesi Minulle, etkä pidätä itselläsi mitään, 

ja tarkkailet toimiasi ja ajatuksiasi tarkoituksellisesti poissulkeaksesi ne asiat… sinä olet niin paljon 

vapaampi. ” 

Herra, minä tiedän, että se mitä Sinä sanot, on ehdottomasti totta. Minä muistan, kun minä heitin 

sen kauneuden ikeen täysin, ja vaihdoin sen toimivuuteen, ilman vaatimusta estetiikkaan ja tein 

saman ruuan kanssa ja tunsin itseni niin paljon elävämmäksi Sinussa. Kuinka minä pääsen takaisin 

siihen tilaan?  
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” Sitä Minä yritän tässä antaa sinulle, Minun Suloinen Morsiameni. Siihen Minä kutsun sinua 

suuntaamaan huomiosi. Se ei tule tapahtumaan yhtäkkiä, elleivät olosuhteet syrjäytä elämääsi. 

Mutta jokainen päivä sinä voit edistyä siihen suuntaan. Valitsemalla kulhollisen kaurahiutaleita 

kakkupalan sijaan, jättämällä viimeisen kanapalasen jollekin toiselle. Itse asiassa, itsesi kieltäminen 

pöydässä on yksi suuri keino laittaa lihasi alamaiseen asemaan. Yksinkertainen pukeutuminen, 

kuluneine reunoineen, uusien vaatteiden sijaan, tyytyväisyyden löytäminen vähemmällä ja 

vähemmällä ja jopa ala-arvoisista asioista. ” 

” Sinun äitisi oli täysin ulkoisten asioiden kuluttama, siksi hänellä ei koskaan ollut minkäänlaista 

rauhaa. Aina oli jotakin tarpeellisempaa tehtävänä, jotakin, mikä oli poissa paikoiltaan, ennen kuin 

hän pystyi rentoutumaan. Niin monet asiat huolehdittavana, niin monia jokapäiväisiä huolia, jotka 

pitivät hänet jatkuvasti varattuna. Sinä tiedät tämän, Clare, sinä murtauduit siitä vapaaksi 

nuorempina päivinäsi. ” 

Kyllä, minä muistan huoneen, jonka minä vuokrasin Berkeleystä, Kaliforniasta. Se oli vain pelkkä 

huone ja patja lattialla, ei mitään kodikasta siinä ja muistan, kun minulla oli tarve 

yksinkertaisuuteen. Minä olin juuri muuttanut pois San Fransicosta, suuresta huoneistosta, joka oli 

tuhlailevasti sisustettu ja minä olin niin virkistynyt tämän huoneen silkasta yksinkertaisuudesta. 

” Ja tässä huoneessa, Minä olin puhumassa sinun sydämellesi, tuomassa sinut uudelle vapauden 

tasolle. ” 

” Katsohan, huomio yhdelle yksityiskohdalle johtaa huomion vielä toiselle yksityiskohdalle ja 

toiselle ja pian jahtaat häntääsi, koskaan sitä kiinni saamatta. Se kaikki riippuu siitä, kuinka 

kunnianhimoinen olet saamaan asiat ympäristössäsi omien halujesi mukaisiksi. Sinä olet taistellut 

paljon, pitkään ja kovasti ja saavuttanut todellisen parantumisen mittarin – mutta aina on tilaa 

enemmälle. ”  

” Se, mitä Minä yritän sanoa Minun Morsiamilleni, on, että hyvin yksinkertaisesti, yhä useampi 

ulkoinen asia merkitsee teille – ja se on teidän hallittavissanne oleva valinta – sitä enemmän te 

tulette olemaan ärsyyntynyt hengessä, haluten täydellisyyttä ympäristössänne. Ja sen 

seurauksena, sitä vähemmän teillä tulee olemaan Minua. ”  

” Kieltäkää itseltänne nämä pienet mielihalut enemmän ja enemmän joka päivä ja pian te tulette 

havaitsemaan, että Minä olen vallannut ajatuksenne ja tulen asumaan teissä suuremmassa 

määrin. Lykätkää järjestyksen ja kauneuden tarvettanne, Minun Rakkaani. Taivaassa, kaikki tulee 

olemaan teidän mielenne mukaan. Mutta toistaiseksi, lykätkää tätä pakottavaa tarvetta ja eläkää 

enemmän ja enemmän yksinkertaisemmin päivästä päivään. ”  

” Ymmärtäkää, Minun Morsiameni. Teidän arvonne ei ole kauniissa vaatteissa, taloissa eikä 

autoissa. Ei. Kaikki nuo asiat tullaan riisumaan teiltä ja ainoat asiat, jotka jäävät, ovat teidän 

hyveenne ja se, mitä te teitte toisille puhtaasta rakkaudesta, eikä muista syistä. Minä olen 

opettanut teille tämän monta, monta kertaa aikaisemmin. ”  

” Mutta nyt, todella, me olemme lähestymässä kohtaa, josta ei voi palata ja Minun neuvoni teille 

on: Minä ostakaa Minulta tulessa puhdistettua kultaa ja jättäkää tuhkat jälkeen. ” 


