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201. Jeesus selittää…  

Minun Syntymäni & Raamatulliset Juhlat & Köyhille Antaminen 

 
MINUN SYNTYMÄNI, RAAMATULLISET JUHLAT & KÖYHILLE ANTAMINEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Joulukuuta, 2015.  

( Clare ) Herra siunaa ja varjelee teitä, Sydänasukkaat.  

Tässä on, mitä oli Hänen sydämellään…  

( Jeesus ) ”On monia ihmisiä, monia pieniä lapsia, joilta puuttuu kaikkia perus välttämättömyyksiä. 
Minä olen mielissäni siunatessani heitä tänä vuodenaikana, jota kutsutaan Minun Nimelläni. Minä 
toivon, että te lopettaisitte kinastelun henkilökohtaisista ajatuksistanne ja harkitsisitte, että Minä 
vakiinnutin pyhät päivät, jotka olivat tärkeitä Minun ihmisilleni, tärkeiden tapahtumien muistoksi 
heidän elämissään.”  

”Siispä, Minä kysyn teiltä – oliko Messiaan syntymä juutalaisen historian maamerkki tapahtuma? 
Oliko Hänen inkarnaationsa? Hänen kuolemansa? Hänen ylösnousemisensa? ja lupaus Hänen 
Hengestään? Ovatko nämä tapahtumat vähemmän merkittäviä, kuin Minun ihmisteni lähtö 
Egyptistä? Tai kuin yhteen kokoontumisen juhla vuoden lopussa, Lehtimajajuhla? Tai uuden 
vuoden juhla, Rosh Hashanah? Trumpettien Juhla? Onko Minun syntymäni vähemmän tärkeä kuin 
nämä juhlat?”  
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”Näettekö te, kuinka typeriä kaikki nämä väittämät ovat? Eikö tämä ole ylpeyden tuote ja toive 
hallita muita teidän versiollanne oikeamielisyydestä? Minä kerron teille, että se on. Ei ole ketään 
oikeamielistä, ei edes yhtäkään. Kaikki teidät on tehty oikeamielisiksi Minun Verelläni. Siksi, Minä 
pyytäisin teitä harkitsemaan tilaanne ilman Minua ja asettamaan sivuun nämä typerät, typerät 
väittämät, jotka eivät tee muuta, kuin luovat riitaisia ja tyhjiä kiistoja.”  

”Nyt se on sanottu. On Minun esittämä toiveeni, että tätä juhlapäivää juhlistetaan ystävyyden 
teoilla, joita on tehty köyhille Minun Nimessäni. Se on vain niin yksinkertaista. Mistä ikinä 
löydättekin heitä, kertokaa heille, että Minä rakastan heitä ja tämä on lahja Minulta, juhlistaen 
Minun Syntymääni. On monia tapoja antaa, katsokaa ympärillenne. Minä tulen lähettämään teille 
erityisiä tarpeita. Minä olen asettanut teidät sinne, missä te olette Minun tarkoituksiani varten, 
siispä teidän ei tarvitse etsiä kaukaa.”  

”Ja niille teistä, jotka kieltäytyvät väittämästä sellaisista typeristä asioista, kuten Raamatullisista 
juhlista, kiitos teille.”  

( Clare ) Vau! Tuo totisesti selkiytti asiat tärkeysjärjestykseen – tavalla, jota en koskaan 
aikaisemmin ollut kuullut.  

Herra siunaa teidät Hänen Rauhallaan tänä suloisena Hänen syntymänsä vuodenaikana. 

 

 

202. Jeesus sanoo… Varokaa Ylpeyttä & Tuomitsemista… Olkaa iloisia Antajia 

 
VAROKAA YLPEYTTÄ & TUOMITSEMISTA… OLKAA ILOISIA ANTAJIA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Joulukuuta, 2015.   

( Clare ) ”Tässä minä olen Herra, intohimojeni kolhimana ja rikkirepimänä. Onko minusta mitään 
hyötyä, todella, kenellekään teistä?”  

Jeesus aloitti… ”Mikä typerä kysymys, onko mitään, mikä on liian vaikeaa Minulle?”  

”Tehkäämme tämä askel askeleelta. Sinä hylkäät itsesi pienissä asioissa päivittäin, etkä tule 
pyydystetyksi tuomitsemisen silmukkaan. Anna Minulle se, mitä luulet, että voit, kiitä Minua siitä 
ja joka päivä tulee helpommaksi. Uhraukset on monta kertaa rakentuneet hitaasti, askel 
askeleelta, kuten portaat – ei kaikkea kerralla. Armoa rakentuu armon päälle. Kun lipsut ja annat 
periksi heikkouksillesi, vain kadu, nouse ylös takaisin ja jatka, rukoillen, että ensi kerralla tulet 
kukistamaan itsesi, koska sydämesi on enemmän naulittu Minun tahtooni, kuin mihinkään 
muuhun.”  

”Ja Minä tulen sen tekemään sen arvoiseksi, Minä tulen antamaan sinulle tulvimalla Rakkautta ja 
huolenpitoa. Älä tee mistään pakkomiellettä. Se vain lukitsee mielesi taisteluun, mitä me emme 
halua. Totuus on, että mitä enemmän sinä rakastat Minua, sitä enemmän sinä tulet hylkäämään 
maailman. Se on niin yksinkertaista ja Minä olen tässä auttamassa sinua.”  

”Minun Morsiameni, teidän ei tule juuttua ja sotkeutua kamppailuun. Antakaa iloisella sydämellä… 
sillä on kirjoitettu, että Herra rakastaa iloista antajaa. Näkökohta on tämä… kuka ikinä kylvääkään 
säästeliäästi, tulee myös korjaamaan satoa säästeliäästi ja kuka ikinä kylvää runsaasti, tulee myös 
korjaamaan satoa runsaasti. Jokaisen täytyy antaa niin kuin hän on päättänyt sydämessään, ei 
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vastentahtoisesti tai pakon edessä, sillä Jumala rakastaa iloista antajaa. Paavalin Toinen Kirje 
Korinttolaisille 9:6-7.  

”Tämä Minun Henkeni liike antaa teille vapauden saapua Minun luokseni syvemmin, että teidän ei 
tarvitse kamppailla päivin öin siitä tai tästä. Jos juututte sellaisiin hyödyttömiin kamppailuihin, te 
ette voi mitenkään mahdollisesti olla tehokkaita Minun varten. Siispä, älkää salliko sitä. Liikkukaa 
sen hetken armon kanssa.”  

”Minä en halua, että Uskonnollinen henki saapuu tänne. Jos te pystytte uhraamaan enemmän 
maailmaa Minun vuokseni, älkää tulko ylpeiksi tai turhamaisiksi, teillä vain on enemmän armoa. 
Jos te epäonnistutte, älkää tulko masentuneeksi, te yksinkertaisesti ylititte itsenne. Menkää 
takaisin siihen, mikä on mukavaa ja aloittakaa siinä uudelleen. Vie jonkun aikaa tottua kieltämään 
lihanne, se on jatkuvaa työtä. Taivaassa, teillä ei tule olemaan lihaa estämässä tai harhauttamassa 
ajatuksianne, kaikki on henkenne kontrolloimaa. Eikö se ole jotakin odottamisen arvoista?”  

( Clare ) Se todella on Herra!  

( Jeesus ) ”No niin, toistaiseksi, tiedä, että Minä olen kiitollinen ja arvostava jokaisesta pienestä 
asiasta, jonka sinä uhraat Minulle rakkaudesta. Oi, Minä olen NIIN kiitollinen.”    

”Joillekin paasto ja itsekontrolli tulee epäjumalaksi tai keinoiksi näyttää jokaiselle, kuinka pyhiä he 
ovat. Niin tekemällä he peruuttavat kaiken hyvän, mitä oli tehty ja lankeavat vielä pahempaan 
syntiin, Ylpeyteen. Minä tiedän, että sinä kamppailit sen kanssa, se on voimakas harhakuva… 
mutta enkö Minä ollut uskollinen päästämään sinut pahasta, Clare ja näyttämään sinulle sinun 
todellisen tilasi Minun edessäni?”  

( Clare ) Oi, Herra, Sinä olit niin ystävällinen, todella Sinä päästit minut vakavasta synnistä sillä 
alueella. Minä tiedän, että olen vielä Sinun hellän kätesi muotoiltavana ja pyhitettävänä, mutta 
Sinä kuitenkin paljastit minun syntini sillä alueella. Minä pidän paljon parempana tätä alhaista 
paikkaa, minne Sinä olet asettanut minut! Se tuntuu niin turvalliselta ja varmalta ja olen vapaa 
nauttimaan muiden pyhyydestä, tulematta mustasukkaiseksi. En tunne itseäni uhatuksi… vaan 
tunnen itseni etuoikeutetuksi. Sinä olet sijoittanut tänne niin monta poikkeuksellista sielua tähän 
palvelutoimeen, se on ehdoton ihme minulle. Ja minä tiedän, että he ovat täällä Sinun ansiostasi! 
Oi, kuinka turvallinen ja yksinkertainen tämä alhainen paikka on minulle.  

Joskus voin tuntea, kun ylpeys alkaa manifestoitumaan minussa ja polveni tulevat heikoiksi ja minä 
anon Sinua puhdistamaan minut. Mutta, pyydän, älä anna sen tehdä liian kipeää, ennen kuin se 
menee yhtään pidemmälle.  

( Jeesus ) ”Ja Minä olen aina vartioimassa sinua ja kaikkia Minun Morsiamiani, jotka ovat 
halukkaita, aina. Siksi te tunnette tuomitsemisen niin sukkelaan, Minä en anna sen paeta 
huomaamattanne. Sekunnissa te voitte langeta armosta ehdottomiin kuoppiin. Mutta, jos te olette 
valppaita ja kieltäydytte nostamasta päätänne tuomitaksenne muita… te tulette olemaan 
turvassa.”  

”Minä haluan rohkaista teitä, Minun Sydän Asukkaani, kulkemaan hitaasti ja olemaan hyvin 
tietoisia keinulaudasta. Toisessa päässä istuu Ylpeys ja toisessa Tuomitseminen. Älkää antako 
kummankaan saada teistä otetta, antakaa iloisesti, mitä voitte. Myöhemmin, suuremmalla 
armolla, te voitte antaa iloisesti, mitä te aikaisemmin olitte haluttomia luovuttamaan. Ei ole 
mitään tuomitsemista heitä kohtaan, jotka ovat Minussa.”  
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( Clare ) Vielä viimeinen huomio, Herra. Jokainen on nyt ihmettelemässä sitä, mitä Sinä sanoit, että 
me olemme lähestymässä kohtaa, josta ei voi palata taaksepäin. (Muistakaa, että tämä viesti on 
Joulukuun 3. 2015)  

( Jeesus ) ”Kyllä, merkit ovat olemassa. Kyllä, se, mitä Minä sanoin, on totta… Asiat ovat 
kiihtymässä ja Minä sallin sen. Minä olen kertonut teille aiemmin, että tulisi olemaan aika, jolloin 
Minä en enää pystyisi estämään tuomiota. Clare, me lähestymme sitä aikaa.”  

( Clare ) Jeesus, minusta vaikuttaa käsittämättömältä, että elämä sellaisena kuin me sen 
tunnemme, tulee loppumaan. Anna minulle anteeksi, mutta minä todella syvästi tunnen, että jos 
meillä olisi hieman enemmän aikaa… kuten viisi vuotta. Sinä kerroit meille, että kuukausia, mutta 
jokin syvällä sisälläni kertoi minulle, että vuosia.  

( Jeesus ) ”Meillä ei vieläkään ole päivämäärää, mutta kuten voit nähdä, asiat alkavat päättymään. 
Julmuudet, joita Minä olen nähnyt joka päivä, ovat käsityskykysi yläpuolella, mutta tiedä tämä – 
Minä olen armollinen ja monet eivät koskaan koe kidutusta; pikemminkin Minä poistan heidät 
heidän ruumiistaan. He näkevät yläpuolelta tai he näkevät Minut ja Minä säästän heidät. 
Jäljellejääneet ovat niitä, jotka ovat arpisia ja lannistuneita elämään.”  

”Teidän presidenttinne (2015: Obama) on nokkela mies, aikamoinen pettäjä. Nyt maanne on 
asemoitunut sallimaan syyrialaisten tulla maahan, epäinhimillisen kohtelun vuoksi, jota ovat 
saaneet. Ymmärtäkää kuitenkin, että se on vain Troijan hevonen, että lisää terroristi-soluja tulisi 
tähän maahan. Hyvin pian heidät tullaan kutsumaan toimintaan. Tämä myös on eteenpäin menoa, 
väistämättömässä tuomiossa tälle kansakunnalle.”  

”Minun Morsiameni, Minä olen tulossa hyvin pian. Älkää tulko petetyiksi tai tuuditetuiksi väärään 
rauhaan, armon aika on tulossa päätökseen. Rukoilkaa, rukoilkaa hyvin paljon ja hyvin kovasti 
kansakuntanne ja maailman puolesta. Minä olen niin otettu tällä kanavalla olevien huolenpidosta 
ja kyynelistä, he ovat rukoilleet ISIKSEN uhrien puolesta. Minä olen niin otettu ja liikuttunut 
kyyneliin asti. Minä lupaan teille, teidän rukouksenne ovat päästäneet pahasta monia; ne ovat 
saavuttaneet Minun Isäni Valtaistuimen ja Hän on lähettänyt enkeleitä suojelemaan monia, jotka 
ovat viattomia. Kaikki ylistys ja kunnia ovat Sinun,  Kaikkivaltias Isä.” 

 

 

203. Jeesus sanoo...  

Lopun alku... Kun näet kalliomoskeijan tuhoutuvan, pudottaudu polvillesi 

 
06.12.2015 - Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

Noniin, rakas perhekuntani, Herra puhui tänä yönä meidän pelastuksestamme ja siitä, mitä 
maailmalla pian tulee tapahtumaan.  

Minulla oli tänään niin höperö hetki – Olin aikomassa ostaa jouluvaloja ja tajusin, ettei Herra 
halunnut sitä – Niinpä laskin valot takaisin. Meidän mielemme ei juuri nyt pitäisi olla koristelussa. 
Hän on jo huomauttanut siitä.  

Näinä aikoina meidän pitäisi todella, todella valmistautua.  

Kun tänään tulin rukoukseen, Hän tanssi kanssani pitempään kuin koskaan. Minulla oli kaunis, 
syvän keskiyönsininen, voimakkaan sininen, mutta tumma iltapuku, jossa oli tähtiä. Se oli niin 
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kaunista! Me tanssimme ja tanssimme ja tanssimme. Enkä koskaan tuntunut hengästyvän... Se oli 
uutta minulle.  

Kuitenkin, Hän vei minut sivuun ja istutti minut penkille kanssaan. Tiesin välittömästi, että Hän 
halusi puhua kanssani. Niinpä laitoin musiikin pois, ylistysmusiikin pois.  

Hän sanoi... “Olen niin onnellinen, kun et ostanut niitä jouluvaloja. Rakkaani, olet saavuttamassa 
maalilinjaa, pysy suoralla ja kapealla tiellä. Aika on kääntymässä kohti loppua ja tapahtumat 
alkavat purkautua. Vihollinen lähestyy Israelin valtiota. Muistatko, mitä kerroin sinulle 
avaintapahtumasta, kalliomoskeijan tuhosta?” (Dome of the Rock, Moskeija Jerusalemin 
temppelivuorella)  

Kyllä Herra, muistan.  

“Kun näet sen tapahtuvan, pudottaudu polvillesi, sillä silloin alkaa koettelemukset, jollaisia tämä 
kansakunta ei ole koskaan nähnyt tai uneksinut. Jopa he, jotka ovat suunnitelleet nämä 
tapahtumat, järkyttyvät niiden seurauksista. Älä ole huolissasi, Clare, Kerron sinulle edeltäkäsin, 
älä ole huolissasi. Pudottaudu polvillesi, kiitä, sillä lunastuksenne on koittamassa.”  

“Se tulee olemaan vertaansa vailla olevaa valitusta ja kärsimystä. Valtiot sortuvat silmiesi edessä ja 
kaikkien katseet ovat kääntyneet kohti Jerusalemia. Silloin ei tule olemaan enenmpää aikaa 
valmisteluille, ei yhtään aikaa – Vain rukousta, ymmärrätkö sinä? Älä mene ulos, älä poistu kotoasi, 
pudottaudu polvillesi ja rukoile. Pyhä armon rukous (The Divine Mercy Chaplet) on toiseksi paras 
minun hengessäni rukoilun jälkeen. Silloin viimeiset armontipat putoavat toivon pikarista, aivan 
viimeiset tipat. He jotka ovat kääntyneet puoleeni, tullaan pelastamaan, jotkut kulkien tulen läpi.”  

“Mutta sinä ja sinun perheesi, oikea perheesi, kallisarvoiset morsiameni, jotka olen kerännyt 
sateenvarjosi suojaan, heistä Minä tulen pitämään huolen. Pelko on turhaa, luottakaa vain tähän 
rukoukseen, ‘Jeesus, luotan Sinuun.’ Se uudestaan ja uudestaan, kerta toisensa perään.”  

“Minä pidän huolen lapsistasi, jotka ovat tulleet kohdustasi. He tulevat kääntymään puoleeni, yksi 
kerrallaan, tiedostaen ja katuen syntejään.”  

Herra, voinko saada Ipadin taivaaseen? (Miten blondi kysymys, huh?)  

“Voi rakkaani, sinulla tulee olemaan niin monta kommunikoinnin muotoa, että hätkähdyt. Kun 
mietit jotain, se tehdään sinulle.”  

Jeesus, toivoisin näkeväni Arkin. 

“Et ainoastaan näe sitä, vaan voi kävellä sen läpi niin kuin se oli Nooan aikana ja elää läpi sen 
kokemuksen.” Oh, Herra se voisi olla liian pelottavaa... Mutta ehkä sinun armosi kanssa... 
“Clare?” 
Niin Herra...  

“Taivaassa ei ole pelkoa.” 
Mutta enkö olisi silloin maassa kokemassa sitä?  

“Sinä tulet kokemaan niin paljon rauhaa ja ihmetystä, ettet voisi kokea pelkoa. Ja jos pelkoa edes 
voisi olla taivaassa, et ehtisi kokea sitä, vain ihmetystä.”  

Oi Jeesus, en malta odottaa. Haluan niin paljon kokea sen! Todella haluan!  

Joka tapauksessa, olen ollut todella kiinnostunut Arkista viime aikoina. En vain saa sitä mielestäni. 
Se on todellakin kaivellut sisälläni. Haluan tietää siitä niin paljon kuin voin. Se dokumentti oli aika 
kiehtova, ja tavallaan lisäsi ruokahaluani.  



 
9 

 

Herra jatkoi... “Aikamatkustus, vai pitäisikö kutsua sitä uppoutumiseksi aikajanaan, ei ole vain 
penkkiurheilua... Ennemminkin se on elävä kokemus, jossa olet siinä hetkessä kanssani. En jättäisi 
sinua hetkeksikään. Osaltaan siksi, että saan loputtomat määrät mielihyvää ja iloa sinun 
reaktioistasi.”  

Ja se toinen osa?  

“Muistuttaakseni sinua, että olet taivaassa, ja ettet reakoisi pelolla.”  

Niin ajattelinkin.  

“No, ajattelit oikein.”  

Haluan silti kokea sen. Oi Herra Jeesus, se on niin jännittävää. Miksi olen niin kiinnostunut Arkista 
ja miksi se vetää minua niin paljon puoleensa nyt?  

“Koska Arkki tulee pian hakemaan sinut?” 
Ei Arkki kirjaimellisesti, mutta mini-Arkki ja koska on sanottu; ’Niin kuin Nooan päivinä...’  

“Oi, Clare – Sinä tiedät vastaukset kaikkiin näihin kysymyksiin, mutta tämä on vain hyödytöntä 
uteliaisuutta. Minä kasvatan uteliaisuuttasi niitä asioita kohtaan, joita haluat nähdä taivaassa. Ala 
unelmoida!”  

Haluan todella käpertyä kisujeni kanssa, kaikkien niiden kanssa, ja erityisesti tiikerini, Simban 
kanssa.  

“Ja he malttamattomana odottavat sinun saapumistasi. Koko taivas odottaa malttamattomana 
sinua. Morsiameni kotiinpaluulla on niin paljon enemmän merkitystä, kuin kukaan ymmärtääkään. 
Tämä on aikakauden alku, siirtyminen milleniumiin, ja pian sen jälkeen alkaa ikuisuuden aikakausi, 
jossa kaikki on sovitettu Minuun ikuisesti.”  

Vastasin Hänelle ja sanoin, No, jos se dokumenttifilmi oli oikeassa ja Aatamin ruumis siirrettiin pois 
Arkista alabasterin sarkofagiin. Se surettaa minua suuresti, että niin suuremmoiset 
pyhäinjäännökset on varastettu hallitusten toimesta ja tukahdutettu. Olen syvästi surullinen sen 
puolesta. 

“Sinä tiedät, mitä aion sanoa, tiedäthän?” Luulen niin.  

“No, oikein, maan pyhäinjäännökset tullaan siirtämään taivaaseen suurten enkelijoukkojen 
saattelemana. Ei mikään, ei palastakaan jää kadoksiin. Sitä paitsi, Aatami tulee ylösnousemaan.”  

Vau, se ei käynyt mielessäni. Duh! “Uh huh” 
Miten saatoin olla huomaamatta sitä?  

“Rakkaani, mielesi on vain vähän maakeskeinen juuri nyt. Mutta pian katkaisemme siteesi maahan 
ja mielesi tulee hämmästyttävästi muuttumaan ja kirkastumaan. Oh, en malta odottaa. Ei enää 
kiusauksia pienelle morsiamelleni. Sinut tullaan upottamaan glooriaan ja ylistykseen... Voi, Olen 
niin onnellinen puolestasi, sinä OLET tulossa kotiin. Lopeta epäily, lopeta surkuttelu, sydämeni. 
Niin vakaasti kuin hän menee ja kohta olet kotona, Clare... pian. Eikö se olekin suuremmoista!!??”  

Voisin ennemminkin sanoa, ‘liian hyvää ollakseen totta.’  

“Ei, sinun ei pitäisi sanoa niin. Luotatko minuun?”  

Luotan.  
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“Noniin, rauhoituhan. Tee mitä voit sillä aikaa kun olet täällä, pudottaudu polvillesi kun 
kalliomoskeija tuhotaan.”  

“Onko sinulla mitään lahjaa Minulle?” 
Herra, olen pahoillani – Olen ollut aika saita.  

“No, hyvitähän sen Minulle. Kaipaan niitä pieniä rakkauden merkkejä... Kun teet väkivaltaa omia 
mieltymyksiäsi kohtaan, kuin myös luonnollisia halujasi kohtaan. Enemmän ja enemmän. Pyydän, 
Clare, annan sinulle sen armon lahjan. Voisitko vain yrittää?”  

Kyllä Herra, yritän. Voinko saada sen armonlahjan, että olisin halukas haluamaan yrittämistä? 
“Saat sen.” 

“Tee lähetystyöstä ykkösprioriteetti ja anna kaiken muun jäädä sivuun.”  

“Ja teille, morsiameni, sanon samaa. Antakaa todistuksenne olla kuin pieni häälahja Minulle. Pian 
halveksinta ja ylenkatse, jota olet kestänyt uskosi tähden, muuttuu iloksi. Pian, hyvin pian. Niin on 
sinua halveksittu, kuten Nooaa ja hänen perhettään halveksittiin, koko sen ajan kun he rakensivat 
Arkkia – Sinut maineesi puhdistuu. Aikoinaan Minä suljin ovet ja avasin syvyyden lähteet ja 
kaikkien heitä pilkanneiden huudot kaikuvat läpi seinien vain hiipuen kaukaisuuteen, kun vesi alkoi 
nielaista heitä.”  

“Kyllä, Nooa ja hänen vaimonsa olivat hyvin murheellisia, syvästi. Mutta pian Minä annoin heille 
rauhan, joka ylittää kaiken ymmärryksen, että he olivat tehneet kaiken mitä ihmisen tehtävissä oli 
pelastaakseen muut. Se ei ollut Minun tahtoni päästää heitä Arkkiin, koska heidän elämänsä olivat 
vakavasti saastuneet synnistä ja Nephilimeistä.”  

“Sanon vielä tämän verran; Sillä hetkellä annettiin paljon armoa. Se ylittää ihmisen ymmärryksen. 
Minun  

luontoni on käsittämättömän herkkä ja kohtuullinen. Ongelmana on, että omatuntonne on 
vääristynyt teidän kulttuurissanne. Voisin sanoa, että niin paha kuin tilanne omantuntonne 
suhteen onkaan, ei se vedä vertoja Nephilim miesten ja naisten turmeltuneisuudelle. Ei vielä... 
Tosin sitä kohti ollaan menossa.”  

Hän jatkoi... “Heillä ei ole Jumalan pelkoa, ei todellista pelkoa, mutta tulee olemaan. En puhu 
uhkailusta tai ihmisten tuhoamisesta. Puhun sellaisesta pelosta, joka sijaitsee syvällä sisimmässä 
Jumalan rakkauden alapuolella. Tämä pelko pitää asettaa ihmiseen: Ymmärrys siitä, että Minä en 
ole mikään mies, joka hyväksyy tai flirttailee synnille. Ymmärrys siitä, mikä erottaa Minun idean 
oikeudenmukaisuudesta suhteessa ihmisen ideaan oikeudenmukaisuudesta.”  

“Sille nuorelle miehelle annettiin suuri armonlahja.”  

Hänen nimensä on Natan – En tiedä miten se lausutaan. Tämä 15-vuotias juutalainen poika, joka 
otettiin paratiisiin ja pidettiin siellä. Huh, jos haluat ymmärtää, miten juutalaisille annettiin laki ja 
miten se suhteutuu Jumalaan. Se haastattelu on uskomatonta kuunneltavaa. Jätän linkin siihen ja 
documenttiin Arkista viestin loppuun.  

“Tälle nuorelle miehelle annettiin suuri armonlahja, jotta Minun ihmiseni voisivat valmistautua 
saapumiseeni.”  

“Clare, kun opiskelet, mitä hänelle kerrottiin, alat ymmärtää oikeudenmukaisuutta ja näkemään 
miten turmeltunut ihmiskunta on. Minun täytyi kuolla ristillä maksaakseni sinun syntisi, Minun 
TÄYTYI. Sinun olisi mahdotonta maksaa omaa velkaasi... mahdotonta.”  
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“Mutta nyt rakkaani, Minä tunnen sydämesi ja Minä niin haluan sinun olevan kanssani. Voisin 
kuolla uudestaan vain saadakseni sinut rinnalleni ikuisuudeksi.”  

“Morsiameni, tämä koskee jokaista teistä. Sen takia kyynelehdin ja anon Isän edessä silloin kun 
teet syntiä, silloinkin kun syntisi on pienin. Ja mikä satuttaa eniten, on tahallinen 
tottelemattomuus. Voi, luota Minuun morsiameni, toivon vain parasta sinulle. Luotatko Minuun?”  

“Tulehan nyt, meillä on töitä tehtävänä. Sielut vaikeroivat ja odottavat Minun välittävän heidät. 
Ole Minun totuuden ja rakkauden lähettilääni, vastaa heidän kutsuunsa. Olen kanssasi tässä 
ponnistuksessa – Yksinkertaisesti auta missä voit. Älä tuskaile sen vuoksi, mitä tehdä. Auta silloin, 
kun näet tarvetta. Tuudittaudu siihen. Minä liikautan sydämesi toimimaan, kun on oikea hetki.”  

“Olen tulossa, ja Olen tulossa pian. Tuudittaudu myös siihen.” 

 

 

204. Kristittyjen pelastus & Tuleva myrsky... 

New World Order & Maailmanuskonto Islam 

 
07.12.2015 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

Jumala siunatkoon teitä, sydänasukkaat. Herra tosiaan johdattaa ja opastaa meitä. Minulla on 
tänään hyvin, hyvin ainutlaatuinen viesti.  

“Olen niin iloinen, kun otatte Minut vakavasti.” (Hän tarkoittaa maailman alasajoa ja kristittyjen 
pelastusta) Herra, haluan todella katsoa uutislähetyksiä. Tiedonhaluni koettelee.  

“Et tule näkemään paljoa ennen kuin se tapahtuu. Minä lähetän sinulle pieniä tiedonmuruja jotka 
kohentavat uskoasi... rohkaistakseni sinua siitä, että ajattelusi on oikealla uralla ja sinä todellakin 
kuulet Minua. Mutta pyydän, Clare – Pysy pois uutisista.”  

Herra, viet minulta hengen! Haluan nähdä uutisia.  

“Mitä voisin sanoa noin itseppäiselle ja omatahtoiselle morsiamelleni?”  

Vielä on sinulle toivoa, rakkaani?  

“Se heikkenee. Jos et kaikkien näiden vuosien jälkeen luota Minun harkintakykyyni asioiden 
suhteen...”  

Mutta uteliaisuuteni vie minulta hengen.  

“Minä lähetän sinulle, mitä sinun tarvitsee tietää... Mutta sinä – Pysy poissa uutisista.”  

Näyttää siltä, että kaikki nämä terroristisolut tulevat erimaihin pakolaisina.  

“Eivät kaikki, mutta monet. Riittävästi tehdäkseen muutoksen, kun Islam julistetaan 
maailmanuskonnoksi.”  

Miten se voi tapahtua? Ihmisethän näkevät, miten hirveä se on.  

“Hallinto tulee pakottamaan tämän muutoksen. Sinun uskosi Minuun pitää kieltää kirjallisesti, 
jotta ‘maailmanrauha’ säilyisi.”  

Mutta jopa Islamin eri ryhmittymät tappavat toisiaan.  
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“Se myös tulee loppumaan keinotekoisesti tämän kirjoitetun ja teennäisen rauhan aikana. Tämä 
tullaan myymään ratkaisuna kaikkiin ihmiskunnan sairauksiin: Uskonto, joka ei loukkaa Islamia. 
Kaikki, jotka ei allekirjoita tätä dokumenttia, heidät mestataan. Se on niin yksinkertaista.”  

“Tulee tapahtumaan vallankaappaus teidän hallinnossanne. Yhtäkkiä Islamilaiset kandidaatit 
nousevat valtaan, samoin kuin presidenttisi (Obama) nousi, varastamalla ja juonittelulla. 
Ilmestymällä tyhjästä ja saarnaten maailmanrauhan toimintamallia. Vaurautta ja edistyksellisyyttä 
tullaan myymään, kuin päivän iskulausetta. Aivan kuin asia oli Hitlerin päivinä – Ja he jotka 
toivovat olevansa muodikkaita ja hyväksyttyjä, menevät helposti tälle linjanlle, sillä heidän 
kunniansa on heidän häpeänsä.”  

Mutta Islam ei salli homoseksuaalisuutta? 
“Se tulee sallimaan. Islamin uusi brändi sallii; Mahdi tulee olemaan homoseksuaali.” 
Ei! Eihän se voi olla mahdollista. Mutta tietenkin, jos se on Obama, hän olisi täydellinen 
kandidaatti.  

Minä olen kokenut Herran kanssa kokemuksen, jossa Hän vei minut moskeijaan lähi-idässä, siellä 
kobrat tulivat ulos keskisen rukousalueen takaa ja kun Hän vei minut sinne, näin siellä markiisilla 
peitetyn valtaistuimen hyvin, hyvin pitkän ja kapean huoneen päässä, missä miehet istuivat jalat 
ristissä lattialla puhuen toinen toisilleen. Valtaistuimen vasemmalla puolella lattialla istui Osama 
Bin Laden. He kaikki odottivat Mahdia. Miesten joukossa näin hänet, jonka myöhemmin tulisin 
tunnistamaan Obamaksi, kun hän näyttäytyy kongressitalon pyörösalissa gaalassa, joka on hänen 
kunniakseen järjestetty ja jossa hänet esiteltäisiin pelastajana. ‘Pelastajamme on täällä!’ Ja sitten 
he esittelisivät Obaman.  

Herra jatkoi... 
“Oh kyllä on mahdollista. Agendana on totaalinen korruptio ja kaikki, mitä asetettu maailman 
eteen, johtaa vain irstauteen, jopa lasten hyväksikäyttöön. Voi kyllä, Clare, se on tulossa. Usko 
Minua, se on jo järjestetty tämän hallinnon ruohonjuuritasolla. Se tullaan pian laillistamaan ja 
olemaan tosiasia. Näetkö nyt, että koko maailma on yksi korruption viemäri Minun edessäni? 
Ymmärrätkö... Ei ole enää aikaa jäljellä?”  

“Jokaista, joka ei hyväksy uuden maailman hallinnon artikloja – jokaista – tullaan pakottamaan, 
vainoamaan ja teloittamaan. Se on niin yksinkertaista. Pantatkaa uskonne tai kuolkaa.”  

Herra, monet ihmiset tulevat pakenemaan ja suojautumaan erämaahan.  

“Kyllä, niin tulevat. Mutta erämaakaan ei ole enää turvallinen. Päivin ja öin sitä kolutaan hallitusta 
pakenevien toisinajattelijoiden löytämiseksi. Päivin ja öin. Vain Minun yliluonnollinen suojelu voi 
pitää ihmisen turvassa. Jos he täydellisesti luottavat Minuun heidän suojanaan, silloin Minä 
suojelen heitä. Jos he yrittävät olla viisaampia kuin vihollisensa, niin heidät tullaan lopulta 
löytämään. Suojelun pitää tulla ylhäältä, ei ihmisen omasta älystä. Nyt on olemassa teknologiaa, 
jolla voidaan kuvata syvälle maan sisälle ja saada kuva, mitä siellä on. Sen seurauksena bunkkerit ja 
luolat eivät tarjoa sellaista suojaa, jota ihmiset olettavat niiden tarjoavan. Heidät tullaan 
löytämään.”  

Samalla, kun Hän puhui, näin kuinka perheitä löydettiin maanalaisista bunkkereista ja otettiin 
kiinni. Tutkin netistä tunnistus laitteistojen suorituskykyä. Ja se mitä on yleisesti tiedossa on, että 
mikä tahansa 3 metrin syvyyteen asti voidaan löytää lämpösignaalin johdosta. Tämä on julkista, ei 
salassapitoluokituksen alaista tietoa. Kuvittele, mikä on salassapitoluokiteltua! Myöskin, tietyn 
verkoston satelliitit kattavat jokaisen maan pisteen joka 15 minuutti. Voitko kuvitella sitä??? Siis, 
on mahdollista, että mikä tahansa muutos jossain lokaatiossa voi muuttaa sen tarkastettavaksi 
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pisteeksi, kun hallitus koluaa maata toisinajattelijoiden löytämiseksi. Jopa maassa olevien luolien 
suu- ja tuuletusaukoista lähtevät lämpösignaalit tullaan myös analysoimaan.  

“Kyllä, olet havainnoinut oikein. Teknologia on paljon edistyneempää, kuin yleisesti tiedetään... 
Ajattele vaikka demoni-alienien ulottuvuuksien välistä matkustamista. Voi kyllä teknologia tuntee 
hyvin vähän rajoja.”  

“Se on toinen syy Meille aloittaa koettelemus. Monet, monet tieteen rajat on ylitetty ja monet, 
niin monet kokeet ja hyökkäysaseet ovat pakottaneet Meidät puuttumaan peliin ja tekemään 
tyhjiksi niiden tulokset. Monet. On totisesti aika, Clare. On totisesti aika. Me olemme 
yliluonnollisesti tarkkailleet pahaa niin monta kertaa ja jatkamme sitä tälläkin hetkellä Minun 
lasteni ja maapallon vuoksi. Näethän, saatana on korruptoinut tiedemiesten mielet niin, että he 
eivät paljoa piittaa ihmiselämästä tai tämän planeetan terveydestä.”  

“Ei, he ovat paljon kiinnostuneempia ylivoimaisesta älykkyydestä ja jokaikisen fysiikan lain 
rikkomisesta. Tiedon himoaminen, vallanhimo ja status on ottanut otteen näistä sieluista ja puskee 
heitä kohti uraauurtavia kokeita... Ja jokaista koetta varten on asetettu enkeleitä tekemään tyhjiksi 
heidän hulluutensa. He eivät ajattele maapallon tai ihmiskunnan etua, he ainoastaan haluavat 
valloittaa tuntemattoman ja kontrolloida sitä, mikä kuuluisi olla vain Minun kontrollissa. Vain 
Minulla on viisaus piirtää rajat. He etsivät kunniaa ja heillä ei ole moraalisia rajoja. Se on se, mistä 
puhumme.”  

“Voi, rakkaani, jos vain voisit nähdä, mitä ollaan tekemässä, mitä vapauksia on otettu ohi 
viattomien. Kauhutekoja kauhutekojen perään, ja jossain kohtaa Minun täytyy sanoa, ‘Liika on 
liikaa!’ Ymmärrätkö?”  

Voi Herra, ymmärrän todella.  

“Silti Minua tullaan syyttämään pahaksi, koska annan ihmisten korjata omaa satoaan. Kyllä! 
Uskonveljen syyttäjä löytää tien vääristää ihmisten omaa tuntoa, jotta he ajattelisivat, että Minä 
olen syyllinen.”  

“Tämän takia on kirjoitettu, että lopun aikoina vitsaus vitsauksen perään tulee osumaan maahan ja 
silti ihmiset eivät kadu. Ennemmin he tulevat kiroamaan Minua, jota he eivät koskaan tunteneet, 
Niin kuin on kirjoitettu kuusi merkkisoittoa: 
...Loput ihmiset, ne jotka eivät kuolleet näihin vitsauksiin, eivät kuitenkaan lakanneet palvomasta 
kättensä töitä. He kumarsivat yhä pahoja henkiä ja kullasta, hopeasta, pronssista, kivestä ja puusta 
tekemiään jumalankuvia, jotka eivät voineet nähdä, eivät kuulla eivätkä kävellä. He eivät 
kääntyneet, he eivät luopuneet murhatöistään eivätkä taioistaan, eivät siveettömästä elämästä 
eivät varastamisesta.” Ilm. 9:20-21  

“Tässä yhdessä säkeessä,” Hän jatkoi, “voidaan niin paljon summata: rakkaus rahaan ja luksukseen 
on ihan yhtä paljon epäjumalien palvontaa, kuin Baalin palvominen – Ihmiset silti tappavat 
lapsiaan kohtuihin säästääkseen rahaa. Murhat, joita tässä maassa päivittäin tapahtuu 
lääketieteen keinoin, ovat voitontavoittelun motivoimia. Sen vuoksi he myyvät hyödyttömiä 
hoitokeinoja, jotka lopulta johtavat vain kuolemaan... Ja siinä ei vielä edes mainita, mitä on tehty 
ympäristölle massojen hitaaksi tuhoamiseksi. He tappavat, varastavat ja tuhoavat, ihan niin kuin 
heidän isänsä, paholainen.”  

“Tämä on toisin sanoen: Aika on loppu. Piste, josta ei ole paluuta on horisontissa. Valmistakaa 
itsenne, valmistelkaa heidät, joita voitte koskettaa. Älkää vajotko stressiin siitä, mitä pitäisi tehdä 
tai ette näe metsää puilta. Antakaa Minun tuoda eteenne heidät, joiden edestä rukoilla, auttaa, 
kuunnella, neuvoa ja antaa. Antakaa kaiken edistyä rauhassa. Haluan sinut valmistautuneena – En 
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täysin loppuun kuluneena. Haluan sinun olevan aina yhteydessä Minuun, En ylikuormitettuna ja 
tehtävälistan kanssa, joka on enemmän kuin pyydän sinulta.”  

“Jokainen teistä on juossut kisan ja taistellut hyvän taiston, Minä tuon palkinnon pian. Älä 
masennu, laiskistu tai hölmöile aikasi ja resurssiesi kanssa. Tee, mitä hyvää voit tehdä ja Minä 
saatan loppuun sydämesi pienimmätkin aikeet. Totisesti aika on tulossa yllemme, morsiameni. 
Herää. Pysy hereillä. Katso, sulhasesi on tulossa.” 

 

 

205. Jeesus selittää… Syyllisyys patoaa Elävät Vetesi… Älä keskity Synteihisi 

 
SYYLLISYYS PATOAA ELÄVÄT VETESI!... ÄLÄ KESKITY SYNTEIHISI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Joulukuuta, 2015. 

( Clare ) Herra on kanssamme, Sydänasukkaat. Tänään Hän haluaa osoittaa syyllisyyden ongelmaa, 

syyllisyyttä, jota me kannamme, kun olemme munanneet…  

Minä halusin aloittaa kertomalla teille, minä tein meditatiivisen videon… ”Lapseni… sinulle on 

annettu anteeksi”, ja tänään Herra pyysi minua kuuntelemaan sen. Minä olen ponnistellut 

joittenkin luonteen vikojeni ja tapojeni kanssa, mitkä eivät olleet soveliaita korkeaan 

kutsumukseen, joka meillä on Kristuksen Morsiamina. Musta Pantteri teki sisäänmarssin jälleen ja 

minä olen lopen uupunut, enkä tiedä kuinka kuristaa hänet. (Linkki englanninkieliseen 

meditaatioon on videon yhteydessä). 

Minä näen nyt, että syyllisyys on vihollisen mahtava taktiikka pysäyttää elävien vesien virtaus 

meistä, tai jopa saastuttaa ne. Anteeksianto meditaation aikana, minä katsoin, kun syntikimppujen 

läpinäkymättömät varjot virtasivat alavirtaan kristallinkirkkaissa vesissä, ja minä ymmärsin, että 

kun meidän haluluontomme on ristiriidassa sen kanssa, minkä me tiedämme olevan Jumalaa 

kaikkein eniten miellyttävää, ja me olemme siinä vaiheessa elämäämme, missä Rakkautemme 

Häneen ei vielä ole yhtä suurta kuin rakkautemme itseemme – me sallimme itsellemme asioita, 

joita Hän on neuvonut, että me tulisimme paremmin toimeen – hengellisempiä, vähemmän 

lihallisia - ilman niitä.   

Siitä tuli mieleen Paavalin kirje Galatalaisille 5:16-18… ”Minä sanon, vaeltakaa Hengessä, niin ette 

lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin 

toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä mitä tahdotte. Mutta jos te olette Hengen 

kuljetettavina, niin te ette ole  lain alla.”  

Meillä kaikilla on jotain, jonka kanssa me ponnistelemme – ja jos sattuisin ajattelemaan jotain 

muuta, hetkessä Herra tulee paljastamaan heille, jottemme me tuhoutuisi ylpeyden ja 

tuomitsemisen kautta.  

Siispä, kun me hemmottelemme itseämme millään lailla, me luomme syyllisyyden ja 

tunnonvaivojen kimpun, että me emme ole tarpeeksi vahvoja Rakkaudessamme Häneen 

kieltääksemme itsemme. Kimppu alkaa muodostamaan patoa ja aivan kuten majavat, jotka 

kaatavat puun pysäyttääkseen vedet, kimppu alkaa muodostamaan patoa, joka pidättää elävien 

vesien virtauksen meidän sisältämme.  
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Jeesus johdatti minut Anteeksiannon Meditaation läpi. Ja mikä oli todella voideltu minulle, oli se, 

että Hän halusi minun tietävän, että minä olin todellakin saanut anteeksi. Hän haluaa minun 

hyväksyvän sen. Mutta kuinka minä voin hyväksyä sen, kun tiedän, että en silti ole tarpeeksi vahva 

välttämään seuraavaa synnin mahdollisuutta? Kuinka minä käsittelen toistuvan synnin? Monet 

teistä kanavalla olijoista ovat olleet hyvin suoria ja avoimia ja te olette kirjoittaneet teidän 

ponnisteluistanne toistuvan synnin kanssa, siispä minä tiedän, että Herra aikoo käyttää tätä minun 

vikaani auttaakseen myös teitä, saadaksenne näkökulmaa, kuinka käsitellä sitä. 

Nyt, minä kutsun sitä synniksi, koska Herra sanoi, että monet asiat ovat sallittuja… mutta eivät 

kaikki niistä asioista ole sopivia tai Jumalan täydellisen tahdon mukaisia teille. Minä sanoin, ”Herra, 

kuinka Sinä voit antaa minulle anteeksi, kun minä jatkan synnin tekemistä. Minä olen niin 

kyllästynyt lihalliseen luontooni.”  

Jeesus vastasi… ” Kyllä, mutta KAIKKI on anteeksi annettu. Clare, sinä et ole vapaa, sinut on sidottu 

syyllisyyteen. Minä halusin vapauttaa sinut tänä iltana. ” 

 ( Clare ) Mutta kuinka sinä voit vapauttaa minut, kun minä tunnen itseni koiraksi, joka palaa 

oksennukselleen? 

 ( Jeesus ) ” Kun et anna itsellesi anteeksi, sinä olet kahlittu, sidottu ja hyödytön, siinä mielessä, 

että mikä on kirkasta ja puhdasta, pulputen sisältäsi ja sen on padonnut syntisi jäänteet. Päästä ne 

menemään. ”  

( Clare ) Herra, minä haluan, mutta minä en ole saanut rohkaisevia sanoja Sinulta… ne kaikki 

osoittavat minun heikkouksiini. Vain lisää sanoja, jotka saavat minut tuntemaan itseni syylliseksi. 

Voitko antaa minulle jotain, joka vapauttaa minut? Minä aloin itkemään.  

No niin. Minä avasin Raamatun Lupaukset ja tämän minä avasin… ”Minä parannan teidän 

luopumuksenne, omasta halustani Minä teitä rakastan; sillä Minun vihani on kääntynyt hänestä 

pois.” Hoosea 14:4.  

”Iankaikkisella rakkaudella Minä olen sinua rakastanut, sen tähden Minä olen vetänyt sinua 

puoleeni armosta.” Jeremia 31:3. 

”Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla Hän on meitä 

rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa – 

armosta te olette pelastetut – ja yhdessä Hänen kanssaan asettanut taivaallisiin Kristuksessa 

Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, 

hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.” Paavalin kirje Efesolaisille 2:4-7.  

( Jeesus ) ” Nyt, jos se ei vakuuta sinua, Minun Kultaseni, mikään ei vakuuta. Älä välitä tästä 

alttiudesta tehdä syntiä… ”  

( Jackie ) Tässä on lyhyt selitys… ”Raamatun Lupaukset” on kirja, missä Raamatun säkeitä on 

sidottu yhteen eri aiheittain. Me laitamme englanninkielisen linkin videon yhteyteen YouTubessa. 

( Clare ) Nyt, ennen kuin te kaikki suututte minulle ja sanotte, että minä en kuule Herralta sitä 

huomautusta, Hän ei puhu sen seikan sivuuttamisesta, että me teemme syntiä. Se mitä Hän tässä 

yrittää tehdä, on että me emme keskittyisi niin paljon syntiin, vaan Hänen rakkauteensa meitä 

kohtaan ja Hänen lupauksiinsa, että Hän on uskollinen ja päästää meidät meidän synnillisestä 

luonnostamme. 
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( Jeesus ) ” Älä huolehdi tästä taipumuksesta tehdä syntiä, kiistellen sen kanssa. Pikemminkin 

käännä huomiosi pois sen ehdotuksista. Vaihda puheenaihetta, radikaalisti. Ryhdy johonkin 

muuhun ja jätä demoni roikkumaan ilmaan ilman tyydytystä. ” 

” Sillä hetkellä, kun sinä alat kiistelemään sen kanssa, sinun keskittymisesi siirtyy Minusta syntiin, 

joka nujertaa sinut. Pidä silmäsi Minussa ja tunnusta tosiasia, että Minä tulen saattamaan loppuun, 

mitä Minä olen aloittanut sinun sielussasi. Me tulemme voittamaan. Toisin sanoen, kiinnitä 

enemmän huomiota Minuun ja MINUN lupauksiini sinulle parantaa sinut, kuin hetkelliseen 

taisteluun. ”  

( Clare ) Tässä välissä haluan sanoa, että Herra ei sano, että älkää katuko syntejämme… Minä pidän 

sitä itsestään selvänä ja Hän pitää sitä itsestään selvänä, koska me olemme tekemisissä joidenkin 

HYVIN katuvien ihmisten kanssa tällä kanavalla! Siihen pisteeseen asti, missä he jatkuvasti 

tuomitsevat itsensä asioista, joihin he ovat viattomia… Siispä, tietenkin katukaa! Kyllä, tietenkin 

kertokaa Hänelle, että te olette pahoillanne ja pyytäkää voimaa jatkaa. Mutta sitten jatkakaa 

Hänen kanssaan, vaihtaen keskittymisenne itsestänne ja synneistänne Hänen voimaansa 

vapauttaa teidät.  

( Jeesus ) ” Antakaa paastouhraus… ”Jeesus, minä uhraan tämän kiusauksen, jota minä olen 

valinnut, että minä en seuraa sitä, yhden syntisen puolesta, kuka on Helvetin partaalla, että heidät 

tavoittaa Sinun Rakkautesi ja lunastuksesi. Pikemminkin minä valitsen rakkaudesta Sinuun, ja 

tiedän sen miellyttävän Sinua.” 

” Te tulette hämmästymään, kuinka nopeasti he lakkaavat ja luopuvat vasaroimasta sinua 

kiusauksilla. Saatana tulee kuristamaan heidät, jos sielu tuntee tuomitsemista, koska te rukoilitte 

heidän puolestaan. Periaatteessa heille tullaan kertomaan… ”Menkää etsimään joku toinen 

kiusattava, tämä on liian vaarallinen.” tai ”Odottakaa sellaista aikaa, että hän on heikompi – 

palatkaa sitten ja hän varmasti tulee lankeamaan.”  

” Muista, että Saatana lähti ja jätti Minut sanoen, että hän odottaisi suotuisampaa aikaa. ”Ja kun 

hän oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele Hänen luotaan ajaksi.” Luukkaan 

Evankeliumi 4:13. 

” Yritä sitä, sinä tulet näkemään, kuinka hyvin se toimii. On paljon ihmisiä kiusattavaksi, ketkä eivät 

käännä sitä aseeksi kiusaajaa vastaan. ”  

” Minä annan sinulle tämän ohjeen, koska Minä myös suren, kun sinä teet syntiä ja meihin 

molempiin sattuu. Voi, Clare, Minä haluan niin kovasti tehdä sinun sydämesi täydelliseksi Minun 

edessäni. Mutta se ei tapahdu yhdessä yössä.  Muista, että sinun tulee olla ”hyvä” esimerkki 

muille. Ja kuitenkin sinun heikkoutesi… Minä käytän niitä myös. ” 

” Ongelma on syyllisyyden pisto, joka jää jälkeen ja aiheuttaa elävien vesien lirisemisen, sen sijaan, 

että ne ryöppyäisivät. Haluatko sinä elävien vesien virtaavan täydellä voimalla vai lirisevän? ”  

( Clare ) Vau… Minä näen, mitä Sinä ajat takaa, Herra.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän, että sinä näet ja siitä Minä olen iloinen. Siispä, yritä muistaa se… 

kiusausten läsnäollessa, syyllisyys tukkii palvelemisen virtauksen. Juuri nyt sinä voisit toimia paljon 

korkeammalla virtauksella. Tule, kulkekaamme tämän läpi yhdessä. ” 
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” Ja Minun Morsiameni, täsmälleen sama asia pätee teihin myös. Haluatteko te enemmän 

Henkeä? Ristiinnaulitkaa enemmän lihaa. Ei omin päin, vaan kun Minä innoitan teitä 

pidättäytymään asioista, jotka ovat vahingollisia kulullenne. Jos te uskollisesti seuraatte Minun 

ohjeitani, kestää vain vähän aikaa teiltä päästä huippukohtaan – ei vuosia ja vuosia kiertää ympäri 

erämaassa, kuten sinulla, Minun Morsiameni Clare, on kestänyt. ” 

” Kyllä, vuosia hän on ponnistellut. Ja monet teistä ovat ponnistelleet vuosia. Kaikilla teillä on eri 

ongelmia tai hieman eri versioita niistä. Nämä on sallittu teidän täydellistämiseksenne. ” 

” Kuten Jaakob sanoo ” Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, 

tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys 

tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset. ” 

Jaakobin Kirje 1:2-4. 

” Siispä, on merkitystä sillä, että te harjoitatte itsekontrollia ja itsekieltäytymistä. Minun 

armostani, te nousette korkealle ylös valtaistuimelle, jonka Minä olen valmistellut teille Taivaassa. 

Te sanotte… ”Mutta Herra, minä en välitä valtaistuimesta.” Voi, kyllä, Minä ymmärrän. Mutta 

välitättekö te oikeudenmukaisuudesta ja oikeamielisyydestä, sairaiden parantamisesta, köyhien 

ruokkimisesta ja vaatettamisesta ja tietämättömien opettamisesta? ” 

” Kyllä, tietysti te välitätte. Haluatteko te antaa Minulle häälahjoja? Haluatteko saattaa Minut 

hurmioituneen iloiseksi? Näettekö te mitä Minä ajan takaa? Nämä uhraukset tuovat teille 

suuremman asteen auktoriteetin ja sen mukana tulee etuoikeus tehdä enemmän hyvää 

Valtakunnan hyväksi. Ettekö te tiedä, että Morsian huolehtii Sulhasen hyvinvoinnista ja 

onnellisuudesta? ”  

” Siispä, tehkää Minut onnelliseksi. Heittäkää pois nämä syyllisyyden ja tuomitsemisen valjaat. 

Jättäkää nämä pienet itsenne hemmottelut – joita vihollinen vähättelee ennen kuin teette ne – 

mutta jälkeenpäin moukaroi teitä kuin lekalla… Antakaa niiden pudota pois. Kävelkää eri suuntaan. 

Jättäkää paholaiset roikkumaan ilmaan, tuloksettomina. ”      

” Minä rakastan teitä. Minä olen teidän kanssanne. Muistakaa: jättäkää demonit roikkumaan. 

Rukoilkaa kadotettujen puolesta. Ja uhratkaa Minulle omapäisyyden paasto niiden puolesta, jotka 

ovat partaalla ja heillä ei ole ketään, joka rukoilee heidän puolestaan. ”   

 

 

206. Jeesus sanoo… Palauttakaa Toivo Kriisissä oleville Sieluille…  

Todellinen Kaaos tulee Taivaaseennoston jälkeen 

 
TODELLINEN KAAOS TULEE TAIVAASEENNOSTON JÄLKEEN… PALAUTTAKAA TOIVO KRIISISSÄ 

OLEVILLE SIELUILLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Joulukuuta, 2015. 

( Clare ) Olkoon Pyhän Hengen ja meidän Herramme Jeesuksen suloinen siunaus teidän kaikkien 

kanssanne. 
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Jeesus aloitti… ” Minä haluan puhua teidän kanssanne puhtaudesta – aikomuksen puhtaudesta, 

ajatuksen puhtaudesta, teon puhtaudesta. Useimmat liikkuvat maailman virran mukana 

henkilökohtaista voittoa saadakseen, mutta kun te kuulutte Minulle, teidän koko elämänne on 

Minun henkilökohtaista voittoani. On heitä, jotka teeskentelevät työskentelevänsä Minulle, mutta 

todella he ovat lihassa enemmän kuin ovat Hengessä. Ja Minä en puhu virheistä, vaan 

elämäntyylistä.” 

( Clare ) Voi, Herra. Minä tunnen itseni tuomituksi. 

( Jeesus ) ” Sinä olet tietoinen lihastasi, Clare, ja myrkystä minkä se antaa elämällesi. Mutta Minä 

puhun sen teeskentelemisestä. Ihmisistä, jotka teeskentelevät olevansa Minun, mutta 

todellisuudessa he kuuluvat maailmalle. Sinä näet suunnattoman kasvun pappien ja profeettojen 

määrässä, ketkä eivät ole Minua varten, vaan itseään. He opettavat sitä, mikä miellyttää korvaa. 

He pidättävät itsellään vakavat korjaukset ja ihmiset, jotka luottavat heihin, kompuroivat 

pimeässä.” 

” Minun sydämeni mukaista on tuoda heidät Evankeliumien todelliseen valoon, Todelliseen 

Uskoon. Todelliseen rakkauteen Minua kohtaan, sydämen puhtauteen, mistä kaikki sielun 

elämässä virtaa.” 

” Monet heistä, jotka ovat kompuroineet pimeässä, tietävät sisimmässään, että jotakin elintärkeää 

puuttuu. Jokin heidän elämän kulussaan on väärin ja Minä vedän heitä luokseni Minun 

rakkaudellani. Siksi he tulevat, Clare. He tuntevat Minun rakkauteni. Kun heitä rakastetaan, he 

kuuntelevat. He oppivat. He kasvavat. Jokin heidän sisällään loksahtaa kohdalleen ja he tietävät, 

että se on aitoa.” 

” Vaikka sinä et opettaisi mitään muuta kuin sen, silti sinä olisit valtavan tehokas. Silti näiden 

sielujen sydämissä on kysymyksiä. He ovat väsyneitä patenttivastauksiin ja kiertoilmauksiin. He 

haluavat Totuutta. Jotakin kouriintuntuvaa. Vaikka se loukkaisi heidän mukavuusaluettaan. Mutta 

se täytyy tehdä Rakkaudessa. Ja nöyryydessä.”  

” Sinun puutteesi ovat monet, Minun Rakas Puolisoni ja ihmiset ovat sovussa epätäydellisyyden 

kanssa, koska he ovat NIIN väsyneitä yrittämään pitää yllä täydellisyyden julkisivua. Loppujen 

lopuksi julkisivu tulee alas ja todellinen rikkinäisyys ja sielun synnillinen luonne käy ilmeiseksi.”  

” Kuitenkin kaikkein tärkein läksy sinulle on oppia, että sinua rakastetaan puutteellisuudessasi! 

Sinua rakastetaan puutteinesi. Sinä et tarvitse naamiota. Sinä et tarvitse titteliä tai julkisivua. 

Kaikki mitä tarvitset, on olla aito. ”  

” Minä tiedän, että tämä ei vaikuta tärkeältä sinusta. Se kaikki on sanottu aikaisemminkin muissa 

viesteissä. Mutta se ON tärkeää, koska sinun yhteiskuntasi on hajoamaisillaan saumoistaan. Ja 

jokaisen naamiot tulevat putoamaan. Asiat tulevat olemaan niin epätoivoisia tässä kansakunnassa, 

että ihmiset vaikuttavat enemmän eläimiltä kuin ihmisiltä, ja se voi tapahtua yhdessä yössä. Se voi 

tapahtua sinulle. Sinun haluluontosi voi tarttua sinua kurkusta ja kaataa sinut – helposti, Minä 

voisin lisätä, ellei Minun Armoani olisi.”  

” Minä kerron sinulle kaiken tämän, tähän kansakuntaan iskevän shokin vuoksi. Kaikki on 

tapahtunut pintapuolisesti… sosiaaliset normit, järjestys jne. Mutta, kun ihmisiltä riistetään kaikki, 

mitä he omistavat, riistetään se, mille he ovat perustaneet koko inhimillisen arvokkuutensa, asiat 

muuttuvat todella epätoivoisiksi.”  
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” Sen Minä haluan teidän kaikkien ymmärtävän. Se tulee olemaan shokki, joka repii pois 

sivistyneen kerroksen ja heittää ihmiset täydelliseen hämmennykseen ja epätoivoon. He tulevat 

menettämään identiteetin tajunsa, menettävät moraalin tajunsa ja menettävät tajunsa Minusta.”   

” Suurin hyvä, mitä te voitte tehdä kenenkään hyväksi, on vakuuttaa heidät heidän perimmäisestä 

arvostaan… Minun Verestäni. Kun he takertuvat maallisiin asioihin, jotka otetaan pois 

henkäyksessä, tuho iskee. Itsemurha ajatukset, ”Minun elämäni ei ole elämisen arvoista enää.” 

Jopa kristityt lankeavat tähän.” 

” Minä toivon, että te kaikki Sydänasukkaat lohdutatte toisia näillä sanoilla… ”Jeesus rakastaa teitä 

ja te ovat aivan yhtä erityisiä nyt, riistettynä kaikesta kuin mitä te olitte ulkoisien merkkienne 

kanssa.” Muistuttakaa heitä siitä, että ruumisauton perässä ei ole perävaunua.” 

” Ennemmin tai myöhemmin he tulevat Minun eteeni ilman maallisia hyödykkeitä – ja Minun Iloni 

on heidän olemuksessaan, heidän rakkaudessaan Minua kohtaan, heidän sydäntensä puhtaudessa 

Minun edessäni. Kun ihmisiltä riistetään kaikki, silloin kulta erotetaan kuonasta. Se pätee myös 

sinuun, Minun Rakkaani. Olitpa sinä sitten jaloillasi, pyörän päällä tai rekassasi, sinun arvosi on 

siinä, kuka sinä olet Minulle – ei sinun kulkuneuvossasi.”  

” Minä tiedän, että tämä vaikuttaa niin alkuvoimaiselta ja yksinkertaiselta. Mutta kun se tapahtuu, 

siinä ei tule olemaan mitään yksinkertaista. Minä kerron teille nyt – kaikkein tärkein asia, minkä te 

voitte tehdä ihmisten puolesta tässä kriisissä, on palauttaa heidän arvontunteensa. Heillä on kaksi 

vaihtoehtoa… toimia kuin eläimet ja jäädä henkiin. Tai olla kunnian olentoja, Minun kuvakseni 

tehtyjä. Luottaen Minuun.” 

” Kyllä, asiat, kuten ruoka, lämpö, suoja ovat hyvin tärkeitä. Mutta joillekin, epätoivo ottaa heistä 

yliotteen, koska he tulevat näkemään, että he eivät ole ne, jotka luulivat olevansa. Kun he ovat 

halvaantuneita ja kukistettuja muun maailman kanssa. Saarnaajat ja seurakunnat, jotka ovat 

opettaneet vaurautta, heihin isku osuu erityisen kovasti.” 

” Todellinen kaaos iskee Taivaaseennoston jälkeen. Viestit tulevat olemaan ankkuri myrskyssä, 

Clare. Monet tulevat löytämään lohdun ja helpotuksen… JA uskonsa jälleen.” 

 ( Clare ) Voi, Jeesus! Kiitos Sinulle niin paljon minun käyttämisestäni tällä tavalla. Kiitos Sinulle, 

Herra. 

 ( Jeesus ) ” Minun Morsiameni, teillä ei ole aavistustakaan, mikä teitä odottaa Taivaassa. Jatkakaa 

hyvän työn tekemistä. Minä tulen pian – MINUN pian, TEIDÄN pian… PIAN.” 

 

 

207. Jeesus sanoo… Minä nautin Ajastani teidän kanssanne…  

Tulkaa & Paistatelkaa Minun Läsnäolossani 

 
MINÄ NAUTIN AJASTANI TEIDÄN KANSSANNE… TULKAA & PAISTATELKAA MINUN LÄSNÄOLOSSANI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Joulukuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on meidän kanssamme, Sydänasukkaat – ja VOIMALLINEN auttamaan!  
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Jeesus aloitti… ”Minun pieni Clare… Minun hyvin, hyvin pieni Clare… Minä olen niin mielissäni 

sinuun. Minä kaipaan yhteisiä aikojamme. Sinä tiedät, että sinä käännät Minun ajatukseni pois 

maailmasta, aivan kuten laulussa, jonka sanoihin Minä pyysin sinua kiinnittämään huomiota, koska 

se on mitä sinä teet Minulle.”  

( Clare ) Ja se laulu on ”All of Me” (=Kaikki Minusta), esittää Christ for Nations (=Kristus 

Kansakuntia varten). Artisti lauloi sen Hänelle, mutta Hän on laulanut tämän laulun minulle niin 

monta kertaa. Ja siitä tässä viestissä on kyse.  

Sanat menevät näin… Kun Sinun katseesi vangitsee minut, koko maailma haihtuu pois. Ja huolet, 

jotka minä kerran tiesin, hajoavat Sinun syleilyssäsi. Kun Sinun kauneuttasi minä katselen, 

sydämessäni on yksi asia, jonka minä tiedän. Maalliset asiat lasketaan vähemmiksi, vain että 

tuntisin Sinut jopa enemmän. Ja sitten kuoro vastaa… Siispä anna minun kaataa rakkautta Sinun 

päällesi, kuin tuoksuna sydämestäni. Ja tunnen Sinun rakkautesi ympäröivän minut, kun Sinä 

kiedot minut käsivarsillesi. Vie minut Sinun kamareihisi, missä Sinun kauneutesi on kaikki, mitä 

minä näen. Paikkaan, missä millään muulla ei ole merkitystä kuin vain minun kaikkeni antamisella 

Sinulle.  

VAU! Eikö olekin kaunista? Siispä, sen jälkeen, kun minä luin sanat, minä sanoin… ”Kerronko minä 

Sinun Morsiamillesi Herra?” 

( Jeesus ) ” Sitä tullaan tuskin uskomaan, mutta kerro heille. Kerro heille kääntää Minun ajatukseni 

väkivallasta, hyväksikäytöstä, kansanmurhasta ja julmuuksista, joita Minun täytyy todistaa joka 

päivä. Kerro heille, että Minä odotan heitä tulemaan istumaan Minun eteeni, mielessään vain 

Minut.”  

( Clare ) Voi, Herra, se on NIIN vaikeata! Sinä tiedät, että meidän mielemme ovat kuin roskapöntöt.  

( Jeesus ) ” Hyvin sanottu. Kuitenkin, pelkkä näky yhdestä Morsiamesta istumassa hiljaisesti Minut 

mielessään, vaikka sitä keskeyttääkin tuhat ja yksi ajatusta… silti se tuo Minulle paljon lohtua ja 

mielihyvää. Tässä on yhdenmukaisuus, jonka te kaikki tulette ymmärtämään. Kun Minulla on ollut 

vaikeaa koko päivän ja yön, vaikka Minun energiani on rajatonta, Minun tunteeni ovat 

suunnattomat. Ja kuin veteen heitetty pikkukivi, se väreilee koko Minun olemukseni läpi. Minkä 

luokse sinä juokset, kun sinua todella koskee?”  

( Clare ) Voiii ja minä ajattelin… ”Herra, älä kysy minulta sitä… pitääkö minun kertoa se kaikille?” 

Hmm… Suklaan? Tumman suklaan. 

( Jeesus ) ” Ja mitä tapahtuu, kun sinä syöt sitä?”  

( Clare ) No niin, ensin tuoksu vangitsee minun huomioni, ja vie ajatukseni muualle ja 

koostumuksesta saan paljon mielihyvää myös. Ja sitten voimani palaa ja tunnen itseni 

normaalimmaksi ja taakat tuntuvat vähemmän. 

 ( Jeesus ) ” No niin, se taatusti on huono yhdenmukaisuus, mutta sinun läsnäolosi imeyttää Minut 

sellaisella ilolla, läsnäolosi tuoksu tavoittaa syleilemään Minua ja välittömästi vaihtaa aihetta ja 

Minä sallin Itseni paistatella sinun läsnäolossasi.”  

” Tässä on toinen yhdenmukaisuus – parempi. Kuvittele, että tummien, raskaiden pilvien rintama 

on tullut. Ja sinä katsot tutkakuvaa ja näet, että se jatkuu maileja ympäriinsä ja se tulee pysymään 
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päiväkausia. Ja se tekee niin ja kaikki on niin pimeää ja synkkää. Ja sitten yhtäkkiä myrsky puhkeaa! 

Ja aurinko tulee näkyviin.”  

” Siitä Minä puhun. Minä paistattelen sinun läsnäolosi tuomassa auringonpaisteessa. Skannaan 

Maapalloa, että löytäisin niitä, jotka tavoittavat Rakkaudesta Minuun. On niin pimeää ja kun 

löydän jonkun, joka tekee – on kuin aurinko olisi viimein tullut näkyviin! Ja Minä paistattelen siinä 

läsnäolossa.”  

” Kyllä! Minä saan todellista iloa, joka on peräisin teidän läsnäolostanne. Ei sillä, että Minä olisin 

koskaan ilman iloa, mutta ymmärrätkö sinä? Sinä vahvistat sitä. Minä etsin koko maailman 

löytääkseni hartaita sieluja, jotka rakastavat ja kunnioittavat Minua ja he kaikki lähettävät suloista 

tuoksua, erityisesti, kun he ovat ylistämässä ja odottamassa ollakseen Minun kanssani. 

Ymmärrätkö sinä?”  

( Clare ) Herra, minä hyväksyn mitä Sinä olet sanomassa pienenä lapsena, mutta pyydän, rukoile, 

että nämä Sinun ja meidän väliset vaikutussuhteet koskettaisivat syvällisesti meidän 

Sydänasukkaita. 

( Jeesus ) ” Se on jo annettu. Minä olen valmistellut heidän sydämensä tätä varten. Maailma on 

pimeä ja kivulias paikka, mutta kun Minun Morsiameni ”tulevat huoneeseen” niin sanotusti, koko 

maailma valaistuu ilolla. Voi, Minun rakkaat, pyydän, ottakaa Minut tosissanne. Kuinka Minä 

rakastankaan olla teidän kanssanne! Tässä maailmassa ei ole mitään, mikä toisi senkaltaista iloa, 

jota Minä koen teidän kanssanne. Juuri nyt, Minä tarvitsen paljon tätä – hyvin paljon tätä. Pyydän 

– kääntäkää Minun ajatukseni siitä, mitä Minun täytyy tehdä. Paistatelkaa Minun läsnäolossani, 

kuten Minä paistattelen teidän läsnäolossanne.” 

” Sillä aikaa, kun kaikki ympärillänne hajoaa, te olette valon ja toivon pylväitä. Te olette Minun 

Luomakuntani lunastetut, jotka tulivat takaisin kiittämään Minua, sillä aikaa, kun toiset yhdeksän 

lepra potilasta jatkoivat matkaansa, eivät edes nyökänneet tunnistamisen merkiksi. Kun kaikki 

tuntuu pimeältä ja synkältä, Minä ajattelen teitä. Teidän enkelinne taputtavat teitä olkapäälle ja 

muistuttavat tulla rukoukseen ja pian me olemme yhdessä jälleen, tavalla, jonka te voitte todella 

tuntea.”  

” Tai joskus, kun teidän mielenne on niin maailman ajatuksissa… leipomassa, siivoamassa, 

ostoksilla - Minä tulen seisomaan eteenne ja te vaistoatte Minun Läsnäoloni. Mutta Minä kaipaan, 

että te olette yksin Minun kanssani sinä aikana. Voi, se on Taivaallista Minulle.”  

” Minä kerron tämän teille vain rohkaistakseni teitä. Niin usein te välttelette Minua, koska te 

epäonnistuitte olemaan armeliaita tai ylititte sallitun rajat tai ette antaneet Minulle uhrausta, jota 

Minä odotin teiltä. Koska te rakastatte Minua, se koskee teihin kovasti, että te epäonnistuitte. 

Sitten te vetäydytte. Tulkaa. Vain tulkaa sellaisina kertoina. Kertokaa Minulle, että olette 

pahoillanne ja seuraavalla kerralla tulette yrittämään kovemmin. Katsokaa, kun kiedon käsivarteni 

ympärillenne ja pidän teitä Sydäntäni vasten.”  

” Kyllä, kun Minä pidän teitä, syvä rakkaus, voima, kestävyys ja kaikki se armo, mitä te tulette 

tarvitsemaan, tulee kaatamalla Minun Sydämestäni teidän sydämiinne. Kyllä, se on Minun Armoni 

suudelma teidän sieluunne ja sen kanssa te voimistutte matkaa varten, joka on ollut niin kovin 

uuvuttavaa.”   
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” Siispä, se on oppiläksynne tälle päivälle… tulkaa Minun luokseni! Tuokaa Minulle iloa, antakaa 

Minun imeyttää teihin Minun armoani. Pian tämä kyynelten verho tulee loppumaan teiltä kaikilta 

ja se, mitä te olette kärsineet niin halukkaasti Minun puolestani, tullaan palkitsemaan yli minkään, 

mitä voitte mahdollisesti kuvitella.”  

” Jopa Walt Disney olisi shokissa siitä, mitä Minulla on varattuna niille, jotka rakastavat Minua.”  

 

 

208. Jeesus puhuu Israelista, Uskonnollisista Johtajista, Opetuksista, 

Läheisyydestä, Herätyksestä, Ron Wyatt`ista & Liiton Arkista 

 
ISRAEL, USKONNOLLISET JOHTAJAT, HERÄTYS, RON WYATT & LIITON ARKKI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Joulukuuta, 2015. 

( Clare ) Herra on kanssamme ihmeellisellä tavalla, Sydänasukkaat! Kaksi viime päivää minua ovat 

kerta kaikkiaan kiehtoneet amatööri arkeologin löydöt. Herra on valinnut maailman hupsuja 

ihmisiä tyrmistyttämään viisaita.  

Hänen nimensä on Ron Wyatt, Wyatt Archeological Research`sta. Minä rukoilin tästä miehestä ja 

Herra vahvisti, että hän todellakin kertoi totuuden. Me tunnemme toisemme hengessä. Hän 

väittää löytäneensä Liiton Arkin, juuri Herran ristiinnaulitsemispaikan alta ja että maanjäristys 

halkaisi kallion ja arkkia suojaavan laatikon kivisen kannen, ja Hänen verensä tahrasi halkeaman ja 

laskeutui suoraan Armon Istuimelle, minne Jeremia oli kätkenyt arkin, ennen kuin Nebukadnessar 

valloitti Jerusalemin. 

Pystyin vaivoin nukkumaan sen jälkeen, kun katsoin Ron Wyattin tutkimuksia. Hän koko 

sydämestään halusi todistaa, että Raamattu on totta.  

Kun tänä aamuna aloitin rukoushetkeni, yksi ensimmäisistä asioista, josta Herra puhui, oli … 

( Jeesus ) ” Kaikki ne asiat, joita kaipaat nähdä, kaikki ne… me menemme katsomaan niitä yhdessä. 

Mitä pitäisit siitä? ” 

( Clare ) Minä kerta kaikkiaan rakastaisin sitä! 

( Jeesus ) ” Minä olen niin otettu sinun kiinnostuksestasi ja erottelukyvystäsi. Hän ( Ron Wyatt ) oli 

pyhä ja työlleen omistautunut mies, eikä hänessä ollut tippaakaan oman edun tavoittelua. Myös 

häntä piti monta, monta kertaa korjata. Hän nöyrtyi Minun edessäni, Clare. Hän katui 

turhamaisuuden hetkiä. Minä palkitsin hänen omistautumisensa ja koko hänen elämäntyönsä tällä 

kruunaavalla saavutuksella, koska hänen sydämensä oli täydellisesti Minun puolellani ja hän etsi 

Minun tahtoani ennen kuin teki mitään. ”  

” On heitä, jotka ovat ylentäneet itsensä haukkumalla häntä, kuten he, jotka vastustavat sinua. He 

keittävät kokoon valheita, he yrittävät vähätellä mitä Minä tein tämän miehen kautta. Kuitenkin 

jonakin päivänä kaikki tullaan todistamaan. Minä olen niiden palkitsija, jotka ahkerasti Minua 

etsivät. ” 
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” Näetkö kuinka pitkälle ihminen on tullut… nyt hän voi tulla Kaikkein Pyhimpään ja puhua Minulle, 

kuten Mooses teki, ilman pelkoa välittömästä kuolemasta. Voi, se oli Minun sydämeni, joka aukaisi 

verhon, että Minun kallisarvoiset pikkuiseni voisivat tulla sisään! Voi kuinka kaipasinkaan 

ystävyyttä minun Ihmisteni kanssa. He olivat niin etäisiä niinä aikoina, mutta olosuhteiden pakosta 

– koska he eivät olleet vielä oppineet Jumalan pelkoa. ”  

” Mutta sitten tulin maapallolle ja kuljin heidän keskuudessaan, karkottaen kauhua ja paljastaen 

Minun todellisen armon Sydämeni heille. Kyllä, Minä olen kaatanut erottavan muurin. Olen 

totisesti repinyt palasiksi verhon, ja tarjonnut enemmän etuoikeuksia kuin koskaan. Minä levitän 

käsivarteni syleilläkseni joka ikistä Minun Luotuani ja puhuakseni heidän kanssaan kuten rakkaille 

lapsille, Voi, niin paljon saavutettiin Ristillä! ” 

” Kun todellisuus siitä, Kuka Minä on paljastettu, Uuden Liiton kautta, läheisyys on annettu. 

Kuitenkin ihmiset ovat aina pelänneet sitä, mitä eivät voi kontrolloida. Ja he eivät voi kontrolloida 

Minun Henkeni työskentelyä ihmisten mielissä ja sydämissä. Sen takia he laittavat sääntöjä, rajoja 

Minun töilleni ihmisten kanssa. ” 

” Minä nauran niille säännöille ja etsin yksinäisiä sieluja, jotka ihailevat Minua ja eivät halua mitään 

muuta kuin tehdä Minut onnelliseksi: tuntea, rakastaa ja palvella Minua. Kyllä, tämä on se aika, 

josta puhutaan Joelin kirjassa… ” Minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin, ja niin teidän poikanne 

ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia. ”  Joelin kirja 

2:28 

” Asiat voimistuvat tällä saralla, kun maailman kaaos voimistuu. Olen ottanut monia kädestä kiinni 

ja johdattanut heidät ulos uskontokunnista, jotka rampauttivat heidän kulkuaan Minun kanssani. 

Olen tuonut heidät juhla illallispöytään Hengessä ja tuhlannut Minun ymmärtämystäni asioista, jos 

he halusivat tietää. Olen tyynnyttänyt heidän pelkonsa olla Minun lähelläni ja raivannut tieltä 

valheiden esteet, joihin he olivat koteloituneet, estäen heitä tulemasta Minun käsivarsilleni. ”  

” Nyt he kulkevat Minun Hengessäni ja tavoittavat muita Minun Rakkaudellani, murtaen jokaisen 

valheiden ikeen, jonka vihollinen on laittanut heidän selkiinsä. Niin paljon vapautta heille, jotka 

ovat ahkerasti Minua etsineet. Niin paljon vapautta ja pelastusta ihmisten normeista, jotka ovat 

kahlinneet heidät paikoilleen. Nyt he ovat vapaita ylistämään Minua Hengessä ja Totuudessa, ja 

niin monet ovat tulleet Minun Henkeni vaikutuksen alaisiksi, tulleet täytetyiksi ylitsevuotaviksi, 

kulkien ja jakaen tätä rikkonaisille ja yksinäisille. ” 

” Kyllä, järjestys on tärkeää, muuten on kaaos. Mutta jopa järjestykselläkin on rajansa; toisen 

sielun omaatuntoa ei saa vaarantaa tai alistaa. Raja on hiuksenhieno, ja vaikea tasapainottaa, 

koska erottelukykyä ei käytetä monissa paikoissa innokkaasti. Ihmisiä tuomitaan ja vaiennetaan, 

koska erottelukyvyn käyttö epäonnistuu. Näinä päivinä, ennen Minun tuloani, Minä päästän 

vapaaksi ennennäkemättömän määrän todellisia uskovia, että heillä olisi Minun mieleni, eikä 

ihmisten mieltä. ” 

” Minä teen kaikkien aikojen ponnistuksen Clare, lähestyäkseni ihmisiä Minun aidolla Rakkaudella 

ja Läheisyydellä, laskien perustan herätykselle, uudelleen syntymiselle, mikä puhkeaa sen jälkeen, 

kun teidät on nostettu taivaaseen. On monia, monia aitoja rakkaita ja ylistäjiä, jotka olen valinnut 

tuomaan opetuksia jäljelle jääneille. Jopa nyt, he vaikertavat sitä pientä määrää, mitä ovat 

tavoittaneet, tajuamatta mikä on leviämässä lähitulevaisuudessa. Sinä aikana, Tietoisuus Minusta 

lyö reilusti laudalta uskonnollisten johtajien säätämät rajat. ” 
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( Clare ) Voi, Herra kuulin Rabbin sanovan, että on järjetöntä, että niukasti punaisiin pukeutunut 

nainen voisi päästä Taivaaseen välittömästi, kun hän katui. En voinut uskoa korviani. 

( Jeesus ) ” Tiedätkö, Rakkaani, tämän takia johtajat eivät huomanneet Minua? He olivat niin 

juuttuneet lakeihin, sen ulkopuolisiin ansoihin, etteivät he huomanneet lain sydäntä. He tunsivat 

eläneensä ihmisiän sääntöjen mukaan ja varmasti he ansaitsivat tulla Taivaaseen. Ja joku katuva 

portto, joka makasi ympäriinsä saaden elantonsa moraalittomuudella, ei voisi koskaan 

ymmärrettävästi saada anteeksi yhdessä hetkessä ja päästä Taivaaseen seuraavassa hetkessä. ” 

” Se mitä he eivät huomaa, on Minun sovittava uhraus. Se ei tule lampaista, vuohista, eikä heidän 

hyvistä töistään. Se tulee Minun Verestäni, kauhistuttava ja sanomattoman vastenmielinen asia 

heille. Mutta tämä sovittaa ja sallii sisäänpääsyn Kaikkein Pyhimpään. Kyllä, ajatus Minun Lihani 

syömisestä ja Minun Vereni juomisesta oli kaikkein haitallisin ajatus mitä he pystyivät 

kuvittelemaan. Mutta kun Armon Istuin näytetään, ja sen päällä on Minun Vereni, heidän 

hämmennyksensä tulee muuttumaan epäuskoksi. ” 

 ” Jotkut mitätöivät sen pilaksi. Toiset tulevat olemaan syvästi hullaantuneita, kaatuen kasvoilleen 

täysin murtuneina, paneteltuaan kaikki nämä vuodet. Sokeutensa ja vainonsa takia, jotkut eivät 

tule nousemaan paikaltaan päiviin, ja jopa viikkoihin, niin huolestuttava tulee tämä löytö olemaan 

heille. Ja niin syvästi kaduttava. ”  

” Kyllä, Minun Ihmiseni ovat itsepäisiä, mutta kun he kerran tietävät totuuden, he ovat itsepäisiä 

Totuudelle – ja tuhannet tulevat uhrautumaan, kuolevat mielellään Minun Nimeni vuoksi. Minä 

olen lähettänyt heille varmennuksia, koska Minä rakastan heitä, koska jotkut heistä ovat olleet 

erittäin ahkeria. Kyllä, nuoren miehen. Kyllä, korkeasti kunnioitetun Rabbin, joka on nyt Minun 

luonani. Kyllä, Liiton Arkin… kyllä, kyllä! Loputtomasti varmennuksia Minä tulen suihkuttamaan 

heidän päällensä. Heidän mielensä avautuvat ja Minä tulen laskemaan Minun ymmärrykseni 

heidän sokeutensa ja hämmennyksensä paikkaan. ” 

” Voi, kuinka ihanaa se tuleekaan olemaan nähdä Minun Ihmisteni katuvan ja kääntyvän 180 

astetta, takaisin Minun tyköni. Voi, kuinka  lohduttavaa… kunniakasta todellakin tulee heidän aito 

katumuksensa olemaan, kun he palaavat Minun tyköni! Ja sitten he tulevat nousemaan opetusten 

tasolle, mitkä Minä olen jättänyt jäljelle heille, sekä monet ilmestykset ja ymmärrykset, kun he 

tekevät yhteyksiä vanhan ja uuden liiton välille. ” 

” Miten kunniakasta aikaa tämä tuleekaan olemaan, heidän kaikkien unelmiensa täyttymys. 

Viimeinkin heillä tulee olemaan heidän Messiaansa! ” 

 

 

209. Jeesus puhuu käsittämättömästä Rakkaudesta 

 
MINUN KÄSITTÄMÄTÖN RAKKAUTENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Joulukuuta, 2015.  

( Clare ) Tässä minä olen, Herra – uudella lelullani. (Koska tietokoneeni on liikkeessä, käytän 
tabletti-tietokonetta)  
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Jeesus vastasi… ”Se, että sinä olet tässä, on kaikkein ihmeellisin osa.”  

( Clare ) Ei – Sinä tarkoitat, että SINÄ olet tässä… haluatko taistella?  

( Jeesus ) ”Sinä tiedät vastauksen tuohon. Sinun kanssasi se on varmaa!”  

( Clare ) Oi, Herra, tuo ei ole reilua?  

( Jeesus ) ”Sanotko sinä, että Minä olen epäreilu?”  

( Clare ) En koskaan!  

( Jeesus ) ”No niin, sitten…”   

( Clare ) Olen tässä? Mitä on Sinun Sydämelläsi, Jeesus?  

( Jeesus ) ”Minun Rakkauteni sinua kohtaan ei koskaan lopu…”  

( Clare ) Minun Rakkauteni Sinua kohtaan on aina kasvavaa! Ja kasvavaa… ja kasvavaa!  

Herra, minä en vain ymmärrä, mitä Sinä teit, kun sirottelit Sinun vertasi Armoistuimelle?  

( Jeesus ) ”Minä en sirotellut sitä, Clare. Isä teki sen.”  

( Clare ) Vau. Se on jopa vielä ihmeellisempää. Kuvittele, Isä rakastamassa Sinua koko Hänen 
Sydämestään, tietäen, mitä Sinä kärsit, ottaen veren ja sirotellen sen Armoistuimelle. Oi, en voi 
edes kuvitella Sinua tekemässä sitä, Isää ja sanomassa ”Se on täytetty!” Oi, Herra, pohtia sen 20 
jalan (6 metrin) pudotusta Armoistuimelle… Herra, se on niin minun käsityskykyni yläpuolella. Olen 
heikko sisältä joka kerran, kun mietiskelen tätä uskomatonta ihmettä, joka on niin Sinun 
kaltaisesi.”  

( Jeesus ) ”Niin täydellistä.”  

( Clare ) Kyllä, niin perusteellisen täydellistä. Oi, Jeesus, en voi käsittää tämänkaltaista 
täydellisyyttä ja kuitenkin tiedän, että se on vain pisara Sinun käsittämättömistä ihmeistäsi.  

( Jeesus ) ”Katsohan, en voinut sallia lihallisesti ajattelevan ihmisen tekevän tätä löytöä. Sen täytyi 
olla harras palvelija. Sitä paitsi, ne, joita ei ollut kastettu ja annettu anteeksi heidän syntejään, 
reagoisivat välittömästi sillä tavalla, kuten reagoi nuori mies, joka auttoi häntä, sillä Minun voimani 
ja korkea-arvoisuuteni säteilivät siitä paikasta. Clare, vei vuosia ja vuosia valmistella, murtaa ja 
muovata uudelleen, ennen kuin pystyin edes sallimaan hänelle tätä löytöä. Vuosia ja vuosia ja 
vuosia.”  

”Koska hän oli nukutuslääkäri, hänellä oli mahdollisuus monta, monta kertaa todistaa kuolemaa. 
Pyhä pelko lepäsi hänen sydämessään, hyvänlaatuinen pelko. Ikuisuuden todellisuus oli jotakin, 
jonka hän todisti omakohtaisesti, niin monia kertoja; se todella auttoi valmistelemaan hänen 
sydäntään.”  

”Kun Minä kuolin, Maa vavahteli ja repesi. Silloin Minä laskeuduin Sheoliin. Kun Sadanpäämies tuli 
takaisin ja työnsi keihään Minun ruumiini kylkeen, veri ja vesi pakkaantuivat ja odottivat 
poistuakseen vain luonnollisesti valumalla alas repeämään maassa. Enkelit asettuivat jojoon koko 
matkalle alas sitä repeämää maassa, Clare, koko matkalle. Mitään ei mennyt hukkaan. Se sinetöi 
sinun pelastuksesi, Minun Rakkaani, lopullisesti. Jos olisi tarpeen, Minä tekisin sen uudelleen, vain 
saadakseni sinut Minun kanssani Taivaaseen.”  

( Clare ) Herra, tämä on niin käsittämätöntä!  
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( Jeesus ) ”Minä tiedän. Sitä se on myös Minulle, mutta se vain raapaisee Minun Rakkauteni pintaa 
– Rakkauden, jota Minä tunnen sinua kohtaan. Minä tunnen näin joka ikistä koskaan luotua 
ihmistä kohtaan. Ymmärrätkö? Lepraa sairastavaa, varasta, murhaajaa ja raiskaajaa kohtaan – 
epämuodostuneita, ilman raajoja syntyneitä vauvoja kohtaan, joskus he ovat kauhean irvokkaita ja 
heitä on kivuliasta katsoa. Oi, kuinka kallisarvoinen on sen epämuodostuneen pikku ruumiin sielu!”  

”Tiedätkö, että se sielu tulee sisään Pelastuksen mysteeriin sinun ja Minun kanssani ja kaikkien 
muiden Minun kuvakseni luotujen kanssa. Ei synteettisesti muotoiltujen, ihmisten näköisten 
kopioiden. Ei, niihin Minulla ei ole mitään osaa. Mutta nämä, jotka tulevat maailmaan 
epämuodostuneina, ovat ihmisen synnin tuotteita ja sellaisina ovat kärsimässä sen synnin 
seurauksia. He ovat hyvin erityisiä sieluja, syntyneet elämänmittaiseen kärsimykseen, mutta 
Taivaassa he tulevat loistamaan erityislaatuista kauneutta ja Minä saatan loppuun heidän 
ulkonäkönsä. Clare, nämä epämuodostumat ovat vihan kasvot, Saatanan vihan ihmiskuntaa 
kohtaan.”  

”Näistä kauhean epämuodostuneista kasvoista ja ruumiista, Saatana nauraa ja leveilee, kuinka 
rumiksi hän voi tehdä sen, minkä Minä olen tehnyt kauniiksi. Kuitenkin Minulle, nämä sielut ovat 
kallisarvoisia ja Minä tiedän, millaisiksi ne jonakin päivänä tullaan muuttamaan.”  

( Clare ) Siispä Sinä olet sanomassa, että nämä sielut ovat myöntyneet heijastavansa omien  
ihmistensä syntejä ja kärsiä syntien sovitusrangaistuksen heidän puolestaan?  

( Jeesus ) ”Aivan oikein. Voitko nähdä, kuinka erityisiä he ovat?”  

( Clare ) Olen mykistynyt.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän. Nyt, ota leposi.” 

 

 

211. Sotavalmistelut on salattu meiltä… Jeesus Paljastaa 

 
SOTAVALMISTELUT ON SALATTU TEILTÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Joulukuuta, 2015. 

( Clare ) Se alkoi, kun minulla oli ongelmia jälleen, kun tunsin että Taivaaseennosto on lähellä. 

Minulla on todella, todella ollut ongelma sen kanssa. Kun tulin ylistyshetkeen, laulu, jonka Hän 

valitsi, koska minä tein soittolistan ja annan Pyhän Hengen valita sattumanvaraisesti Ylistyslaulun 

minulle ja se soitti kahdesti Terry MacAlmonin ”Kuinka Kauan”-laulun. ”Kuinka kauan kestää, kun 

me olemme tulleet Sinun kaltaisiksesi.” Se kertoo Taivaaseennostosta!  

Siispä minä sanoin Herralle, ”Sinä olet soittanut kahdesti tämän laulun, Herra.” 

Ja Hän sanoi… ”No niin, sen pitäisi kertoa sinulle jotakin.” 

( Clare ) Herra, me olemme odottaneet niin kauan… 

( Jeesus ) ”Ette niin kauan kuin jotkut muut.” 

( Clare ) No niin, minä tiedän, jotkut heistä ovat kuolleet odottaessaan. 

( Jeesus ) ”Jep.” 
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( Clare ) Anna minulle anteeksi, mutta… 

( Jeesus ) ”Mutta … sinä et vain usko, että Minä olen tulossa NIIN pian.”  

( Clare ) Aivan, se on totta. 

( Jeesus ) ”No niin, sinä olet väärässä. Minä tiedän, että sinulla on hauskaa uusien lelujesi kanssa, 

(koska minulla on iPhone, myös…) mutta yhteydenpito Taivaassa tulee olemaan paljon, paljon 

helpompaa. Ei tarvita päivityksiä, saumatonta ymmärtämistä ja saumatonta toteutusta.”  

Sitten minä sanoin… ”Voi, Herra, nämä päivitykset ovat olleet valtava, turhauttava harmaakarhu, 

murisemassa joka käänteessä.”  

Jeesus vastasi… ”Minä olen kuullut SINUN murisevan joka käänteessä.” 

( Clare ) Joo, minä olen murissut… tunnustan sen… 

( Jeesus ) ”Kuinka sinä voit johdattaa muita olemaan valmistautunut, kun sinä et VIELÄKÄÄN 

usko?” 

( Clare ) Herra, kaikki mitä tiedän, on lahja Sinulta… En usko, että Sinä olet antanut minulle sitä 

lahjaa?  

( Jeesus ) ”Voi, todella, nyt?” 

( Clare ) No niin, minulla ei ole sitä kiireellisyyden tuntua, mitä minulla normaalisti on Sinun 

lähestyessäsi? 

( Jeesus ) ”Totta. Mutta sinä olet todella ollut uppoutunut maailmaan kiihkeästi, eikä se ole 

jättänyt sinulle aikaa istua alas rauhoittumaan ja ymmärtämään, kuinka Minä tunnen ja mitä Minä 

ajattelen.”  

( Clare ) Olen pahoillani, Herra.  

( Jeesus ) ”No niin, olosuhteita on juoniteltu, ainakin sinä tunnistat, mitä on meneillään. Kuitenkin, 

tämä on sinun työtäsi, Clare – ja joskus se on vaikeampaa kuin muiden, sinä tiedät sen… Sinä 

tiedät, että sinä voit uhrata tämän vaikeuden paastouhrauksena…? 

( Clare ) Kyllä, minä tiedän sen. 

( Jeesus ) ”Minä haluan, että sinä työskentelet kovemmin kuin koskaan ennen, aloittaa ja 

viimeistellä kaikki, mitä Minä olen uskonut sinun tehtäväksesi. Ajan vähyyden mukana tulee 

vastuu liikkua vähän nopsempaan saattaaksesi loppuun kaiken, mitä sinulla on jäljellä tehtävänä.”  

( Clare ) Pyydän, auta minua, Herra. Sinun täytyy osoittaa, mitä Sinä haluat tehtäväksi ja milloin, 

koska on niin monia asioita, mitä minä voisin olla tekemässä. 

( Jeesus ) ”On vielä vähän aikaa, siksi sinä et ole tuntenut kiireellisyyttä. Me olemme käyneet läpi 

tätä niin monta kertaa aiemminkin.” 

( Clare ) Voi ei, ei uutta Taivaaseennosto harjoitusta. 

( Jeesus ) ”Ei aivan. Pikemminkin kaiken pakkaamista matkaa varten. Jättäen kaiken hyvään 

järjestykseen, hyvin varusteltuna, ladottuna eteesi. Järjestyksessä.”  
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( Clare ) Herra, auta minua, minä en hallitse sitä osa-aluetta niin hyvin. 

Siinä vaiheessa aloin tuntemaan itseni väsyneeksi, minulla oli ollut todella täysi päivä. Ja Hän 

muistutti minua, että minulla oli uusi aikataulu, siispä Hän halusi minun menevän nukkumaan. 

Siispä minä nousin ylös tänä aamuna ja me istuimme alas yhdessä ja Hän sanoi… 

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että sinä et ”tunne” Minua, mutta Minä puhun sinulle Rakkaani. Minä 

ymmärrän, jopa paremmin kuin sinä itse ymmärrät, mikä sinua huolettaa. Juuri nyt me olemme eri 

mieltä Taivaaseennostosta.”  

( Clare ) Totta.  

( Jeesus ) ”Saanko Minä ottaa sinua kädestä kiinni ja selittää sen sinulle?”  

( Clare ) Kyllä, Herra. Voi, pyydän, kaikin mokomin, kuinka herttaista pitää kättä Sinun kanssasi. 

( Jeesus ) ”Ensiksikin, sinä et käsitä, että se, mitä sinä kuulet uutisissa, on huijausta. Se, mitä sinun 

olisi tärkeää tietää, on vain ennakoitu hämäräperäisellä kielenkäytöllä ja merkeillä. ”Loppuosaa” 

maailmasta, kuten sinä hyvin tiedät, pidetään pimennossa päivän toimenpiteistä. Se kaikki on 

manipulaatiota kontrollin saamiseksi.”  

”Kun raskaat asiat kaatuvat, te tulette tietämään tarkkaan, vain havainnoimalla. Mutta, koska te 

olette Minun Rakas Morsiameni, Minä kerron teille nämä asiat etukäteen.”  

( Clare ) Siispä, siinä vaiheessa minä näin itseni leijailemassa Israelin yläpuolella ja näin kuinka 

rajaoja tarkkailtiin huolellisesti. Sitä tekivät toimintavalmiit valmiusjoukot, heillä oli hatut, jotka 

olivat pituussuunnassa heidän päässään, tiedättehän sellaiset, jotka voi ottaa pois päästä ja 

taittaa. Yhden miehen lakin etuosassa oli medaljonki, joka vaikutti olevan hopeaa ja kultaa.  

Myös jonkinlaista punaista ja mustaa kirjailua, en pystynyt lukemaan sitä. Uskon, että hän oli 

esimerkiksi Erikoisjoukkojen komentaja. No, näin paljon punaisia baretteja. Ja näytti siltä, että he 

olivat marssimassa yhdessä. Olen Israelin pohjoisimmalla rajalla, missä on paljon jännitettä. He 

ovat jonkinlaisessa hälytystilassa.  

Itärajalla minä näen paljon joukkoja kerääntymässä, valmistautumassa maahanhyökkäykseen. Kun 

katson Gazan rannikolle, näen neljä sukellusvenettä, ne ovat venäläisiä. 

Vaikuttaa oudolle minusta, mutta vaikuttaa, että Egyptin rajalla ei ole paljonkaan tapahtumassa. 

Se näyttää melkein hylätyltä, vain pieniä joukkoja hajaantuneena sinne tänne läpi alueen ja heitä 

huolestuttaa syvästi. Egyptin ilmavoimat ovat aktiivisina siellä Egyptin rajalla. Ihmiset tungeksivat 

Temppelivuoren ympärille, aivan kuin mitään merkittävää ei olisi tapahtumassa. 

Minä näen Putinin virkahuoneessa seisomassa ja vastaamassa puheluihin, hän vaikuttaa 

jännittyneeltä tai hyvin kiireiseltä. Minä vaistoan hyvin syvän itsevarmuuden huokuvan hänestä. 

Vaikuttaa siltä, kuin hän on päätekijä kaikessa tässä. Ihmisiä tulee ja menee hänen 

virkahuoneessaan, ilmapiiri on latautunut odotuksesta.  

Nyt minä näen Valkoisen Talon ja Obama on Presidentin virkahuoneessa, hän ja Putin ovat olleet 

puhelimessa. On todellinen tunne, että tiimipelaajat puhuvat, vaikka Putin vaikuttaa olevan 

vanhempi kuin Obama, jonka minä vaistoan olevan ontto ja tyhjä, kuin sätkynukke. Minä näen 

yhden hyvin pitkän miehen hänen oikealla puolellaan, Obama ojentaa hänelle papereita. Ne ovat 

määräyksiä, jotka pitää toteuttaa. 
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Minä näen nyt Herran, korkealla pilvissä koillisessa Hänen armeijoidensa kanssa, ne ovat Hänen 

takanaan niin pitkälle kuin silmä kantaa. Hän on valkean hevosen selässä, pitäen Hänen Kruunuaan 

päässään ja valmiuden tuntu on ilmassa.  

Hänen hevosensa hypähtelee edestakaisin. 

Minä näen myös Kanadan pääministerin puhelimessa Obaman kanssa. 

Herra aloitti… ”Näethän, kuinka he ryhmittyvät yhteen? Sinä tunnet jännityksen ilmassa, he ovat 

kaikki yhdessä siinä, mitä on tapahtumaisillaan. Käsikirjoitettu, suunniteltu, yhdistyneenä tukevasti 

sitoutuneena Uuden Maailman Agendan mukaisesti.” 

”Tämä ei ole leikin aika, sinä et kuvittele tätä, Minä näytän todellisuuden, mitä on tapahtumassa.” 

( Clare ) Kaikki ylös alas maamme itärannikolla. Minä näin, että asiat ovat rauhalliset ja 

odottamattomat. Itse asiassa, minä näen virkailijan jalat ylhäällä, nojaamassa tuolissaan 

taaksepäin. Minua muistutetaan PearlHarborista. Juuri pohjoiseen San Franciscosta on yksi 

sotilaskenraali, joka astelee edestakaisin levottomana. Hän tietää, että jotakin on tapahtumassa.  

Jotenkin häntä on informoitu. Myös joku Seattlessa on tietoinen. Jossakin pohjoisrajalla, 

keskialueella, näen ryhmän miehiä, isänmaan ystäviä, jotka ovat hälytysvalmiudessa. Juuri nyt he 

pelaavat korttia, mutta he ovat kovasti tietoisia, että jotakin on tekeillä.  

”Herra, Sinä sanoit, että meillä on vähän aikaa.”  

( Jeesus ) ”Meillä on vähän aikaa. Mutta se on hyvin lyhyt aika. Siksi Minä haluan sinun käyttävän 

sen parhaimmalla mahdollisella tavalla.” 

( Clare ) Minä kysyin Häneltä… ”Pyydän, lähettäisitkö Sinä minulle vahvistuksen. Herra, minä en 

vieläkään ole yhdistynyt tässä…”  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että tämä vuodenaika on perheelle… kuinka tahansa epäjärjestyksessä se 

onkaan, mutta Minä pyydän teitä, Minun Morsiameni, älkää antako suojauksenne laskea. Olkaa 

varuillanne synnin mahdollisuuksista ja olkaa valmiina rukoilemaan kovasti, kun teitä kutsutaan.”  

”Monet teistä ovat erittäin uskollisia ja tottelevaisia ajankäytöllisesti. Te olette niin hyvin tärkeitä 

Minulle. Teidän kauttanne Minä olen pysäyttänyt monia vakavia asioita tapahtumasta, kuin myös 

tuonut monia kotiin Minun luokseni. Minä arvostan teidän tarkkaavaisuuttanne, Minun 

Morsiameni.” 

”Minä arvostan teidän ahkeruuttanne ja sitä, kun te suojaatte Minun palvelevia Morsiamiani 

Clarea ja Ezekieliä, koska he ovat tulleet maalitauluiksi monille vastenmielisille henkilöille ja niille, 

jotka ovat vakavasti omistautuneet pahalle. Kiitos, että olette vahdissa heidän puolestaan, teidän 

toivonne ei tule pettämään. Heitä vihataan paljon ja he ovat suuresti naurunalaisia tietyissä 

piireissä. Sekä hän että Ezekiel on pelastettu vaarallisista tilanteista teidän uskollisuutenne 

ansiosta. Carol ja hänen perheensä on myös maalitauluna.” 

”Minä tiedän, että asiat ovat voimakkaampia teille kaikille nyt, mutta ei mene enää paljon 

kauempaa, kunnes teidät päästetään tämän korruptoituneen ja pimeän maailman pahasta. Sillä 

aikaa, tietäkää, että Minä olen hyvin mielissäni teihin, koska te olette tässä uskollisia ja teidän 

anteliaisuudestanne köyhille. Suuri on teidän palkkionne Taivaassa. Pysykää uskollisina.”  
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”MINÄ olen YHÄ tulossa pian.” 

 

 

212. Jeesus puhuu Halusta, Itsepäisyydestä & Seurauksista 

 
HALU, ITSEPÄISYYS & SEURAUKSET  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Joulukuuta, 2015.  

( Clare ) No niin, minun kallisarvoiset Sydänasukkaat, Herra on todella johdattamassa ja 
ohjaamassa ja opettamassa meitä. Ja Hän aina saa hyvää aikaiseksi meidän virheistämme. Me 
voimme luottaa Hänen olevan ympäri kääntymisen asiatuntija, joka korjaa asiat, kun ne ovat 
menneet väärään suuntaan.  

Siispä, meidän Herramme siunaus, meidän suloisen Jeesuksemme ja Pyhän Hengen siunaus olkoon 
teidän kaikkien kanssanne ja olen niin iloinen, että pystyn tekemään tämän nauhoituksen 
kamppailtuani kaikkien näiden päivitysten kanssa. Te ette uskoisi – turhautumisen aalto aallon 
jälkeen. Se on osa tätä viestiä.  

Mutta pikemminkin kuin rasittaisin teitä kaikella tällä teknisellä puheella – perusasia oli, että joka 
kerta, kun käännyin ympäri tehdäkseni jotakin… minulla oli ongelma. Ja turhauduin kaikkeen, mitä 
olin tekemässä. Jossakin vaiheessa ajattelin, että ”En tule koskaan saamaan tätä viestiä kuntoon!”  

Siispä, tulin rukoukseen tuntien oloni aika kauheaksi, koska olin todella päättänyt, että ei todella 
ollut Jumalan tahto minulle saada tätä älypuhelinta. Ja Herra alkoi ohjeistamaan minua…  

Herra, ymmärrän enemmän, kuinka arvoton olen.  

( Jeesus ) ”Et Minulle, Clare. Sinulla on korvaamatonta arvoa Minulle, vaikka Minä en usko, että 
sinä tässä elämässä tulet oivaltamaan sitä. Sinun heikkoutesi lannistavat sinut.”  

( Clare ) Anna minulle anteeksi, Herra.  

( Jeesus ) ”Minä annan sinulle anteeksi, mutta silti on seurauksia. Anna Minun kysyä sinulta, mitä 
ikinä tapahtui tämän uhraamiselle? Kaikki tämä kärsiminen? Tiedäthän, sen sijaan, että olisit 
tuomittavana (tehden sinut itsekeskeiseksi), sinä voit tehdä todellista vahinkoa viholliselle 
yksinkertaisella tunnustamisella, katumuksella ja kärsimysten uhraamisella Minulle 
paastouhrauksena.”  

( Clare ) Auta minua, Herra, olen liian pieni, liian heikko, pyydän auta minua! Minä vain tulen 
turhautumisen nielaisemaksi!  

( Jeesus ) ”Minä en koskaan lakkaa auttamasta sinua. En koskaan. Minä ohjaan sinua sinun oikealla 
kädelläsi, Minä olen johdattamassa sinua. Silloin, kun sinä vetäydyt oman asiasi pariin, silloin asiat 
muuttuvat epämiellyttäviksi. Vihollisella on ollut iso osa tämän kanssa tekemistä. Kun Minä en 
anna sinulle todella selkeää ja suoraa vastausta, sinä voit olla varma, että se on testi. Katsohan, 
Minä vetäydyn kauemmas ja katson, mitä sinä tulet valitsemaan ja tämä kertoo Minulle, mikä 
sinun seuraavat oppituntisi ovat. Näetkö? Minä saan aina irti hyvää sinun virheistäsi. Mutta, kun 
Minä olen hiljaa, se on siksi, että Minä haluan nähdä, onko sinulla Minun Sydämeni, Minun Mieleni 
tilanteesta.”  
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”Sinulla, Minun pieni perhoseni, on vielä joitakin tukevia pieniä siipiä, jotka rakastavat lennellä… 
täällä ja siellä… ja maistella maailman eri kukkien siitepölyä. Se on osa sinun seikkailullista ja 
uteliasta luontoasi. Minulla on kovat ajat suitsia se, mutta Minun täytyy sanoa, että sinulla on 
paljon enemmän itsekontrollia kuin sinulla oli jopa 15 vuotta sitten.”  

”Silti sinulla on heikkouden hetkiä. Ja… kun Minä näen ylpeyden nostavan vastenmielistä päätään 
(Clare: joo, aloin tuntemaan niin yhtenä päivänä. Ajattelin, ”Oi, tästä tulee lankeaminen, voin 
tuntea sen tulevan…”) Minä olen velvollinen tekemään sinut nöyräksi… siispä Minä astun 
taaksepäin vain hieman ja sallin sinun menevän omillasi. Minä saan aina hyviä tuloksia tällä. Sinun 
pitäisi tietää jo tässä vaiheessa, kun tunnet epävarmuutta jonkun tekemisessä, hyvä 
peukalosääntö on ”älä tee sitä.”   

”Kuitenkin sinun haluluontosi päihittää sinun viisautesi ja niin sitä mennään. Se silti johtuu 
itsepäisyydestä, itserakkaudesta, ylpeydestä ja rahanhimosta.”  

”Kun olet täysin kuollut itsellesi ja maailmalle ja rakastat Minua enemmän kuin mitään tai ketään 
muuta… no niin, sinä et lähde lentelemään. Jokin sisälläsi, säädin tulee tarkistamaan sinun toimesi 
ja sinun haluluontosi jätetään pölyyn mätänemään ja katoamaan, niin kuin sen tulisikin.”  

”Tämä on se kohtalokas aika vuodesta, kun jokainen saa juuri samoja mielijohteita. Sen takana on 
paljon pahaa, mutta todella nöyrä sielu kulkee sen läpi kuin ei mitään. Minä en välitä, kuinka 
monta demonia on tai ei ole piinaamassa sinua – lopputulos on, että hyve on terässeinä, jota ne 
eivät voi läpäistä. He saattavat yrittää piinata sinua, ehdottaa, antaa teille intohimoja asioihin ja 
saattaa teidät lankeamaan miljoonilla erilaisilla tavoilla. Mutta jos teillä on viisautta ja 
itsekontrollia, kuin myös Minä mielessänne kaikkina aikoina, heidän kaikkein voimakkaimmat 
aseensa teitä vastaan ovat arvottomia.”  

”Siispä nyt me olemme siivousvaiheessa.”  

”Clare, sinä etsit Minua Minun itseni vuoksi… sinä teet niin. Mutta sinä et silti luota Minuun. Siksi 
joissakin haastavissa tilanteissa, sinä pidät parempana omaa tahtoasi, vaikka sinä vaistoat, että me 
olemme eri mieltä. Siispä, voimmeko me korjata tämän? Tietenkin, sinun yhteistyölläsi me 
varmasti voimme. Se voi viedä päiviä, viikkoja ja vuosia, riippuen halukkuudestasi. (Clare: Ei sillä, 
että meillä olisi vuosia, kaverit. Meillä ei ole vuosia!) Me olemme olleet siinä vuosia. Se on jotakin, 
mitä muut voivat pohtia ja päätellä toivoa siitä.”  

( Clare ) Joo, älkää tunteko pahoin, kaverit. Hän on työskennellyt minun kanssani tällä alueella 
vuosia.   

Jeesus jatkoi… ”Oi, me olemme lähellä, niin kovin lähellä, mutta silti on jälki ”Minästä” 
sydämessäsi. Ja se ohjaa sinua pois pyhyyden tieltä. Jonain päivänä sinä tulet näkemään tämän, ja 
et tule sallimaan sitä enää itsellesi. Jonain päivänä. Minä en sano, ettet olisi edistynyt, sinä olet 
edistynyt ihmeellisesti, mutta on vielä hieman matkaa… ja Minä kuljen kanssasi, käsi kädessä.”  

”Minä en tule hylkäämään sinua sinun vihollistesi tahdolle: varkaiden, rosvojen ja murhaajien, 
jotka odottavat pensaiden ja kivien takana, kun kuljet Minun kanssani tätä tietä. Minä en tule 
hylkäämään sinua heidän tahdolleen. Minä tulen puolustamaan sinua niin kauan kuin pysyt 
suoralla ja kapealla. Ja et päästä irti Minun kädestäni – et edes hetkeksikään.”  

”Kun kuljet harhaan, Minun rakkaani, Minun täytyy sallia oppitunteja, jotka sopivat itsepäisyyteen. 
Minun täytyy sallia sinun kärsivän seuraukset… niin että se iskostuu syvästi sydämeesi ja mieleesi. 
Minun tieni on aina Paras Tie. Jopa kun sinun pitäisi arvata se ja vetää johtopäätökset omalla 
järkeilylläsi, se on silti paras tie.”  
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”Sinä tunnet Minut, Clare, sinä tiedät, mitä Minä ajattelen suurimmasta osasta sinua koskevista 
ajatuksista, siispä sen ei pitäisi olla vaikeaa tehdä oikeita päätöksiä. Kaikessa on kyse lihasi 
ristiinnaulitsemisesta, Minun Rakkaani - kyllä, vanhan ihmisesi kuolettamisesta, hautaamisesta 
maan sisälle syvälle, mistä se on peräisin. Sitten sinä olet vapaa liukumaan ja liitelemään Minun 
kanssani, eikä mikään kykene suistamaan sinua raiteiltasi.”  

”Elämäsi tulee yksinkertaiseksi, selkeäksi, helpoksi. Etkö pitäisikin siitä?”  

( Clare ) Minä mitä varmimmin pitäisin, Herra.   

( Jeesus ) ”No niin, sitten, luota Minuun, luota Minun tuomiooni, luota Minun viisauteeni, luota, 
että koko Minun sydämeni sinua varten on siunaus siunauksen päälle, ei taakka taakan päälle. Eikä 
puute. Sitten sinä tulet pysymään vapaana, Minun pikkuinen kyyhkyni, eivätkä vihollisen 
ansalangat pyydystä sinua niin helposti.”  

”Siispä luota Minuun, laita kätesi Minun käteeni ja me tulemme sovittelemaan tämän erämaan 
tien ilman lisäuhreja. Ja kyllä, se, minkä oli tarkoitettu haavoittavan sinua, siitä on tullut oppitunti 
kaikille Minun Morsiamilleni… sinun kärsimystesi lisätyllä voitelulla, jotka on uhrattu Minulle niistä. 
Pahat aina häviävät.”  

”Mitä suurempi vaikeus, sen suurempi oppitunti, sen suuremmat armot levitetään ulkomaille 
Minun Morsiamilleni. Saatana ei voi voittaa. Vaikka hän onnistuisi aiheuttamaan fyysisen 
kuoleman, kymmenen muuta tulee versomaan sen yhden paikalle. Hän ei koskaan voita. Laittakaa 
pelkonne pois. Te ette tule kuolemaan. Minä käytän sitä vain esimerkkinä.”  

”Minä siunaan teidät nyt, Kallisarvoiset. Ja kaikki Minun kallisarvoiset Morsiameni, voitelulla 
laittaa kuoliaaksi Vanha Ihmisenne, että hän ei nostaisi enää päätään ja raahaisi teitä 
oikeamielisyyden ja pyhyyden polultanne.” 

 

 

213. Jeesus sanoo… Jättäkää suloisia Muistoja jälkeenne 

 
JÄTTÄKÄÄ SULOISIA MUISTOJA JÄLKEENNE… TE ETTE EHKÄ KOSKAAN NÄE HEITÄ ENÄÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Joulukuuta, 2015.  

( Clare ) Herra olkoon teidän kanssanne, Sydänasukkaat. No niin, on mukavaa olla jälleen satulassa 
täällä, mennen eteenpäin viestien kanssa. Ja tänään kysyin Herralta, mitä Hänellä oli Hänen 
sydämellään, kuten tavallisesti ja Hän vastasi…  

”Nöyryys. Tämä on aikaa vuodesta, jolloin ihmisillä on agendoja, he kiirehtivät keskittyneinä vain 
omiin päämääriinsä, he unohtavat huolehtia muista. Itse asiassa toiset ovat todella heidän tiellään. 
Minä toivon, että Minun Morsiameni heijastavat Minun ystävällisyyttäni, nöyryyttäni ja toisten 
puoleen tukeutumista, kun mahdollisuus ilmaantuu.”  

”Minun Morsiameni kauneus on, että hän heijastaa Minun luontoani. Hän ei ole koskaan 
tunkeileva, karski, vaativa tai laskelmoiva. Hän on hellä, katsellen ympärilleen muita, jotka 
saattaisivat tarvita apua. Hän on hälytysvalmiudessa mukautumaan muihin ja on loppumattoman 
kärsivällinen. Minä olen hänen seurassaan mielelläni, koska hän käyttäytyy tavalla, jolla Minä 
käyttäytyisin ja on todella ilo olla hänen seurassaan.”  
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”Minä kuiskaan hänen korvaansa asioita ja hän kuuntelee. Hän ei ole sulkenut Minua ulkopuolelle, 
koska on kiireessä, ärsyyntynyt muiden vuoksi, keskittynyt vain maailmallisiin tarpeisiin. 
Pikemminkin hänen sydämensä on avoin Minun inspiraatioilleni, hän on täynnä armeliaisuutta 
köyhiä kohtaan ja pitää omaa tilaansa hyvin alhaisena. Tästä syystä hän ei ole koskaan töykeä tai 
karski, ei koskaan tuomitseva, aina etsii hyvettä muissa. Jos hän löytää itsestään vian, hän 
välittömästi katuu ja etsii hyvää muissa.”  

”Jättäkäämme jälkeemme paras mahdollinen vaikutelma, koska tämä saattaa olla aivan viimeinen 
Jeesus, jonka he tulevat muistamaan Taivaaseennoston, Tempauksen, jälkeen. Älkää tehkö mitään 
haavoittaaksenne tai loukataksenne, älkää tehkö mitään itsekkyydestä, älkää manipuloiko tai 
vaatiko omaa tapaanne. Näitten asioitten tulisi olla kaukana teistä Minun Morsiameni. Teidän 
sydämenne tulisi olla suloisin paratiisi Maapallolla. Kun jätätte heille sen vaikutelman, se tulee 
tekemään eniten tuodakseen heidät Minun luokseni. He tulevat tunnistamaan Minut teissä, jos te 
käyttäydytte nöyryydellä ja lempeydellä.” 

”Tämä saattaa olla aivan viimeisin kerta, kun näette tiettyjä sukulaisianne. Jättäkää suloinen maku 
heidän sydämiinsä, välttäkää riitelyjä tai kuumentuneita keskusteluja. Te saatatte voittaa taistelun, 
mutta häviätte sodan. Se, mikä Minulle on kaikkein tärkeintä juuri nyt, tällä hetkellä, teitä koskien, 
on pitää rauha ja jättää rakastava muisto jälkeenne. Rakkaus on sielujen kieli, rakkaus on Minun 
allekirjoitukseni. Kärsivällisyys ja nöyryys tulevat kunnioittamaan Minua enemmän kuin nokkelat 
väittämät tai yritykset tehdä huomio.”  

”Ymmärtäkää, että demonit tulevat tekemään aivan parhaansa, yllyttääkseen erillisyyttä ja 
jättääkseen katkeran muiston jälkeen. Olkaa valmistautuneita katoamaan rukouspaikkaanne 
muutamiksi hetkiksi kirkastaaksenne ilmaa. Ennen kaikkea, älkää katsoko alentuvasti rakkaitanne, 
jotka eivät vielä ole vastaanottaneet Minun tuntemiseni armoa.”  

”Jos Minä en olisi antanut teille sitä armoa, muiden armojen kanssa – vastaavaa armoa, te olisitte 
kuin he ovat tai pahempia. Omahyväisyys on pelastamattomien tappaja numero ykkönen. He 
vihaavat sitä intohimoisesti ja tulevat vaistomaisesti olemaan taistelunhaluisia ja sarkastisia, jos he 
saavat edes tuulahduksenkaan sitä asennetta.”  

”Älkää loukkaantuko, vaan rakastakaa toisianne syvästi, sydämestänne. Jos teidän täytyy poistua 
jonkun luota, joka on sotaien tai käyttäytyy rumasti, keksikää hyvä tekosyy ja poistukaa huoneesta 
ilman jälkeäkään ärsytyksestä.”  

”Minun Morsiameni, Minä kerron teille totuuden, Saatana risteilee ympärillänne. Hänellä on 
toimeksiantoja kaikkia teitä kohtaan pilataksenne tämän loma-ajan ja ehkä viimeisen kerran, kun 
näette joitakin rakkaitanne. Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu. Minä kerron teille, niin te 
voitte ottaa tilanteen haltuun Hengessä, eikä repeytyä lihanne mukaan.”  

”Tietenkin rukoilkaa etukäteen, voidelkaa pöytänne ja tuolinne ja olkaa valmistautuneita 
taipumaan tilanteisiin, jotka voisivat johtaa yhteenottoon. Tiedättehän, niin kuin pienten lasten 
kanssa – heidän mielensä ovat päättäneet jotakin, mutta te harhautatte heidän ajatuksensa siitä 
paikasta sellaiseen, joka on heille terveellisempi.”  

”Rukoilkaa myös matkustavien perheenjäsentenne puolesta, heidän kulkuneuvojensa puolesta. Jos 
jotain vaikeuksia nousisi, parhaista ponnisteluistanne huolimatta, kutsukaa Minua päästämään 
teidät pahasta. Minä olen teidän kanssanne aina. Tämä aika on niin kovin tärkeää Minulle, 
ymmärrättekö? On joitakin heidän joukossaan, joita te ette tule enää näkemään tässä elämässä. 
Jättäkää heidät erityisen suloisen muiston kera teistä.” 
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 ”Minä siunaan teidät nyt, kukistaaksenne vihollisen kikat, olemaan yhden tai useamman askeleen 
edellä ja harjoittamaan suurta armeliaisuutta ja nöyryyttä. Minä rakastan teitä niin hellästi. Me 
tulemme olemaan yhdessä pian. Te olette Minun rakkauden suurlähettiläitäni.” 

 

 

214. Jeesus sanoo… Minä tulen pitämään teidät Minun Rauhassani… 

Avaintapahtuma tulee kiihottamaan Muslimit 

 
AVAINTAPAHTUMA TULEE KIIHOTTAMAAN MUSLIMIT, MUTTA MINÄ TULEN PITÄMÄÄN TEIDÄT 

MINUN RAUHASSANI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Joulukuuta, 2015. 

( Clare ) No niin, rakas Perhe, me saamme merkittävää vastustusta! Minulla on kaunis laite, joka on 

digisuunnittelua ja yllättäen se ei toimi – eikö olekin mielenkiintoista… No niin, tämä on hyvin 

tärkeä viesti. Siispä, Herran Rauha olkoon kanssamme. Ja Hän ohjeistaa meitä, kuinka pitää 

rauhamme. 

Se alkoi tänä iltana – Minä olen kamppaillut kiusausta vastaan koko päivän ajan. KAKSI päivää! 

Jotakin, mitä minä halusin ostaa, jota minä ehdottomasti en tarvitse ja erityisesti koska Herra on 

tulossa takaisin. Siispä, minä olen kamppaillut minun mustan pantterini kanssa. Ja koska Herra on 

tulossa takaisin, minä olen vain kieltänyt itseltäni. 

Jeesus aloitti… ” Minä näen, että sinä uskot.”  

( Clare ) No niin yritän… aivan kuten yritän kunnioittaa Sinua, Herra. Mitä hyötyä on minun 

rakkaudestani ilman tottelevaisuutta? 

( Jeesus ) ” Sinä alat oppia, Clare.” 

( Clare ) Herra, tämä itse-kieltäytymis juttu on kivulias. 

( Jeesus ) ” Tottelemattomuus on paljon kivuliaampaa lopussa.”  

( Clare ) Kyllä, minä tiedän. 

( Jeesus ) ” Hyvin tehty. Minä tiedän, että sinä olet todella kamppailemassa syvällä tasolla. Anna 

Minun auttaa sinua, Clare.”  

( Clare ) Voi, pyydän Herra, tee se. Siinä vaiheessa minun pääni oli hieman alas luotu.  

( Jeesus ) ” Pikku Clare, pyydän, nosta pääsi ylös. Älä luo päätäsi alas. Minä tiedän, että se on 

vaikeaa, mutta puhdistautuminen ei ole koskaan helppoa. Kun on niin vähän aikaa jäljellä, tämä on 

paras asia, jonka sinä voit tehdä. Ole kärsivällinen Minun kanssani. Sinun sydämesi on 

laajenemassa, mitä enemmän sinä kamppailet kiusauksia vastaan.” 

( Clare ) OK, minä inahdin todella värisevästä sydämestä. Siispä, Hän aloitti sanomalla, mikä aihe 

tulisi olemaan, se on ”Rauha.” 

( Jeesus ) ” Kun maailma menee sekasortoon, teillä tulee olemaan rauha. Te, Minun Morsiameni, 

tulette kaikki olemaan valmistautuneita siihen, mitä on tulossa. Ei yksikään teistä, jotka olette 
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seuranneet ja totelleet Minun ohjeitani, tule olemaan kauhuissaan kuten loppuosa ihmiskuntaa. 

Erityisesti Yhdysvalloissa, koska kauhu leviää kaikkialle. ”  

” Minä olen ohjeistanut teitä pysymään kodeissanne, koska avaintapahtuma tulee kiihottamaan 

muslimit niin kauhistuttavasti, että jokainen solu tulee olemaan ulkona verta etsimässä. Jos teidän 

täytyy mennä ulos, menkää ulos nimettömänä, irrottakaa puskuritarranne ja korunne ja vain olkaa 

nimettömiä.” 

( Clare ) Mutta Herra, eikö se ole raukkamaisuutta?  

( Jeesus ) ” Ei, sitä kutsutaan viisaudeksi. Haluatko sinä marttyyriutta? Mene sitten ja ole näkyvä. 

Kuitenkin muistakaa, että jokainen, joka tappaa teidät, tekee syntiä ja ettehän te halua olla 

vastuussa heidän synneistään, haluatteko te?”  

( Clare ) Okei, se on näkökulma!  

( Jeesus ) ” Se mitä useimmat eivät ymmärrä, on että Muslimi ryhmiä, soluja, on JOKA PAIKASSA. Ja 

Minä tarkoitan JOKA paikassa. He ovat suunnitelleet joka yksityiskohdan maassanne ja kun solu 

muuttaa tai tulee rajanne yli laittomasti, heille nimitetään tyhjät alueet, joita muut solut eivät vielä 

ole miehittäneet, asutuksen mukaan. Aivan kuten heimopoliisi-viranhaltija keskellä erämaata, 

lähellä vuorta ja hän tuntee alueen kuin omat taskunsa. Heitä on JOKA paikassa.” 

 ( Clare ) Se nimenomainen viranhaltija, minä muistan muutama vuosi sitten, hän katsoi minuun ja 

sanoi … ”Minä olen muslimi.” Ja minä vastasin hänelle samalla tavalla kuin Äiti Teresalla oli tapana 

vastata hinduille ja minä sanoin… ”No niin, ole HYVÄ muslimi.” Ja hän katsoi minua ja sanoi… ”En 

usko, että sinä ymmärrät… Minä olen muslimi!” Ja minä sanoin… ”No niin, ole hyvä muslimi!” Hän 

oli vähän mykistynyt siitä, mutta ehkä hyvänä muslimina olo tarkoittaa… ”Leikkaa minun pääni 

pois!” Joka tapauksessa, minä en ollut tietoinen siitä siihen aikaan, minä olin aika lapsellinen. 

( Jeesus ) ” Tämän takia Minä pyydän Minun Morsiamiani pitämään matalaa profiilia. Minä tulen 

pelastamaan teidät, olkaa huoleti, mutta siihen asti, pitäkää matalaa profiilia, tehkää hyvää missä 

voitte, rukoilkaa maailman puolesta ja valmistelkaa sydämenne Minua varten.”  

” Jopa nyt Minä olen valmistelemassa teidän sydämiänne rakastamaan Minua enemmän ja 

enemmän. Jopa nyt, Minä kaadan tuoksuvia rakkauden armoja Minua kohtaan teidän sydämiinne, 

valmisteluna Minun saapumiseeni. Voi, Minun Morsiameni, istukaa ja paistatelkaa tässä tuoksussa. 

Antakaa sen täyttää teidät ylitsevuotaviksi. Mitä enemmän, sen parempi.  

” Minä tulen pitämään teidät Minun rauhassani, kun kaikki alkaa. Tehkää mitä voitte 

ilmaistaksenne perheillenne, mitä on tapahtumassa – ehkä joku katuu aivan viime hetkellä. Älkää 

antako uutisten pyyhkäistä teitä mennessään. Itse asiassa, PYSYKÄÄ POISSA UUTISISTA, se on 

myrkkyä. Mieluummin tulkaa Minun luokseni Rhema-ohjeita saadaksenne. Rukoilkaa ja Minun 

rauhani tulee läpäisemään kaikkein hauraimmat sielut ja tuomaan teille tasaista luottavaisuutta, 

iloa ja odotusta maailman kaaoksen keskellä.”  

” Älkää arvostelko etsiäksenne helpotusta sieltä ja täältä. Te tulette löytämään vain enemmän 

hämmennystä. Pikemminkin pysykää rukouksen, esirukouksen ja ylistyksen asenteessa. Kyllä, 

rukoilkaa Pyhää Armorukousta usein, se on voimakas kriisin aikoina ja voi joissain tapauksessa jopa 

aiheuttaa tietynlaisen rauhan laskeutumisen taloonne.”  
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” Vastatkaa sukulaistenne kysymyksiin, mutta älkää salliko heidän vetää teitä paniikkiin. 

Kohteliaasti pyytäkää anteeksi puhelun lopettamista, jos he alkavat vaikuttamaan teihin. Parempi 

lähettää sähköpostia kuin puhua kasvotusten. Kuitenkin jos katumusta on meneillään, kasvoista 

kasvoihin on parempi, jos teillä on vielä palvelustehtävä alueella. Hallinto tulee puuttumaan 

asioihin ja yrittämään keskeyttää kommunikaation monissa paikoissa tai käyttämään sitä 

aiheuttaakseen lisää pelkoa. Te tunnette Teidän Jumalanne. Tukeutukaa Minuun ja älkää olko 

ihmisen taivuteltavissa.” 

” Rukoilkaa Psalmi 91:stä toistuvasti, uudelleen ja uudelleen. Minä tulen täyttämään Minun 

ihmisteni ylistykset ja tuomaan paljon lohtua teille Minun sanastani. Tämän psalmin 

rukouksellisessa meditaatiossa ja lausumisessa on niin paljon totuutta ja armoa.”  

” Minun Rakkaat, todellakin – kauhu on tulossa teidän maailmaanne, mutta Minä tulen nostamaan 

teidät korkealle, kauas vaikeuksien tieltä ja te tulette olemaan voitonriemuisia Minun 

Läsnäolossani. Menkää nyt ja tehkää hyvää sinä aikana, joka teillä on jäljellä. Minä olen aivan 

teidän perässänne, teidän jälkivarmistajanne. Ja mikään vahinko ei tule saamaan teitä valtaansa, 

mikään tuho ei tule teidän telttanne lähelle.” 

 

 

215. MITÄ PIAN TÄYTYY TAPAHTUA… JOULUAATTO 2015 

 
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Joulukuuta, 2015.   

(Clare ) Herra on valmistelemassa meidän sydämiämme, Sydänasukkaat.  

Toivon, että minulla olisi teille kirkas ja kiiltävä viesti tänä Jouluaattona, mutta pelkäänpä, että 
Herra on todella kärsimässä ja viesti on kaukana iloisesta. 

Hän oli hyvin läsnä minulle tänä iltana ylistyksessä ja me vietimme pitkän, pitkän aikaa yhdessä.  

Herran rakkaus lietsoi sydäntäni, kunnes pystyin vaivoin olemaan Hänen läsnäolossaan ja tiedän, 
että kun Hän voimistaa minua sillä tavalla, se tarkoittaa, että koettelemus on tulossa. Huomasin, 
että Hänellä oli mustat housut, tavalliset kengät ja valkea paita, jossa oli laskoksia ja musta 
rusettisolmio. Sitten näin Hänet myös täydessä smokissa.   

En koskaan tule kykenemään kommunikoimaan sillä hellyydellä ja loistolla, mitä Hän välitti minulle 
tänään. Ja minä vain haluan kertoa teille, että mitä tahansa Herra tekee minun kanssani, on myös 
TEITÄ varten – sillä olen vain yksi Hänen tuhansista Morsiamistaan ja Kuningattaristaan. Ja Hän 
haluaa teidän tietävän sen ystävällisen kohtelun, jota te tulette saamaan, kun Hän ottaa teidät 
Hänen Kotiinsa Taivaassa. Siispä, Hän jakaa sen kanssani. Hän antaa minulle vilauksia siitä, mitä 
tulee tapahtumaan etukäteen, niin että voin kertoa teille, mitä odottaa. Minussa ei ole mitään 
erityistä. Ainoa asia, mikä minussa on erilaista, on Herra. Ja Hän on myös teidän kanssanne. Ja se 
tekee teistä aivan yhtä erityisiä.  

Siispä, kun luen näitä asioita teille, haluan teidän ymmärtävän – nämä ovat vain TEIDÄN 
mielenylennykseksenne, koska TE TULETTE tekemään näitä asioita Hänen kanssaan.  

Siispä Hän antoi minulle kauniin, punaisen, samettisen, kuninkaallisen viitan, joka oli koristeltu 
kärpännahalla ja me kävelimme pitkää käytävää pitkin Valtaistuinta kohti. Hän tanssi minun 
kanssani, pidellen minua niin hellästi. Hän oli pukeutunut Hänen kärpännahalla koristeltuun, 
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samettiseen, punaiseen viittaansa ja kultaiseen kruunuunsa. Ja sitten Hän asetti kultaisen kruunun 
myös minun päähäni – hyvin koristellun ja sanoi, ”Täydellisen sopiva!” Ja me viipyilimme yhdessä, 
otsa otsaa vasten. Ja nyt Herra on nyyhkyttämässä.  

Jeesus aloitti… ”Voi, Minä odotan pelolla sitä, mitä Minun täytyy tehdä. Oi, kuinka Minä odotan 
sitä pelolla! Koko ihmiskunta tulee olemaan sokissa ja täysin hämmentyneitä. Kaikki, paitsi 
kaikkein etäisimmät, vastauksena kysymättömään kysymykseesi, Minun rakkaani.”  

( Clare ) Minä ajattelin niitä, jotka asuvat erämaassa, eivätkä koskaan saa mitään uutisia ja jotka 
ovat kaukana ihmisten vaikutuspiiristä.   

Hän jatkoi… ”Tämä hetki, jonka täytyy tapahtua. Kunnia, että olet Minun läsnäolossani ikuisesti, 
täytyy ensin edeltää tätä kauheaa koettelemusta Maapallolla. Ei, se ei tule lähelle sinun 
asumustasi, mutta kauhu ja hämmennys tulee olemaan joka puolella Maapalloa, eikä sitä voi 
paeta. Minun suruni ja menetettyjen sureminen – tämä tulee roikkumaan raskaana Maapallon 
päällä, kuin paksu, tumma tuskan peitto. Kiusatut sielut, jotka itkevät apua, kun heidän verensä on 
vuodatettu, tulee peittämään Maapallon nyyhkytyksillään, eikä ole ketään lohduttamassa heitä, 
kun monet laskeutuvat Helvettiin.”  

”Ja Minun Morsiameni? Mitä hän tulee tekemään? Hän tulee katselemaan sen seurauksia, mitä on 
tehty Maapallon tuhoamiseksi. Mutta sitten hän tulee olemaan Minun seuranani Kunniaan, missä 
jokainen kyynel tullaan pyyhkimään pois. Missä me tulemme juhlimaan hänen Kotiinpaluutaan.”  

”Mutta ennen sitä hetkeä Minun täytyy kärsiä Minun Kärsimykset, jälleen uudelleen, Clare. 
Muista, että näinä hetkinä Puutarhassa, kun kaikki paljastettiin Minulle, mitä Minun tuli kärsiä. 
Fyysinen kärsimys ei ollut eikä koskaan sitä voitaisi verrata henkiseen, tunnetason ahdistukseen – 
heidän, jotka kirkuvat ja itkevät armoa. Kuitenkin armo tullaan kieltämään heiltä, koska armon 
hetki on kadonnut. Aika on tullut, milloin Minun armoni täytyy tulla nielaistuksi tuomiossa. Ja oi, 
kuinka katkeraa se on Minulle!”  

( Clare ) Kiedoin käsivarteni Herran ympärille ja pitelin Häntä tiukasti, toivoen tuovani Hänelle 
lohtua. Vain pieni pisara todella valtavassa kurjuuden valtameressä. Ja Hän itki katkerasti. Minun 
hyvin pieni osani oli pidellä Häntä, melkein kuin olisin pidellyt Häntä pystyssä, koska Hän romahti 
minun puoleeni täydellisessä epätoivossa.  

( Jeesus ) ”Kuitenkin Minä tulen saamaan tahtoni läpi tämän maailman kanssa.” Hän jatkoi. ”Kyllä, 
kärsimystä tulee olemaan runsaasti, mutta Kunnia tulee seuraamaan. Kun tämä Maapallo tulee 
olemaan puhdistettu, se tulee nousemaan jälleen tuhkasta. Ja ne, jotka asuttavat sitä tulevat 
olemaan harjaannutettuja pyhyyden tavoille, mereltä merelle. Kuitenkin pahuuden siemen täytyy 
ikuisiksi ajoiksi puhdistaa Maapallolta ja siksi Minä sallin Maapallolle levon ajan.”  

( Clare ) Tässä Hän viittaa 1000 vuoden hallintoon.   

( Jeesus ) ”Ne, jotka ovat jääräpäisiä, Minä annan heille aikaa nousta uudelleen, kunnes Puhdistus 
on loppuun suoritettu. Kyllä, tämä toinen puhdistuskerta tulee tuomaan esiin Saatanan pahat ja 
korruptoituneet siemenet, ja lopullisesti ne tullaan tuhoamaan ja poistamaan niiltä vaikutusvalta. 
Ja sinä tulet seisomaan Minun rinnallani ja katsomaan sitä omin silmin, Minun Clareni.”  

”Kyllä, aika on tulossa, kun pahuudella ei enää tule olemaan ääntä. Oi, salaisuuksia 
paljastettavana. Niin monia salaisuuksia. Ja sinä tulet ymmärtämään kaikki asiat. Enää sinulla ei 
tule olemaan mitään kysymyksiä. Pikemminkin sinä tulet olemaan täysin valaistunut kaiken 
syystä.”  
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”Älä vaivu epätoivoon. Sinut on voimistettu. Seiso lujana! Tämä on sinun puolustuksen aikasi. Se 
on käsillä. Enää he eivät tule sanomaan, ”Missä on sinun Jumalasi?” Ei, pikemminkin, ”TÄMÄ on 
SINUN Jumalasi?? Mahtava ja Voimallinen? Ei ihme, että sinä rakastat Häntä!” Kuitenkaan he eivät 
tule ymmärtämään Minun rakkauttani.” 

 ”Olkaa valmistautuneita. Olkaa voimistettuja. Se on tulossa.” 

 

 

216. Jeesus sanoo… Minä puen teidät Minun Alhaisuuteeni &  

Teillä tulee olemaan tarpeeksi Öljyä 

 
MINÄ PUEN TEIDÄT MINUN ALHAISUUTEENI & TEILLÄ TULEE OLEMAAN TARPEEKSI ÖLJYÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Joulukuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Kaikille Minun Siunatuilleni… Minä tiedän, että tämä odottamisen aika on vaikeaa 
teille kaikille. Epävarmuuden tila ei ole koskaan miellyttävää, mutta sallikaa Minun täyttää teidät 
Minun Rakkaudellani joka päivä ja kulkea etsien mahdollisuuksia kaataa sitä muiden päälle. Tällä 
tavalla te ette tule ikävystyneiksi, ettekä ahdistuneiksi, vaan pikemminkin pysytte raikkaina, 
varuillaan olevina ja ennen kaikkea, pidätte öljyn lampuissanne.”  

”Minä tiedän, että jotkut teistä ovat kärsimättömiä saamaan uutisia. Pyydän, hukuttakaa tämä 
halu ja pysykää suuntautuneina Minuun. Uutiset eivät tee muuta kuin hämmentävät teitä. Pysykää 
suuntautuneina Minuun, pitäkää Minulle seuraa ja kulkekaa tekemässä hyvää. Sillä tavalla, mikään 
ei yllätä teitä ja teillä tulee olemaan enemmän kuin tarpeeksi öljyä lampuissanne sillä 
kohtalokkaalla hetkellä.”  

”Tutkikaa sydämiänne, omiatuntojanne ja käyttäytymistänne, mutta älkää tehkö pakkomiellettä 
siitä. Pikemminkin vilkaiskaa ja missä näette pahaa, katukaa ja pyytäkää armoa kukistaa itsenne. 
Minä kerron teille totuuden, ainoa todellinen vihollinen, mikä teillä on, olette te itse. Kukistakaa 
itsenne ja muut vihamiehet ulkopuolella eivät tule saamaan jalansijaa. Vaikka epämiellyttäviä 
asioita saattaa tapahtua teille, teidän armollinen vastauksenne tulee sulkemaan oven heidän 
kasvoilleen, kun he alkavat katsomaan, kuinka juurruttaa katkeruus tai kauna. Ennen kaikkea, 
ylläpitäkää sielun suloisuutta ja ulkopuolella oleva ihollinen tulee huomaamaan niin turhauttavaksi 
työskennellä kanssanne. Asiat vain eivät tule menemään heidän mielensä mukaan ja te saatte 
heidät jatkuvasti hämmentyneiksi ja turhautuneiksi.”  

”Kun te katselette ympärillenne niihin, jotka eivät tiedä, mitä on tulossa tapahtumaan älkää salliko 
ylpeyden tulla sisään… älkää katsoko alentuen ketään. Pikemminkin, jos se ajatus nousee 
mieliinne, välittömästi murskatkaa se laskemalla uudelleen kaikki hyveet, mitä sillä henkilöllä on, 
mitä teillä ei ole. Ja jos teillä on vaikeaa aikaa hyveen nimeämisessä heille, kuvitelkaa jos teidät 
olisi kasvatettu ympäristössä, jossa käytettiin runsaasti huumeita ja väkivaltaa, missä äiti möi 
itseään saadakseen huumeita ja missä eri miehet hyväksikäyttivät ja vihasivat teitä, missä te olitte 
köyhiä, eikä teillä koskaan ollut kunnollista ruokaa syötäväksi tai lämmintä vaatetusta. Kuvitelkaa 
15 vuotta sitä ja minkä tyyppinen ihminen te olisitte.”  

”Jokaisella sielulla, jonka Minä tuon maailmaan, on armoja, jotka seuraavat heitä. Jotkut, jotka 
syntyivät pyhään, palvelevaan perheeseen, tulivat 60 armon kera. Toiset, jotka syntyivät 
prostituoiduille ja huumeriippuvaisille, tulivat tähän maailmaan vain 6 armon kera.”  
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”Sillä ei ole merkitystä, mitä Minä annoin teille alun alkaen, vaan sillä, mitä te teitte niillä, sillä on 
merkitystä. Kuinka tämä liittyy tähän? Nainen, jonka tunnette, on manipuloiva ja ovela, hän on sitä 
syystä. Hän aloitti elämänsä riittämättömillä keinoilla ja säilyäkseen hengissä, hänen täytyi olla 
ovela. Jotkut olisivat täysiä rikollisia, ryöstäen, raiskaten ja tuhoten kaikkea, mihin ikinä pääsisivät 
käsiksi. Se, että nainen on vain hieman ovela… no niin, se ei ole mitään verrattuna siihen, miksi 
demonit halusivat hänen tulevan ja kuinka he asettivat hänelle kiusauksia ja pilkkasivat häntä. 
Mutta hän käytti ne 6 armoa, hän teki päätöksen olla ”useimmiten” rehellinen ja hyvä muille.”  

”Kun taas toinen, joka on kasvatettu hyvin varustetussa taloudessa, yliopistokasvatuksella, saattaa 
olla itsekeskeinen, ylpeä ja hautoa kaunaa köyhiä kohtaan ja on epäonnistunut käyttämään 30 
armoa, jotka annettiin. Sillä ilman rakkautta teillä ei ole mitään.”  

( Clare ) Täytyy olla syy, miksi annat yhdelle enemmän armoja kuin toiselle?  

( Jeesus ) Toistaiseksi se täytyy pysyä salaisuutena, mutta se tullaan paljastamaan sinulle jonain 
päivänä. Riittää, kun Minä sanon, Minä olen oikeudenmukainen Jumala ja että kaikki Taivaassa on 
järjestetty Täydellisesti.”  

”Te voitte aina löytää tapoja nostaa muita yläpuolellenne. Vaikka Minä olin Jumalan muodossa, 
Minä en pitänyt tasa-arvoa Jumalan kanssa jonakin, johon tarttua. Minä en tullut tähän maailmaan 
syntyäkseni aatelistoon, kuninkaalliseen ympäristöön. Minä pidin parempana köyhien, 
yksinkertaisten ja nöyrien olevan Minun vanhempiani ja seuralaisiani. Ainoa hyvin koulutettu 
apostoli oli se, joka Minut petti. Sen pitäisi kertoa sinulle jotakin. Fariseukset eivät huomanneet 
Minua, koska he myös olivat etsimässä aatelistoa, maailmallista voimaa ja keinoja.”  

”Tällä tavalla, köyhät, vilpittömät ja nöyrät helposti tunnistivat Minut. Mutta Minussa ei ollut 
mitään, mikä olisi vedonnut aatelistoon ja yhteiskuntaluokkaan. Pikemminkin heille Minä olin vain 
puuseppä Nasaretista ja loppujen lopuksi, voiko mitään hyvää tulla Nasaretista?”  

”Siispä te näette, Minä pidin parempana nöyryyttä, nimettömyyttä, sitä että ei ole tilivelvollinen 
maailmalle. Ja Minä olen täydellistämässä Minun Morsiamiani näissä ominaisuuksissa, koska ne 
turvaavat sielun ja tekevät hänestä arvollisen kumppanin Minulle. Ja ei sillä, että te etsisitte tätä, 
mutta lopussa teitä tullaan rakastamaan pienuutenne vuoksi enemmän kuin suuruutenne.”     

”Kyllä Minä haluan Minun Morsiamieni, Minun Siunattujeni, kulkevan ympäriinsä ja nostavan 
muita yläpuolelleen, ajatuksissaan ja toimissaan (ei ääneen). Minä haluan heidän ottavan 
viimeisen paikan, olevan alin ja etsivän muiden etua, ei omaansa. Kova tehtävä? Joillekin, kyllä. 
Armoa puuttuu? Ei, Minä tarjoan sitä samalla, kun vastaanotatte nämä sanat sydämiinne, kun 
sanotte ”tapahtukoon minulle Sinun tahtosi mukaan,” tämä armo annetaan ja juurtuu 
sydämeenne.” 

”Te tulette löytämään tässä käytännössä, että teillä on monia tuomitsemisia muita vastaan… 
rikkaita, köyhiä, raajarikkoja, kokonaisia. Se tulee olemaan haaste teille. Ja hyvä sellainen. Kaikki 
ajatuksenne Taivaassa tullaan paljastamaan.”  

”Puhdistakaa sydämenne nyt, eikä se tule olemaan niin kova sokki teille. Nämä ovat viimeistelyjä, 
Minun rakkaat. Ne saavat teidät loistamaan, kuin tähdet taivaan vahvuudella.” 

”Menkää nyt ja laittakaa sydämenne siihen. Minä olen kanssanne. Antakaa tämän uuden armon, 
tämän uuden siunauksen juurtua, syvälle sydämiinne ja kantaa makeaa, makeaa hedelmää.” 
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217. Jeesus sanoo… Erillisyys Minun Ruumiissani surettaa Minua!  

Saatana oli menestyksekäs jälleen kerran 

 
ERILLISYYS MINUN RUUMIISSANI SURETTAA MINUA, SAATANA OLI MENESTYKSEKÄS JÄLLEEN 
KERRAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Joulukuuta, 2015.  

( Clare ) Herra olkoon kanssanne, kallisarvoiset Sydänasukkaat. Tämän päivän viestillä on 
tekemistä Brasilian tilanteen kanssa. Siellä on muutama ryhmä alkanut tarkkailemaan ja 
seuraamaan Sydänasukkaiden opetuksia. Ja luulen, että siellä on ollut hieman hämmennystä ja 
hieman erimielisyyttä ja se on todella surettanut Herraa. Se on mielenkiintoista, sillä viime viikolla 
Herra väräytti minua Pyhistä Kirjoituksista erillisyydestä. Tämä on hyvä opetus, että Hän antoi 
meille, minkä mukaan kulkea, minkä tahansa tilanteen läpi, missä on juoruilua ja missä on 
syyttämistä meneillään, sen kaltaisia asioita.  

Jeesus aloitti… ”Minua todella surettaa, mitä Saatana on onnistunut saavuttamaan tässä pienessä, 
nupullaan olevassa ryhmässä. Se alkoi niin puhtaana, mutta sinä et ole paikalla havainnoimassa 
tilannetta ja yksi asia johti toiseen. Pikemminkin kuin, että olisivat tulleet suoraan sinun luoksesi ja 
kysyneet, olettamuksia tehtiin, johtopäätöksiä vedettiin ja ne, jotka todistivat, erotettiin niistä, 
jotka reagoivat ilman selvennystä.”  

”Minä olen antanut sinulle Minun panokseni. Minua surettaa, että Minun Ruumiini, jälleen kerran, 
on jakaantunut. Milloin tämä koskaan tulee lakkaamaan? Milloin miehet ja naiset tulevat 
oivaltamaan, että he ovat vain miehiä ja naisia, eivätkä Minä, että heidän ei tulisi kulkea 
tuomitsemassa muita, aivan kuin Minä olisin kutsunut heidät ottamaan Minun paikkani 
valtaistuimella?”  

( Clare ) No niin, Herra se oli oppiasia ja Sinä haluat meidän tutkivan ja vertaavan sitä 
raamatulliseen totuuteen?  

( Jeesus ) ”Ongelma on yksinkertaisesti, että he ovat puolueellisia, eivätkä tunne Pyhiä Kirjoituksia 
itsenäisesti, erillään ihmisistä, jotka kertovat heille, mitä Minä sanoin ja kuinka tulkita se. Jos he 
alistaisivat älynsä Pyhän Hengen alaisuuteen, tämän kaltaista erillisyyttä ei koskaan tapahtuisi alun 
alkaenkaan. Mutta ihmiset välttämättä haluavat ottaa Minun paikkani valtaistuimella ja tekevät 
lausuntoja perustuen puolitotuuksiin ja valheisiin. Nyt ei ole aika syventyä tähän, Minun rakkaani. 
Minä vain lähinnä kerron sinulle, että Minä olen syvästi murheissani.” 

”… olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole 
lihallisia ja vaella ihmisten tavoin? Sillä toinen sanoo: ”Minä olen Paavalin puolta.” Ja toinen: 
”Minä olen Apolloksen”, ettekö silloin ole niinkuin ihmiset ainakin? Mikä Apollos sitten on? Ja mikä 
Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, 
jonka Herra on heille kullekin antanut…” Paavalin Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 3.  

”Pienet lapset, Saatana on saanut hallinnan teistä, Minä olen kutsunut teidät yhtenäisyyteen, 
kuitenkin te olette tottuneita tekemään tuomioita ja lausuntoja. Tällä sivustolla on kyse elämisestä 
Taivaassa nyt, Minun käskyni täyttymyksessä, ”Antakaa olla Maapallolla, kuten on Taivaassa.” 
Kyllä, Taivaassa on kaikista uskontokunnista ihmisiä… hämmästyttääkö se teitä?”  

”No niin, sen ei tulisi. Eikö ole kyse sydämestä, todellisesta Jumalan Rakkaudesta ja Rakkaudesta 
Veljeen? Kaikki käyvät lammasaitauksen läpi. Kaikki saapuvat Minun kauttani. Minä en käännytä 
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pois ketään heidän tietämättömyytensä tai virheensä vuoksi. Ja saanko Minä sanoa, useimmat 
teistä ovat aika tietämättömiä? Jonain päivänä te tulette näkemään sen.”  

”Mutta pikemminkin kuin vetää verho silmiltänne, sillä ei ole aika…”  

”Ja Minä en voisi puhua teille kuten hengellisille ihmisille, vaan kuten lihallisille ihmisille, kuten 
vastasyntyneille Kristuksessa. Minä annoin teille maitoa juotavaksi, en kiinteää ruokaa; sillä te ette 
olleet kykeneviä vastaanottamaan sitä. Todella jopa nyt, te ette ole kykeneviä, sillä te olette yhä 
lihallisia. Sillä koska joukossanne on mustasukkaisuutta ja selkkausta joukossanne, ettekö te ole 
lihallisia ja ettekö te kulje kuin vain ihmiset?...”   

”Kallisarvoiset, Minä haluan teidän harkitsevan syytöstenne hedelmiä ja kuinka te olette saaneet 
aikaan erillisyyttä Minun Ruumiissani. Se, mikä oli tarkoitettu siunaukseksi, sitä on todella tullut 
teille kirous.”  

”Siispä Minä pyydän teitä kaikkia katumaan ja pyytämään anteeksiantoa toinen toisiltanne, 
menemään jälleen oikeille raiteillenne, antakaa pyhyytenne pysyä koskemattomana ja menkää 
eteenpäin. Sillä nyt te olette menettäneet kaikki ne, jotka lankeavat kuoppaan Veljen Syyttäjän 
kanssa ja haluavat jäädä sinne, ja heitä ei tulla ottamaan Taivaaseennostossa. Siispä olkaa 
varuillanne, korjatkaa tapanne, korjatkaa erillisyydet ja palatkaa yhteisön suloisuuteen.” 

 

 

218. Jeesus sanoo… Säilyttäkää Puhtautenne &  

Valonne Minun Morsiameni… Jättäkää pysyvä Vaikutelma 

 
SÄILYTTÄKÄÄ PUHTAUTENNE & VALONNE, MINUN MORSIAMENI… JÄTTÄKÄÄ PYSYVÄ 
VAIKUTELMA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Jouukuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Kun Minä kerron näitä asioita ajoituksesta ja valmiina olemisesta, se hämmentää 
vihollista aivan yhtä paljon, kuin se hämmentää teitä. Mutta luottakaa Minuun, niin että Minä en 
huolehdi hämmennyksestänne. Jokainen näistä Taivaaseennosto varoituksista palvelee monia 
päämääriä. Kyllä, Minä leikittelen vihollisen kanssa. Kyllä, Minä rakennan hyvettä, luottamusta, 
uskoa ja toivoa Minun odottaviin Morsiamiini ja kyllä, Minä pyydän teitä olemaan valppaita 
itsenne kanssa ja pitämään silmänne horisontissa. Joka kerta, kun Minä otan tämän esille suurella 
vakavuudella, se ei ole vain noista syistä, se myös kantaa totuuden painoa mukanaan. Ellei olisi 
ollut Australian väliintuloa, se olisi tapahtunut aikaisemmin.”  

”Mutta nyt tietyt asiat ovat ohittamassa pistettä, josta ei ole takaisinpaluuta ja siksi Minä haluan 
teidän pysyvän valmistautuneina ja hälytysvalmiudessa. Kuitenkin Minä olen kertonut teille, että 
teillä on vielä vähän aikaa. Hoitakaa asiat, jotka ovat roikkumassa. Älkää jättäkö tätä Maapalloa 
katumuksella… ”Minun olisi pitänyt tehdä tämä, minun olisi pitänyt tehdä tuo.” Lopetelkaa ne 
kaikki. Teillä ei tule olemaan vain syvempi rauha, vaan ne, jotka saavat pakettinne, tulevat 
olemaan hämmästyneitä, että te tiesitte etukäteen ja valmistelitte niin paljon heitä varten. ” Älkää 
kuitenkaan stressatko siitä, mitä te ette voi saattaa loppuun. Tehkää mitä voitte ja levätkää Minun 
läsnäolossani ja Minä tulen korvaamaan jäännöksen armossa.”   

”Yksi kaikkein vakavimmista valmisteluista, joita te voitte tehdä, minkä jokainen teistä voi tehdä, 
on valmistella sydämenne Taivasta varten. Taivaassa ei ole herjaamista, selkäänpuukotusta, 
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mustasukkaisuutta, pelkoa, juoruilua, toivottomuutta, eikä masentuneisuutta. Taivaassa on 
ylivertaista autuutta. Ja kun te valitsette asua Minun kanssani, te tulette saamaan maistiaiset siitä 
autuudesta. Joka päivä teillä tulee olemaan kiusaus juoruta, kertoa tarinoita, himoita ja tehdä 
kaikkea muuta syntiä, jotka ovat olleet koko elämänne vitsauksena.”  

”Nämä ovat harjoituksia hyveeseen ja merkki maailmalle myöskin, että tämä ei ole kotimaanne. Te 
olette peräisin eri paikasta ja erilaisesta kulttuurista, Jumalan kulttuurista. Henkienne suloisuus on 
kaikkein vakuuttavin merkki siitä, että Minä olen todellinen. Jos te säilytätte tämän suloutenne 
kaikkien elämänne huolien ja ristiriitojen läpi, se tulee olemaan huomattava todistus 
Jumalastanne, että Hän on todellinen ja että Hän on Rakkaus.”  

”Siksi Minä en halua teidän joutuvan tekemisiin pimeän puolen kanssa, mikä on innostamassa 
maailmassa. Jokainen puhuu siitä, mutta kuka nousee sen yläpuolelle yliluonnollisella voimalla? 
Minun Morsiameni. Hän ei likoa Maapallon kuonassa, näissä juonitteluissa, kansanmurhissa ja 
salaliitoissa. Ei, hän lepää Minussa ja tuo valoa, ei pimeyttä, maailmaan. He, jotka ovat viettäneet 
elämänsä tutkien kaikkia näitä Saatanan suunnittelemia asioita tuhota ihmiskunta ja Maapallo, 
ovat syvästi katkeroituneita, vihaisia, masentuneita ja toivottomia.”  

”Katsokaahan, tämän kaltainen tieto vain tekee sen todellisemmaksi ja vastustamattomaksi 
ihmiselle. Eikä se ole minkäänlainen kristillinen todistus. Jos sanoo, että tällaiset asiat ovat 
todellisia ja tunnustaa ne, on vain totuuden puhumista, mutta jos ui siinä pahan likakaivossa, se 
jättää haitallisen tuoksun, joka hämärtää Minun teissä asuvaa Läsnäoloani. Te olette Minun Valon 
Kantajiani, kuinka se valo voi loistaa, jos se on upotettu maailman pahojen tekemisiin? Te kannatte 
Minun läsnäoloni tuoksua sydämissänne. Älkää salliko tulla hämärretyiksi maailman pahoilla 
asioilla.”  

”Siispä näettehän, Minulla on hyvin, hyvin hyvät syyt rajoittaa teiltä näitä asioita. Pahalla on aina 
tietty magneettinen vetovoima, joka saa aikaan sen, että ihmiset ovat uteliaita ja uteliaampia. 
Haluavat tietää enemmän, loistaa keskusteluissa uudesta ja yhä syvenevästä vääryyden 
salaisuudesta. Mutta, Minun Morsiameni, teidän täytyy kunnostautua armeliaisuudessa, 
nöyryydessä ja toimissa, jotka todistavat, että te kuulutte Maailman Valolle. Kun te astutte 
eteenpäin puhtaudessa ja omistautumisessa Minulle, te kannatte tätä valoa, joka joillekin on 
selittämätöntä, mutta todellista joka tapauksessa. Te olette Minun Rakkauteni elävä salaisuus 
ihmiskunnalle… kyllä, teissä toivon valo saavuttaa ne, jotka vaeltavat ympäriinsä eksyneinä 
pimeyteen.”   

”Siispä, kantakaa Valoa eteenpäin. Kantakaa tuoksua eteenpäin. Ja jättäkää pysyvä vaikutelma 
Jumalanne suloudesta, jonka kaikki tulevat muistamaan.” 

 

 

219. Jeesus puhuu vaanivista Leijonista & meidän kolmesta Vihollisestamme 

 
VAANIVAT LEIJONAT & MEIDÄN KOLME VIHOLLISTAMME  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 31. Joulukuuta, 2015.  

No niin, minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, Herra on todella kanssamme ja yhä ohjeistaen 

meitä. 
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Jeesus aloitti Hänen Viestinsä… ” Minä olen kuullut rukoukset pidemmästä viestistä… he ovat niin 

innokkaita kuuntelemaan Minua. Siispä, odotatko Minua vain vähän pidempään? ”  

Voi kyllä Herra. Minä odotan.  

” No niin… tänä iltana Minä haluan puhua Minun sanoistani, ”Päästä meidät pahasta.” Vihollisen 

pahuudesta, oman tahdon pahuudesta ja tämän maailman pahuudesta. Tämän rukouksen te 

voitte sanoa välittömästi ja Minä tulen vastaamaan siihen. Sinähän muistat sen UFO:n ja kuinka 

nopeasti se saateltiin pois näkyvistäsi?”  

Kyllä, Herra – Minä todella muistan sen. Kuinka minä voisin unohtaa sen? Oli yöaika ja minä 

lepäsin ja katselin yöllistä taivasta, kuten minä usein teen rukouksen välissä, vain herätäkseni 

hieman. Minä näin tämän esineen itäisellä taivaalla ja minä tiesin välittömästi mikä se oli, koska se 

liikkui epävakaasti, mutta sitten se tuli lepäämään tiettyyn paikkaan. Ja minusta vain pulppusi ulos, 

en edes tajunnut, mitä minä olin sanomassa - minä sanoin, ”Päästä meidät pahasta.” Ja 

välittömästi tämä esine katosi. Tarkoitan, että se oli MENNYT. En ole koskaan unohtanut sitä. 

Jeesus vastasi minulle ja Hän sanoi… ” Kyllä, se rukous on mahtava. Minä opetin sen sinulle ja se 

kantaa suurta voimaa, kun se lausutaan uskossa Minuun, erityisesti, jos sielu todella tuntee Minut. 

Tämän rukouksen kauneus on, että se osoittaa pahaa joka rintamalla; pahaa omassa sielussanne, 

pahaa vihollisessa ja pahaa maailmassa. Se ei ole niin kuin demonia vastaan rukoileminen, vaan te 

ennen kaikkea vedätte itsenne takaisin linjaan Minun Pyhien aikomusteni kanssa elämässänne. Se 

antaa Minulle luvan sopeuttaa ne asiat teissä, jotka eivät miellytä Minua, ja jotka ovat haitallisia 

henkilökohtaiselle pyhyydelle.” 

” Kyllä, Minä pidän tästä rukouksesta hyvin paljon ja Minä toivon Minun Morsianteni käyttävän 

sitä silkassa uskossa, useammin. Se osoittaa sen hetken pahuutta, kun taas Sitomisrukous osoittaa 

koko päivän. ”  

Siis, Sitomisrukous on voimassa 24 tuntia?  

” Niin, paitsi, jos lisää demoneita saapuu paikalle… sitten se täytyy rukoilla uudelleen vahvalla 

aikomuksella. Kun teidän mielenne vaeltelee rukouksen aikana, toistakaa se rukouksen kohta 

uudelleen. Aikomus on kaikki kaikessa, kaikissa rukouksissa, mutta erityisesti vihollista 

vastustettaessa. Rukouksissanne on energiaa pahaa vastaan. Itse asiassa voimakenttä lähtee teistä 

ja luo aidan sitä vastaan. Ja kyllä, soturienkelit seisovat asemissa. ” 

” Katsokaahan, monta kertaa he katsovat, että huomaatteko te, mitä henkimaailmassa tapahtuu ja 

nousetteko te taistelemaan sitä vastaan. He vastaavat tottelevaisesti, kun heitä kutsutaan 

toimintaan, mutta he odottavat teidän nousevan myöskin. No niin, tarkasti ottaen, he toimivat 

myös itse, jos heille on annettu sellaiset ohjeet. Kyllä, te voitte ohjeistaa heitä, se mitä jotkut 

sanovat, että ette voisi, ei ole totta. Kun heidät on nimitetty, te voitte ohjeistaa heitä tai kutsua 

heitä apuun. ”Pyhät enkelit, autatteko minua? Pyhät enkelit, saatatteko ambulanssin auttamaan 

niitä ihmisiä?” 

On heitä, jotka kumoavat sen, Herra. 

” Enkö ole sanonut, ”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ”Minulle on annettu 

kaikki valta Taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, 

kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Matteuksen Evankeliumi 28:18-20.  
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Mutta se ei mainitse enkeleitä.  

” Nämä merkit seuraavat heitä, jotka ovat uskoneet: Minun nimessäni he tulevat ajamaan ulos 

demoneita ja eivätkö nämä demonit ole langenneita? Ja Minun enkelini, ”Eivätkö he kaikki ole 

palvelevia henkiä, palvelukseen lähetetty niitä varten, jotka saavat autuuden periä?” Kirje 

Hebrealaisille 1:14.  

” Heidät on lähetetty ja nimetty ja te todellakin voitte pestautua heidän avustettavakseen. Kuten 

Minä olin sanomassa, monta kertaa he odottavat teidän huomaavan ja toimivan pahoja vastaan 

ympärillänne. Minä olen antanut teille Minun toimivaltani, Minun Nimeni ja Minun Vereni. Ei ole 

mitään, mikä ei alistuisi tähän. Kuitenkin, on totta, että on kohdistetumman rukouksen ja 

itsekieltäymyksen aikoja, kun se on asianmukaista. ”  

” Kaikissa hengellisissä asioissa, teidän täytyy kunnioittaa ilman voimia, mutta ei koskaan pelätä 

niitä. Voi, kuinka he vihaavat heitä, jotka siteeraavat heille Pyhiä Kirjoituksia ja sen toimivallan 

nojalla vaativat, että he lopettavat ja luopuvat. ” 

” Kuitenkaan Minä en ole ottanut Minun Henkeäni teistä. Minä olen ikuisesti läsnä teille ja myös 

ahkerasti vartioimassa teidän vastauksianne, kun te kohtaatte pahan. Clare, sinä voit tuntea pahan 

huoneessa. Mutta useimmat, sinä mukaan lukien, eivät ota aikaa havaitakseen sitä. Kuitenkin 

tämä on taito, jota voi harjoittaa, niin kauan, kuin se ei johda ylpeyteen. Sinä olet niin hyvin 

tottunut olemaan Minun Pikku Kotelossani ja sulkemaan pois ulkopuoliset hengen tekemiset, että 

sinä et todella yritä. Minä ymmärrän sinun keskittymisesi ja huomion kiinnittämisesi yhteen 

kohteeseen. Mutta jos ei ole herkkä niille, jotka voisivat aiheuttaa enemmän vaikeuksia sinulle ja 

muille, ei aina ole paras menettelytapa. ”  

” Kuitenkin on sinulla niin paljon oppimista. Ja sinä tulet oppimaan. Kyllä, Minä Itse olen sinun 

opettajasi ja Minä tulen perehdyttämään sinut näihin toimintatapoihin, jos sinä kysyt. ” 

Herra, minä haluan tietää vain sen, mitä Sinä haluat minun tietävän. En halua tietää paljon sen 

enempää, vaikka minulla on tiedonnälkä muilla alueilla. Minä tiedän, miltä tuntuu olla turvonnut ja 

minä vihaan sitä.  

” No niin, sinä olet jatkuvasti kulkemassa sotavyöhykkeellä ja sinä tiedät, kun negatiivinen ajatus 

tai tunne tulee sinun suuntaasi, silloin on aika ottaa toimivalta omiin käsiin. Se tarkoittaa, että olet 

pahan läsnäolossa ja se on määrätty aiheuttamaan sinulle ja muille vaikeuksia. Olkaa varuillanne, 

Minun Kyyhkyni. Olkaa valppaita, vihollisenne on todellakin kuin vaaniva leijona ja te olette hänen 

seuraava ateriansa. ”  

” Minä olen teidän kanssanne. Käyttäkää lahjojanne Minun Nimessäni ja Minä tulen päästämään 

teidät.” 

 

 

220. Kappale Rick Joynerin kirjasta ”Lopullinen Etsintä” - Tuomion Sali Taivaassa 

 
TUOMION SALI TAIVAASSA  
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Jokaisella kohtaamisella verho poistetaan, niin että voit nähdä Hänet selvemmin. Sinua ei muuta 
vain Hänen kunniansa näkeminen, vaan sen näkeminen verhoamattomin kasvoin. Jokainen, joka 
tulee todelliseen Jumalan tuomioihin, kulkee tällaista käytävää pitkin, tapaamaan niitä, jotka 
voivat auttaa heitä poistamaan verhoja, mitä ikinä heillä yhä onkaan; verhoja, jotka vääristävät 
heidän näkyään Hänestä.   

Minä olin jo imeyttänyt itseeni enemmän ymmärrystä, kuin mitä tunsin monen vuoden 
opiskelujen antaneen minulle Maapallolla. Sitten aloin tuntemaan, että kaikki minun opiskeluni ja 
etsimiseni Maapallolla olivat vain johtaneet minua eteenpäin etanan vauhtia. Kuinka pystyisivät 
monet elämät valmistelemaan minua Tuomioon? Minun elämäni oli jo tehnyt minut epäkelvoksi, 
enemmän kuin he, jotka olin tavannut ja he vaivoin selvisivät tänne!  

Sitten toinen mies ilmestyi joukoista. Hän oli ollut minun aikalaiseni, enkä tiennyt hänen kuolleen. 
Minä en koskaan tavannut häntä Maapallolla, mutta hänellä oli mahtava palvelutoimi, jota minä 
kunnioitin hyvin paljon. Hänen kouluttamiensa ihmisten kautta, tuhansia oli johdatettu 
pelastukseen ja monia suuria kirkkoja oli kasvatettu. 

Hän pyysi, että voisiko hän vain halata minua hetken ja suostuin, tuntien itseni hieman 
vaivautuneeksi. Kun hän halasi, tunsin hänestä tulevan sellaista rakkautta, että suuri kipu syvällä 
sisälläni lakkasi tekemästä kipeää. Olin tottunut kipuun niin, että en edes huomannut sitä, ennen 
kuin se lakkasi. Kun hän päästi minut vapaaksi, kerroin hänelle, että hänen halauksensa oli 
parantanut minut jostakin. Hänen ilonsa tästä oli syvällistä. Sitten hän alkoi kertomaan minulle, 
miksi hän oli alhaisimmassa arvoasemassa Taivaassa. 

”Minusta tuli niin röyhkeä lähellä elämäni loppua, että en voinut kuvitella, että Herra voisi tehdä 
mitään merkittävää, ellei Hän tehnyt sitä minun kauttani. Aloin koskemaan Herran voideltuihin ja 
tekemään vahinkoa Hänen profeetoilleen. Olin itsekkäästi ylpeä, kun Herra käytti yhtä minun 
opetuslastani ja tulin mustasukkaiseksi, kun Herra liikkui kenen tahansa kautta, joka ei ollut minun 
omasta palvelutoimestani. Minä etsin mitä tahansa, joka oli väärin heissä, mitä kohtaan pystyin 
hyökkäämään. En tiennyt, että joka kerran, kun tein niin, minä vain alensin itseäni kauemmas.”  

”En koskaan tiennyt, että olit tehnyt mitään sellaista” Rick Joyner sanoi hämmästyneenä.   

Mies jatkoi… ”Innostin alaisiani tutkimaan muita ja tekemään likaisen työni. Minä laitoin heidät 
kuuraamaan Maapallon, löytääkseen jonkun virheen tai synnin muiden elämästä, paljastaakseni 
heidät.”  

Nyt Claren sivuhuomautus tässä on: ajatelkaa – tämä on IHMISEN ajatus virheestä. Tämä ei 
välttämättä ole Jumalan ajatus virheestä, jota hän etsi. Siispä, on kuin HÄNEN mielipiteensä sai 
hänet ajattelemaan, että tietyt asiat olivat virhe, mutta itse asiassa, Jumalan edessä he eivät ehkä 
olleet tehneet virhettä. Mutta hän löysi virheitä heistä, koska he eivät olleet samaa mieltä sen 
kanssa, mitä HÄN uskoi.  

Mies jatkoi… ”Minusta tuli pahin asia, mitä ihmisestä voi Maapallolla tulla – kompastuskivi, joka 
tuotti muita kompastuskiviä. Me kylvimme pelkoa ja erillisyyttä kautta koko kirkon…”  

( Clare) … Voi pojat, tarkoitan, että kuinka monesti tuo tapahtuu? Pelko ja Erillisyys. Olen nähnyt 
niin monta kertaa, koska joku yrittää korjata sitä, mitä kutsuvat virheeksi jossakin toisessa ja se saa 
aikaan, että kaikki hermostuvat ja ovat peloissaan kaikesta siitä hyvästä, jota se henkilö teki. Yhden 
ihmisen mielipiteen vuoksi! Tarkoitan, tämä on vain niin yleistä. Ja se on NIIN vakavaa Herralle.  

Siispä, menemme takaisin siihen jälleen, mies jatkaa… ”Minusta tuli pahin asia, mitä ihmisestä voi 
tulla Maapallolla – kompastuskivi, joka tuottaa muita kompastuskiviä.” (Jumala meitä auttakoon!) 
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”Me kylvimme pelkoa ja erillisyyttä läpi koko kirkon, totuuden suojelemisen nimessä. 
Omahyväisyydessäni olin menossa kadotukseen. Hänen suuressa armossaan Herra salli taudin 
iskeä minuun, joka toisi minulle hitaan ja nöyryyttävän kuoleman.”  

”Juuri ennen kuin kuolin, tulin järkiini ja kaduin. Olen niin kiitollinen, että yleensä olen täällä. 
Saatan olla yksi Hänen vähimmistään täällä, mutta se on paljon enemmän, kuin mitä minä 
ansaitsen. En vain voinut jättää tätä huonetta, ennen kuin sain tilaisuuden pyytää anteeksi niiltä 
teistä, joita kohtaan olen tehnyt väärin.”  

”Mutta sinä et koskaan tehnyt väärin minua kohtaan,” Rick Joyner sanoi.  

”Oi, mutta Minä tein todella,” hän vastasi. ”Monet niistä hyökkäyksistä, jotka sinua kohtaan 
tulivat, olivat niiltä, joita olin kiihottanut ja rohkaissut heidän hyökkäyksiään muita kohtaan. Vaikka 
en ehkä henkilökohtaisesti toimeenpannut hyökkäyksiä, Herra pitää minua yhtä vastuullisena kuin 
niitä, jotka tekivät ne.”  

”Minä huomaan.” Rick Joyner sanoi. ”Varmasti minä annan sinulle anteeksi.”  

Minä aloin jo muistamaan, kuinka minä olin tehnyt tämän saman asian, vaikkakin pienemmässä 
mittakaavassa. Palautin muistiin, kuinka olin sallinut tyytymättömien, entisten kirkon jäsenten 
levittää myrkkyään siitä kirkosta, ilman että pysäytin heitä. Minä tiesin sen vain sallimalla heidän 
tehdä tämän ilman, että korjasin heitä, olin rohkaissut heitä jatkamaan. 

 Muistan ajatelleeni, että tämä oli oikeutettua sen kirkon virheiden vuoksi. Sitten aloin 
muistamaan, kuinka olin jopa toistanut monia heidän tarinoitaan, oikeuttaen sen sanomalla, että 
se oli vain rukouksen varmistamiseksi. Pian vastaavien tapausten suuri tulva alkoi nousemaan 
sydämessäni. Jälleen oman sieluni pahuus ja pimeys alkoivat ottamaan valtaansa minua. 

”Minä myös olen ollut kompastuskivi!” valitin, pudottautuen jälleen polvilleni. Tiesin, että 
ansaitsin kuoleman, että ansaitsin pahimman laatuisen helvetin. En ollut koskaan nähnyt sellaista 
armottomuutta ja raakuutta, kuin nyt näin omassa sydämessäni.”  

”Ja me aina lohdutimme itseämme itse asiassa ajattelemalla, että me teimme Jumalalle 
palveluksen, kun me hyökkäsimme Hänen omia lapsiaan kohtaan,” tämän miehen ymmärtäväinen 
ääni sanoi. ”Sinun on hyvä nähdä tämä täällä, koska sinä voit palata takaisin. Pyydän, varoita 
minun opetuslapsiani heidän lähestyvästä tuomiostaan, jos he eivät kadu. Monia heistä on 
kutsuttu olemaan täällä kuninkaita, mutta jos he eivät kadu, he tulevat kohtaamaan kaikkein 
pahimman tuomion – kompastuskivien tuomion.”  

”Minun nöyrryttävä tautini oli Jumalan armo. Kun seison valtaistuimen edessä, pyysin Herraa 
lähettämään sellaisen armon minun opetuslapsilleni. Minä en voi palata takaisin heidän luokseen, 
mutta Hän on sallinut minulle tämän ajan sinun kanssasi. Pyydän, anna anteeksi ja vapauta heidät, 
jotka ovat hyökänneet kimppuusi. He eivät todella ymmärrä, että he tekevät Syyttäjän työtä.” 

 

 

221. Halusin Mennä Kalastamaan… mutta Verkot oli Revitty 

 
HALUSIN MENNÄ KALASTAMAAN, MUTTA VERKOT OLI REVITTY, OSA 1 

Jeesuksen ja Sisar Claren Sanoja, 1.Tammikuuta, 2016. 
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( Clare ) Herra siunaa teidät, minun suloiset Sydänasukkaani, Hänen parannuksellaan, Hänen 
viisaudellaan ja Hänen voitelullaan.  

Minä pyydän teiltä anteeksi etukäteen, minun täytyy lähettää tämä viesti, koska Herra on syvästi 
murheissaan. Jos te valitatte, että se ei ole teille tai että olette kuulleet sen aikaisemmin, minä 
ystävällisimmin pyydän teitä viemään valituksenne Herralle, koska minä olen tottelevaisuuden 
ikeessä. Ja tämä on jotakin, mistä Hän haluaa puhuttavan.   

Ja kun kirjoitan tätä heille, jotka asuvat Brasiliassa, ymmärtäkää, että ei ole ketään meistä ympäri 
maailman, jotka eivät olisi syyllisiä aivan samoihin rikoksiin ja ei koskaan ole pahitteeksi muistuttaa 
siitä. Siispä, ystävällisesti kestäkää minua, pyydän. Ja jos tiedätte ketään, jotka tekevät tämän 
kaltaisia asioita Kristuksen ruumiille, pyydän, välittäkää tämä viesti heille. 

Meillä on myös uusia uskovia kanavallamme ja heitä täytyy myös informoida, että toisia kristittyjä 
vastaan hyökkääminen yksityisesti sydämissänne, suullisesti tai ilman (koska Taivas kuulee 
selkeästi jopa, kun sanoja ei puhuta) tai varmasti vakavammin, jos hyökkäätte ihmisiä vastaan 
julkisesti, ottaen maalitauluksenne evankeliumin palvelijat, jotka ovat antaneet elämänsä Hänelle, 
teidät tullaan hylkäämään Taivaaseennostossa. Teitä EI tulla ottamaan Taivaaseennostossa. Herra 
on kertonut tämän uudelleen ja uudelleen. Tämä on vakava varoitus: jos te haluatte tulla otetuiksi 
Taivaaseennostossa, te ETTE VOI olla kriittisiä muita palvelijoita tai muita ihmisiä kohtaan. 

Tämä ei ole tyhjä uhkaus, nämä ovat sanoja, joita minulle on puhunut Itse Herra Jeesus. Jos te 
tieten tahtoen tuomitsette veljen tai sisaren, silloin te olette ottaneet Herran auktoriteetin ja 
valtaistuimen omiin käsiinne ja pilkanneet Pyhän Hengen työtä. TEITÄ EI TULLA OTTAMAAN 
TAIVAASEENNOSTOSSA. 

Jumalanpilkka on loukkauksen toimi tai halveksunnan osoittamista tai kunnioituksen puutetta 
Jumalaa, pyhiä ihmisiä tai pyhiä esineitä kohtaan tai jotakin kohtaan, jota pidetään pyhänä tai 
loukkaamattomana.  

Siispä, toisin sanoen, veli tai sisar, joka on antanut elämänsä Herralle palvellakseen Evankeliumia, 
se henkilö on pyhä ja heidän loukkaamisensa tai heitä kohtaan hyökkäämisensä, on rikos Pyhää 
Henkeä kohtaan.  

Tämä on ankara varoitus. Minulle ei tule jäämään teidän vertanne käsiini, koska minä olen 
varoittanut teitä. Teidät tullaan jättämään jälkeen, itkemään apua tuskissa, kun he, joita te 
tuomitsette, otetaan Herran käsivarsille ja teidät jätetään kestämään Koettelemusten Ajan raakoja 
tuskia.  

Nyt on raportoitu, että tietyt ihmiset laittavat internettiin meidän viestejämme omien 
syytteittensä kera muista kristityistä. Sitä tapahtuu Brasiliassa. Pyydän, lopettakaa ja luopukaa 
siitä. Älkää jatkako tuottamasta murhetta Jumalan Pyhälle Hengelle, sekoittamalla sitä, mikä on 
puhdasta ja rakastavaa, siihen, mikä on katkeraa ja saastaista. Herra on näyttänyt meille monta, 
monta kertaa, että toisten sielujen tuomitseminen on kuin likainen vaippa. Kun vaihdatte vauvan 
vaipan, te laitatte sen roskiin – te ette vedä sitä ilmoille ja leiki sen sisällöllä, nuuski sitä ja laita sitä 
muiden ihmisten kasvoille.  

Pyydän, älkää sekoittako rumaa Pyhän kanssa. Pyydän, älkää arvostelko muita kristittyjä ryhmiä, 
koska te olette ryöstämässä Jeesuksen kärsimyksen, jonka Hän kesti Ristillä joka ikisen jäsenen 
vuoksi. Te olette hajottamassa katrasta, te ryöstelette Taivaan varastoja, loukkaamalla muiden 
sielujen moraalista tajua – he ovat nuoria Herrassa, eivätkä tunnista, että se, mitä te teette, on 
väärin.  
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Eikö ole kirjoitettu Matteuksen Evankeliumissa 7:1-5… ”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? 
Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: ”Annas minä otan rikan sinun silmästäsi, ja katso malka on 
omassa silmässäsi? Sinä ulkokullattu (=tekopyhä), ota ensin malka (puu) omasta silmästäsi ja sitten 
näet ottaa rikan veljesi silmästä.”  

Teitä tullaan pitämään vastuussa sieluista, jotka on menetetty herjaamisenne vuoksi. 
Ymmärrättekö tämän vakavuuden? Jos sielu jättää kristityn ryhmän, koska he ovat kuulleet, että 
ryhmä on paha, että sielusta tulee susien syötti. Toisin sanoen, jos se sielu on varastettu Herralta, 
teidän suustanne tulleiden sanojen vuoksi, teistä on tullut vastuullinen heidän menemisestään 
Helvettiin. Teillä on verta käsissänne, Herran verta ja sielun verta. 

 Jos tämä kuulostaa karskilta, olen pahoillani. Se ON karskia. Ezekiel ja minä olimme molemmat 
tähän syyllisiä 20 vuotta. Herra pidätti siunauksensa meiltä tämän vakavan vian vuoksi. 
Sydäntemme kaipuu oli saada palvella, mutta me teimme itsemme epäkelvoiksi tuomitsemalla 
muita. Siksi minun todellinen palvelutoimeni ei alkanut, kuin vasta kun olin 68-vuotias. Minulta vei 
NIIN KAUAN todella, että ymmärsin sen. Ja nyt, kun Ezekiel ja minä puhumme jostakin, jos me 
alamme nähdä, että me puhumme jostakin, me lopetamme välittömästi ja kadumme.  

Paavalin Kirje Efesolaisille 4  

29.Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista 
ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. 

30.Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi 
lunastuksen päivään saakka.  

31.Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä.  

32.Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen 
toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.  

Minä haluan teidän myös ymmärtävän, että jos te kieltäydytte antamasta anteeksi veljellenne ja 
sisarellenne sen, mitä he ovat sanoneet tai tehneet teille, Herra ei myöskään teille tule anteeksi 
antamaan. Hän on kertonut meille selvästi, Hän ei voi antaa anteeksi teille, ennen kuin te annatte 
anteeksi muille ja vapautatte heidät heidän synneistään teitä kohtaan.  

Isä Meidän-rukouksessa, Hän sanoo, ”ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin 
annamme anteeksi meidän velallisillemme.” Jeesuksen sanat Matteuksen Evankeliumin kappale 6, 
jae 12.  

Edetkäämme siihen, mihin Herra on todella kutsunut meidät. Viiden päivän ajan Herra on antanut 
Ezekielille ja minulle saman Pyhän Kirjoituksen. Minulla ei ollut aavistustakaan, mistä siinä oli kyse. 

Pyhä Kirjoitus on Johanneksen Evankeliumista 17:20-23… ”Mutta en Minä rukoile ainoastaan 
näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat Minuun, 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. Ja sen kirkkauden, jonka Sinä Minulle annoit, 
Minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä – Minä heissä ja Sinä Minussa – että he olisivat 
täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että Sinä olet Minut lähettänyt ja rakastanut 
heitä, niin kuin Sinä olet Minua rakastanut.  
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Tämä ON kristityn todistus. Tämä tekee meistä kristittyjä. Näin meidät tunnistetaan. Näin me 
tulemme tietämään, että ihmiset ovat aitoja kristittyjä. Ei väliä, kuinka syvällisiä opetuksesi ovat, 
jos sinulla ei ole rakkautta veljeäsi kohtaan, sinä vain meluat, esimerkkisi elämässä ei tue sinun 
sanojasi. Lopulta ne, jotka sinua kuuntelevat, joko seuraavat katkeruuden esimerkkiäsi ja heidät 
tullaan hylkäämään Valtakunnasta tai he kääntyvät luotasi etsimään todellista Jeesusta.   

Ja minä haluan tehdä tämän julistuksen, TEILLE KAIKILLE YOUTUBESSA JA SYDÄNASUKKAILLE, 
KAIKILLE KUUNTELIJOILLEMME, jos kuulette yhtään arvostelua veljestä, sisaresta tai ryhmistä tai 
yhtään haukkumista, sillä henkilöllä ei ole mitään tekemistä meidän palvelutoimemme kanssa, he 
eivät millään muotoa edusta meitä. Ja jos kuuntelette heitä, te otatte oman pelastuksenne ja 
kelpoisuutenne Taivaaseennostoon omiin käsiinne kuuntelemalla heitä. Olkoon Jumalalla Armoa.   

Jälleen, jos joku arvostelee toista kristittyä henkilöä tai ryhmää, he EIVÄT MIILLÄÄN TAVALLA ole 
liittyneet meihin. Vaikka he lähettäisivät meidän viestejämme, heillä ei ole mitään osaa meissä, 
ennen kuin katuvat ja heidät ennallistetaan yhteisöön ja yhteenkuuluvuuteen niiden kanssa, joita 
he ovat tuominneet.  

Ne teistä, jotka ovat seuranneet meitä kuukausia – te tiedätte paremmin. Ne teistä, jotka olette 
nuoria Herrassa, tämä on kriittinen kelpoisuusvaatimus Taivaaseennostoon ja jopa Taivaaseen. 
Älkää kuunnelko muiden ryhmien herjaamista tai arvostelua! Se EI ole Jumalasta!  

Meidät kaikki on kutsuttu olemaan ihmisten kalastajia, jokaisella teistä on toimeksiantonne ja 
asemanne valtavan verkon pitelemisessä, jonka Jeesus on nakannut koko maailman ylle. Teidän 
työnne on koota kaloja, kadotettuja, ennen kuin on liian myöhäistä. Olkaa uskollisia asemallenne. 
Älkää repikö verkkoa, älkää pudottako verkkoa, älkääkä yrittäkö kiskaista sitä pakolla muiden 
käsistä, jotka pitelevät sitä. Tehkää yhteistyötä heidän kanssaan, älkää menettäkö yhtäkään 
arvokasta kalaa, ei yhtäkään! Varmistukaa, että työskentelette yhdessä tuodaksenne saalista.  

Nyt minä kerron teille, mitä Brasiliassa on meneillään. Minä vedän teille verhoa taaksepäin. Noidat 
maassanne ovat tulleet yhteen erottaakseen teidät, saadakseen aikaan mustasukkaisuutta, 
juoruilua ja erillisyyttä. Minä olen elänyt Kolumbiassa ja Ecuadorissa. Minä tiedän täsmälleen, 
kuinka he toimivat – he lähettävät mustasukkaisuuden, valheen ja herjaamisen demoneita. Ja ne, 
jotka ovat heikkoja, saavat sen kuin viruksen ja sitten levittävät tautia ympärilleen. Kun te 
tuomitsette jotakuta, te teette yhteistyötä Saatanan kanssa, kukistaaksenne Jumalan Valtakunnan.  

Pyhissä Kirjoituksissa on kirjoitettuna: ”Ei jokainen, joka sanoo Minulle: ”Herra, Herra!” pääse 
Taivasten Valtakuntaan, vaan se, joka tekee Minun Taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo Minulle 
sinä päivänä: ”Herra, Herra, emmekö me Sinun nimesi kautta ennustaneet ja ajaneet ulos riivaajia 
ja Sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?” Ja silloin Minä lausun heille julki: ”Minä 
en koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät”.  

Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä Minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava 
ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulvivat 
ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle 
perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä Minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava 
tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulvivat ja 
tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan ja se sortui ja sen sortuminen oli suuri.”  
Matteuksen Evankeliumi 7:21-27. 

Tai nykypäivän termein, shofar-torven ääni kuului, taivaat erosivat toisistaan ja Kristuksen Morsian 
otettiin ylös Taivaaseen nauttimaan hääjuhlasta Sulhasensa kanssa. Mutta ne, jotka olivat 
arvostelleet muita, jätettiin itkemään maahan, eikä heitä otettu Hääjuhlaan. 
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Pyydän, rakkaat Sydänasukkaat, älkää tuoko yhtään katkeruutta Herran sydämeen. Älkää 
murehduttako Pyhää Henkeä, katukaa, antakaa anteeksi ja yhdistykää uudelleen. Työskennelkää 
toistenne kanssa – te tarvitsette toinen toisianne. Jokaisella teistä on osa tehtävänä. Se on hyvin 
tärkeää teidän ja muiden pelastuksen vuoksi. Älkää pilatko satoa katkeruudella. Etsikää Herraa, 
antakaa Hänen parantaa teidät ja täyttää teidät Hänen kunniallaan, että te voisitte ottaa veljenne 
ja sisarenne käden ja työskennellä yhdessä.  

Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. Antakoon Hän teille voimaa puhdistaa mitä ikinä onkaan 
kuvussanne, mitä ikinä teillä onkaan toinen toistanne vastaan. Antakoon Hän teille voimaa, 
viisautta ja Armoa antaa anteeksi ja työskennellä yhdessä. 

 

 

222. Jeesus sanoo…  

Ensimmäiset tulevat olemaan Viimeisiä & Särjettyä Ruokoa Minä en muserra 

 
HAAVOITTUNEET SIELUT, NEW AGE, UUDENAIKAISET FARISEUKSET, ERILLISYYS & MINUN… 
MUKAISIA PAIMENIA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Tammikuuta, 2016. 

( Clare ) Herra, mitä Sinulla on sydämelläsi?  

Jeesus aloitti… ”Että heidän kaikkien pitäisi olla yhtä, jopa niin kuin Isä ja Minä olemme yhtä.”  

( Clare ) Tämä viittaa viime videoon, jonka tein juoruilusta… ”Halusin mennä kalastamaan, mutta 
verkot oli revitty”.  

Vain selkiyttääkseni jotakin, minä en varmasti puhunut KAIKISTA brasilialaisista. Minä puhun hyvin 
pienestä ryhmästä – no niin, ryhmässä on noin 400 ihmistä, jotka ovat olleet vakavasti 
hyökkäyksen kohteena. Minun sydämeni on heidän puolellaan. He tarvitsivat parannusta ja muut 
ihmiset heidän ympärillään tarvitsivat parannusta. Minä vain toivon, että se, mitä Herralla on 
sanottavaa, se, minkä Hän antoi minulle sanottavaksi, tulee tavoittamaan heidän sydämensä ja 
että tulee olemaan parannusta ja että he tulevat liittymään yhteen yksimielisyydessä, koska sitä 
Hän todella haluaa.  

( Jeesus ) ”Tämän kaltainen asia tapahtuu, kun sielut ovat haavoittuneita ja heillä on hyvin vähän 
itsetuntoa. He kaipaavat, että muut hyväksyvät ja rakastavat heitä, kuitenkin haavat ovat niin 
syvällä sielussa, he päätyvät vieraannuttamaan muita. Sinä tiedät siitä kaiken, olet ollut siinä 
tilanteessa.”  

( Clare ) Kyllä, Herra se on totta. Siispä, kuinka siitä pääsee yli?  

( Jeesus ) ”Tulemalla Minun luokseni ja sallimalla Minun järjestää heidän ajatuksensa itsestään 
uudelleen. Minä parannan heidän haavansa. Minä puen heidät ystävällisyyteen. Minä rukoilen 
heidän puolestaan, kunnes heidät on ennallistettu. On hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta kenenkään 
johdattaa muita, kun he kantavat syviä haavoja sydämissään. Ja jos he johdattavat, yleensä muilla 
on samanlaisia haavoja kuin heillä, jotka johdattavat heitä. Kurjuus pitää seurasta ja haavoittuneet 
sielut etsivät toisten haavoittuneiden sielujen seuraa.”  

”He voivat joko parantaa toinen toisensa Minun eläessä heidän sisällään, tai kantamaan toinen 
toisensa syvemmällä kaunan, mustasukkaisuuden ja torjunnan kuoppiin. Se on torjunnan juuri. 
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Saatana alkaa hyvin varhaisella iällä lapsuudessa harjaannuttamaan sitä juurta ja tekemään 
kapinaan valmiiksi. Se, mitä opitte uusina kristittyinä, on totta, torjunta aukaisee oven niin monille 
demoneille, erityisesti kapinan demonille.”  

”Murtuneet ja haavoittuneet ovat köyhimpien ja kaikkein tarvitsevimpien sielujen joukossa ja 
Minä inhoan, että Minun täytyy korjata heitä. Mutta, kun he kääntyvät toisiaan vastaan, 
haavoittaen Minun Ruumistani, Minun täytyy kysyä kysymys.”  

”Minun rakkaat ja pyhät, pukekaa itsenne rakkauteen, kuten Minä puen teidät Rakkauteen. Joka 
päivä, kun te vietätte huomattavan ajan Minun kanssani, Minä annan teille lepoa ja ennallistan 
teidän sielunne. Kun te tunnette, että mustasukkaisuus ja katkeruus alkavat nousemaan teissä, 
tulkaa Minun luokseni välittömästi, tunnustakaa se ja pyytäkää anteeksiantoa kuin myös 
parannusta. Minun sydämeni mukaista on tehdä teidät kokonaisiksi, niin että Ruumis voi olla 
kokonainen. Mutta Minä tarvitsen teidän yhteistyötänne. Minä tarvitsen, että te tunnistatte, että 
tämä omahyväinen henki on myrkkyä, eikä se ole Minusta peräisin. Te ette puolusta Minun 
kunniaani, kun te hyökkäätte muita kohtaan ja löydätte vikaa – te kylvätte erillisyyttä, rikotte 
verkkoja ja ajatte takaa saalista – MINUN saalistani.”  

”Oi, kuinka Minä itken niiden puolesta, jotka on häpäisty huonolla esimerkillä. Minä näen heidän 
toiveittensa murenevan palasiksi, kun he näkevät, mitä kristityt tekevät toisilleen. Jotkut ovat 
siunattuja, he tuntevat Minut ja tietävät, että tämä ei ole Minun Sydämeni mukaista, Minun Tieni 
ei ole sellainen. Mutta muut eivät tunnista, että se ei ole Minun Sydämeni mukaista ja he 
kääntyvät noituuteen ja ennustamiseen ja New Age täyttää heidän hengellisen tyhjiönsä.”  

”Monet, monet New Agen harrastajat ovat erittäin keskittyneet rakastamaan veljeään. Haluatko 
tietää, miksi sillä liikkeellä on niin paljon menestystä? Omahyväisillä, kriittisillä ja tuomitsevilla 
kristityillä on suuri rooli nälkäisten ja hengellistä syvyyttä etsivien pois käännyttämisessä. Minä en 
sano, että he olisivat viattomia joka tasolla, mutta se, mihin Minun täytyy kutsua minun Kirkkoani, 
sillä on suuri osansa New Agen kirkkojen penkkien täyttämisessä.”  

”Kun kristityt toimivat kuten kristityt, toimivat kuten Minä, he etsivät Minua. Siihen asti he 
löytävät lohtua väärennöksistä, jotka saarnaavat, opettavat ja elävät rakkautta. Ja tiedätkö, jotkut 
ovat siellä enemmän turvassa kuin paikallisissa kirkoissa? Miksi? Koska kun heitä harjaannutetaan 
rakkaudessa, he alkavat löytämään Minut – he alkavat löytämään rakkauden. Pikemminkin kuin 
vajoaisivat syvemmälle katkeruuteen, he omaksuvat rakkauden. Ja asianmukaisella hetkellä, Minä 
paljastan Itseni heille ja raotan auki sydäntä, joka on pystyttänyt kovan kuoren kristillisyyttä 
vastaan, koska ne, jotka eivät seuraa Minun opetuksiani, ovat haavoittaneet heitä.”  

”Ihmiset, jotka eivät tunne minua, eikä heillä ole Minun Sydäntäni, opettavat Raamattua. Heidät 
on harjaannutettu lain kirjaimen tuntemisessa, ilman että he tietäisivät kokemuksesta Armon lait. 
Tämä johtaa kokonaiseen Fariseusten sukupolveen… heiltä puuttuvat viitan tupsut ulkopuolelta, 
mutta sisällä niitä on runsaasti. Siksi Minä olen hylännyt monet tämän sukupolven saarnaajista, 
johtamasta Minun Ihmisiäni. Siksi Minä olen kasvattanut Minun oman Sydämeni mukaisia 
paimenia. He ovat haavoittuneita sieluja, jotka ovat löytäneet Rakkauden ja tukeutuneet Minuun, 
kunnes ovat parantuneet. Nyt Minä lähetän heidät maailmalle ilman muita suosituksia, kuin syvät 
arvet, jotka ovat parantuneet ja täyttyneet Minun Rakkauteni voitelulla.”   

”Näihin Minä viittasin, kun sanoin, ”Viimeiset tulevat olemaan ensimmäisiä ja ensimmäiset 
viimeisiä. Ja palkka muutaman tunnin työskennelleelle tulee olemaan sama kuin työntekijän, joka 
oli palkattu alussa.” Nämä ovat sukupolvea, jotka tulevat rakentamaan Minulle Pyhän 
Kansakunnan ja valmistelemaan tietä, tasoittaen jokaisen teeskentelyn, jokaisen uskonnollisen 
hengen, jokaisen omahyväisyyden ja ylpeyden kaiun.”   
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”Kaikille on toivoa, jos he vain näkevät, että Minä en tullut tuomitsemaan vaan rakastamaan, 
parantamaan ja rohkaisemaan ja Minä tarvitsen, että kaikki Minun puhemieheni ja naiseni ovat 
helliä, särjettyä ruokoa he eivät muserra, kuten on kirjoitettu Jesaja 42:1-3… Katso, minun 
palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut 
Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden. Ei hän huuda, eikä korota ääntään, ei anna 
sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei 
sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti.  

( Clare ) Ja minä uskon, että se mitä Herra on sanomassa tässä lainauksessa, on, että Hänen oman 
sydämensä mukaiset paimenet tulevat myös muistuttamaan Häntä, aivan kuin on kirjoitettu tässä 
Jesajan luvussa 42. Siispä, Herra siunaa teidät kaikki, Sydänasukkaat ja tuo parannusta ja uutta 
ymmärrystä meille kaikille. Hän on meidän luonamme parantamassa meitä ja rakentamassa 
meitä… Amen. 

 

 

223. Jeesus selittää: Voitto Koettelemuksista, Kiusauksista & Hengellinen Lihas 

 
VOITTO KOETTELEMUKSISTA, KIUSAUKSISTA & HENGELLINEN LIHAS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 3. Tammikuuta, 2016. 

( Clare ) Olkoon meidän kallisarvoisen Jeesuksemme siunaus meidän kaikkien kanssamme, 

Sydänasukkaat. 

Herra, minä rukoilen, että Sinä rohkaisisit ja vahvistaisit jokaista sielua, joka kuulee tämän viestin. 

Oi, Jeesus, Sinä olet uskollinen, etkä Sinä koskaan anna meille enemmän kuin, mitä me voimme 

käsitellä Sinun meidän sisällämme elävän läsnäolosi kanssa.   

Kuten te hyvin olette tietoisia, Sydänasukkaat… milloin tahansa Pyhä Henki paljastaa reiän 

Sitomisrukouksessa, minä teen nopeasti uudistetun version. Ja on yksi asia, jonka olen halunnut 

tuoda teidän huomioonne, koska Herra jatkaa sen painottamista joka kerta, kun käytän 

Sitomisrukousta.  

Aivan kuin eläin, joka on ollut eristettynä jokaisesta bakteerista, ei koskaan tarvitse vahvaa 

vastustuskykyä, niin on myös meidän kanssamme. Jos Herra poistaisi kaikki koettelemuksemme ja 

pahojen hyökkäykset, meistä tulisi hengellisiä vaahtokarkkeja ja sohvaperunoita.  

Mutta ylistys olkoon Jumalalle, Hän jatkuvasti harjaannuttaa meitä sodankäynnissä ja tekee meistä 

voimakkaita kaikkia vastustajia vastaan. 

 Ja kun olin puhumassa näitä sanoja, sain näyn sotilaasta, suurestaroomalaisesta sotilaasta, jonka 

lihakset pullottivat hänen käsivarsissaan ja jaloissaan. Hän ei ollut taitava vain miekan kanssa, vaan 

hän oli hyvin vahva, hyvin voimakas. Ja tätä uskon, että Herra tekee, kun Hän sallii näitä 

koettelemuksia. Yksi asioista, jonka haluaisin mainita tässä, on, että kun teitä kohtaan hyökätään – 

demoneilla on kukoistusaika kanssanne, te voitte tarjota kaikki tämän hyökkäyksen kärsimyksenne 

ja epämukavuutenne pelastamaan sielun, joka on Helvetin partaalla ja suurin piirtein valmis 

putoamaan Hornaan.   
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Ja niin tekemällä, te suuresti saatte heidät turhautuneiksi (demonit), koska he tulevat 

järkeilemään, ”No mitä enemmän minä kidutan häntä, sen enemmän hän tarjoaa Jumalalle sen 

sielun pelastukseen. Ja mitä vähemmän minä kidutan häntä, sitä enemmän minulle tulee harmeja, 

koska en tee työtäni.” Siispä, se todella saattaa heidät hämmentyneiksi.  

”Anna meille apua ahdistajaa vastaan, sillä turha on ihmisten apu. Jumalan voimalla me teemme 

väkeviä tekoja; Hän tallaa meidän vihollisemme maahan.” Psalmi 108: 13-14. 

Mitä tarkalleen Herra on tekemässä? Olen oppinut kahden vuosikymmenen kokemuksella, että 

marttyyrien veri todella on kirkon siemen, sekä ilmeisellä tavalla, kuten tappamiset Syyriassa ja 

vähemmän ilmeisellä tavalla, rakkaan lemmikin kuolema ja jopa pitkittynyt sairaus, joka ei taivu 

rukoukseen.   

Olen havainnut näiden asioiden tapahtuvan jokaisessa näissä tapahtumissa, paastouhraus, joka on 

rakas meille, Jumalan Valtakunnan leviämisen puolesta, vahvistaminen kestävyydessä ja päätöksen 

tekemisessä hyväksyäksemme mitä tahansa Herra sallii elämissämme, irtaantumisen oppimista… 

että viimeisessä tarkastelussa ainoa asia, jota ilman me emme voi elää, on Hän… ja viimein Herra 

sallii joitakin asioita tarpeellisena kurinpitona pyhityksellemme.  

Minua on muuten väräytetty enemmän kuin kolme kertaa, että kerron teille kirjasta 

”Abandonment to DivineProvidence”(=Antautuminen Jumalalliselle Johdatukselle), kirjoittanut 

Jean Pierre de Caussade (7.3.1675-8.12.1751, ranskalainen jesuiittapappi ja kirjailija), se antaa 

meille perusteellisen katsauksen Jumalan ajatteluun ja toimintaan koettelemusten aikana. Se on 

hengellinen klassikko, paljon kuten ”TheImitation of Christ” (=Kristuksen jäljittely). Ja se on 

auttanut minua enemmän kuin mikään muu kirja hyväksymään säyseydellä Jumalan tavat 

elämässäni ja hylkäämään omat mielipiteeni, nojaten Herran viisauteen yli minun pinnallisen 

inhimillisen järkeilyni. Erittäin hyvä kirja.  

Mutta takaisin kurinalaisuuteen yhtenä koettelemusten elementtinä, ”Sillä jota Herra rakastaa, 

sitä Hän kurittaa; ja Hän ruoskii jokaista lasta, jonka Hän ottaa huomaansa.” Kirje Hebrealaisille 

12:6. Paavali varmasti tiesi kaiken noista ruoskimisista ja sallituista kärsimyksistä. Hän kärsi NIIN 

paljon.   

Siispä minun huomioni tässä on, että sillä aikaa, kun rakastaisin kirjoittaa rukouksen kattamaan 

jokaisen mahdollisuuden, jokaisen demonin, jokaisen tilanteen, se ei yksinkertaisesti ole 

mahdollista. Jos meitä kohtaan loppuisivat hyökkäykset, meistä tulisi jopa suurempia hengellisiä 

heiveröisiä. Siispä, sillä aikana, kun me voimme rukoilla heitä vastaan, lopulta meidän täytyy 

hyväksyä Jumalallinen Antautuminen, kun Herra sallii niitä, huolimatta valppaudestamme ja 

rukouksistamme. Hän rakentaa hengellistä lihasta, kaverit. Irtaantumista maallisista mielihyvistä, 

mukaan lukien rakkaittemme hyväksyntä, ja fyysiset kärsimykset, piikit lihassamme.  

Ja kun menemme yhden askeleen edemmäs… monet Sydänasukkaat kanavallamme ovat 

valittaneet, että ei väliä, kuinka kovasti he yrittävät, he eivät voi päästä eroon tupakoinnista, tai 

antautumisesta seksuaaliselle kiusaukselle, tai rahanhimolle, tai mille tahansa muulle vialle, jotka 

vaivaavat meitä, paljon kuten piikit lihassamme.  

Ja tässä Paavali selittää meille omalla esimerkillään, täsmälleen, mitä on meneillään: ”Ja etten niin 

erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, 

rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.”  
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Vau, mikä näkemys!  

…”Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja Hän sanoi minulle: 

”Minun armossani on sinulle kyllin; sillä Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.” 

Sentähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun 

asumaan.” Toinen Korinttolaiskirje 12:7-9.  

Siispä, Herra onko Sinulla jotakin lisättävää? Hän aloitti… 

( Jeesus ) ”Näiden kaikkien kiusausten läpi ja aikana Minun Rakkaat, Minä olen siinä, pidellen 

kädestänne, neuvoen teitä, aivan siinä vieressänne, kunnes valitsette tehdä syntiä… sitten Minun 

täytyy kivuliaasti kääntää Minun katseeni poispäin. Oi, kuinka vakavaa synti on Minulle. Ja 

kuitenkin vaikka Minä sallin teidän kompastua ja langeta ja pidättelen varustamasta teitä, että 

pääsette yli siitä, jos se ei olisi ehdottoman välttämätöntä teidän korkeammaksi parhaaksenne 

lopulta, Minä en sallisi sitä.”  

”Ratkaisu teille on aina kiirehtiä Minun luokseni, pudota polvillenne ja anoa armoja päästä yli 

koettelemuksista ja pidättäytyä loukkaamasta Minua. Kun teidän motiiviksenne tulee ”olla 

loukkaamatta Minua”, te olette pyhyyden valtatiellä. Toinen jäljellä oleva asia tehtäväksi teille, on 

nöyrtyä kaikkien muiden alapuolelle, nähdä heidän hyveensä verrattuna teidän 

epäonnistumisiinne ja tietää ilman epäilyksen häivääkään, että te olette pienin, heikoin ja kaikkein 

helpoimmin kompromissin tekevä sielu, jonka koskaan olette kohdanneet. Tässä asemassa 

pysyminen pitää teidät hyvin lähellä pohjanoteerausta, täysin riippuvaisena MINUSTA… ja teidän 

on paljon vähemmän todennäköistä tehdä syntiä.”  

”Olkaa aina varuillanne voiton ja tehtävän loppuun saattamisen aikoina. Tällöin te olette kaikkein 

haavoittuvimpia ja todennäköisesti päästätte suojauksenne alas. Vihollisenne odottaa näitä aikoja 

ja houkuttelee teitä pitämään ”hyvettänne” itsestään selvyytenä… salaisesti ajatellen, että te 

olette lankeamisen yläpuolella, toisin kuin muut. Se on kaikkein vaarallisinta aikaa elämässänne 

toistaiseksi. Kun te olette kukistaneet jyrkkiä vuoria uudelleen ja uudelleen, Saatana makaa 

odottamassa seuraavaa vuorta, kun te lepuutatte suojaustanne ja lepäätte laakereillanne.”  

”Nämä ovat aikoja, jolloin nöyryys on hylätty ja ne ovat myös aikoja, jolloin sitä tarvitaan eniten. 

Sytyttäkää tietoisuutenne aina uudelleen, että olette ehdottoman nolla hyveessä ilman Minun 

armoani. Minun tällä tavalla nojaaminen tulee varustamaan teidät, kun ne, jotka makaavat 

odottamassa, viimein syöksyvät kimppuun, VALTAVAN odotuksen ja tekosyypinon kanssa, että 

miksi teidän pitäisi tehdä se. Ja jos teidän pitäisi olla tarpeeksi onnekkaita saadaksenne monia, 

monia voittoja Minun Armoni ansiosta, vihollinen tulee poikkeuksetta johdattamaan teidät ansaan 

suurella hienostuneisuudella ja ennakoinnilla. Siinä vaiheessa, jos te ette ole olleet varuillanne, on 

melkein liian myöhäistä. Aina katsokaa mahdollisia seurauksia, ennen kuin astutte eteenpäin.”  

”Vastustaja ei ole vain karjuva, odottamassa makaava leijona, hän on älykäs metsästäjä, tietäen 

mihin laittaa ansalangat ja täsmälleen, minkälaista syöttiä käyttää. Hän myös etsii 

tapahtumasarjoja, jotka tekevät teidät tavallista haavoittuvimmiksi hänen ehdotuksilleen. 

Menetyksen aikoina ja koettelemuksissa te heikennytte ja etsitte lohdutusta. Myös tämä on 

suuren haavoittuvuuden aikaa. Vaikka niinä aikoina te olette silti suuremmassa turvassa kuin 

voiton jälkeen, koska tunnette itsenne lannistetuksi. Kun tunnette itsenne lannistetuksi, te olette 

varuillanne.”  
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”Minä olen antanut teille nämä ohjeet, Minun Ihastuttavat Morsiameni, koska te olette niin lähellä 

häitänne ja Minä haluan teidän pysyvän tinkimättöminä lopulliseen hetkeen asti. Tietäkää, että 

suurin vihollisenne on omapäisyytenne ja suurin suojanne on nöyryys, mikä aina nojaa 

tottelevaisuuteen.”  

”Nyt, kun te tiedätte nämä asiat, onnellisia tulette olemaan, jos teette ne. Minun Rakkauteni on 

ikuisesti kanssanne, rakkaat.” 

 

 

224. Jeesus selittää: Kristuksen Soturi vai Rakastaja 

 
KRISTUKSEN SOTURI VAI KRISTUKSEN RAKASTAJA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 4. Tammikuuta, 2016. 

( Clare ) Herra siunaa teidät Hänen suloisella läsnäolollaan, Sydänasukkaat. 

No niin, on ollut mielenkiintoinen päivä. Yksi ystävämme kertoi meille Anna Mendez Ferrellin 
kirjasta ”Regions of Captivity” (=Vankeuden Alueet). Se on hyvin mielenkiintoinen kirja, päätin 
tutkia sitä ja syventyä siihen hiukan. Hän käy läpi muutamia hyvin mielenkiintoisia pahasta 
päästämiskokemuksia. Hän puhuu paljon pirstoutuneista sieluista ja kuinka lapsuuden tapahtumat 
voivat pirstoa sielun ja pitää sielua sidottuna paikkaan… kidutuksen paikkaan, todella. Siksi minä 
sitä kutsuisin. Missä demonit ovat läsnä.  

Ja se oli hyvin, hyvin mielenkiintoista luettavaa, mutta se vaivasi minua, koska se oli niin pimeää, 
tiedättehän. Hän käsitteli joitakin hyvin pimeitä asioita. Ja minä pidän tavasta, jolla hän teki sen, 
koska rukous ja ylistys olivat hänellä käytössä niin paljon. Hän meni Salaiseen Paikkaan Herran 
kanssa, ennen kuin hän teki mitään. Ja hän oli tottelevain sille, mitä Hän halusi Annan tekevän. Ja 
oli ilmeistä, että hänellä oli pahasta päästämisen palvelutoimi.  

Se ei ole minun palvelutoimeni. Me teemme sitä, koska meidän on joskus pakko, mutta se ei ole 
mitään, mitä minun pitää jahdata, niin sanoakseni. Kirja vaikutti minuun ja jaoin sen Herran 
kanssa.  

Sanoin: Herra, en tiedä, mitä sanoa tästä kirjasta, se on niin voimallinen ja sydäntäni särkee niin 
kovasti. Jeesus, en halua mennä pimeille alueille, vaan haluan vapauttaa vangitut ja olla tuhottujen 
kotitalojen entisöijä. Herra, mitä minun pitäisi ajatella?  

Ja Hän vastasi minulle, ”Rauha. Rauha, Clare.” Hän laittoi Hänen kätensä minun sydämeni päälle. 
”Rauha. Rauha sinun vaivattuun sydämeesi, vaivattuun sieluusi. Rauha. Nämä ovat pimeyden 
alueita ja ne ovat kauheita paikkoja. Useimmat ihmiset eivät toimi täydellä hengellään, sen vuoksi, 
mitä vihollinen on tehnyt heille. Sinä olet yksi heistä, Clare, siksi se vaivaa sinua niin kovasti.”  

Ja sanoin, ”Mutta tiedän, että Ezekiel on myös, Herra.”  

( Jeesus ) ”Kyllä, paljon pahemmalla tavalla kuin sinä. Se on totta. Mitä sinä ajattelet, että Minä 
teen tästä kärsimyksestä?”  

( Clare ) Sinut tietäen, Sinä tuot aina hyvää kärsimyksestä… mutta onko Sinun tahtosi jatkaa tämän 
kaltaisen kärsimyksen salliminen?  

( Jeesus ) ”Mitä sinä ajattelet?”  
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( Clare ) On yksilöllisen sielun asia, mitä he ovat halukkaita uhraamaan Sinulle. Mutta Sinä tulit 
päästämään vangitut vapaiksi? Oi Herra, olen hämmentynyt.  

( Jeesus ) ”Älä ole, Minä en ole muuttunut hiukkaakaan. Se, mitä Minä olen sallinut, vaikka onkin 
kauhean kivuliasta, on kuitenkin työskentelemässä tuodakseen oikeamielisyyden satoa.”  

”Joissakin tapauksissa, missä sorto on äärimmäistä, Minä vapautan vangitut. Toisissa, missä sielu 
on toimimassa, siitä tulee kuin sijoitus; osa elämäänne on asetettu sivuun, mikä tuottaa korkoa ja 
lunastetaan, kun Minä tulen hakemaan teidät kotiin Itselleni. Oi, Clare, sinä tiedät ja ymmärrät niin 
hyvin lunastuksen toimintaperiaatteet – ei vain sielun pelastuksen, vaan heidän pyhittämisensä 
myös. Aiotko pettää sovitun, minkä Minä olen opettanut sinulle?”  

( Clare ) Minä aina haluan pysyä avoimena syvemmille totuuksille, joita Sinä saattaisit haluta 
paljastaa minulle, minun Rakkaani.  

( Jeesus ) ”Kyllä, ja Minä rakastan sitä sinussa.” Hän sanoi, ”Se, mitä olet oppinut, on äärimmäinen 
totuus: kiellä itsesi, nosta ristisi ja seuraa Minua. Oletko tekemässä sitä?”  

( Clare ) Tietyssä määrin.   

( Jeesus ) ”No niin, tarkoitan, että toimitko sillä, mitä Minä olen sinulle opettanut?”  

( Clare ) Kyllä, Herra. Uskon niin.  

( Jeesus ) ”Hyvä, vakaasti hän kulkee. Ei kaikkia ole kutsuttu tähän pahasta päästämisen 
palvelutoimeen. Clare, etkö ole jo huomannut sitä, sinä et ole soturi, sinä olet rakastaja?”   

”Minä loin sinut rakastamaan ja sinun rakkautesi kautta, Minä teen ihmeitä. Kyllä, kyllä, Minä 
tiedän, mitä sinä aiot sanoa, se on silti Minun Rakkauteni, joka työskentelee sinun kauttasi – ja se 
on tarpeeksi totta. Mutta sinun yhteistyösi Minun sydämeni ulosvuodattamisessa muille – no niin, 
se on ylevä lahja ja Minä en halua sinun kaartavan oikealle, enkä vasemmalle. Pidä sydämesi 
puhtaasti Minussa, hoida Minua, Clare. Tyydytä Minun tarpeitani.”  

( Clare ) Ja se, mistä Hän puhuu, on ylistys. Ylistys ja seuran pitäminen Hänelle, vain että on Herraa 
varten, ennen kaikkia muita asioita, tiedättehän, on valloituksia, joita voimme jatkaa, on 
kaikenlaisia asioita, mitä me voimme tehdä Herran puolesta. Mutta asia, jota Hän arvostaa NIIN 
paljon, sen lisäksi, että päästämme vangitut vapaiksi, koska se on osa työtämme kristittyinä – on 
meidän seuramme. Meidän rakastava seuramme ja kun olemme läsnä Hänelle.  

Jeesus jatkoi… ”On tietty kohta, missä te tulette läpäisemättömiksi näille asioille… te olette 
nähneet sen tietyissä vanhan ajan pyhimyksissä ja marttyyreissä. Sitä kutsutaan täydelliseksi 
luovuttamiseksi mille tahansa, mitä Minä sallin. Kun sielu naulitsee rakastavan katseensa Minuun, 
kaikki, mitä heidän ympärillään on meneillään, he tietävät, että se on Minun sallimaani ja sillä ei 
ole heille mitään merkitystä, koska he ovat niin rakastuneita Minuun. He järkeilevät, ”Mitä ikinä 
Sinä sallit, Minun Pyhä Jumalani. Mikään ei voisi olla täydellisempää, kuin mitä Sinä olet sallinut.”  

”Siten taistelu on mennyt ja kukistettu yksin rakkaudella. Ymmärrätkö?”  

( Clare ) En voinut vastata. Kamppailin oman sisäisen kipuni kanssa.  

( Jeesus ) ”Sinun ei tarvitse vastata, Minun Rakkaani. Sinä tunnet Minun tapani todella hyvin. 
Myötämielisyys on kaikki kaikessa.”  

( Clare ) Ajattelin, ”En ole varma, mitä se tarkoittaa.” Siispä katsoin sen saadakseni paremman 
ymmärryksen. Ja määritelmä sanoo: ”Passiivinen suostumus tai myöntyminen ilman vastalausetta. 
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Hyväksyä, olla samaa mieltä tai sallia jotakin tapahtuvaksi, pysymällä hiljaa tai väittämättä vastaan. 
Taipua tai suostua hiljaisesti tai ilman vastustusta; myöntyä; hyväksyä.”  

Siispä, kuinka tiedän, milloin rukoilla ja milloin olla hiljaisesti?  

( Jeesus ) ”Minun Hengelläni, kuten kaikissa asioissa, tottelevaisuudella.”  

( Clare ) Minä pelkään, että olen laiminlyönyt Sinut sitten, Herra – koska Minä rukoilen 
aviomieheni lievitystä koko ajan.  

( Jeesus ) ”Ja Minä kunnioitan sinun rukouksiasi, sinun rakkautesi vuoksi, mitä tunnet häntä ja 
Minua kohtaan.”  

( Clare ) Mutta olenko minä riistämässä häneltä sitten uhrauksen, mitä hän tekee itsellään?  

( Jeesus ) ”Et oikeastaan, kipu tulee takaisin.”  

( Clare ) Siis onko mitään hyötyä minun rukoilla?  

( Jeesus ) ”Väliaikainen lievitys, lepotauko. Minä en ole orjapiiskuri, että Minä jatkuvasti sallisin 
kärsimystä. Hänelle on hyvä saada lievitystä ja nähdä rakkautesi toiminnassa. Vai pitäisikö Minun 
sanoa, Minun rakkauteni työskentelemässä sinun kauttasi, toiminnassa.”  

”Se on kuin tanssi. Joskus menet eteenpäin, joskus takaperin ja puolelta toiselle. Vaihtelevuus 
tekee elämän rikkaaksi ja mielenkiintoiseksi. Jos pitäisi aina mennä eteenpäin, he ikävystyisivät 
pian… siinä ei ole mitään haastetta. Mutta ylä- ja alamäkien myötä elämäsi tulee rikkaammaksi ja 
täydemmäksi. Kuten on kirjoitettu, kaikella on määräaika ja aikansa on joka asialla taivaan alla.”  

( Clare ) Mutta Taivas on jatkuvaa eteenpäin menoa ja se ei ole koskaan ikävystyttävää, vai?  

( Jeesus ) ”Taivaassa on toisenlainen tanssi, ilon tanssi, ylistys ja ikuinen kiitoksen anto Jumalan 
eläville ihmeille, rakenteen kautta, joka on nyt sinun yliluonnollinen elämäsi. Olet palvellut kautesi, 
niin sanotusti. Olet etsinyt ylempää maaperää ja nyt sinä olet valmistunut ylivertaiseen autuuteen. 
Mutta mitä hyvää olet tehnyt Maapallolla, jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, jatkaen hedelmän tuomista.”  

”Se kaikki on mysteeriota hyvin paljon. Yritä olla tyytyväinen tietäen, että Minun tapani eivät ole 
sinun tapojasi ja kaikissa asioissa sinun ei tarvitse tietää, kuinka ne toimivat; ne vain toimivat ja 
sinä et kyseenalaista, koska sinä luotat. Aivan kuten sinä luotat, että kun käännät valokatkaisijaa, 
valo syttyy. Luota myös, että kun rukoilet, asiat tapahtuvat, armoa annetaan, kaikki edistyy 
Jumalasta ja meidän jumalallisesta suunnitelmastamme. Oi milloin Minä koskaan saan sinut vain 
hyväksymään ja rentoutumaan Minun Rakkaani?”  

( Clare ) Vastasin Hänelle tavallaan epävarmasti… ”Et koskaan?”  

( Jeesus ) ”Luultavasti niin. Kyllä… sinulla on tiedusteleva mieli. Varmistu vain, että kysy 
epävarmuudesta, että ehkä Minun tapani eivät ole parhaat. Pikemminkin kysy, koska nautit oppia 
Minulta.”  

( Clare ) Minä rakastan oppia Sinulta, Herra. Ja se on viestin loppu. 
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225. Jeesus sanoo…  

Sinä olet niin ainutlaatuinen & Suhteemme on valopilkku Minulle 

 
SINÄ OLET NIIN AINUTLAATUINEN & SUHTEEMME ON VALOPILKKU MINULLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Tammikuuta, 2016  

( Clare ) Herra on luonamme, Sydänasukkaat. Ja taipale on pitkä… olen niin iloinen, että se on 

melkein ohi!  

No niin, veljet ja sisaret, en tiedä miten kukin teistä voi, mutta jos voitte lähellekään niin kuin 

minä, niin te kaipaatte olla jo pois tästä maailmasta. Luulen, että Herra yritti piristää minua 

antamalla tämän viestin Morsianten Kronikasta, ja aion jakaa sen kanssanne hetken kuluttua. Kun 

me tanssimme, hän smokissaan ja minä morsiuspuvussani, kyyneleet valuivat hänen poskiaan 

pitkin… 

( Jeesus ) ” Sinulla ei todellakaan ole minkäänlaista käsitystä siitä mikä sinua odottaa, ei 

minkäänlaista käsitystä. ” 

( Clare ) Ja minä pystyin tuntemaan liikuttavasti Hänen mielenliikutuksensa kaikista niistä 

ihmeellisistä löydöistä ja ihmeistä joita Hän on valmistellut meille. Yritin sulkea ulkopuolelle 

maailman tilan ja paholais maailman rumuuden ajatuksistani, mutta en pystynyt. Se oli jatkuvasti 

taka-alalla.   

Kohta, josta aukaisin Morsianten Kronikan oli ” Sinun Uusi Kotimaasi. ” Ja näin siihen on 

kirjoitettu…  

” Minun Rakkaani, Minun Uskollinen Morsiameni, haluan viettää kanssasi erityistä aikaa tänä 

iltana. Haluan viedä sinut pois jälleen kerran, taivaalliseen maahan, jossa tulet elämään kaiken 

ikuisuuden. ”  

” Nämä ajat ovat erittäin todellisia ja aitoja ja se mitä me jaamme, valmistelee sinua paratiisiin, 

joka on paljon, paljon sinun kokemustesi yläpuolella tässä tilapäisessä maailmassa, jossa nyt elät. 

Hyvin lyhyessä ajassa, tulet olemaan Minun kanssani Taivaassa. ”  

” Se ei ole niin kaukana kuin näyttäisi ja ohut verho joka on sinun ja tämän ihmeellisen paikan 

välillä on melkein haihtunut tässä elämäsi vaiheessa. Sinä muutat muotoasi enemmän ja 

enemmän joka päivä, niin että saapumisesi hetki tulee olemaan varsin luonnollinen. ” 

” Kaikki tulee olemaan niin häikäisevää ja upeaa, niin tuoretta ja avointa, värikästä ja puhdasta, 

kuitenkin tulet tuntemaan sellaisen tuttuuden tunteen, ei olenkaan pelkoa tai pidättyneisyyttä. ”  

” Tule nyt. Tule Minun kanssani sinun uuteen Kotimaahasi jälleen kerran, että me voisimme 

paistatella Meidän Isämme Rakkaudessa ja Hänen mahtavassa palkkiossaan meille. ”  

( Clare ) Se on Morsianten Kronikasta ja se on yhtä paljon elossa ja täynnä tarkoitusta kuin sinä 

päivänä jolloin se kirjoitettiin.  

Sen jälkeen, Jeesus alkoi puhumaan… ” Kun joka päivä pyrkii kohti sinun toiveittesi ja unelmiesi 

täyttymystä, Minä varoitan sinua, Rakkaani – pidä laivasi kurssi suorassa. ”  
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( Clare ) Minun täytyy tunnustaa sinulle, että minä todella tunsin kuin olisin pinnannut töistäni, 

vain tekemällä jotain erilaista ja tulin hyvin rauhattomaksi. Kuin lapsi, joka kyllästyy tekemään 

läksyjä, tiedäthän. Tarkoitan, että miten minä pystyin tuntemaan sillä tavoin?? Se oli vain jotain 

joka sai minut valtaansa ja minun täytyi kamppailla päästäkseni irti siitä. Joka tapauksessa olen 

ihminen, tiedäthän… NIIN ihminen! Sanoin… ” Jeesus, tarvitsen vahvistavan elämän, tämä maailma 

on kääriytynyt sellaiseen pimeyteen, että minua ihmetyttää, että ylipäänsä kukaan säilyy hengissä. 

”  

( Jeesus ) ” Vain Minun Armoni varassa, sillä pidän huolta jokaisesta karitsasta yksitellen. Joka 

päivä tulee eteen jotain elämisen arvoista, toivon pilkahdus, juuri tarpeeksi, että päästään 

seuraavaan päivään. Niin monet ovat riippuvaisia toisistaan, kun yksi on maassa, se vaikuttaa 

kaikkiin muihinkin. Kuitenkin olen onnistunut pitämään sinut jaloillasi näiden vaikeiden aikojen 

läpi… Minä tiedän, että näyttää siltä, että sinulla on voimia vähemmän kuin mitä on työtä edessä 

olevalla polullasi, niin lyhyt kuin se onkin. Mutta lupaan sinulle, Rakkaani, Minä olen kanssasi. On 

aikoja, jolloin kannan sinua, Clare. Voi, älä uuvu loppuun äläkä tule alakuloiseksi. Ravitse itseäsi 

Minulla ja siirry seuraavaan päivään. Yhdessä me voimme kukistaa vastustajan ja jatkaa sielujen 

ravitsemista. ” 

( Clare ) Minä vastasin Hänelle… Herra, en luota sinun 20, 30 tai edes 50 prosenttisesti, vaan 99,9 

prosenttisesti energisoivan meidät loppuun asti. Kiitos Sinulle niistä monista voitoista, joita Sinä 

olet antanut meille, kiitos että Sinä olet aina täällä keskustelemassa meidän kanssamme, kiitos 

Sinun sanoin kuvaamattomasta rakkaudestasi. Tänään Herralla oli päällään Hänen hääsmokkinsa, 

kuten hänellä on ollut viimeiset pari viikkoa nyt. Minä olin hääpuvussani ja Hän rohkaisi minua 

tanssimaan, tanssimaan, tanssimaan hääpuvussani… niin iloisesti, niin hilpeästi, että voisit ajatella, 

että olisin maailman ainut ihminen Hänelle, Hän oli niin määrätietoinen ja nautti yhteisestä 

ajastamme. 

( Jeesus ) ” Minä todella halusin saada sinut juhlimaan Minun kanssani… Minä tarvitsen sitä myös, 

tiedäthän. Tämä on päiväni valopilkku, kun Minun Morsiameni menee Salaiseen Paikkaansa ja 

sulkee kaiken muun ulkopuolelleen tietoisuudestaan paitsi Minut. Ei haittaa vaikka keskittymisesi 

joskus keskeytyy. Eikö Minun suloisesti sinulle laulava ääneni saa sinut palaamaan takaisin melkein 

välittömästi? ”  

( Jeesus ) Se saa, Herra! Sinä olet loppumattoman romanttinen Jeesus, katsoen minun silmiini ja 

laulaen… ”Vedä Minut Lähellesi… Älä Koskaan Päästä Minua menemään… Minä laittaisin sen 

kaiken maahan jälleen… vain kuullakseni sinun sanovan että Olen ystäväsi…”  Ja kun lauloit sen, 

Minä näin mitä teit minun puolestani Golgatalla. Ja Sinun silmäsi olivat niin rakastavat ja 

keskittyneet minuun. 

( Jeesus ) ” Ja aiotko jakaa mitä Minä kerroin sinulle? ” 

( Clare ) Kyllä! Kun lauloit ” Olet kaikki mitä ikinä olen halunnut… ” Ajattelin itsekseni ” Mutta entä 

kaikki muut Morsiamet?” Ja sinä annoit minun ymmärtää, että jokaisen kauneus on NIIN 

ainutlaatuista, että se erityinen ainutlaatuisuus tyydyttää Sinussa kaipuun, jota kukaan muu sielu 

ei voi kopioida. Ja siksi, se on kuin kohteliaisuudenosoitus sille Kuka Sinä olet hänen kanssaan ja 

hän on hyvin todellisella tavalla Sinun kumppanisi, viimeistellen ja palauttaen lahjan, jonka annoit 

hänelle hänen hedelmöittymisessään. Tavallaan hän on ainoa maailmassa Sinulle… kun olet hänen 

kanssaan, on kuin ketään muuta ei olisi olemassa. Sinun Jumala Pääsi kaipaa sulautua Yhdeksi, 
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koska jokaisen kokonaisvaltainen, korvaamaton kauneus viimeistelee Sinun korvaamattoman 

ytimesi yksittäisellä ja ainutlaatuisella tavalla; ei vain kunniaa tuoden vaan myös tyydytystä ja iloa 

myös. Voi, se on arvoitus. 

( Jeesus ) ” Todella se on. Mutta sellainen, joka antaa lainaksi yksiavioiselle suhteelle. Ja siksi näet 

Minut esitettynä eri tavalla jokaisen Morsiameni kanssa. Jokainen on täydellinen kohteliaisuuden 

osoitus sille Kuka Minä olen, kun Minä olen heidän kanssaan. Ole onnellinen tietäessäsi, että 

Taivaassa ei ole mustasukkaisuutta, puutetta eikä yksinäisyyttä. Kaikki teidän syvimmät tarpeenne 

ja toiveenne on täytetty täydellisesti virheettömässä puhtaudessa. Ei mene enää kauan, suloinen 

Clare, ei mene enää ollenkaan kauan. ” 

( Clare ) Se on hyvä kuulla, Jeesus. Kanna minua, Herra, olen liian pieni tähän työhön.  

 ( Jeesus ) ” Voit luottaa siihen. Minä en koskaan hylkää sinua omille avuillesi. En koskaan. Jos 

matka tuntuu liian väsyttävältä, nojaa Minuun vahvemmin. ”  

” Minun Morsiameni, nojatkaa Minuun, Minä tuen ja kannan teitä kun on tarpeen. Minun 

rakkauteni teitä kohtaan on rajatonta ja Minä olen tulossa. ”  

 

 

226. Jeesus puhuu… Maahantunkeutumisesta, maanalaisista Kaupungeista &  

kuinka Rukous kukistaa Vihollisen 

 
RHEMA-VIESTI 14.4.2020. MAAHANTUNKEUTUMINEN, MAANALAISET KAUPUNGIT & RUKOUKSEN 
VOIMA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Tammikuuta, 2016. 

( Clare ) Herra näytti minulle Amerikan yläpuolella lentävät lentokoneet. Ne tulivat maahan 
pohjoisrajalta ja minä näin ne jossakin Keskilännen pohjoisosan yläpuolella. Näin myös 
laskuvarjojoukkoja pudotettavan niistä. Asia, joka hämmensi minua, oli, että lentokoneet näyttivät 
vanhoilta sotalentokoneilta, pyöreämmiltä muodoiltaan, ei niin tyylikkäiltä kuin suihkuhävittäjät ja 
sen sellaiset – vain pyöreämmiltä siivistään ja muodoiltaan. Ja meidän pohjoinen rajamme oli 
täysin suojaamaton.  

Jeesus aloitti… ”Minä näytän sinulle, mitä pian täytyy ilmestyä. Taivas on sekaisin laskuvarjoista, 
kun teidät miehitetään pohjoisesta. Päivä tulee olemaan, kuin ei mikään aikaisemmin maailman 
historiassa. Maassanne elävät ihmiset ovat niin valmistautumattomia siihen, mitä tulee 
tapahtumaan, että monet antautuvat sokkiin.”   

”Minä tiedän, että sinä kuulet Minun puhuvan tästä paljon, Minun Rakkaani, mutta te ette voi olla 
liian valmistautuneita, erityisesti koska maanne rajat tulevat silloin olemaan täysin avoimet ja 
kaikista käytännöllisistä syistä, aika tahallisesti vartioimattomia.”  

( Clare ) Minulla oli takautuma siitä, kun Kanadan pääministeri ja Obama keskustelivat 
puhelimessa. (Muistakaa, että tämä viesti on päivätty 8. Tammikuuta 2016) 

( Jeesus ) ”He todella luulevat olevansa täysin valmistautuneita ja suojeltuja. Mutta Minä kerron 
sinulle, niin monet asiat tulevat menemään vikaan heidän ponnisteluissaan tuhota tämä maa ja 
kuitenkin säilyä turvassa, että pian asiat tulevat kasvamaan pois heidän käsistään. Hän ei tule 
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olemaan turvassa, eikä hänen perheensä. Ja viime kädessä hän tulee kärsimään saman surun, kuin 
mitä hän on lastannut amerikkalaisten ihmisten selkään. Hän ei tule pakenemaan 
vahingoittumattomana, eivätkä hänen lapsensa. Kuten on kirjoitettu, ”he kaivoivat kuopan muille, 
mutta putosivat siihen itse”. Kukaan ei mahdollisesti voi laskea todennäköisyyksiä tai asioita, jotka 
voivat mennä vikaan niin suuressa operaatiossa.”  

”Nämä maanalaiset kaupungit, joihin he niin kovasti luottavat, ovat vielä Maapallon siirtyvässä 
maankuoressa. Vain pelkällä nykäisyllä, käytävät hajoavat palasiksi ja siirtyvät – tehokkaasti 
sinetöiden niissä olijat lohkoihin.”  

”Sinun ihmistesi rukousten vuoksi, monia rumia maanalaisia olentoja tullaan tuhoamaan hetkessä, 
kun Minun käteni liikuttaa Maapallon kuorta, haudaten heidät omiin maanalaisiin hautoihinsa. 
Tämä tulee olemaan yksi ase ihmisiä vastaan, jotka Minä tulen tuhoamaan. Teidän rukouksenne 
ovat voimakkaita, Minun Ihmiseni. Hyvin, hyvin voimakkaita. Ja vaikka Minä en enää voikaan estää 
Koettelemusten Aikaa, katumisen ja rukouksen vuoksi, Minä voin nostaa pois joitakin tuomioita, 
joita oli suunniteltu tulevaksi.”  

”Älkää aliarvioiko maanne vuoksi katumisen voimaa. Oi, kuinka voimallista tämä on!!! Kuten 
Mooses, te seisotte oikeudenmukaisten Jumalan tuomioiden ja korruptoituneen sukupolven 
välissä. Kuitenkin Minä säälin ja annan armoa, uudelleen ja uudelleen. Siispä, jatkakaa 
rukouksianne. On olemassa pahuuden ja ilkeyden laitteita, joita te ette omalla 
mielikuvituksellanne koskaan keksisi. Kauheita asioita, jotka aiheuttavat suurta kipua ja kuolemaa. 
Katumisenne ja rukoustenne vuoksi Minä tulen puuttumaan peliin ja tuhoamaan monet niistä, 
antaen jäljelle jääneille toisen tilaisuuden katua.”  

”Oi, rukoilkaa lastenne katumista, Amerikka. Niiden, jotka on havaittu olevan tottelemattomia ja 
synnissä. Rukoilkaa, että he tulevat katumaan, eivätkä liity niiden joukkoihin, jotka ovat katkeria ja 
heiluttavat nyrkkiään Minun kasvoilleni, kiroten Minua. Rukoilkaa, että katumuksen aalto tullaan 
lähettämään tuomaan heidät järkiinsä ja että he tulevat Minun luokseni katuen ja etsien ohjausta. 
Monia sankareita syntyy sillä hetkellä. Ja monet, joiden luulitte olevan sankareita, tulevat 
murenemaan pölyyn, paljastaen todellisen sisäisen tyhjyytensä.”  

”Minä tulen kasvattamaan Minun oman sydämeni mukaisia sotureita. He tulevat kuuntelemaan 
yksin Minua ja heidän käsillään Minä tulen tekemään suuria ihmeitä. Minä tulen myöntämään 
heille etua heidän vastustajiaan vastaan, aivan kuten Minä järisytin Maapallon kuorta ja hautasin 
ne, jotka toivat tämän maanmiehilleen.”  

”Niin paljon riippuu rukouksesta. Niin paljon on poissa teidän käsistänne ja ne ovat Minun 
käsissäni. Ne, jotka ovat sukkelia näkemään tämän, tulevat menestymään; ne, jotka luottavat 
omaan voimaansa, tulevat pian antautumaan. Tätä asiaa Minä olen halunnut teroittaa Minun 
Sydänasukkailleni uudelleen ja uudelleen. Te voitte luottaa Minuun tai te voitte luottaa itseenne ja 
omaan kyvykkyyteenne, mutta ette molempiin yhtä aikaa. Vain rukoilevat ja tottelevaiset tulevat 
saamaan voiton.”  

”Kaikissa asioissa, Minun Ihmiseni - rukoilkaa. Katukaa kansakuntien puolesta, kuunnelkaa Minun 
ohjeitani ja totelkaa. Rukoilkaa paljon, että viattomia vastaan suunnatut kauheudet tulevat 
epäonnistumaan. Rukoilkaa infrastruktuurin tuhoa, sillä se on järjestänyt kaikki nämä tapahtumat 
harventamaan ihmiskuntaa Maapallolla. Näihin rukouksiin Minä tulen vastaamaan. Ja kyllä, 
rukoilkaa vihollistenne ja pelastamattomien puolesta.”  

”Tietäkää, että miljoonien kuoleman myötä Helvetti tulee laajenemaan ja ennen näkemätön 
tulivuoriperäinen aktiivisuus tulee purkautumaan paikoissa, joissa ei koskaan kuviteltu. Tämä tulee 
olemaan osa maanalaisten kaupunkien tuhoa. Jopa kuten Sodoma ja Gomorra vähennettiin 
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tulikivellä, niin tullaan nämä kammiot täyttämään tappavilla kaasuilla ja magmalla. Kukaan ei 
pystynyt ennakoimaan, mitä vaikutuksia Helvetin laajenemisella on niihin, mitä he kutsuvat 
”turvallisiksi” bunkkereiksi ja kaupungeiksi.”  

”Kyllä, rukoilkaa, katukaa ja rukoilkaa lisää – erityisesti viattomien ja viime hetken kääntymysten 
puolesta. Rukoilkaa jopa, että vihollisenne katuvat viime hetkillään, sillä ne, jotka kutsuvat Minua, 
tullaan pelastamaan.”  

”Minä siunaan teidät nyt rohkeudella, esirukoilemisella ja Minun oman sydämeni mukaisella 
sydämellä, jopa kuten Mooseksella oli. Nostakaa sydämenne Minun luokseni ja kutsukaa armoa 
alas Maapallolle.” 

 

 

227. Jeesus sanoo: Sinut luotiin yksin Minua varten 

 
SINUT LUOTIIN YKSIN MINUA VARTEN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 9. Tammikuuta, 2016.  

( Clare ) Oi, mikä ihana lahja minulla on jaettavaksi kanssanne tänään, Sydänasukkaat! Tämä on 

sellainen kaunis, kaunis viesti Herralta! Minä rukoilen, että se saavuttaa sydäntenne syvyydet ja 

todella väräyttää teidät tietämään, kuinka syvällisesti Herra rakastaa teitä.  

Siispä Jeesus halusi minun kertovan teille, mitä tänään tapahtui. Minä tunnustan, minulla ei ole 

aavistustakaan, kuinka selittää tämä teille… niin että te TODELLA hoksaatte sen. Mutta minä aion 

yrittää. 

Tehän tiedätte, että olen puhunut Hänen todellisesta, läheisestä rakkaudesta; pidellen minua, 

tanssien kanssani, katsoen silmiini. Vieden minut paikkoihin ja paljastaen asioita, joita tulee 

tapahtumaan. No niin, se kaikki on ylevää ja kallisarvoista, kun olen täysissä järjissäni, enkä 

jonkinlaisen sorron alla, kuten olin muutama päivä sitten. 

Mutta olen tehnyt hyvin pienen paastouhrauksen, ollut ilman makeisia ja pikku asioita, kuten 

voita, jota rakastan käyttää kaiken päällä. Se ei ole kummoinen paastouhraus, mutta se on pieni 

uhraus. Ja tämä sana tuli Lana Vawserilta, että jos me paastoamme, Hän laittaisi meidät pikatielle, 

ohituskaistalle läpimurtoihin. No niin, tätä on jatkunut vasta kaksi päivää ja minulla oli juuri 

läpimurto.   

Ylistyksessä Jeesus tuli tavalliseen tapaan luokseni, kutsuen minut tanssimaan Hänen kanssaan 

Terry MacAlmonin hitaita ylistyslauluja. Mikä tällä kerralla oli erilaista, oli että näin Hänen 

kasvonsa niin selvästi ja Hän oli nuorempi. Jotakin 14 ja 17 välillä ja tietenkin minäkin olin. Hänen 

kasvonsa olivat paljon hellemmät, ei partaa ja pystyi vain aistimaan Hänen hellän nuoruuden 

kukoistuksensa ryöppyävän, sen erityisen ajan, kun kaikki alkaa kukoistamaan meidän 

luonteissamme.  

Ja aloin muistamaan niitä aikoja, kun olin siinä iässä ja rakastuin ja olin pihkassa niin helposti. 

Tunteet henkilöä kohtaan, jonka kanssa seurustelin siihen aikaan, eivät olleet kuvioissa, mutta 

koko ajatus ”rakastumisesta” ja kun hellästi tunsi vetoa siihen henkilöön ja jatkuvasti halusi olla 

heidän kanssaan… se tuli mieleen hyvin vahvasti. 
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Sekoittuneena niihin tunteisiin, nuoren Jeesuksen nuoruuteen ja hellyyteen ja Hänen koko 

olemukseensa, joka oli niin rakastunut minuun, oli täysin uutta minulle. Oli aivan kuin olisin ollut 

16 ikäinen jälleen ja syvästi rakastunut poikaan, joka oli syvästi rakastunut minuun. Me olimme 

löytäneet toisemme – elämiemme aarteen! Olin puhdas, viaton ja korvia myöten rakastunut, 

Häneen tuntemansa rakkauden kuluttama.  

Se on hyvin paljon kuten tunne, joka on kuvattu kuvassa, joka meillä on Morsiamesta & 

Jeesuksesta yhdessä. Siinä kuvassa Hän näyttää niin hellältä, että Hän melkein näyttää 

naismaiselta joidenkin ihmisten standardeilla. Mutta todella, mitä minä halusin kuvata siinä 

maalauksessa, oli suloinen, viaton, selkeä ja puhdas rakkaus, jota morsiamella ja sulhasella on 

toisiaan kohtaan.  

Ehkäpä, jos voitte muistaa ensimmäisen ihastuksenne… ensimmäisen ”rakastumis” 

kokemuksenne, voitte muistaa, kuinka toisen seurassa olemisen halu kulutti teitä. Ja he tunsivat 

samalla tavalla teitä kohtaan ja se oli kuin Taivas ja Maapallo. No niin, sellaista koin Jeesuksen 

kanssa juuri nyt.  

Me olimme istumassa yhdessä, katselemassa toinen toisiamme ja Hänen rakkautensa minua 

kohtaan oli niin syvää ja liikuttavaa ja ilmeisesti aika yksinomaista… minä vain ymmärsin. Olin 

kaikki, mitä Hän koskaan oli halunnut suhteelta. Me rakastimme samoja asioita, me ajattelimme 

samalla tavalla, me todella nautimme samasta musiikista ja rakastimme kävellä, kun syksyn lehdet 

rapisivat jalkojemme alla. Me rakastimme levätä lehtikasan päällä ja katsoa suurenmoisia 

vaahteroita täydessä Syksyn loistossa.  

Rakastimme kuunnella solisevaa pura ja huokoista vihreää sammalta paljaitten jalkojemme alla. 

Me valvoisimme ja  odottaisimme tunteja, että revontulet tanssivat taivaalla. Me rakastimme 

mennä etsimään akaatti-kiviäSuperior-järven pohjoisrannoille ja katsomaan, kun äitikarhu kolmen 

pentunsa kanssa, tonkien ruokaa leirimme ympärillä. Me etsimme saukkoja ja odotimme tunteja, 

että ne olisivat luontevia leikkiessään edessämme olevissa vesissä.  

Tarkoitan, että voisin jatkaa ja jatkaa, mitä Hän rakasti minussa ja mitä minä rakastin Hänessä ja 

kuinka täydellisesti rakastuneita me olimme toinen toisiimme teinivuosinamme. Se on niin 

ihmeellinen kokemus. Todella, tunnen itseni 15 vuotiaaksi jälleen. Tunnen itseni viattomaksi ja 

puhtaaksi jälleen ja tunnen itseni syvällisesti rakastetuksija syvällisesti olevani rakastunut jälleen. 

Kun näitä tunteita heräteltiin, mukana tulivat tavalliset ahdistukset: ”Haluan olla Sinun kanssasi 

ikuisesti, mutta Taivaassa Sinä tulet olemaan niin kiireinen! Minä tulen näkemään Sinut vain silloin 

tällöin ja niin monia muita ihmisiä Sinun ympärilläsi…  

Ja Hän alkoi selittämään, millaista se todella tulee olemaan. Näin Hänet valtaistuimella ja ihmisiä 

tulevan Hänen luokseen ja minä olin istuutunut Hänen viereensä Hänen oikealle puolelleen. 

Yhdessä me palvelimme jokaista henkilöä. Yhdessä näyssä, joku tuli vauvan kanssa ja ojensi sen 

Hänelle ja Hän välitti vastasyntyneen minulle. Minä laitoin sen syliini, ja sain tunteen, että minun 

tuli rukoilla lapsen puolesta, kun Hän rukoili vanhemman puolesta. Minä myös muistin kerrat, kun 

menimme uimaan yhdessä ja leikimme delfiinien kanssa ja kuinka Hän opetti minua hyppäämään 

veteen juuri kuten ne. Taivaassa kaikki tulee niin helposti, ajattelet sitä ja seuraavalla minuutilla 

teet sitä. Vaivattomasti, saattaisin lisätä.  
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Sitten Jeesus kysyi, mitä minä haluan tehdä Taivaassa… tai halusinko olla pelastus palvelutoimessa 

kuten Ana Ferrel esimerkiksi. Mieleni meni välittömästi pianoon ja kuinka halusin kirjoittaa ja 

soittaa lauluja, jotka vetäisivät sieluja Hänen käsivarsilleen. Ja ajattelin sitä vielä enemmän ja 

sanoin, ”Jeesus, minä en tiedä, mitä haluan niin hyvin kuin Sinä tiedät. Ajattelen, että haluan tehdä 

sitä, mikä ikinä miellyttää Sinua eniten.”  

Sitten sen jälkeen, kun sanoin sen, sain oivalluksen olemukseeni… ””Epäilemättä enemmän kuin 

mitään muuta maailmassa, minä haluan tehdä Sinut tunnetuksi Herra, sellaisena, joka Sinä todella 

olet. Minä haluan tuoda ihmisiä Sinun käsivarsillesi, että he löytäisivät TODELLISEN Jeesuksen.”  

Jeesus vastasi… ”Sinä teet jo sitä.”  

Vastasin… ”Kyllä, minä teen! Minä elän unelmaani. Mutta minä myös haluan kirjoittaa lauluja, 

jotka palvelevat sielujen syvimpiä tarpeita tulla Sinun rakastamaksesi, Täydellisyydellä, 

Rakkaudella, jota eivät ole koskaan tunteneet tällä Maapallolla… rakkaudella, joka parantaa 

jokaisen haavan ja ennallistaa jokaisen rikkonaisuuden.”  

No niin, Hän on todella luvannut minulle sen, mutta ei aivan tällä aikataululla, ja se on ihan OK 

minulle. Vaikka kaipaankin musiikin luomista, se on työtä myös. Kaikella on haasteensa, mutta 

minun ymmärrykseni Taivaasta on, että haasteita ei enää ole olemassa. Kaikki asiat 

loppuunsaatetaan täysin luonnollisesti, tuskin mitään ponnisteluja tarvitaan. Vau! Kyllä minä 

odotan innokkaasti sitä!  

Herra, olen tehnyt parhaani tässä selittäessäni, mitä olen tuntenut. Onko Sinulla mitään 

lisättävää?   

Jeesus aloitti… ”Katso Minun Jumalallisuuteni eteen. Se, mitä Minä sillä tarkoitan, on, että voit 

nähdä metsän, mutta voit myös nähdä yksittäisen puun, sen kaarnan ja oksien ja lehtien 

ihanuuden. Sillä on tuoksu, suloisuus; se antaa varjoa, sen lehdet laulavat tuulessa. Ylempänä sen 

rungossa elää äitihaukka poikastensa kanssa, alhaalla alaosissa oravat iloisen energisesti 

säntäilevät edestakaisin, kun varastoivat terhojaan.”  

”Se, mitä tarkoitan, on että sinä Minun Morsiameni, olet tuntenut metsän hyvin pitkän aikaa. Sinä 

olet ylistänyt, rukoillut, etsinyt Minua. Oppinut Minun Isästäni ja Minun Hengestäni ja nämä asiat 

ovat suunnattomia koko ihmiskunnan ihailla ja antaa kunniaa. Vertaisin sitä metsään. Mutta nyt, 

Minä paljastan Itseni sinulle asioissa, joita sinä pidät kauniina ja joita vaalit, jokaista pientä 

yksityiskohtaa – jäkälän väristä rungon sivussa, koristeellisiin pieniin ötököiden jälkiin, joita ne 

jättävät jälkeensä, ja paikkoihin, missä peurat ovat raapineet sarviaan ja puuma on teroittanut 

kynsiään.”  

”Nyt Minä olen paljastanut sinulle, läheisiä yksityiskohtia Itsestäni, jotka meillä kahdella ovat 

yhteisiä ainutlaatuisesti, asioita, joita vain sinä ja Minä huomaamme ja arvostamme, asioita, joita 

me teemme yhdessä, joita kukaan muu ei tee yhdessä. Asioita, jotka paljastavat luonteemme 

toinen toisillemme, jotka saavat meidät rakastumaan korviaan myöten toinen toisiimme, kun Minä 

löydän Minun heijastukseni sinussa ja sinä löydät täydellistymäsi Minussa. Ja me olemme niin 

rakastuneita.”  

”Minä ihailen kaikkea sinussa… raitoja hiuksissasi, sulokasta niskan kaartasi, tapaa, jolla naurat ja 

juhlit ilolla elämän sateenkaaria, elämän parhaita hetkiä ja jopa tapaa, jolla olet herkkä toisten 

elämien tragedioille. Tapaa, jolla sanot, ”Olen pahoillani” kun teet jotakin vähemmän soveliasta 
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elämäntilanteeseesi nähden ja tavalla, jolla etsit Minua, kunnes olet saanut Minun koko 

huomioni.”  

”Oi, niin monia asioita sinussa, Minun Rakkaani, on mitä Minä en koskaan löydä toisessa. Sinä olet 

Minun ainutlaatuinen ja täydellinen sielun kumppani ja Minä riemuitsen olla sinun läsnäolossasi, 

kun sinä riemuitset olla Minun läsnäolossani. Ja kun me olemme yhdessä tässä viattomassa ja 

täydellisen puhtaassa maailmassamme, meidän sydämemme lyövät hiukan nopeammin, meitä 

huimaa hiukan ja vain toistemme seurassa viipyileminen yhdessä vie meidät taivaallisiin 

paikkoihin. Oi, kuinka Minä arvostan ja ihailen sinua, Minun ainoa rakkauteni.” 

”Sinä olet nähnyt metsän ja olet tuntenut sen majesteettisuuden ja suuruuden. Nyt olet löytänyt 

Elämän puun, pikkuriikkisiä yksityiskohtia, jotka tekevät meidät niin toistemme kaltaisiksi, yhteisen 

maaperän asioille, joista me löydämme kauneutta. Ja toinen toisemme läsnäolossa me voimme 

viipyillä ikuisesti ja emme koskaan uuvu loppuun. Tässä paikassa Minä virkistän sinua Minun 

olemuksellani ja tässä paikassa sinä tuot Minulle iloa – iloa, jota en koskaan aikaisemmin ole 

tuntenut. Ymmärrätkö, Minun Morsiameni? Sinä olet huippuhieno, enemmän kuin mikään 

koskaan aikaisemmin luotu. Minä löydän Minun täydellisyyteni ja iloni yksin sinussa, sillä sinut 

tehtiin Minua varten ja kukaan muu ei kelpaa.” 

 

 

228. Jeesus sanoo…  

Jos te näyttelette kuuroa, teidän täytyy oppia vaikealla tavalla! 

 
JOS TE NÄYTTELETTE KUUROA, TEIDÄN TÄYTYY OPPIA VAIKEALLA TAVALLA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Tammikuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Rakkaat, monet teistä näyttelevät kuuroa. Te tiedätte, mitä Minä tarkoitan, ettekö 
tiedäkin? Niinä kertoina, jolloin te ajattelette, että te ehkä kuulette Minun ääneni, mutta te ette 
ole niin varmoja ja te todella haluatte sitä, mitä haluatte joka tapauksessa… siispä te näyttelette 
kuuroa?”  

”Tällä on monia kielteisiä seurauksia, ei vain tällä hetkellä, koska te tiedätte, että Minä aina haluan 
sitä, mikä on parasta teille ja te ette… siispä Minä autan teitä. Se tarkoittaa, jos te olette 
halukkaita. Minä kuiskaan teidän korvaanne… ja te näyttelette kuuroa. ”Oliko se Herra? Ei 
varmasti, sellainen pieni asia ja katso hyötyä, kun teen tämän. Eikö se ole parempi jokaisen 
parhaaksi?” Siispä te menette eteenpäin ja teette sen.”  

”Mutta sitten myöhemmin rukouksessa se yhä pieni ääni tulee luoksenne jälleen ja koska te 
alensitte viimeksi, kun se puhui teille, te alatte epäillä, että olenko se todella Minä tai että se tekisi 
teidät syylliseksi, kun ette kuunnelleet Minun neuvoani, ennen kuin te epäilitte. Siispä te näette, te 
teette epäuskon kierteen. Ja tämä on paljolti teidän tuhoksenne ja haitaksenne.”  

”Monia teistä Minä haluaisin käyttää Tiedon Sanan palvelutoimessa, mutta te olette niin 
tottuneita jättämään Minut huomiotta, että te ette vieläkään tunnista Minun ääntäni. Minä 
pyytäisin teitä työskentelemään omantuntonne kanssa huolellisemmin. Kuunnelkaa myös 
värähdystä hengessänne, kun te toivotte menevänne täyttä höyryä eteenpäin jossakin, joka ei 
ehkä ole Minun tahtoni.”  
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”Minä olen oikean kätenne puolella, aina rohkaisemassa oikeaa valintaa ja taivuttelemassa 
luopumaan väärästä valinnasta. Mutta kaikilla teillä Minun Morsiamillani on erittäin vahvat 
tahdot. Jos teillä ei olisi, te ette voisi tukeutua Minuun tapahtuipa mitä hyvänsä. Mutta teidät 
tahdot täytyy harjaannuttaa vastaamaan Minun tahtooni. Sillä tavalla, te saavutatte suurta hyötyä 
jokaisessa päätöksessä. Kuinka paljon onnellisempia te tulette olemaan, kun tottelette. Ja Minä 
voin myös suojella teitä paljon paremmin.” 

( Clare ) Silloin sanoin Herran puheen väliin … Kyllä, minä muistan sen ainoan kerran, kun olen ollut 
minkäänaisessa onnettomuudessa vuosikymmeniin – Sinun suojeluksesi ansiosta. Me olimme 
menossa hautajaispäivälliselle ja halusin pysähtyä Walmart-kauppaan hakemaan muutaman asian, 
ennen kuin väkijoukot tulevat myöhemmin päivällä. Minä tiesin, että minun olisi pitänyt odottaa, 
mutta halusin mennä sisälle – ja niinpä menin. Kun tulin ulos ja istuin autossani parkkipaikalla, 
nainen jysäytti minun autooni, kun hän peruutti ja syytti siitä minua. No niin, se oli sotku.  

Herra tiesi, että paholaiset olivat risteilemässä ympärilläni. Lähdin pois alueelta ja menin menojani 
ylpeästi ja itsepäisesti. Siispä Hän salli heidän koskettaa minua. Jos olisin totellut parempia 
vaistojani, onnettomuutta ei koskaan olisi tapahtunut.  

( Jeesus ) ”Joskus, Minun Rakkaat, Minun ainoa turvautumiskeinoni on antaa teidän kävellä 
ansaan, koska te ette kuunnelleet, kun kerroin teille, että älkää menkö sinne. Tällä tavalla, te 
opitte nojaamaan vähemmän ja vähemmän omaan neuvoonne ja enemmän ja enemmän Minun 
neuvooni. Jopa silloin, kun se maksaa teille teidän oman tapanne tehdä se, se on aina 
turvallisempi.”  

”Siispä, nyt tietäen nämä asiat, siunattuja te tulette olemaan, jos teette ne. Minä olen aina 
kanssanne, oikean kätenne puolella, innokkaana opastamaan teitä oikeisiin valintoihin. 
Tukeutukaa Minuun, Rakkaat. Tukeutukaa Minuun.” 

 

 

229. Jeesus selittää… Koiran ehdoton Rakkaus Ihmisen Lohtuna 

 
KOIRAN EHDOTON RAKKAUS IHMISEN LOHTUNA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Tammikuuta, 2016 

( Clare ) Siispä, oikein suloisen ylistyshetken jälkeen Herran kanssa, minä sanoin… ” Olen tässä, 

Herra. ” 

Jeesus vastasi… ” Vaivoin… ” 

Siitä luulen, että olen teille selityksen velkaa. Se aika mikä meillä ikinä jääkin, Herra on antanut 

luvan ja laittanut sen sydämeeni hankkia toinen koira, tai kaksi. Vihaan, jos niiden täytyy olla yksin. 

Ja koska kaikki meidän koiramme ovat menneet Hänen tykönsä, talossa on suuri tyhjiö, jonka me 

Ezekielin kanssa tunnemme melko pikantisti. Minä rakastan kissoja, mutta koirat ovat ihmisen 

paras ystävä. 

Siispä, työnsin tuntosarveni ulos lempi eläimiäni varten, minun lempi koiriani. Suurin este on, että 

täysikasvuisen täytyy tulla toimeen kissojen kanssa. Siinä ei ole vaihtoehtoja, minun koira ystäväni! 

Kissat hallitsevat tässä talossa. Meidän kaunis Brunomme, joka menehtyi muutama kuukausi 

sitten, oli täydellisin koira, mitä koskaan olemme omistaneet. Siis, kun Herra sanoi, että olin 
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vaivoin täällä, Hän viittasi sydämen häiriötekijöihin. ” Mutta minä olen tässä, Herra. Pyydän, puhu 

meille. ” 

Jeesus aloitti… ” Minun lapseni, etsi ensin Jumalan Valtakuntaa ja kaikki asiat tullaan lisäämään 

sinulle. Tämän pitäisi auttaa sinua pysymään raiteilla. Minä tiedän, että koko ajatus kiskoo 

sydämesi kieliä, voit tarjota sen Minulle paasto uhrauksena, mutta älä anna sen häiritä tai vetää 

sinua kumoon. ”  

( Clare ) Sinun avullasi, Herra. Sinä tiedät, kuinka helposti minun huomioni kääntyy muualle; minä 

todella tarvitsen sinun apuasi tässä. Minä olen niin heikko. Ja koirien kuvien katselu muistutti 

minua Brunosta, ja se oli vaikeaa.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän, enkä Minä hylkää sinua siinä heikkoudessa. Kun sinä tunnet houkutusta, 

Minä tarjoan ohjausta ja ulospääsytien. Minä en koskaan jätä sinua omillesi tässä. Minulla on 

yllätys mielessäni. ”  

( Clare ) Voi, Jeesus, minä luotan Sinuun. Minä mieluummin haluan Sinun valitseman koiran kuin 

oman valitsemani. Minä odotin Brunoa sillä tavalla kuin Sinä olit pyytänyt minua odottamaan, ja 

Sinä toit hänet minulle. Minä todella kaipaan häntä, Herra.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän. Pidä sydämesi ja mielesi kiinnitettynä Minuun ja Minä teen loput. Minä 

loin koirat kumppaneiksi ihmisille, mutta hyvin harvat kohtelevat heitä kuin todellisia 

perheenjäseniä. Kun he tekevät niin, Minä riemuitsen, koska sillä olennolla on tarve olla rakastettu 

ja huolehdittu aivan kuten lapsella. ”  

” Minä käytän eläimiä mahtavasti tavoittaakseni kovasydämiset ihmiset. He ovat kääntyneet pois 

Minusta hyväksikäyttävien ja manipuloivien vanhempien takia, ja koira on eläin, joka eniten 

muistuttaa Minun ehdotonta rakkauttani. ” 

” Kun sielu on syvästi huolestunut tai häntä koskee, hän voi luottaa siihen, että kotona on heiluva 

häntä ja innokkaasti rakastava sydän. Vaimot ja aviomiehet eivät edes voi antaa sellaista lohtua 

kaiken aikaa. Se menee ymmärryksen tuolle puolen, suoraan miehen tai naisen sydämeen ja 

sieluun. ” 

 ” Tämä on yksi syy, miksi vanhako nainen, josta pidit huolta, näytti nauttivan elää kuin eläin 

ympäristössään. ”  

( Clare ) Hänellä oli neljä tai viisi koiraa, pikku haukkujia, tiedäthän – pissi ja kaki joka paikkaan-

koiria… Se sai minut hulluuden partaalle! 

 ( Jeesus ) ” Se oli ainoaa rakkautta, mitä tuo nainen oli tuntenut suurimman osan elämäänsä. 

Vaara tulee siinä, kun eläin korvaa ihmiskontaktit. Silloin sielu menettää kosketuksensa kivuliaisiin 

realiteetteihin, kuten hylkäämiseen ja heillä on tapana laittaa kaikki energiansa ihmisten 

välttelemiseen, paitsi mitä he voivat saada heiltä, kun he tarvitsevat jotakin. ” 

” Minä loin koirat olemaan vara kumppaneita, kun muu maailma on teitä vastaan, mutten koskaan 

korvaamaan ihmiskumppanuutta. Taivaassa jokainen kohtelee teitä kuin suloisinta koiraa, joka 

teillä koskaan on ollut. Siinä on jotakin vertauskohtaa teille ajateltavaksi. Taivaassa jokainen sielu 

tulee antamaan teille hännänheilutusta, ehdotonta rakkautta. ” 

( Clare ) Minä tulen saamaan sen tällä todistuksella, Herra… 
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( Jeesus ) ” Mitä se Minulle kuuluu? ” 

( Clare ) Ei Mitään?  

( Jeesus ) ” Se on oikein, mitä ihmiset sanovat, on ei-mitään Minulle, vaikkakin se koskee Minuun, 

kun joutuu hyökkäyksen kohteeksi. ” 

( Clare ) No niin, minä mieluummin puhun mitä Sinä haluat minun puhuvan ja joudun siitä 

vaikeuksiin, kuin että pitäisin yhdenkään Sinun sanasi omana tietonani, Herra. 

 ( Jeesus ) ” Minä tiedän, ja siksi sinä olet eri mieltä Minun kanssani koko ajan. Mutta todellakin, 

suloisin koira, mikä sinulla koskaan on ollut, heijastaa juuri sellaisia tervehdyksiä, kuin millä sielut 

tervehtivät Taivaassa. He ovat aina iloisia nähdessään sinut, heidän koko keskittymisensä on 

sinussa, ja he kunnioittavat sinua kuten he kunnioittavat Minua. Itse asiassa, jokainen Minun 

Luoduistani on heijastus hyvin pienestä osasta Minun luonnettani, vaikkakaan ei korruptoitunut 

osa, koska Aatami ja Eeva lankesivat. Siksi pelastettu Maapallo tulee olemaan elävä paratiisi. 

Rakkaus ja järjestys tullaan ennallistamaan Maapallolle vuosituhannen aikana, ja jälleen aikojen 

lopussa. ” 

” Rauha tulee tulvimaan yli Maapallon kuin meren aallot. Mitä valtavia siunauksia te tulettekaan 

jonakin päivänä saamaan, kun Minä ennallistan kaikki asiat oikeaan järjestykseen. Kaikki olennot 

tulevat olemaan rakkauden läpitunkemia ja ihminen paimentaa olentoja oikein. ” 

” Mutta sillä aikaa, Minä haluan, että nautit eläimistäsi. Minä haluan nähdä sinun silmiesi syttyvän 

ja hymyjen tulevan huulillesi, kun iloitset heidän riemukkaista ja mutkattomista tempuista. Aivan 

kuten Minä iloitsen nähdä ihmetyksesi kultaisena syyspäivänä, niin Minäkin riemuitsen nähdä 

rakkauden ja ilon vaihtoa yhdeltä luodulta toiselle. ”  

 

 

230. Jeesus sanoo… Te olette Minun Päiväni Kohokohta…  

Oi, kuinka te lohdutatte Minun Sieluani 

 
TE OLETTE MINUN PÄIVÄNI KOHOKOHTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Tammkuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon Herran kallisarvoinen siunaus kaikkien teidän kanssanne, Sydänasukkaat.  

Jeesus aloitti… ”Kun tulette kuuntelemaan Minua, ettekö tiedä, että Minä kaipaan teidän 
kuuntelevan jopa enemmän, kuin te kaipaatte kuunnella? Mutta te lähestytte Minua aivan kuin 
Minä tekisin teille palveluksen. Kuunnelkaa Minua, Minun Morsiameni. Minä kaipaan teitä 
Jumalallisella kaipauksella, jota te ette koskaan voi ymmärtää.”  

”On aivan kuin Minä metsästäisin hyvin ainutlaatuista aarretta. Minä etsin kaikkialta. Minä etsin 
kaikkialta, Maapallon jokaisesta mahdollisesta niemestä ja notkosta tätä aarretta. Minä etsin sitä 
Maapallon ja valtamerien syvyyksistä, vuorten huipuilta, laaksoista, kaupungeista, pikku kylistä, 
jatkuvasti etsien tuiketta pilkistämässä esiin tältä Maapallolta, joka on niin kääritty pimeyteen.”   

”Sitten Minä näen yhden… sielun, jolla on nälkä tuntea Minut, sielu, joka on liekeissä, sielu, joka 
palaa tässä pimeydessä ja vain Minä havaitsen hänen valonsa.”  
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”Ja Minä pyydän Minun Isältäni, ”Pyydän, Isä, käännä tämän kallisarvoisen sydän Minun puoleeni, 
niin että Minä voin puhua hänen kanssaan. Saa aikaan, että hän tavoittaa Minua”.”  

”Ja hänen sielunsa värähtää, mutta ei koskaan ajatuksella, että Minä haluan hänen seuraansa. Ei, 
hän ajattelee vain itseään, ”Kurja kun olen, anna minulle Armoa, Jumala ja lähetä minulle merkki 
Sinun läsnäolostasi elämässäni.” Koskaan hän ei hetkeäkään kuvittele, että hän saattaisi puhua 
Minun kanssani, kasvoista kasvoihin. Siispä, pitkä prosessi alkaa. Hän vakuuttuneeksi saamisensa 
prosessi, siitä että Minä kaipaan hänen seuraansa.”  

”Ja kun Minä sinnittelen saadakseni hänen huomionsa, hän sinnittelee etsiessään Minua ja 
paholaiset tulevat mukaan ja yrittävät jokaista ajateltavissa olevaa taktiikkaa ryöstääkseen hänet 
Minun todellisuudestani. Ja heidän kaikkein menestynein taktiikkansa on ”Sinä et ole sen arvoinen, 
sinä et ole profeetta etkä pappi. Sinulla ei ole kuninkaallista verta, sinä olet arvoton.” Ja hän uskoo 
sen!”  

”Mutta sitten Minä kiilaan väliin ja kerron hänelle, ”Minun Kultaseni, sinun arvosi on Minun vereni, 
jonka Minä vuodatin sinun puolestasi. Sinun arvosi on juuri Minun elämäni, joka annettiin sinun 
puolestasi Golgatalla. Ymmärrätkö? Minä kuolin sinun puolestasi.” Ja hitaasti hän kääntää toivonsa 
Minun puoleeni, päivittäin voittaen jalansijaa kiduttavilta valehtelijoilta. Minun armoni avulla hän 
kohtaa Minut ja ottaa Minut vastaan sydämeensä ja me asumme toinen toistemme kanssa.”   

”Ja Minä löydän Minun iloni hänen askeltensa äänestä, kun hän kiiruhtaa tapaamispaikkaamme ja 
siellä Minä vuodatan Minun sydämeni hänelle ja hän juo Minun oman sieluni elävistä vesistä ja 
hän virkistyy. Päivittäin me kasvamme yhdessä. Päivittäin Minä etsin häntä. Hän etsii Minua, 
huolimatta jokaisesta pahan juonesta, jotka etsivät kuinka sammuttaa rakkautemme toinen 
toisiamme kohtaan, Minun armoni kautta meidän sydämemme ja sielumme yhdistyvät.”  

”Ja hänestä tulee Maapallon timantti nastoitusta, joka rikkoo tiiviin pimeyden ja loistaa joka 
puolelleen… mutta erityisesti Minulle. Minä nautin hänen valostaan ja hänen läsnäolossaan 
olemisesta.”  

”Ah, kyllä, tämä on Minun Rakkaussuhteeni sellaisen kanssa, jota he kutsuivat ”arvottomaksi”. Hän 
uhraa itsensä Meidän Rakkautemme alttarille ja kantaa Minun kanssani kuolevan ihmiskunnan 
taakkaoja. Hän virkistää Minun sieluani. Hän voitelee Minun lopen uupuneita silmiäni 
omistautumisen salvalla. Hän pesee Minun jalkani kyyneleillään, hellästi hoitaen Minun haavani 
sydämensä vilpittömyydellä.”  

”Oi, lapset, lapset, ettekö te tiedä, kuinka kallisarvoisia te jokainen olette Minulle? Te tulette 
Minun luokseni kerjäten Minua vierailemaan teidän luonanne – ettekö te näe, että Minä olen 
kerjäläinen? Minä olen Hän, joka odottaa huomioitanne, toivoen ja odottaen teidän uskovan, että 
Minä haluan teidän seuraanne.”  

”Ja mitä tekevät pahat? Kaiken voitavansa lannistaakseen tämän suhteen… puolisoitten 
mustasukkaisuudesta, valheisiin arvottomuudesta, valheisiin Minun luonteestani, että Minä olen 
kuuro tavallisille sieluille, häiriötekijöille, sairaudelle ja keskeytyksille, jotka on junailtu, että ne 
saisivat teidät luopumaan ajastanne Minun kanssani.”  

”Mutta silti Minä odotan. Silti Minä pidän vartiota. Silti Minä kuuntelen Minun Rakkaani askelia 
hänen tapaamispaikkaansa, niin että jälleen kerran me voimme vaihtaa helliä rakkauden ilmauksia 
ja paistatella toinen toisemme läsnäolossa.”   

”Siispä Minä pyydän teitä, ryhtykää kiireisiksi Minun kanssani. Te olette Minun päiväni kohokohta, 
te olette parantava läsnäolo, jota Minä niin kaipaan. Te olette Minun hyvyyden juomani, joka 
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ennallistaa Minun sieluni. Kyllä, Minä kuulen teidän kysyvän, ”Kuinka olento voi ennallistaa mitään 
Luojalleen?” Vapaan tahdon uhrauksenne, ylistyksenne ja kiitoksen antonne tuovat ennallistavaa 
iloa Minulle pettymyksen ja välinpitämättömyyden meren keskellä.”  

”Minä olen etsinyt, Minä olen kutsunut, Minä olen odottanut. Minä olen kastellut ja odottanut 
jopa lisää, mutta maailman kiinnostuksen kohteet jatkavat kasvamistaan ja hauras, pieni viinipuu 
kutistuu olemattomaksi.”  

”Kun se kasvaa ja kukkii ja tuo hedelmää, enkö Minä liikuttuisi ilon kyyneliin?? Enkö Minä asustelisi 
sen varjossa ja ravitsisi itseäni sen hedelmällä? Siispä, te näette, Minä esitän todistusaineiston 
teille. Minä kaipaan teidän seuraanne enemmän kuin te kaipaatte Minun seuraani. Lakatkaa 
epäilemästä, lakatkaa välttelemästä ja kiinnostumasta väliaikaisiin nautintoihin…”  

”Pikemminkin kääntäkää koko sydämenne ja sielunne asumaan Minun kanssani ja tyydyttämään 
Minun janoinen sieluni elävillä vesillä, joita annatte Minulle takaisin.” 

 

 

231. Jeesus selittää… USKON HAALEUTTA & Kuinka se tapahtuu 

 
JEESUS SELITTÄÄ… USKON HAALEUTTA & KUINKA SE TAPAHTUU  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Tammikuuta, 2016.  

Clare aloitti… No niin, rakkaat Sydänasukkaat, olkoon meidän suloisen Herra Jeesuksemme Armo 
ja Rauha kanssanne tänään.   

Minulla oli kaunis kokemus ylistyksen aikana. Vain tunnustus, olen viime aikoina tuntenut vain 
hieman häiriötekijöiden poisvetämäksi, kaikenlaisten häiriötekijöiden – siihen pisteeseen asti, 
missä aloin kyseenalaistamaan, oliko minusta tullut uskossani Haalea. Itse asiassa aukaisin Pyhät 
Kirjoitukset Sardeen Kirkon kohdalta – ja se huolestutti minua suuresti.  

Kun katsoin sitä, periaatteessa, kuinka Herra ja minä olimme tulleet toimeen viimeisimmän noin 
viikon aikana, oivalsin että häiriötekijät ovat vetäneet minut raiteiltani hieman ja kun tulin Hänen 
luokseen tänä aamuna, olin vain niin innokas tunnustamaan, että tunsin uskon haaleutta ja 
huomasin todellisen syyn, mikä oli vaivannut minua. Taipumus uskon haaleuteen.  

Enkä voinut älyllisesti ymmärtää, miksi ihmeessä tulisin haaleaksi uskossani? Mutta tunsin sen 
hengessäni ja se vain todella huolestutti minua syvästi. No niin, kun tunnustin sen, Herra tuli 
luokseni rukouksen aikana vain niin voimakkaalla ja suloisella tavalla.  

Ja sanoin Hänelle… ”Oi, Herra, Sinun Ystävällisyytesi tänään on kumonnut minut. Minä aloin 
tuntemaan uskon haaleutta.” 

Jeesus aloitti… ”Sinua on vakavasti vastustanut vastustuksen laji, joka johtaa uskon haaleuteen. He 
ovat taitavia tämän kaltaisessa houkuttelemisessa, mutta sinun nöyrä tunnustamisesi, mikä kutsui 
Minut niin nopeasti vierellesi auttamaan vahingon korjaamisessa.”  

( Clare ) Kuinka sielusta tulee uskossaan haalea?  

( Jeesus ) ”Ensinnäkin, tavoittelemalla maailmaa ja kaikkea sitä, mitä sillä on tarjottavana, olivatpa 
ne sitten aineellisia asioita, asemaa, valtaa, tietoa tai ystäviä. Mitä ihastuneemmaksi tulet 
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tavoittelussasi, sitä enemmän aikaa haluat antaa sille, sen vähemmän aikaa sinulla on Minulle. 
Näiden asioiden tavoittelu alkaa tasoittamaan tietä välinpitämättömyydelle Minua kohtaan.”  

”Minun lapseni, jopa tiedon tavoittelussanne, olkaa aina niin varovaisia, että oppimisesta itsestään 
ei tule päämäärää tai häiriötekijää, joka saa teidät pois Minusta ja siitä, mitä Minä olen teidät 
kutsunut tekemään. Vartioikaa sydämiänne huolellisesti. Milloin ikinä alattekin kääntymään pois 
raiteiltanne, älkää antako sen ottaa etusijaa yli siitä, mikä on kaikkein tärkeintä Minulle, nimittäin 
meidän suhteemme ja lahjojen ryöppyäminen, joita Minä olen luottanut teille.”  

( Clare ) Arvelen, että minun on parasta tunnustaa, olen lukenut Ron Wyattin kirjaa hänen 
arkeologisista löydöistään. Se todella kiehtoo minua!  Hän ponnistelee kuin tiedemies tai 
historioitsija, vaikka hän on voideltu mies ja Jumalan suosima, enemmän kuin mitään muuta. Ja on 
ollut aikoja, kun en vain halunnut laskea kirjaa käsistäni, vaikka tunsin nykäisyn laskea se alas ja 
mennä muihin töihini takaisin. Siispä, näen, kuinka olen kävellyt reunalla sen kanssa.  

( Jeesus ) ”Se on eräänlaista viihdettä ja vetää sinut pois nykyisestä näkökulmastasi. Se on 
eräänlainen helpotus ja Min en syytä sinua siitä, niin kauan kuin se pysyy oikealla paikallaan. Clare, 
sinulla ei ole paljon aikaa. Minä pitäisin parempana, jos ryhtyisit kiireiseksi muiden asioiden 
kanssa. Mutta voit lukea välillä vähän, kunhan et anna sen viedä huomiotasi pois tai anna sen pitää 
sinua pois muista töistä. Minä tulen hellästi muistuttamaan sinua… ”aika laittaa se alas.” Se tulee 
olemaan erinomaista itsekontrollin harjoitusta sinulle.”  

( Clare ) Kyllä, Herra, olen tuntenut Sinun napauttavan minua, kiitos Sinulle. Minä olen myös ollut 
siitä tietoinen, että hyvin pian kaikki asiat tullaan paljastamaan meille Taivaassa, siispä tiedon 
tavoittelu ei vaikuta kovin hyvältä ajan käytöltä juuri nyt. Mutta olen hyvin suuresti inspiroitunut 
Sinun uskollisuudestasi, kun arkeologisia löytöjä tehdään. Ja joitakin asioita, mitä olen kerännyt, 
näen hyödyllisinä minun lasteni luettavaksi, kun me olemme menneet.  

( Jeesus ) Minun Rakkaani, sinä olet aina ollut se, joka menee aasinsiltoja pitkin, joskus kovin hyviä 
aasinsiltoja Minun ohjeeni mukaan. Toisina aikoina, hyvin tuhoisia aasinsiltoja, jotka ovat saaneet 
sinut jättämään tärkeitä asioita kesken. Tämä on ollut yksi Saatanan suurista tavoista, pitämässä 
sinua pois hänen luotaan, jonka luokse Minä olen kutsunut sinut olemaan. Mutta niin kauan kuin 
sinä olet tottelevainen Minulle ja tietoinen vaaroista, sinulla on Minun siunaukseni.”  

”Monet kärsivät hämmennyksestä juuri nyt, menevät edestakaisin tuomitsemisesta ajatusten 
harhautumiseen, sallien liian monia keskeytyksiä elämissään. Kun tunnet pahoin itseäsi kohtaan, 
sinulla on tapana vetäytyä pois Minun luotani ja hyvin usein ryhtyä kiireiseksi on paras peittelysi - 
sen peittely, mitä sisälläsi todella on meneillään.”  

”Meneillään on pyyhkäisevä tuomitsemisen liike ja valheita Minun Ihmisiäni kohtaan juuri nyt ja 
Minä kutsun teitä, Minun Morsiameni, että ette salli sen raahaavan itseänne harhautustekijöiden 
mereen ja maailmaan. Mikä tahansa lohtu, mitä saatte siellä, on vain väliaikaista ja te tulette 
takaisin itseenne, tuntien itsenne etäisemmiksi, kuin mitä tunsitte aikaisemmin.”  

”Siksi Minä annoin sen kauniin Rakkauskirjeen teille eilen illalla. Minä yritän vastustaa valheita, 
joita on syntynyt, että te ette olisi arvollisia, että Minä olisin tyytymätön teihin. Valheita, valheita, 
valheita! Useimmat teistä tuovat Minulle Vuorien verran Lohdutuksia juuri nyt. Vihollinen näkee 
sen ja yrittää lopettaa sen. Hänen koko olemassaolonsa on kietoutunut siihen, että hän tuo 
Minulle murhetta ja loukkaa Minua, minkä hän voi tehdä vain teidän kauttanne tai loukkaamalla 
teitä ja vahingoittamalla Minun kaunista Luomakuntaani.”  

”Siispä Minä pyydän teitä olemaan valppaita ja täysin vakuuttuneita, että minä haluan teidän 
seuraanne, enkä ole vähääkään tuomitsemassa ja paheksumassa teitä, vain varoittamassa teitä ja 
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houkuttelemassa teitä torjumaan maailman häiriötekijät ja viettämään sitä aikaa Minun kanssani, 
niin että Minä voin pidellä teitä hellästi Minun Sydäntäni vasten.”  

”Olkaa sukkelia tulemaan Minun luokseni ja olkaa valppaita. Älkää kuunnelko niitä valheita.” 

 

 

232. Jeesus sanoo… Armon ovi on sulkeutumassa… Lapset… Kiirehtikää! 

 
ARMON OVI ON SULKEUTUMASSA… LAPSET, KIIREHTIKÄÄ! 

15. Tammikuuta, 2016 - Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle    

Clare aloitti… Olkoon suloisen Jeesuksemme siunaukset ja Hänen läsnäolonsa teidän kanssanne, 

Sydänasukkaat. 

No niin, minua on pommitettu häiriötekijöillä, joita on tullut yksi toisensa perään. Enkä 

tunnistanut, että ne OLIVAT häiriötekijöitä, ennen kuin mieheni huomautti siitä minulle. Luojan 

kiitos aviomiehestäni. Hän on saanut voitelun nähdä suoraan vihollisen aikeiden läpi. 

Rakkaat Sydänasukkaat, jotkut teistä ovat kirjoittaneet sydäntä riipaisevia kirjeitä ja pyytäneet 

ohjausta minulta. Ja minun sydämeni särkyy – ja kirjeitä on niin paljon, emme voi vastata niihin 

kaikkiin. Emme pysty ! Herra on pyytänyt minua tekemään määrätyn tehtävän ja minun täytyy se 

suorittaa loppuun. Eikä muuhun ole aikaa kuin vain syömiseen, nukkumiseen, elämiseen ja Hänen 

minulle tehtäväksi antamaan työhön. 

Olemme Ezekielin kanssa itkeneet joidenkin teidän tilanteiden johdosta, kuinka tuskallisia ne ovat 

ja Herra on vakuuttanut meille, että kun hoidamme mitä Hän on pyytänyt meitä tekemään, Hän 

hoitaa teidät. Mutta Herra on myös opettanut meille kuinka saada vastauksemme Häneltä, nyt on 

aika ottaa käyttöön se mitä Hän on meille opettanut. Kysy vain Herraa ja pyydä Pyhää Henkeä 

ohjaamaan sinua. Hänellä on kaikki Vastauksesi. 

Aikaa ei ole jäljellä, Sydänasukkaat, me todellakin olemme Koettelemusten Ajan kynnyksellä. Näin 

tämän valtavan Armon Oven ja se on hitaasti liukumassa kiinni ja se mikä jää ulkopuolelle on 

meidän käsityskykymme ylittävää kärsimystä. Herra tarvitsee rukouksiamme NYT – enemmän kuin 

koskaan ennen. Hän tarvitsee paastouhrauksiamme NYT. Hän tarvitsee katumustamme maailmaa 

varten NYT. En tiedä kuinka monin eri tavoin voin sen sanoa ! Aikaa ei enää ole jäljellä ! 

Kun aloitin rukoushetkeni, Herra piteli minua sydäntään vasten ja minä vain itkin ja itkin, 

tietämättä todella tarkkaan edes miksi, paitsi, että jotenkin hengelleni on näytetty, mitä tulee 

tapahtumaan ja minulle on näytetty vilaus siitä, kuinka vakava tilanne todella on. Ja minä vain 

nyyhkytin kertoen Jeesukselle, ” Olen niin pahoillani, että Sinun täytyy tehdä tämä. Olen niin 

pahoillani. ” Ja kun hän piteli minua ja itkin, Hänkin alkoi pian itkeä ja useat enkelit ympäröivät 

meidät ja lohduttivat meitä. 

Jeesus aloitti… ” Kyllä, sen todellisuus on hirveän musertava. On asioita, mitkä Minun pitää kätkeä 

silmiltäsi, niin hirvittäviä ne ovat. Kyllä, aika on täysi, kauhistuttava todellisuus on yllämme. Voi, 

Clare, Toivon, ettei sinun tarvitsisi käydä tätä läpi kanssani. Minä niin toivon, että voisin toimittaa 

sinut tästä maailmasta ennen kuin pahin iskee. Toivon, ettet olisi syntynyt tänä aikana, mutta sinä 
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synnyit. Ja sinut on luotu tällaisia aikoja varten. Rukoile säännöllisesti, Rakkaani, äläkä anna 

minkään viedä sinua sivuraiteille. ” 

( Clare ) Ja haluan tässä vain sivuhuomautuksena sanoa, että Hän ei sano, että me menemme 

Koettelemusten Ajan läpi, vaan se mitä Hän sanoo, on että me näemme sen alun. Ja se itsessään 

tulee olemaan hirvittävää. 

” Tee vain ne määrätyt työt, jotka olen sinulle antanut. Minä huolehdin kaikista muista ja kaikesta 

muusta. ” 

( Clare ) Kun pääni lepäsi Hänen Sydämellään ja Hän piteli minua tiukasti, aloin nähdä verta, 

verilammikoita ja lisää verta kaikkialla. Oli melkein kuin ne ruumiit vain sulivat verilammikoihin. 

Sitten näin tulta… ruumiita makasi maassa ja ne paloivat ja paloivat. Näin korealaisnaisen elossa ja 

tulessa, kutsuen jotakuta, nainen nosti päätään ja huusi. Hänen lähellään oli lapsi, ilmeisesti 

kuollut, nainen lyyhistyi ja kuoli myös. 

Taivas oli paksun savun peitossa. Katselin lahdella olevaa kaupunkia, Kalifornian Oaklandia 

muistuttavaa, muttei välttämättä juuri sitä kaupunkia. Tämä kaupunki oli jonkinlainen 

satamakaupunki. Näen tulipalloiksi muuttuneita pirstaleita tippuvan taivaalta, jättäen savuvanoja 

jälkeensä. Ne näyttävät pirstaleisilta jäännöksiltä, jotka voisivat olla peräisin ohittavasta 

komeetasta tai tulivuorenpurkauksesta. Ne tulivat kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kaupunki näytti 

täysin hiljaiselta, koska kaikki olivat kuolleet. Kaikki. 

Itkin… ” Armoa, Herra, Armoa ! ” 

Ja hiljainen ääni tuli vasemman olkapääni takaa, missä suojelusenkelini tavallisesti on. Ja ääni 

sanoi… ” Armon aika on ohi, Clare. Tämä on Jumalan tuomio tälle ilkeälle ja turmeltuneelle 

maailmalle. ” 

Sitten sanoin… ” Herra, ole hyvä ja sano minulle jotakin. ” 

( Jeesus ) ” Mitä muuta siihen voi sanoa, kuin äärimmäinen tuho maailman kaupungeille ? Yksi 

toisensa perästä ne tuhoutuvat Idästä alkaen, ja tullen Euroopan läpi teidän maahanne. ” 

” Mitä muuta Voin sanoa paitsi, että armon aika on loppunut. Rukoile Armoa. Minun ikuisessa 

kellossani on vain sekunteja jäljellä, rukoile armoa paljon ennen kuin ovi on kokonaan sinetöity 

kiinni. ” 

( Clare ) Mutta Herra, Sinun Armosi ei lopu koskaan. 

( Jeesus ) ” Tämä on totta. Minun Armoni ei koskaan petä. Ei koskaan. Mutta sato on kypsä ja 

sirppi teroitettu ja Minä lopetan synnin. Kyllä, Minä lopetan synnin kerta kaikkiaan. Voi Clare, se 

mitä näytän sinulle, ovat ne kansakunnat, jotka on merkitty tuhon omiksi. Sinun kansakuntasi on 

niiden joukossa. ” 

” Maailma ei ole enää tunnistettavissa, kun Saatana on saanut tahtonsa läpi. Mikään ei ole 

entisellään, on vain karrelle palaneita jäännöksiä ja kertakaikkinen sekasorto, kaaos. ” 

 ( Clare ) Jeesus, minulla on niin paha olo sisälläni. 

 ( Jeesus ) ” Joka tapauksessa, sinun täytyy koota itsesi, kun on vielä vähän aikaa jäljellä ja saattaa 

loppuun se, minkä annoin sinun tehtäväksesi. Clare, saata se loppuun. Olet antanut häiriötekijöille 
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vallan. Nyt pyydän sinua, ettet salli enää yhtään häiriötekijää. Käy käsiksi työhön. Pyydän, 

Rakkaani, se on niin tärkeää Minulle. ” 

( Clare ) Siinä vaiheessa, kun Herra sanoi sen, tunsin itseni heikoksi. Olin itkenyt – Olin niin tyhjä ja 

heikko kuin olla voi. Ja sanoin… ” Jeesus, pyydän, anna minulle voimaa ja selkeyttä. ” Kun olin 

pyytänyt sitä Häneltä, yhtäkkiä tyhjä, kivun rasittama sydämeni alkoi sykkimään uudella voimalla. 

Voitelu nousi ylöspäin. Hän auttaa minua, tunsin sen. Voi, Jumalan pyhät, rukoilkaa Armorukousta, 

uhratkaa paastoamalla. Etsikää Herraa kaikella sydämellänne ja etsikää Häntä kaikella 

voimallanne. Älkää keskittykö ongelmiinne juuri nyt, niitä ei voi mitenkään verrata siihen, mikä on 

tulossa. Tässä maassa olemme tottuneet olemaan turvassa ja että meillä on kaikkea, mitä 

tarvitsemme, mutta koko maailma tullaan heittämään sekasortoon, kaaokseen. Itsekkäälle 

ajattelulle ei ole enää aikaa. Tukekaa Herraa rukouksillanne, keskittykää heihin, jotka hän on 

menettämäisillään iäksi. Pyydän, tehkää tämä, sillä tämä koskee Hänen sydämeensä eniten. 

Irrottakaa mielenne ongelmistanne, jos teidän pitää meditoida, kuvitelkaa heitä, jotka ovat eläneet 

kärsimyksessä ja eivät ole löytäneet Jeesusta tai vastanneet Jeesukselle. Kuvitelkaa, että he 

suunnittelevat elämäänsä eteenpäin odottaen jotain hyvää tapahtuvaksi, mutta Helvetin leuat 

ovat auenneet ja ovat leviämässä ammolleen. Heidän takanaan paholaiset, demonit seisovat 

hiilihankoineen työntäen heitä suoraan hornaan. Kuvittele, että juuri hornaan tipahtanut oli 

poikasi tai tyttäresi, etkä koskaan näe heitä enää. 

Näetkö kuinka äärimmäisen tärkeää tämä on ? 

Rukoile ja tarjoa uhrauksia, että he pelastuisivat jopa viime hetkellä. Ja jos sinulla on käsiteltäviä 

asioita, kysy Herralta ja odota Hänen toimivan. Käy läpi opetuksiamme saadaksesi Jumalalta sana 

ja käy toimeen ! Olette aikuisia nyt, sinä voit työskennellä Pyhän Hengen kanssa. Hän on aivan 

vieressäsi, vain odottaen täyttä huomiotasi. Ja ymmärrä, että on vain vähän aikaa jäljellä. 

Sinnittele. Asiat alkavat tulla päätökseen ja niitä viimeistellään. Luota Herraan kaikesta 

sydämestäsi. Äläkä laske ymmärryksesi varaan. 

 

 

233. Jeesus sanoo… Loppu lähestyy & lähestyy meitä! Meri tulee raivoamaan… 

 
LOPPU LÄHESTYY & LÄHESTYY MEITÄ & MERI TULEE RAIVOAMAAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Tammikuuta, 2016. 

( Clare ) Herra siunatkoon teitä, Sydänasukkaat. 

Jeesus aloitti… ” Kun loppu tulee lähemmäs ja lähemmäs, teidän kaikkien täytyy tulla lähemmäs ja 

lähemmäs Minua. Minä tulen olemaan teidän AINOA pysyvä asianne tulevana aikana. Mitä 

enemmän te turvaatte Minuun, sitä enemmän te tulette olemaan turvassa, tallessa ja 

valmistautuneita. Nyt ei ole aika ajelehtia. Pikemminkin, kun meret tulevat puuskaisemmiksi, 

laiturin ankkuri köydet pitää olla varmistettuina enemmän ja enemmän. ” 

” Kaikki voivat tuntea, että jotain on tulossa, mutta he ovat niin tottuneita siihen tunteeseen ja kun 

mitään ei ilmene, he turtuvat. Tämä on ollut tahallista, sillä mitä enemmän heidät yllätetään, sitä 

helpompi heitä on kontrolloida. Varoituksia on tullut jo niin pitkään ilman mitään tapahtumia, että 
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ihmiset ovat menettäneet keskittymiskykynsä, jopa Varautujat. Se on välkkynyt taka-alalla 60-

luvulta asti, Clare. Ihmiset ovat tulleet vanhaksi ja kuolleet odotellessaan. ” 

” Mutta nyt se todella on täällä ja ovella ja ne Morsiamet, jotka ovat kuunnelleet Minua ja 

seuranneet Minun ohjeitani tulevat olemaan turvassa, kun myrsky iskee. Se iskee raskaasti ja 

sekasortoa on joka puolella; joka puolella paitsi hallituksessa ( Obama & Maanalainen Hallitus ). 

Heidän valmistelunsa ovat loppuun suoritetut ja he laskevat sen varaan, että yleisö ei ole 

organisoitunutta ja he ovat ymmällään. Kuitenkin on tietty osatekijä, todelliset Amerikkalaiset, 

jotka ovat valmistautuneita ja he ryhtyvät toimimaan. Heille on ylemmältä taholta informoitu mitä 

tulee tapahtumaan ja he ovat valmiita. ” 

” Armeijassa on monia, jotka eivät tule sietämään tätä. Kun kerroin sinulle, että asiat eivät tule 

menemään kuten on suunniteltu. He myös tietävät mitä on suunniteltu ja miksi ja he ovat 

sijoittaneet miehiään avainpaikoille täydellisesti ehkäisemään hallituksenne vallankaappauksen. 

Asiat eivät mene niin kuin on suunniteltu. Maapallon muutokset yllättävät monet ja estävät avain 

johtajien varustamisen turvaamisen. Asiat kääntyvät päälaelleen. Jopa Minun ihmiseni avain 

paikoilla eivät ole tietoisia missä määrin Minä puutun asioihin. ” 

” Mutta katsohan, he ovat laittaneet toivonsa Minuun. He ovat rukoilleet ja paastonneet ja 

valmistautuneet ja harjoitelleet ja ovat vaikuttava maanalainen voima. Koska kukaan ei tiedä kuka 

on Minun puolellani, monet ovat sokissa, kun heidän suunnitelmansa epäonnistuu. Mutta vielä 

enemmän monet vaipuvat epätoivoon, koska asiat kääntyvät päälaelleen heidän osaltaan niin 

nopeasti. Heistä tulee heidän omien suunnitelmiensa uhreja. Suunnitelmien, joilla oli tarkoitus 

tuhota viattomia. Kyllä, totisesti on kirjoitettu… He asettivat verkon tielleni lannistaakseen minut. 

He kaivoivat kuopan eteeni mutta putosivat siihen itse. ”  ( Psalmi 57:6 ) 

” Ja he huusivat vuorille ja kallioille: ” Kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimella 

istuvan kasvoilta ja Karitsan vihalta! ” Ilmestyskirja 6:16 

” Kuitenkin kaikkialla tulee olemaan surua ja kuolemaa. Kukaan ei säily koskemattomana, kaikki 

heitetään epätoivon syövereihin. Kaikki, paitsi he jotka olen valmistellut; he seisovat pystyssä 

katseet horisontissa,     ” Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan avun 

HERRALTA, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan… ” Psalmi 121:1-2 

” Mutta on elintärkeää jopa tänään, että te kaikki pidätte silmänne, mielenne, sydämenne, 

naulittuina Minuun – että jopa kun Maapallo ja sen ihmiset alkavat säröillä, te seisotte vahvoina. ” 

 ( Clare ) Kun Hän sanoi sen, näin kun syvät halkeamat puhkoivat Maapalloa, aivan kuin se alkaisi 

hajota. 

 ( Jeesus ) ” Se mitä näet, Rakkaani, on kansakuntien tila. Katsohan, jokaisen itsemääräämisoikeus 

täytyy tuhota, jotta Peto nousee ottamaan kontrollin, sulauttaen koko maailman yhdeksi 

kansakunnaksi. Mutta kuten Danielin näyssä, savijalat eivät kauaa kannattele koko kehoa. Kun 

Minun tuuleni puhaltaa siihen, se kaatuu kumoon ja murskaa suunnittelijat alleen. Olen Kivi, joka 

iskee sen jalkoihin ja hajottaa sen. ”  

” Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. Sen 

sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea. Sinun sitä katsellessasi irtautui 

kivilohkare – ei ihmiskäden voimasta – ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja 

murskasi ne. ” Danielin kirja 2:32-34 
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 ” Oi kyllä, pää näyttää vahvalta, puhtaalta ja todella arvokkaalta, sen käsivarret ja torso voimaa 

hohtavalta, rautajalat tallaavat maailmaa ja tuhoavat ihmisten vapautta armottomasti. Mutta se ei 

voi säilyä, koska sillä ei ole vahvaa perustusta. Minä lyön sen, se kaatuu haudaten pahan alleen, ja 

Minun henkäykseni puuskassa hajoaa Maapallon pinnalta. ” 

” Voi heitä, jotka ovat suunnitelleet kansakuntien kuolemaa! Voi teitä, jotka tallaatte jalkoihinne 

köyhät ja olette tunteettomia ja kuuroja heidän anomuksilleen! Minä olen teitä vastaan, sanoo 

Herra Jumala, ja Minä tulen käyttämään teitä Minun päämäärieni saavuttamiseksi; mutta 

jälkeenpäin paiskaan teidät likaan ja pirston teidän hienot julkisivunne ja teeskentelynne kunnes 

teistä ei ole jälkeäkään Maapallon pinnalla – teitä ja teidän perheitänne ei enää ole. ” 

” Sitten Minä vakiinnutan Minun hallintoni ja ihmiset iloitsevat mereltä merelle. Rauha laskeutuu 

kuin valtameri, koko Maapallolle. Ja Minun hallintoni ylläpitää köyhien ja puolustuskyvyttömien 

oikeuksia. Minun hallintoni jakaa oikeutta. Minun hallintoni ennallistaa Maapallon 

turmeltumattoman puhtaaksi. Ja kaikki, jotka kutsuvat Herran nimeen, tullaan pelastamaan. ” 

” Hän julistaa rauhaa kansakunnille. Hän hallitsee mereltä merelle ja joelta maan ääriin. ”  Sakarjan 

kirja 9:10  

 

 

234. Jeesus puhuu tulevasta suurpalosta – Maapallon Ihmiset… Katukaa 

 
TULEVA SUURPALO… MAAPALLON IHMISET… KATUKAA 

Sanoja Jeesukselta Sisar Clarelle, 20 tammikuuta, 2016 

Herra olkoon kanssanne ja siunatkoon teitä ja pitäköön sydämenne vakaina, Tahdossaan ja 

Rauhassaan. Amen. 

Jeesus aloitti… ” Tulkaa luokseni kaikki lopen uupuneet ja annan levon sieluillenne, vedän teidät 

hellästi Siipeni suojaan Minun Henkeni henkäyksen rapistellessa hiuksianne ja kun Henkeni tulee 

lepäämään sinuun uuden voitelun kera. ” 

” Ymmärrän hyvin tämän ajan jännitteet ja kuinka vähän on puhuttu kangastavista tapahtumista. 

Jopa siitä, minkä Olen järjestänyt. Kyllä, monet tulevat täydellisesti yllättymään ja hämmästymään, 

mutta Olen paikalla vastaanottamassa heitä ja vakuuttelemassa heitä Rakkaudestani ja 

Suojeluksestani. ” 

” Ne, jotka menehtyvät näissä tapahtumissa, eivät edes tiedä mikä heihin iski. Yhtenä hetkenä he 

ovat Maapallolla ponnistelemassa läpi päiviensä ja seuraavassa hetkessä he kohtaavat Minut 

pilvellä. Kaikki on valmisteltu ja odottaa trumpetin puhallusta… mutta paljon sekasortoa lähtee 

liikkeelle suuren tavoittamisen aikana ( ???? ) ” 

” Toivon, että Minun uskolliset ihmiseni, jotka asuvat `ground zero:lla `, nollapisteessä, toivon, että 

Minun Henkäykseni ympäröi ja ylläpitää teitä niinä hetkinä ja että teidän ainoa tietoisuutenne 

tulee olemaan Maapallosta vapautus, jonka yhtäkkiä koette ja Minun olemukseni ja Minun 

lohduttavat käteni ja Minun tervetulohymyni. Voi, olette kaikki odottaneet näitä päiviä tulevaksi 
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niin kauan. Olette rukoilleet ja itkeneet, olette pelänneet ja vapauttaneet pelkonne Minun käsiini. 

Olette katsoneet, odottaneet ja valmistautuneet, rukoillen muiden puolesta niin kauan. ” 

” Jotkut teistä tulevat saamaan monia kruunuja uskollisuudestanne. Kaikki tulette saamaan 

valvojan kruunun tarkkaavaisuudestanne. Välittömästi Taivaallisuus ottaa teidät valtaansa; jälkeen 

jää hankalien uurastusten täyttämä elämä ja viivästyneet ennakko-odotukset. ” 

” Ne teistä, jotka ette ole nollapisteessä, älkää antako toisilla alueilla tapahtuvien tapahtumien 

terrorisoida itseänne, sillä Minä nappaan teidät odottaville Käsivarsilleni, ettette kokisi pahojen 

kidutusta. Heidän, jotka ovat vastuussa näistä joukkotuhoaseista. ” 

Herra, on ollut puhetta komeetoista, joista on myös Raamatussa. Miten ne liittyvät tähän ? 

” Se, mistä puhut tulee olemaan rajuilma, joka ylittää käsityskykysi. Tulta sataa taivaalta sellaisena 

mahtavana näytöksenä, ettei ole paikkaa minne piiloutua. Kaikki syttyy tuleen, pilvenpiirtäjistä 

metsiin. Tulitulva polttaa Maapallon voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Ymmärrä, että 

tämä on välttämätön puhdistus, jossa tuhoutuvat Maapallon pilanneet saastuttajat. Nämä aineet 

roihuavat ja palavat loppuun uuden kasvun tieltä. Uusi kasvu versoo ja sitä haluaisin kutsua 

ainaiseksi Paratiisiksi, Eedeniksi, joka on hyvä seuraavat tuhat vuotta, jolloin Saatana jälleen 

kokoaa joukkonsa Minua vastaan. ” 

” Mutta annan monille ihmisille toisen mahdollisuuden. Ymmärrätkö, Rakkaani ? Monet ovat 

tietämättömiä pahan tekosista elämissänsä ja tietämättömiä Minun todellisesta luonteestani. Niin, 

jotkut säästetään ja he saavat toisen mahdollisuuden elää jälkikasvunsa kanssa ja vastustaa pahan 

vetovoimaa, kun Saatana päästetään vapaaksi Minun tuhatvuotisen hallintoni lopussa. ” 

Herra, milloin nämä merkit ilmestyvät taivaalle ? 

” Pian, Rakkaani, hyvin, hyvin pian. Mutta olen tehnyt sinulle tiettäväksi, ettet joudu näihin 

myrskyisiin tapahtumiin, jotka tulevat idästä. Haen sinut ylhäälle paljon ennen kuin alueellesi tulee 

tämä hetki. En voi kyllin painottaa, kuinka paljon haluan, että rukoilette kadotettujen puolesta 

säännöllisesti niin kauan kuin heillä on vielä aikaa katua. ” 

Tässä kohdalla, kaverit, aloin epäröimään ja järjestämään ajatuksiani uudelleen päässäni. Siihen, 

mitä jo ennestään tiesin, erityisesti ajatukset, jotka koskivat New Yorkia, pommia, tsunameita ja 

komeetoita. Voi, voi ! Niin paljon eri asioita on sanottu siitä. Mutta Herra on kertonut minulle vain 

pommista. Kaduin ja sanoin,  ”Herra, en millään muotoa halua puhua sellaisia sanoja, jotka eivät 

ole Sinulta. Anteeksi, haluan vain olla uskollinen Sanoillesi. ” 

” Kyyneleet pulpahtivat Hänen silmistään ja näin heijastuksena Hänen silmistään, että tulta tippui 

taivaalta. ” 

 Hän vastasi vaikken kysynytkään… 

” Asioita tapahtuu yhtä aikaa Clare: ydinsota, holokausti, ennennäkemättömiä luonnontuhoja, 

joita ihminen tyhmyyksissään jouduttaa. Ne tapahtuvat yhtä aikaa. Muistatko, kun kerroin sinulle 

Miamista ? Se on vain jäävuoren huippu, jos edes sitäkään. ” 

Vastasin Jeesukselle… Mutta en ymmärrä, miten mikään pystyy säilymään toiminnassa… 

teknologia taskuja ja sen sellaisia asioita. 



 
78 

 

” Jotkut hyödykkeet jatkavat toimintaansa ilman loogista selitystä Minun tarkoituksiani varten, 

toisia  hyödykkeitä ei ole olemassa enää. ” 

Mutta olin siinä uskossa, että on sota ja sitten uusi maailman hallinto ohjesääntöineen ja 

valvontoineen. 

” Kyllä, se mitä on suunniteltu, jouduttaa sitä hallintoa. ” 

Niinpä, silloin paljon teknologiaa täytyy säilyä, että se toimisi ? 

” Maassa tulee olemaan kokonaisia asumattomia alueita, mutta pian ihmiset kootaan valvotuille 

alueille ja tilapäisasuntoja tulee tuho-alueille. Maan muut osat toimivat miltei normaalisti. 

Kuitenkin yhteyksiä muualle maailmaan vaikeuttaa suuresti se, että maalitauluina olevat 

avainkohdat ovat tietoverkko yhteyksien keskuksia. ” 

Herra, miksi tunnen olevani niin etäinen tästä kaikesta ? 

” Olen laittanut sydämeesi suojelevan auran, Clare, ettet näkisi, tuntisi ja murenisi. Mutta 

vakuutan sinulle, että tämä tapahtuu tosi nopeasti. ” 

” Tähän ei voi valmistautua, Minun Ihmiseni, vain rukoilla. Kyllä, voidaan varautua ja kehoa 

voidaan valmistella, mutta vaikutus sieluihin on hirvittävä eikä lääkettä ole. Siitä huolimatta 

Armoni on toiminnassa, eikä petä niitä, jotka Minua kutsuvat. ” 

” Katsohan, monet puivat nyrkkiään Minulle ja kiroavat Minua ja Minun Ihmisiäni. Toiset 

polvistuvat anomaan Armoa. Heille Olen mahtava Kotka, joka piilottaa heidät Armon Siipieni alle. 

Muille olen kuin heidän päällensä satava happosade. Maapallon ihmiset, se on täysin teidän oma 

valintanne, täysin teidän omanne. En hylkää ketään, joka Minua kutsuu. Yksikään sielu ei tuhoudu, 

jos luottaa Minuun. ” 

” Älä pelkää, älä vaivu epätoivoon, pidä katseesi Minussa ja itäisellä taivaanrannalla, horisontissa. 

Olen tulossa teitä varten. Ihmiseni, Olen tulossa. ” 

Muistan noin 22 vuotta sitten, kun minulle näytettiin aivan kuin ilotulitteita laukaistiin Taivaaseen. 

Pommit oli laukaistu ja nämä ilotulitteet ampaisivat suoraan Taivaaseen. Minulle selitettiin, että ne 

olivat suurpalossa Jumalan luo tulleita sieluja. Ja jopa siihen aikaan minulle sanottiin, etteivät he 

kärsisi. 

Sitten Herra lisäsi tähän sanoen… ” Clare, älä anna toisten raporttien ja ennustuksien, profetioiden 

sekoittaa sinua. Olen vahvistanut sinut totuudessa. Sinä tunnet Minut, luota yksin Minuun, eikä 

keneenkään muuhun. Siksi olen pyytänyt sinua, ettet katsoisi muiden profetioita, ettet vioittuisi ja 

joutuisi hämmennyksiin. Sinun täytyy olla esimerkkinä katraallesi, eikä etsiskellä profetioita 

muualta, vaan olla rauhallisesti siinä, mitä olen antanut sinulle. Toiveesi EI tule tuottamaan sinulle 

pettymystä. ” 
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235. Jeesus selittää voimakasta Sydämen Rukousta…  

Huokauksenne & Aikomuksenne on kaikki, millä on merkitystä 

 
VOIMAKAS SYDÄMEN RUKOUS, HUOKAUKSENNE & AIKOMUKSENNE ON KAIKKI, MILLÄ ON 
MERKITYSTÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Tammikuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon Jeesuksemme suloiset siunaukset ja läsnäolo kanssanne, Sydänasukkaat. No niin, 
tänään, kun tulin rukoilemaan, pyysin… ”Pyydän, jaa kanssamme, se mitä Sinulla on sydämelläsi ja 
mielessäsi, Herra.”  

Jeesus aloitti… ”Se, mitä on tulossa, on hyvin paljon Minun mielessäni, jatkuvasti.”  

”Jopa Minun enkelini ovat nyt tekemässä ylitöitä, niin sanoakseni, tuodakseen sisään 
pelastamattomia… tehden yhteyksiä, niin että Minun Henkeni voi liikkua sydämien päällä. Yritän 
olla etsimättä niitä, jotka ovat jatkuvasti torjuneet Minut. Minä yritän… mutta siitä ei ole mitään 
hyötyä. Minä rakastan heitä, Clare, Minun sydäntäni särkee heidän tekemänsä valinnat.”  

”Mutta on olemassa heitä, jotka ovat tulemassa mukaan, hitaasti, mutta tulossa. Ja he vahvistavat 
Minun Sydäntäni ja tuovat lupauksen ennallistetuista sieluista. Älä koskaan aliarvioi rukouksiasi, 
Minun Rakkaani. Minä tiedän, että sinä et tunne itseäsi voimakkaaksi rukouksessa, mutta jopa 
kuten sanoit tänään, kun Minun äitini mainitsi, että he ovat ilman viiniä… vaikka Minä en ollut 
valmis tekemään ihmettä, hänen hellän sydämensä vuoksi ja hänen tuntemansa murheen vuoksi, 
Minä tein sen joka tapauksessa.”  

”Katsohan, se on kaunis rukouksen ja esirukouksen muoto. Hän oli aina se, joka tunsi muiden kivun 
ja tuli Minun luokseni heidän taakkojensa kanssa. Hän ei ollut vain todella ensimmäinen kristitty, 
vaan ensimmäinen kristitty esirukoilija, joka tuli Minun luokseni. Minä en voinut vastustaa hänen 
kipuaan, siispä tein monia, monia asioita, joita kukaan ei voisi edes arvata Minun tehneen, vain 
koska hän lähestyi Minua sellaisen vilpittömän rakkauden kanssa, naapureitaan kohtaan.”  

”Ja tämä on se, mitä Minä olen yrittänyt opettaa sinulle rukouksesta. Sinun ei tarvitse olla 
äänekäs, liekeissä, täynnä kaunopuheisia sanoja, kyyneleitä ja eleitä. Enkä Minä sanonut, että 
rukoilkaa salaisesti yksityisyydessä ja Minä palkitsisin teidät?”  

”Kaikessa on kyse sydämen aikomuksesta. Kun te itkette apuun sielunne syvyyksistä, muiden 
ahdingon vuoksi. Minä välittömästi, välittömästi liikun toimintaan. Ei viiveitä, ei ehkä-sanoja. Ei, 
”Myöhemmin minä rukoilen paremman rukouksen.” Ei muodollisuuksia. Vain sydämenne avuksi 
itkeminen. Minä kuulen sen selvästi ja jopa enkelit seisovat huomioimassa, kun he kuulevat sen. 
Heidän silmänsä ovat täysin Minussa, odottamassa Minun käskyäni heilahtaa toimintaan.”  

”Sydämen avuksi itkeminen laukaisee liikkeelle tapahtumien ketjun Taivaassa; kaikki sielut 
tunnistavat Minut itkemässä avuksi siitä sielusta käsin. Kyllä, se on toinen asioiden välinen 
vuorovaikutussuhde. Minä itken avuksi teidän kauttanne.”  

( Clare ) Herra, tarkoitatko Sinä, että Sinä väräytät minun sydäntäni rukoilemaan Sinulle?  

( Jeesus ) ”No niin, ei tarkalleen. Kun itken apuun sinusta käsin, se tapahtuu, koska meidän 
sydämemme ovat liitossa ja Minä vastaan teidän aikeisiinne. Minä odotan sinun tekevän aloitteen 
itkeä. Tiedätkö mikä kaikkein useimmin estää sinua, Clare?”  

( Clare ) Epäusko?  
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( Jeesus ) ”Kyllä, mutta Fariseus henki on se, mikä lannistaa ja vaatii muodollisia rukouksia: käsien 
ylös nostamista, rinnan lyömistä. Mikään näistä eleistä ei väräytä Minun sydäntäni toimintaan, 
ellei sitä seuraa aito veljen rakkaus. Jotkut ovat sitä mieltä, että nämä elehtimiset tekevät 
rukouksen. Oi ei, kaukana siitä. Muistatko pikku Audreyn?”  

( Clare ) Kyllä, tyttö, joka oli täysin työkyvytön, mutta kun ihmiset tulivat vierailemaan hänen 
luonaan ja hänen äitinsä luki hänelle rukouspyyntöjä, joitakin ihmeellisiä ihmeitä tapahtui. Minä 
jopa muistan, että ryhmä naisia kävi läpi kemoterapiaa ja he tulivat ja lähtivät ja polttava kipu 
hoidosta oli täysin poissa ja pian sen jälkeen pikku Audreylle manifestoitui kemoterapian 
polttohaavoja joka puolelle hänen ruumistaan.  

( Jeesus ) ”Tässä on lapsen puhdas sydän. Minä tulin hänen luokseen sinä päivänä, kun hän hukkui 
altaaseen ja hän valitsi olla Minun parantamisen instrumenttini. Minä näytin hänelle kaikki 
ihmiset, joita hän koskettaisi vain rukoilemalla sydämessään ja hän nöyrästi vastaanotti sen 
toimeksiannon, Clare. Ja nyt hän on Taivaassa Minun kanssani.”  

( Clare ) Vau, en tiennyt, että hän on kuollut. Siispä, katsoin ja hänen palvelutoimensa kesti 20 
vuotta. Hän hukkui altaassa 3-vuotiaana ja kuoli 23-vuotiaana. Hämmästyttäviä ihmeitä on liitetty 
hänen esirukoilemiseensa.  

( Jeesus ) ”Kaikki, mitä Minä voin kertoa, on että hän on hyvin pyhä sielu, joka sanoi ”kyllä” joka 
kerta, kun Minä toin hänelle tapauksen. Hän sanoi aina… ”Kyllä, Minun Herrani.” Se maksoi hänelle 
paljon, mutta hän ei koskaan sanonut ei.”  

”Tuokaa Minulle sydämenne, rukoilkaa sydämestänne, antakaa kaikkien asioiden tulla Sydämestä, 
missä Minä asun. Älkää tulko jymäytetyiksi uskomaan, että rukouksenne olisivat arvottomia, se 
vähentää teidän tehokkuuttanne. Teidän täytyy liittää näihin sydämen itkuihin usko, että Minä 
todella vastaan. Tunnistakaa ja tietäkää, että sillä nimenomaisella hetkellä, kun te itkette Minua 
apuun, Minä liikun toimintaan sen sielun puolesta, jonka puolesta te rukoilette. Minä rakastaisin 
kaikkien Minun Sydänasukkaitteni muistavan tämän ja soveltavan sitä nyt näihin viimeisiin päiviin 
Maapallolla. Tämä tulee tuomaan sadonlisäyksen.”  

”Monet teistä tulevat järkyttymään hedelmästä, joka tuli näistä spontaaneista hetkistä, kun teidän 
sydämenne liikuttui sääliin. Minä kerron teille nyt, niin että te voitte harjoittaa uskoanne 
enemmän ja enemmän joka kerran, kun kuulette tai näette epätoivoisen tarpeen. Minun 
Morsiameni, Minä seison odottamassa vierellänne. Minä odotan teidän tunnistavan nämä tarpeet 
ja itkevän Minulle ODOTTAEN, että Minä tulen toimimaan juuri sillä hetkellä.”  

”Oi, kuinka Minua miellyttävää on uskon rukous Minulle. Oi, kuinka Minä arvostan sieluja, jotka 
tulevat liittämään avuksi huutoihinsa uskon, tietäen sydämissään, että Minä olen rakastava, 
armollinen ja uskollinen Jumala, joka välittää syvästi ja tarvitsee vain vähän provosointia 
liikkuakseen kadotettujen ja kärsivien puolesta. Kyllä, Minä kuulen teidän sydäntenne itkut. Kyllä, 
Minä vastaan niihin rukouksiin, aivan kuin olisitte viettäneet yön esirukoillen. Miksi, te kysytte 
Minulta. Koska aikaa on vähän ja Minulle merkitsee hyvin paljon pienin sydämen aikomus.”  

”Tulkaa Minun luokseni, Minun rakkaat. Tulkaa Minun luokseni muiden puolesta tuntemanne 
kivun vuoksi ja Minä tulen muuttamaan ne ihmeiksi. Siunattuja ovat he, jotka ottavat nämä sanat 
sydämeen ja ottavat ne käyttöön.” 

 

 



 
81 

 

236. Jeesus puhuu Troijan Hevosesta Euroopassa & Juoruilun ja Panettelun Vaara 

 
MAAHANMUUTON TROIJAN HEVONEN EUROOPASSA, JUORUILU & PANETTELU 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Tammikuuta, 2016. 

Jeesus aloitti… ” Minä rakastan sitä tapaa, miten te olette suunnanneet itsenne Minun viesteihini, 

Sydänasukkaat. Minä olen niin mielistynyt teidän keskittymiseenne ja tottelevaisuutteenne. 

Tietäkää, että näinä muutamina seuraavina viikkoina tulee olemaan monia, monia yrityksiä syöstä 

teidät kurssiltanne. ” 

” Vihollinen on juonimassa lannistamisen ja huomion pois kääntämisen aaltoja. Lannistaminen 

tulee ensin, johtaen teidät etsimään asioita, jotka kääntävät huomion muualle. Älkää langetko 

näihin juoniin, pikemminkin pysykää turvassa siinä, mitä Minä olen teille antanut – ei vain rukous 

hetkissänne vaan viesteissä myös. Pitäkää huomionne valtameressä kuten suuren laivan kapteeni. 

Yhden asteen virhe voi johtaa väärään määränpäähän. ” 

” Kaikki te olette suuria laivoja täyteen lastattuina aarteilla, mausteilla, kullalla ja hopealla, 

hajusteilla ja kallisarvoisilla kivillä, jotka ovat kaukaa. Ja ilkeyden merirosvot ovat ottaneet myös 

kaikki teidät maalitauluikseen ja he haluavat varastaa aarteet, jotka Minä olen kertonut. Siksi 

teidän täytyy pysyä kurssissa ja valppaina. ” 

” Tulee olemaan lisää yrityksiä häpäistä tätä kanavaa ja aiheuttaa sen, että hylkäisitte astiat, jotka 

ovat palvelleet teitä täydestä sydämestään. Jatkakaa heidän kunnioittamistaan, suojelemistaan ja 

tukemistaan, tietäen, että he ovat haavoittuvaisia ihan niin kuin te loputkin ja paholaiset haluavat 

ryöstää heidät myös. Teidät on opetettu hyvin kieltäytymään sotkeutumasta riitoihin ja 

hyödyttömiin perusteluihin. Jopa vain yksi askel… yksi juorun lause on vahingollista sieluillenne. 

Pyydän, jatkakaa kaikkien juoruilun muotojen välttämistä ja Minun pappieni vähättelyä. Ei vain 

Claren, Ezekielin ja Carolin, vaan myös muiden uskollisten palvelijoiden, jotka ovat valmistelleet 

teitä tähän aikaan. ”  

” Vihollisen pääajatuksena on hajota ja hallitse. Aiheuta kiistoja ja sanaharkkaa ja provosoi toisia 

ottamaan puolia niin että loppujen lopuksi ravinto, jota Minä olen teille antanut ja jatkan 

antamista, voidaan ottaa teiltä pois. Tietäkää, että tätä on ilmassa, vihollinen suunnittelee 

kunnianloukkauksia teitä ja muita uskollisia astioita vastaan. Siunattu on se palvelija, joka kuulee ja 

tottelee. Pyydän, vaikka se olisi kuinka houkuttelevaa, älkää arvostelko muita pappeja ja ihmisiä, 

jotka hyökkäävät tätä kanavaa vastaan. Pikemminkin rukoilkaa heidän puolestaan ja Minä poistan 

aseet heidän käsistään ja muutan ne tehottomiksi. ”  

” Teidän suurin suojanne on pyhyys ja kieltäytyminen tuomitsemasta toisia. Monilla on monia 

mielipiteitä, ja valitettavasti paljon siitä mitä ehdotetaan, on mielipide, eikä Minulta. Siis 

muistakaa erottelukyvyn työkalunne ja jos teidät saatetaan menettämään rauhanne, olkaa 

varuillanne; tämä on vihollisen hyökkäys muoto numero yksi. Jos jatkatte heidän kuuntelemistaan, 

jotka vähättelevät muita, se totisesti on vuoto astiassanne. Armot virtaavat vuotokohdasta ja 

menetetään tämän vakavan vian takia. Tuomio on Minun ja teidän turvallisin asennoitumisenne 

on välttää näitä myrkkyjä ja tarrautua siihen, mikä on oikeamielistä ja hyvää, jopa armon 

antamista vihollisillenne – mutta ottamatta yhtään heidän myrkkyään. ”  
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” Minun Morsiameni, te olette tyrmäävän kauniita ja vihollinen vihaa pelkkää mainintaakin teistä.. 

Siksi hän on ryhtynyt sotaan tätä kanavaa vastaan. Hän ei siedä silmissään veljellisen rakkauden, 

kärsivällisyyden ja toisesta välittämisen kauneutta. Hän vihaa teitä sen takia. Muilla kanavilla hän 

on onnistunut aiheuttamaan hajaannusta, yhteenottoja ja panettelua, mutta täällä hän on ollut 

surkea epäonnistuja; siksi teidät on otettu maalitauluiksi. Teidän valppautenne ja 

tottelevaisuutenne tulee pitämään teidät Minun Rauhassani. ” 

” Asiat jatkavat jäytämistään ja kehittymistään kulissien takana kuin hyvin öljytty kone. Paha on 

ottamassa nopeasti jalansijaa ympäri maailmaa. Te tulette näkemään jokaisen suuren 

kansakunnan kaatumisen, kun maahanmuuton Troijan Hevonen jatkaa tunkeutumistaan Euroopan 

hallituksiin. Ymmärrättekö? Tämä on tahallista, tämä on suunniteltua, tämä on onnistumassa. Se 

mitä juuri nyt olette todistamassa maailmassa, on kansallisen itsemääräämisoikeuden tuho ympäri 

maailmaa. Johtavien kansakuntien täytyy kaatua, jotta yksi maailman hallitus voitaisiin perustaa. 

Näyttämöä valmistellaan Anti-Kristukselle tulla hallitsemaan koko maailmaa, tuhoamaan kaikki 

kulttuurit ja hallitukset niin että yksi laki, yksi usko ja yksi kansakunta voidaan asettaa virkaan. ” 

” Se ei koskaan tietenkään tule onnistumaan millään aikavälillä, mutta tämä on suunnitelma, kuten 

myös tämän planeetan köyhien tuho. Kyllä köyhät, rammat ja vanhukset on otettu maalitauluiksi 

ja tuhottaviksi. Ne, jotka eivät tue tätä maailmanlaajuista hallintoa, on myös otettu maalitauluiksi. 

Persoonallisuus tuhotaan ja he, jotka on valmisteltu hallitsemaan, tulevat nousemaan valtaan. ” 

” Minä tulen ennallistamaan kansallisen itsemääräämisoikeuden ja kansakuntien uskon, ne tulevat 

tunnustamaan Minut pelastajakseen ja hallitsijakseen. Me tulemme nauttimaan 

ennennäkemättömästä rauhasta niin kauan kuin vihollista estetään etenemästä. Te tulette 

oppimaan naurun ja ilon tapoja, erityisesti niissä paikoissa, jotka ovat olleet kaikkein raskaimmin 

alistettuja ja kovaosaisia. ”  

” Kaikki tulevat nauttimaan kohtuuden mukaisen tason elämästä ja oikeudenmukaisuus tulee 

hallitsemaan. Pitäkää silmänne tässä päämäärässä, Minun Rakkaani. Ja te, jotka luette tätä 

Taivaaseennoston jälkeen, pitäkää mielessä… ilo tulee tämän pitkän koettelemuksen jälkeen, ilo ja 

todellinen hengen kukoistaminen ja elämä on tulossa. Älkää vaipuko epätoivoon, sillä synkimmällä 

hetkellä Minä tulen ja ennallistan oikeudenmukaisuuden tälle Maapallolle. Sillä välin, tarrautukaa 

Minuun, opetelkaa seuraamaan yksinomaan Minun teitäni. Ihmisten tiet ovat tuloksettomat ja 

johtavat vain kuolemaan. Tämä maailma elää nyt todeksi ihmisten teiden tuloksia. Siksi Minä anon 

teitä seuraamaan Minun teitäni seurauksista välittämättä. ”  

” Minä tulen palkitsemaan teidät runsaasti oikeaan aikaan. Epäoikeudenmukaisuus ja korruptio 

eivät tule hallitsemaan ikuisesti. Minä tulen perustamaan Minun Valtakuntani ja te tulette 

elämään rauhassa, ilossa ja sielun kukoistuksessa. Siis, älkää antako periksi masennukselle. 

Pikemminkin, säilyttäkää asemanne, tietäen lopullinen lopputulos… Voitto on MEIDÄN. ”  

” Etsikää Minua, kunnes löydätte Minut. Luottakaa Minun ohjeisiini ja teillä tulee menemään 

hyvin. Älkää pelätkö niitä, jotka voivat tappaa kehon; pelätkää pikemmin Sitä, joka voi määrätä 

teidät ikuiseen kidutukseen, missä madot eivät koskaan kuole, tuli ei koskaan sammu ja 

tuskanhuudot kuuluvat käytävillä ikuisuuden. ” 

” Tämä paikka on viimeinen pakopaikka laittomille, ei teille. Se on kidutuksen paikka pahoille 

hengille, ei Minun loistokkaille Luomuksilleni: ihmiselle, joka on tehty Meidän kuvaksemme. Siis, 
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älkää salliko vihollisen varastaa teiltä teidän Taivaan kansalaisuutta. Tarrautukaa Minuun mitä 

tahansa se tulee teille maksamaan ja löydätte sieluillenne levon. ” 

 

 

237. Jeesus sanoo: Minä en ole Mannekiini 

 
JEESUS SANOO… MINÄ EN OLE MANNEKIINI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Tammikuuta, 2016.  

( Clare ) Herran läsnäolo käärii teidät kuin lämmin peitto, rakkaat Sydänasukkaat!  

Herra ja minä olimme tanssimassa yhdessä. Me tanssimme ja tanssimme, luulen että noin 
puolentoista tunnin ajan ylistyksessä.   

Kun tulin pois ylistyksestä, Hän sanoi… ”Rakkain Clare, etkö sinä tiedä, että kun Minä pitelen sinua, 
Minä olen todella läsnä sinulle, ajatellen sinua, en ajelehtimassa pois, vaan kytkeytymässä sinun 
sielusi sulouteen? Sinä tanssit Minun kanssani kuin Minä olisin mannekiini. Miksi sinä et yhdisty 
Minuun enemmän?”  

( Clare ) Minun täytyi nauraa, kun kuulin sen, mutta tiesin, että ajatukseni harhailivat, luulen että 
se oli niin. ”Olen väsynyt, Herra. Ja minulla on vaikeuksia keskittyä?”  

( Jeesus ) ”Epäuskoa ehkä?”  

( Clare ) Ei… ei taas.  

( Jeesus ) ”Taas. Minun Rakkaani, pyydän, keskitä koko olemuksesi Minuun, ”koska Minä todella 
olen siinä, todella Minä olen sinun, todella.”  

”Mutta vastaanottaaksesi yhteisen aikamme hyödyt, Minä todella tarvitsen sitä, että keskityt 
Minuun, Minun kiintymykseeni sinua kohtaan ja sinun kiintymykseesi Minua kohtaan. Minä en ole 
mannekiini. Minä en ole edes mies. Olen enimmäkseen sinun Rakastettu Jeesuksesi, joka on niin 
rakastunut, niin innostunut, niin hellästi toivoen olevansa sinun kanssasi, todella… ilman, että 
mielesi ajelehtii täällä ja siellä. Vain kärsivällisesti odottaen sinun uskovan tarpeeksi, että yrittäisit 
saada vilauksen Minusta ja kun silmämme kohtaavat, Minun Sydämeni liitelee. Niin monia asioita 
on sidottu vain siihen yhteen vilkaisuun. ”Hengestä henkeen, sydämestä sydämeen, mielestä 
mieleen, kaikki nämä ihanat paikat, missä sinun Jumalasi vastaanottaa kunnianosoituksen, joka 
Hänelle kuuluu. Se, että olet väsynyt tai ajatuksesi harhailevat, on sinun työsi kukistaa ne ja olla 
läsnä todella Minun käsivarsillani.”  

”Taivas on sinun silmissäsi, huulillasi, sydämessäsi. Ole yhteydessä Taivaan kanssa hengellisesti, 
Minun rakkaani. Ole yhteydessä Minun kanssani hengellisesti siellä, käytä hyväksesi eläviä vesiä, 
jotka virtaavat Isän Valtaistuimelta ja virtaavat sinun sydämeesi sieluja varten. Täältä voitelu 
virtaa, itse elämän lähteet; meidän elämämme nyt ja ikuisesti. Kun käytät hyväksesi näitä, sinulle 
suodaan näkemystä Sinun Jumalasi Sydämeen, näkemyksiä jaettaviksi murtuneen maailman 
kanssa – maailman, joka on mittaamattoman hämmentynyt.”  

”Nämä tapaamisajat valmistelevat sinua edessä oleviin haasteisiin, mutta sinun täytyy saada 
suurin osa niistä.”  

( Clare ) Vastasin Hänelle… ”En tiedä mitä minulle tapahtui Herra, olin niin tokkurassa.” 
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No niin, tokkurassa ja meillä oli myös paljon keskeytyksiä eilen, paljon ihmisiä kävi.  

Jeesus sanoi… ”No niin, sinulla on lääkkeitä siihen.”  

( Clare ) Hän puhui minun kahvijuomistani, joita minä teen. Haluatko, että tulen takaisin 
ylistykseen, Herra?  

( Jeesus ) ”Mitä mieltä sinä olet?”   

( Clare ) Ajattelin ”kyllä, tule vain.”Ja niinpä otin nokoset ja palasin puolen tunnin kuluttua ja vain 
ohjelmoin pienen tabletti-tietokoneeni soittamaan sattumanvaraisesti lauluja, kuten Pyhä Henki 
johdatti. Yksi lauluista, joka tuli esille, oli ”Laulujen Laulu”, jonka Ezekiel ja minä nauhoitimme 
yhdessä, ennen kuin menimme naimisiin, kun me olimme vain ystäviä. Oivalsin myöhemmin, että 
sen rakkauslaulun Herra lauloi minulle Ezekielin kautta. Vähänpä minä oivalsin, että se oli minun 
tuleva aviomieheni, joka lauloi sen Hänen puolestaan. Se on noin 20 minuuttia pitkä ja syvällisen 
suloinen. Voitte löytää sen Ezekielin laululistasta.  

Mutta tällä ylistyskerralla minä todella sain yhteyden Herran kanssa, se oli todella suhteemme 
syvenemisen aikaa. Sitä jatkui noin kolmisen tuntia. Pystyin tuntemaan, että tein Hänet niin 
onnelliseksi!  

Herra, olen tässä jälleen, haluatko Sinä jatkaa viestiä? 

( Jeesus ) ”Minun rakas Clare, niin paljon on tapahtunut elämässäsi, sinun on vaikeata erottaa 
lauluja niistä ajoista ja Minä tiedän, että sinä ponnistelet muistaaksesi menneen. Mutta se laulu 
erityisesti ilmaisee Minun tunteeni sinua kohtaan, niin monella tavalla, että et voi edes kuvitella.”  

( Clare ) Sivuhuomautuksena vain, että olen aina kaivannut ymmärtää Laulujen Laulun (Korkea 
Veisu) vertauskuvat. Se on aina ollut jotakin, jonka olen halunnut tietää.  

Vastasin Hänelle… ”Todellako, Herra?”  

( Jeesus ) ”Etkö olekin sanonut, että Minä olen romanttinen?”  

( Clare ) Kyllä olen.  

( Jeesus ) ”No niin, Minä olen romanttinen, paljon enemmän kuin voit käsittää. Niin monia 
kärkeviä vertauskuvia sen laulun sanoissa. Niin paljon hengellistä syvyyttä ja kauneutta. 
Esimerkiksi, parhaimman mirhan tippuminen lukosta… se on heijastusta Minun Morsiameni 
kärsimyksestä Minun puolestani.”  

Minä nousin avaamaan rakkaalleni ja minun käteni tiukkuivat (valuivat) mirhaa, sormeni sulaa 
mirhaa salvan (lukon) kädensijoihin. Korkea Veisu (Laulujen Laulu) 5:5.   

( Clare ) Jeesus, olen tässä. Minä olen vain niin tyhjä.   

( Jeesus ) ”Ja mitä uutta siinä on?”  

( Clare ) Hmmmm… ei mitään?  

( Jeesus ) ”Aivan oikein, ei mitään.”  

”No niin, Minä toivon, että Minun Morsiameni nyt pitää silmänsä Taivaissa, tietäen ja odottaen 
Minun tulevan hetkenä minä hyvänsä. Minä odotan hänen odottavan Minua. Minä odotan hänen 
viettävän merkittävän ajan valmistautumalla hänen vierailunsa hetkeen.”  

”Kyllä, Saatana tulee yrittämään tehdä väärennöksen siitä, mutta Minä en tule sallimaan sitä 
puhdassydämisille.”  
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”Niin paljon huomiota kiinnitetään niin moniin sanoihin, kun kaikki, mitä Minä haluan, on, että 
huomio kiinnitetään Minuun ja yksin Minuun.” 

 

 

238. Jeesus sanoo... Sotarummut kumisevat Taivaassa 

 
25.01.2016 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

Olkoo Herra kanssanne, sydänasukkaat. 

Hän aloitti... ”Sotarummut kumisevat Taivaassa.” 

Taivaassa? 

”Voi kyllä, ne kumisevat, sillä Isäni sydän on sairas sen vuoksi, mitä vihollinen on tehnyt Hänen 

ihmisilleen ja luomakunnalleen. Hän on sairas viattomien kärsimyksien johdosta ja on 

valmistelemassa loppua tälle pahuudelle. Tämä on yhtälailla henkinen taistelu, kuin fyysinenkin.” 

Ja kun Hän mainitsi sotarummut, minä ajattelin jotain kelttiläistä ylistysmusiikkia, jossa on rummut 

mukana. Sellaista, joka on hyvin hyvin intensiivistä. ’Se on myös taistelukenttä, henkinen 

taistelukenttä’. Se on ’Firelands’ albumilla ja siinä on hyvin intensiivinen rummutus kohta, jota 

olemme käyttäneet ennen ylistystä, taistellessamme vihollista vastaan. Ja on sanottu, että 

rumpurytmi edustaa sydämenlyöntiä. Siispä, kun Herra sanoi, että Hänen Isänsä sydän on 

sairastunut sen johdosta, mitä vihollinen on tehnyt. Silloin käy järkeen, että olisi rummutusta, 

koska se edustaa Hänen sydäntään. 

Herra jatkoi... ”Tulee olemaan pelastumisia, spektaakkelimaisia ja yliluonnollisia pelastumisia 

teidän rukoustenne johdosta, Minun morsiameni. Kyllä, tuomion täytyy tulla maan ylle, mutta 

Minun sydämeni on niin herkkä morsiantani kohtaan ja Minä olen herkistynyt hänen rukouksilleen 

hänen perheidensä puolesta. Minä toivoisin, että teillä kaikilla olisi rauha siitä, että Minä olen 

uskollinen ja olen kirjannut ylös jokaisen kyyneleenne perheidenne puolesta. Enkeleille on jo 

annettu toimeksiannot. Niin paljon armoa tullaan antamaan morsiameni rakkaiden puolesta, sillä 

hän kaikista ihmisistä on saanut kovimmat iskut perheenjäsenten joukosta. Hän on ollut 

maalitettuna ja vaikka vapaalla tahdolla on aina viimeinen sana sanottavana, Minä tiedän kuinka 

liikautetaan ihmisten sydämiä. Eikö ole kirjoitettu, ’Kuin kastepuro on Herran kädessä on 

kuninkaan sydän, Hän ohjaa sen minne tahtoo.’ Sananl. 21:1 Se koskee myös heitä, jotka ovat 

sinulle rakkaita.” 

Kiitos Herra. Tiedän, että monille tämän kuuleminen on helpotus. 

”Ei ole mitään helppoa siinä, mitä on tulossa. Mutta Minä en halua rakkaideni sydämien olevan 

suunniltaan heidän rakkaidensa kohtaloiden tähden. Muista, että Minä rakastan heitä enemmän, 

kuin sinä koskaan pystyisit. Enkä Minä koskaan luovuta. En edes kovimpien sydämienkään kanssa. 

Voit lohduttautua sillä faktalla, että kristittyjen pelastus tulee järkyttämään monet siihen 

todellisuuteen, jota he ovat vältelleet.” 

”Minä olen tehnyt valmisteluja rakkaittesi sydämissä. Sinä et voi nähdä tai kuulla niitä, mutta Minä 

olen laskenut sen sortin perustuksen, että kun todistettavat tapahtumat koittavat, kova kuori tulee 
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todellakin murtumaan ja he tulevat antamaan elämänsä Minulle kovasti katuen.Yksi suurimmista 

asioista, mitä voit tehdä valmistellaksesi heitä, on olla poikkeuksellisen rakastava ja 

anteeksiantava. Se kantaa suloisuutta, joka on avain kenen tahansa sydämeen. Pahinta, mitä voit 

tehdä, on saarnata tuomiosta ja helvetistä.” 

”Olisit hämmästynyt, jos tietäisit, miten moni tietää olevansa matkalla helvettiin, mutta eivät 

yksinkertaisesti pysty tuomaan itseään siihen pisteeseen, jossa olisivat valmiita muuttumaan. 

Kristittyjen pelastus tulee muuttamaan tämän. Se tulee olemaan kova todiste siitä, että Minä olen 

olemassa. Helvetti on olemassa. Yhtä todellisena, kuin sinä olit heidän elämässään, hetkeä ennen 

kuin Minä siirsin sinut maan päältä.” 

”Vaikein pala Minulle, Clare, ovat ne elämät, jotka tulevat katoamaan katastrofien ja sotien 

yhteydessä. Niiden sielujen elämät, jotka eivät koskaan katuneet. Jotka eivät koskaan välittäneet 

mistään muusta, kuin ruumiinsa tarpeista. Joilla ei koskaan ollut aikaa Minulle. Samalla tavalla kuin 

sinä mietiskelit samalla kun puhuin sinulle, etkä tiennyt sitä. Niin kaikki sotilaat kantavat 

mikrosirua, joka vaikuttaa heidän tapaansa ajatella. Ei ainoastaan armeijan kulttuuri muokkaa 

ihmistä. Vaan on myös mikrosiru, joka vaikuttaa heidän herkkyyteensä Minua ja rakkautta 

kohtaan.” 

Tiedäthän, kun Hän sanoi tämän, ystävät – Minulla oli vaisto ja tunne siitä, että tätä on käytetty 

itseasiassa aika pitkän aikaa. Se ei ole vain uusi asia. Luulen, että olemme vasta havahtumassa 

siihen. Tämä on vain minun mielipiteeni. 

Hän jatkoi... ”Tähän sääntöön on olemassa poikkeuksia, mutta fakta on, että on paljon vaikeampaa 

päästä kosketuksiin herkkiin ja hengellisiin tuntemuksiin. Etkö tiedä... Minä en jätä heitä omilleen, 

mutta Minä ohitan tämän laitteen. Joka tapauksessa sillä on vaikutuksensa. Minä en hylkää 

yhtäkään sielua hallituksen petoksille, en yhtään. Minä löydän keinon koskettaa heitä. Minä löydän 

keinon tuoda Minun valoni heidän pimeytensä keskelle. He voimistuvat ja puhdistuvat, jotka 

lukevat päivittäin kirjoituksia, ihan niin kuin kaikki muutkin.” 

Ajattelin itsekseni kun Hän sanoi sen... ’Miksi kerrot minulle näitä asioita, Herra?’ 

Ja Hän sanoi... ”Miksikö kerron näitä asioita? Koska ne painavat raskaasti sydäntäni, rakkaani. 

Minä jaan niitä kanssasi, koska olet puolisoni ja Minä haluan sinun ymmärtävän jotakin siitä, mitä 

Minä joudun kokemaan joka päivä.” 

”Sotia ollaan käynnistämässä Taivaissa juuri nyt, jotta sieluja tuotaisiin Minulle näinä viimeisinä 

tunteina. Paljon siitä tapahtuu maahanmuuttajien parissa, joiden elämät ovat revittynä 

perustuksiin asti ja se on saanut heidät huutamaan Minua enemmän kuin koskaan. Minä olen 

koskettamassa heitä Minun rakkaudellani. He turvautuvat Minuun kovemmin kuin koskaan ennen 

ja heidän pakolaisleireissään on satoa korjattavana. Kaikki tämä on osa Minun suunnnitelmaani 

käyttää hyvään  sitä pahaa, mitä vihollisen on suunnitellut. Ja tuoda eksyneet kotiin Minun 

luokseni.” 

”Pitäkää yllä keskittymistänne , morsiameni. Pitäkää sydämenne ainoastaan Minua varten, että 

jälleennäkemisemme olisi Riemuisa.” 
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239. Jeesus selittää… Kun Kauhu iskee & Kokekaa haltioitunutta Vapautta 

 
KUN KAUHU ISKEE & KOKEKAA HALTIOITUNUTTA VAPAUTTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Tammikuuta, 2016.  

( Clare ) No niin, tänään minulla on vähän tunnustettavaa. Satuin katsomaan yhtä arkeologi Ron 
Wyattin videota. En tiedä teistä, mutta minä rakastan aarrejahtia! Rakastan olla ulkoilmassa ja 
löytää kauneutta, siksi minä rakastin luontovalokuvausta niin paljon. Mutta aarrejahti Jumalan 
todistusaineistosta – se on vain ylivoimaisen ihmeellistä!  

”Oi, Herra – kaikkien tekemisesi asioiden ihme on niin ylivoimaista! Mitä enemmän näen, sen 
hämmästyneempi olen, että Sinä alennut puhumaan minun kanssani.”  

( Jeesus ) ”Rakkaani, miksi etsit eläviä kuolleitten keskeltä?”   

( Clare ) Mutta Herra, kunnia siitä, mitä Sinä olet sanonut ja tehnyt, merkit, joita olet jättänyt 
jälkeesi, Sinun uskollisuutesi – se on huikeaa!  

( Jeesus ) ”Minä ymmärrän sinun viehtymyksesi. Yritä vain, ettet ole liian tohkeissasi, kun sinulla on 
työtä tehtävänä.”  

”Minun Rakkaani, näiden kaikkien todistusaineistojen tarkoituksena on pelastaa sieluja. Jopa yksi 
sielu. Ja TÄMÄ on työ, johon sinut on valittu. Siispä, älä hylkää asemaasi ratkaistaksesi kiehtovia 
mysteerejä. Seiso vahvana! Ja paimenna edessäsi olevaa laumaa.”  

( Clare ) No niin, Herra, arvelenpa, että minun on hyödytöntä kiistellä, että minun uskoni on 
kasvanut nopeasti?  

( Jeesus ) ”No niin, se on juuri se, mitä Minä näillä kaikilla merkeillä tarkoitin tehdä. Mutta älä anna 
niiden viedä SINUA pois. Minun Rakkaani, uteliaisuutesi tulee enemmän kuin täytetyksi Taivaassa. 
Mitään ei tulla pidättelemään sinulta.”  

( Clare ) Mutta minä haluan katsoa Moosesta ja Joosuaa ja palavaa vuorta. Ja mitä tapahtui toisille 
tauluille. Ja miksi hän rikkoi ne. Tarkoitan, että ymmärrän, että hän oli vihainen, mutta miksi hän 
rankaisi Sinua siitä? Ja kuitenkin olen tavannut hänet Taivaassa ja hän on niin nöyrä!  

( Jeesus ) ”Jokainen tekee virheitä. Ero hänen kokemuksensa Isän kanssa ja Israelilaisten käytöksen 
välillä – kaikkien ihmeitten jälkeen – vain särki hänen sydämensä. Että hän rakasti heitä tarpeeksi 
seisoakseen kuilussa, niin että heitä EI tuhottaisi. Ja Minä olen todistanut Minun armoni heidän 
kauttaan, jopa kuten on kirjoitettu Hoosean kirjassa.”  

( Clare ) No niin, Herra. Mitä sanottavaa sinulla on meille tänään?  

( Jeesus ) ”Minä rakastan sinua. Minä tiedän heikkoutesi, mutta sinä et saa tuhlata aikaa, Minun 
Rakkaani. Pyydän, yritä pysyä tehtävässä. Sinä aloitit niin hyvin. Pyydän, jatka Lajittelu-sivun 
täyttämistä. Kun Minä tulen sinua varten, se tulee olemaan savun ja kauhun keskellä, jopa kuten 
oli Siinain vuorella. Kyllä, vuori vapisi, savu nousi. Voimaa vapautettiin vuoren yläpuolella, ei 
tulivuoresta.”  

”Ja kuitenkin, se oli kauheaa katsottavaa. Kaikki, mitä on kirjoitettu, tulee tapahtumaan, juuri 
kuten on kirjoitettu. Jopa katsoen taaksepäin Siinaita, kaikki on täytetty kirjaimellisesti. Jokainen 
todiste vastaa sitä, mitä on kirjoitettu. Siinä on ongelma: useimmat ihmiset eivät ota Minua 
sanatarkasti ja vakavasti. Mooses otti. Ja hänen kauttaan, Minä jätin jälkeen Minun 
monumentaalisen todistusaineistoni Minun läsnäolostani ja ohjeet Minun Ihmisiäni varten.”  
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”Oi, Clare, niin monia mysteerejä vielä löydettävänä! Niin monia!”  

( Clare ) Minä haluan mennä, Herra. Minä haluan tuottaa Sinulle kunniaa Sinun meille jättämäsi 
todistusaineiston kautta! Oi, kuinka minä rakastaisinkaan sitä.  

( Jeesus ) ”Se on kuumaa, kovaa työtä, tarpeeksi uuvuttamaan loppuun kenet tahansa ihmisen. 
Täynnä monia vehkeilyitä, pettymyksiä ja vaaroja. Ron oli hyvin erityinen mies, hyvin uskollinen. 
Siksi Minä siunasin hänet niin monilla löydöillä. Hän kuunteli Minua ja totteli. Hänellä oli 
tilannetajua, epätavallista tilannetajua ja viisautta. Hän ei halunnut mitään muuta kuin todistaa, 
että Minun Sanani oli totta. Ja se oli kaikki, mistä hän välitti. Vauraus, kerääntyvät hyödykkeet – 
mikään niistä ei merkinnyt hänelle mitään. Jopa Kuninkaiden kunnia laitettiin sivuun. Hän tiesi 
eron maallisten kuninkaiden ja Kuninkaitten Kuninkaan välillä. Hän käytti elämäniän työskentelyyn 
Minun puolestani, Clare. Sairaana ja terveenä, vaarassa ja levossa. Hän tiesi, mitä oli särkeä 
öljypullo ja voidella Minut hänen rakkaudellaan. Hän antoi kaiken.”  

( Clare ) Oi, Herra. Se, mitä Sinä sanot, tuo kyyneleet minun silmiini.  

( Jeesus ) ”Kyllä. Hän oli ja hän on hyvin erityinen mies. Mutta sinä olet erityinen myös, Clare. Sinä 
olet antanut Minulle parhaasi, myös. Sinä tulet näkemään jonain päivänä. Sinun työsi on erilainen, 
Minun Rakkaani. Mutta se ei tarkoita, ettemmekö me voi mennä seikkailemaan ja katsomaan 
asioita, joita kukaan ihminen ei ole nähnyt.”  

( Clare ) Mutta minä haluaisin tuoda asiat valoon.  

( Jeesus ) ”Joka päivä Sinä tuot Minulle ihmisiä uudessa valossa. Eikö se ole tarpeeksi?”  

( Clare ) Kyllä, Herra. Vain minun sisälläni oleva pikkutyttö haluaa mennä tutkimaan ja löytämään 
aarteen. Sinä tiedät millainen minä olen. Oi, kuinka rakastaisinkaan valokuvat ne paikat JUURI 
oikeassa valaistuksessa!  

( Jeesus ) ”Kyllä, sinä rakastat leikkiä. Ja Minä rakastan leikkiä sinun kanssasi. Mutta meillä on viesti 
jaettavana, eikö olekin?”  

( Clare ) Anteeksi… 

( Jeesus ) ”Edetkäämme, Rakas. Kyllä, sen todellisuus, mikä on valtaava maailman, on liian paljon 
ihmisymmärrykselle – jopa heille, jotka suunnittelivat sen. Kun se kerran on alkanut, sillä on oma 
elämänsä ja pian se on heidän kontrollinsa ulottumattomissa. He eivät voi nähdä sitä nyt. Ja kun se 
tapahtuu, on liian myöhäistä. Mutta katsohan, Minä sallin sen. Minkään ei ole Minun kontrollini 
ulkopuolella.”  

”Kauhua tulee olemaan joka puolella. Siksi minä käytän niin paljon aikaa teidän kaikkien 
valmistelemiseen. Te ette voi edes alkaa ymmärtämään, mitä ympärillänne ja ympäri maailmaa 
tulee ilmi. Mutta teidät on valmisteltu seisomaan vahvoina. Kuitenkin jotkut tulevat murenemaan 
paineiden alla. Minä tulen kohtaamaan heidät siellä Minun armollani. Te ette voi alkaa 
ymmärtämään muutosten valtavuutta, mitä tämä Maapallo tulee käymään läpi.”  

”Sinä näit Minut kuljetuksen kanssa, merkiten rajoja. No niin, se alue ei tule enää olemaan 
Pohjoisnavalla. Pikemminkin enemmänkin sinun leveyspiirilläsi. Niin monia yllätyksiä. Mutta sillä ei 
ole enää merkitystä. Se, mistä Minä olen enemmän huolissani, on Minun Ihmisteni ja Minun 
Morsiameni valmiudesta. Minä haluan heidän ymmärtävän, että ruumiilla ei ole väliä. 
Pikemminkin henki-ihmisellä, olennolla, joka on heidän identiteettinsä ja joka elää. Minä en halua 
heidän olevan kauhuissaan lopun väestön kanssa, vaan olevan hyvin tietoisia, että heidän aikansa 
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ikuisuudessa on viimeinkin saapunut. Pian he tulevat olemaan vapaita elämään Minun kanssani. 
Eivät enää maallisten rajoitusten rajoittamia.”   

”Täytyy olla tunnistuksen piste, vikavirtasuoja, oivallus, että tämä EI ole heidän loppunsa – vaan 
vain heidän alkunsa. Kun tämä on kerran vakiinnutettu heidän sydämiinsä, mikään ei tule 
kauhistuttamaan heitä. Minä tarvitsen sitä, että te tuotte pelkonne Minulle, Minun ihmiseni. Minä 
tarvitsen teidän luottavan Minuun kuin ei koskaan aikaisemmin. Minä olen valmistellut teidät. 
Minä olen kertonut teille, mitä tulee olemaan. Minä olen luvannut, että Minä olen teidän 
kanssanne ja te tulette olemaan Minun kanssani.”  

”Te tulette kokemaan ekstaattista, haltioitunutta, vapautta sillä hetkellä. Minä haluan teidän 
muistavan sen ja luottavan siihen. Minun sanani ovat tosia, Minun lupaukseni varmoja. Eikä ole 
mitään, mitä Minä olen sanonut, mitä Minä en toteuttaisi, jota Minä en saisi tapahtumaan.”  

”Kun kauhu laskeutuu Maapallon ylle, te tulette seisomaan rohkeina ja vahvoina, sillä 
lunastuksenne on vihdoin viimein saapunut. Teillä ei ole mitään pelättävää. Tämä tulee olemaan 
merkki kaikille, että Minä olen asettanut Minun Ihmiseni sivuun. Minä olen valmistellut heidät. 
Minä olen heidän kanssaan. Kun koko muu maailma menee sokkiin, teillä on rauha. Tämä on 
Minun takuuni teille.”   

”Minun enkelini on asemissaan jopa nyt sen hetken valmisteluna, mutta teidän kaikkien pitää olla 
tietoisia siitä, että Minä todella elän sisällänne ja vierellänne. Psalmi 91:n täytyy saada vastakaikua 
jokaisella sydämenne lyönnillä.”  

( Clare ) Ja se, mitä haluaisin sanoa tässä, on että suurimmalta osalta Herra tulee pelastamaan 
Hänen Morsiamensa pois Maapallolta, mutta jotkut meistä tulevat juuttumaan minkä tahansa 
tapahtuvan keskelle. Ja se, mitä Hän on kertomassa meille tässä, on, että älkää olko peloissanne 
sillä hetkellä, se on meidän vapautemme, se on meidän lippumme Taivaaseen. Hän tulee pitämään 
meistä huolen ja minä uskon, että jopa kun jätämme ruumiimme, ennen kuin tunnemme MITÄÄN 
– me todella tulemme olemaan Herran luona. Siispä, tunsin johdatusta mennä kirjoittamaan Psami 
91 ylös sellaisella tavalla, että me voisimme samaistua siihen, toinen toiselle…  

Minä istun Korkeimman suojassa ja yövyn Kaikkivaltiaan varjossa. Ja minä sanon Herralle: ”Sinä 
olet minun turvani ja linnani. Minun Jumalani, Johon minä turvaan. Sillä Sinä päästät minut 
linnustajan paulasta ja turmiollisesta rutosta. Sulillasi Sinä suojaat minut ja minä saan turvan Sinun 
siipiesi alla. Sinun uskollisuutesi on kilpi ja suojus. En minä pelkää yön kauhuja, en päivällä lentävää 
nuolta, en ruttoa, joka pimeässä kulkee, en kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka 
tuhat kaatuisi sivultani ja kymmenen tuhatta oikealta puoleltani, ei se minuun satu. Minun silmäni 
saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. Sillä: ”Sinä, Herra, olet minun 
turvani. Korkeimman olen minä ottanut suojakseni – ei minua kohtaa onnettomuus, eikä vitsaus 
lähesty minun majaani.” Sillä Sinä annat enkeleillesi minusta käskyn varjella minua kaikilla teilläni. 
He kantavat minua käsillänsä, etten jalkaani kiveen loukkaisi. Minä kuljen leijonan ja lohikäärmeen 
ylitse, minä tallaan nuorta jalopeuraa (leijonaa) ja lohikäärmettä.”  

Ja Herra sanoo… ”Koska sinä rakastat Minua, Minä tulen pelastamaan sinut. Minä suojelen sinua, 
sillä sinä tunnet Minun Nimeni. Ja sinä huudat Minua avuksesi ja Minä vastaan sinulle. Minä olen 
sinun tykönäsi, kun sinulla on ahdistus, Minä vapahdan sinut, ja saatan sinut kunniaan. Minä 
ravitsen sinut pitkällä iällä ja suon sinun nähdä antamani pelastuksen.” (Psalmi 91:n loppu)  

( Jeesus ) Ja tässä Minä sanoisin, ikuisuudessa Minä tulen tyydyttämään teidät ja näyttämään teille 
Minun Valtakuntani kunniakkaat ihmeet. Teidän ikuinen palkkionne, jonka Minä olen varastoinut 
teitä varten. Ikuisia iloja Minun oikean käteni puolella. Olkaa rauhassa, Minun Ihmiseni, Minun 
Morsiameni. Kun kauhu iskee, tarttukaa Minun käteeni sitä tiukemmin. Asettukaa Minun siivilleni. 
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Viimeinkin, te olette vapaita! Sillä hetkellä te tulette kokemaan haltioitunutta vapautta! Muistakaa 
tämä.” 

 

 

240. Jeesus selittää…  

Itserakkaus & Uskon haaleus, pienet Ketut ovat niitä, jotka pilaavat Viinin 

 
ITSERAKKAUS & USKON HAALEUS… PIENET KETUT OVAT NIITÄ, JOTKA PILAAVAT VIININ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Tammikuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon Jeesuksen suloinen läsnäolo meidän kaikkien kanssamme, Sydänasukkaat.  

No niin, tämä on mielenkiintoista. Herra on tuominnut minut jälleen uskon haaleudesta ja siitä, 
kuinka päädyin siihen. Minä olen tuntenut tämän. Olen tuntenut, että kaikki ei ole aivan oikein 
Hänen ja minun välillämme, huolimatta kauniista armoista, joita Hän on antanut minulle 
rukouksessa. Olen ottanut pieniä vapauksia siellä täällä lihani vuoksi, mitä minun ei pitäisi tehdä. 
Ja se on ehdottomasti johtanut uskon haaleuteen, minun omassa sydämessäni tietyllä tasolla.  

Siispä minä aion jakaa tämän teidän kanssanne, koska tämä luultavasti on yksi kaikkein 
tärkeimmistä asioista, joita voimme pitää silmällä itsessämme.  

Jeesus aloitti… ”Pienet ketut ovat niitä, jotka pilaavat viinin, Minun Rakkaani. Pienet asiat, joita 
teet ja joita tiedät, ettei sinun pitäisi tehdä. Ne ovat merkkejä itserakkaudesta ja uskon 
haaleudesta Minua kohtaan, tiedäthän?”  

( Clare ) Kyllä, Herra, minut on kovin tuomittu. Minä ajattelin, että pieni poikkeus lihaa varten siellä 
täällä, ”ei mikään iso asia.” Väärin. HYVIN iso asia. Minä näen, missä Saatana tulee kuvioihin 
hitaasti, niin että ei huomaa menevänsä pois raiteiltaan. Loppujen lopuksi, et ole menossa 
tekemään velkaa tai ostamaan corvette-autoa… se on vain suklaapatukka.   

( Jeesus ) ” Sinä tiedät, miltä tuntuu, kun sormeesi tulee haava ja se vuotaa. Vaatii muutaman 
päivän parantua, erityisesti jos se on rystysessä. Sen aikaa, se on kipeä. Se saa koko kätesi kipeäksi. 
Vaikka se ei ole elämää uhkaava, se pilaa sinun ruumiisi toiminnan. Ja se on häiriötekijä.”  

”Sama pätee ihmissuhteisiin. Pieni välinpitämättömyys tekee kipeää. Kun niitä kertyy, ne tekevät 
tuhoa ja tuho täytyy korjata. Sinulle on annettu niin monia armoja, Clare. Sinulla ei todella ole 
mitään tekosyitä ottaa vapauksia, jotka loukkaavat suhdettamme. Vaikka sinulla on hyvin 
todellinen vihollinen yllyttämässä sinua näihin asioihin, silti sinä voit sanoa, ”EI” kun näitä pieniä 
piittaamattomuuksia ehdotetaan sinulle.”  

”Ei niin, että olisit voimakkaan fyysisen tai kemiallisen pakon alainen, pikemminkin kuin ”Min 
haluan sen.” Sinä voisit kieltäytyä merkiksi rakkaudestasi Minuun. Minä kunnioitan joka kerta, kun 
teet sen. Siispä, näet että välinpitämättömyys johtaa uskon haaleuteen… ja sinulla on voimassasi 
olla sallimatta sitä.”  

( Clare ) Siispä, Herra – kuinka Minä pääsen irti tästä?  

( Jeesus ) ”Kiellä itseltäsi enemmän, mene syvemmälle. Lopulta sinulla on läpimurto ja Minun 
suloisen läsnäoloni ennallistaminen. Näytä Minulle, että sinä välität, Rakkaani. Minä tiedän, että 
sinä olet tehnyt vakavia elämänvalintoja kunnioittaaksesi Minua. Mutta ymmärrä… pienet ketut 
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ovat niitä, jotka pilaavat jopa hienoimmankin viinin. Mitä korkeammalle menet, sen pidempi on 
pudotus alas ja sen enemmän vahinkoa se on tehnyt itsellesi, Minulle ja muille.”  

( Clare ) Typerä liha, näyttää siltä, että minä taistelen sitä vastaan ikuisesti.  

( Jeesus ) ”Kun teet päätöksen luopua itsestäsi, täysin, silloin kulku tulee helpommaksi. Pienet 
sallimiset, joita teet lihan vuoksi, mitkä eivät ole voimakkaita pakonomaisuuksia, ovat niin 
vahingoittavia. Pakonomaisuuksiin Minä annan armoja myös. Minä ymmärrän, kun ruumis 
tarvitsee jotakin, kuten esimerkiksi suklaata. Minä annan sinulle löysää niillä kerroilla, koska sinä 
yksinkertaisesti olet liian heikko.”  

”Kuinka ihmeellistä olisikaan, jos et olisi niin heikko. Mutta Minä käytän sitä auttamaan 
nöyryydessä. Nyt, Minä tiedän, kuinka pahalta sinusta tuntuu, mutta et ole vielä selvillä vesillä. Et 
ennen kuin täysin luovut itsestäsi. Ja Minä saattaisin lisätä, jopa kun olet tehnyt sen, sinä voit silti 
langeta. Paljon on liittynyt nöyryyteen, Minun Rakkaani. Sinun täytyy harjoittaa tietoista nöyryyttä. 
Toisin sanoen, ota jokainen ajatus vangiksi, nosta toisia tarkoituksellisesti ja alenna itsesi. Silloin 
kieltäytymisestä tulee helpompaa. Mitä alhaisempi sinusta tulee, sitä enemmän suojelusta ja 
armoa Minä tulen välittämään sinulle.”  

”Sinä olet viime aikoina juuttunut ylpeyteen. Se on aina merkki, että alentaminen on tulossa, niin 
sanoakseni. Pienuus, pienuus, pienuus. Mitä pienempi, sen parempi. Sinun olisi pitänyt kokea 
Minun äitini pienuus. Se ei ole mitenkään tunnettua Maapallolla, se on niin kaukana siitä, mitä sinä 
nyt kutsut nöyryydeksi. Jos kukaan olisi ollut yhtään pienempi Minun silmissäni, Minä olisin 
valinnut heidät.”   

”Todellakin hänen tietonsa Isästä sai hänet alentamaan itsensä. Hän näki itsensä paljon, kuten 
Minä näen hänet. Hyvin, hyvin, hyvin pienenä, merkityksettömänä ja vailla mitään ansioita. Hän 
antoi jokaisesta hyvästä asiasta kunnian Isälle, eikä pitänyt itsellään mitään. Hän näki kaikki muut 
hyveellisempinä kuin itsensä, eikä hän hetkeäkään tohtinut katsoa ja välittää tuomiota. Hän oli 
taipuvainen armeliaisuuteen ja myötätuntoon.”  

”Kaikki te, Minun Morsiameni, olisitte voineet oppia hänen esimerkistään. Mutta teillä on Minun 
esimerkkini jatkuvasta rikkonaisuudesta, nöyryydestä, armeliaisuudesta ja ymmärtämyksestä. 
Vaikka Minä olisin voinut tuomita porton, Minä valitsin olla tuomitsematta. Näettekö? Se on Isän 
työ. Mene nyt, Minun Rakkaani ja lepää vähän, me aloitamme uudelleen huomenna.”  

( Clare ) Herra, olen halukas tulemaan tehdyksi halukkaaksi. Minä vain toivon, ettei Sinun tarvitse 
käyttää sorkkarautaa minun oikaisemiseeni.  

( Jeesus ) ”Minun Rakkaani, Minä aina valitsen lempeimmän tavan opastaa sinua pyhyyteen.” 

 

 

241. Jeesus sanoo… Testejä on tulossa…  

Älkää antako ylpeyden lippujen liehua, pysykää nöyrinä 

 
TESTEJÄ ON TULOSSA… ÄLKÄÄ ANTAKO YLPEYDEN LIPPUJEN LIEHUA, PYSYKÄÄ NÖYRINÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Tammikuuta, 2016. 

( Clare ) Siunatkoon Herra meitä kaikkia viisaudella ja rauhalla, Sydänasukkaat. 



 
92 

 

No niin, Minä olen yhä tavallaan kelaamassa minun korjaustani eilen. Minä yhä yritän saada sen 

kaiken sydämeeni ja ymmärtää ja antaa itselleni anteeksi. Ja minulla on ollut vaikeaa tänään, vain 

tietäessäni, että petin Herran. Se on todella surettanut minun sydäntäni. Siispä, ensimmäinen asia, 

mitä Hän sanoi minulle, kun Hän tuli luokseni rukouksen aikana oli…   

( Jeesus ) ” Sinun kamppailusi ovat melkein ohi, Clare. Älä petä Minua nyt.” 

( Clare ) Minä en tiedä mitä sanoa, Herra – kuin että minun sydämeni on kipeä. 

( Jeesus ) ” Tämä seuraava kuukausi on hyvin, hyvin ratkaiseva ja tärkeä niille, joita sinä johdat. 

Heidän täytyy olla tietoisia tilanteesta. Paholaiset epäilevät, että tämä on heidän viimeinen 

mahdollisuutensa raahata sieluja alas Helvettiin, niin paljon enemmän kuin tavanomainen 

valppaus on tarpeen säilyttääksenne sielunne.” 

” He aikovat tulla teidän peräänne joka suunnasta. Kiusauksia, joille te ette edes ajatelleet 

olevanne alttiita. Minun neuvoni teille kaikille on, että pitäkää matalaa profiilia, matalaa, matalaa 

– matalampaa kuin koskaan aikaisemmin elämissänne. Älkää antako ylpeyden lippujen liehua, 

joihin he voivat kiinnittyä ja asiat tulevat menemään oikein teitä kohtaan. He ovat katselemassa 

lietsoakseen ylpeyttä teidän sydämissänne kaikilla keinoilla, joilla pystyvät. Kieltäytykää siitä. 

Yksinkertaisesti välttäkää tuhoisaksi muodostuva tilanne. Teidän valppautenne tulee säästämään 

teidän sielunne ja ehkä jopa ympärillänne olevien sielut. Kun paholaiset ottavat teidät 

maalitaulukseen, he ottavat myös ympärillänne olevat maalitauluikseen. He riemuitsevat, kun he 

voivat käyttää teitä kukistamaan myös muita.” 

” Älkää salliko itseänne tultavan vedetyiksi turhiin järkeilyihin, tyhjiin väittelyihin, kriittisiin henkiin. 

Voi, he ovat asettaneet maamiinoja eteenne, Minun Ihmiseni. Teidän ainoa toivonne on pitää 

matalaa profiilia nöyryydessä, tunnustaen Minun Vereni suojaksenne ja kieltäytyen, ja Minä 

tarkoitan nopeasti kieltäytyen, kytkeytymästä merkityksettömiin väittelyihin, jotka aiheuttavat, 

että sielunne vaipuvat levottomuuteen ja hämmennykseen.” 

” Vähänpä he tietävät, että Minä vahvistan teitä nöyryydessä, teidän suurinta suojaanne. Kun te 

pysytte valppaina ja tottelevaisina, heillä ei ole mitään paikkaa manifestoitua.”  

” Tämä on kriittistä aikaa teille kaikille. Kun te menette tämän kuukauden läpi, odottakaa 

kranaattien lentävän kasvoillenne. Kun ne lentävät, ottakaa ne kiinni ennen kuin ne räjähtävät ja 

varastavat rauhanne.” 

( Clare ) Ja tässä vaiheessa minä pidin pienen tauon ja tulin hiukan kiireiseksi tauollani. Minä 

luulen, että minä välttelin Herraa, en ole varma mitä se oli. Mutta, kun tuin takaisin rukoilemaan, 

Hän sanoi… 

( Jeesus ) ” Sinä olet pesimässä.”  

( Clare ) Pesimässä. Sitä naiset tekevät, kun he ovat synnyttämässä. Sitä tehdään myös ennen kuin 

paha ilma tai suuri myrsky tulee – vain tavallaan pesimistä ja turvallisuuden tunteen luomiseksi 

itselleen.  

( Jeesus ) ” Sinä olet pesimässä. Pyydän, ole rauhassa. Sinä olet tietoinen, mitä on meneillään, se 

on tarpeeksi. Itseensä keskittyminen ei tekisi kenellekään yhtään hyvää. Parempi, että sinä vain 

odottaisit innolla mahdollisuuksia todistaa rakkauttasi Minuun. Parempi sinulle, että etenet nyt 

eteenpäin, Clare.”  
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( Clare ) Kuinka minä teen sen, Herra, kun minun sydämeni on niin raskas? 

( Jeesus ) ” Keskity Minuun uudelleen, Rakkaani.”  

( Clare ) Olenko minä vielä Sinun Rakkaasi?  

( Jeesus ) ” Vielä, aina ja ikuisesti. Enkö Minä kertonut sinulle, että Minä valitsin sinut tähän 

työhön, koska sinä olit niin sieluraukka? Enkö Minä kertonut, että Minä etsin, enkä voinut löytää 

ketään muuta, joka olisi vetänyt vertoja sinulle säälittävyydessä? Aina ne, jotka luulevat olevansa 

jotakin, kun eivät ole mitään, joita todella pitää sääliä. Todellisuus on karu laskeutuminen. 

Parempi, että tajuat sen nyt, kuin että elämäsi lopussa.”  

” Minä etsin sinua, Clare, koska Minä tiesin sinun heikkoutesi niin hyvin. Ja kuitenkin sinun 

sydämesi on Minun puolellani, niinpä elämä on kamppailua sinulle. Minä tiesin, että sinun 

kamppailusi ovat samoja kuin muidenkin ja sinun auttamisesi saavuttamaan voiton, auttaisi heitä 

myös. Sinä olet täydellinen tähän työhön, erityisesti jos sinä pysyt vastaanottavaisena opetukselle 

ja katsot varkain itseäsi ja jälleen Minun Peilistäni. Ei ole mitään tarvetta pesiä…”  

( Clare ) Herra, minä olen niin peloissani, että petän Sinut. Ja minä aloin itkemään siinä vaiheessa. 

Minä tiedän minun heikkouteni, kaverit. Minun heikkouteni. Ne ovat pahoja… 

( Jeesus ) ” Minä tiedän. Minä tiedän. Mutta sinulla on Minut puolellasi. Sinulla on Minut ja Minun 

armoni ja niin kauan kuin pidät kiinni armon köydestä, etkä koskaan päästä irti, sinä tulet 

selviämään. Siitä täytyy tulla sinun toinen luontosi, Minun Rakkaani. Joka päivä sinulle esitellään 

mahdollisuuksia mennä armon mukaan – tai mennä lihan mukaan. Pienet asiat merkitsevät paljon. 

Sinun rakkautesi Minuun on peruskivi. Kaikki asiat, joista sinä luovut Minun vuokseni – ja erityisesti 

armeliaisuus – ovat rakennuskiviä. Sinulle annetaan mahdollisuuksia melkein elämäsi joka hetkellä. 

Mitä useammin sinä valitset Minut, sitä voimakkaammaksi sinä tulet. Se on vain niin 

yksinkertaista.” 

” Graniittilohkareet ovat Minun armoni, itse-kieltäytyminen, armeliaisuus, nöyryys. 

Savitiililohkareet ovat sinun lihasi, sinun halusi, ruokahalusi, mieltymyksesi. Asiat, jotka 

pohjimmiltaan eivät merkitse mitään, eivätkä kestä paineen alla. Niillä rakentaminen aiheuttaa 

suurta epävakautta. Valitse aina graniitti, Minun Rakkaani. Se kestää ikuisuuden. Toiset murenevat 

takaisin maaperään, mistä ne on tehty.”  

” Mene nyt, Minun Rakkaani, tietäen, että sinulle on annettu anteeksi ja sinut on ennallistettu. 

Tukeudu Minuun ja näytä Minulle, kuinka paljon sinä välität.” 

 

 

242. Jeesus puhuu Leijonista Taivaassa & Meidän Sydäntemme Toiveista 

 
LEIJONIA TAIVAASSA & TEIDÄN SYDÄMENNE TOIVEET  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Tammikuuta, 2016.  

( Clare ) Herra on niin lähellä meitä, Sydänasukkaat ja niin huolehtivainen meidän hoidostamme ja 
huolehtii meistä ja valmistelee meidän sydämiämme.  
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Tänä iltana ajatukseni hieman harhaantuivat – olen varma, että olette väsyneitä kuulemaan, kun 
sanon niin… mutta olin Carolin kanssa Skypessä ja satuin saamaan Pinterestin (sosiaalinen linkkien 
ja kuvien jakopalvelu), jota minä klikkasin – ja siellä olivat kaikki nämä leijonat. Jotkut 
suloisimmista asioista, joita olen koskaan nähnyt näissä kissoissa, on tapa, jolla ne samaistuvat 
toistensa kanssa! Todella, todella kiehtovaa ja todella kallisarvoista. Minä en voi kuvailla sitä, 
mutta se on kuin istuisi lähellä suurta, lämmintä nuotiota kylmänä iltana – nämä eläimet ovat niin 
lohduttavia. Ja minulle on arvoitus, miksi tunnen tällä tavalla.  

Siispä, kun tulin rukoilemaan, kysyin Herralta… ”Herra, en ymmärrä, miksi minulla on niin 
suunnaton viehtymys suuriin kissoihin.”  

Me olimme Taivaassa, itse asiassa, Vesiputousten Palatsissa, istumassa kaksoisdivaanilla, joka oli 
valkeaa koripunosta. Olimme olleet siellä vain sekunnin, kun Judah, minun valtava urosleijonani 
tuli luoksemme ja laittoi massiivisen päänsä syliini. Silitin sen kulmakarvoja ja poskia ja se sulki 
silmänsä suloisesti, uppoutuneena hänen ihmisensä rakkauteen taivaallisessa mietiskelyssä. 
Eläimiltä tulee niin paljon rakkautta täällä. Niin paljon!  

”En ymmärrä sitä, Herra… Minun täytyy raahautua pois Pinterestistä, kun menen isojen kissojen 
sivulle.”  

Ja silloin Herra näytti minulle kuvaa minusta, kun olin vain pieni lapsi, ehkä kolmen tai neljän 
vanha. Siihen aikaan, noin vuoden verran, olin erossa äidistäni, jolla oli tuberkuloosi ja hän oli 
parantolassa. Minä olin vanhemman pariskunnan luona ja muistan, kun minut jätettiin yksin 
kehtooni… usein. Olin hyvin yksinäinen. 

Herra alkoi puhumaan… ”Kun olit lapsi, sinä et saanut tarpeeksi halaamista. Sinun mielessäsi 
halaaminen edustaa rakkautta, jota et myöskään saanut tarpeeksi. Sinulle kosketusaisti on hyvin 
tärkeä ja sinä tarvitset fyysistä yhteyttä; sinä olet myös hyvin hellä. Sinulle, Clare, kissat ovat 
kaikkein hyväilevimpiä, rakastavimpia olentoja – joitakin, mihin voit käpertyä ja joka tuntuu 
lämpimältä ja turvalliselta. Siispä, joka kerran, kun näet näitä olentoja, kaipuu lisärakkauteen ja 
kiintymykseen nousee sisälläsi.”  

”Se on todella aika yksinkertaista, sinä tarvitset PALJON rakkautta. Sinä myös annat paljon 
rakkautta. Kuinka monta kertaa päivässä sinä käperryt kisujesi kansa ja kerrot heille, että rakastat 
niitä?”  

( Clare ) Jukra, Herra, enemmän kuin mitä voin laskea.   

( Jeesus ) ”Aivan oikein ja kuinka monta kertaa ne seuraavat sinua ympäriinsä etsien kiintymystä?”  

( Clare ) Saman verran.  

( Jeesus ) ”Se on lohduttava suhde. Minä olen antanut heidät sinulle lohdutukseksi, kun tarvitset 
kosketusta ja Minä ilmaisen aina Minun rakkauttani heidän kauttaan. Ja muuten, Minun enkelini 
ovat vahvasti vartioimassa niitä.”  

( Clare ) Minä varmasti tunnen niiden rakkauden, Herra. Ja minä tunnen Sinun läsnäolosi niiden 
kautta. Se on ihmeellistä ja lohduttavaa.  

( Jeesus ) ”Siispä, isot kisut? Enemmän lohdutusta. Lisäksi, sinulla on sama lumous niiden kanssa, 
kuin kaikilla on. Ne ovat majesteettisia olentoja, voimakkaita, kauniita ja eläinkunnan 
luomakunnan kruunu, kuitenkin kesyjä ja kiintyneitä. Ne ovat mahtavia olentoja ja niillä on hyvin 
läheiset perhesuhteet. Se on yksi asia, mikä sinulta riistettiin lapsena. Tulla hyväksytyksi 
ylpeydessä, on kuin olisi todellinen perhe.”  
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( Clare ) Joo, olin ainut lapsi sinkkuvanhemman perheessä. Siispä oli aika yksinäistä…  

Muistan yhden matkan Taivaaseen, jossa olimme Taivaan Savannilla ja naarasleijona lepäsi puun 
alla pentujensa kanssa. Menin neljän jalan päähän hänestä, hänen oikealle puolelleen ja istuuduin 
ruohikkoon. Hän ojensi suurta vasenta äidintassuaan ja laittoi sen minun oikealle olkapäälleni, 
vetäen minua lähemmäs, kunnes olimme käpertyneet nenä nenää vasten ja hänen pikkuisensa 
kiipesivät joka puolellani. Sitten Jeesus sanoi… ”Hän ei tee sitä jokaisen kanssa.” Minä vaalin sitä 
kokemusta Hänen leijoniensa kanssa.  

Jeesus jatkoi, ”Taivaassa, Minun Rakkaani, sinä et tule olemaan niin tarvitseva, mutta eläimesi 
tulevat silti olemaan sinulla. Minä tiedän, kuinka hyvin rakkaita ne ovat sinulle ja sinä olet rakas 
heille. Se on todellinen lahja ja armo olla niin läheinen heille ja huolehtia niiden tarpeista niin 
syvästi. Paljon kuten Minä teen. Minun Morsiameni muistuttaa Minua niin monilla tavoilla. Liian 
monilla laskettavaksi.”  

”Ole rauhassa tämän kiintymyksen suhteen, mutta älä anna sen viedä sinua pois tästä työstä, 
jonka Minä olen antanut sinulle.”  

( Clare ) Joo, minun täytyi KANGETA itseni pois Pinterestin sivulta. Se oli tunnetasolla kivuliasta!  

Herra jatkoi… ”Katsohan, nämä ovat joitakin vihollisen taktiikoista houkutella sinut tuhlaamaan 
aikaa. Minä tiedän, että olet tietoinen siitä ja sanoit ”ei” pakonomaiselle osallisuudelle. Useimmat 
ihmiset eivät oivalla, mitä vihollinen on tekemässä, kun heillä on todellinen lumous ja kiintymys 
johonkin, olipa se sitten harrastus, eläimet, ihmiset, mitä tahansa. Siihen sitoutuminen tuo heille 
lohtua. Mutta tulee aika, kun se ei enää ole tervettä, vaan pakoa todellisuudesta.”  

”Siksi Minä olen varoittanut teitä kaikkia, että kiusauksia ollaan valmistelemassa teille. Jos 
vihollinen voi saada teidät pois siitä, mikä on tärkeää, silloin mahdollisuudet, joita Minä annoin 
teille sieluja varten, menevät ohi hyödyntämättä ja tuomatta heitä Minun luokseni, antamatta 
heille lohdutusta ja sanaa, joka voisi kääntää heidän sydämensä Minun puoleeni.”  

”Riittää, kun sanon, Minun Morsiameni, jos kiellät itsesi nyt, Minä lupaan, että Taivaassa, tarpeeksi 
pian, sinulla tulee olemaan kaikki, mitä koskaan unelmoit tai halusit. Välittömästi! Ja sitä ei 
koskaan tulla ottamaan pois sinulta. Minä tiedän, että olet nähnyt colliesi Taivaassa ja hän odottaa 
sinua, itse asiassa, hyvin kärsimättömästi!”    

( Clare ) Kyllä, olin nähnyt hänet Jeesuksen takana ja Hänen oikealla puolellaan haukkuen ja 
hyppien oikealta vasemmalle. Ilmeisesti jännittyneenä näkemään minut!  

Herra jatkoi… ”Oi, Minun Luomakuntani ihmeet… niitä on runsaasti, kuin ei mitään, jota olette 
kokeneet ja ne ovat teidän nautittavaksenne ikuisesti. Siispä, Minun Morsiameni, jos te kiellätte 
itsenne vain vähän kauemmin, teidän kaikkien unelmat tulevat toteutumaan, kun Minä tuon teidät 
paikkaan, jonka Minä olen valmistellut hyvin yksilöllisesti, hyvin erityisesti, vain teitä jokaista 
varten.”  

”Onko liian paljon pyytää teitä odottamaan vielä hieman pidempään? Oi, uhraus on niin Minua 
miellyttävää. Minä en sano, etteikö olennoista tule olemaan lohtua enää. Minä vain neuvon teitä 
olemaan sallimatta vihollisen käyttää pakonomaisuutta, harhauttaakseen ajatuksenne pois itse 
kunkin missioista.”   

”Minulla on ihmeellisiä, sydäntä lämmittäviä yllätyksiä varattuna teille kaikille ja he ovat aivan yhtä 
innokkaita näkemään teidät, kuin mitä te olette näkemään heidät.”  
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( Clare ) Ja sen jälkeen, kun Herra sanoi sen, Pyhä Kirjoitus väräytettiin minulle, Paavalin Kirje 
Roomalaisille 8:22-23.  

”Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän 
asti; eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme 
sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.”  

Herra siunaa teidät kaikki. Meillä todella on joitakin ihmeellisiä asioita innolla odotettavana! 

 

 

243. Jeesus sanoo: Tukekaa toisianne heikkouksissanne 

 
TUKEKAA TOISIANNE HEIKKOUKSISSANNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Helmikuuta, 2016.   

( Clare ) Herra on johdattamassa meitä, Sydänasukkaat. Jumala siunatkoon teitä kaikkia.  Tänään 
oli mielenkiintoinen päivä, minulla ehdottomasti oli joitakin haasteita. Ja minun täytyy sanoa… en 
usko, että läpäisin testin. Joka tapauksessa, haluan mennä eteenpäin ja aloittaa – Herra aloitti 
minun kanssani – Hän sanoi, ”Paljon sieluja pidättää nyt henkeään, kahdesta viime viestistä alkaen. 
Minä haluan ilmaista toisin, että sinun mandaattisi on valmistella heidät hengellisesti. Anna heidän 
mennä varautujien sivuille, jos he haluavat lisää. Mutta Minun huoleni on heidän valmiutensa 
Taivaaseennostoon.” 

Jeesus, miksi minusta tuntuu niin pahalta, sen seikan lisäksi, että menetin tänään malttini.  

( Jeesus ) ”Se johtuu maailman ajankohdasta, ajankohdasta, kun tuhoa on tuhon päälle. Katso 
tapahtumien paljastuvan ja rukoile uhrien puolesta. Se on hyvää harjoitusta huomauttaa… miksi 
me kinastelemme, kun haavoittuneet sielut huutavat apua, kuten perheen uhrit, jotka 
menehtyivät tulipalossa?”  

( Clare ) Kyllä, minä pyytäisin teitä rukoilemaan heidän puolestaan. Äiti ja isä ja yksi lapsista kuoli 
tulipalossa ja neljä lasta jäi henkiin. Ja heidän isovanhempansa eivät ole sellaisessa tilanteessa, 
että voisivat huolehtia heistä. Siispä, pyydän, rukoilkaa perheen puolesta.  

Herra jatkoi… ”Katsohan, mitä enemmän hyvää teet, sen enemmän vihollinen yrittää estää sinua 
tekemästä sitä. Hän haluaa lopettaa sinut ja kanavasi. Mutta sinun armeliaisuutesi ja sitoutumisesi 
oppimaan nöyryyttä, tulee pitämään heidät lahdella. Minä en tule antamaan lupaa, niin kauan kuin 
seuraat Minun toiveitani.”  

”Sinä voit odottaa asenteita ja väärinkäsityksiä maailmalta, koska se on harjaannutettu 
ihmisiin.Mutta niiltä, jotka ovat kypsyneet Minussa ja syvästi ymmärtävät Minun tapani, sinä et 
tule saamaan niitä. Pikemminkin tulet näkemään heidän tanssimassa ympärilläsi, kohottamassa 
sinua, niin että voit jatkaa työsi tekemistä ja he eivät vahingoita sinua. He tekevät myös 
turvalliseksi sinulle pyytää anteeksi, eivätkä menetä malttiaan tai vähättele sinua.”  

”Sinulla on monia sellaisia tilaajia, jotka ymmärtävät, mitä on vastaanottaa maailman iskuja. He 
ovat kokeneet monia loukkaantumisia, jotka Minä olen parantanut. He ovat oppineet Minun 
rakkauteni tiet, koska he viettävät niin paljon aikaa Minun kanssani, etsien Minun Sydäntäni ja 
Minun Mieltäni ja laittavat sen käytäntöön. Tässä suhteessa sinä olet todella siunattu.”  
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”Siispä, kun kohtaat maailman karskiutta, sinulla on koko komppania esirukoilijoita, jotka nostavat 
sinua Minun luokseni, niin että voit jatkaa menoa. Te kaikki olette vakavasti vahingoittuneita 
sotilaita. Ero niiden välillä, jotka todella tuntevat Minut, on se, että he ovat saaneet valtavan 
määrän parannusta ja taisteluhaavojen merkit, katkeruus ja pelko, eivät enää ole läsnä. He myös 
tuntevat itsensä kovin hyvin.”  

”Itsensä tunteminen on nöyränä olemista. Erittäin nöyränä ja nopeana löytämään vikaa itsestään, 
pikemmin kuin muista. Kun Minä näen Minun Ihmisteni keksivän tekosyitä muiden puutteille, 
Minä ilahdun heidän läsnäolossaan. Se on todella harvinainen ja tuoksuva itsen uhri, muiden 
rakkauden vuoksi.”  

”Tämä elämä on pitkä matka, pitkää tietä pitkin useimmille. Ja niin harvalle on opetettu Minun 
tapojani lapsena. Tästä tulee vaadittu taito ajan myötä, pikemminkin kuin että se opetettaisiin 
lapsuudesta saakka. Siispä, kun aikuisuus on saavutettu, se on vasta oppimisen alku. Siksi sinun 
maassasi on niin monia kypsymättömiä aikuisia ja niin paljon avioeroja. Niin kuin itsekin, sinä aloit 
oppia kypsyyttä kolmissa kymmenissä. Ennen sitä sinä ajattelit ja käyttäydyit kuin lapsi.”  

( Clare ) Minä tiedän, että se on totta, Herra!    

( Jeesus ) ”Paljon siitä on kulttuurin syytä. Yksinkertaisesti sanottuna, amerikkalaiset ovat yleisesti 
ottaen hemmoteltuja lapsuudesta saakka. Todellinen kypsyys tulee maksamaan melkoisesti. 
Toisissa maissa löydät tällaista kypsyyttä 11 tai 12 vuotiailta. He ovat jo oppineet monia elämän 
tosi kovia läksyjä ja he ovat kokeneita uskossa, tuntien Minun luonteeni syvemmin, koska heidän 
täytyy luottaa Minuun selvitäkseen hengissä päivästä päivään. Jopa väkivaltaisten maiden uhrit 
ovat kypsempiä. Sinä näkisit tämän, jos matkustaisit maailmassa.”  

”Mutta sinä tiedät, että Minä saatan loppuun työn, jonka Minä olen aloittanut sinussa. Minä tuon 
kypsyyteen kaikki heidät, jotka kutsuvat Minun Nimeäni ja valitsevat olla pyhiä. Yksikään ei 
menehdy Minun Kädestäni, kaikki, jotka tulevat Minun luokseni vilpittömällä sydämellä, heitä 
Minä vaalin ja kasvatan heidät kypsyyteen, nöyryyteen ja epätavalliseen ystävällisyyteen.”  

”Mikä on sanojen hinta? Niin paljon hyvää tai niin paljon pahaa voidaan tehdä sanoilla. Sanoilla te 
voitte tuoda rauhaa ja parantaa sydämiä. Sanoilla te voitte paloitella ja silputa sielun, niin että 
mitään ei jää jäljelle. Ja harvat ymmärtävät, että teitä tullaan pitämään vastuullisina jokaisesta 
turhasta sanasta. Kielellänne te voitte nostaa ja välittää elämää; kielellänne te voitte myös 
vahingoittaa ja tuhota.”  

”Minun Morsiameni, Minun vaalittuni, pyydän, valitkaa aina elämän sanoja. Tukahduttakaa aina 
halunne vastata vastaiskulla. Ettekö tiedä, että tänään veljenne voi tarvita rohkaisuanne ja 
huomenna te voitte tarvita hänen? Mitä hyötyä on muiden syyttämisestä ja halventamisesta, kun 
te itse saatatte huomenna tarvita heidän tukeaan ja karskien sanojen ja asenteiden vuoksi he eivät 
enää ole siellä teitä varten?” 

”Ettekö näe Saatanan suunnitelmaa sellaisissa asioissa? Ettekö näe, että te olette uhri, jota 
käytetään vahingoittamaan muita, päätyen omaan tuhoonne? Kyllä, tässä maailmassa ihmiset 
kohtelevat toisiaan, kuin kulutustavaroita. Taivaassa ei tehdä niin. Taivaassa te olette mitä 
kallisarvoisimpia hyödykkeitä, tehty aivan Minun kuvakseni, ikuiseksi ja tyrmäävän kauniiksi. 
Kunnioitettavaksi ja rakastettavaksi. Mutta tässä maailmassa te olette vain ovimatto muiden 
menestykselle. Teitä käytetään hyväksi ja heitetään sivuun, kun te olette läpikotaisin halveksineet 
iloista elämää, jota Minä välitin teille. Mitä Minä olen sanomassa tässä? Rakastakaa toisianne, 
kuten Minä olen teitä rakastanut. Vaalikaa ja tukekaa toinen toisianne. Älkää koskaan puhuko 
karskeja sanoja, kun se voidaan välttää. Aina varoittakaa ja nostakaa toinen toisianne, jopa ja 
erityisesti selkkauksessa. Hyvin usein teitä provosoidaan valheilla, tuomitsemaan muita, kun he 
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ovat alhaisimmassa pisteessä, eivätkä voi käsitellä enää yhtään lisäiskua. Kuinka monta kertaa 
tämä on tapahtunut sinulle, Clare?”  

( Clare ) Kyllä, Herra, olen kokenut sen ja totisesti olen nähnyt, kuinka olen tehnyt sitä muille. 
Rukoilen, että Sinä tuot minulle rakkautesi täyteyden, mitä Sinulla on Sinun Sydämessäsi Herra… 
niin paljon kuin on mahdollista heikolle ja hauraalle kuolevaiselle. Anna minulle anteeksi, Herra, 
minun lapselliset asenteeni.  

( Jeesus ) ”Tähän rukoukseen Minä vastaan. Menkää nyt ja rakastakaa toisianne, kuten Minä olen 
teitä rakastanut.” 

 

 

244. Jeesus selittää… Pakolaiskriisi & Yhden Maailman Hallinnon armottomuus 

 
PAKOLAISKRIISI & YHDEN MAAILMAN HALLINNON ARMOTTOMUUS  

Jeesuksen Sanoja Sisar Clarelle, 2. Helmikuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Kuinka lähellä onkaan pelastuksenne. Kuinka pian Minä tulen Minun Morsiantani 
varten. Kuinka suuri on toivo, jonka Minä olen varastoinut jokaista teitä varten.”  

”Minä tiedän, että on ollut pitkä työläs odottaminen. Minä tiedän, Minun lapseni. Minun 
Morsiameni ovat tulleet levottomiksi, mutta se juuri antaa polttoainetta herätykselle Euroopassa, 
muualta siirtyneille henkilöille. Niin suuri on heidän hämmennyksensä, että he helpommin 
irtaantuvat ikivanhoista uskomuksista, jotka ovat pitäneet heitä orjuudessa ja luoneet näitä 
tilanteita, jopa maailmassa. Niin suuri on heidän uupumuksensa ylivallan kansakuntien asemaan, 
pienten kustannuksella, todella he ovat valmiita erilaiseen elämään. Kuitenkin korruptio kasvaa 
maailmanlaajuisesti, eikä mitään oikeudenmukaisuutta tulla näkemään ennen Minun Hallintoani. 
Aina tulee olemaan pieni osa, joka heikentää kansakuntien kehitystä.”  

”Yhden Maailman Hallinnon armottomuus ei tunne rajoja. He ovat asettuneet saamaan, mitä 
haluavat, millä tahansa tavalla he voivat sen saada. Siksi niin monet ovat pakenemassa. Vähänpä 
he tietävät, että asiat siellä ovat kääntymässä traagiseen alamäkeen. Se on tulossa… se on niin 
lähellä Clare. Oi, kuinka Minä toivon, että he löytäisivät rauhan, mutta he eivät tule löytämään sitä 
sieltä.”  

”Kontrollista tulee olemaan paljon verenvuodatusta ja taistelua. Vain pelkkien numeroiden 
valossa, paikalliset asukkaat tulevat voittamaan. Kyllä, se on enemmän, kuin vain pakoon 
juoksemista pahasta, on niin paljon, mitä ei ole oivallettu ja tähän risteykseen tultaessa, tragediaa 
on joka puolella. Katsohan, paikallisilla auktoriteeteilla ei ole tarkoitustakaan panna lakeja 
täytäntöön, he ovat ihan liian alivoimaisia hyvin vahvan ja päättäväisen rodun tulvassa.” 

”Päättäjät ovat sallineet tämän kasakuntien sulauttamiseksi, kansallisidentiteetin tuhoamiseksi ja 
tehdäkseen yhden maailman hallinnon ja uskonnon helpommaksi toteuttaa. Te tulette näkemään, 
kuinka asiat kehittyvät maailmanlaajuiseen diktatuuriin.”  

( Clare ) Herra, minä todella ajattelin, että Obama jättäisi Valkoisen Talon ja tulisi yhden maailman 
johtajaksi?  

( Jeesus ) ”Tämä tulee tapahtumaan, mutta ei niin nopeasti, kuin sinä epäilet. Ensin Amerikka 
täytyy toimittaa vihollisten käsiin, että kansallinen suvereniteetti, itsemääräämisoikeus, on 
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tuhottu. Sitten, kun hän ovat luovuttanut Amerikan, hänestä tulee keulakuvajohtaja, joka 
menestyksekkäästi kukisti Amerikan. Tätä tullaan tervehtimään suurena saavutuksena ja se voittaa 
hänelle koko maailman kunnioituksen ja ihailun. Sen jälkeen, kun hän esittelee tämän 
voitonmerkin, häntä tullaan kutsumaan johtamaan koko maailmaa.” 

”Kaikki on suunniteltu ja laadittu hyvin siististi. Kuitenkin ymmärtäkää, Minä olen yhä itsevaltias ja 
asiat eivät tule huipentumaan aivan niin yksinkertaisesti. Lännessä ja Lounaassa tulee olemaan 
kunnioitusta herättävä vastarinnan tasku. Tämä on jäännös, jota Minä tulen käyttämään uudelleen 
vakiinnuttamaan tämän maan jälleen kerran.”  

( Clare ) Oi, Herra, tämä koko asia saa minut niin surulliseksi. Todella paljon hyvää tulee 
tuhoutumaan pahan mukana. 

( Jeesus ) ”Ei väliä, Clare. Kun Minä alan hallitsemaan, me tulemme rakentamaan uudelleen tämän 
kansakunnan suvereniteetin ja muiden maailman kansakuntien suvereniteetin. Minä en tehnyt 
ihmistä piparkakkumuotilla. Jokaisella on oma kaunis ja ainutlaatuinen kulttuurinsa. Minä en 
koskaan aikonut yhtenäistää ihmisiä, heidän vaihtelunsa on Minusta kaunista.”  

( Clare ) Mutta he olivat tällä tavalla Baabelin tornilla ja Sinun täytyi erottaa heidät? Ja nyt he ovat 
päässeet niin paljon pidemmälle teknologisesti, kuin mitä he olivat aikaisemmin…  

( Jeesus ) ”Minä olen sallinut sen vain, koska nämä ovat lopun aikoja; jos tämä olisi tapahtunut 
satoja vuosia aikaisemmin, se olisi todella ollut pahaenteistä. Mutta Minulla on ratkaisu nyt. Älä 
pelkää. Kaikki, mitä Minä olen sallinut, minkä ihminen on kääntänyt hyvästä pahaksi, Minä tulen 
jälleen kerran kääntämään hyväksi. Kaikki löydöt ja teknologiat tullaan kääntämään ympäri 
palvelemaan ihmistä, eikä enää käyttämän tuhon aseina.”  

”Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat 
miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he 
enää opettele sotimaan.”  Jesaja 2:4. 

( Clare ) Tämä Pyhä Kirjoitus myös vahvistaa sen, mitä Sinä sanoit kansallisesta 
itsemääräämisoikeudesta.  

( Jeesus ) ”Kyllä, jokainen kulttuuri on alkuperäinen, ainutlaatuinen ja luova tavoilla, millä he 
lähestyvät ylistystä – se on kaunis näky katseltavaksi. Minä en koskaan suunnitellut, että kaikkien 
ihmisten tulisi olla samanlaisia. Osa ihmissielun kauneudesta on heidän kykynsä olla erilaisia, 
kuitenkin rakastaa Minua koko sydämistään.”  

”Ihmisten itsekkyys ja mustasukkaisuus pyrkivät riistämään muilta heidän luonnollisen 
yksilöllisyytensä. Tässä jälleen on vapaa tahto työssä. Kun yksi kulttuuri yrittää hallita toista ja 
tukahduttaa heidän yksilöllisyytensä, he varastavat niiltä ihmisiltä ja orjuuttavat heidät voimalla, 
saaden heidät mukautumaan heille vieraaseen elämään. Minä en koskaan tehnyt tätä. Minä 
kunnioitin aina kansallista itsemääräämisoikeutta ja Minä jatkan sen tekemistä aikojen loppuun 
asti.”  

( Clare ) Oi Herra, kaikki rodut ovat kauniita omilla tavoillaan. Niin ainutlaatuisia. On erittäin 
kivuliasta nähdä elokuvia, kuten Linnake (The Mission), missä alkuperäisrotujen ihmisiä 
teurastettiin ja heidän elämiensä yksinkertaisuus ja kauneus otetiin heiltä pois.  

( Jeesus ) ”Tämä ei tule koskaan tapahtumaan uudelleen, kun Minä tulen Maapallolle 
hallitsemaan. Ei koskaan. Kuten on kirjoitettu, niille, jotka hylkäävät Minun Lakini… ”JA HÄN ON 
KAITSEVA HEITÄ RAUTAISELLA VALTIKALLA, NIIN KUIN SAVIASTIAT HEIDÄT SÄRJETÄÄN” – niin kuin 
Minäkin sen vallan Isältä sain. Ilmestyskirja (Johanneksen Ilmestys) 2:27. 
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245. Jeesus selittää Taivaaseennostoa & Mitä me tulemme kokemaan 

 
TAIVAASEENNOSTO & MITÄ TE TULETTE KOKEMAAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Helmikuuta, 2016.  

Minä olen tässä, Herra. Sinun sanasi merkitsevät minulle kaikkea. 

Hän aloitti… ” Minä halusin vastata sinun pohdiskeluusi Taivaaseenostosta. Kyllä, on kirjoitettu, 

että jotkut pelastuvat tulen läpi menemällä… mutta Minä en ole tarkoittanut sitä Minun 

Morsiamelleni. Minä olen vakaasti polttanut epäpuhtauksia hänen sydämestään, täällä 

Maapallolla. Enkö Minä palkitsisi hänen uskollisuuttaan… lisäisinkö Minä polttavia korjauksia 

kaikkeen siihen, mitä hän on kärsinyt Minun vuokseni?” 

” Ei, Minä kerron teille, Minä en lisää. Te tulette kokemaan silkkaa, muuntelematonta autuutta, 

sillä hetkellä, kun Minä otan teidät ylös. Te tulette unohtamaan Maapallon ja tulette olemaan 

kapseloituja Minun Sydämeni iloon. Sillä aikaa, kun Minun pitää käsitellä Maapallon asioita, te 

tulette olemaan vapaita Maapallon asioiden käsittelemisestä ja teidät istutetaan hienoimpaan 

pitopöytään, mitä ikinä on ollut olemassa. Me tulemme olemaan yhdessä osallisia sanomattomaan 

iloon. Tämä tulee olemaan juhla, Clare, sillä Minun Morsiameni on tuotu kotiin Minun luokseni.”  

” Kyllä, silmänräpäyksessä te tulette muuttumaan… ”Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman 

katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. ” Paavalin 1 

Kirje Korinttolaisille 15:53. 

” Kyllä, te tulette todella muuttumaan ahkeroinnista vapauteen, Jumalan poikien ja Tyttärien 

vapauteen, nostettuina Minun Morsiameni ja Taivaallisen Puolison asemaan. Enää ei synti vaivaa 

teitä, enää ei vihollinen töni teitä, enää te ette tule ymmärtämään väärin tai tulemaan 

väärinymmärretyiksi. Enää te ette tule ahkeroimaan teidän synnillisen luontonne orjuudessa, 

jatkuvassa taistelussa lihanne kanssa. Voi, kuinka Minä odotan innolla sitä hetkeä, jolloin Minä 

voin tanssia ilon tanssia Minun Morsiameni kanssa Taivaan kansalaisten edessä ja viedä hänet 

paikkaan, jonka Minä loin juuri häntä varten. ” 

” Sinä päivänä, te tulette lopultakin huomaamaan kuvaamattoman kauneutenne, joka on ollut 

kätkettynä teiltä maallisen matkanne aikana. Sinä päivänä, te tulette laittamaan lahjomattoman, 

tahrattoman ikuisen elämän kruunun ja astumaan valtaistuimelle, jonka Minä loin teille ennen 

aikojen alkua. Ei, tämä ei varmasti tule olemaan korjauksen ja puhdistuksen aikaa, se tulee 

olemaan muutoksen ja menneestä vapautumisen aikaa.” 

” Minun Morsiameni, siksi Minä olen niin hyvin varovainen teidän kanssanne nyt, antaakseni teille 

paljon aikaa katua niitä syntejä, joita te ette ole koskaan huomanneet. Sitä Minä tarkoitan, kun 

puhun valmisteluista. Tällä tavalla, kaikki on Minun Vereni alla – ja niitä ei tulla koskaan näkemään, 

liuenneena Minun Armon Mereeni. Eikä yksikään henki koskaan voi ottaa esille teidän 

menneisyyttänne uudelleen. Kyllä! te tulette olemaan Minun oikeamielisyydessäni, Minun 

kunniassani – Minun kunniassani tulevia aikoja, aikoja ja aikoja varten.” 
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” Teitä tullaan opettamaan ja kouluttamaan valmisteluina teidän Maapallolle paluutanne varten, 

hallitsemaan Minun kanssani. Hallinto tulee olemaan oikeamielinen, suoraselkäinen, 

oikeudenmukainen ja rauhan pitävä. Te tulette oppimaan ja ymmärtämään paljon syvemmin kuin 

koskaan ennen, ihmisen luonteen ja demonin luonteen. Teitä tullaan neuvomaan parantamisessa, 

vapautuksessa, tiedon imeyttämisessä, välittämisessä ja vihkimisessä, että te tulette olemaan 

täysin varustettu tuomaan kaikille ihmisille tietoa Jumalasta ja innoittamaan heitä vapauttamaan 

elämänsä Minulle. Kyllä, te tulette korjaamaan satona paljon hedelmiä ja tekemään pohjatyöt juuri 

Maapalloa varten, missä köyhät varustetaan ja missä korruptiota ei enää suvaita, missä ahneus ja 

voitto tullaan käsittelemään vakavasti.”  

” Sinä aikana tulee olemaan paljon sellaista, mitä kukaan ei koskaan ole todella pohtinut. Lain ja 

järjestyksen instituution takia, tullaan tarvitsemaan paljon koulutusta ja toimeenpanoa. Enkeleitä 

tullaan määräämään teille, miehet ja naiset tulevat myös palvelemaan teitä ja ne, jotka eivät 

hyväksy Minun hallintoani, tullaan eristämään ja antamaan mahdollisuuksia parannukseen, 

kasvuun ja uuteen elämään.” 

” Te tulette huomaamaan, että monet, jotka vaikuttivat hylkiöiltä, olivat sidottuja kauheaan 

orjuuteen ja kieroutuneet syntymästä saakka heidän vanhempiensa syntien takia. Kun heidän 

raajansa eivät ole kieroutuneet ja he oppivat kuinka seisoa ja kävellä, he tulevat luopumaan 

pimeyden tavoista ja omaksumaan runsaan elämän, jota Minä tarjoan heille.”  

” Te tulette ymmärtämään syvästi sydämeenkäyvällä myötätunnolla heidän luonteensa, ketkä 

valitsevat synnin ja miksi. Niin, että te voisitte olla sielujen lääkäreitä, tuoda vapauden ja 

palauttamisen kunniakkaaseen visioon, jota Minä pidän Minun sydämessäni heistä jokaista 

varten.”  

” Kyllä, Voi Kyllä! On paljon, mitä odottaa innolla, eikä mitään pelättävää. Siispä valmistelkaa 

itsenne, Minun Morsiameni, valmistelkaa kaikkein ihmeellisintä ja vapauttavaa kokemusta varten, 

jota koskaan on tuleva. Pysykää katuvina joka päivä ja älkää antako synnin ottaa jalansijaa teistä. 

Pikemminkin tulkaa Minun luokseni välittömästi, anteeksiantoa ja voimaa saadaksenne. 

Ymmärtäkää: kukaan ei ole toivoton! Minä olen armollinen ja myötätuntoinen, tietäen kaiken 

lihan haurauden. Teidän halunne tulla tehdyksi täydelliseksi Minua varten, tullaan laskemaan, kuin 

että te olisitte saattaneet loppuun, pikemminkin kuin että te olisitte epätäydellisiä ja puutteellisia. 

Se mitä teidän ponnistelunne eivät ole saattaneet loppuun, sen Minun Armoni tulee 

viimeistelemään.” 

” Menkää nyt iloisessa sen päivän odotuksessa. Pitäkää se aina mielenne kärkipäässä. Älkää antako 

vihollisen varastaa sitä teiltä. Pitäkää tiukasti kiinni siitä, mitä Minä olen opettanut teille. ” 

 ” Minä olen tulossa teitä varten… liian pian mainittavaksi.” 

 

 

246. Jeesus sanoo… Älkää haavoittako Minua hylkäämällä Minun Sanani! 

Vastaanottakaa Minun Rakkauteni 

 
VASTAANOTTAKAA MINUN RAKKAUTENI… ÄLKÄÄ HAAVOITTAKO MINUA HYLKÄÄMÄLLÄ MINUN 
SANANI  
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Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 4. Helmikuuta, 2016.  

( Clare ) Langetkoon päällenne Herran suloisimmat siunaukset täydellisestä liitosta Hänen 
kanssaan, kallisarvoiset Sydänasukkaat. Pyydän, laittakaa itsenne minun paikalleni ja ottakaa 
vastaan tämä sana Häneltä itsellenne. Jeesus aloitti…  

( Jeesus ) ”Oi, Minun kallisarvoinen Rakastettuni, Minun silmissäni eivät ole sinun veroisia 
tuhannetkaan universumit. Sinä olet niin rakas ja kallisarvoinen Minulle, kaikkine vikoinesi ja 
puutteinesi. Ja jotenkin sinä onnistut, Minun armollani tietenkin, tulemaan Minun luokseni ja 
tuhlaamaan rakkauttasi Minuun.” 

( Clare ) Oi, Minun Jumalani, Minun helläni, kuinka minun pieni sydänparkani palaa Sinun vuoksesi. 
En voi hallita rakkauttani, mikä on niin kuin tuhat valtamerta… Joskus myrskyisää, joskus hohtavaa 
ja tyyntä. Mutta aina syvää, niin hyvin syvää. Oi, kuinka kiitollinen olen Sinulle, kun kaadat 
sydämeeni sellaista syvällistä autuutta ja kaipuuta. Todella, Sinä olet minun kaikkeni ja tiedän, että 
en niin monesti seuraa ajatusten harhauttajia.  

( Jeesus ) ”Ja mitä ne ajatusten harhauttajat ovat Minulle…? Minä tiedän, missä sinun sydämesi on, 
jopa silloin, kun sinä et tiedä. Sinä olet virittänyt telttasi Minun Kaikkein Pyhimpääni ja Minä olen 
virittänyt Minun telttani sinun hyvin koskemattomaan rakkauteesi, jota tunnet Minua kohtaan, 
kätkettynä syvyyksiin, ja sitä ei koskaan oteta sinulta pois. Pikemminkin huipentumaan 
ylivertaisessa autuudessa ja kaiken sen täyttymyksessä, mikä merkitsee sinulle.”  

”Minun kallisarvoiseni, Minun Rakastettuni, Minä en voinut muuta, kuin antaa sinulle Taivaan 
esimakua ja kuinka hyvin paljon me vaalimme sinua yli kaiken sen, mitä voit mahdollisesti 
kuvitella.”  

( Jackie ) Claren kokemus Jeesuksen kanssa seuraa Hänen Viestinsä lopussa.  

( Jeesus ) ”Sinä olet kallisarvoinen, kallisarvoinen, kallisarvoinen meille. Itse sinun nimesi on 
suloisesti tuoksuva Taivaassa. Älä haavoita Minua hylkäämällä Minun sanani pois sydämestäsi. 
Imeytä ne itseesi, Minun Rakkaani. Ne merkitsevät elämää sinulle. Paljon tarvittua elämää, koska 
päivittäin sinua vähätellään ja tuomitaan syyttäjän äänillä ja nyt sinun tarvitsee tietää totuus.”   

”Oi Minun Morsiameni, kuinka kallisarvoinen sinä olet meille (Pyhälle Kolminaisuudelle ja Taivaan 
kansalaisille). Jatka ihmeellisiä ponnisteluja, joita teet Minun puolestani Minun Rakkaani. Minä 
olen hyvin tyytyväinen sinuun ja sinun kultaiseen sydämeesi Minua varten. Jatka hyvää työtä, 
Minun Rakkaani. Kyllä, sinä todellakin tulet jatkamaan aivan viimeiseen kohtalokkaaseen hetkeen 
asti. Minä hyväilen sinua nyt, Minun Morsiameni, pidellen sinua, Minun Kallisarvoinen Aarteeni, 
vasten Minun Sydäntäni ja maistellen suloisesti tuoksuvaa uhria, joka sinä olet Minulle.”  

”Pidä aarteinasi näitä sanoja, Minun Rakkaani ja pidä ne lähellä. Lue niitä uudelleen ja uudelleen, 
niin että tulet ymmärtämään, ainakin osittain, kuinka hyvin paljon sinua rakastetaan. Minun 
timanttini, Minun kauniini, Minun suloisesti tuoksuva uhrini… Amen.”  

( Clare ) No niin, minun rakkaat, kun Hän puhuu näitä sanoja minulle, ne on tarkoitettu myös teille 
jokaiselle. Hänelle me olemme kaikkein ainutlaatuisimpia aarteita, joita Hän koskaan on luonut. 
Koska vain me, meidän omilla ominaisuuksillamme, täytämme Hänessä kaipuun täydellisestä 
kumppanista.  

Tänä iltana lähestyin Herraa, kuten Hän lähestyy tässä kuvassa. Kävelin Hänen taakseen mieleni 
silmillä, minun hengellisessä näytössäni ja todellisuudessani ja asetin käteni Hänen alleen, 
sauvaan. Hän laittoi Hänen käsivartensa ympärilleni ja veti minut Hänen viereensä, vastauksena. 
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Näin meidän vuoropuhelumme usein alkavat: tavoitan Häntä ja Hän avaa käsivartensa 
vastaanottaakseen minut.  

Sitten me aloimme tanssia laulujen tahtiin. Enkelit pitivät Taivaallista tanssilattiaa kallion 
yläpuolella ja me tanssimme ja tanssimme. Kun olin vastaanottanut yllä olevat sanat jo sydämeeni, 
pystyin alkamaan kohtaamaan Hänet. Jäinen, ulkokuori, joka on niin usein estänyt Hänen 
tunteensa minua kohtaan – minun riittämättömyyteni pelot – alkoi sulamaan. Aloin todella 
vastaanottamaan, kuinka Hän tuntee minua kohtaan. Aloin rentoutumaan Hänen läsnäolossaan ja 
sallin Hänen kaataa rakkauttaan minua kohtaan Hänen silmiensä kautta, Sielun ikkunoiden kautta.   

Minun rakkaat, niin usein pelkomme kohdata Hänet ja ottaa vastaan Hänen kiintymyksensä, 
perustuvat vuosien tuomitsemiseen, joita olemme kerryttäneet itseemme, Valehtelijan avulla 
tietenkin. Tämä on pääosin syy, miksi me emme voi nähdä Häntä hengessä. Hän ei ole piilossa 
meiltä – me olemme piilossa Häneltä, jäisessä pelon ja itseinhon kiinteässä lohkareessa. Tähän 
sääntöön on tietenkin poikkeuksia. Mutta uskokaa minua, tämä on alimmalla tasolla oleva 
ongelma, joka tulee tiellemme, kun Hän haluaa tuhlata Hänen puhdasta, taivaallista rakkauttaan 
Hänen Morsiamelleen, johon Hän on kokonaan syventynyt, koska hän on ainut olento, joka sopii 
Hänelle täydellisesti.  

Antakaa Hänen sulattaa nämä jäiset kerrokset ja vastaanottakaa sydämiimme rakkaus, joka pursuu 
yli Hänen silmistään. Ymmärtäkää, että tämä rakkaus ei vain täydennä ja paranna teitä, se myös 
täyttää meidät ylitsevuotaviksi, niin että me voimme tuoda toisille ymmärryksen siitä, keitä 
täsmälleen he ovat Jumalalle. Me tarvitsemme tätä rakkautta, Sydänasukkaat.   

Mutta maailma on raaka, happoinen ympäristö, joka jatkuvasti syö sieluamme. Meidän Herramme 
on jatkuva, kasteltu puutarha, joka kaataa voiteita ja tuoksuja korjaten sielun. Etsikää kuva 
Hänestä, joka todella liikuttaa teitä, todella koskettaa sydäntänne. Ja laittakaa itsenne kasvokkain 
Hänen kanssaan tai Hänen vierelleen ja sallikaa Hänen viimeistellä rakkaudenkaipuunne tässä 
elämässä. Jos olette liian pelokas tai epävarma tekemään tämän, yksinkertaisesti pyytäkää 
Häneltä... ”Herra, auta minua vastaanottamaan Sinun Rakkautesi.”   

( Jackie ) Jeesus siunatkoon teistä jokaisen Hänen havaittavalla Rakkaudellaan ja Läsnäolollaan. 
”Pyydän Jeesus, anna meidän tuntea Sinun Halauksesi ja Rakkautesi joka Päivä… Amen.” 

 

 

247. Jeesus puhuu Ryntäyksestä Puhtautta vastaan… Olkaa Varuillanne 

 
RYNTÄYS PUHTAUTTA VASTAAN… OLKAA VARUILLANNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Helmikuuta, 2016.  

( Clare ) Meidän Herramme Jeesuksen siunaukset ja suloinen kumppanuus olkoon kanssanne, 
Sydänasukkaat. Aloitan tämän viestin sillä, mitä oli sydämelläni. Herra, Sinä olet laittanut tulen 
sydämeeni Sinua kohtaan. On todella ihmeellistä, että sydämeni palaa tällä tavalla. En koskaan 
aikaisemmin ole tuntenut tällä tavalla, tietyn jatkuvan ajanjakson ajan. Mikä ihmeellinen ja 
hiukkasen kivulias lahja… pyydän, auta minua, etten päästä sitä menemään.  

Herra vastasi minulle… ”Se on armon työ, Minun Rakkaani, tuoda sinut lähemmäs ja lähemmäs 
Minua. Tuli sydämestäsi, Clare, heijastaa ja lämmittää Minua tässä maailmassa, joka on vain 
arktinen Minua kohtaan.”  
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( Clare ) Oi, Herra, saanko ruokkia tätä tulta, niin ettei se koskaan sammu?  

( Jeesus ) ”Tottelevaisuus ja Rakkaus veljeäsi kohtaan tulevat ruokkimaan liekkejä, Rakastettuni.”  

( Clare ) Ja sitten toin Hänelle asian, joka vain sai minut näyttämään oudolta.  

Koin epätavallisen tason kiihottumista ilman mitään syytä ja oletin, että se oli demonisesti 
inspiroitua. Lopulta pyysin Ezekieliltä rukouksia ja nuhtelin himon, epäpuhtauden, miespuolisen ja 
naispuolisen demonin henget, joista minä luovuin ääneen. Välittömästi fyysinen tunne lähti 
ruumiistani ja olin normaali jälleen. Siispä, kysyin Jeesukselta, mikä minua vaivaa?  

Herra vastasi… ”Hyveen testi.”  

( Clare ) No niin, kyllä, voin tuntea sen. Oi, minä todella säälin meidän nuoria 
kuuntelijaparkojamme, joiden pitää olla tämän kanssa tekemisissä päivittäin. Ehkä joku heistä saa 
jotakin helpotusta kaikista niistä kiusauksista. Se on hyvin ajatuksia harhauttavaa. 

Sitten Herra alkoi puhumaan siitä, mitä oli Hänen sydämellään… ”Minun lapseni, enkö Minä 
kertonut teille, että teitä houkuteltaisiin tavoilla, joita ette ole koskaan kokeneet… tai vähintäänkin 
asioita, joihin te ette koskaan aikaisemmin olisi tunteneet kiusausta?”  

”No niin, se aika on nyt käsillä ja monet antavat periksi asioille, joista heidän pitäisi pidättäytyä. 
Minä pyytäisin teitä kutsumaan Minua sillä hetkellä, kun kiusauksen tulet ovat kuumimmillaan ja 
Minä tulen päästämään teidät pahasta. Pyydän, älkää antako periksi paholaisen ehdotuksille. 
Nämä ovat puhdistavat tulet, joiden on tarkoitus kiillottaa sielunne kallisarvoisten viisteitten 
pintoja – sielun, joka on niin liekeissä rakkaudesta Minuun.”  

”Paholaiset alentaisivat halujanne tulla lihalliseksi. Mutta Minä sanon, nouskaa ja ottakaa lihanne 
komento ja luopukaa näistä ehdotuksista, ennen kuin he voivat saada jalansijaa teissä. Paholaiset 
etsivät harhailijoita, heikkoja, jotka eivät jaksa pysyä mukana, kompromisseihin taipuvia, 
haavoittuneita ja riutuneita. Mutta Minä sanon teille, Minä tulen puolustamaan teitä sillä hetkellä. 
Kutsukaa Minua, älkääkä menkö synnin tielle. Pikemminkin keskittykää uudelleen Minuun ja Minä 
tulen käsittelemään nämä asiat, jotka ovat teille liian paljon.”   

”Jokaisessa teissä on sietokynnys, piste, jossa te ette enää voi pitää yllä puhtauttanne. Silloin 
teidän täytyy kutsua Minua. Silloin Minä tulen teidät pelastamaan ja parantamaan tilannetta.  

( Clare ) Ja minulla oli tässä ajatus, jonka haluan jakaa kanssanne. Minä tiedän, että, kun olin 
nuorempi ja sinkku ja kasvatin neljää lasta, vau – minulla oli paljon kiusauksia. En tarvinnut vain 
kiintymystä, vaan myös hormonini olivat hyvin vahvoja. Kun löysin itseni pisteessä, missä tekisin 
kompromissin, yksi asioista, joka antoi minulle rohkeutta ohittaa kiusaus, oli vertaamalla 
kiintymyksen kohdettani Jeesuksen kauneuteen.  

Aika oli tulossa, kun meidät yhdistettäisiin puhtaaseen, taivaalliseen suhteeseen ja kenen tahansa 
vertaaminen Jeesukseen, teki heistä kalpeita ja jättivät minut täysin irti siitä, millä paholaiset olivat 
yrittämässä kiusata minua. Ja tämä oli ennen kuin tapasin Ezekielin. Ei vain ollut ketään, jota olisi 
voinut verrata Jeesukseen! Siispä, huomasin, että Herra välittömästi muistutti minua Itsellään ja 
että minä kuuluin Hänelle ja se piti minut pois synninteosta tai tulemasta kiusatuksi suhteeseen, 
joka ei ollut Hänestä.  

Kun tuli aika, Hän antoi minulle oikean miehen, joka oli Hänen valintansa huolehtia minusta. Ja 
meidän viehtymyksemme oli puhtaasti hengellistä ystävyyttä vuoden verran, kunnes Hän aukaisi 
meidän silmämme toisillemme, asiaankuuluvana aikana ja me oivalsimme, että Jumala oli valinnut 
meidät olemaan yhdessä miehenä ja vaimona.  
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Katsoen taaksepäin nyt, kun sain neljä lasta väärän miehen kanssa, se jätti vakavia seurauksia 
elämiimme. Lopulta löytäisin oikean polun elämälleni ja hän löytäisi omansa ja me menisimme 
kahta erillistä tietä. Ja lastemme DNA oli jakaantunut samalla tavalla. Me emme olleet yhtä Herran 
kanssa, eivätkä lapsemmekaan olleet. Jos olisin mennyt naimisiin Ezekielin kanssa ja saanut lapset 
hänen kanssaan, kuinka siunattuja he olisivatkaan, koska heidän geneettinen koostumuksensa olisi 
paljon sopusointuisempi ja taipuvaisempi Jumalaa kohti.   

Joka tapauksessa, Jumala on silti voittaja. Vaikka tie on paljon karkeampi, minä luotan Häneen, 
että Hän tuo heidät kaikki kotiin. Oi rakkaat nuoret, älkää menkö naimisiin väärän miehen tai 
naisen kanssa. Odottakaa Jumalan nimittämää valintaa – te ette koskaan tule katumaan sitä. 
Vartioikaa sydäntänne tiiviisti, älkääkä antako sitä pois kiihkeässä hetkessä. Demonit etsivät aina 
hetkiä, kun olette väsyneitä tai sairaita, ettekä toimi normaalilla itsekontrollin voimallanne. Silti, 
jos itkette Jeesusta apuun, Hän tulee pelastamaan teidät. Se on teidän valintanne. 

Jeesus alkoi puhumaan jälleen… ”Nyt Minä kerron teille salaisuuden. Yhdeksän kertaa 
kymmenestä on demonista, kun te tunnette tällä tavalla kiusatuksi. Heillä on keino sähköisesti 
lähettää impulsseja tiettyihin pisteisiin ruumiissanne, jotka saavat aikaan sen, että kiihotutte. Ja he 
tulevat tekemään saman ympärillänne oleville ihmisille, ansoittaen teidät synnin mahdollisuudelle. 
He tulevat itse asiassa myös antamaan teille unia yrittääkseen yllyttää teitä haureuteen. Minä en 
puhu tässä demoneista, jotka kyttäävät yöllä saadakseen aikaan kiihottumista ( miespuolinen ja 
naispuolinen demoni ). Pikemminkin Minä puhun naamioituvista demoneista, jotka näyttäytyvät 
unissanne tai ajatuksissanne, näyttäen joltakin, jonka tunnette tai joihin olette kiintyneet, mutta 
joka todellisuudessa on demoni.”  

”Olkaa viisaampia kuin vihollinen, Minun Lapseni. Älkää salliko hänen varastaa puhtauttanne tai 
saada teidät tekemään kompromissin ja tuhota elämänne väärän puolison kanssa. Odottakaa, 
kunnes Minä nimeän puolison teille. Odottakaa, kunnes Minä paljastan yhteensopivan liiton, joka 
todella on Taivaassa tehty. Seuraukset ovat elämän mittaiset ja menevät jopa pidemmälle kuin 
tämä sukupolvi.” 

 ”Kuitenkin tietäkää, että jopa nyt, jos te olette menneet väärään suhteeseen, Minä voin ja tulen 
silti tekemään sen, mikä on tarpeellista, auttaakseni teitä viettämään toiveet täyttävää elämää. 
Pysykää vain valppaina, uskollisina ja tottelevaisina Minulle. Vallassanne ei aina ole voittaa jokaista 
yhteenottoa pahan kanssa, vaan se on Minun vallassani.” 

 

 

248. Jeesus sanoo: Jotkut teistä ovat yhä Aidalla. Profeetallinen Sana. 

 
JOTKUT TEISTÄ OVAT YHÄ AIDALLA 

Jeesuksen sanoja Veli Ezekielille, 8. Helmikuuta, 2016.  

Vahvistakoon Herra meitä meidän matkallamme, kallisarvoiset Sydänasukkaat. 

No niin, viime yönä Ezekiel sai sanan Herralta, niinpä minä aion julkaista sen hänen puolestaan. 

Se alkoi… ” Niin monet valittavat, niin harvat antavat kiitosta. Niin monet ovat kiittämättömiä, niin 

harvat arvostavat. Minä olen väsynyt ja uupunut niin paljosta välinpitämättömyydestä 

maailmassa. Niin monet, monet sielut jahtaavat lihaa ja sen lohtuja. Ylpeydellä ja 
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turhamaisuudella he käyvät Minun kimppuuni. Ja itsekkyydellä ei ole mitään rajoja, kun köyhien 

elämien tuhoaminen on kyseessä.”  

” Rakkaat, se on jo pitkään uuvuttanut Minun Isääni, pitkälle parannuskeinojen kyvyn yli. Kuka 

tulee lohduttamaan tätä sydäntä, joka on niin täynnä Rakkautta ja Myötätuntoa? Kuitenkin niin 

hyljeksitty ja pilkattu tämän sukupolven keskuudessa. Minä kerron teille, että Kadotuksen Malja 

on ylitsevuotavainen. Sen vuoksi Minun Isäni on lähettänyt Minut hakemaan Minun Morsiameni, 

niin että Hänen, joka on ollut niin uskollinen, ei tarvitsisi kestää musertavaa mätänevien ruumiiden 

lemua, mikä tulee täyttämään maanne kadut ja kaupungit.”  

” Minä luotan siihen, että te Minun Morsiameni pidätte vartiota tarkalla katseella ja olette valmiit, 

kun Sulhanen saapuu teitä varten. Älkää tulko yllätetyiksi tietämättöminä, vaan pitäkää 

lamppunne kunnossa ja täynnä. Vierottakaa itsenne maailmasta nyt, ettette te olisi niin kuin Lotin 

vaimo, taaksenne katsellen. Niin vakavaa se on. Jotkut teistä ovat yhä hajareisin aidan päällä. Te 

olette vaarassa menettää kaiken, jos te jatkatte kompromissien tekemistä ja Päivä tulee yllättäen 

päällenne kuin ansa. Ei tule olemaan mitään viime hetken mahdollisuuksia, sillä päivä ja hetki ovat 

sukkelasti tulossa. Ja voi teitä, jotka Mestari löytää maailmaan asioiden askarruttamana, kun Hän 

palaa. Te voitte kuitenkin pelastua, mutta tulen läpi menemällä.” 

” Te, jotka olette jättäneet maailman rakkaudesta Minuun, kauneus ja ilo, jotka teitä odottavat, 

ovat käsityskyvyn ulkopuolella. Sillä Jumalan enkelit tulevat saattamaan teidät Karitsan Hääjuhlaan 

ja siten te tulette olemaan loppumattomasti Herranne, Jumalanne ja Kuninkaanne luona.” 

” Riemuitkaa, Minun Morsiameni! Sillä Minä olen hyvin lähellä, jopa jo ovella.” 

 

 

249. Jeesus sanoo: OLE VALPAS! Suojele Hedelmääsi 

 
OLE VALPAS & SUOJELE HEDELMÄÄSI 

Jeesuksen sanoja Veli Ezekielille, 10. Helmikuuta, 2016. 

Olkoon Herran suloinen läsnäolo ja ohjaus kanssamme tänään, Sydänasukkaat.  

Ezekiel sai Herralta sanan eilen illalla. 

Ezekiel sanoi… ” Siunattu olet Sinä, Herra! Mikä ohjaus Sinulla olisi meille tänä iltana?”  

Herra aloitti… ” Olkaa valmiina! Minun ohjaukseni teille on, olkaa valmiina! Minä aikana tahansa, 

minä päivänä tahansa, minä sekuntina tahansa! Olkaa valmiina!” 

” Teidän täytyy olla kuin viisas maanviljelijä, joka, kun hän näkee, että nuput alkavat tekemään 

kukkaa, tietää, että nuori hedelmä ei ole kaukana perässä. Ja niin hän pitää tarkkaa vahtia joka 

päivä, tarkastaen puunsa. Hän tietää, että kun kasvuikäinen hedelmä alkaa näyttämään itseään 

enemmän ja enemmän, että värit ja tuoksut alkavat vetää puoleensa matoja ja lintuja. Kun 

molemmat näistä vihollisista ovat yhtäaikainen uhka, hänen täytyy työskennellä pitkälle päivään; 

suihkuttaen, verkottaen, suojaten, jotteivat nämä saalistajat tulisi aikaisin aamulla, kun ne ovat 

vaivoin näkyviä himmeästi valaistua hedelmätarhaa vasten. Jos hänen ajatuksensa harhailisivat 
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muissa asioissa, vaikka vain muutaman tunnin, kun aamun himmeys alkaa antamaan sijaa 

päivänvalolle, hän tulee saapumaan käynnissä olevan tuhon traagiselle näyttämölle.”  

” Hänen kallisarvoiset ja herkät hedelmät, joita hän on hoivannut ja joista huolehtinut niin 

pikkutarkasti, hänen kauhukseen tulevat olemaan melkein turmeltua massaa ja kuorta, niiden 

jäännökset siroteltuna maata pitkin. ” 

” Entä hänen ahkera naapurinsa? Molemmilla miehillä oli sama pinta-ala, saman kokoiset puut ja 

tuleva sato.” 

 ” Maanviljelijä, joka piti mielensä kriittisessä aika-ikkunassa, tietäen aikaisemmista 

kokemuksistaan, että lintujen ja hyönteisten murskaava vitsaus voisi iskeä salaman nopeasti 

yhdessä yössä, ei koskaan menettänyt sekuntiakaan aikaa. Työskennellen jopa myöhäisinä 

tunteina otsalampun valossa, hän varmisti, että jokainen puu oli suihkutettu ja verkotettu 

asianmukaisesti, kunnes hän oli viimeistellyt koko hedelmätarhansa. Saapuen takaisin talolleen 

lopen uupuneena, hän rauhallisesti painoi päänsä tyynyyn, tietäen, että kaikki olisi hyvin, ei väliä 

milloin ei-toivotut tunkeutujat tulisivat.”  

” Kun hän heräsi seuraavana aamuna, hän huolettomasti käveli polkua takaisin hedelmätarhaan ja 

ennakoidusti – paljon heinäsirkkoja, matoja ja äänekkäästi kaakattavia lintuja joko makasi 

kuolleena maassa tai ne olivat kamppailemassa vapautuakseen verkoista. Jäljellä oli vain niin 

harvoja tuhoeläimiä uhkaamassa kehittyviä ja nyt kypsyviä hedelmiä, hän yksinkertaisesti kutsui 

työntekijät. Ja päivän loppuun mennessä he olivat tuoneet ennätyssadon, mitä kauneimpia, 

tahrattomia hedelmiä, kaikki valmiina pakattavaksi ja lähetettäväksi kauppaan. ”  

” Samalla tavalla, Minun Isäni ja Minä olemme katsoneet suurella ahkeruudella, suihkuttaen teitä 

armonaalto armonaallon jälkeen, varmistaen, että jokainen teistä on suojattu ja suojeltu kaikilla 

mahdollisilla tavoilla. Nyt, kun aika on ehdottoman tarkka, Isä tulee antamaan merkin ja Hän, joka 

on nimitetty, tulee huutamaan.”  

” Ja välittömästi, silmänräpäyksessä, Jumalan Trumpetin törähdyksellä, Minä tulen kutsumaan 

Minun Morsiantani sanoen, TULE TÄNNE YLÖS! Sitten kuolleet, jotka ovat uskoneet Minuun, 

tulevat sukkelasti nousemaan haudoistaan, pukeutuneena oikeamielisyyden viittoihin. Sitten te, 

elävät uskolliset, tulette kunniakkaasti muuttumaan. Teidät tavoitetaan tapaamaan Minut ilmassa 

ja siten te tulette olemaan Minun kanssani loppumattomasti.”  

” Minä annan teille Minun Sanani ja Minun Sanani on Totuus! Ja katso, Teidän Pelastuksenne on 

lähellä, jopa ovella!” 

 

 

250. Jeesus sanoo: Eläkäämme tätä elämää yhdessä… se Vähä, mikä on jäljellä 

 
ELÄKÄÄMME TÄTÄ ELÄMÄÄ YHDESSÄ… SE VÄHÄ, MITÄ ON JÄLJELLÄ 

Jeesuksen sanoja Veli Ezekielille, 11. Helmikuuta, 2016. 

( Ezekiel ) Herra on kanssamme, Sydänasukkaat. 
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Ezekiel aloitti… Tänä iltana minulla oli johdonmukainen tunne, että Herra halusi minun istuvan alas 
ja halusi jälleen antaa meille ohjausta, koskien näitä viimeisiä päiviä ja tunteja. Minun täytyy 
myöntää, että oli hyvin vaikeaa yrittää päästä Hänen lähelleen tänä iltana, kun olin 
tarkoituksellisesti nukkunut kolme tuntia ylimääräistä. 

Ja minä vain haluan lisätä tähän, että kun on fibromyalgia ja yrittää ponnistella ylös, joskus se pilaa 
koko päivän, koska ei saanut tarpeeksi lepoa. Mutta sitten, toisilla kerroilla, on tokkurainen ja vain 
makoilee ja nukahtaa uudelleen. No niin, niin kävi minulle. Minä tiesin, että minun pitäisi nousta 
ylös ja aloittaa iltani noin kello 18, kuten tavallisesti, mutta minun lihani oli oi, niin mukavasti 
lämpimien peittojen alla!  

Hän lähetti pieniä nykäyksiä ja vihjeitä, kuten kallisarvoisen pienen kissani saamaan mahakivun. 
Minä jopa ajattelin yhdessä vaiheessa, ”Tuo pieni viaton kissa kärsii siirtääkseen minut ylös ja 
liikkeelle.” No niin, sen jälkeen, kun riuduin laiskuuden tokkurassa ja tuomitsemisessa, Herra antoi 
minulle armon viimein sanoa ”EI ENÄÄ!!”, kun minä pian pääsin sängystä ja menin suoraan Claren 
luo, tunnustaen laiskuuteni ja pyytäen Herralta, pyydän, anna minulle anteeksi.  

Kun aika lähestyy, luulen, että Jeesus saa meidän omattuntomme olemaan herkempiä ja 
herkempiä, jopa pienimmissä asioissa. Tarkoitan, että voi todella tuntea laskevan tunteen syvällä 
hengessään, kun on loukannut Häntä nyt, erityisesti, jos se liittyy toisen henkilön 
loukkaantumiseen. Mutta tällä kertaa, asia oli todella ajankohtainen ja jopa sen jälkeen, kun Clare 
rukoili minkä tahansa väärän syyllisyyden tai valehtelevien henkien lähtevän pois minusta – tunne 
vain roikkui. Tämä asia oli asettunut olemaan syvällisesti, enkä vain voinut ravistaa sitä pois. 

Pienen hetken ajan tänä iltana Pyhä Henki antoi minulle henkilökohtaisen katsauksen, TODELLISEN 
katsauksen siihen, kuinka puhdas ja hellä Jeesuksen Sydän todella on ja kuinka usein me 
loukkaamme Hänen sydäntään näillä näennäisen ”pienillä” synneillä. Minä tiesin, että tämä aidosti 
oli Hän ja vaikka minä itkin Hänen jaloissaan ja Hän vakuutti minulle Hänen anteeksiantoaan ja 
rakkauttaan minua kohtaan – syvää katumusta, jonka kanssa kamppailin seuraavat kolme tuntia ja 
se jätti paljon tarvitun merkin, omaantuntooni korvennetun ja tiedän, että en enää koskaan halua 
kieltää Häneltä mitään, Hänen armollaan, koskaan enää!  

Rohkaisevan ajan jälkeen rukouksessa ja Herran varmistelujen jälkeen, kun oli ennallistettu, Hänen 
keskittymisensä siirtyi johonkin, mistä Hän halusi puhua. Ja kun olen aina erottamista tekevä, 
menin Pyhien Kirjoitusten luo ”testaamaan” Henkeä. Siispä, näin Hän aloitti… ”Katso, Minä 
vuodatan teille Henkeäni, saatan Sanani tiedoksenne.” Sananlaskut 1:23. 

Jeesus aloitti… ”On paljon tehtävää näinä viimeisinä päivinä, ennen kuin Minä tulen. On 
ehdottoman ratkaisevaa, että sinä ET harhaudu päämäärästäsi. Pidä silmäsi kiinnitettyinä Minuun, 
koko sydämelläsi, mielelläsi, hengelläsi ja sielullasi naulittuina Minuun. On välttämätöntä, että 
sinulla on Minun Mieleni – ”olkoon tämä mieli sinussa.” Kristuksen Mieli. Sinä et voi tehdä tätä 
omillasi. Sinun TÄYTYY rukoilla tätä armoa ja Minä tulen kyllästämään sinut kyvyllä ”heittää pois 
jokainen kuvitelma.” 

”Sinun täytyy luovuttaa KAIKKI taitosi pois jälleen. Aseta ne uskolla Minun Käsiini, tietäen, että 
Herrasi ja sinun Rakkaasi, sydämesi ja sielusi tuleva aviokumppani, on sinun koko luottamuksesi 
arvoinen. Minä tulen vapauttamaan sinut muistojen sorrosta, kun vihollinen yrittää pelata sinun 
kiintymyksilläsi, ihmissuhteillasi ja millä tahansa jäljellä olevilla kiintymyksillä ihmisiin ja asioihin 
maailmassa. Jos nämä ihmissuhteet ovat hyviä ja rakastavia, anna ne Minulle. Minä rakastan heitä 
paljon enemmän, kuin sinä koskaan kykenisit ja Minä tulen ottamaan heidät Minun 
erikoishuolenpitooni, rakkaudesta sinuun. Mutta nyt on aika olla tarkoituksellisesti 
määrätietoinen.”  
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”Tee päivittäiset velvollisuutesi, mutta älä uppoudu mihinkään projekteihin. Minä tarvitsen sinun 
olevan kuin Gideonin viisaat sotilaat. He olivat tulleet vesipaikalle matkallaan suureen taisteluun. 
Hänelle kerrottiin, että ottaa vain miehet, jotka notkistivat yhden polven ja joivat käsistään, 
samalla kun olivat hälytysvalmiudessa ja katselivat, jopa silloin vihollista. Ne, jotka kumartuivat 
käsineen ja polvineen ja joivat kuin koirat, ne hän käski lähettää takaisin kotiin. Heistä olisi vähän 
tai ei ollenkaan hyötyä suuressa taistelussa, joka oli seuraamaisillaan. Jopa sen kanssa, Minä vielä 
testaisin Gideonin tottelevaisuutta yhä edelleen.”  

”En voi painottaa tottelevaisuuden tärkeyttä tarpeeksi vahvasti. Sinun täytyy viettää enemmän 
laatuaikaa rukouksessa. Sillä Minä tarkoitan, että ei ole tarpeeksi, että on ”Henkilökohtainen 
Suhde” Minun kanssani nyt. Nyt sinulla täytyy olla tuttavallinen suhde Minun kanssani. Mitä Minä 
tarkoitan tuttavallisella? Sinä olet pelastettu ja sinä tunnet Minut rakastavalla, kauniilla ja 
henkilökohtaisella tavalla – kuten Minäkin tunnen sinut. Mutta me olemme tulossa aikaan, jolloin 
kuten Minä sanoin Minun apostoleilleni, ”Minä en enää kutsu teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei 
tiedä, mitä hänen Mestarinsa on aikeissa tehdä. Ei, Minä kutsun teitä Ystäviksi.”  

”Mitä enemmän vietätte aikaa jonkun kanssa, sitä enemmän te opitte tuntemaan heitä 
syvemmällä tasolla. Te alatte tuntemaan heidän mieltymyksensä ja inhonsa ja heidän erityisen 
tapansa tehdä asioita. Minä kutsun sinua nyt korkeammalle. Sinä olet aloittamaisillasi ikuisella 
matkalla, ikuisen elämän matkalla ja lähimmällä tavalla – Minun Morsiamenani!”  

”Katso nuorta rakastunutta paria. Kun he ovat oppineet tuntemaan toisensa pitkän ajan kuluessa, 
heille käy selväksi, että heidän sydäntensä halu on viettää loppuelämänsä yhdessä. Siispä, mies 
kosii rakastettuaan, joka riemuiten jännittyneesti – suostuu. Siihen asti, he ovat nähneet toisensa 
viikolla, mutta nyt he suunnittelevat rakentavansa elämää yhdessä. He eivät enää käy tavallisilla 
treffeillä. Ei, he välittömästi alkavat viettää jokaisen vapaan hetkensä yhdessä. Ei kulu päivääkään, 
etteivätkö he olisi yhdessä ja näin jatkuu Häihin asti. Miksi? Koska he ovat juuri tehneet syvällisen 
elämän sitoumuksen ja kihlauksen myötä he ovat hylänneet kaikki muut mielistään ja 
sydämistään. He ovat jo iloisesti alkamassa tulla tutummiksi hienoimpien asioiden kanssa toistensa 
henkilöissä ja luonteissa.”  

”Me olemme aloittamaisillamme ikuisen elämämme yhdessä. Koko meidän suhteemme on 
syöksymäisillään päättymättömän elämän ihmeellisiin ja taivaallisiin syvyyksiin – erottamattomina 
– yhdessä Yhtenä, ikuisesti!”  

”Siispä, nyt asettukaamme työhön tosissamme. Minä haluan viettää joka hetken kanssasi. Minä 
haluan unelmoida ja suunnitella ja juhlia sinun kanssasi! Me tulemme työskentelemään tämän 
elämän päivittäisten askareitten parissa yhdessä! Jokaisen vastuun, jokaisen vaatimuksen me 
tulemme oikein täyttämään. Sinun koko elämäsi tulee muuttumaan, koska nyt me todella olemme 
liikkumassa, hengittämässä, ajattelemassa ja elämässä YHTENÄ!”  

”Minun käteni loivat Taivaat. Kun Minä kutsun niitä, ne tulevat erkanemaan heti! Minä ennallistan 
sinut jopa nyt ja annan sinulle uuden elämän. Minä tulen loistossa sinua varten, Minun 
Morsiameni!” 
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251. Jeesus sanoo…  

Kyyneleenne Rakkaittenne puolesta on varastoitu Kultaisiin Pikkupulloihin 

 
TUKEUTUKAA MINUUN… KYYNELEENNE RAKKAITTENNE PUOLESTA ON VARASTOITU KULTAISIIN 
PIKKUPULLOIHIN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Helmikuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Minä olen kaivannut meidän pieniä puheitamme yhdessä… Minä olen vain iloinen, 
että olet tässä, Clare.”  

( Clare ) Minä myös. Minulta on jäänyt väliin ylistysaikamme ja se suloinen keskittyminen Sinun 
läsnäoloosi, maailman asioiden keskeyttämättä.  

( Jeesus ) ”Joka tapauksessa, Minä olen iloinen sinun työstäsi, Clare. Sinä tulet näkemään, että se 
tulee keräämään paljon hedelmää.”  

( Clare ) Suloinen Herra, kiitos Sinulle, että Sinä autat minua. Sinä olet ollut aina niin läsnäoleva. 
Pyydän, jaa Sinun Sydämesi minun kanssani.  

( Jeesus ) ”Minun Morsian Kultaseni, tehtävä on nyt pitää teidät kaikki raiteillanne ja vakaasti 
kulkemassa. Minä haluan olla varma, että olette vakaita ja tukeudutte KALLIOONNE. Ei mikään, 
mitä Minä voisin sanoa tai tehdä, tule täysin valmistelemaan teitä siihen, mitä on tulossa – ei 
mikään. Mutta Minä lupaan, että Minä tulen olemaan kanssanne ja te tulette olemaan erittäin 
hyvin valmistautuneita ja se on Minun keskittymiseni kohde juuri nyt.”  

”Minä kaipaan, että Minun Morsiameni ottavat kaikki Minun sanani sydämeensä ja muovaavat 
itsensä Minun tärkeysjärjestyksessäni olevien asioiden ympärille, sillä Minä olen horjumaton. Ja 
tukeutuminen Minuun tulee olemaan teidän ainoa vakauden ja tervejärkisyyden pisteenne. Ja 
vakautenne on sidottu KALLIOON ja vakautenne kautta te tulette kykenemään johdattamaan ja 
lohduttamaan muita.”  

”Kaikkein yleisin ajatus, jonka tulette kuulemaan, on… ”En koskaan ajatellut, että tämä voisi 
tapahtua Amerikalle.” Tämä tulee olemaan hallitseva sävy. ”Kuinka tämä voi tapahtua meille?”.”  

”Ja sinä lyhyenä aikana, jona olette täällä, Minä haluan teidän yksinkertaisesti sanovan, ”Hän on 
yrittänyt kertoa teille. Se on kirjoitettu Raamattuun. Me kaikki tiesimme, että tämä tulisi 
tapahtumaan.” Teidän totuuden todistustenne kautta he tulevat löytämään omat keskiönsä Minun 
kanssani jälleen tai jopa ensimmäistä kertaa.”   

”Monet tulevat reagoimaan raivolla ja tulevat johdatetuiksi sekasortoon, jota on valmisteltu 
kulissien takana. Monet tulevat itkemään apua ja nöyrtymään Minun edessäni. Jotkut tulevat 
päättämään itse elämänsä, koska kaikki heidän merkittävyytensä ja olemisensa tarkoitus ovat 
riippuneet dollarista, rahasta. Toiset, jotka ovat valmistautuneet, tulevat heilahtamaan toimintaan 
ja katoamaan. Ja sinä Minun Morsiameni? Sinä tulet olemaan Minun kanssani, Taivaassa.”  

”Minä olen nähnyt kyyneleesi perheesi puolesta, niiden, jota ovat sinulle rakkaita, lähellä ja 
kaukana. Minä olen kuullut sinut vetoomuksesi heidän puolestaan ja varastoinut kyyneleesi 
kultaisiin pikkupulloihin todistamaan rakkaudestasi heitä kohtaan. Luuletko, että Minä rakastan 
heitä vähemmän? Minä olen valmistellut heitä Minun omalla tavallani, vuosi vuodelta, tätä 
nimenomaista aikaa varten. He ovat, niin sanotusti, Minun Listani kärkipäässä, auttaakseni heitä 
kääntymyksissä ja hengellisessä turvallisuudessa.”  
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”Ymmärrä, että nämä kärjistyvät tapahtumat tulevat työntämään heidät heidän haluttomuuden 
partaansa yli, suoraan Minun odottaville käsivarsilleni. Minä olen valmistellut turvaverkon heidän 
sielujansa varten, siis pitäydy tiukasti ja tunnusta usein Minun lupaukseni sinulle heistä.”   

”Älä tuomitse sen mukaan, mitä näet, paljon on kätkettynä näkyvistä, paikoissa missä he jo ovat 
peloissaan kuin pienet, eksyneet lapset ja paljon heidän pinnallisesta uhmamielestään on tunteen 
peittelyä – naputtavan tunteen, että jokin on muuttumassa dramaattisesti maailmassa ja heidät 
tullaan yllättämään valmistautumattomina.”  

”Mutta he, jotka ottavat huomioon Minun neuvoni ja etsivät Minua, eivätkä omia keinojaan, ne 
sielut tulevat löytämään levon näinä sekasortoisina aikoina, jotka ovat vailla vertailukohtaa 
historiassa. Siksi, se mitä Minä olen antanut teille jälkeen jätettäväksi, on niin hyvin tärkeää. 
Teidän ponnistelunne tullaan kruunaamaan menestyksellä ja monet tulevat vastaanottamaan 
elämää muuttavia palvelutoimia siitä, mitä sinä jätät jälkeesi.”  

( Jackie ) Te löydätte monia E-kirjoja, videoita ja tekstejä monilla kielillä nettisivuiltamme jesus-
comes.com ja englanniksi Claren nettisivulta heartdwellwrs.org – pyydän, säästäkää nämä 
kultakimpaleet, Hänen ohjeensa, CD.llä tai nettitikulla ja jopa tulostakaa niitä, jotka ovat 
koskettaneet sydäntänne. Herra siunaa teidät kaikki… 

 

 

252. Jeesus sanoo: Lohduttakaa Toisianne näillä Sanoilla 

 
LOHDUTTAKAA TOISIANNE NÄILLÄ SANOILLA  

Jeesuksen sanoja Veli Ezekielille, 13. Helmikuuta, 2016.  

( Ezekiel ) Herra on kanssamme, Sydänasukkaat.  

Minä sanoin… Vaikka olin iloinen tulemaan ehtoolliselle Sinun kanssasi, pystyin silti tuntemaan 
raskautta roikkumassa ilmassa. En kuitenkaan tiennyt, oliko se vain minä vai vihollinen vai oliko 
jotain, mikä todella loukkasi Sinun Sydäntäsi.  

Herra, me kaikki tiedämme, mitä on tulossa ja me kaikki vaistoamme, että tämän vapaan 
kansakunnan päivät ovat luetut. Monet meistä ovat yksinkertaisesti turtia ajatukselle itse sodasta 
tällä maaperällä ja Suuren Koettelemusten Ajan alkamisesta.  

Jeesus vastasi… ”Yritä pysyä tyynenä, Minun Rakkaani. Kuinka monta kertaa Minä olen kertonut 
sinulle, että Minä EN sallisi kenenkään Minun Morsiameni altistua sellaiselle verilöylylle ja 
tragedialle? Uudelleen ja uudelleen Minä olen vakuuttanut sinut Pyhillä Kirjoituksilla, että Minä 
ottaisin sinut vaikeuksien tieltä… ja pois syntisten luota.” Psalmi 37:40.  

Ja Minä kätken sinut Minun majaani pahan päivänä ja korotan sinut kalliolle. Niin kohoaa sinun 
pääsi yli niiden, jotka sinua vihaavat!” Psalmi 27:5-6.  

”Muistakaa Lootia ja hänen perhettään. Minä en jättänyt heitä Sodomaan ja Gomorraan ja tuonut 
heitä läpi putoavien tulikivien. Ei, Minä toin heidät pois ennen kuin tuho tuli.”  

”Minä nostin Nooan ja hänen perheensä YLÖS ja POIS tulvan TIELTÄ. Minä en laittanut heitä 
käymään läpi sitä; pikemminkin Minä asetin heidän raivoavien vetten yläpuolelle.”  
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”On niin monia esimerkkejä Minun Varustamisestani – etuajassa. Käykö järkeen sinulle, että Minä 
laittaisin Minun Kallisarvoisen Morsiameni, Hänet, joka on ollut niin uskollinen Minulle, käymään 
läpi saman rangaistuksen kuin Maapallon syntiset?”  

”Vakavan ja syvän rakkaussuhteen luonteen vuoksi ja suhteen, joka johtaa hyvin pian Häihin, mikä 
Sulhanen lykkäisi heidän ilon päiväänsä, vain jättääkseen Hänen tulevan Morsiamensa 
hedelmättömään erämaahan, altistuneena ankaralle ilmastolle ja kuolettavien saalistajien 
ympäröimäksi!”  

”Minä kerron sinulle, että Hän ei haaskaisi aikaa juostakseen pelastamaan Morsiantaan! Hän 
sieppaisi Morsiamensa pois nopeasti, suojellen Häntä kaikilta mahdollisilta vaaroilta. Sitten Hän 
kiidättäisi Morsiamensa turvaan ja suojeltuun paikkaan, jonka Hän on valmistellut heitä varten ja 
heidän uutta elämäänsä yhdessä varten.”   

”Mihin Minä pyrin tällä? Aikaisemmin Sinä kysyit Minulta, ”Herra, mistä Sinä haluaisit antaa meille 
– Sinun ohjauksesi – tänä iltana?”  

”Minun Ohjaukseni ja Opastukseni teille tänä iltana on yksinkertaisesti, mutta hyvin 
tarkoituksellisesti kiteytetty kahteen sanaan: Pelastus ja Taivaaseennosto.”  

”Kyllä, Pelastus ja Taivaaseennosto. Kaikki, mitä Minä olen opettanut teille tänä viimeisen vuoden 
aikana, kaikki, mihin Minä olen valmistellut teitä, on sielujen pelastamiseksi ikuisuuteen ja 
tehdäkseni tien suoraksi Herrallenne, kun Hän tulee kokoamaan Hänen Morsiamensa Itselleen!”  

”Aivan liian kauan vihollinen on käyttänyt tätä ihmeellistä teidän Herranne tulemisen Päivää 
erillisyyden lähteenä Minun Ihmisteni keskuudessa. Minun Palvelijani Paavali sanoo, sen jälkeen, 
kun paljastaa, mitkä tapahtumat tapahtuisivat, kun Minun Uskolliseni otetaan ylös, hänen 
ensimmäisessä kirjeessään Tessalonikalaisille, Luvussa 4…  

17.Ja 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.”  

”Huomatkaa, Pyhä Henki ei sano, ”Riidelkää ja kiistelkää, keskustelkaa ja lannistakaa toinen 
toisianne.” Eikä teidän tule kuunnella vihollisen vihjailuita, kun hän kuiskaa valheita ja varoittaa 
teitä huolellisesti esitetyillä epäilyksillä; kuten ”käyttäkää tervettä järkeänne”, ja että ”on jo 
kulunut yli 2000 vuotta”, ja ”monta sukupolvea on katsonut ja uskonut”… jne.”  

”Ei, teidän tulee rakentaa toinen toisianne, kaikkein pyhimmässä Uskossa. Ja kyllä – lohduttakaa 
toinen toisianne näillä sanoilla. Minun Sanani teille ovat Uskollisia ja Tosia!”  

”Minun Isäni on Kärsivällinen ja Ystävällinen, Pitkämielinen hyvin pitkiä aikoja ja aikoja. Mutta 
Minä kerron teille nyt, Armon Aika on tulossa päätökseen nopeasti. Ja Tuomion Aika on pian 
tuleva.” 

”Nostakaa silmänne ylös ja olkaa iloisia! Teidän Pelastuksenne on pian käsillä!” 

 

 

253. Jeesus sanoo: Te olette tulossa Kotiin, Minun Morsiameni 

 
TE OLETTE TULOSSA KOTIIN, MINUN MORSIAMENI  
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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle 14. Helmikuuta, 2016.  

( Clare ) Siunatkoon ja vahvistakoon Herra meitä sitä varten, mikä on vielä tuleva, Sydänasukkaat.  

En tavallisesti jaa uutisaiheita, enkä mene katsomaan niitä. Mutta tämä tuli minulle ja se on 
täydellinen vahvistus näylle, jonka näin noin kaksi viikkoa sitten, että Syyrian raja oli täynnä 
sotilaita – täyteen ahdettu sotilaita ja armeijoita.  

Siispä, aion lukea sen teille. Se on Trunews’ltä. Minulla ei todella ole yhtään suositusta Truenewsi’ä 
kohtaan, muuta kuin, että se on ehdottomasti vahvistus siihen, mitä Herra kertoi minulle, että on 
tapahtumaisillaan.  

Keskiviikko, Helmikuun 10.:  

Saudi-Arabia ja ainakin 20 Arabi-liittolaista alkoi järjestämään 350 000 miehen vahvuisia 
maajoukkoja pohjoiseen Saudi-Arabiaan. Sieltä on vain lyhyt reitti läpi läntisen Irakin, 
saavuttaakseen Syyrian rajan. Lisäksi, he ovat myös liikuttamassa 20 00 panssarivaunua, 2450 
sotalentokonetta ja 460 sotilasvoimien helikopteria.  

Saudit väittävät, että liikkeet ovat sotaharjoituksia, mikä on suurta liioittelua, koska se olisi alueen 
suurin sotaharjoitus ikinä. He väittävät, että nämä harjoitukset tullaan loppuunsaattamaan 
helmikuun 28een päivään mennessä, mikä tarkoittaa, että me saatamme nähdä sotaselkkausten 
alkavan hyvin pian.  

Toinen uskottavampi selitys joukkojen liikkeille on, että sunni-kapinalliset, jotka taistelevat Syyrian 
hallintoa vastaan, ovat saaneet selkäänsä pahasti, nyt kun Syyrialla on Venäjän joukkojen apu. 
Kapinalliset ovat hyvin lähellä hävitä sodan, jota Saudi-Arabia ja Yhdysvallat ovat laajasti 
rahoittaneet ja varustaneet. Saudit käyttävät Syyriaa korvikesotanaan, taistellakseen todellista 
vihollistaan, Irania vastaan. Siispä, jos kapinalliset eivät saa työtään tehdyksi, Saudit valmistelevat 
tekevänsä sen itse, Yhdysvaltojen tukemana tietenkin.  

Saudi-Arabian joukkojen liikkeet johdattivat Venäjän toistamaan varoituksen, joka julkistettiin 
aikaisemmin tällä viikolla, että mitkä tahansa ulkomaiset joukot, jotka tunkeutuvat Syyriaan ilman 
lupaa Syyrian hallitukselta, se olisi sodanjulistus.  

Torstai, Helmikuun 11.:  

Saudien sotilasjohtajat ilmoittivat televisiossa, että he eivät tule perääntymään, sanoen, ”Päätös 
lähettää maajoukkoja Syyriaan on lopullinen.” Sanoivatko he juuri, että päätös hyökätä Syyriaan 
on lopullinen? Kyllä, he sanoivat ja elleivät he vaihda kurssia, Kolmas Maailmansota ei olisi 
vältettävissä.  

Tämä pahenee, koska Yhdysvaltojen puolustusministeri Ash Carter seurasi Saudien ilmoitusta 
vahvalla tuen osoituksella, pyytäen meidän NATO liittolaisiamme liittymään liittoutumaan, 
lähettämään maajoukkoja Syyriaan! Yhdysvallat, välittämättä Venäjän uhkasta julistaa sota, vain 
korotti panoksia uhkaamalla venäläisiä koko NATOlla.  

Sitten Venäjän pääministeri Dmitry Medvedev kasvatti Venäjän uhkaa julistaa sota, varoittamalla 
uudesta maailmansodasta! Hän sanoi, ”Joidenkin Arabimaiden vaatimukset lähettää maajoukkoja 
Syyriaan ovat vaarassa aloittaa uuden maailmansodan.”  

Nyt, kun kuulin tämän, olin juuri menossa rukoilemaan ja kysyin Herralta. Sanoin… Herra, näyttää 
vahvistukselta, Arabi-liittouman 350 000 miehen joukkojen liikkumisen?  
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Ja Herra aloitti… ”Se on paljon enemmän kuin sitä, Minun Rakkaani, ne ovat kuolinkellot. Todella, 
merkkejä on joka paikassa ja tällä kertaa se tarkoittaa totta. Kuten Minä olen kertonut sinulle, 
Minä en tule lykkäämään tätä uudelleen, se on jo edennyt siihen, mistä ei enää ole paluuta 
takaisinpäin. Kun asiat kärjistyvät, Minun Morsiameni, Minä haluan teidän sinnittelevän rukoillen 
Pyhää Armorukousta ja voimistavan itseänne esirukoilutaakkoja varten, jotka Minä tulen 
sallimaan. Se saattaa teistä näyttää hyvin vakavalta ja äärimmäiseltä, mitä Minä sallin teidän 
kantavan, mutta mikään ei ole Minulle niin tärkeää, kuin viime hetken sielujen sadonkorjuu, ennen 
kuin Minä haen teidät. Uskokaa Minua, teidän palkkionne tulevat täysin saamaan teidät 
unohtamaan, mitä te kärsitte täällä alhaalla. Eikö nainen unohda synnytyskipujen ahdistuksen, kun 
hän viimein on synnyttänyt? Jopa niin, te tulette unohtamaan tämän elämän tragediat ja 
ahdistukset, kun Minä upotan teidät Minun ilooni.”  

”Älkää odottako ristienne kevenevän ja kevenevän, kun me lähestymme sitä aikaa. Pikemminkin 
aseistakaa itsenne kärsivällisyydellä ja uskolla, tietäen, että Minä kerroin tämän kärsimyksen ajan 
ennalta. Ettekö te ole tarjonneet itsenne Minulle? Ettekö te ole sanoneet, että te haluatte tehdä 
Minun kanssani työtä pelloilla? No niin, tähän historian aikaan, tämä on teidän osanne. Te ette voi 
riemuita siitä, mitä ette näe, siispä Minä pyydän teitä riemuitsemaan kärsimyksissänne, sillä ne 
tuovat suuren kunnian painon Minun Valtakuntaani, kun kadotetut tulevat Minun luokseni – 
joskus yksi kerrallaan, joskus satoja ja satoja.”  

”Kyllä, tuomitsemista tulee olemaan tällä taistelukentällä. Ei yksikään juutalainen, vääräuskoinen 
tai muslimi tule pakenemaan tuomitsemista. Jos on ruumis, jossa on sielu, olkaa huoleti, se tullaan 
tuomitsemaan ja ehkä sallimaan millisekunnin kutsua Minua verilöylyn keskellä.”  

( Clare ) Ja halusin vain sivuhuomautuksena sanoa tässä. Hän sanoi, että koska nyt on monia 
laboratorioissa tehtyjä humanoidi ruumiita ilman sieluja, harjoitettuja ja sitoutettuja taisteluun. 
Heillä ei ole sieluja, joten ei ole mitään, mitä tuomita. He ovat enemmänkin kuin koneita, kuin itse 
ihmisiä.  

Jeesus jatkoi… ”Kun asiat kärjistyvät, maassasi tulee olemaan paljon levottomuutta. Nyt on aika 
valmistautua tulevaan suurpaloon. Keskity kirjoihin ja tietoon, joka tulee jakaa. Tämä on missiosi, 
levittää totuutta. Kun teet tämän uskollisesti, kuten ne, jotka ottavat palvelutoimen haltuun, 
tekevät tämän uskollisesti, Minä tulen varustamaan kaiken, mitä he tarvitsevat. Mutta heidän 
täytyy olla uskollisia tiedottamisen ja toisten puolesta rukoilemisen apostolaatille, apostolin 
toimelle.”   

”Sinun työsi on melkein tehty, Clare. Älä stressaa, lepää. Minä tulen tuomaan asiat sukkelaan ja 
tehokkaaseen päätökseen.”  

”Te olette tulossa Kotiin, Minun Morsiameni.” 

 

 

254. Uskolliselle seurakunnalle... Älkää unohtako näitä asioita 

 
15.02.2016 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

Jotkut teistä on jätetty jälkeen, koska ette ole riittävästi tavoitelleet Herraa, ettekä ole antaneet 

elämäänne Hänelle. Ette ole uskoneet, ettekä ole eläneet Hänelle. 
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Mutta toiset teistä ovat valittuja ja kutsuttuja. Ja vaikka edessä on monia, monia vaaroja, testejä ja 

koettelemuksia, tulee tämä aika olemaan koko elämänne jännittävintä aikaa. Erityisesti niille, jotka 

ovat uusia kristittyjä tai uudistaneet vakaumuksensa. Lisäksi tämä tulee olemaan kaikkein 

haastavinta aikaa elämässänne. Ja se on vasta alkua. Teille, jotka on kutsuttu lopunaikojen 

uskollisiksi seurakuntalaisiksi, tämä tulee olemaan sitä aikaa, jota te olette koko elämänne ajan 

odottaneet – Aikaa, jolloin voisitte elää täysin syttyneenä Jeesukselle. 

Te olette se uskollinen seurakunta, josta kirjoituksissa kerrotaan: ”Lohikäärmeen raivo yltyi, ja se 

lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja 

Jeesuksen todistukselle.” Ilm. 12:17 

Teidät on valittu johtamaan, opastamaan ja taistelemaan pahaa vastaan. Te ette ole osa sitä 

joukkoa, joka on jätetty jälkeen sen vuoksi, että ette olisi antaneet itseänne Hänelle. Ei, te olette 

valittujen ja kutsuttujen joukossa. 

Osa teistä on sotureita ja teidät on luotu tätä aikaa varten. Ja teille, jotka olette kutsuttu käymään 

taisteluun kansakunnan ennallistamisen puolesta, Herra haluaa teidän tietävän, että Hän on teidän 

kanssanne. Te ette taistele yksin. Hänen kätensä on mahtava ja vahva. Se ei ainoastaan tee teitä 

näkymättömiksi, mutta myös hämää ja tuhoaa vihollisen. Aloittakaa kaikki taistelunne rukouksella 

ja päättäkää ne kiitoksella. Teidän kauttanne Hän tulee nostamaan tämän kansakunnan tuhkasta 

ja palauttamaan sen oikeudenmukaisuuteen. 

Älkää antako kenenkään vähätellä teitä. Te ette elä sattumalta. Teidät Hän on valinnut 

oikeudenmukaisuuden sotureiksi ja jopa todistamaan Jeesuksen nimeä marttyyriyden kautta. 

Olkaa rohkeita. Älkää antako kenenkään halventaa teitä. Älkää uskoko vihollisen valheita, sillä hän 

varmasti piinaa teitä valheillaan koetellakseen ja lannistaakseen teitä. Seiskää suorana Herralle; 

Hän on varmasti kanssanne. 

Nostan vielä huomioitavaksi Kasteen Pyhässä Hengessä. Kielillä puhuminen on PARAS ASE 

rukouksessa. Kun rukoilet Hengessä, puhut Jumalan Hengen kieltä ja silloin rukoilet täsmällisesti 

juuri sen rukouksen, joka kulloisessakin tilanteessa on tehokkain. Älä anna vihollisen enää 

valehdella tästä lahjasta; Se on voimakas ja sen vuoksi vihollinen vihaa ja herjaa sitä. Anna Pyhän 

Hengen rukoilla täydellinen rukous sinun kauttasi. 

Jos et ole saanut Kastetta Pyhässä Hengessä, niin sinun tarvitsee vain kysyä. Hyvä tapa aloittaa, on 

laulaa ja antaa Hänen ottaa haltuun sinun puheesi samalla kun olet ylistyksessä. Monet, niin 

monet lahjat tulevat tätä kautta: Henkien erottelu hyvistä ja pahoista, parantamisen lahja, ihmeet, 

tiedon sana, profetoimisen lahja – Niin monet suuremmoiset lahjat ovat seurausta tästä. Pyytäisin, 

että et ylenkatsoisi tätä. Etkä antaisi kenenkään estää sinua käyttämästä sinun Taivaallista kieltäsi. 

Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Asukaa Hänen sydämessään. Asukaa Hänen sydämessään te, jotka 

olette pysyneet maan päällä ja myös te jotka olette jääneet jälkeen. Rakentakaa kotinne Hänen 

sydämeensä. Hän on teidän kanssanne ja Voimakas pelastamaan! Te tulette olemaan osa maan 

suurinta elpymistä, jota on koskaan tunnettu. Suurempia asioita, joita Jeesus teki, tulette myös te 

tekemään. Ihmeitä ihmeiden perään. 

Muistakaa tunnustaa, ”Jeesus, minä tiedän, että olet tässä kanssani. Jeesus, minä luotan Sinuun.” 

Ei väliä sillä, mitä tulet kohtaamaan, muista vain nämä marttyyriyden kärsineen pyhän Paavalin 

sanat: ”Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, 



 
116 

 

alastomuus, vaara tai miekka? On kirjoitettu: ’SINUN TÄHTESI MEITÄ SURMATAAN KAIKEN AIKAA, 

MEITÄ KOHDELLAAN TEURASLAMPAINA’ Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa 

riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät 

enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei 

korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi 

Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”  Room. 8:35-39 

Olkaa sisukkaita. Tämä kestää vain lyhyen hetken – Seitsämän vuotta. Ja tämän ajan lopussa me 
tulemme kokoontumaan yhdessä Taivaaseen iloitsemaan siitä, mitä Herra on meidän elämillämme 
tehnyt ja mitä Hän on tehnyt maailmalle. Muistakaa – Hän rakastaa sinua. Elä Hänen sydämessään 
niin kuin Hän elää sinun sydämessäsi. 
 
Olkoon kaikki voivan Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen siunaus kanssasi nyt ja iänkaikkisesti. 
Amen. 
 

 

255. Jeesus sanoo… Mitä täytyy tapahtua on hirvittävää,  

mutta ennallistaminen tulee! Pitäkää Silmänne Rannikolla 

 
MITÄ TÄYTYY TAPAHTUA, ON HIRVITTÄVÄÄ… MUTTA ENNALLISTAMINEN TULEE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Helmikuuta, 2016. 

( Clare ) Herra on luonamme, Sydänasukkaat. Ja hänen sydämensä on neuvomassa meitä, mitä 

meillä on odotettavissa. 

Olen pohtinut paljon sitä, mitä Herra on sanonut, ja tuhoa, joka ilmaantuu Maapallolle, ja mitä 

Ilmestyskirjassa on kirjoitettu. Ja se on saanut sydämeni sairaaksi. ja Herra osoitti sen tänä iltana. 

Me aloimme tanssimaan, ja minä olin pukeutunut mustiin – molemmat olimme pukeutuneet 

mustiin, mikä yleensä on suremisen merkki, kun Herra sallii sen, sallii minun nähdä itseni mustissa. 

Ja sanoin, ” Voi, Herra, minä en pysty katsomaan, mitä on tulossa. Carol on rukoillut lakkaamatta 

jatkuvissa kivuissa, itkien ja itkien. Herra, anna minulle anteeksi. Olen juuttunut pelkoon, mitä 

koko Maapallolle on tulossa. Etkö voi antaa minulle jotain turruttavaa ainetta? Minun sydämeni 

tuntuu jähmettyneen pelosta. ”  

Jeesus vastasi… ” Minä olen tässä. Pitele Minusta tiukasti kiinni. Olen sinun tukikohtasi. Hautaa 

pääsi Minun rintaani, kun sinun täytyy kestää tilanne. Minä tiedän mistä se kaikki johtuu. Minä 

jaan Minun murskaavan kipuni kanssasi, mutta vain niin pikkuriikkisinä pisaroina, ettei edes silmä 

pysty näkemään. ” 

” Kyllä, se minkä täytyy tapahtua, on hirvittävä asia – hirvittävä asia. Mutta tämä on jalostava tuli, 

jolla Minun täytyy valmistaa Minun Ihmiseni. Kaikkien täytyy kulkea läpi tämän tulen, jopa 

Maapallo kulkee sen läpi. Kuitenkaan, Minä en koskaan hylkää heitä. En koskaan. Kuljen joka ikisen 

vierellä, jopa niiden, jotka eivät kutsu Minua nimeltä. Minä kuljen heidän kanssaan toiveissa, että 

he viimein tunnustaisivat syntinsä ja tulisivat Minun tyköni täysin katuvina, valmiina aloittamaan 

uuden elämän. Vaikka se alkaisikin kehon fyysisellä kuolemalla – kyllä, jopa sillä. ” 
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” Mitään ei voi verrata niiden kärsimyksiin, jotka ovat valinneet Pedon Merkin. Mitään tässä 

elämässä ei voi verrata heidän kärsimyksiin, ketkä vastaanottavat Pedon Merkin, ja Helvetin 

kidutuksiin, jotka sitä tulevat seuraamaan. ” 

( Clare ) Minulle tuli tunne katsoa Ilmestyskirjan 9.:nnestä luvusta… ” Viides enkeli puhalsi 

torveensa. Silloin minä näin, että taivaasta oli pudonnut maahan tähti. Sille annettiin syvyyden 

kuilun avain ja se avasi tuon syvyyteen vievän kuilun. Kuilusta nousi savua kuin suuresta uunista ja 

savu pimensi auringon ja ilman. Savusta levisi maan päälle heinäsirkkoja, ja niille annettiin sama 

valta kuin skorpioneilla maan päällä.   

Niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa kedon ruohoja eivätkä mitään muutakaan vihantaa 

eivätkä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole otsassaan Jumalan sinettiä. 

Heitäkään ne eivät saaneet tappaa, ainoastaan piinata viiden kuukauden ajan. Tuska, jonka ne 

tuottavat, on samanlainen kuin skorpionin piston tuottama. Sinä aikana ihmiset etsivät kuolemaa, 

mutta eivät löydä, he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. ” 

Ja sitten tuli mieleen toinen Pyhä Kirjoitus… Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan 

niille seitsemälle enkelille: ” Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan 

päälle. Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle, ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita 

niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa. ” Ilmestyskirja 16. 

( Jeesus ) ” Puhu Minun Ihmisilleni Tyttäreni. Varoita uudelleen ja uudelleen heitä. Kaikkein tyhmin 

teko minkä he voivat tehdä on vastaanottaa se merkki. Kaikki mitä olen kirjoittanut Minun 

Sanassani profeettojen ja apostolien kautta, tulee todellakin tapahtumaan. Kun he heräävät sen 

todellisuuteen, siitä on lyhyt matka nähdä kuinka seuraavat seitsemän vuotta tulevat menemään, 

myös sen mitä tulee tapahtumaan heille, jotka hyväksyivät Merkin. Pyydän, Minun Lapseni. Älkää 

olko itsepäisiä kuin muulit. Pitäkää silmänne rannikolla. Pitäkää silmänne rannikolla. ” 

” Clare, kaikki epäpuhdas täytyy tuhota ennen kuin tulen hallitsemaan. Minä tulen pyyhkimään 

laatan puhtaaksi, niin sanotusti, ja palautan Maapallon Eedenin puhtauteen. Tämän täytyy 

tapahtua. Vanha täytyy tuhoutua ennen kuin uutta voidaan tuoda esiin. Ja vieläpä tuhat vuotta 

Koettelemusten Ajan jälkeen ihmiset tulevat puhumaan tästä samalla tavalla kuin he puhuvat 

Nooasta. Kyllä, Maapallo puhdistettiin, mutta ei täysin ennallistettu Nooan päivinä. Aivan kuten 

poltatte rikkaruohoja pellolta ennen kylvämistä, niin täytyy Minun polttaa ihmiskunnan 

rikkaruohot tehdäkseni tilaa uudelle elämälle. ” 

” Ihminen ei ole oppinut läksyään. Tämä toinen puhdistus saa aikaan paljon kohti kunnioittavaa 

Jumalan pelkoa. Minun hallintoni alussa, ilo tulee hallitsemaan ylivertaisesti. Mutta 

epäoikeudenmukaisuus tulee jälleen löytämään tiensä Maapallolle ja johtamaan toiseen 

Harmagedoniin. Se on lopullinen loppu tälle suvussa kulkevalle pahuudelle, joka on uinuvana 

ihmisen geneettisessä rakenteessa. Siihen on pitkä matka ylä- ja alamäkineen. Ja kuitenkin, monia 

loistokkaita tarinoita on kerrottavana. ”  

” Kestäkää, Minun pyhät Ihmiseni. Älkää uupuko loppuun. Loppu häämöttää, kun Taivas asustelee 

Maan päällä ja koko ihmiskunta tulee ylistämään Minua ja rauha hallitsee, jopa versoo itse 

maaperästä. Älkää surko. Pitäkää silmänne rannikolla. ” 

” Siihen asti muistakaa, että Minä olen lautan perässä, meloen sitä kohti iänkaikkista Kunniaa. ” 
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( Clare ) Minä tunsin tarvetta katsoa Pyhistä Kirjoituksista… ” Ja minä kuulin valtaistuimen luota 

voimakkaan äänen, joka sanoi: ” Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän 

luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän 

silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä 

kaikki entinen on kadonnut. ” Valtaistuimella istuva lausui: ” Uudeksi minä teen kaiken. ” Hän 

sanoi: ” Kirjoita nämä sanat muistiin. Ne ovat luotettavat ja todet. ” Ilmestyskirja 21:3-5. 

Ja juuri kun lopettelin tämän äänitystä, Ezekiel oli ollut rukoilemassa ja oli kuullut tämän viestin. 

Hän tuli jakamaan jotain minun kanssani. 

Herra oli puhunut hänen kanssaan ja sanonut että tulee olemaan kolme selvästi erottettavaa 

vaihetta. Ensimmäinen tulisi olemaan Elpyminen, Uudistuminen. Kaikkien kasvien ja puiden 

elämän spontaani uusiutuminen. Toinen vaihe olisi Uudelleenrakentaminen, kuten Nehemialla. ” 

Ja he asettuivat työskentelemään kuin yksi sydän, Jeesus ohjaamassa. ” Ja kolmas vaihe, 

täydellinen Ennallistaminen. Ja jokainen ihminen tulee istumaan oman puunsa alla. Jälleen kerran 

tulemme kuulemaan ilon ja naurun ääniä, ja pienet lapset leikkivät kaduilla. ”  

Kaunis Toivon sana meille tänä iltana, teille, jotka olette täällä Koettelemusten Ajan läpi. Tämä on 

kaunis Toivon sana. Pitäkää siitä kiinni. Haudatkaa se syvälle sydämeenne. Ja älkää antako 

vihollisen varastaa sitä valheillaan. Herra siunaa teitä, Sydänasukkaat. 

 

 

256. Jeesus sanoo… Älkää olko omahyväisiä!  

Pikemminkin katukaa Syyllisten puolesta & Älkää tuomitko 

 
ÄLKÄÄ OLKO OMAHYVÄISIÄ!... PIKEMMINKIN KATUKAA SYYLLISTEN PUOLESTA & ÄLKÄÄ 

TUOMITKO  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Helmikuuta, 2016.  

( Clare ) Herra kutsuu meitä suurempaan myötätuntoon ja nöyryyteen tänään.  

Sanoin… ”Tiedän, että on myöhä, Herra, mutta kaipaan olla Sinun kanssasi! Pyydän, voitko Sinä 

auttaa minua takaisin siihen suloiseen paikkaan, missä minä todella olen kykenevä ylistämään 

Sinua? Ja lepäämään Sinun läsnäolossasi? Minä todella kaipaan Sinua…”  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, kuinka sinä tunnet, Clare. Mutta sinä teet tarpeellista työtä ja haluaisin 

sinun mieluummin tekevän sitä, kuin nauttivan Minun seurastani tällä hetkellä. Kun olet 

lopettanut sen, jos koskaan saat sen valmiiksi, ennen kuin tulen sinua varten – sitten voit levätä ja 

rukoilla.”  

( Clare ) Oletko Sinä tosissasi, Herra?  

( Jeesus ) ”Minä mieluummin haluaisin, että sinä antaisit kaiken, mitä sinulla on annettavana, etkä 

jättäisi mitään pois. Kuka tietää, mikä tulee koskettamaan sieluja, jotka kuuntelevat tätä CD:tä? 

Minä takaan sinulle, kaikki ne laulut ovat Minulta ja Minun sanani eivät palaa Minun luokseni 

tyhjinä. Ne tulevat saavuttamaan päämääränsä.” 



 
119 

 

”Enkö Minä sanonut sinulle, että sinä tulisit antamaan kaiken, mitä Minä annoin sinulle ja että 

sinun tarkoituksesi tulisi viimeistellyksi tällä Maapallolla? Että ei olisi yhtään laulamatonta laulua, 

että sinä viimeistelisit työn, jonka Minä olen antanut sinulle tehtäväksi? Enkö Minä kertonut 

sinulle tämän kuukausia sitten? Mutta Minä pidän tarkkaan sinua silmällä ja vedän sinut Minun 

Sydämeeni usein.”  

”Clare, tämä tulee olemaan ohi tarpeeksi pian. Työskentele, kun sinulla on vielä Valoa. Pyydän, älä 

yritä arvuutella Minua siitä, että onko riittävää aikaa tehdä tätä tai tuota, meneekö pankkilaitos 

nurin vai ei. Tullaanko albumit jakamaan vai ei. Se ei ole sinun kutsumuksesi eikä huolesi. Sinun 

ainoa huolesi on tottelevaisuus ja sinä olet suoraan Minun tahtoni keskiössä.”  

”Kyllä, Rakkaani, jatka – ilman epäilyksiä, pyydän? Minä olen antanut sinulle tämän aikakehyksen 

hyvin hyvästä syystä, mutta sinun uteliaisuutesi ei pitäisi etsiä vastauksia sen ulkopuolelta, mitä 

Minä olen sinulle antanut. Se on vika uskossa ja luottamuksessa Minuun. Kaikki, mitä sinun 

tarvitsee tietää, on että asiat tulee olla kasassa tässä kuussa. Loput ovat Minun käsissäni, Minun 

tahtoni määrättävinä. Tämän pitäisi antaa sinulle jonkin verran rauhaa, Minun Rakkaani.”  

”Rakkaat Morsiamet, tämä pätee myös teihin. Harkitkaa… jos Minä olisin sallinut 

Taivaaseennoston viime vuoden kesäkuussa (2015), kuinka moni teistä olisi jätetty jälkeen? Kuinka 

hyvin te olisitte valmistelleet jäljelle jäävien materiaalin? Näettekö näiden menneiden lykkäysten 

viisauden? Sen vuoksi, paljon, paljon enemmän on tehty ja tuhansia muslimeita lisää on tullut 

Minun luokseni ja on pelastettu. Kuinka kaunista on Jumalan talous.Minä laitoin australialaisten 

sydämiin, että he esirukoilisivat, tuodakseen lykkäyksen Maapallon tuomioon ja toimeenpanoon. 

Ja koska he tottelivat, katsokaa hedelmää!”  

”Ne, jotka ovat jääneet pois tämän lykkäyksen vuoksi, heitä Minä en voi laskea. Se oli heidän oma 

vapaa tahtonsa, joka teki päätöksen olla uskomatta enää, lopettaa toivomasta, lopettaa 

valmistelemasta.” 

”Ja nyt näinä aikoina Minä olen kasvattanut monia Minun käsinvalittuja palvelijoita, jotka ovat 

tehneet jopa enemmän valmistellakseen Minun Morsiantani. Minun tieni ovat tutkimattomat, 

siispä pyydän – älkää yrittäkö arvuutella Minua. Vain viimeistelkää kaikki valmistelunne tässä 

kuussa ja jättäkää loput Minulle. Minä ymmärrän tuomion sävyn, jota monet julistavat.” 

”Mutta saanko Minä muistuttaa heille, että jos Minä olisin toiminut aikaisemmin, ennen heidän 

kääntymyksiään, he myös olisivat olleet niiden kanssa, jotka jätettiin kärsimään tämän synnillisen 

maailman seurauksia.” 

”Mitä Minä olen sanomassa tässä? Älkää pitäkö kiinni katkeruudesta, kaunasta tai 

tuomitsemisesta niitä kohtaan, jotka ovat rikkoneet Minun lakejani ja jatkavat niiden rikkomista. 

Tämä ei ole Minun sydämeni mukaista. Kyllä, tuomio on. Kyllä, tuomio tullaan antamaan ja 

rangaistus tullaan jakamaan. Mutta vain omahyväiset nousevat Isän mittoihin ja julistavat inhoaan 

näitä sieluja kohtaan.” 

”Näettekö te Minut selvästi? Mitä Minä olen tekemässä? Olenko Minä arvostelemassa ankarasti 

syntisiä – vai olenko Minä itkemässä heidän puolestaan? Ymmärrättekö te? Tunnetteko te sen? 

Tuomio on Minun, sanoo Herra. Mutta enemmän kuin se, Minun Rakkauden sydämeni on 

murtumassa. Ja sormella osoittelu ja tuomion julistaminen ei ole Minun tapani. Ellette te tietenkin 
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puhu manipuloivista, uskonnollisista oman aikanne Fariseuksista. Silti se ei ole teidän 

kutsumuksenne tehdä.”  

”Siunattuja ovat nöyrät. Nöyrät muistuttavat kaikkein eniten Minua. Eivät tulta-ja-tulikiveä olevat 

Vanhan Testamentin profeetat. Te ette saa laittaa yllenne sellaista viittaa. Pikemminkin kutsukaa 

katumukseen, että Minä kääntyisin ja kieltäisin sen mitä on valmisteltu ja olkaa myötätuntoisia 

synnillisiä kohtaan, niin että he tulisivat juosten Ristin juurelle.” 

”Eikä niin, että he kääntyisivät ja osoittaisivat sormella teitä, jotka olette arvostelemassa heitä 

ankarasti ja sanovat… ”Minähän sanoin teille niin! Nuo kristityt ovat vain joukko tekopyhiä 

uskovia!”  

”Katsokaahan, Minun rakkauteni johdattaa katumukseen ja tuomitseminen vain johtaa tuomitsijan 

omahyväisyyteen. Ja omahyväisyys tulee Ylpeydestä ja sen julistamisesta, että te olette muiden 

yläpuolella ja että teillä on oikeus julistaa heidän syyllisyyttään. Tämän kaltainen käytös avaa oven 

lankeamiselle.”  

”Siispä, Minun Morsiameni. Minä pyydän teitä… älkää ryhtykö tuomitsemaan veljiänne. Pitäkää 

päänne matalalla. Itkekää heidän syntiensä vuoksi aivan kuten itkette omienne puolesta. Tehän 

OLETTE itkemässä omienne puolesta, olettehan? Tämä on suuri tasoittaja. Katsokaahan, teille on 

annettu paljon, paljon enemmän armoa kuin monelle näistä. Paljon enemmän mahdollisuuksia. 

Paljon enemmän palvelutointa.”  

”Siispä, kun te tuhlaatte, esimerkiksi – se on aivan yhtä vakavaa kuin he, jotka varastavat. Vaikka 

raha on teidän valvonnassanne, se tulisi katsoa Minulle kuuluvaksi, koska te olette Minun 

edustajiani. Siksi mies, joka juoksee marketista sikspäkin kanssa addiktionsa vuoksi ja sen vuoksi, 

miten hänen ei läsnä olevat vanhempansa muovasivat hänet – hän on vähemmän syyllinen kuin te, 

jotka käytätte rahan luksukseen, kun te olisitte voineet tukea sillä orpoa.” 

”Ymmärrättekö te?? Ei ole YHTÄÄN oikeudenmukaista, ei edes yhtä. Ja heiltä, joille on paljon 

annettu, paljon tullaan vaatimaan.” 

”Nyt teidän ei tule mennä liiallisuuksiin tämän opetuksen kanssa ja aloittaa rintaanne lyöminen ja 

valitus, että se on liian raakaa tai te olette tuhoon tuomittuja! Pyydän, älkää tehkö sitä! Lopettakaa 

vain tuomitsemasta toisia, jotka julistavat tulevaa nuhtelua, aivan kuin he olisivat viattomia ja koko 

muu maailma olisi syyllinen. Älkää TEHKÖ sitä!” 

 ”Nöyrryttäkää itsenne ja nähkää, että teidän pienet vikanne ovat paljon vakavampia kuin heidän 

isot puutteensa, koska he eivät tunteneet Minun Armoani. Pidättäytykää tästä.”  

”Siispä, mitä teidän pitäisi tehdä? Pudotkaa polvillenne. Anokaa Armoa ja katukaa heidän 

puolestaan. Tähän Minä tulen olemaan hyvin mielistynyt. Tämä on Minun sydämeni mukaista 

teille. Tämä on Minun tahtoni teille. Tämän Minä tulen siunaamaan hedelmällä, kääntymyksien 

hedelmällä, meille jäljellä olevana vähänä aikana.”  

”Minä siunaan nyt teidät kaikki sydämen hellyydellä ja perustavaa laatua olevalla nöyryydellä. 

Menkää ja tehkää samoin veljellenne.” 
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257. Jeesus sanoo: Te tulette tuntemaan syvää Rauhallisuutta 

 
TE TULETTE TUNTEMAAN SYVÄÄ RAUHALLISUUTTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Helmikuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon meidän suloisen Jeesuksemme ja Pyhän Henkemme ohjaus ja rauha teidän 
kaikkien kanssanne, Sydänasukkaat. 

No niin, Herralla on joitakin mielenkiintoisia uutisia meille tänä iltana.  

Sanoin… Minun Herrani, Minun Jumalani ja Minun kaikkeni, minä en ole ikinä, koskaan tuntenut 
Sinun Käsivarsillasi oloani näin ihmeelliseksi. Minusta tuntuu, kuin olisin viimein löytänyt kotini. 
Tänne minä KUULUN, tunnen sen koko pikku sydänparallani.  

Jeesus vastasi… ”Minun Kyyhkyni, ymmärrätkö Minua, tunne on täysin molemminpuolinen. Minä 
olen odottanut koko sinun elämänikäsi, että sinä huomaat, että sinä kuulut tänne. Kyllä, Minä olen 
odottanut, kaivannut ja joskus jopa riutunut, koska sinä et ole vielä vapauttanut itseäsi Minun 
turvallisille käsivarsilleni.” 

”Sinulla on aina ollut epäilyksiä ja varautuneisuutta, häiriötekijöitä ja muita asioita. Aina nämä 
asiat ovat vetäneet huomiosi pois Minusta. Mutta nyt sinä näet, kuinka Minä olen kaivannut sinua, 
kuinka Minä tarvitsen sinua. Oi, kuinka Minä olen odottanut sinua, Rakastettu Minun sydämeni 
Morsian. Kyllä, Minä olen odottanut, toivonut ja rukoillut sitä päivää, jolloin sinä viimein päästät 
itsesi Minun käsivarsilleni.”  

”Ja nyt me olemme todella Yhtä. Todellakin sinä olet ohittanut erillisyyden kynnyksen… liittoon 
Minun kanssani ja oi, kuinka Minä olen kaivannut tätä aikaa.”  

”Minä tunnen kipua sisälläni, että saan täydellistyä Omasta materiastani luodun olennon kautta. 
Erityisesti, koska Minä näen koettelemukset ja maailman rumuuden, jossa sinun täytyy elää. Ja oi, 
kuka rakastaja ei kaipaisi päästää Hänen Morsiantaan tämän maailman tunkion pahasta. Päivä 
päivältä Minä katson, kun kamppailet demonien meren kanssa, mitä Minun pitää jatkuvasti pitää 
poissa sinun luotasi.” 

”Kyllä, Minun rakkaani, kun tunnet raskautta, sinä todella uit demonien meressä. Aivan kuten 
vedet peittävät Maapalloa, niin ovat demonit nyt ylikyllästäneet ilmakehäsi heidän pahalla 
olemassaolollaan. Siksi sinä tulet niin uupuneeksi ja heikoksi. Ne ovat verta imeviä paholaisia, jotka 
ammentavat sinut tyhjiin sinun elämän aineestasi, olemuksestasi.”  

”Mutta kuuntelijoittesi rukousten ansiosta Minä olen voinut pystyttää VAHVAN puolustuksen niitä 
vastaan. Niillä on vähemmän ja vähemmän vaikutusta sinuun, kun päivä lähestyy.”  

( Clare ) Ja sitten Hän alkoi jakamaan tätä kiinnostavaa uutispätkää kanssani. Noin kuukausi sitten, 
Hän antoi minun tietää, että helmikuu olisi kuukausi, jolloin kaikki viimeisteltäisiin ja olisi tehty. 
Mutta en ole vielä viimeistellyt aivan vielä, ja on melkein helmikuun loppu. Ja albumeita ja tikkuja 
ei ole vielä jaettu ja olin tekemässä tätä kaikkea silkasta hillittömästä tottelevaisuudesta viime 
viikon. Minulle ei käynyt järkeen, että asiat hajoaisivat, ennen kuin jakelu olisi edes alkanut. Mutta 
me teimme työtä sen kanssa joka tapauksessa, tottelevaisuudesta.   

( Jackie ) Tässä on sivuhuomautus minulta, Jackieltä – Nettisivullamme, jesus-comes.com, me 
olemme valmistelleet teitä varten kaikki PDF:t, E-kirjat ja Videonpätkät Jeesuksen Totuudella & 
Ohjeilla. Te voitte ladata kaiken tietokoneillenne. Pyydän, ladatkaa se kaikki myös nettitikuille tai 
levyille. Siltä varalta, jos internet tai meidän nettisivumme ei ole käytettävissä ensimmäisten 



 
122 

 

tapahtumien jälkeen… Pyydän, jättäkää niin paljon kuin mahdollista jälkeenne niille, jotka tulevat 
olemaan tällä maapallolla Koettelemusten Ajan aikana… Minä kiitän teitä kaikkia Jeesuksen 
nimessä, että olette auttaneet levittämään Hänen Rakkauttaan & Opetuksiaan ympäri koko 
maapallon.  

Clare jatkaa… No niin, tänä iltana Jeesus antoi minun tietää, että pikkiriikkisillä, pikkiriikkisillä 
lisäyksillä Hän on pidentänyt aikaa päivillä tai ehkäpä viikoilla. Mutta EI kuukausilla! Siispä, meillä 
ainakin on mahdollisuus julkaista ja kierrättää asioita.  

( Jeesus ) ”Minä en ole kertonut sinulle kaikkea, mitä on tapahtuva. Minä olen antanut sinulle vain 
muruja, koska Minä en halua, että sinä olet keskittynyt näihin kaikkiin asioihin, vaan pidät silmäsi 
Minussa. Riittää, kun Minä sanon, että kauheita päiviä on edessäpäin, mutta se mitä olet tehnyt 
Minun puolestani, TULEE KANTAMAAN HEDELMÄÄ. Sinun ei tarvitse huolehtia, sinun ponnistelusi 
eivät ole olleet turhia.” 

”Mutta on vain vähän aikaa jäljellä saattaa loppuun tämä työ. Viimeistele se, Minun rakkaani, 
täydessä luottamuksessa, että sinä todella olet tehnyt kaiken voitavasi käyttääksesi lahjasi, joita 
Minä olen luottanut sinulle. Nyt, kun tämä ajanjakso on käsillä, on tärkeämpää kuin koskaan 
ennen, että sinä tukeudut Minuun päivin öin.” 

”Älkää huolehtiko ruumiistanne, Minä katan ja suojelen teitä. Ja kyllä, Ezekielin mielijohde rukoilla 
Psalmi 91 joka päivä, jopa monta kertaa päivässä, oli Minulta. Tämä tulee voimistamaan teitä 
kestävyydessä.”  

”Kun me viimeistelemme asiat, olkaa tietoisia, että te elätte viimeisiä päiviä tällä Maapallolla, 
sellaisena kuin te sen olette tunteneet, edetkää luottavaisesti, että ponnistelunne eivät tule 
olemaan turhia. Minulla on monia yllätyksiä teille. Minä teen hyvin hienoisen ajan pidennyksen, 
että tämä albumi saadaan jakeluun, kuin myös Minun muut kanssatyöskentelijäni, jotka ovat 
lähellä loppuunsaattamistaan tehtävissään. Määräajan antaminen sinulle, oli tarkoitettu saamaan 
sinut ahertamaan määrätietoisesti tätä päämäärää kohti. Nyt, kun olet tehnyt sen ja jatkat sen 
tekemistä, Minä pidennän aikaa hyvin, hyvin pienillä lisäyksillä.” 

”Se tarkoittaa, että milloin tahansa, asiat voisivat mennä huonompaan suuntaan, mutta sinä tulet 
loppuun saattamaan tämän projektin ennen sitä aikaa. Sinä et ole ainoa, jolla on toimeksiantoja, 
jotka ovat melkein valmiita. On monia, jotka ovat työskennelleet raivoisasti viimeistelläkseen sen, 
mitä on tarvittu tehdän b.”  

( Clare ) Herra, kun sanot pikkuriikkisiä ajan lisäyksiä, mitä Sinä tarkoitat sillä… viikkoja? Päiviä? 
Kuukausia?  

( Jeesus ) ”Minä katson Minun profeettojani, kun he saavat valmiiksi toimeksiantonsa. 
Koettelemusten Ajan murheet ovat pursuamassa padon läpi, puskien eteenpäin läpi. On vain 
pikkiriikkinen armo, että he kaikki eivät ole hukkuneet tuhoon.”  

”Sen vuoksi Minä haluan nähdä Minun Lasteni viimeistelevän heidän toimeksiantonsa ja annan 
tälle maailmalle aivan viimeiset armon pisarat, joita Minä voin puristaa. Liian paljon on pelissä ja te 
olette liian lähellä missioittenne päätökseen saamista. Siispä, Minä haluan teidän tuovan ne 
päätökseen, tietäen, että Minä vahvalla käsivarrellani pidättelen surujen läpi pursuamista.”  

( Clare ) Herra, pyydän, kerro minulle, onko jäljellä päiviä… vai viikkoja?  

Jeesus vastasi… ”Päiviä. Ja ehkä viikkoja. Vain työskentele koko sydämestäsi viimeistelläksesi osasi. 
Sinä voisit kutsua tätä täytäntöönpanon lykkäykseksi, mutta vain pieninä lisäyksinä. Teillä ei ole 
kuukausia. Älkää tehkö oloanne mukaviksi, teillä ei ole kuukausia. Tämä riippuu hyvin paljon siitä, 
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mitä saadaan valmiiksi. Minä halusin sinun työskentelevän koko sydämestäsi ja sielustasi, 
rukoilevan, katuvan kansakuntien puolesta, siksi Minä olen ohjannut sinua tähän suuntaan. Tämän 
sinä olet tehnyt ja Minä olen hyvin mieltynyt.”  

”Riistäisinkö Minä sinulta aherruksesi hedelmät? Ei, Minä en tee sitä. Mutta Minä en pidennä aikaa 
merkittävästi. Ymmärrätkö? ”Kuukausien” aika on lopussa. Kun Minä näen, että kaikki on 
paikallaan, Minä tulen poistamaan pidäkkeet ja kaikki tulee puhkeamaan ilmoille. Ole varuillasi, ole 
valppaana, ole valmiina ja viimeistele osasi.”  

”Kuten olet nähnyt ja hyvin ymmärtänyt, kaikki on paikoillaan. Ainut asia, mikä puuttuu, on Minun 
Sanani ja sitä pidättelevät vain Minun palvelijoitteni ponnistelut tavoittaa koko maailma 
mahdollisuudella katua.”  

( Clare ) Sanoin… ”Siispä Herra – Sinähän tiedät, että minä joudun vaikeuksiin ja minut tullaan 
rankaisemaan tästä, eikö vain?”  

( Jeesus ) ”Ja liikuttaako se sinua? Ja mistä lähtien ihminen sanelee Jumalalle? Minä annan armoa 
kenelle Minä annan.”  

( Clare ) Ja sain inspiraation katsoa se Roomalaiskirjeestä 9:15 Sillä Moosekselle Hän sanoo, ”MINÄ 
OLEN ARMOLLINEN, KENELLE OLEN ARMOLLINEN JA ARMAHDAN, KETÄ ARMAHDAN.” Niin se ei 
siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen… 
Paavalin Kirje Roomalaisille 9:15-16.  

Jeesus jatkoi… ”Älkää huolehtiko, teillä on hyvin, hyvin vähän aikaa. Kun teille tulee 
loppuunsaattamisen tunne, silloin te tiedätte, että millä hetkellä hyvänsä se tapahtuu. Te tulette 
tuntemaan päätökseen saamisen tunteen, teillä tulee olemaan rauha, suuri rauha ja silloin on aika 
omistautua rukoukselle ja katumukselle maailman puolesta.”  

”Luuletko, että kun Carol rukoilee intohimoisesti, että hänen rukouksiaan EI kuulla? Minulla on 
satoja hänen kaltaisiaan, jotka kärsivät ja rukoilevat myöskin. Jättäisinkö Minä heidät huomiotta? 
Kuitenkin, kohtalon hetki tulee saapumaan kuin varas yöllä, mutta te tulette tuntemaan, että 
olette tehneet kaiken, mitä Minä olen pyytänyt teitä tekemään. Te tulette tuntemaan 
loppuunsaattamista. Se on ainoa tapa, minkä Minä tiedän, kuinka kuvata sitä.”  

”Minä tulen antamaan teille armon, rauhan, että kaikki on viimein järjestyksessä. Te ette tule 
tuntemaan tarvetta tehdä mitään muuta. Tulee olemaan rauhallista – syvä, syvä rauhallisuus, 
koska kaikki Minun profeettani ovat yhdistyneet samassa työssä. Sama Henki, kuin veri, joka 
kiertää Ruumiissa, liikkuu heidän kaikkien päällä. Ja kun he kaikki ovat saaneet toimeksiantonsa 
päätökseen, te tulette tuntemaan sen: syvän, syvän rauhallisuuden. Te kaikki olette 
työskentelemässä yhdessä ja yksi kommunikoi toisen kanssa tavalla, joka ylittää nykyisen 
ymmärtämyksenne. Se on tietämistä, hyvin hiljaista, syvää loppuunsaattamisen tunnetta.”  

”Siispä levätkää tässä. Älkää olko huolissanne, älkää luopuko ponnisteluistanne, jatkakaa jokaisen 
mittelön              loppuunsaattamista, mitä olette aloittaneet ja kun tunnette tämän rauhan, te 
tulette tietämään, että se tapahtuu hetkellä millä hyvänsä. ”Clare, meidän täytyy työskennellä, 
vielä kun on valoa. Aurinko on laskemassa, mutta meidän täytyy käyttää muutamat viimeiset 
Minun Armoni säteet, kun aurinko putoaa taivaanrannan taa. Te tulette tuntemaan, että on aika, 
kun tunnette syvää, sanoin kuvaamatonta rauhaa ja sielun liikkumattomuutta. Te olette 
työskennelleet kiihkeästi, mutta te tulette tuntemaan, että olette lopussa. Siihen asti, 
työskennelkää niin kuin huomista ei olisi. ”  

”Kirjaimellisesti.”  
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( Clare ) Sen jälkeen, kun Hän sanoi tämän, näin suojelusenkelimme, seisomassa meidän kaikkien 
edessä ja tehden rauhallisuuden, hiljaisuuden ja levollisuuden eleen ja kaikesta työstä luopumisen 
eleen. Oli kuin tyyntä tornadon edellä ja me kaikki tunsimme tarpeen hengittää syvään ja 
hengittää ulos hitaasti ja olla valppaan rauhan asennossa.  

Minä en tiedä, mitä toimeksiantonne ovat, Sydänasukkaat. Mutta minä tiedän, että teidän täytyy 
saattaa loppuun se, eikä laiskotella millään tavalla. Kaikkein tärkein asia, mitä te voitte tehdä 
valmistautuaksenne, on levittää opetuksia. Se on kaikkein tärkein asia. Jumala tulee varustamaan 
ruuan ja kaikki asiat, mitä tarvitaan, mutta opetukset ovat hyvin tärkeitä. Erityisesti, koska 
Sydänasukkaat, meidän nettisivumme ja Youtube ja jesus-comes.com – saattaa olla, että me 
emme ole saatavilla heille enää. Siispä, teidän saattaa tarvita jättää jälkeenne asioita, että 
perheenjäsenenne voivat lukea ja rohkaistua antamaan elämänsä Jeesukselle.  

Siispä, kun hetki on käsillä, te tulette tietämään sen yliluonnollisesta sielun rauhallisuudesta. 
Siihen asti työskennelkäämme koko sydämistämme, viimeistelläksemme ja manifestoidaksemme 
missiomme, jotka Hän on luottanut meille.   

Herra siunaa teidät Hänen suloisella rauhallaan ja suurella viisaudella käyttää tämä meille jäljellä 
oleva aika. Amen. 

 

 

258. Jeesus sanoo… Saatanan Palvelijat, herätkää, ennen kuin on liian myöhäistä! 

Teitä on jymäytetty… 

 
SAATANAN PALVELIJAT… HERÄTKÄÄ, ENNEN KUIN ON LIIAN MYÖHÄISTÄ! TEITÄ ON JYMÄYTETTY  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Helmikuuta, 2016. 

( Clare ) Kaikkivaltiaan Jumalan siunaus olkoon kanssamme tänään. Hänen suojeluksensa, Hänen 
siunauksensa, Hänen suloinen läsnäolonsa. Tulin rukoukseen tänään ja sanoin… ”Tässä olen, 
Herra.”  

Ja Hän sanoi… ”Minä olen ikuisesti tässä. Ikuisesti armollisena, ikuisesti valmiina puhumaan teille, 
Minun lapseni; Minun Morsiamilleni, jopa niille, jotka vihaavat Minua. Heidän vihansa on ilman 
mitään syytä. Se perustuu valheisiin ja väärinkäsitykseen, vieraantumiseen ja etääntymiseen 
maailman arvojen kautta – ne lupaavat onnellisuutta, mutta EIVÄT KOSKAAN anna sitä.”   

”He lupaavat paikkaa Helvetissä, korkeaa arvonantoa, valtaa ja kunniaa. Mutta Helvetissä ei ole 
arvonantoa, vain vihaa; ei valtaa, vain kyvyttömyyttä paeta kidutetuksi tulemisesta, alamaisuutta 
ja epäsuosiota. Helvetissä ei ole kunniaa, Minun lapseni – siellä on vain epäsuosiota ja riistämistä. 
Helvetissä ei ole valtakuntaa hallittavaksi; nämä ovat kaikki vain tyhjiä lupauksia. Siellä on vain 
päättymätöntä epäsuosiota ja kipua. Polttavaa kipua, kipua, kun madot syövät, rikkonaisia luita, 
jotka kasvavat takaisin vain rikkoutuakseen jälleen ja jälleen, koko ikuisuuden.”  

”Ei ole vielä liian myöhäistä teille. Tulkaa Minun luokseni ja Minä en vain pelasta teitä tästä 
ikuisesta rangaistuksesta, Minä tulen suojelemaan teitä teidän kavereiltanne ja niiltä demoneilta, 
joiden kanssa te olette kaveeranneet, toteuttaaksenne pahat juonenne.”  

”Ymmärrättekö? Voimat, joita te olette havainnoineet, eivät todista Totuudesta. Ne toki ovat 
voimia – mutta eivät ikuisia voimia. Ei, heidän voimansa loppuvat, kun heidät upotetaan 
Tulijärveen. Ei ole mitään kunniakasta, kun katsoo, kun ihonne palaa ja muuttuu mustaksi ja 
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kuoriutuu pois tulissa… vain kasvaakseen takaisin uudelleen ja palaakseen uudelleen ja taas 
uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Te uskotte näihin demoneihin, koska te olette nähneet 
heidän voimansa, mutta te olette myös nähneet heidän rajoituksensa. Asiat, joita he sanoivat, että 
he voisivat tehdä, ei koskaan tapahtunut.”  

”Älkää tulko jymäytetyiksi tällä väärän turvallisuuden tunteella ja tyhjillä lupauksilla siitä, että 
myös te tulette hallitsemaan.”  

”Kun te kuolette, nimetyt demonit raahaavat teidät alas Helvetin kuoppaan ja he kiduttavat teitä 
tulella, miekalla ja nuijalla, lukittuina selliin, täysin eristettyinä heistä, joita teidän luvattiin 
hallitsevan. He tulevat repimään palasia ruumiinne lihasta hampaillaan ja nauramaan teidän 
raastavalle kivullenne. Ruumiinne tulee tuntemaan janoa, mutta teille ei tulla antamaan juomaa. 
Keuhkonne tulevat huohottamaan, mutta teille ei tulla antamaan ilmaa. Vain mätänevän lihan 
lemu tulee pitämään teidät elossa, teidän seuraavaan kidutuskierrokseenne asti.” 

 ”Kuulostaako tämä ällöttävälle teistä? Todella se on ällöttävää, mutta ei sen ole kivun veroista, 
kun tulee petetyksi ja rajoitetuksi tähän paikkaan ikuisuudeksi, sillä aikaa, kun kristityt, joita te 
vihasitte, tullaan ruokkimaan maidolla ja hunajalla, he elävät kartanoissa ja heillä on kaikkea sitä, 
mitä he koskaan toivoivat tai uneksivat saavansa.”  

Ymmärrättekö te? Teitä on petetty kauheasti. Kuitenkin on vielä aikaa kääntyä, kun vielä olette 
elossa. Tulkaa Minun luokseni ja kaikki tullaan anteeksi antamaan. Uusi elämä tulee olemaan 
teidän ja Minä tulen suojelemaan teitä teidän vastustajiltanne, koska te tulette olemaan Minun.”  

( Clare ) Ja siinä vaiheessa sanoin… ”Oi, Herra, tämä on aivan liian ällöttävää.”  

( Jeesus ) ”Se tarvitsi tulla sanotuksi, Clare. Kuuntelemassa on heitä, jotka ovat nielaisseet tämän 
valheen ja Minä olen yrittänyt tavoittaa heitä, ennen kuin on lian myöhäistä. He eivät ole kokeneet 
rakkautta. He eivät ole kokeneet rauhaa. He ovat alinomaa peloissaan siitä, että kenellä on 
enemmän voimaa ja ketkä voivat yhä vahingoittaa heitä. Ja heidän mieltensä pohjalla on tämä 
ajatus… ”Entä jos Jumala ON todellinen ja näkee kaiken, mitä minä teen?”  

”No niin, Minä voin vastata siihen teille. MINÄ OLEN todellinen ja Minä olen nähnyt, mutta Minä 
kärsin kauheimmat kidutukset Ristillä lunastaakseni teidät tästä hulluudesta, missä te elätte. 
Joillekin teistä on luvattu rahaa ja mainetta. Jotkut teistä ovat vaatineet rahaa ja mainetta, mutta 
te olette surkeita sisällänne. Miksi on niin? Koska raha, maine, naiset – mikään näistä asioista ei 
kata tarvettanne olla rakastettu ja tarvettanne tuntea Minut.”  

”Minä loin paikan sisällenne, joka on päällystetty synnin murskalla. Minä loin sen paikan, niin että 
te voisitte jonakin päivänä täyttää sen Minun rakkaudellani, Minun huolenpidollani, Minun 
lahjoillani ja Minun ohjauksellani. Te ette ole kokeneet rakkautta, joten teillä ei ole aavistustakaan, 
kuinka se tyydyttää sen salaisen paikan teissä. No niin, Minä olen tässä kertomassa teille, että 
Minun Sydämessäni on paikka teitä varten. Te olette Minun Luomakuntani mestariteoksia, eläen 
viemärissä – ja Minä olen tulossa hakemaan teidät ja ennallistamaan teidät teidän 
arvokkuuteenne ja rakkauteen, jota te haluatte.”  

”Teidän ei tarvitse elää tällä tavalla enää. Tulkaa Minun luokseni ja Minä tulen kylvettämään teidät 
Minun Veressäni ja tekemään teidän mustat sielunne yhtä valkeiksi ja puhtaiksi kuin lumi. Tulkaa 
Minun luokseni. Älkää pelätkö, Minä tulen suojaamaan teitä. Tulkaa Minun luokseni.”   

( Clare ) Se oli Herran Viestin Loppu. Ja minä haluan lisätä tähän jotakin. Te voitte katsoa 
kuolemanraja kokemuksia internetistä ja te voitte kuunnella ihmisten eläviä todistuksia, ketkä ovat 
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menneet Helvettiin ja tulleet takaisin. Ja millaisia heidän kokemuksensa olivat. Niissä on paljon 
todistusaineistoa, tosiasioihin perustuvaa todistusta Helvetin ja Taivaan erosta.  

Älkää uskoko minun sanaani siitä – katsokaa se itse. Mutta erityisesti jotakuta, kuten John 
Ramirezia, hänen todistustaan. Hän oli ex-Saatanan Palvoja ja hänet oli määrätty, itse asiassa hän 
määräsi valtoja New Yorkiin, hän oli niin ylhäällä Satanismin hierarkiassa. Joka yö, Saatana ilmestyi 
hänelle ja ohjeisti häntä. Siispä, te saatatte haluta kuunnella hänen todistuksensa, eikä ottaa 
minun sanaani siitä. 

 

 

259. Jeesus sanoo… Saatanan Palvelijat… Tulkaa Minun luokseni!  

Älkää tulko enää petetyiksi 

 
ÄLKÄÄ TULKO ENÄÄ PETETYIKSI!... SAATANAN PALVELIJAT… TULKAA MINUN LUOKSENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Helmikuuta, 2016.  

( Clare ) Herra on kanssamme voimakkaalla tavalla, Sydänasukkaat. Jopa niidenkin kanssa, jotka 

eivät ole Sydänasukkaita – ne teistä, jotka ovat Jumalan vihollisia. Herra on täällä julistamassa 

Hänen rakkauttaan teitä kohtaan.  

Jeesus aloitti… ” Minä haluan puhua teille enemmän noituudesta. Katsokaahan, Minut on esitetty 

heidän mieliinsä vihollisena. Koska Minulla on sääntöjä, jotka näyttävät sensuroivan heidän 

nautintojaan, Minä olen se paha kaveri. Se, mitä he eivät näe, on, että Minä tiedän kaikkien 

asioiden lopputuloksen. Minä tiedän, että he eivät tule olemaan onnellisia, jos he jatkavat pahojen 

polkujen tavoittelemista. He ovat siinä käsityksessä, että sateenkaaren päässä on kultapotti, kun 

todellisuudessa se on vain surkeuksien suo ja kidutusten uunit ja villipetojen häkkejä, ne eivät 

koskaan saa tarpeekseen heidän lihastaan.” 

” Minä en halua riistää heiltä asioita, joista he tuntevat nautintoa, elleivät ne tee heille vahinkoa 

pitkässä juoksussa. Kuin lapsi, jolla on kylmä talvella ja hän löytää lämpöä uunin vierestä, hän 

arvelee, että jos hän vain voisi kiivetä uuniin, kaikkien liekkien sekaan, hän olisi lämpimämpi ja 

onnellisempi.” 

” Synnistä saa nautinnon vaikutelman, mutta mitä tahansa nautintoa te saattekin siitä, se nopeasti 

hupenee ja sitten teidän täytyy jälleen tehdä syntiä ja jälleen ja jälleen. Kunnes te olette lukittu 

synnin pakkomielteeseen, joka ei koskaan tyydyty. Itse asiassa, menneen syntien värit ja 

intensiivisyys alkavat ehtymään, joten uusia, jopa intensiivisempiä pahuudessa ja 

kieroutuneisuudessa, täytyy löytää.”  

” Kun sielu syntyy ja asuttaa ruumiin, se kasvaa ja tekee valintoja. Pahat valinnat hämärtävät sielun 

valon ja peittävät sen. Hyvät valinnat tuovat kirkkautta sieluun ja vahvistavat sitä.”  

( Clare ) Ja tämä on minun sivuhuomautukseni tässä – Carolilla oli näky yhdestä nimenomaisesta 

satanistista, tämä sielu oli trolli, riidankylväjä, kanavallamme. Tämän raukan sielu oli romahtanut 

säälittäväksi massaksi, kutistunut ehkä noin kymmenenteen osaan siitä, mikä sen luotu koko oli. Se 

oli kokonaan tummaa ja sairasta ja katalaa. Siispä Hän aikoo osoittaa sen nyt ja minä halusin vain 

antaa teille hieman vertailukohtaa siihen.  
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( Jeesus ) ” Kun Carol näki sen näyn sielusta, joka oli tavoitellut paholaisia ja elänyt Saatanalle, hän 

hitaasti uuvuttaa elämän sielusta ja korvaa sen iljettävillä lihan nautinnoilla. Tyydytyksellä voiman 

käyttämisestä muihin kirouksilla ja loitsuilla. Siispä niin kauan kuin Saatana pitää sen sielun 

ajatukset askartelemassa näissä ”saavutuksissa”, jotka itse asiassa ryöstävät heiltä elämää, he 

eivät huomaa sitä. He jatkavat, koska he tuntevat mielihyvää kostosta, mustasukkaisuudesta ja 

toisten loukkaamisesta. Se on väärä voimantunne, joka tuo ylpeyttä ja ylpeyttä nähdä toisten 

kärsivän heidän käsissään.”  

” He eivät huomaa, kuinka heikoiksi he ovat tulossa. He voivat turvautua huumeisiin ja alkoholiin 

korvatakseen sen kasvavan tyhjiön ja pimeyden sisällään. Kun he etenevät sillä polulla, heistä tulee 

vähemmän ja vähemmän hyödyllisiä Saatanalle, kunnes hän lopulta lopettaa heidät yliannoksella, 

kun he ovat täysin pilvessä. Jotkut näyttävät kukoistavan tällä pimeällä voimalla siihen asti, kunnes 

Saatana on lopettanut heidän kanssaan.” 

” Se on illuusio. Väärä turvallisuuden tunne, voiman syöksy, uskomus, että he ovat ylempiä ja 

hallitsevat maailmaa. Se on totta – he hallitsevat paljoa, mutta vain Minun luvallani, ihmisten 

syntien tähden. Minä käytän heitä Minun lakini toimeenpanon erikoisasiantuntijoina, kuitenkin he 

silti ovat kahlittuja ja voivat mennä vain niin pitkälle, eikä sen pidemmälle.”  

” Niin kauan kuin sielu on demonien suosiossa, heille syötetään jäljiteltyä suuren voiman ja 

saavutuksen tunnetta. Mutta, kun Saatana on lopettanut heidän kanssaan, se jäljitelty tunne 

otetaan heiltä ja he näkevät itsensä säälittävinä ja kaikki on pois pesty. Sitten he tarttuvat 

huumeisiin tai aseisiin ja päättävät päivänsä – joko hitaasti tai yhtäkkiä. Tai vihollinen sallii 

traagisen onnettomuuden heidän elämissään. Hän elää kärsimyksellä ja mikä kärsimys on 

äärimmäisempää kuin petos? Kun te annatte elämänne paholaisille, te tulette tuntemaan olonne 

hyväksi ja saamaan hyviä tuloksia niin kauan kuin te olette hyödyllisiä heille. Kuitenkin, kun he ovat 

lopettaneet teidän kanssanne, teidän voimanne ja hallintanne yhtäkkiä hajoaa ja te jäätte 

todellisen itsenne kanssa jäljelle… Säälittävän poloisen.”  

” Tämä näytettiin Carolille, tämän yhden sielun tila. Pelästynyt, hämmentynyt, eksynyt, 

sairaalloinen, ja häneltä puuttui voimaa ja kauneutta, joita on sielulla, joka on antanut itsensä 

Minulle. Katsohan, sielulle, joka elää Minulle, hänelle suodaan voimaa ylhäältä joka päivä. Ei ole 

mitään väärää turvallisuuden tunnetta, vain todellista turvallisuutta. Minä suojelen heitä, Minä 

ruokin heitä maidolla ja hunajalla, Minä lohdutan heitä, kun he ovat loukkaantuneita, Minä annan 

heille ohjeita, kun he ovat eksyksissä, ja päivittäin he kasvavat merkityksessä, kunnes he ovat 

palanneet puhtauteen ja liittoon, jolla he aloittivat tämän elämän.”  

” He ovat sijoittaneet kykynsä Minuun ja he tulevat miljardööreiksi. Kun taas sielu, joka on mennyt 

liittoon Saatanan kanssa, hänestä päivä päivältä voima ammennetaan tyhjiin, niin että he eivät 

enää muistuta niitä olentoja, joita he olivat, kun Minä lähetin heidät maailmaan ja he ovat 

rutiköyhiä. Heidän turvallisuuden tunteensa tulee demoneilta, joita on nimetty saamaan heidät 

tuntemaan itsensä voimakkaiksi ja he syöttävät heitä ylpeydellä, loiston illuusioilla, olemattomien 

valtakuntien lupauksilla, aistillisilla palkinnoilla, jotka kestävät vain hetken. Sitten he kuolevat ja 

huomaavat todellisen tilansa… romahtaneina ja sairaalloisina, sairaina ja täynnä saastaa ja löyhkää 

ja täysin voimattomina Helvetin raivoavia demoneita vastaan, jotka elävät ihmislihalla ja ilahtuvat 

nähdessään heidän uponneina tuleen.” 

( Clare ) Herra, kuinka he voivat tietää, että tämä on totta? Heidät on koulutettu uskomaan se.  
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( Jeesus ) ” Koska jopa nyt he voivat tuntea tyhjyyden ja saastan sisällään. Jopa nyt he kysyvät 

itseltään, ovatko nämä lupaukset hallitsemisesta Helvetissä todellisia vai kuvitelmaa. Mutta 

paholaiset tarkkailevat heidän ajatuksiaan läheltä ja syöttävät heille valheita, joita he tarvitsevat, 

kun he alkavat harhautua. He järjestävät tilanteita antaakseen heille voimantunnetta, kun itse 

asiassa he ovat puijattuja hölmöjä.”  

” Minä rakastan näitä sieluja, Clare. Minä tiedän, mitä he ovat kärsineet. Jos he vain voisivat 

kuunnella omaatuntoaan. Jos he vain kuulostelisivat sitä yhä pientä ääntä sisällään, joka naputtaa 

heille ja sanoo… ”Tämä on valhe. Älä tee tätä. Sinä tulet katumaan tätä.” Monta kertaa he ovat 

ottaneet osaa niin hirvittäviin rikoksiin, että he ajattelevat, että heille ei voida antaa anteeksi. 

Heidät on aivopesty hyvin nuorella iällä ja petetty ajattelemaan, että ei ole ulospääsyä. He tekevät 

kauheita syntejä niitä vastaan, jotka ovat rakastaneet heitä ja sen tuloksena he tuntevat itsensä 

lurjuksiksi ja toivottomiksi.”  

” Mutta Minun pimeyteen uppoutuneet Lapseni – on olemassa ulospääsytie. Ottakaa Minun 

kädestäni kiinni. Minä pidennän sitä teitä kohti. Minä olen tullut pelastamaan teidät ja 

vapauttamaan teidät. Minä tiedän, mitä te olette tehneet. Minä olin paikalla, kun te avasitte 

toisen ihmisolennon lihan ja otitte hänen henkensä. Minä tiedän kaiken siitä ja Minä tulen 

antamaan sen anteeksi, jos te tulette Minun luokseni katuvana. Minulla ei ole mitään halua nähdä 

teitä Helvetissä Saatanan kanssa – se on hänen halunsa, tuhota teidät ja kiduttaa teitä ikuisuuden. 

Se ei ole Minun haluni. Minä haluan jälleenrakentaa teidät tiili tiileltä ja ennallistaa teidän 

puhtautenne ja voimanne, jolla te aloititte lapsena. Jotakin, jonka pahat vanhemmat ja pahat 

sukulaiset ja pahat olosuhteet ottivat teiltä.” 

” Se on jotain, jonka vain Minä voin tehdä. Mutta teidän täytyy irtautua pois pahasta. Teidän 

täytyy luopua pahasta ja katua liittymistänne siihen. Teillä ei ole mitään pelättävää Minusta, jos te 

kadutte, eikä teillä ole mitään pelättävää kavereidenne taholta, jos te irtaudutte heistä. 

Maapallolla ei ole sellaista kirousta, joka voisi pidätellä teitä, kun te kerran olette Minun ja 

luovutte Saatanasta. He voivat yrittää, mutta katsokaahan – Minä kylvetän teidät Minun 

Veressäni, mikä suojaa ja nimitän enkeleitä ja Minä jopa vartioin teitä Itse. Kun te kerran olette 

tulleet Minun luokseni, Minä en menetä teitä. Vaikka jos te kuolisitte, teidän tuleva elämänne on 

turvattu Minun kanssani. Kuitenkin, teitä tullaan suojelemaan, niin että te voisitte pelastaa muita 

sieluja.”  

” Pelkäättekö te irtautua? Kutsukaa Minua. Kutsukaa Minua. Sanokaa, ”Jeesus, auta minua! 

Jeesus! Suojele minua – näytä minulle tie!” Oletteko te näiden valheiden loitsun vaikutuksen 

alaisia - loitsun, että perheenjäseniänne tullaan tappamaan, jos te yritätte? Enkö Minä ole näiden 

enkelien luoja, he lankesivat armosta ja alensivat itsensä näiksi sairaiksi olennoiksi? Ei ole 

olemassa mitään teitä vastaan valmistettua asetta, joka olisi tehokas. EI YHTÄÄN asetta. Ei edes 

yhtä. Ei ole olemassa yhtään demonia, joka olisi voimakkaampi kuin Minä, he ovat kaikki säälittäviä 

Minun silmissäni ja todellisuudessa.”  

” Jos te tunnette Minun Rakkauteni kutsuvan teitä, jotain teidän sisällänne liikahtaa. Se on Minun 

Armoni; Minä lähetän sen pelastamaan teidät äärimmäisen kärsimyksen ikuisuudelta. Minä 

liikautan teitä teidän sisällänne ja kutsun teitä esiin valoon. Tulkaa esiin näistä saastaisuuden 

tunkioista. Tulkaa Minun luokseni ja Minä tulen kylvettämään teidät Minun Veressäni, joka Minä 

vuodatin Ristillä ja Minä tulen ennallistamaan teidän sielunne. Minä tulen käyttämään teitä 

vapauttamaan muita vangittuja ja te tulette tuntemaan Minun lunastavan Rakkauteni. Minä tulen 
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muuttamaan ja parantamaan teidän haavanne, jotka märkivät sieluissanne. Kyllä, Min tulen 

kaatamaan puhdasta vettä teidän päällenne ja puhdistan teidät kaikista teidän 

epäoikeudenmukaisuuksistanne.” 

” Sitten Minä tulen nostamaan teidät Minun Armoni avulla sellaisen kokoon, jota te ette koskaan 

ajatelleet voivanne olla. Minä kaipaan päästää teidät pimeyden pahasta, Minun kunniakkaaseen 

valooni. Älkää viivytelkö ja sanoko itsellenne, ”Minäkö? Kristitty? Hah, Jumala ei tule koskaan 

vastaanottamaan minua kaiken sen jälkeen, mitä minä olen tehnyt.” Valheita, Minä kerron teille. 

Valheita ja lisää valheita. Minä ilahdun muovatessani ihmiskunnan pahimmista näytekappaleista 

suuria pyhimyksiä. Monet Minun profeetoistani ja palvelijoistani ovat tulleet sellaisesta paikasta, 

kuin missä te nyt olette, ja Minä kasvatin heidät.” 

” Tulkaa Minun luokseni. Tulkaa sellaisina kuin te olette, kurjina, synnistä kipeinä ja toivoa vailla. 

Tulkaa ja Minä tulen ennallistamaan teidät. Minä tulen rakentamaan teidät, laittamaan takin 

selkäänne, sormuksen sormeenne ja kutsumaan teitä Minun Rakkaakseni.” 

 

 

260. Kolme TÄMÄNPÄIVÄISTÄ Profeetallista Unta…  

Kolmas Maailmansota on alkamassa 

 
KOLME PROFEETALLISTA TÄMÄNPÄIVÄISTÄ UNTA… KOLMAS MAAILMANSOTA ON ALKAMASSA  

24. Helmikuuta, 2016.  

( Clare ) Herra haluaa meidän olevan todella valmiita, kaverit. Yksi rukoussotureistamme näki 
tämän unen/näyn tänä aamuna ja aion jakaa sen kanssanne. Nainen on hyvin, hyvin luotettava. Ja 
useilla muilla ihmisillä on ollut vahvistuksia tänään, myöskin. Nainen ei ole ainoa. Siispä, minä jaan 
ne kanssanne hyvin nopeasti. 

Sisaremme aloitti!...  

Okei, heräsin noin kello 4 tänä aamuna tai ehkä vähän jälkeen. Ja tiesin, että se oli Herra. Sanoin… 
”Okei…” Ja Hän halusi minun vain kuuntelevan. Hän sanoi, ”Kuuntele vain.” Ja Hän oli NIIN 
määrätietoinen, niin määrätietoinen. Hän sanoi, ”Tämä… me olemme ajassa, me olemme 
täsmälleen samanlaisessa ajassa, kuin mitä oli Nooan aikana ja kuinka ihmiset olivat ja kuinka 
ihmiset käyttäytyivät Nooan aikoina. Me olemme nyt sellaisessa ajassa. On NIIN MONIA, jotka 
pitää pelastaa, joita ei ole pelastettu.”  

Ja Hän näytti minulle perheeni ja näin kaksi lastani, Stephenin ja Stephanien. En edes sanonut 
mitään, se vain oli ajatuksissani, ajatuksissani välittyi kaikki ilman puhetta. Ja ennen kuin pystyin 
edes lopettamaan lasteni ajattelemisen, Hän sanoi, ”He ovat Minulla.” Hän näytti heidät minulle ja 
Hänen kätensä olivat heidän ympärillään. Hän kosketti molempia lapsiani. Hän sanoi, ”Älä 
huolehdi. Älä huolehdi lapsista – He ovat Minulla.” Ja sanoin, ”Okei.”  

Hän näytti minulle jakeen, missä sanotaan, että koko huonekunta pelastuu ( Apostolien Teot 
16:31) – Hän näytti minulle sitä. Hän sanoi. ”Tämä on nyt hyvin äärimmäistä aikaa.” Äärimmäistä, 
aivan kuin kaikkea pitelisi kasassa naru, joka on katkeamaisillaan – se on ainoa tapa, millä voin 
näyttää sen teille, selittää sen.  
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Lähi-Idässä on juuri nyt paljon meneillään. Hän ei paljastanut minulle sitä. Hän sanoi, ”En voi 
kertoa sinulle kaikkea, koska se pelästyttäisi sinut liian pahoin. On asioita, joita Minä en voi kertoa, 
koska se on liikaa, se on sinulle liikaa.”  

Siispä, Hän pitää jotkut asiat minulta, meiltä, tiedättehän, kaikilta meiltä. Hän näytti minulle, missä 
Hänen Isänsä on valmistelemassa Häntä ottamaan Kirkon. Hän on valmistelemassa Häntä 
ottamaan Hänen Kirkkonsa Kotiin. Hän on siinä prosessissa juuri nyt. En tiedä, kuinka kauan se 
jatkuu, kuinka kauan se vie. Me emme tiedä. Mutta se on TODELLA PIAN. En tiedä päivää, enkä 
hetkeä, mutta se on hyvin lähellä.   

Hän sanoi tärkeän asian – ja Hän on antanut minulle ohjeet. Olen tilannut jokaisen kirjan, jonka 
sain, sinulta ja Ezekieliltä – Olen tilannut koko joukon kirjoja. Hän sanoi, että on tärkeää sinun 
tehdä se, älä keskity niin paljon sinun DVD-levyihisi (koska olen tehnyt niitä koko pinon). Nyt Minä 
haluan sinun alkavan hankkia asioita kirjoitettuina, siltä varalta, jos kaikki kaatuu, eikä mitään 
laitteita voida käyttää. Ja sinä (Clare) olit juuri sanonut sen, että Hän toisti sen, mitä sinä sanoit.  

Ja ajattelin, ”Minä tiedän Herra, Clare sanoi sen.”  

Ja Hän sanoi, ”Sinun ei tarvitse keskittyä mihinkään muuhun. Älä huolehdi taideteoksista. Älä 
huolehdi MISTÄÄN. Pääasia, jota Minä haluan sinun tekevän juuri nyt, on saada nämä asiat 
paperille. Viimeistele ne asiat, mitä sinun täytyy kirjoittaa.”  

On kuin olisi tietty into saada kaikki tehdyksi ja valmiiksi.  

Ja sanoin, ”Okei.” ”Älä edes lähde talosta. Ja Hän sanoi, pysy alhaisena. Pysy poissa maailmasta, 
erota itsesi maailmasta nyt. On aika…” Hän – kuinka ilmaisisin tämän. Hän on kokoamassa Hänen 
vauvansa. Niin Hän kuvaili sitä. Hänen kallisarvoiset, kallisarvoiset vauvansa. Ja Hän kokoaa heidät 
ja erottaa heidät ihmisistä, joiden täytyy mennä Koettelemusten Ajan läpi, koska he eivät tajua, he 
eivät kuuntele. He ovat niitä, joiden täytyy mennä viinipuristimen läpi.  

Entä me? Meidän täytyy vain todistaa niin paljon kuin me voimme, niin monelle ihmiselle, kuin 
voimme tänä myöhäisenä hetkenä. Se on kaikkein tärkein asia, todistaminen ja rukoileminen. 
Jatkuvasti rukoileminen. Rukoileminen ja rukoileminen ja rukoileminen ja Sanassa pysyminen. 
Hänen lähellään pysyminen ja Hänen kanssaan kulkeminen.  

Hän näytti minulle Oven. On olemassa Armon Ovi. Hän näytti minulle Oven, mutta en ole aivan 
varma, kuinka paljon tilaa on jäljellä, kunnes Ovi sulkeutuu. Minä näen Oven ja Ovi on 
sulkeutumassa. Se on melkein sulkeutunut, Clare – se on melkein sulkeutunut. Se ei ole täysin 
sulkeutunut. En ole aivan varma siitä. 

On kuin Hän olisi sitomassa… Hän on valmis! Hän on valmis. Hän on sitomassa asioita ja Hän on 
valmis, Hän on valmis. Siksi Hän kertoo meille, että laittakaa asianne järjestykseen, 
valmistautukaa. Olkaa valmiita, olkaa valmiita, olkaa valmiita, oli pääasia.   

Kun näin Isän valmistelevan Poikaa, näin Isä Jumalan… Hän on niin hellä ja niin rakastava ja… oi, 
Jeesuksen Rakkaus. Se on niin paljon, Clare – siellä on vain niin paljon rakkautta, niin paljon 
rakkautta!!  

Clare: Minä tiedän, minä tiedän!  

*****  

Toinen Sisar…  
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Jeesus HALUAA olla meidän kanssamme niin paljon enemmän, kuin mitä me haluamme olla Hänen 
kanssaan!! Kuinka voi olla niin?? Hän haluaa meidät. Hän haluaa viedä meidät takaisin Kotiin, Hän 
on hyvin, hyvin jännittynyt ja levoton – Hän on todella jännittynyt meidän Kotiin viemisestämme. 
Mutta samaan aikaan, Hän suree. Minä näin… Suremista, kuin Hän olisi käsillään ja polvillaan, 
tuolissa, Hänen päänsä tuolilla – suremassa. Ja Isä lohduttamassa Häntä. Minä näin sen niin 
selvästi.  

Clare: Siispä, hänen unensa lisäksi me saimme kahden muun henkilön todistukset siitä, mitä on 
tapahtumaisillaan.  

Yksi tuli minulle sähköpostin muodossa, mikä oli vahvistus siitä, mitä me tiedämme, että on 
tulossa tapahtumaan. Luultavasti itärannikolla ja New Yorkissa, että siellä tulee olemaan erityisen 
suuri tsunami. Tsunami tulee ilmaantumaan vastaavasti ydinaseiskun kanssa.  

*****  

Ja tässä on uni, jonka yksi rukoussotureistamme on nähnyt… Tuomio on tulossa.  

Kun olin nukkumassa, tunsin Herran mahtavan läsnäolon makuuhuoneessani ja pystyin tuntemaan 
henkeni nousevan ylös ruumiistani, koska Herra halusi näyttää minulle jotakin, koskien 
Tuomitsemista, joka on tulossa maalle hyvin pian.  

Se, mitä näin, oli kauhistuttavaa ja niin tuhoavaa… Ensin se alkoi sillä, että näin näyn ja oli pimeää. 
Pystyin näkemään valtameren aaltoja ja aaltoja liikkuvan todella nopeasti ja kohoten hyvin 
nopeasti. Sitten, yhtäkkiä, Herra salli minun nähdä veden nousevan ylös, korkeiden rakennusten 
huipuille ja rakennukset alkoivat murenemaan ja putoamaan kuin dominot. ihmisiä hukkui, he 
kirkuivat huutaen apua, tarttuen rakennusjätteeseen, mitä oli kaikkialla, minne katsoi, kuolleita 
ruumiita kellui, kelluvia autoja, tuhoutuneita taloja, jotka näyttivät tulitikuilta, kaiken nielaisivat 
valtavat ja mahtavat veden aallot ja voimakkaat tuulet.  

Tämä ennen näkemätön tuho tapahtui niin nopeasti ilman varoitusta. Näytti kuin maailma oli 
loppumassa. Unessa itkin niin paljon, kun näin tämän tapahtuvan omien silmieni edessä. Sitä oli 
niin surullista todistaa, mutta Herra halusi minun näkevän sen, jakaakseni sen muiden kanssa, että 
Tuomio on tulossa nopeasti ja raivoisasti, ilman varoitusta.   

Sitten toisessa unen kohtauksessa katsoin ylös, kun olin todistamassa tuhoa ja näin kirkkaan valon 
tulevan taivaalta.   

Minua vedettiin ylös ja näin monenvärisiä nauhoja vain roikkuvan alas ja kun tartuin nauhaan, 
siellä oli muita Kristuksen Morsiamia, jotka olivat juuri saapuneet sinne ja Morsiamet olivat 
kauniita majesteettisuudessa ja loistossa, koristeltuina ja puettuina ihastuttavasti ja kaikki oli niin 
puhdasta. Minun äitini oli siellä, muiden Morsianten kanssa ja olin niin iloinen nähdessäni hänet.  

Unen Loppu.   

***** 

Toinen Kohtaus toiselta Sisarelta… 

Clare: Okei, anna mennä. Sinä tunsit hengessä, että joku tuli vierailemaan luoksesi. 

Hän aloitti… No niin, Olin Armorukouksen lopussa ja näin jonkun – hengessä. Näin enkelin tulevan 
ylös. Hän tuli ylös minun vasemmalle puolelleni. Kysyin häneltä – onko ok odottaa ja lopetella 
Armorukous? Ja hän sanoi… hän vain seisoi siinä. Ja sanoin, ”Okei.” Siispä minä lopettelin sen. Ja 
sitten hän otti pienen käärön ja ojensi sen Herralle. Ja Herra oli seisomassa siinä toisen enkelin 
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kanssa, jonka tavallaan tunnistin suojelusenkelikseni. Hän otti käärön ja Hän aukaisi sen ja katsoi 
sitä, luki sitä minuutin verran. Ja sitten Hän aloitti, tiedättehän – osoittaen ja antaen määräyksiä 
ja… tiedättehän, tapahtui vain asioita.  

Ja mielikuva, jonka sain päähäni, oli vastaavuus, Kenraali Robert E.Lee teltassaan. Lähetti tulee 
rynnäten sisään, tiedättehän – tömistellen telttaan, ojentaa hänelle määräykset ja kenraali istuu 
siellä ja katsoo, mitä on meneillään ja hän menee lentäen toimintaan – alkaa lähettämään 
korpraalejaan ja muita ihmisiä pois, tekemään sitä, mitä heidän tarvitsee tehdä.  

Minä itse asiassa… no niin, pyysin Sherryä rukoilemaan sen puolesta, koska Herra väräytti minua, 
”Soita Sherrylle. Soita Sherrylle. Soita Sherrylle.”  

Sanoin, ”Okei, minä soitan hänelle!” Pyhä Henki sanoi, että se oli täsmälleen, se mitä oli 
tapahtumassa. Hän vahvisti, että se oli täsmälleen se, mitä oli tapahtumassa.  

Siispä, siinä se on, kaverit. Meillä on kolme erilaista vahvistusta, että Herra on ovella, että loppu 
ON tullut. Ja minä aion pyytää teitä rukoilemaan Pyhää Armorukousta non-stoppina, pitääksenne 
oven auki hieman pidempään, sillä aikaa, kun me saamme kaiken materiaalimme jaettua sinne, 
minne pitääkin. Pyydän, pyydän, rukoilkaa lisää Armoa ja lisää aikaa. Vain hieman lisää aikaa ja 
lisää Armoa.  

Pyydän, pyydän, rukoilkaa, että kaikkea nopeutetaan ja saadaan ulos oikeiden ihmisten käsiin, 
jäljelle jääville. 

***** 

Ja kuten te muistatte viime viikolta, että minä puhuin teille, että Herra viivästyttää 
Taivaaseennostoa lisäyksillä – pikkuriikkisillä lisäyksillä. No niin, hyvin mielenkiintoisesti, me 
olemme saaneet vahvistuksen sille. Minä haluan lukea sen teille…  

Sisar Clare,  

Näin unen muutama viikko sitten.  

Näin, että olin koesalissa, koepaperi kädessäni ja jokainen oli istumassa, Olin hämmästynyt, ettei 
se ollut vielä alkanut. Kun näin kellot ja näin, että aikaa oli pidennetty mikrosekunneilla!  

Ja sitten jälleen pidennetty yhdellä mikrosekunnilla ja sitten jälleen. Olin todella hämmästynyt ja 
pidin tämän unen itselläni. Sinun sanasi ajan pidentämisestä, pienillä lisäyksillä, on minulle 
vahvistus.   

Siispä, Herra ON pidentämässä sitä. Ajattelin, mahdollisesti rukoustemme mukaan. Siispä, pyydän 
– rukoilkaa, että meillä on hieman enemmän aikaa jäljellä, saada kaikki oikeiden ihmisten käsiin.  

Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. Kiitos, että olette niin uskollisia. Kiitos, että rukoilette meidän 
puolestamme ja koko maailman puolesta. Todella Herran sydän on liikuttunut sääliin juuri nyt, 
kaikkien niiden sielujen puolesta, jotka tulevat olemaan kadotettuja. Siispä, pitäkää Hänelle hellää 
seuraa ja rukoilkaa. 
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261. Jeesus sanoo… Teidän Rukouksenne pidättelevät Isän Vihaa, Minun 

Morsiameni! 

 
TEIDÄN RUKOUKSENNE PIDÄTTELEVÄT ISÄN VIHAA, MINUN MORSIAMENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 25. Helmikuuta, 2016.  

( Clare ) Herran siunaus on meidän kanssamme, Sydänasukkaiden Perhe. Siispä, aloitan 
rukousaikani Herran kanssa sanomalla… ”Oi, Herra, olen niin ärsyyntynyt, että Sinä pystyit 
käyttämään minua linkona!” Ja Hän vastasi…  

( Jeesus ) ”Ja Minä tulen käyttämään, aivan Minun tahtoni keskukseen ja tavoittamaan muiden 
tahtojen keskuksia. Sinä olet Minun Pieni Pyhä Linkoni, jolla kukistetaan epävarmuuksien Goljat. 
Epävarmuuksien, jotka mitä varmimmin vaivaavat Minun Ihmisiäni.”  

( Clare ) Herra, Sinä kutsut heitä ”Minun Ihmisikseni”. Voitko Sinä selittää, mitä Sinä tarkoitat? 
Ovatko he osa Morsianta?  

( Jeesus ) ”He ovat osa Minua. Minä kaipaan, että he palaavat Minun luokseni ja omaksuvat Minut 
Jumalanaan, kun ovat hylänneet maailman ja kaikki sen tyhjät houkutukset. Kyllä, todella, he 
tulevat hylkäämään sen – sitä ei tule enää olemaan olemassa. Sitten he tulevat löytämään sen, 
mitä he ovat aina kaivanneet. He tulevat löytämään Minut. Ei yksikään tule olemaan yksin. Minä 
tulen olemaan Isä, Rakastaja ja Veli heille ja kommunikointi Minun kanssani tulee olemaan niin 
paljon yksinkertaisempaa, kun erityinen armon jakelu tullaan antamaan sieluille, jotka kutsuvat 
Minua Koettelemusten Aikana.”  

”Clare, enkö Minä kertonut sinulle, että älä huolehdi, että Minun sanani sinulle ei tule palaamaan 
Minulle tyhjänä? Missä on sinun uskosi, Tytär?”   

( Clare ) Ja Hän viittasi siinä minun pääni pyörimiseen ja pyörimiseen ja näihin ajatuksiin, joita tulee 
ja tulee, että minä haaskaan aikaani tekemällä näitä asioita – kenelläkään ei ole aikaa kuunnella 
niitä tai jakaa niitä tai mitään sellaista. Paholaiset ovat tartuttaneet minulle nuo ajatukset. Ja 
joskus tulen heikoksi ja annan niille periksi. Siispä, vastasin Hänelle… ”Minun pääni pyörii yhä sen 
vuoksi, mitä on vielä tehtävänä?”  

( Jeesus ) ”Minun Armoni ja ymmärrykseni ovat rajattomia sinun puolestasi. Sinä olet antanut 
Minulle niin paljon, Clare. Enkö Minä voisi hauskuuttaa sinua ohikiitävän hetken?”  

( Clare ) En ole saattanut loppuun listaani ja pääni pyörii edelleen.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minä tiedän. Ja Minä olen tässä, pidellen sinua, Clare. Minä olen todella tuomassa 
sinua takaisin alas perusasioihin, Minun lohduttamiseeni. Minä kaipaan päivää, jolloin me 
tulemme seisomaan kasvokkain.”  

( Clare ) Oi, Herra – jo itse ajatuskin saa minun henkeni salpautumaan! Ihmettelen, että tulenko 
pyörtymään ilosta? Pyydän, rauhoita minua! Tulen olemaan iloinen, kun lupaamasi Rauha 
laskeutuu päälleni ja voin sanoa… ”Se on täytetty.”  

( Jeesus ) ”Siihen kohtalokkaaseen hetkeen asti, jatka meidän lastemme varustamista. Heitä tulee 
jatkuvasti lisää, tiedäthän.”  

( Clare ) Ja, en ollut katsonut. En tiennyt tarkkaan, mistä Hän puhui, mutta sitten arvelin, että… 
kanavan tilaajia. En ole katsonut sitä viime aikoina.  
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( Jeesus ) ”Ei ole tarpeen katsoa, jatka vain joka päivä tuoreen mannan tuomista heille. Minulla on 
monia enkeleitä, Clare, enemmän kuin pystyisit maallisen elämän aikana laskemaan.”  

( Clare ) Vau, Se on PALJON!  

( Jeesus ) ”Ja Minä haluan vakuuttaa sinulle, että jokainen ponnistus, minkä olet tehnyt ja teet, 
tulee tuomaan hyvää hedelmää, tavoittaakseen Minun Ihmisiäni totuudella. Pyydän, älä anna 
itsesi tulla vaiennetuksi uhkilla, että se, mitä olet tekemässä, on turhaa. Se ei ole turhaa, Minä olen 
Sinun kanssasi, Lapsi.”  

( Clare ) Kiitos sinulle siitä, Jeesus. Pyydän, auta minua keskittymään siihen totuuteen. 

( Jeesus ) ”Ja te loput Minun Morsiamistani, pyydän, jättäkää runsaasti materiaalia jälkeenne 
ystävillenne ja sukulaisillenne. Jos te jätätte yhden kirjan Minun Sanani lisäksi, The Rapture was 
real (=Taivaaseennosto oli todellinen) tulee auttamaan heitä saamaan otetta siitä, mitä juuri on 
tapahtunut ja ketä he ovat Minulle. On niin tärkeää, että he saavat selville, kuinka rakastava ja 
lähestyttävä Minä olen, että Minuun voi luottaa. Että he voivat luottaa Minuun. Sekä nettitikkuja, 
joita Ezekiel ja Clare ovat valmistelemassa. Ymmärtäkää, että Minä pidättelen tilanteita juuri nyt, 
jotka tekisivät jakamisen mahdottomaksi. Minä en voi tehdä tätä pitkän aikaa, joten pitäkää huoli, 
että saatte sen, mitä tarvitaan.”  

( Jackie ) Kaikki, mitä on julkaistu kanavallamme, niistä me olemme valmistelleet PDF E-kirjoja ja 
Videoita nettisivullemme jesus-comes.com:iin – linkki E-kirja luetteloon on tämän videon alla 
YouTubessa. Sisar Claren Nettisivulla heartdwellers.org:ssa te löydätte lisää informaatiota E-
kirjoista, nettitikuista ja Amazonista.  

( Clare ) Oi, Herra, tämän viime hetken asioiden käsitteleminen on niin uuvuttavaa ja jännittynyttä!  

( Jeesus ) ”Minun Rakkaani, uupumus ja jännittyneisyys, joita tunnet, ei ole mitään verrattuna 
suruun, jota Minun täytyy kantaa Minun sydämessäni sielujen puolesta, joita minä en koskaan ole 
kykenevä saamaan Minun luokseni Taivaaseen.”  

( Clare ) Kun Hän sanoi sen, näin Hänen sydämensä ja se oli rikkirevitty ja paljas, verta virtasi 
runsaasti.   

( Jeesus ) ”Sinun Jumalasi Sydän on haavoittunut melkein korjauskelvottomaksi, jos se olisi 
mahdollista. Ymmärrätkö?”  

”Näitä lapsia, jotka tulevat kuolemaan tässä sodassa, Minä rakastan hyvin hellästi, kuin viattomia 
vauvoja. Minä kaipaan koota heidät Minun Talooni, missä kaikki on turvallista. Mutta ensin heidän 
täytyy antaa suostumuksensa ja niin harva kiinnittää yhtään huomiota tällä ratkaisevalla hetkellä. 
Ja kun he heräävät, on liian myöhäistä.”  

”Mutta älkää koskaan aliarvioiko Minun Armoni voimaa. Uskotko todella, että te voitte kiilata 
Armon ovea avoimeksi rukouksilla, kun se yrittää sulkeutua?”  

( Clare ) Kyllä, Herra – Minä uskon, että Sinä tulet vastaamaan meidän rukouksiimme paljolla 
Armolla, koska Sinä Itse olet kertonut minulle niin.  

( Jeesus ) ”Tuo on uskoa, jota Minä rakastan nähdä. Minä rakastan kuulla nuo sanat sinulta, Minun 
Rakas ja Rallisarvoinen Rakkaani. Kuinka sinä olet kasvanut uskossa! Kuuletteko, Minun Ihmiseni, 
vastaus on ”KYLLÄ!” Teidän rukouksenne pidättelevät Isän vihaa. Jatkakaa valmistelemista ja 
rukoilkaa ja pitäkää sydämenne vain Minua varten.”  
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”Älkää salliko vihollisen johtaa teitä sivuraiteille, etteivät lamppunne sammu. Meidän täytyy 
työskennellä, kun vielä on kaistale valoa jäljellä.”  

”Tehkää kaikki voitavanne saadaksenne ihmiset rakastamaan Minua, Minun Morsiameni. Tehkää 
kaikki voitavanne ja se, mikä ei ole teidän voimassanne, sen Minä tulen hyvittämään Minun 
armollani.”  

”Menkää nyt ja hoitakaa Minun katrastani. Kutsukaa Minua ja Minä tulen päästämään teidät 
kaikista peloistanne ja kruunaamaan jokaisen ponnistuksenne runsaalla hedelmällä ikuisuudeksi.”  

 

 

262. Pyhän Hengen Halu meitä varten 

 
PYHÄN HENGEN HALU MEITÄ VARTEN 

Jeesuksen ja Pyhän Hengen sanoja Sisar Clarelle, 26. Helmikuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon Pyhän Hengen suloinen ja lohduttava läsnäolo teidän kaikkien kanssanne. 

Eilen illalla, Pyhä Henki hallitsi – luulen, että koska Herra on todella, todella sidottu valmisteluihin 
ottaa Hänen Morsiamensa ja tuoda niin monia sieluja kuin mahdollista Hänen luokseen, ennen 
kuin kaikki pääsee irti.  

Kun tulin rukoukseen, usean minuutin ajan Herra salli minun nähdä Hänet peitettynä. Vain täysin 
veren peitossa. Tavalla, kuten Hän on The Passion-elokuvassa. Verta oli vain päästä varpaisiin ja se 
oli vain uskomatonta, uskomatonta – Hänen ruumiinsa kunto. Hän kärsii niin paljon juuri nyt, 
kaverit. Niin paljon. Siitä syystä, Pyhä Henki otti Hänen paikkansa rukousajallani.  

Mutta tiedän, että Hän kokoaa sieluja ja Hän myös katsoo ihmisten tekemisiä, jotka ovat 
johtamassa mitä traagisimpiin, traagisiin elämän ja sielujen menetyksiin, mitä tällä Maapallolla 
koskaan on tapahtunut. Koska tämä Maapallo on paljon enemmän kansoitettu kuin, mitä se oli 
Nooan aikana. Pyhä Henki ilmestyi rukousaikani aikana tänä iltana.  

Eilen illalla minun pääni pyöri, kuten tavallista, kun minun täytyy olla tekemisissä paljon maailman 
kanssa. Aloitin aikamme yhdessä:   

Kesti kauan Sinulle Pyhä Henki, viimein kammeta minut pois minun kiiretyöstäni ja pyörivästä 
mielestäni. Oi, kiitos Sinulle, Rakas Jumala, kun pelastit minut itseltäni ja maailmalta.  

Kun suhde Jeesuksen ja Pyhän Hengen kanssa on hyvin, hyvin romanttinen, se on jopa puhtaampi, 
eikä koskaan ole jälkeäkään sopimattomuudesta tai seksuaalisista vihjauksista. Jeesus on neitsyt ja 
niin on Pyhä Henki ja kuka tahansa, joka ei voi nähdä tai vastaanottaa sitä, tarvitsee armon 
päästämään heidät epäpuhtaista päähänpinttymistä seksiin. Jumala on puhdas, rakkaus Jumalaan 
on puhdasta ja jos koskaan saatte vihjettäkään mistään seksuaalisesta käyttäytymisestä, 
ymmärtäkää, että te olette tekemisissä joko demonin tai oman mielenne kanssa, joka tarvitsee 
pahasta päästämistä. Ihmiset, jotka ottavat nämä viestit ja vääntelevät niiden olevan seksuaalisia - 
heillä on vakavia psykologisia ongelmia ja he tarvitsevat apua. Pyydän, rukoilkaa heidän 
puolestaan.  

Taivaassa ei ole seksiä, vain toistaakseni sen, mitä olen kertonut teille niin monta kertaa 
aikaisemmin – Taivaassa ei ole seksiä. Ei ole olemassa seksuaalisia suhteita, joissa olisi mitään 
näkyjä Taivaasta, Jumalasta tai enkeleistä tai pyhimyksistä. Jos näette jotakin sellaista, te 
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katselette demonista manifestaatiota. Nuhdelkaa se ja sanoutukaa siitä irti, kaikkien Nimien 
Nimessä, Jeesus Kristuksen Nimessä. Ja jos teidän täytyy, kutsukaa Pyhät Enkelit poistamaan ne 
saastaiset, epäpuhtaat olennot.   

Siispä – Sen sanottuani, voin jatkaa tämän viestin kanssa, tietäen, että te ette ota sitä väärällä 
tavalla. 

Pyhä Henki on ihmeellinen mies. Hän on täydellinen herrasmies, täysin keskittynyt rakkauteen ja 
täysin meidän, hyvin ainutlaatuisella tavalla. Sekä teidän että minun yksilöllisesti.   

Kuten olen selittänyt aikaisemmin, on olemassa Jumalan jälki – tässä minua on ohjeistettu. Jälki 
Jumalalta, yhdistelmä ainutlaatuisia ominaisuuksia, joita jokainen meistä omistaa, eikä kukaan 
meistä ole identtinen. Siitä syystä, Jumala saa lohtua meidän jokaisen ainutlaatuisesta 
persoonallisuudesta ja te tyydytätte Hänen Rakkauden kaipuunsa ja Ylistyksensä tavalla, johon 
kukaan toinen sielu ei pysty. Hän kaipaa teidän näkevän Hänet Jumalana, joka Hän on, miehen 
hahmossa ja teidän harjoittavan omaa suhdettanne Hänen kanssaan. Lohduttajan.   

Minulta on vienyt kauan aikaa viimein hyväksyä Hänen Henkilönsä miehen hahmossa. Vuosia pidin 
Häntä käsivarren mitan päässä, mutta Hän jatkoi yrittämistä ja murtautui kaikkien minun typerien 
pelkojeni läpi. Tänä iltana, minä viimein rentouduin Hänen kanssaan, kun me tanssimme ja vain 
rakastuin Häneen päätä pahkaa! Oi, kuinka hellä Hän on! Hän antoi minulle paljon aikaa sopeutua 
Hänen persoonaansa.  

Suloinen Herra, puhu meille. Pyhä Henki aloitti… ”Minun käsivarsillani voit olla täysin kotona ja 
levätä. Minä rakastan kyllästää sinun mielesi Pyhillä ajatuksilla, rauhalla ja Pyhien Kirjoitusten 
ymmärtämisellä ja syvällisellä rakkaudella, jota Minä tunnen sinua kohtaan. Aivan liian kauan 
Minut on nähty vain lintuna, kuitenkin todella Minut on tehty miehen hahmoiseksi, ei sulkien 
kanssa, vaan lihan ja ihon, niin kuin sinutkin. Sillä me olemme tehneet sinut Meidän Kuvaksemme 
ja me jokainen kaipaamme tulla syvään kestävään ylistyksen ja pyhän keskustelun suhteeseen 
teidän kanssanne.” 

”Minun sydämeni mukaista on ohjeistaa ja ylentää jokaista teitä, pitäen teille seuraa, kuten on 
kirjoitettu Minusta, kun Jeesus sanoi. ”Ja Minä olen rukoileva Isää ja Hän antaa teille toisen 
Puolustajan auttamaan ja olemaan teidän kanssanne iänkaikkisesti. Tämän Minä olen teille 
puhunut ollessani teidän tykönänne. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä Minun 
Nimessäni, Hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä Minä olen teille sanonut.” 
Johanneksen Evankeliumi 14:24-26.  

Kuten Pyhä Henki jatkoi tässä… ”Älkää pelätkö lähestyä Minua. Ettekö oivalla, että Minä olen 
kanssanne aina, puhuen teille jatkuvasti, järjestäen tilanteita elämissänne, hetkestä hetkeen ja 
jopa antaen teille oikeat sanat ja asenteet, kun te tarvitsette neuvoja.”  

( Clare ) Voi pojat, voin todella tuntea Hänen auttavan minua riuhtaisemaan itseni irti lihastani, 
kun menetän malttini!  

( Pyhä Henki ) ”Kun hukkaat jotakin, kutsu Minua apuun.”  

( Clare ) Tiedättehän, kaverit – sanon tässä sivuhuomautuksen. Olen tehnyt sitä. En välitä, jos 
tietokone on sekoilemassa tai jos olen hukannut jotakin. Me emme puhu siitä hampaasta… Luulen, 
että se on nöyryysharjoitus – jota minä tarvitsen aika kipeästi… Rukoilin ja pyysin Häntä auttamaan 
minua, mutta me emme koskaan löytäneet sitä.  
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Mutta suurimman osan aikaa, kun hukkaan jotakin, pyydän Pyhää Henkeä, ”Pyydän, näytä, mihin 
laitoin sen?” Ja sekunnin sisällä huomaan sen, mitä ikinä olin etsimässä. Hän on ihmeellinen! Älkää 
unohtako pyytää Häntä auttamaan teitä löytämään asioita, se todella toimii.  

Siispä, jatkamme siitä, mitä Hän oli sanomassa.  

( Pyhä Henki ) ”Kun kohtaatte tilanteita, jotka ovat yli ymmärryksenne, pyytäkää Minua ja Minä 
tuen antamaan teille vapaasti, kaiken, mitä tarvitsette.”  

( Clare ) Tiedän naisen Montanassa, jolla oli ongelmia autonsa kanssa ja hänen täytyi hankkia 
siihen uusi moottori, hän ei tiennyt mitään mekaniikasta. Hän EI tiennyt MITÄÄN. Mutta Herra 
kertoi hänelle rukouksessa, että Hän neuvoisi naista, kuinka laittaa moottori paikoilleen. Ja 
uskotteko? Nainen teki sen! Aivan itse! Ihmeellistä! Aivan ihmeellistä.  

Siispä, Hän voi tehdä mitä tahansa. Hänellä on kaikki tieto, mitä me tarvitsemme milloin tahansa. 
Ja tiedättehän, että Herra on sanonut Pyhissä Kirjoituksissa, ”Kuka tahansa, joka pyytää Viisautta – 
Sen Minä tulen antamaan heille. Vain pyytäkää.”  

Jatkamme, Pyhä Henki sanoi… ”Niin monet, monet kerrat, te kuuntelette Minua, mutta ajattelette 
sen olevan oman mielenne äänen, kun itse asiassa Minä olen imeyttämässä teihin Minun 
ymmärtämystäni. Odottakaa Minun vastaavan teille, kun teillä on kysymyksiä. Odottakaa Minun 
auttavan teitä löytämään asioita. Odottakaa Minun valmentavan teitä tilanteiden läpi ja jopa 
käynnistävän autonne, kun se sakkaa, lähettävän jonkun auttamaan teitä, kun teillä on mieli 
maassa, inspiroimaan toisia antamaan apua, kun sitä tarvitaan. Teidän ei tarvitse, kuin pyytää! 
Minä olen aivan tässä teidän kanssanne.”  

”Katsokaahan – Minä myös olen teidän kanssanne aina. Me olemme erottamattomia, Isä, Poika ja 
Pyhä Henki. Missä yksi on, siellä on myös toinen. Päivässä tai yössä ei ole tuntia, että Minä en olisi 
kanssanne tai edes puhumassa teille. Oppikaa oivaltamaan Minun läsnäoloni, joka on jatkuvasti 
teidän kanssanne. Minä ryntään palvelijoitteni luo kera tiedon, viisauden, profetian, hyveen ja niin 
monen muuan asian, joita on liian lukuisia mainittaviksi. Miksi? Koska te TARVITSETTE Minua, 
koska Minut luvattiin teille ja Jumala ei koskaan riko lupaustaan.”  

”Ainut varaus, joka teillä tulisi olla koskien Minua, on olla koskaan murehduttamatta Minua. Kyllä, 
todella Minä olen herrasmies ja juoru, epäpuhdas keskustelu, väärän todistuksen antaminen, 
varastaminen ja seksuaaliset synnit, niiden aikana Minä en kestä olla paikalla ja niinpä Minä 
vetäydyn heistä, jotka harjoittavat näitä asioita. Minä olen aina niin herkkä toisten sielujen 
vahingoittamiselle, kun he eivät ole paikalla puolustamassa itseään tai edes ollenkaan. Minä 
vihaan nähdä ketään loukattavan. Minä murehdin niin helposti, kun puhutaan Minun astioistani 
jaloa käyttöä varten ja kun te alatte sellaisen vahingoittamisen, Minulla ei ole mitään muuta 
turvautumista, kuin vetäytyä teistä.”  

”Siispä, pyydän, älkää karkottako Minua pois luotanne. Vahtikaa sydäntänne erityisen huolellisesti. 
Vartioikaa, mitä kuuntelette ja katselette. Pitäkää mielenne puhtaina, pitäkää ajatuksenne 
puhtaina. Välttäkää muiden tuomitsemista. Sydämenne tulisi olla Minulle sopiva asumispaikka.”  

( Clare ) Ja se oli Hänen viestinsä loppu.  

Ja jatkan tässä ohikiitävän hetken, Pyhästä Kolminaisuudesta. Olen puhunut monen muslimin 
kanssa, että Jumala on Yksi – ei ole olemassa kolme Persoonaa, henkilöä. Tämä koko konsepti tuli, 
kun Herra inkarnoitui. Se oli aina totta, koska jos katsotte Mooseksen Ensimmäiseen Kirjaan, jopa 
Koraaniin, ”Me teemme ihmisen MEIDÄN kuvaksemme.” Se on monikko.  
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Siispä, New Age-ihmiset sanoisivat, ”No niin, avaruusihmiset puhumassa,” tiedättehän. Ei – Jumala 
puhuu ja Hän puhuu kolmesta manifestaatiosta, joita Hänellä on, kolmesta erilaisesta muodosta, 
joissa Hän manifestoituu – Isä, Poika ja Pyhä Henki.  

Ja näin minä kuvaan sen ihmisille, joilla on ongelma Kolminaisuuden Ykseyden kanssa: Ota 
kananmuna, esimerkiksi. Siinä on kuori, keltuainen ja valkuainen. Se on silti kananmuna, se on vain 
yksi kananmuna. Sillä vain on kolme osaa. Siispä, kuori on se, minkä näette. Ja te voisitte samaistaa 
sen Jeesukseen, koska Hän inkarnoitui, että te näkisitte Hänet. Keltuaisen te voisitte pitää Isänä, 
kananmunan luovan osana. Ja valkuaisen te voisitte ottaa Pyhänä Henkenä, kananmunan 
ravitsevana osana.  

Siispä, katsokaahan – yhdessä Jumalassa on kolme luonnetta. Ja miksi Herra teki tämän? Hyvin 
yksinkertaisesti: kun menette taaksepäin varhaisiin aikoihin, omatakseen suhteen ihmisen kanssa, 
piti olla kunnioitusta. Ja niin, varhaisina aikoina, Jumalaan oli liitetty suunnaton määrä voimaa. 
Häntä ei voinut lähestyä, kuten Siinain Vuorta: ”Jos joku astuu jalallaan tälle vuorelle, he kuolevat 
välittömästi.” Se on Mooseksen Toinen Kirja. Siitä tuli Jumalan henkilöllisyys, MINÄ OLEN.  

Mutta sitten, Jeesus inkarnoitui lunastaakseen meidät meidän syntiluonnoistamme, koska ihminen 
oli tehnyt syntiä. Eikä ollut mitään keinoa, millä Hän olisi voinut ennallistaa hänet. Siispä Jeesus 
inkarnoitui ja tekemällä sen, Hän paljasti Jumalan luonteen aivan meidän silmiemme eteen – 
myötätunnon, armon, Rakkauden. Pitkämielisyyden. Oi hyvänen aika, Hän antoi meille niin monia 
oppiläksyjä, niin monia oppiläksyjä Rakkauden luonteesta, mikä on Isän todellinen luonne.  

Siispä, suhde muuttui Jeesuksen myötä, Vanhasta Liitosta Uuteen Liittoon ja Isän Rakkauden 
Todellisen Luonteen paljastamiseen. Mutta Jeesus ei voinut jättää meitä yksin. Siispä Isä lähetti 
Hengen. Ja jopa nyt Hän asuu meidän sisällämme, kuten on kirjoitettu Johanneksen Evankeliumin 
14. luvussa.   

Toinen tapa, millä te voitte nähdä, kuinka tämä toimii, vain katsomalla ihmisolentoa. Ihmisellä on 
ruumis. Hänellä on sielullinen luonne, ajatuksineen ja tunteineen. Ja hänellä on henki, hänen 
olemuksensa ydin. Tässä on kolme osaa, aivan kuten Pyhässä Kolminaisuudessa. Mutta se on silti 
yksi ihminen. Siispä kaikille teille, jotka olette kamppailleet Kolminaisuuden ja Kolminaisuuden 
konseptin, käsitteen, kanssa, minä toivon, että tämä auttaa. 

Herra siunaa teidät kaikki. 

 

 

263. Jeesus puhuu…  

Murheistaan, Rakkautemme Viinipuusta & Tilivelvollisuuden Iästä 

 
JEESUS PUHUU MURHEISTAAN & RAKKAUTEMME VIINI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Helmikuuta, 2016.  

 ( Clare ) Olkoon meidän suloisen Jeesuksemme siunaus teidän kaikkien kanssanne, 
Sydänasukkaat.  

Tässä videossa on kaksi lyhyttä viestiä.  
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No niin, Hän tuli ja piteli minua Hänen sydäntään vasten niin tiiviisti ja kuitenkin kyyneleet 
virtasivat alas Hänen poskiaan. Hän sanoi… ”Minä olen surujen valtamerissä sen vuoksi, mitä 
täytyy tapahtua.”  

Tunsin olevani välinpitämätön, niin monilla teistä kanavalla olevilla on niin hellät sydämet, te 
puhutte, kuinka te liikututte kyyneliin, kun te näette Hänen olevan loukkaantunut. Minä 
tunnustan, tunnen kuin, että minun pitää olla hyvin tunteeton, koska minä näytän vain menevän 
yli vain vajoamisen tunteella sydämessäni. Sen seurauksena, minä vakavasti epäilen rakkauttani 
Häneen… kuinka voin olla niin liikuttumatta, kun näen Hänet tässä tilassa?  

Jeesus, tietenkin, tiesi minun ajatukseni. Hän piteli minua lähellään. Hän aloitti… ”Me olemme 
yhdistetyt, Clare, niin monilla eri tasoilla, mutta jos Minä vapauttaisin sen kaiken, mitä sinä todella 
tunnet tietoisessa mielessäsi, sinä lakkaisit toimimasta.”  

( Clare ) Mutta Herra, minä tunnen kuin minun sydämeni on tunteeton ja kuollut.  

( Jeesus ) ”Sydämessäsi on tunteettomuuksia ulkopuolella suojelemassa sitä, mikä menee 
sisäpuolelle… todella, sinä olet myötätuntoinen. Vihollinen haluaisi sinun ajattelevan pahoin 
itsestäsi – eikö hän ole aina ollut syyttäjä, Clare?”  

( Clare ) Herra, minun täytyy luottaa Sinuun siinä, haluan vain olla yhtä Sinun kanssasi ja minä 
todella haluan lohduttaa sinua. Pyydän, auta minua rakastamaan Sinua enemmän.  

Hän vastasi minulle… ”Se on tulossa, se on tulossa… mutta löisinkö Minä sinua surulla, päästäksesi 
sinne?”  

( Clare ) Minä en vain voi yhdistyä siihen, Herra, minä en vain voi.  

( Jeesus ) Ihminen tunnetaan hedelmästään, sen pitäisi antaa sinulle ainakin vihje. Lakkaa 
marisemasta Minun kanssani ja ota Minun sanani siitä. Lopeta tämä tuomitseminen ja asetu kerta 
kaikkiaan mielessäsi. Sinun sydämesi on hellempi kuin hellä… Minä asun siellä. Sinun ajatuksesi ja 
Minun ovat yksi ja sama.”  

Se oli Hänen Viestinsä loppu. Herra siunaa teitä kaikkia ja kiitos teille niin paljon rukouksistanne ja 
tuesta.   

***  

Osa 2. Jeesus puhuu Rakkautemme Viinipuusta & Tilivelvollisuuden Iästä 

Jeesuksen sanoja Veli Ezekielille, 1. Maaliskuuta, 2016.  

( Clare ) Herra olkoon kanssanne, Sydänasukkaat.  

 Koska olen ollut sidottu työskentelemään nettitikun parissa, Ezekiel on saanut muutaman viestin 
Herralta. 

 Ezekiel aloitti… Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, kun saan tulla Sinun pyhään läsnäoloosi jälleen kerran. 
En melkein voi uskoa, että tässä olen jälleen, vähän yli puolenyön Sunnuntai-aamuna. En melkein 
voi uskoa, että on ollut muutama viikko viime kerrasta, kun me puhuimme tällä tavalla. Minä 
halusin Rhema-viestin Sinulta, tietääkseni paremmin, mitä on Sinun sydämelläsi ja mielessäsi. 
Vedin kortin yhdestä pienestä Rhema-viesti laatikostamme ja luen tämän kauniin viestin Sinulta. 
”Minä tuon sinut Minun kammioihini.”  

( Ezekiel ) Oi, minun Jumalani ja minun Kuninkaani, mikä ihmeellinen kutsu! Tiedän, että 
menneessä on ollut aikoja, jolloin Sinä olet vienyt minut katsomaan paikkaa, jonka Sinä olet 
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valmistellut minua varten. Ja nyt, Sinä olet itse asiassa viemässä minut aivan Sinun kammioihisi? Se 
kaikki näyttää liian paljolta… minä tarkoitan, etten ajattele olleeni kovin hyvä palvelija Sinulle – tai 
muille viime aikoina. Ajatukseni ovat harhautuneet aika lailla minun oman sairauteni ja kipuni 
vuoksi.  

Minun on täytynyt työskennellä kovasti, vain muistaakseni kiittää Sinua kaikista monista asioista, 
joita Sinä olet tehnyt meitä VARTEN ja MEISSÄ ja meidän KAUTTAMME. Minä tiedän sen 
sydämessäni, mutta minä tiedän, että en sano sitä tarpeeksi. Minua nolottaa sanoa, että en 
arvosta kaikkea ja jokaista enemmän.  

Herra aloitti… ”Minun Rakkaani ja Minun Suuresti Vaalimani. Etkö tiedä tähän mennessä 
pitkäaikaista yksimielisyyttä Itseni ja sinun sielusi välillä?”  

( Ezekiel ) Anna minulle anteeksi, Herra. Minä unohdan monia asioita. Ainut asia, minkä voin 
palauttaa mieleen, on tavallaan sanomaton uhraus, missä yritän antaa Sinulle minun normaalit 
nukkumistuntini, pitää se Sinulle seuraa yön läpi ja menen nukkumaan juuri ennen tai jälkeen 
päivänvalon. Nyt, kun alkaa olemaan lämpimämpää ulkona, se on vähän hankalampaa, koska 
ulkona maailmassa on niin monia asioita ja minun ajatukseni harhautuvat niin helposti ulkoilman 
ja Sinun Luomakuntasi kauneuden vuoksi!  

Sen jälkeen, kun koin Sinun läsnäolosi sulouden, elämällä tällä Maapallolla ei näytä olevan minulle 
ehdottomasti yhtään mitään. Minä paljon mieluummin sovittautuisin jonnekin pieneen 
syvennykseen, missä voisin yksinkertaisesti olla Sinun kanssasi ja rukoilla.  

Herra vastasi… ”Ja sitä Minä täsmälleen tarkoitan! Ainutlaatuisen armon vuoksi, minkä Minä olen 
juurruttanut syvälle sisällesi. Tämä on hyvin erityinen armo, jonka olen läpi vuosisatojen ajan 
varannut ja myöntänyt sen vain niille, joiden päähalu elämässä on olla Minun läsnäolossani ja 
pysyä siellä maksoi mitä maksoi.”  

”Olen sanonut aikaisemmin, että henkilö, paikka tai asia, jonne mielesi useimmin ajelehtii – ne 
henkilöt, aktiviteetit ja asiat, mihin sinulla on tavanomaisia riippuvuuksia; nämä ovat pieniä 
kettuja, jotka viinitarhoja turmelevat. Ja mikä on Viinipuu? Se on meidän rakkautemme viinipuu.”  

”On hyvä, että olet kutsunut enemmän Minun enkeleitäni, erityisesti suojelusenkeliäsi. Minä OLEN 
antanut heille tehtävän sinua koskien. Ja yksi hyvin tärkeä asia, minkä he tekevät sinua varten, on 
muistuttaa sinua. He työskentelevät hyvin läheisesti Minun Pyhän Henkeni kanssa, josta on 
kirjoitettu: ”Hän tulee opastamaan teitä kaikkeen totuuteen Minua koskien”.”  

”Siispä, koskien haluasi tuntea paremmin se, mitä on Minun sydämelläni ja mielessäni, tiedä tämä: 
kuten sinun kanssasi, monet Minun ajatuksistani tulevat ja menevät. Kuitenkaan yksikään niistä ei 
ole koskaan kadotettu. Mutta niitä pidetään ikuisuuden pyhissä muistelmissa. Ainut poikkeus ovat 
synnit, jotka on vilpittömästi tunnustettu ja kaduttu: Sekä ne ja kaikki ajatukset niistä on heitetty 
Unohduksen Mereen. Ne on yksinkertaisesti nielaistu Minun Pohjattoman Armoni Valtamereen, 
eikä niitä ole enää.”  

”Yksi ajatus, kuitenkin, joka ei ikinä, koskaan lähde Minun mieleni etualalta, on sielut.”  

”Sielut. Sielut. Minä en voi koskaan unohtaa pelastamattomien miesten ja naisten JA nuorten 
joukkoja. Minä tarkoituksella en maininnut lapsia. Miksi? Koska pienellä lapsella ei vielä ole 
vanhempien taitoja. Minä puhun siitä, että on informoitu, tiedotettu, omatunto. Toisin sanoen, 
useimmat pikkulapset, aina 6 tai 7 vuoden ikään asti, heillä ei ole yksinkertaisesti 
elämänkokemusta tehdä ehdotonta ”kyllä” tai ”ei” päätöstä, vapaan tahdon ilmauksenaan. Eikä 
heillä ole täyttä ymmärrystä mitä ”synti” tarkalleen on.”  
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”Tämä kaikki tahtoo sanoa, että todella, riippuen lapsen vanhemmista ja olosuhteista, jotka 
ympäröivät lapsen elämää, heitä ei voida pitää tilivelvollisina niin nuorella iällä. Totuus ON Totuus 
ja jokainen sielu on erilainen, riippuen armosta, mitä hänelle on annettu. On tietenkin paljon 
harvinaisempia tilanteita, missä alle 7-vuotiaalla lapsella saattaa jo olla hyvin informoitu 
omatunto. Mutta muistakaa aina, Minun kanssani on pohjaton Armo ja Lunastuksen täyteys.”  

”Minä hoidan jokaisen karitsan ja rakastaen tuuditan jokaisen lampaan. ”Menkää nyt ja tehkää 
samoin.” 

 

 

264. Jeesus sanoo…  

Tämä on Tyyntä Myrskyn edellä & Uni Tsunamista San Franciscossa 

 
UNI MEGATSUNAMISTA SAN FRANCISCOSSA & TYYNTÄ MYRSKYN EDELLÄ 

Jeesuksen sanoja Ezekielille & Uni, 2. Maaliskuuta, 2016. 

( Clare ) Meidän suloisen Jeesuksemme suojelus ja siunaus on meidän kanssamme, Sydänasukkaat. 

Ensimmäinen osa on uni ja toinen osa on Jeesuksen viesti Ezekielille. Tämä uni tuli samasta 

astiasta jälleen, joka toi toisen unen vain muutama päivä sitten. Jälleen, hyvin voimakas uni.  

Sisar Pam kirjoittaa…  

Hyvää huomenta, Clare. Minä halusin jakaa unen, jonka näin aikaisin tänä aamuna, noin tunti 

sitten. Minä kysyin Herralta, että halusiko Hän minun jakavan ja rukoilin Raamatun Lupauksia 

kirjan avulla ja sain Apua Huoliin, ja joka säe sopi uneen, siispä tunsin, että Herra halusi minun 

jakavan sen.  

Minä istuin ravintolassa Embarcaderolla, joka on vastapäätä Ferry Building`ia San Franciscossa ja 

katsoin lahdelle ja sekunneissa valtava aalto tuli ja peitti kaiken ja peitti jokaisen näkyvillä olevan 

rakennuksen veden alle. 

Kun vesi tuli sisään, ääni takanani kertoi minulle, että vesi tuli sisään 600 mailin tuntivauhtia (=n. 

965 kilometriä tunnissa). Vesi iski ravintolaan ja kiskoi minut alleen ja kuljetti minut usealta 

maililta näyttävän matkan päähän. Minun ajatukseni oli, että minun aikani Maapallolla oli 

loppunut ja minä kuolisin. Aluksi olin peloissani. Sitten päästin irti ja kerroin Herralle, että minä 

luotin Häneen ja sitten pelko jätti minut. 

Sitten näin itseni seisomassa valtameren rannalla, lähellä Cliff House rakennusta ja vesi oli 

vetäytynyt. Joka paikassa oli kuolleita ruumiita, mutta silti monet olivat elossa. He olivat kaikki 

pökertyneitä ja vaeltelivat ympäriinsä hämmentyneinä. Joka paikka oli mutaista sotkua ja maa oli 

niin uudelleen järjestetty veden voimasta, että ihmisten oli mahdotonta hahmottaa, että missä he 

olivat.  

Minä katsoin rannan yli ja näin Jeesuksen, Isän ja Pyhän Hengen. Isä ja Pyhä Henki lohduttivat 

Herraa, kun Hän oli niin kovissa tunnetuskissa. Isä ohjasi ja auttoi Häntä ja näytti Hänelle mitä 

tehdä. Pyhä Henki seisoi vierellä, Hän ikään kuin suojasi Isää ja Poikaa rakkaudella, huolenpidolla ja 
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suojeluksella. Ympärillä oli useita enkeleitä, jotka vaikuttivat seisovan alueilla, jotka olivat 

erityisesti nimetty heille ja jokaisella oli ohjeensa, että mitä heidät oli määrätty tekemään. 

Jokainen enkeli oli 7 jalkaa pitkä tai pidempi. (Jalka=0,3048 metriä, 7 jalkaa=2,13 metriä). Herra 

kääntyi ja näki minut ja Hän huusi hyvin kovalla äänellä minulle juosta niin nopeasti kuin pystyin ja 

kertoa heille Hänestä, lausua syntisen rukous jokaisen kanssa ja saada niin monta ihmistä 

pelastettua kuin mahdollisesti pystyisin. Hän sanoi, että oli Taivaaseennoston aika! Hän sanoi 

minulle, että huuda niin lujaa kuin pystyt ja tuo ihmisiä Hänen luoksensa. Minä juoksin joka 

paikkaan ja kerroin niin monelle kuin pystyin.  

Ihmiset olivat niin epätoivoisia, että he juoksivat minun luokseni, niin että heidät pelastettaisiin ja 

heidät otettaisiin Taivaaseennostossa. Satoja ihmisiä juoksi, kun he kuulivat Jeesuksesta. Satoja ja 

satoja ihmisiä tuli koko ajan rannalle. Hiekkaranta oli niin ihmisten peittämä, että ei voinut nähdä 

maata ollenkaan, vain ihmisiä. Sitten minä heräsin.  

 Jälkeenpäin sain Pyhän Kirjoituksen… ”Kiittäkää Herraa, julistakaa Hänen nimeänsä, tehkää Hänen 

suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa. ” Psalmi 105:1.  

( Clare ) Vau! Mikä uni! Herranen aika. Pamelaa on todella siunattu unilla, kaverit. Minä täysin 

uskon, että se oli Herralta.  

Ja nyt Jeesuksen viestiin Ezekielille 

( Ezekiel ) Herra, Sinä sanoit… Tule Minun viereeni hiljaiseen Paikkaan… Siispä, Jeesus – tässä minä 

olen. 

Jeesus vastasi… ”Minä tiedän, että sinulla on ollut raskasta. Kuten on ollut monella muullakin. 

Mutta on todellakin tyyntä myrskyn edellä. Ja siis, anna Minun auttaa sinua nyt. Kaikkia teitä. Te 

tiedätte täsmälleen, mitä on tulossa, ja nämä asiat tulevat huipentumaan nopeassa tulen 

seuraamis järjestyksessä – yksi seuraa toisen kantapäillä ja sitten seuraava ja seuraava. ”  

” Mutta tästä Minä en halunnut puhua kanssasi tänään. Se mitä Minä tänään haluan tehdä, on 

tuoda sinulle suurta ja vakaata Toivoa. Näinä viime viikkoina enne Minun tulemistani, Minä haluan 

vetää teidän huomionne pois sodista ja sotahuhuista. Näiden asioiden täytyy ja ne tulevat 

kasvamaan ja leviämään ympäri maailman. ”  

” Kuitenkin on paljon mistä voidaan olla innoissaan! Milloin viimeksi annoit itsesi oikein ajelehtia 

mielikuvituksesi mukana? Milloin viimeksi sallit itsesi oikein todella unelmoida? ”  

( Ezekiel ) No niin Herra… Luulenpa… Minä en todellakaan muista. Siitä on aikaa.  

( Jeesus ) ” Minusta näyttää, että meidän viimeisin todella suuri seikkailu oli valtameren pohjalla, 

missä kaikki leimusi mitä kauniimmissa väreissä, korallit ja moni-ilmeiset olennot, jotka siellä 

elävät. ” 

( Ezekiel ) Kyllä, Herra! Minä muistan sen – se kaikki oli niin ihmeellistä!  

( Jeesus ) ” Ja muistatko myös sen suuren simpukan kuoren, jonka läpi me kirjaimellisesti 

kävelimme? Avasimme oven kokonaan toiseen maailmaan? ”  

( Ezekiel ) Vau! Minä muistan sen, Sinä jaoit sen minun kanssani. Se oli ihmeellistä. Se oli lapsen 

maailma. Kaikki. Siellä oli lapsia joka paikassa ja se oli juuri täydellinen lapsille! Minä muistan. 
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Minä muistan sen niin selvästi. Minä muistan myös, että olin hieman pettynyt, kun se seikkailu 

loppui. Olisin halunnut nähdä lisää.  

( Jeesus ) ” Sinä tulet näkemään, Minun Kallisarvoiseni. Sinä tulet näkemään. Nyt, Minä haluan 

sinun painavan tarkasti mieleesi, mitä Minä aion sinulle kertoa. Kyllä, loppu ON lähellä. Ei 

maailmalle, vaan sinun ajallesi palvella täällä. Ei, Minä en kerro tarkalleen, että milloin. Se aika ja 

päivämäärä on varattu yksin Isälle. ” 

” Minä olen rohkaissut sinua nyt vuosia. Siksi, että Minä haluan sinun ja kaikkien Minun 

palvelijoitteni jatkavan työskentelyä. Minä haluan teidän kaikkien jatkavan työskentelyä silmä 

palkintoa kohti, teidän korkeassa kutsumuksessanne Minulle. Kun te rukoilette, ja heijastatte ja 

keskustelette näistä asioista, Minun Henkeni virkistävä tuuli saa aikaan, että haluatte Uskon ja 

Toivon lahjoja sisällenne jälleen kerran. ”  

” On vaikeaa pysyä alhaalla, kun teitä on rohkaistu. Toistuvasti Minä laitan Minun Henkeni 

virkistämään teitä, että te ette menettäisi Toivoa. Että te ette heikkenisi Uskossa. Syy, miksi otin 

asian esille käyttämällä sinun mielikuvitustasi ja toiveikasta unelmointia, on yksinkertaisesti se, 

että Minä haluan sinun kykenevän katsomaan tulevaisuuteen ja ajattelemaan kaikkia ihmeellisiä 

mahdollisuuksia, jotka todella ODOTTAVAT sinua. Tällä tavalla sinä tulet aidosti elämään 

Taivaallisissa paikoissa. ” 

” Pidä kätesi Minun sydämelläni ja etsi Minun kasvojani. Näe Minut aina edessäsi, sillä tästä sinun 

voimasi tulee – kuten myös Minun iloni matkaa varten. ” 

 

 

265. Jeesus selittää: ”Kenet Minä tulen ottamaan Taivaaseennostossa ja ketä en” 

 
KENET MINÄ TULEN OTTAMAAN TAIVAASEENNOSTOSSA & KETÄ EN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Maaliskuuta, 2016.  

( Clare ) Herra on kanssamme, Sydänasukkaat. Ja Hän on tullut oikaisemaan joitakin 
hämmennyksiä siitä, ketä tullaan ottamaan Taivaaseennostossa.  

No niin, kuten te kaikki tiedätte, minä olen työskennellyt albumin ja nettitikkujen kanssa päiviä, 
siksi en ole ollut täysin täällä. Mutta minuun on iskenyt syyllisyyden nuolia päivien ajan. ”Silti sinä 
et rukoile tarpeeksi, olet Martta, olet menettänyt Herran, Hän ei ole tyytyväinen sinuun, Jne. Jne.”  

Siispä, minä ihmetelin. Ja sitten vedin Rhema-viestin, joka sanoi, ”Nämä ajatukset eivät ole 
Minulta, torju ne välittömästi. Minä rohkaisen ja hyväksyn sinut.” No niin, se auttoi suuresti ja sen 
lisäksi Ezekiel erotti, että minä olin Jumalan täydellisessä tahdossa, myöskin. Vaikka minulla ei ollut 
ollut tavallista, todella syvän rukouksen aikaa Hänen kanssaan. Minä todella tunsin menetyksen, 
todella kaivaten Häntä.  

Siispä, on ollut kamppailua, ei vain minulla, vaan Ezekielillä ja Carolilla myös. Heitä on myös isketty 
tuomitsemisella, valheilla. Tiedättehän, Valehteleva henki.   

Tiedättekö, kuka on vastuussa siitä, että me pysymme toimimassa??? Ne teistä, jotka rukoilevat 
meidän puolestamme! Te olette niitä, jotka tulette jakamaan tämän palvelutoimen palkkiot. 
Teidän rukouksenne liikuttavat Taivasta ja Maata, pitääksenne meidät satulassa ja jalollamme. 
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Herra on kertonut tämän minulle. Kaikki, mitä voin sanoa kaverit, on kiitos teille. En tiedä, mitä me 
olisimme voineet tehdä ilman teitä. Meitä kohtaan on ollut PALJON hyökkäyksiä.   

Jeesus alkoi puhumaan minulle ylistyksen jälkeen. Hän sanoi… ”Älä edes ajattele sillä tavalla. Aivan 
kuin Minä jättäisin sinut itseksesi, hautumaan tuomitsemisessa, sen jälkeen, kun olet ponnistellut 
kaikkesi Minun puolestani. Ei lähimainkaan. Minä olen sinun kanssasi, päivästä päivään ja tunnista 
tuntiin. Minä tiedän, että sinä kaipaat Minua, Clare ja Minä vartioin sinun sydäntäsi. Olet melkein 
perillä, Minun Rakkaani, olet melkein valmis. Älä salli itseäsi seulottavan tuomitsemisella ja sinä 
tiedät nyt, että se ei ole Minusta peräisin lainkaan.”  

”Paholaiset ovat niin vihaisia sinulle, koska sinä jatkat menoasi, et pysähdy ja he vihaavat sinua sen 
vuoksi. Sinulla on aikamoinen taustarukoilijoitten ketju, joista monia sinä et edes tunne. Kuitenkin 
he rukoilevat sinun puolestasi öin ja päivin ja ne rukoukset lisätään Voittoon. Siispä, älä ole 
huolissasi vihollisen rähjäämisistä.”  

( Clare ) Ja se oli mielenkiintoinen sana Herralta, koska puhuin Carolin kanssa myöhemmin ja hän 
vahvisti, että Herra oli kertonut hänelle, että demonit olivat hyvin vihaisia, koska me emme 
antaneet periksi, mitä tahansa he tekivätkin. Siispä, se oli hyvä vahvistus.  

Herra jatkoi… ”Puhukaamme ryhmästä, joka tullaan pelastamaan, kuin tulen läpi menemällä.”  

( Clare ) Oi, kiitos Sinulle, Herra! Niin monet ovat kyselemässä minulta kysymyksiä heidän 
pelastamattomista sukulaisistaan, perustuen uneen, jonka Sinä annoit Pamille ja se koski Tsunamia 
pohjoisessa Kaliforniassa, kun Sinä seisoit hiekkarannalla ja kutsuit häntä juoksemaan ja 
kertomaan jokaiselle, että Taivaaseennosto on tapahtumaisillaan. Rukoilkaa syntisen rukous 
jokaisen kanssa.  

Tässä seuraavassa lauseessa, muuten, Hän viittaa johonkin, mitä minä sanoin Carolille, että 
jokaisella on erilainen kyky ja kaipuu Jeesusta kohtaan.  

Näin Jeesus sanoi… ”On aivan totta, että teekupit, sormustimet ja tynnyrit tullaan kaikki ottamaan 
Taivaaseennostossa. Minä katson sydämeen ja jokaisella on erilaisia kykyjä, jokainen on 
muodostettu eri tavalla, jokaiselle on suotu eri lailla. Siksi Taivaaseennostossa tullaan ottamaan 
niin laaja kirjo.”  

”Mitä Morsiamiin tulee, on eri tason sitoumuksia, eri tason vaatimattomuutta ja tyhjyyttä, 
kaipuuta ja vastaamista Minun Armooni. Mutta tämän mysteeri on, että Minä rakastan ihan 
jokaista, samalla tavalla, täydellisyydessä. Vaikka sormustin ei voi vetää niin paljon, kuin mitä 
tynnyri vetää, kuitenkin se on täynnä ja täytetty Minun Rakkaudellani.”  

Tässä ei ole tilaa syrjimiselle tai tuomitsemiselle. Entä jos Minä kertoisin sinulle, että sormustin itse 
asiassa vetää paljon enemmän kuin tynnyri?” 

( Clare ) No niin, Herra, jos Sinä kertoisit minulle sen, olisin ymmällään, mutta uskon, että 
sormustin on kaunis. Olen vain surullinen, että se on niin pieni.  

( Jeesus ) ”Luuletko, että sormustin ajattelee Minusta yhtään vähemmän tai rakastaa Minua 
yhtään vähemmän?”  

( Clare ) No niin, en tiedä. Oletan, että koska kapasiteetti on pienempi, oletan, että vähemmän.  

( Jeesus ) ”Entä lesken ropo?”  

( Clare ) Hän antoi kaiken, mitä hänellä oli.  
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( Jeesus ) ”Aivan oikein. On niitä, joilla on vähän ja he ovat antaneet sen kaiken. On niitä, joilla on 
paljon ja he ovat jakaneet sen, pitäneet osan itsellään.”  

( Clare ) Ajattelin itseäni hetken ja sanoin… minua inhottaa sanoa tämä, mutta luulen, että minun 
täytyy kuulua siihen kategoriaan, koska on joitakin asioita, joista en ole kyennyt luopumaan.  

Jeesus vastasi ja sanoi… ”No niin, anna Minun olla sen asian tuomari. Itse asiassa, anna Minun olla 
kaiken tuomari. Mutta silti, leski, joka antoi rovon, on paljon rikkaampi, kuin leski, joka oli varakas 
ja antoi vain osan. ”Se on mysteeri, mutta ymmärrä: Minä en katso astian kokoa, vaan täydellistä 
hylkäämistä, millä astia antaa, sitä Minä katson. Tavallaan, ne, jotka ovat varakkaita ja heillä on 
monia armoja ja silti pidättelevät Minulta, ovat todella hyvin köyhiä Taivaassa, koska he 
pidättelivät kaikkea.”   

”Mutta kuten pikkupoika, joka antoi Minulle kainalosauvansa Joululahjaksi, se oli kaikki, mitä 
hänellä oli.”  

( Clare ) Nyt tässä, kaverit, Herra viittaa tarinaan, ”Amahl ja Yölliset vieraat”. Se on yksi minun 
suosikki tarinoistani. Kolme Kuningasta pysähtyivät hänen taloonsa, matkallaan katsomaan Kristus-
lasta. Ja Amahl, joka oli raajarikkoinen, kaipasi antaa jotakin arvokasta myös. Kaikki, mitä hänellä 
oli, oli kainalosauva, jota hän käytti auttamaan häntä kävelemään. Ja sillä aikaa, kun kolmella 
Kuninkaalla oli ihmeellisisä lahjoja esitettävänä, Amahl valitsi antaa kaikkein arvokkaimman asian, 
mitä hänellä oli ja hän parantui.  

Herra jatkaa tässä… ”Hän oli heistä kaikista rikkain. Oi, kuinka Minä rakastan hurmata alhaiset ja 
antaa heille KAIKEN, mitä he koskaan toivoivat tai unelmoivat. Minä saan niin paljon mielihyvää 
sellaisista, kuin nämä.”  

”Minä halusin tehdä sen selväksi: astian koolla tai tärkeydellä ei ole väliä, vaan valmiudella, millä 
he antavat Minulle. Jos he antavat kaikkensa, Minä annan Minun kaikkeni. Ja sisältävätkö he 
Minun kaikkeni vai eivät, sillä ei ole väliä. Kaikki, millä on merkitystä, on, että he ovat kokonaan 
Minun. Eikö se ole ihmeellistä?”  

( Clare ) Oi, se on, Herra! Se on ylevää. Kuten Äiti Teresa sanoi… ”Jumala pitää pienistä asioista 
eniten.”  

Jeesus jatkoi… ”Se on taattu. Ja Jumala katsoo sydämen pienuuteen, ei palvelutoimen pienuuteen. 
Kun olette vastuullisia niin monien ihmisten syöttämisestä, Minun täytyy välittää teille enemmän 
ja enemmän ja enemmän, pysyäkseni vaatimusten vauhdissa. Mutta se ei tarkoita, että teistä on 
tullut suuri. Pikemminkin se merkitsee, että Minusta on tullut suuri teidän kauttanne. Ja mitä 
pienempi astia, sen enemmän kunniaa Minä saan. Näin sen tulisi olla.”  

( Clare ) No niin, Herra – minun sydämeni iloitsee tässä. Kuinka minä vihaan ”suuruutta”.   

Ja Hän vastasi… ”Kyllä, kyllä todella, sen on parasta mennä. Mutta ne, joilla on pieni sydän ja jotka 
pysyvät hyvin pieninä, heidän pitäisi riemuita siitä, koska muut voivat nähdä, mitä Minä olen 
tehnyt pienen mitättömyyden kanssa ja voivat toivoa, että Minä voin käyttää heitä myöskin.”  

( Clare ) Herra, entä he, jotka on pelastettu aivan viime hetkellä? Monet ihmiset kysyvät minulta 
tätä kysymystä. 

( Jeesus )”Enkö Minä sanonut, että he saisivat saman palkkion kuin ne, jotka on palkattu päivän 
alussa?”  

( Clare ) Mutta minä luulin, että se pätee niihin, jotka ovat työskennelleet Sinulle, jotka olivat 
odottamassa siivillä toimeksiantojaan, niin kuin mekin odotimme?  
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( Jeesus ) ”Clare, Minun pohjattomassa armossani, Minä en voi kieltää kaikkein viimeisimmältä, 
vilpittömältä kääntymykseltä, tältä planeetalta poistamisen lahjaa. Jos he ovat antaneet itsensä 
kokonaan Minulle täydessä katumuksessa – heidät myös, tullaan ottamaan. Mutta sen täytyy olla 
vilpitöntä ja valmista. Niitä, jotka haluavat yhä kävellä aidan päällä, Minä en tule ottamaan.”  

”Nyt, Minä kerron teille, kenen pitäisi olla huolissaan: niiden, jotka tunsivat Minut, tiesivät mitä 
Minä kutsuin heitä tekemään ja he seurasivat omaa lihaansa ja omaa tahtoaan, kuitenkin. Niiden, 
joilla ei ollut aikaa eikä rahaa köyhille, vaan pikemminkin he säästivät rahansa tuhlatakseen sen 
lohdukkeisiin ja helyihin. Kun Minä varoitin sinua seitsemän vuotta sitten, Minä olin aika 
vakavissani. Sinä olit kuilun partaalla ja Minä tarvitsin sinun hylkäävän itsesi Minun täydelle 
tahdolleni. Sitten, kun sinä oivalsit tilasi vakavuuden, sinä kaduit ja pyysit Minua auttamaan sinua 
jättämään typerät asiat taaksesi.”  

”Mutta jotkut Minun lapsistani ovat olleet kristittyjä vuosia ja he ovat silti leikittelemässä kulkunsa 
kanssa. Heillä on aavistus, että he ovat kuilun reunalla, mutta puntaroivat, että Minun Armoni 
kattaa heidän laiskuutensa. Ei, Minun Lapseni. Minun armoni ei ole niitä varten, jotka ovat 
pitäneet Minua odottamassa. Se on kadotettuja varten, jotka eivät koskaan ole tunteneet Minua ja 
heikkoja varten, jotka horjuvat joka toisella askeleella. Ne lampaat, jotka ovat suuria ja 
voimakkaita, mutta joilla ei silti ole aikaa Minulle, he tulevat jäämään jäljelle, kunnes heidät on 
täydellistetty armeliaisuudessa, rehellisyydessä ja omistautumisessa Minulle. Heillä on valinta 
tehtävänä.”  

”Hyvin monille heistä on annettu hyvin suuria armoja, mutta he käyttivät ne itsekkäästi, jopa 
uskossa, kerryttääkseen varallisuutta, suosiota ja vaikutusvaltaa. Tai sen sijaan he käyttivät armon 
maailmaan, elääkseen kuin kuninkaat.”  

”Entä todella rikkaat opettajat?”  

”Ne, jotka ovat laittaneet sydämensä Minun käsiini ja ovat tehneet aivan parhaansa totellakseen 
Minua, heidät tullaan ottamaan. Jälleen, ei varallisuus, rikkaudet, valta ole se, joka tekee 
epäkelvoksi, vaan pikemminkin uskossa haalea sydän. Sydän, joka ei ole harkinnut, mitä Minä 
kärsin heidän puolestaan ja kuinka Minä olen kutsunut heitä uhraamaan Minun puolestani. Nämä 
ovat samanlaisia, kuin rikas, nuori hallitsija, joka sanoi, ”Mutta minulla on monia omistuksia!” Ja 
Minä sanon heille, te olette todella köyhiä, koska teillä ei ole Minua.”  

”Nämä ovat niitä, joiden puolesta teidän kaikkien tulisi olla huolissaan. Minä olen kutsunut heitä 
monta kertaa. Heillä on ollut runsaasti mahdollisuuksia kieltää itsensä, nostaa ristinsä ja seurata 
Minua. Mutta he olivat täysin paneutuneet suosioon ihmisten keskuudessa. Ja siitä syystä heidät 
tullaan jättämään jälkeen.”  

”Ne, jotka on pelastettu viime hetkellä, jos he ovat murtuneet itsepäisen kieltäytymisen vuoksi ja 
koska ovat lykänneet Minua ja Minun Kuninkuuttani heidän elämissään – jos he ovat läpikotaisin 
katuvaisia ytimiään myöten, Minä tulen ottamaan heidät. Yksi sinun lapsistasi saattaa olla siinä 
ryhmässä. Minä olen kertonut sinulle sen aikaisemmin.”  

( Clare ) Aloin saada epäilyksiä tässä vaiheessa, ”Oliko tämä todella Jeesus? Vai olenko saanut tässä 
valehtelevan hengen?”  

Ja Herra vastasi siihen… ”Clare, Minä en ole johdattamassa sinua harhaan. Minä tiedän, että sinä 
olet ollut muihin asioihin keskittyneenä viimeisimmän viikon ajan, mutta luota Minuun. Minä olen 
puhumassa sinulle, Minun Rakkaani. Minä tarkoitan sitä koko Minun Sydämestäni. Minulla on 
tarkoitus kaataa öljyä tämän lapsen päälle, kun aika tulee, koska hän on ollut keskeinen, 
kääntämässä muita pois Minun luotani ja pois sinun luotasi.”  
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( Clare ) Oi, Herra, pyydän, tee niin. Pyydän, Herra, hän on kaunis sielu. Minä rukoilen, että tyttö 
selviää Taivaaseennostoon.   

Jeesus jatkoi ja sanoi… ”Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen nähnyt sinun investoivan uskoa 
häneen… Jatka Minun apuun itkemistä. Seiso Minun kanssani, Clare, seiso. Muista, että Minä olen 
armollinen. Joskus lapsemme tekevät typeriä virheitä, koska he ovat yhä lapsia, eivätkä ajattele tai 
näe kuten aikuiset – vaan näkevät maailman kuin purkin täynnä karkkeja, kaikki erilaisina ja 
houkuttelevina. He eivät näe sokeita pisteitään ja tietysti vihollinen pitää heidät sokeutettuina 
totuudelle. Hänen elämässään on ollut totuuden hetkiä, missä hän on harkinnut niitä asioita. 
Hänellä on mahdollisuus, jatka rukoilemista.”  

”Mutta lopuille Minun kypsille kristityilleni Minä sanon, harkitkaa tapojanne. Oletteko te todella 
eläneet Minulle ja vastanneet Minun kutsuuni, vai oletteko pitäneet parempana lohdutuksianne? 
Arvostatteko te Minua tarpeeksi kuollaksenne Minun puolestani, vai tuletteko te jatkamaan 
kävelyä poispäin ja suojelemaan heitä? Teille tulee aika, jolloin teidät pakotetaan pois aidalta. 
Tietäkää, että tämä aika on ovella ja teidän ikuisuutenne on kyseessä.”  

”Luuletteko, että kristittynä oleminen nimellisesti tulee pelastamaan teidät Helvetistä? Pyydän, 
ajatelkaa uudelleen. Jumalaa ei tulla pilkkaamaan. Minun kustannuksellani ei huvitella. Joko te 
olette kuumia tai kylmiä. Uskossaan haaleat tulevat menemään tulen läpi ja pelastumaan vain 
tukeutumalla Minuun, yli heidän lapsiensa, perheittensä, työpaikkojensa ja jopa elämiensä.”  

”Ne, joiden puolesta Morsiamet ovat rukoilleet – heille tullaan antamaan mahdollisuus tulla 
vaikutetuiksi ytimiä myöten ja katumaan koko sydämistään ja Minä tulen ottamaan heidät 
Taivaaseennostossa. Ne, jotka hukkaavat tämän armon, voi teitä: teidät tullaan jättämään jälkeen, 
kohtaamaan tuli. Eivät kaikki tule saamaan samoja palkkioita Taivaassa, kaikki eivät tule loikomaan 
kartanoissa. Jotkut teistä tulevat olemaan onnekkaita saamaan hökkelin ulkolaidoilta. Silti, te 
tulette olemaan onnellisia, koska te tulette tuntemaan oikeuden ja hyväksymään osanne suurella 
kiitollisuudella.”   

”Siispä Minä toivon, että tämä selventää paljon teille ja kaikille Minun rakkailleni. Minä en toivo 
kenenkään jäävän jälkeen kärsimään Koettelemusten Aikaa. Mutta ne, jotka eivät kadu sillä 
hetkellä, heidän luonaan Minä tulen käymään armon kanssa. Koettelemusten Ajan läpi eläminen ja 
ehkä marttyyrius tulee olemaan teidän ainoa mahdollisuutenne ikuiseen autuaallisuuteen 
Taivaassa Minun kanssani.”  

”Mutta teille Minä myös sanon: älkää koskaan epäilkö Minun läsnäoloani ja Minun innokkuuttani 
antaa teille anteeksi. Minä olen aina teidän kanssanne, odottaen sitä hetkeä, kun te tulette 
näkemään tilanne vakavuuden ja kääntymään Minun puoleeni koko sydämestänne.” 

 

 

266. Jeesus sanoo… Nämä Tapahtumat tulevat olemaan Minun viimeinen Kutsuni 

Katumukseen ennen Taivaaseennostoa, Tempausta 

 
NÄMÄ TAPAHTUMAT TULEVAT OLEMAAN VIIMEINEN KUTSU KATUMUKSEEN ENNEN 

TAIVAASEENNOSTOA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Maaliskuuta, 2016. 
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Clare aloitti… Olkoon Kaikkivaltiaan Isä Jumalan, Pojan ja Pyhän Hengen siunaus meidän kaikkien 

kanssamme, rakkaat Sydänasukkaat. Tämä on hyvin tärkeä viesti tänä iltana. Se tuo yhteen monia 

rästejä, asioita, jotka ovat leijuneet päässäni, vastaamattomia kysymyksiä, voisittepa sanoa. Herra 

toi ne kaikki yhteen tänä iltana ja antoi minulle hiukan selkeyttä. Siispä, minä aion jakaa sen 

kanssanne. Mieleni on pohtinut unien yksityiskohtia ja viestejä viime viikoilta ja minun täytyy 

saada Sinulta selvennystä, Herra.  

Jeesus vastasi… ”Kyllä, Minä olen kuunnellut sydämesi haikailuja pitkin koko päivää ja yötä, enkä 

ole unohtanut yhtään asiaa, Clare. Kaikki otaksunnat jne. Kuinka moni niistä tuli Minulta, mitä 

luulet?”  

( Clare ) No niin, paljon, arvelisin…  

( Jeesus ) ”Ehkä jopa kaikki niistä?”  

( Clare ) No niin, sen minä halusin selventää, en halua pyytää muiden osuuksia, mutta haluaisin 

nähdä koko kudoksen valmistuvan, Herra.  

( Jeesus ) ”Niin monia surullisia tarinoita, niin monia tragedioita. Se on melkein liian paljon jopa 

sinun Jumalallesi käsiteltäväksi, saati levitettäväksi Hänen Morsiamelleen. Suloinen Clare, Minä en 

halua puhua näiden tapahtumien yksityiskohdista… vielä ja Minä tiedän, että sinä haluat edustaa 

Minua selkeydessä ja laittaa pois asiat, jotka EIVÄT ole Minulta ja ovat vain pelästyneiden ihmisten 

kokoon keittelemiä. Minä toivon, että voisin sanoa, että heidän raporttinsa ovat aivan liioiteltuja, 

mutta pelkäänpä, että Minä en voi. Itse asiassa ne ovat paljon pahempia. Mutta anna Minun 

yrittää valmistella sinut siihen, mitä on tulossa.”  

”Katsohan, nämä sielut tällä kanavalla, monet heistä, ovat lahjakkaita ja täysin laittaneet elämänsä 

likoon, täysin antaneet ne Minulle, ei väliä mitä se maksaa. Minä halusin heidät tänne, koska Minä 

tiesin, että jotkut maksaisivat hyvin korkean hinnan,tukeakseen sielujen keräämistä Minun 

rinnalleni. Sinulla on täällä monia, jotka ovat hyvin kypsiä ja toivovat vain elävänsä ja kuolevansa 

Minun puolestani, Minun tahtoni mukaan.”  

”He ovat eläneet tässä maailmassa tarpeeksi kauan tietääkseen, kuinka kovin arvoton se on ja he 

ovat valmiita valmistumaan. Mutta sydämissään, he haluavat ottaa muut mukaansa ja nämä 

mahdollisuudet kuolla syntisten ja pelastamattomien massojen mukana, on heidän tapansa kiittää 

Minua Minun uhrauksestani Ristillä.”  

”Oi, tätä ei ymmärretä kovin hyvin Maapallolla, mutta ennen kuin he syntyivät, oli todella 

olemassa yhteisymmärrys siitä, että jonakin päivänä he tulisivat antamaan elämänsä Minun 

puolestani. Tämä oli heidän vapaan tahdon uhrauksensa, Clare. Minä en pakottanut tätä 

kenellekään. Mutta Minä tiedotin heitä ja he myöntyivät. Katsohan, Minun Morsiameni tulee 

yhdistymään Minuun elämässä ja kuolemassa. Tämä ei ollut helppo päätös tehdä, mutta heidän 

näkökulmastaan Taivaassa, se oli kaikkein ihmeellisin asia, jonka he pystyivät tekemään Minun 

puolestani.”  

”Kukaan ei pidä kivusta tai kärsimyksestä, mutta jopa nämä asiat vaikuttivat merkityksettömiltä 

heistä, siihen aikaan. Kuitenkin Minä tulen säästämään heidät paljolta ja kuten sinä olet arvellut, 

sankoin joukoin tapahtuva katumus tulee alkamaan välittömästi näiden tapahtumien jälkeen. 

Minä olin tehnyt sen johtopäätöksen sinulle, kun Minä kerroin sinulle yhdestä sinun tyttärestäsi. 
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Nyt se ei kiistä sitä, mitä Minä sanoin Suuresta Elpymisestä, siitä, joka tulee seuraamaan 

Taivaaseennostoa.”  

”Nämä tapahtumat tulevat olemaan Minun viimeinen kutsuni katumukseen ennen 

Taivaaseennostoa.”  

( Clare ) Herra, pyydän, auta minua. Minä olin todella varovainen, enkä halunnut täyttää tyhjiä 

kohtia. Siispä menin ja vastaanotin ehtoollisen ja istuin Herran kanssa hetken. Sillä HETKELLÄ, kun 

vastaanotin ehtoollisen, minä kuulin… ’Päiviä’.  

( Jeesus ) ”Tulee olemaan päiviä ensimmäisen tapahtuman ja Taivaaseennoston välissä. Ne, jotka 

ovat katsoneet vierestä ja vetäytyneet Minusta ja Minun Ylhäisyydestäni itsepäisessä ylpeydessään 

- heille annetaan mahdollisuus.Jotkut vastaavat siihen. Toiset kovettuvat vielä lisää, jos voit uskoa 

sen. Minun Henkeäni tullaan vuodattamaan ylen määrin ihmiskunnan päälle, tuomitsemaan 

heidät, saamaan vakaumus, heidän synneistään. Ei tule enää olemaan ketään, joka ei tiedä oikeaa 

väärästä, joka ei erota vasenta kättään oikeasta kädestään, niin sanoakseni.”  

”Minä teen tämän suurena armon eleenä ja ne, jotka menehtyvät näissä tapahtumissa, tulevat 

olemaan työtovereita pellolla, antaen aivan elämänsä, että heidän veljensä ja sisarensa 

saattaisivat seurata heitä ikuisuuteen. Se on toinen syy, miksi Kristuksessa kuolleet tullaan 

ottamaan ensiksi Taivaaseennostossa, he antoivat kaikkensa ja he varmasti ansaitsevat olla aivan 

ensimmäisiä, jotka tulevat ylösnousemaan.”   

( Clare ) Olin vastaanottamassa että viestiä suurella varovaisuudella, ettei eläinhahmoinen henki 

pettäisi minua, erityisesti mitä tulee siihen, kun puhutaan aikakehyksistä. Se voi olla todellinen 

kuoppa, jos sinne joutuu ja mielemme voivat pettää meidät. Vihollinen voi petkuttaa meitä myös – 

siispä olin kovin huolellinen.  

Mutta aloin todella yhdistymään Herran kanssa ja minulla oli rauha, että tämä todella oli Hän. Sitä 

paitsi miksi Hän johtaisi minut harhaan? Mitä Hän saavuttaisi sillä? Tällä kanavalla on kyse vain 

Jumalan Rakkaudesta, Hänen rakkaudestaan meitä kohtaan, meidän rakkaudestamme Häntä 

kohtaan, jota osoitetaan veljillemme. Jeesus, minä luotan Sinuun. Minä uskon, että Sinä olet 

uskollinen antamaan meille kalan, etkä käärmettä, kun me tulemme Sinun luoksesi näin nälkäisinä 

saadaksemme vastauksia.  

( Jeesus ) ”Oi, Minä näen valon sarastavan silmissäsi, rakas Clare, sinä olet vastaanottamassa 

Minun sanani sinulle uskossa.”  

( Clare ) Sillä hetkellä olin ajattelemassa jotakin, jonka olin huomannut jonkin toisen kanavalla, 

vain huomautuksen, jonka joku oli tehnyt minusta.”  

( Jeesus ) ”Olen pahoillani niiden raakuudesta, jotka vihaavat sinua ilman syytä, Minun rakkaani. 

Minun sydäntäni särkee yhdessä sinun sydämesi kanssa ja todella se on hyvä uhraus heidän 

pyhittämisekseen. Pikemminkin kuin että sallisit sen myrkyttävän sydämesi, reagoi aina 

armeliaisuudella, ’Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät’.”  

( Clare ) Olin tullut rukoukseen särkevällä sydämellä, sen jälkeen, kun olin kompastunut heihin, 

jotka valehtelivat minun suhteestani Jeesukseen ja Hänen opetuksistaan. Oi, minun veljeni ja 

sisareni, ajatelkaa hintaa, kun te otatte vastaan Jumalan armoja; vainoja, valheita, panettelua… ne 

kuuluvat asiaan. Ja te tulette huomaamaan, että suurin kipu, jota te koskaan tulette tuntemaan, 
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on nähdä Herran armoja pilkattavan ja kun niistä käännytään pois, kun Hän Hänen äärimmäisessä 

ystävällisyydessään on suihkuttanut sieluja armoilla ja kutsuilla tulla lähemmäs. Ja he kääntyvät 

pois. Ei ole mitään, ei mitään, jota koskaan olen kokenut, joka on katkerampaa kuin se.  

( Jeesus ) ”Mutta Minun täytyy kertoa teille, että Minä olen tuonut sinulle aikamoisen valikoiman 

kokeneita sotureita totuutta varten ja Minun ’kaiken likoon laittaneita’ rakastajiani, koska Minä 

haluan monen, joka vierailee täällä, kypsyvän nopeasti heidän esimerkkinsä kautta. He ovat 

löytäneet kodin täällä, eikä mikään määrä valehtelua tai herjausta tule kampeamaan heitä pois, 

Minun Sydämestäni tai tältä kanavalta – koska Minun lampaani tuntevat Minun ääneni, eikä 

mustasukkaisuus hallitse heitä. He ovat kypsyneet ymmärryksessä ja ovat rauhassa asemiensa 

kanssa Ruumiissa. He kattavat sinut rukouksillaan ja vetävät ihmisiä Minun luokseni. Kyllä, heillä 

on aika lailla vaikutusvaltaa tällä kanavalla rukouksillaan ja esimerkeillään.”  

”Ja kaikki mitä sinä voit tehdä, on rukoilla niiden säälittävien sielujen puolesta, jotka löytävät vikaa 

siitä, mitä Minä olen opettamassa. Rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa. He ovat todella surullista 

joukkoa, monet on mustasukkaisuus sokaissut ja toiset pelko. Jos he vain tietäisivät. Minä kutsuin 

heidät tänne, niin että he voisivatkasvaa ja päästä eroon epävarmuuksistaan, pois peloistaan, 

Minun käsivarsilleni, missä Minä annan parannusta ja perustavaa laatua olevaa rauhaa ja 

hyväksyntää siitä, kuinka kauniita he todella ovat Minulle. Mutta nyt heidän täytyy odottaa toista 

kertaa, toista mahdollisuutta, omaksua Minut ilman pelkoa.”  

( Clare ) Oi, Jeesus, minä toivon, että olisin voinut saada tuntea joka ikisen niistä, jotka vierailevat 

meidän kanavallamme ja jollakin tavalla rohkaista heitä. Joskus olen hyvin surullinen todella, että 

minulla ei ole enemmän aikaa heille.  

( Jeesus ) ”Minä toivon, että sinä voisit tehdä sen kaiken, mutta sinua rajoittaa sairautesi ja aika. Ja 

itse asiassa jopa sitä Minä käytän – siispä älä ole huolissasi, Clare. Minä rakastan näitä koko Minun 

Sydämestäni ja tulen tuomaan heidät Minun käsivarsieni juhlapöytään, vaikka he eivät ymmärrä 

sitä nyt.” 

”Joka tapauksessa Minä halusin sinun tietävän, että monet sieluista, jotka tulevat menehtymään 

näissä tragedioissa, ovat itse asiassa hyvin erityisiä uskovia. Hyvin, hyvin erityisiä ja heidän 

palkkionsa Taivaassa tulee olemaan osa sadosta, joka tulee seuraamaan näitä tapahtumia. Sillä 

hetkellä, Minä tulen halaamaan heitä ekstaattisessa ilossa ja lämpimin käsivarsin ja he tulevat 

olemaan Minun kanssani ikuisesti. Heillä ei ole mitään pelättävää ja kaikki riemuittavana, kun 

heidän aikansa lähestyy.”  

”Mutta Minä halusin selventää, että tulee olemaan mahdollisuus katua, ensimmäisten 

tapahtumien ja Taivaaseennoston välillä. Tämä tulee suuresti lisäämään sielujen sadonkorjuuta. 

Mutta se tulee olemaan päiviä, ei täysimittainen elpyminen. Se tulee varmasti tapahtumaan 

Taivaaseennoston jälkeen. Tuhansittain sieluja tulee Minun luokseni ja kuilu hyvän ja pahan välillä 

tulee määritellyksi tarkasti. Silloin tulee alkamaan suuri Vaino.”  

( Clare ) Mutta Herra, Sinä sanoit, että ’kuten oli Nooan päivinä, ihmiset tulevat menemään 

naimisiin ja annetaan avioliittoon ja se tulee heidän päälleen yhtäkkiä’ kuin jos sanotaan, ilman 

varoitusta?  

( Jeesus ) ”Ei, Nooan päivinä heillä oli paljon varoituksia. Mutta he jättivät merkit huomiotta ja 

nauroivat niille pilkallisesti, aivan kuin he tekevät nykyään. Se ylpeys täytyy murtaa ja nämä 
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tapahtumat tulevat antamaan heille mahdollisuuden, jota Nooan sukupolvella ei ollut. Enkö Minä 

ole Armon Jumala? Se, mikä heidän päälleen tulee yhtäkkiä, on tragedia ja monia ei tulla 

pelastamaan, he eivät saa mahdollisuutta katua, vaikka kukaan teistä ei täysin ymmärrä sitä 

määrää, mitä Minä olen koputtanut heidän sydäntensä oville heidän elinaikanaan.”  

”Clare, Minä en halua kenenkään menehtyvän. En kenenkään. Ei edes yhden. Joillekin tullaan 

antamaan tämä viimeinen mahdollisuus. Miksi sinä luulet, että Minä olen laittanut teidät kaikki 

rukoilemaan Armoa, Pyhää Armorukousta? Luuletko, että rukouksenne pomppaavat seinistä? Ei, 

teidän rukouksenne ovat ostaneet lisää aikaa, lisää armonaikaa ja lisää armoa.”  

”Jälleen, tapahtumat, jotka tulevat Maapallolle yhtäkkiä, mutta ne, jotka säilyvät hengissä, tulevat 

sitten saamaan mahdollisuuden herätä ja katua.”  

( Clare ) Siispä, nämä asiat eivät tule koskettamaan vain Amerikkaa?  

( Jeesus ) ”Ei, Minun Rakkaani, koko maailma tulee tuntemaan ne. Me olemme lähestymässä sitä 

päivää, puhuessamme – aika on todella loppumassa. Mutta Minä annan armoa, kenelle Minä 

annan armoa ja Minun sydämeni on murtumassa Minun kadotettujen lasteni puolesta. Se vaatii, 

että Minä annan vielä yhden mahdollisuuden katumiseen. Sinä olet koonnut palapelin palaset 

hyvin yhteen, Minun Rakkaani. Nyt on aika kertoa Minun Ihmisilleni… Teille jäljellä olevina päivinä, 

laittakaa talonne kuntoon.”  

( Clare ) Kuinka me tulemme tietämään, että on aika, Herra?  

( Jeesus ) ”Muistatko? Sinä tulet saavuttamaan rauhan tilan, syvän rauhan. Siinä paikassa sinä tulet 

tietämään. Se tulee olemaan yliluonnollista rauhaa, jonka kaikki tulevat tuntemaan.”  

”Siispä teille kaikille Minun ihmisilleni, Minä sanon… lopetelkaa kisa. Älkää katsoko vasemmalle, 

älkääkä oikealle, älkää vaellelko. Älkää tuhlatko aikaa. Olkaa Minun töissäni, kun Minä tulen teitä 

varten. Olipa se rukoilemista tai työntekoa, rakastamista ja palvelemista siinä kyvyssä tehdä, jonka 

Minä olen suonut teille. Käyttäkää kaikkenne lahjoistanne näinä viimeisinä päivinä. Kootkaa niin 

monta sielua kuin voitte Minun käsivarsilleni. Heittäkää verkkonne syvälle, saadaksenne saalista ja 

olkaa valmistautuneita tekemään työtä kovasti saadaksenne sen kerättyä, sillä hetkellä. Tulee 

olemaan vielä yksi viimeinen mahdollisuus. Pyydän – olkaa valmistautuneita tähän.” 

 

 

267. Jeesus sanoo: Unohtakaa Aika & Ryhtykää Työhön 

 
UNOHTAKAA AIKA & RYHTYKÄÄ TYÖHÖN 

Jeesuksen Sanoja Sisar Clarelle, 8. Maaliskuuta, 2016. 

Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. Meillä on ihanan vapauttava viesti tänä iltana Herralta. Minä 

olen hyvin innostunut jakamaan sen kanssanne. 

Se vei minut taaksepäin ajassahetkeksi ja minun täytyi todella harkita, mitä Hän oli sanomassa. 

Mutta kun me pääsimme viestin loppuun, minä täysin ymmärsin. Siispä, vain kuunnelkaa koko 

viesti läpi ja älkää reagoiko mihinkään sen osaan, jos voitte välttää sitä, ok?  
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No niin, kuten te tiedätte, että minä olen työskennellyt hyvin, hyvin kovasti muiden asioiden 

parissa – muistitikku menee luultavasti tuotantoon tällä viikolla ja minä tiedotan teille, milloin se 

on saatavilla ja milloin voitte ladata sisällön nettisivultamme myöskin. 

Siispä, me olemme tavallaan olleet työskentelemässä vaarallista vauhtia, koska me päättelimme, 

että meillä ei ole paljon aikaa jäljellä. Herralla oli jotakin todella mielenkiintoista sanottavaa siihen. 

Siispä minä jaan sen teidän kanssanne. Hän on antanut minulle lauluja tehtäväksi, Hän on itse 

asiassa ollut rohkaisemassa minua työskentelemään musiikin parissa ja minä en ajatellut koskaan 

työskenteleväni musiikin parissa enää Taivaan tällä puolella. Jotta en laiminlöisi teitä kaverit, 

mutta te tiedätte – sen lisäksi, käyttäen aikaani paremmalla tavalla.  

Hän on myös maininnut muotokuvan tekemisestä Hänestä ja minä ajattelin näitä kahta asiaa, kun 

Hän puhui minulle. Ja minä ajattelin, ”Herra, nämä eivät ole yön yli toimeksiantoja. Mitä tässä on 

nyt meneillään? Ja minulla oli tämä vapauden tunne, kuin jotakin minun edessäni, niin kuin muuri 

olisi liikkunut minua kohti ja että se muuri otettiin pois. Ja aivan yhtäkkiä, näköala oli selkeä ja 

minä pystyin näkemään maileja eteenpäin. Aurinko paistoi. Se oli merkillinen tunne – ja Hän 

selittää sen tässä. 

Minä sanoin, ”Herra, miksi minä tunnen näin, kuin että meillä olisi kaksi vuotta lisää tai jotain? 

Miksi minä tunnen tällä tavalla? Vain yhtäkkiä, minä tunnen sellaista vapautta!”  

Hän vastasi minulle, ”Lepää Rauhassa, jonka Minä annan sinulle.” 

Voi, Jeesus, minä haluan julistaa Sinun Rakkauttasi jokaisen tiedotusvälineen kautta, niin että 

toiset todella voivat rakastua Sinuun! Minua niin surettaa, että taiteilija ei anna käyttää Sinun 

kuvaasi, kun se kertoo niin selvästi ilman nälkäisille sieluille. Tämä on niin vaikeaa minulle. Minä 

haluan tehdä Sinun muotokuvasi, sellaisen, missä on kaikkea ja se todella tarrautuu ihmisten 

sydämiin.  

” Sinä tiedät, että Minä voin käyttää kiveä tekemään sen.”  

Kyllä ja Sinä usein teet niin. Minulla on useita kiviä, jotka ovat huutaneet apua – jotka ovat 

voideltuja ja huutavat apua.  

Hän vastasi, ”Sinun huomiosi ovat tarkkoja. Minä vain leikittelen sinun kanssasi ja saatan sen 

oikeisiin mittasuhteisiin. Voitelu on siellä missä se on ja monet Minun kuvistani ovat voideltuja. ”  

Kyllä, minä tiedän… mutta ”Sinä todella pidät siitä, etkö pidäkin?”  

Kyllä, Minä todella pidän siitä. 

” Minä pidän myös. Kuitenkin, sinä voisit tehdä paremman.” 

 Minä voisin?  

” Sinä voisit.”  

No niin, Herran avulla minä voin tehdä mitä vain. Mutta ei ole aikaa tehdä kaikkia näitä asioita – 

kuvia, lauluja, minä alan tulla hämmentyneeksi. Nämä eivät ole yön yli toimeksiantoja. 

” Enkö Minä sanonut, olkaa kiireisenä Minun töissäni, kun Minä tulen? Minä rakastaisin nähdä 

sinut keskellä Minun muotokuvaani, kun Minä tulen… tai mieluiten lopussa.” 
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Mutta ei ole aikaa?  

” Mitä aika on Minulle? Minä olen ravistellut jokaista pois mielihyvästään, niin että he alkaisivat 

toimimaan korkeammalla tasolla. Minä olen rutistanut töitä ihmisistä ja tuonut heitä uusille 

saavutusten tasoille. Nyt Minä haluan heidän toimivan niiltä tasoilta, ilman, että silmä on kellossa. 

Ilman ajan stressiä, mutta vapaasti saaden aikaan kaikki heidän sydäntensä toiveet.” 

” Jotkut eivät tule pitämään tästä ja tulevat olemaan eri mieltä siitä, mutta tosiasiat oat tosiasioita 

ja Minä en ole tullut vielä. Ja teitä on viritetty tuottamaan enemmän. Minä tulen sitten kun Minä 

tulen, mutta te tulette toimimaan ihanteellisilla tasoilla – sitä Minä teen Minun Ruumiini kanssa.” 

” Minun Ihmiseni ja Minun Morsiameni ovat olleet unessa maailman käsivarsilla. Minä olen 

näyttänyt teille teidän loppunne, te olette koonneet rivinne ja olette nyt asemassa, josta voitte 

saada aikaan paljon enemmän Minulle. Älkää lopettako nyt, te tuotatte runsaasti hedelmää. Kun 

tapahtumat alkavat paljastumaan, se tulee saamaan jotkut käymään ylikierroksilla ja pois kartalta, 

niin että voisivat saattaa loppuun Minun tahtoni.” 

” Mutta nyt Minä olen nostanut teidät kaikki ylös tuottavuuden tasolle, jota te ette koskaan ole 

tunteneet ja se on niin kuin sen tulisi ollakin. Te kaikki olette vakavasti pohdiskelleet loppuanne, 

olipa se sitten kuolema tai muutto Taivaaseen, mutta ennen kaikkea kasvoista kasvoihin Minun 

kanssani.” 

Herra, minä muistan pyhän miehen, joka sanoi, ”Kysy Sisar Kuolemalta.” ennen kuin hän päätti 

mitään. Toisin sanoin, tuleeko tämä olemaan jotakin, mistä te tulette olemaan ylpeitä, kun te 

kuolette? 

 ” Täsmälleen. Koska vihollinen on kylvänyt valheita Maapallon synnystä ja hänen vuosistaan, 

ihmiset ovat torkahtaneet ajatellen, ”Voi, kymmenien tuhansien vuosien päästä tästä hetkestä 

lukien, tulee sellaista ja sellaista tapahtumaan.” Ei, Maapallo ei ole ollut olemassa niin kauan. 

Paljon voi tapahtua yhdessä päivässä. Teillä ei ole loputtomia sukupolvia aikaa tuhota Maapalloa ja 

toisianne. Minun tuomioni on tulossa nopeasti, mutta siihen asti, nostakaa ristinne ja seuratkaa 

Minua.” 

” Luokaa vapaasti ilman ajan rajoituksia. Palvelkaa vapaasti, saarnatkaa vapaasti. Kyllä, aika on 

vähissä, mutta te voitte tehdä parhaanne sillä mitä teillä nyt on, aivan kuin teillä olisi lisää aikaa. 

Aika on illuusio, Clare, ja se on täysin Minun Käsissäni. Minä en muuta mitään, mutta Minä olen 

rutistanut teitä yltämään korkeammalle ja korkeammalle. Minä olen käyttänyt tulevia tapahtumia 

tekemään sen. Nyt Minä haluan teidän siirtyvän eteenpäin ilman ajan pelkoa. Tehkää sitä, mikä on 

sydämessänne, pitäkää silmänne ja sydämenne Minussa ja aika tulee kulumaan sukkelasti.” 

” Ei ole Minun sydämeni mukaista tai Minun tahtoni teille, että te olisitte ajan ikeen alla. 

Pikemminkin Minä haluan teidän elävän, palvelevan ja luovan vapaasti ilman tätä kuluttavaa 

pelkoa, joka jatkuvasti on näykkimässä kantapäillänne. Minkä te aloitatte, sen Minä tulen 

saattamaan loppuun… joko täällä Maapallolla tai Taivaassa. Toisin sanoen, seuratkaa 

inspiraatiotanne, seuratkaa niitä rakkaudella ja intohimolla, älkää katsoko haukkuvia, äksyileviä 

koiria, jotka purevat kantapäillänne ja muistuttavat teitä, että aika on vähissä.”  

” Älkää panikoiko, mikään ei ole muuttunut. Ei mikään. Minä en ole antanut teille päivämäärää 

tarkoituksella. Minä en ole kertonut teille, ”sinä ja sinä päivänä”, Minä olen sanonut viikkoja. 

Mikään siitä ei ole muuttunut. Se, mikä on muuttunut tai minkä Minä haluan teidän muuttavan, 
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on, kuinka te katsotte aikaa; sen enempää kuin teidän tulisi olla peloissanne kellon vuoksi. Pitäkää 

silmänne Minussa ja teidän eteenne asetetussa työssä. Minkä te aloitatte, sen Minä tulen 

saattamaan loppuun. Ei mikään, mihin te ryhdytte, tule olemaan turhaa. Ei mikään. Sillä Minun 

sanani EIVÄT KOSKAAN palaa Minun luokseni tyhjinä.” 

Herra, kuulinko Sinut oikein kolmen päivän pimeydestä? Kun me käytimme yhdessä 

erottelukykyämme, me tulimme siihen ymmärrykseen, että se tapahtuma ei tule tapahtumaan 

sillä tavalla, niin kuin ihmiset ajattelevat, että se tulee. Se, mihin minä viittaan tässä, on, että tietyt 

ihmiset uskovat, että tulee olemaan kolmen päivän pimeys ja sen ajan kuluessa heidät tullaan 

ottamaan ylös – tavallaan ennakko Taivaaseennosto. Ja muuttumaan ja heille annetaan kirkastetut 

ruumiit – ja sitten kolmen päivän jakson lopussa, lähetetään takaisin Maapallolle palvelemaan 40 

päiväksi, kunnes lopullinen muiden Taivaaseennosto tapahtuu.  

Siispä, minä kysyin Häneltä, koska Hän sanoi, että se EI tule tapahtumaan sillä tavalla. Se on 

petosta. Siispä, minä sanoin, ”Herra, kuulinko minä Sinut oikein kolmen päivän pimeydestä?”  

Hän vastasi minulle… ”Sinä kuulit.” 

Siispä, ne eivät tule tapahtumaan, eikä ihmisiä muuteta työskentelemään täällä?  

” Ei, se ei ole Minun suunnitelmani. Se, mitä Minä olen kertonut sinulle, Clare, on luotettavaa.”  

Herra, minä en pääse sopuun sen kanssa, mitä Sinä kerrot minulle aikarajoista, joista Sinä olet 

puhunut. Tämä on niin kivuliasta. Onko minua petetty? 

” Ei, Minun Rakkaani, Minä en ole sallinut sinua petettävän. Se, mitä Minä pyydän sinulta, on että 

unohda aika ja ryhdy työhön. Kuinka paljon selkeämpi Minä voin olla? Se minkä sinä aloitat, sen 

Minä tulen saattamaan loppuun. Clare, aika on pelotellut sinua, Minä teen siitä lopun. Se tulee 

tapahtumaan, sitten kun se tapahtuu ja sinä tulet olemaan kiireinen siihen asti. Minä olen 

luvannut, että mitä sinä aloitat Minua varten, sen Minä tulen saattamaan loppuun sinun 

puolestasi.”  

” Anna Minun kysyä sinulta kysymys, Rakkain, kuinka sinä voit menettää sellaisella ehdotuksella?  

Minä en voi. 

” Täsmälleen. Minä poistan ajan taakan olkapäiltäsi ja annan sinulle luvan luoda sydämesi halusta. 

Mikä voisi olla ihmeellisempää kuin se??”  

Hmmm… anna kun mietin. Terve mieli ja ruumis?   

” Ja kun me puhumme, sinä löydät energiaa jatkaa työtäsi Minua varten. Etkö sinä aina sutkauta, 

”Kun Jumala ohjaa, Hän varustaa?” No niin, Minä olen varustamassa.” 

” Ja teille, Minun Morsiameni, Minä sanon, älkää menettäkö jalansijaa. Te olette nähneet, kuinka 

hyvin lyhyitä teidän elämänne ovat. Eläkää Minua varten, älkää maailmaa ja teillä ei ole mitään 

pelättävää sinä hetkenä, kun se heittää teidät ikuisuuteen.”  

” Teidät on pyöritetty ylemmille tasoille Minun palveluksessani. Minä haluan teidän jatkavan tällä 

tavalla, ollen elossa ja ajan tasalla päivinänne, kunnes Minä poistan pidäkkeet. Ymmärtäkää, 

Minun Rakkaat, kun tämä maailma muuttuu, se tulee olemaan niin radikaalia, niin katastrofaalista, 

niin ylösalaisin käännettyä, että Minä inhoan viedä sitä eteenpäin. Se on tulossa, Minä vakuutan 
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teille. Aika kuluu, mutta teitä kaikkia aika on stressannut täysillä, kaikki te olette istuneet tuolienne 

reunoilla.”   

” Se, mitä Minä nyt pyydän teiltä, on, että te istutte taaksepäin, jatkatte tuottamista Minulle tällä 

tasolla, mutta ilman ehkä huomenna loppuvan ajan stressitekijöitä. Minä kutsun teitä hetken 

hylkäämiseen, teille määrätyn työn hylkäämiseen, Minun hylkäämiseeni. Uppoutukaa tähän 

työhön ilman huolta hedelmästä. Enkö Minä ole Sadonkorjuun Herra?”  

” Pikemminkin työskennelkää huimapäisesti hyläten ajan tarkasteleminen ja olkaa vapaita, pieniä 

lintuja, olkaa vapaita lentämään ja sirkuttamaan, laulamaan ja rukoilemaan, kaiken aikaa leväten 

Minun Kämmenilläni, tietäen, että jokainen hyvä asia, jonka te teette Minulle, on niin hyvin 

mieluisaa.” 

 ” Minä olen sallinut teidän työskennellä ajan rajoitusten alla, pakottaakseni teidät korkeammalle 

tasolle, niin että te tulisitte optimitilaanne yhteistyössä Minun Henkeni kanssa, saavuttaaksenne 

Minun tahtoni. Nyt Minä lähinnä pyydän teitä lopettamaan päivien laskemisen ja kelloon 

katsomisen ja nauttivan työstä. Uppoutukaa kumppanuuteen Minun Henkeni kanssa ja nauttikaa 

siitä, mitä te teette yhdessä Hänen kanssaan.”  

” Tällä tavalla Pyhät Kirjoitukset tulevat täytetyiksi. Minä tulen todella tulemaan hetkellä, jota te 

kaikkein vähiten odotatte ja koska te olette 100%:sesti omistautuneet Minun tahdolleni sillä 

hetkellä, suuri tulee teidän palkkionne olemaan.” 

 

 

268. Olkaa ilman Juonikkuutta & Katukaa Maailman puolesta 

 
OLKAA ILMAN JUONIKKUUTTA JA KATUKAA MAAILMAN PUOLESTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Maaliskuuta, 2016.  

( Clare ) Herra on meidän kanssamme, kallisarvoiset Sydänasukkaat.   

No niin, me saimme valmiiksi nettitikkujen sisällön ja olemme odottaneet ladataksemme sen 
yhtiölle, siispä me tulemme saamaan sen valmiiksi aika pian. Ja tapa, jolla voitte ladata sen 
myöskin omille nettitikuillenne. Se tulee viemään vielä pari päivää, meillä on vielä muutamia 
asioita, joita pitää selvittää. 

Tämä on lyhyt huomautus minulta ( Jackie) – Olemme laittaneet kaikki viestit saksaksi & 
englanniksi nettisivullemme jesus-comes.com – Pyydän olkaa vapaita lataamaan kaikki 
laitteillenne. 

Clare jatkaa… Mutta tämä on ollut rankkaa. Jokainen meistä on ollut hyökkäyksen kohteena, joko 
sairaana tai asiat ovat menneet pieleen. Siispä, ne ovat ihmeellisiä merkkejä (hekottaa) siitä, että 
tämä on hyvin tärkeä projekti, joka tulee koskettamaan paljon ihmisiä, jotka jätetään jäljelle.  

Kun tulin rukoukseen, minun täytyy kertoa teille – olin hyvin turhautunut! Minulla on ollut neljä 
rankkaa päivää ja… olen kuin pikkulapsi. Minä todella halusin vähän jäätelöä! Tiramisu on 
täsmälleen se, mitä minä todella halusin. Kysyin Herralta siitä, koska en halunnut rikkoa paastoani 
makeilla herkuilla ja sain ”Himo lihassa”-viestin Raamatun Lupauksista. Ja Ezekiel sai peukalon 
alaspäin siitä myöskin. Ja olin niin vihainen! Olin kuin pieni viisivuotias, joka ei voinut saada keksiä. 
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Se oli kauheaa! Se oli vain hirveää. Ja tiedän, että vihollinen on päässyt sisään ja hänen sallitaan 
tehdä asiat vaikeammiksi meille juuri nyt, mutta sielun hyve pitää vihollisen ulkopuolella – ei 
pienet lapset, jotka pillastuvat, pienet 70-vuotiaat lapset pillastuvat, yhtä kaikki, saadakseen oman 
tahtonsa läpi, koska eivät saaneet makeita herkkuja, joita halusivat. 

Siispä, minulta vei jonkin aikaa työstää se mielestäni. Ja oli joitakin muita asioita myöskin, jotka 
vaivasivat minua ja aion jakaa sen teidän kanssanne tässä.  

Tulin rukoukseen ja Herra oli niin armollinen. Hän sanoi… ”Minä tiedän, kuinka raskasta tämä on 
ollut sinulle, Rakkaani. Mutta loppu on näkyvissä. Minä tarkoitan sitä, koko Minun sydämestäni. Ja 
enkö Minä ole luvannut sinulle, että Minä ylläpidän sinua, jopa näiden koettelemusten keskellä?”  

( Clare ) Hän oli hyvin suloinen, mutta minun täytyy kertoa teille – minä kaduin asennettani, ennen 
kuin tulin rukoukseen. Koska olin hyvin paha tyttö.  

Joka tapauksessa sanoin… ”Olet, Herra. Sinä olet luvannut minulle sen. Mutta minä ajattelen, että 
minä tavallaan putosin reunalta tänään, torjuen vastustuksen.  

Jeesus vastasi… ”Kyllä, näkymättömän vastustuksen.”  

( Clare ) Ja vastasin Hänelle… ”Esteitä. Luulen, että minulta vain loppui kärsivällisyys ja tulin hyvin 
heikoksi. PYSTYISITKÖ Sinä, pyydän, liikuttamaan sen miehen sydäntä, tai hänen, kuka tahansa 
torjuu minun kirjeitäni – liikuttamaan heidän sydämiään, että antaisivat minun käyttää sitä 
kuvaa?”  

Jep, olemme jälleen sen asian kimpussa, kaverit. Minun sydämeni oli todella asettunut siihen, 
koska se on niin hellänä.  

Jeesus vastasi vain… ”Katsotaan.”  

( Clare ) Ja minä sanoin… Okei. Minä kadun, kun menetin malttini sen herrasmiehen kanssa. 
Pyydän, tekisitkö minulle palveluksen koskien miestä?  

Jeesus sanoi, ”Minä yritän.”  

( Clare ) Antakaa minulle anteeksi, kaverit, että vaihdan puheenaihetta hyvin nopeasti. Herra, Sinä 
pyysit minua rukoilemaan minun lasteni puolesta. Minä en todella halua, että heidät jätetään 
jäljelle, mutta en näe mitään parannuskeinoa näkyvissä siihen. 

Ja Herra sanoi… ”Kalliomoskeija.”  

( Clare ) Ja sanoin… Todellako?  

( Jeesus ) ”Kyllä, todella. Me olemme hyvin lähellä. Siksi Minä tarvitsen sinun rukouksiasi. Kaikista 
rukouksista lastesi puolesta, äidin sydän on kaikkein tärkein, että heitä ei tulla jättämään jäljelle. 
Älä luovu heidän puolestaan rukoilemisesta. Älä anna periksi.”  

( Clare ) Okei, minä aion todella yrittää, Jeesus. Siispä, Jeesus – mistä Sinä haluaisit puhua tänä 
iltana?  

( Jeesus ) ”No niin, edessäsi on monia teitä joka päivä. Valitse aina kapea. Aina. Ylevät sanat 
tekevät ihmisestä pyhän ja oikeudenmukaisen: mutta hyveellinen elämä tekee hänestä rakkaan 
Minulle.”  

( Clare ) Siispä, okei, minä annan teille täydennystä tähän asiaan, kaverit. Tämä oli minun ”pahani” 
jälleen. Se, mistä Hän tässä puhuu, on että halusin niin kovasti sisällyttää maalauksen Herrasta 
nettitikkuun, lohduttamaan niitä, jotka jätetään jäljelle, että minä yritin sujauttaa pienen kuvan 
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kirjeessä. Mutta meillä oli vain vaikeuksia tiedostojen lataamisessa, siispä arvelin, että Herra ei 
voinut suojella meitä viholliselta, koska en ollut täysin rehellinen.  

Siispä menin Raamatun Lupaukset-kirjalle ja sain viestin – arvatkaa minkä? Rehellisyyden. Oi, olin 
niin poissa tolaltani! Olin niin vihainen!  

Sanoin… Mutta Herra! Kristityt salakuljettavat Raamattuja Kiinaan! Eikä se ole rehellistä! 

Mutta Hän ei uskonut mitään siitä. Siispä otin kuvat pois. Oi, olin niin vihainen. Ajattelin sitä 
uudelleen ja kirjoitin taiteilijalle sanoen… ”Tämä on 15 gigabitin nettitikku ja kuvanne on 74 
kilobitin. Sen voi jokainen saada internetistä nyt – mutta kukaan ei tule kykenemään saamaan sitä, 
kun Ilmestyskirja toteutuu. Ja nämä ihmiset tarvitsevat toivoa! Heidän tarvitsee nähdä rakastava 
Jeesus ja kuvanne vangitsee sen Hänestä. PYYDÄN, voisitteko harkita uudelleen?”  

Siispä lähetin sen hänelle ja kerroin hänelle, että me maksamme näistä nettitikuista. Me emme saa 
yhtään voittoa siitä. Periaatteessa me annamme ne pois.  

Ja Herra kiilasi väliin tässä vaiheessa ja Hän sanoi… ”Nyt TUO oli oikein tehty. Eikä olla ovela. 
Juolahtiko päähäsi koskaan, että Minä halusin antaa tälle hyvin varakkaalle miehelle 
mahdollisuuden tehdä jotakin Minun puolestani? Ilman, että hyötyisi maallista palkkiota siitä? Tai, 
että hänen sielunsa saattaa olla vaarassa? Ja tämä yksi ystävällisyyden teko saattaisi juuri 
palauttaa hänet armon muotoon, aivan sillä hetkellä, kuin hän sitä eniten tarvitsee?”  

( Clare ) Kyllä, Herra, se juolahti minun mieleeni. Ja kun kaikki tämä oli tapahtunut, kaverit, minä 
ajattelin Ron Wyattia – anestesiologia, joka teki arkeologiaa vapaa-ajallaan ja hän sai etuoikeuden 
löytää Liiton Arkin ja Nooan Arkin ja Punaisen Meren ylityspaikan ja niin monia muita asioita. 
Hänet oli niin suuresti siunattu. Joka kerran, kun asiat kääntyivät hänen eduksensa, hänelle 
tarjottiin mahdollisuutta lähteä näytteiden kanssa, ilman hallituksen lupaa – ja hän kieltäytyi 
tekemästä niin. Joka ikinen asia, jonka hän otti paikoilta, sen hän tarkistutti heillä ensin. He 
antoivat hänelle luvan. Ja ajattelin sitä paljon, kun olin pinnistelemässä ulos koko tilanteesta, 
katsoen omaa käytöstäni. Ja hänen esimerkillään oli todella vaikutusta minuun. Siispä, Herra toi 
esiin asian, että minä ajattelin Ronin esimerkkiä.  

( Jeesus ) ”No niin, olit oikeassa, kun ajattelit Ron Wyattia. Hänellä oli monia, monia 
mahdollisuuksia olla epärehellinen, mutta hän oli hyvin rehti mies. Hän maksoi siitä kalliisti. 
Lopussa, Minä palkitsin hänet suurimmalla löydöllä hänen elämänsä Paljastuksena ja arkeologin 
unelmien toteutumisena. Jollakin, jonka Minä varasin ihmiselle, joka ei ole petollinen.”  

”Minun lapseni, jos te haluatte vastaanottaa Minun suurimmat siunaukseni, teidän täytyy olla 
rehellisiä. Ei, Minä en puhu Raamattujen salakuljettamisesta Kiinaan – se on ihmisen laki, ei 
Minun. Siinä tapauksessa, te olette oikeutettuja. Mutta tässä tapauksessa, miehellä on oikeus 
kieltää sinulta kuvansa käyttö. Hän ei ehkä näe tekojensa seurauksia nyt, mutta hän näkee 
myöhemmin. Ja Minä voin kääntää jopa sen hyväksi. Minä en voi siunata oikoteitä, Clare. Mutta 
Minä voin siunata horjumattoman rehellisyyden. Jopa jos se lähtötilanteessa näyttää 
menetykseltä, Minä tulen hyvittämään sinulle sen, mikä on epäoikeudenmukaista. Ihmisen sydän 
on paha kaikilla tavoilla, kunnes hän tulee palvelemaan Minua ja Minä asun hänessä. Sitten hänen 
odotetaan elävän oikeamielisesti Jumalan ja ihmisen edessä. Hän ei enää kuulu itselleen, hän on 
Minun. Ja Minulle kuuluvien täytyy olla täysin ilman juonikkuutta.”  

( Clare ) Kun lataaminen jumittui ja Tad sanoi sen johtuvan kuvasta, arvelin, että Sinä olet 
yrittämässä saada minun huomioni. Ja menin rukoilemaan vastustusta vastaan, kuulin… ”Minä en 
voi suojella sitä, mikä ei ole rehellistä.”  
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Siispä menin Raamatun Lupaukset-kirjalle ja sain ”Rehellisyys”-viestin. Ja tässä minä olen jälleen, 
kaverit – tunnustamassa erehtymistäni. Olin ovela. Ja poistin kaikki kuvat, koska tarkoitus EI pyhitä 
keinoja. Ei väliä, kuinka paljon minä halusin tehdä jotakin hyvää niille, jotka jätetään jäljelle, ei ole 
oikein, että minä olen epärehellinen. Siispä, pyydän, antakaa minulle anteeksi.  

Herra aloitti jälleen, ”Koska Minä rakastan teitä, niin Minä kasvatan teitä kuriin ja ohjaan teitä, 
Minun Morsiameni. Älkää antako itsestänne löytyvän mitään maailmasta peräisin olevaa. Olkaatte 
kaikki Israelilaisia ilman juonikkuutta. Te opitte, kaikki teistä. Minä esittelen teille monia 
mahdollisuuksia joka päivä harjoittaa hyvettä. Ja kun te sanotte ”kyllä” Minulle, te kasvatte 
pyhyydessä Jumalan ja ihmisen edessä. Lopussa, ei väliä, mitä se teille maksaa silloin, Minun 
siunaukseni tulevat hallitsemaan teitä teidän rehellisyytenne vuoksi.” 

”Ja nyt, Minä jälleen pyydän teidän rukouksianne maailman puolesta. Niin paljon on kriittisessä 
pisteessä ja Minä tarvitsen Minun Ihmisteni katuvan maailman syntejä: lapsikauppaa, aborttia, 
huumeiden väärinkäyttöä, hallinnon hyväksikäyttöä, planeetan massatuhoa. Teidän hallitsijanne 
eivät näe, että he sahaavat juuri sitä oksaa, jossa he ovat istumassa. He ovat täysin sokeita ja 
harhaan johdettuja tämän planeetan tulevaisuudesta ja siitä tosiseikasta, että MINÄ TULEN 
puuttumaan asioihin ja kääntämään kaiken ympäri. Itsekäs kunnianhimo on saanut otteen 
hallitsevasta luokasta ja itsekäs kunnianhimo tulee olemaan heidän tuhonsa.”  

”Mutta Minä haluan teidän käsienne olevan puhtaita Minun edessäni. Älkää liatko niitä 
tuomitsemisen vereen. Pikemminkin, anokaa armoa koko ihmiskunnalle, jopa kaikkein 
katalimmille. Tällä tavalla, te tulette olemaan kuin Minun Isäni Taivaassa, Jonka sydän on 
liikuttunut sääliin jatkuvan vallan etsimisen vuoksi, jota etsivät he, jotka näennäisesti kontrolloivat 
maailmaa, mutta he ovat vain Saatanan käsissä olevia pelinappuloita.”  

”Olen tulossa ottamaan takaisin kontrollin pahoilta ja jakamaan oikeutta, vahvistamaan rauhan, 
tasa-arvoisuuden ja mahdollisuuden heille, joilta se on niin kovin kauan riistetty. Minä TULEN 
ennallistamaan Maapallon. Minä tulen parantamaan taudit. Minä tulen kompensoimaan säteilyn 
ja kaikki muut myrkyt ympäristössänne. Minä tulen muuttamaan vedet kristallinkirkkaiksi jälleen ja 
nuoret tulevat jälleen syntymään ilman epämuodostumia. Sairaat tulevat parantumaan ja ihmisten 
sydämet tulevat liikuttumaan sääliin toinen toisensa puolesta, etsien tehdä vain hyvää 
naapurilleen.”  

”Kaikki tulevat riemuitsemaan Minun oikeamielisyydessäni. Heidän toivonsa tullaan palauttamaan. 
Rikkonaiset elämät tulevat jälleen nousemaan tuhkasta ja kaikki ihmiset tulevat ylistämään Minua 
Minun Pyhällä Vuorellani.”  

”Mutta toistaiseksi, Minun Siunattuni, Minä tarvitsen teidän katuvan maailman syntejä. Tuokaa ne 
Isän Valtaistuimen juureen ja anokaa Armoa. Anokaa Armoa, sillä aika on vähissä. Ja Minä en 
halua, että KUKAAN menehtyy.” 

 

 

269. Abba Isä sanoo…  

Minun nuori isällinen Sydämeni pomppii Ilosta sinun pienen Sielusi vuoksi 

 
ÄLKÄÄ KOSKAAN UNOHTAKO KUVAA MINUN ISÄLLISESTÄ SYDÄMESTÄNI  

Abba Isän Sanoja Veli Ezekielin kautta, 11. Maaliskuuta, 2016.   
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( Clare ) Meidän Herramme Jeesuksen suloinen läsnäolo olkoon teidän kaikkien kanssanne, 

Sydänasukkaat. No niin, Minulla on jotakin hyvin erityistä jaettavaan kanssanne tänä iltana. 

Ezekielillä oli näky Isä Jumalasta ja sana Häneltä ja se on hyvin, hyvin hellä ja kaunis. Siispä, minä 

aion vain aloittaa lukemaan sen teille.  

( Ezekiel ) Välittömästi rukouksessa näin Isä Jumalan… Abban, Isin. Ja Hän on pitelemässä Jeesus 

vauvaa Hänen käsivarsillaan. Hän on täsmälleen samanlainen kuin uudet, nuoret isät, pidellen 

Hänen vastasyntynyttä lastansa, kun kätilö on asettanut tämän pikkuriikkisen kapaloidun lahjan 

Hänen käsivarsilleen. Hänellä oli sellainen ihmeen ja silkan hämmästyksen ilme! Te voitte juuri 

kuulla Hänen pehmeästi sanovan, utuisten ilon kyynelien läpi… ”Terve. Minä olen Sinun Isisi.”  

Ja pikkuinen vaistonvaraisesti siirtää pienen päänsä Isänsä rintaa kohden, osittain tuntien 

voimakkaan Rakkauden ja lämmön vetovoimaa, joka uhkuu Isän sydämestä. Ja myös aivan yhtä 

vaistonvaraisesti, hän etsii ensimmäistä ravintoaan rinnoilta.  

Haluttomasti säteilevä nuori Isä asettaa lapsen niin kovin hellästi äitinsä odottaville käsivarsille. Oi, 

minkä kauniin ja hellän hetken he kolme jakavat! Mitä syvällistä rakkautta nuori pari tuntee näinä 

taivaallisina hetkinä toinen toistansa kohtaan. Läpi kaiken tämän ajan, kun on toivonut ja rukoillut, 

ravinnut ja hemmotellut, jopa koskettaen ja laulaen pikkuiselle, kun Hän yhä oli kohdussa. Ja nyt 

odotuksen kuukaudet ja hermostunut varautuminen on antanut tietä ihmeelliselle iloisten 

kyynelten tapahtumasarjalle ja ”Minä rakastan sinua” on puhuttu molemmin puolin niin 

syvällisesti.  

Siis nyt takaisin Jumalan Itsensä kuvaan, pidellen Hänen todellista ja ihanaa Lastaan ensimmäistä 

kertaa sillä tavalla.  

Abba Isä aloitti… ”Nyt Minä haluan sinun harkitsevan paria asiaa. Ensinnäkin, oli olemassa erittäin 

tärkeä hetki, joka juuri tapahtui uuden, pienen lapsen ja Hänen uuden Isällisen Isänsä välillä. 

Myöskin Hänen äitinsä. Mutta toistaiseksi, me harkitsemme näitä ensimmäisiä hetkiä Isin ja 

vauvan välillä.”  

”Toinen asia, jota Minä haluan sinun todella ja syvällisesti harkitsevan, on tämä syvällinen Totuus… 

Joka ikinen kerta, kun Minä katson sinuun, tiedätkö mikä on aivan ensimmäinen asia, jonka Minä 

näen? Huolimatta siitä mitä olet tai mitä et ole tehnyt elämässäsi siihen hetkeen asti? Onko sinulla 

aavistustakaan, mitä Minä näen, kun pitelen sinua?”  

”Kun katson pitkään ja rakastavasti – paljon kuten nuori äiti, joka on laittanut kallisarvoisen 

pikkuisensa iltapäivä nokosilleen ja sitten äiti yhtäkkiä seisahtuu ovelle ja yksinkertaisesti kääntyy 

tuijottamaan pientä aarrettaan, ihaillen ja palvoen niitä pikkiriikkisiä, pieniä sormia ja pikkiriikkisiä, 

pieniä varpaita. Herkästi ylöspäin kääntyneitä huuliaan ja pieniä pyöreitä poskiaan. Minä voisin 

jatkaa ja jatkaa.”  

”Minun asiani ydin. Minun syvällinen Totuuteni kaikessa tässä on yksinkertaisesti kertoa sinulle, 

että Minä olen se nuori vanhempi. Kyllä! Kyllä! Minä olen! Vain ohikiitävän hetken Minä sallin 

Itseni olla se nuori, viaton, puhdas, kokematon ja täysin ällikällä lyöty ensikertalainen Isä. Oi, 

kuinka Minä pitelen sinua niin hellästi, kun hengitän Minun Elämän Henkeni sinuun aivan 

ensimmäistä kertaa! Jos vain voisit nähdä ne päivät, viikot ja kuukaudet, jotka Minä leijailen ylläsi, 

synnyttäen sinut kohdusta ja sanoen, ”Tämä on Minun!” Kyllä, jopa vaatien sinua äitisi kohdusta, 
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niin haltioissani Minä olen pienestä sielustasi. Niin, niin pienestä. Niin hauraasta. Niin 

turmeltumattomasta, puhtaasta, aivan sinun Jumalasi henkäyksestä.”  

”Kuinka Minä rakastan nähdä sinun menevän, kuin yksi uusi Minun sydämeni ja sieluni kantaja, 

valtavalla, maallisella ja ikuisella potentiaalilla! Ja kuinka Minä murehdin nähdä sinun menevän, 

tietäen juuri aivan tarkalleen, mikä sinua odottaa tässä langenneessa ja synnillisessä maailmassa, 

johon sinä olet syntynyt.” 

”Jotkut ovat sanoneet, että Minä olen toivoton romantikko. Oi, ei… se on niin kaukana todellisesta 

Totuudesta, kuka MINÄ OLEN! Päinvastoin, Minä olen ehdoton ja täysin toiveikas Rakkaus.” 

”Ja siis, ehkä voit alkaa yrittää katselemaan itseäsi erilaisen linssiparin kautta. Erilaisten silmien 

kautta. Erilaisen sydämen. MINUN silmieni. MINUN sydämeni. Ja kun sielusi vihollinen tulee 

valheineen ja vääristelyineen ja väärine syytöksineen ja syyllisyyden tunnon puheineen, muista se 

pitkä, rakastava katse. Kaikkein kallisarvoisin ja mittaamattoman arvokkain Minun sydämeni Aarre 

ja se olet sinä.”  

”Siispä tule, järkeilkäämme. Vaikka sinun syntisi olisivat veriruskeat, minä teen ne lumivalkeiksi. 

Minä tulen ottamaan sinun kivisydämesi ja vaihtamaan sydämeen, joka on pehmeää, hellää, 

vastasyntynyttä lihaa. Joka on täytetty ylitsevuotavaksi Minun omalla puhtaalla rakkaudellani 

sinua kohtaan ja kaikkia niitä kohtaan, joita tulet tapaamaan.” 

 

 

270. Jeesus sanoo: Ryhtykää kiireisiksi jossakin Minun Työssäni, josta nautitte 

 
JEESUS SANOO… RYHTYKÄÄ KIIREISIKSI JOSSAKIN TYÖSSÄ, JOSTA NAUTITTE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Maaliskuuta, 2016.  

( Clare ) Meidän Herramme Jeesuksen suloinen läsnäolo on meidän kaikkien kanssamme.  

Minä haluan aloittaa olemalla rehellinen ja läpinäkyvä kanssanne, minun kallisarvoiset 
Sydänasukkaani ja jakaa kanssanne sen, miksi eilen illalla ei ollut viestiä.  

Muutama päivä sitten, Herra Jeesus mainitsi maalauksen tekemisen Hänestä. Tämä tuli sen asian 
kantapäillä, kun taiteilija, jolla oli maalaus Hänestä, joka välittää Hänen hellyyttään ja 
ystävällisyyttään. Ja se on jotakin, jota me kaikki tarvitsemme juuri nyt ja erityisesti tulemme 
tarvitsemaan sitä Taivaaseennoston jälkeen. Olin pyytänyt tätä taiteilijaa, jos voisin käyttää hänen 
maalaustaan nettitikulla ja hänen vastauksensa oli, ”Ei.”  

Sitten seuraavassa viestissä Herra kertoi minulle, että Hän tekisi maalauksen minun kauttani ja 
että se olisi jopa parempi. No niin tietenkin! Jos Hän tekee sen, se tulee olemaan täydellisyys… siis 
jos minä en ole tiellä.  

Minulle maalaus on hyvin sitovaa, hyvin aikaa vievää ja tarvitsen tiivistä keskittymistä. Menneessä, 
oman vikani vuoksi, olin laiminlyönyt aviomieheni ja perheeni, koska olin niin uppoutunut 
maalaukseen ja Ezekielillä on joitakin pahoja muistoja niistä tapahtumista. Luulin, että olin oppinut 
läksyni, mutta silti me halusimme olla varmoja, että se oli Jeesus, eikä eläinhahmoinen henki 
yrittämässä houkutella minut pois Jumalan todellisesta tahdosta. Hän ja minä olimme myös 
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huolestuneita, että vihollinen saattaisi olla yrittämässä vetää minut projektiin, mieluummin kuin 
huolehtimaan kanavastamme, jota minä en salli tapahtuvan.  

Tämä oli ongelma kahden viimeisen viikon aikana, nettitikkujen kanssa työskentelemisen aikana. 
Mutta koska Herra on ottanut meiltä pois aikarajoitukset, mitä tahansa me tästä lähtien teemme 
Hänelle, Hän haluaa meidän täysin nauttivan – ja Hän tulee yllättämään meidät Taivaaseennostolla 
– mutta me tuleemme täyttämään Hänen tahtonsa ja työskentelemään aivan viimeiseen hetkeen 
asti. Ja eilisillan viestissä Herra kertoi minulle, että aloittaa maalaus Hänestä.  

No niin, Ezekiel ja minä olimme työskentelemässä sen erottelun kanssa. Viesti Raamatun 
Lupauksista-kirjastamme oli kaikkea muuta kuin ratkaiseva, huolimatta seikasta, että tunsin, että 
se oi Hänen äänensä. Mutta minun täytyy kertoa teille, milloin ikinä ajattelenkin, että me olemme 
tehneet virheen erottelussa, erottelukyvyn käytössä, ja ehkä kuulleet eläinhahmoisen hengen, 
Minun Jeesukseni sijaan, minä olen murtunut, enkä voi ottaa askeltakaan eteenpäin, kunnes 
ongelma on ratkaistu. Siksi te ette saaneet viestiä eilen illalla. Jos sana maalauksesta olisi 
virheellinen, silloin myös koko loppuviesti olisi myös virheellinen.  

Kuitenkin onneksi meillä on erottelutiimi ja lopulta, surtuamme koko päivän ja katuen sitä, mikä 
synti ikinä olikin aukaissut oven huonolle erottelulle, minä kutsuin heidät. Tämän minä opin: että 
meillä on hyvin korkealla oleva Erillisyyden demoni, jolla on koko miehistö alaisia 
työskentelemässä meitä vastaan. Ei väliä, mikä erottaa meidät, kunhan meidät erotetaan. Sairaus, 
mielipide-erot, tuomitseminen, väsymys, esteet, tekniset toimintahäiriöt, viivästykset, panettelu ja 
valehtelevat henget, mustasukkaisuus hyökkäykset, selkkaus… mikä tahansa: jos se voi aiheuttaa 
erillisyyttä, se on ko. demonin palveluksessa ja tämä ruma asia on työskennellyt tätä Kanavaa 
vastaan päivin öin nyt jo viikkoja.  

Kuinka erillisyyden demoni kukistetaan? Se ei ole niin hankalaa. Salaisuus on Armeliaisuus ja 
kieltäytyminen tuomitsemasta, nöyryys ja halukkuus mukautua ja kuulla toinen toisensa 
mielipiteet, oppimiskykyinen henki ja tottelevaisuus. Saatanalla ei ole asetta näitä vastaan. Jos 
jokainen harjoittaa näitä hyveitä, te luotte messinkimuurin, jossa ei ole aukkoja.  

Siispä, erotimme, että Herra haluaa minun tekevän maalauksen Hänestä ja rukoilemisen ja 
keskustelun jälkeen me olimme kaikki samaa mieltä yhdessä. Siispä tämä on historia tämän viestin 
takana. Sain Jeesukseni takaisin… se oli Hän, eikä demoni ja minun sydämeni ennallistettiin.  

Siispä Jeesus aloitti… ”Tervetuloa takaisin, Minun Rakkaani. Lepää näillä käsivarsilla, jotka 
kaipaavat pidellä sinua. Lepää niillä, Clare.”  

”Pahat yrittävät varastaa lahjasi ja jakaa avioliittosi; ne ovat aina vyön alle iskijöitä. Mutta Minä 
olen tässä sinun pelastuksenasi, palauttamassa sinut virkaasi ja nostamassa sinut ylös ja 
kertomassa sinulle ”Kyllä,” Minä määrään sinut tekemään maalauksen Minusta. Jonka, muuten, 
Minä tulen toimeenpanemaan sinun kauttasi. Onko mitään, mikä olisi Minulle liian vaikeata? Minä 
tiedän, mitä sinä olet yrittämässä saavuttaa. Minä tunnen sinun sydämesi ja se on aika 
sopusoinnussa Minun sydämeni kanssa. Siksi Minä tulen tekemään tämän asian kauttasi. Jos 
haluat Minun tekevän. Kukaan ei pakota sinua, Clare.”  

( Clare ) Hän sanoi sen, koska en ollut sitouttanut sydäntäni tähän vielä. Halusin varmistua, että se 
oi Herra, eikä oma tahto. Ja kuten mainitsin aikaisemmin, maalaus on hyvin sitouttava asia 
minulle, hyvin aikaa vievä ja uuvuttava.  

( Jeesus ) ”Kuitenkin, jos Minä teen sen kauttasi, se tulee olemaan ilosta.”  

( Clare ) Kyllä, minä lasken sen varaan.  
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( Jeesus ) ”Sinun työsi on välittää Minun Rakkauttani heille. Olipa se maalauksessa, musiikissa, 
opetuksissa, sillä ei ole väliä. Välittäminen on tärkeää. Tämän Minä voitelen sinussa. Eri aikoina me 
käytämme erilaisia työkaluja. Mikä tekisi sinut onnellisimmaksi juuri nyt, Minun Rakkaani?”  

( Clare ) Jeesus, minä todella haluan laulaa laulut, jotka Sinä annoit minulle. Ne ovat istuneet siellä 
kaksi vuotta ja luulen, että ne todella veisivät sanomaa eteenpäin murtuneille, tulla ennallistetuiksi 
Taivaaseennoston jälkeen.  

( Jeesus ) ”Tee sitten se ensin. Aikaa on molempiin, jos et tuhlaa sitä. Sinulle on myös aikaa olla 
hyvä vaimo. Tee aikaa kaikelle, mutta työskentele vakaasti.”  

( Clare ) Herra, mistä Sinä haluat puhua tänä iltana?  

( Jeesus ) ”Jokaisen tulisi tietää, että vihollinen on liikkeellä jakamassa ja valtaamassa. Mutta Minä 
olen nimennyt lisää enkeleitä teille kaikille ja jos te olette tottelevaisia, jos olette nöyriä, pidätte 
muita parempina kuin itseänne, jos olette rakastavia, hän ei varmasti tule menestymään. Näitä 
ominaisuuksia puuttuu useimmilta maailmassa, siksi siellä on niin paljon selkkausta. Siksi on niin 
paljon erillisyyttä ja avioeroja, kirkkojen jakautumisia ja kaikenlainen myrkyllisyys leviää, kuin 
sumu jokaisen sielun silmien eteen.”  

”Sielu, joka on nöyrä ja rakastaa muita enemmän kuin itseään, on sielu, joka näkee selvästi. 
Paholaiset saattavat yrittää sokeuttaa teitä, mutta koska te olette sitoutuneet oikeamielisyyteen, 
he eivät onnistu. Ennemmin tai myöhemmin omassatunnossanne on todistus, että jokin ei ole 
oikein. Kun pysähdytte tutkimaan tätä, silloin te löydätte vihollisen sormenjäljet. Mutta jos te 
itsepäisesti kuljette omaa tietänne ja irtisanoudutte äänistä, jotka on lähetetty avustamaan teitä, 
te tulette epäonnistumaan.”  

”Sinun tapauksessasi aikomus oli pysäyttää sinut vastaanottamasta vistejä ja kuuntelemasta 
Minua. Vihollinen tietää, kuinka kovin herkkä sinä olet petetyksi tulemiselle, niinpä hän kuiskaa 
valheita avainhenkilöiden korviin, että he väittäisivät Minua vastaan, hän jopa käyttää valehtelevia 
viestejä, vakuuttaakseen sen ja saadakseen sinut tekemään virheen. Sitten, yhdellä pyyhkäisyllä, 
hän on ottanut pois toimeksiantosi, jonka Minä olen antanut sinulle ja juurruttanut sinuun pelon 
kuunnella Minua. Hän on hyvin, hyvin ovela.”  

”Mutta sinulla on ympärilläsi uskollinen, rukoileva aviomies ja ystäviä, siispä, kun luotat heidän 
neuvoonsa myöskin, sinä tulet paljastamaan juonen huijata sinut pois Minun luotani. Tämän 
vuoksi niin monet kääntyvät pois erottelemisesta. On kivuliasta harkita vaihtoehtoja. Ja elleivät he, 
jotka seisovat tukenanne, ole halukkaita luopumaan omista mielipiteistään Minun vuokseni, tai 
paremminkin, heillä EI ole mielipiteitä, te ette voi luottaa heihin.”  

”Minä olen ympäröinyt sinut sellaisilla ystävillä tänä aikana ja ajankohtana, Clare. Minä olen 
antanut sinulle armeijan enkeleitä, Luutnantteja ja Kapteeneita, vartioimaan sinua ja 
toteuttamaan Minun tahtoani ja Minun toiveitani ja seisomaan vierelläsi. Viisas johtaja on 
huolellinen siinä, kenelle hän antaa lähellään olevat asemat. Hän ei halua ”kyllä-henkilöitä”, eikä 
hän halua mustasukkaisia henkilöitä, eikä hän halua heikkoja henkilöitä. Parhaat johtajat ovat 
vahvoja, koska heidän tukensa on vahva. Olen katsonut ja odottanut päivää, kun Minä voin tuoda 
yhteen Minun valitun katraani, jonka jokaiset jäsenet ovat vahvoja ja täysin rakastuneita Minuun, 
omistautuneita vain Minun tahdolleni. Tämä sinulla on ja mikä siunaus se onkaan.”   

( Clare ) Oi, kiitos Sinulle Herra, he ovat todella kauniita ihmisiä ja olen todella ylpeä siitä, kuinka 
suuret sydämet näillä sieluilla on Sinun puolestasi. Jopa heidän esimerkkinsä herättää minut 
pyrkimään korkeammalle. Minä olen todella siunattu. Kiitos Sinulle, Herra.  
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( Jeesus ) ”No niin nyt sinulla on edessäsi iloinen matka – olkoonkin, että se on niin lyhyt.”  

”Ja kaikki te, Minun Morsiameni, Minä haluan teidän nauttivan tästä ajasta ennen 
Taivaaseennostoa, tehden asioita, joita te aina halusitte tehdä Minulle. Onko olemassa laulu, 
piirustus, runo, armon työ, jotakin, mikä tulee vetämään kaikkia ihmisiä Minun puoleeni? Onko 
keskustelupalstoja, minne voitte osallistua, jossa loukkaantuneet ihmiset itkevät vastauksia? Onko 
loukkaantuneita sieluja, joiden puolesta voitte rukoilla? Kyllä, kaikkialla ympärillänne on ääniä, 
itkien huomiotanne, ainakin voitte rukoilla heidän puolestaan. Tiedättekö, että Taivaassa se saa 
korkeimman palkkion? Eivät suuret Minun puolestani tehdyt asiat, vaan pienet asiat, jotka on 
tehty muiden puolesta, rakkaudesta heihin ja eritysesti rukous.”  

”Tiedättekö te, että te tulette jakamaan Valtakuntaan tältä kanavalta koottujen sielujen palkkion, 
koska te rukoilitte kanavan puolesta? Kyllä, hyödyt ja palkkiot jatkuvat ja jatkuvat ja jatkuvat.”  

( Clare ) Herra, siitä muistuu mieleen se, mitä viisas kristitty kerran sanoi, hän oli saanut lahjaksi 
uskomattomia ihmeitä. Hän sanoi, että piilossa olevat sielut, jotka rukoilevat saarnaajien puolesta, 
ovat itse asiassa paljon vastuullisempia sadonkorjuusta kuin saarnaaja itse. Hän sanoi, että… ”Te, 
jotka rukoilette, saatte enemmän kunniaa Taivaassa kuin yksi, jota ihmiset osoittavat ja sanovat, 
”Mikä suuri saarnaaja!”  

( Jeesus ) ”Se on tosiasia. Salaiset rukoussoturit varustavat palvelijan ja tuovat kaikenlaisia 
palkkioita niille, joiden puolesta rukoilevat. Ilman heitä, Clare, sinä et voisi toimia. Ja niinpä Minä 
varoitan teitä kaikkia… Älkää salliko minkään juorun, mustasukkaisuuden, tai muun negatiivisen 
saavuttaa sisäänpääsyä elämiinne, koska sitä paholaiset haluavat, aiheuttaa erillisyyttä. 
Pikemminkin rakastakaa toisianne, kuten Minä olen rakastanut teitä ja he eivät tule löytämään 
sisäänkäyntiä.”  

  ”Erotessamme Minun lopullinen sanani teille on, ryhtykää kiireisiksi jossakin työssä Minulle, 
mistä te todella nautitte… jopa rukous, ylistys ja palveleminen. Nauttikaa näistä viimeisistä teille 
nimetyistä päivistä, antakaa hyvien töidenne julistaa Minun hyvyyttäni maailmalle, antakaa iloisen 
ilmeenne olla se, minkä he muistavat.” 

 

 

271. Jeesus selittää: Miksi Kiusauksia tulee & Toivoa Kadotetuille 

 
MIKSI KIUSAUKSIA TULEE & TOIVOA KADOTETUILLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Maaliskuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon Herra Jeesuksen Siunaus ja Toivo kanssamme tänään, Sydänasukkaat.  

Kysyin Herralta, mitä Hänellä oli Hänen mielessään, mitä oli Hänen sydämellään tätä päivää 
varten?  

Jeesus sanoi… ”Sinä olet aina Minun sydämelläni, joka päivä, koko ajan ja suloinen kumppanuus, 
joka meillä on – kuinka Minä riemuitsen siitä. Kuinka Minä kaipaan sitä kaikkien Minun 
Morsianteni kanssa… kantavatpa he rukoustaakkaa, tiskaavat ja valmistavat ruokia, vierailevat 
sairaiden luona. Se, että Minä olen aina heidän mielissään, on niin lohduttavaa minulle.”  

”Sinä olet sinnitellyt niin kauan, että olet melkein unohtanut, kuinka levätä Minussa.”  

( Clare ) Minä tiedän, Herra, minä tiedän.  
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( Jeesus ) ”Siitä tässä päivässä on kyse. Levosta. Paljon kaivatusta levosta. Et voi vain jatkaa 
sinnittelemistä ja jatkaa ja jatkaa ja odottaa pysyväsi suuntautuneena Minun taajuudelleni.”   

( Clare ) Hän mainitsi tämän päivän olevan levon päivän ja minulla oli vaikea herätä tänään. Luulen, 
että minun on täytynyt ottaa kolmet nokkaunet! Minun täytyy vain olla niin lopen uupunut kaikista 
näistä viikoista, jolloin olen saanut asiat tehdyiksi.  

( Jeesus ) ”Mutta tässä me olemme yhdessä nyt ja se on hyvä. Erityisesti, jos tulet uskomaan 
Minua.”  

( Clare ) Minulla oli hieman vaikeuksia suunnata aaltopituudelle – on ollut kummallinen päivä. 
Minä en todella oli saanut yhteyttä Herran kanssa, niin kuin minä tavallisesti saan. On olemassa 
hieman välimatkaa. Joskus Hän sallii tämän kärsimyksenä ja olen tietoinen siitä. Mutta tiedän, että 
se on Hän. Ei vain ole sellainen lämmin, halattava tunne, tiedättehän? Kuin Hänellä olisi 
käsivartensa ympärilläni. Tuntuu kuin Hän vain olisi puhumassa ja keskittyneenä johonkin 
muuhun.  

Sitten kuulin… ”Mikään sinua vastaan muodostettu ase ei tule menestymään.” 

( Jeesus ) ”Se tarkoittaa, että sinä tulet joutumaan taisteluun, mutta tulet voittamaan sen. Se ei 
tarkoita, etteikö sinua koskaan tultaisi johdattamaan kiusaukseen. Silloin, kun sinua ei enää 
johdateta kiusaukseen, on hetki, kun henkinen voimasi alkaa heikkenemään. Aivan kuin joku, joka 
ei koskaan kävele, alkaa lopulta menettämään lihasmassaa ja voimaa jaloistaan, joku, jota ei 
koskaan johdateta kiusaukseen, hänestä tulee heiveröinen hengellisesti.”  

”Useimmat ovat taipuvaisia ajattelemaan, että kun heitä kohtaan hyökätään tai heitä johdatetaan 
kiusaukseen, se on rangaistus, kun se itse asiassa on mahdollisuus sinulle voimistaa hengellistä 
lihasmassaasi. Kun suurempia ja suurempia koettelemuksia tulee, sinä kasvat hyveessä, kunnes 
olet kypsä ja valmis, eikä mitään puutu, kuten on kirjoitettu.”  

”Pitäkää pelkkänä ilona, veljeni ja sisareni, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että 
teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon 
täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset.” Jaakobin Kirje 
1:2-4.   

Herra jatkoi… ”Minä sallin kiusauksia, mutta Minä en koskaan jätä teitä yksin niiden kanssa. Joko 
Minä tai Minun Henkeni tai teidän suojelusenkelinne tulee avustamaan teitä ja hälyttämään teidät 
vihollisen taktiikoille. Missä tämä epäonnistuu, siellä itsepäisyys on suurempi kuin uhrautuvaisuus. 
Tämä on aivan olemassaolonne juuressa. Tämä on paikka, missä ihminen yhdistyy henkeensä, 
tämä on myös ruumiin tietoisuuden paikka, joten siellä on taistelu ylemmyydestä. Hän, joka pystyy 
pitämään ruumiinsa kontrollissa, hän hallitsee itsensä. Tässä paikassa pysyvät kieli, haluluonto, 
kaikenlaiset nautinnot: ruoka, seksi, viihde, vapaa-aika. Kaikki nämä asiat vetoavat ruumiiseen ja 
täällä kamppailu alkaa.”  

”Jopa nuorella iällä, nämä asiat painiskelevat lasten kanssa, vetäen heitä synnillisiin 
käyttäytymismalleihin, jotka lopulta tulevat olemaan heidän tuhonsa. Siksi on niin tärkeää 
harjoittaa lasta tielle, mille hänen pitäisi mennä. Ilman tätä harjoitusta, hän tulee luultavimmin 
menemään lihan tietä.”  

”Koko tämän viestin sydän, Minun Rakkaani, on, että Minä en koskaan salli kiusauksia, joita Minä 
en seuraisi Minun armollani mennä läpi ilman syntiä. Kuitenkin on joitakin, jotka ovat moraalisesti 
niin pahoin pieksettyjä, että he ovat heikkoakin heikompia ja eivät voi nousta puolustamaan 
itseään tai tekemään sitä, mikä on oikein. Nämä ovat niitä, jotka menevät epätoivon spiraalia 
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alaspäin ja jokaisen uuden lankeamisen myötä, he vihaavat itseään enemmän ja enemmän. 
Tällaiset ovat Saatanan saalista. Hän ottaa heidät ohjaukseensa, tarjoten heille kaikenlaista 
tunnustusta ja hyötyjä, kun hän itse asiassa on ansoittanut heidät heidän loppuelämikseen, kuin 
myös ikuisuudeksi. Siihen asti kunnes, se tarkoittaa, kunnes Minä tulen ja tarjoan helle uutta 
toivoa.”   

”Siksi maailmassa on niin kovasti raakuutta. Se alkaa köyhyyden ja hyväksikäytön 
toivottomuudesta ja huipentuu kidutukseen ja murhaan. Nämä ovat köyhiä, joita Minä olen tullut 
pelastamaan. Sillä liian kauan Saatana on pitänyt heitä alamaisina, pelossa, itsellään. Minä haluan 
kohottaa heidät ylös tästä lantakasasta, asumaan Minun kanssani Taivaallisissa paikoissa. Tämä on 
Minun sydämeni mukaista jokaiselle sielulle Maapallolla.”  

”Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin Hän 
armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tykö, sillä Hänellä on paljon anteeksiantamusta.” Jesaja 
55:7.  

”Sillä, jos te palajatte Herran tykö, saavat teidän veljenne ja poikanne osakseen laupeuden 
voittajiltaan ja voivat palata takaisin tähän maahan. Sillä Herra, teidän Jumalanne, on armollinen ja 
laupias, eikä Hän käännä kasvojansa pois teistä, jos te palajatte Hänen tykönsä.” Toinen Aikakirja 
30:9.   

”Minä puhun nyt teille Kadotetuille… sinun ei tarvitse elää vihollistesi terrorin alla. Kun annat 
elämäsi Minulle, Minä suojelen sinua. Minä nimitän enkeleitä huolehtimaan sinusta. Minä tapaan 
sinut joka päivä ja ohjeistan sinut… jos annat Minulle sen ajan. Minä vartioin sinua kaikin tavoin ja 
suunnittelen sinulle yllätyksiä, hyviä yllätyksiä, kutsumuksia ja lahoja, joita et koskaan tiennyt, että 
sinulla on. Asioita, jotka tulevat olemaan loppumattoman täyttymyksen ja ilon lähde. Asioita, joista 
vihollinen piti sinut erossa, heittämällä sinut epätoivoon ja väkivaltaiseen elämäntyyliin.”  

”Tämä elämäntyyli, kun se antaa sinulle hyvin ohikiitävän vaikutelman tärkeydestä, on tyhjä ja 
ilman ikuisia palkkioita. Se aiheuttaa lisää väkivaltaa, sairautta, katkeruutta ja kuolemaa. Se ei 
koskaan voi tyydyttää Rakkauden tarvettasi, aitoa asiaa.”  

”Kyllä, Minä tiedän kaiken sinusta ja Minä silti rakastan sinua, Minä silti haluan sinut Taivaaseen 
kanssani. Kyllä, Minä tiedän, kuinka raakaa ja pimeää elämäsi on ollut, mutta Minä lupaan sinulle 
kodin Minussa. Kyllä, elämisen Minun kanssani, missä jokainen uusi päivä on täynnä 
mahdollisuuksia, jokainen kuukausi täynnä kasvua, jokainen vuosi yltää suurempaan ja 
suurempaan onnellisuuteen.”  

”Sinun kuitenkin täytyy kääntyä pois pahoilta teiltäsi, joita olet seurannut koko elämäsi ja kääntää 
selkäsi niille, tulla Minun luokseni ja antaa Minulle elämäsi. Minä tulen ottamaan sinua kädestä 
kiinni ja johdatan sinut voittoon. Sinä tulet kukistamaan sen, mikä aina kukisti sinut aikaisemmin. 
Tulet olemaan täynnä tarkoitusta ja päämäärää, kun menneessä sinulla oli vain pettymystä, 
vangitsemista, sortoa ja pimeyttä ympäröimässä sinua päivä päivän jälkeen.” 

”Kyllä, Minä olen tullut pelastamaan sinut, Minun lapseni. Minä olen tullut murtamaan vankeuden 
ikeen, jonka alaisena olet elänyt. Olen tullut parantamaan lukemattomat haavasi, joita sydämeesi 
on iskenyt. Minä tiedän, miltä tuntuu olla halveksittu ja vihattu. Minä tiedän, miltä tuntuu olla 
melkein kuoliaaksi hakattu. Minä tiedän, miltä tuntuu, kun kasvoihin potkivat he, joille tarkoittaa 
vain hyvää. Minä olen elänyt kaikki nuo elämän äärimmäisyydet ja kukistanut ne Rakkaudella. Ja 
Minä tulen voimaannuttamaan sinut kukistamaan ja voimaantumaan Rakkaudella.”  

”Minä tulen poistamaan menneen katkeruuden ja tuomitsemisen ja juoksemaan paikkaan takki 
päälläsi ja sormus sormessasi. Minä olen tullut antamaan takaisin juuri sen elämän, mikä sinulta 
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varastettiin, kun synnyit. Kyllä, Minä tulen ennallistamaan sinut joksikin, jota et koskaan tiennyt 
voivasi olla. Kyllä, Minä tulen vapauttamaan sinut! Kyllä, Minä tulen suojelemaan sinut ja tuomaan 
sinut Taivaaseen Minun kanssani.”  

”Kaikki, mitä sinun tarvitsee tehdä, on kääntyä Minun rakastavien käsivarsieni puoleen ja sanoa, 
”Kyllä, Herra. Tänään minä annan Sinulle minun elämäni, sellaisena kuin se on; tänään minä annan 
sieluni Sinulle. Anna minulle anteeksi paha elämä, jota olen viettänyt, anna minulle anteeksi se, 
mitä minä olen tehnyt muille ja auta minua antamaan anteeksi se, mitä he ovat tehneet minulle. 
Tule minun sydämeeni, Jeesus, ota haltuusi tämä sotku, jota minä kutsun elämäkseni. Minä annan 
sen Sinulle.”  

”Sano tämä, Minun lapseni, sydämestäsi ja Minä tulen halaamaan sinut ja tuomaan sinut 
kunniakkaaseen uuteen tulevaisuuteen. Kyllä, Minä teen tämän lupauksen sinulle: anna Minulle 
elämäsi ja Minä tulen antamaan sinulle Minun toivoni. Sokeuden suomut, katkeruuden veitset yhä 
sydämessäsi, ne Minä tulen poistamaan. Minä tulen parantamaan nämä haavat ja asettamaan 
sinut korkealle vihamiestesi yläpuolelle. Sinä tulet kukistamaan ja pääsemään yli menneen 
paholaisista ja heidän terrorinsa ei tule enää kauhistuttamaan.”  

”Tule, aseta kätesi Minun käteeni. Tule, sinä olet Minun nyt. Kävelkäämme yhdessä pois tästä 
menneen vankilasta kunniakkaaseen uuden päivän valoon. Tule.” 

 

 

272. ETSI VASTAUKSIA KANSSANI… PUHUN KANSSASI 24/7 

 
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Maaliskuuta 2016 

Clare aloitti… Herra Jeesus, johdata ja ohjaa meitä suloisen olemuksesi läpi. Herra siunatkoon 

teitä, Sydänasukkaat. 

No niin… Viimeisin päivä on ollut monen näköistä ponnistelua kaikin tavoin. Joudutko koskaan 

edes tilanteeseen, jossa hyvää tarkoittava kristitty antaa sinulle neuvon ja otat sen sydämeesi 

vähän liiankin kanssa ? Ilman, että sinulla on Herran mielipidettä asiaan ? No niin, sellaisen asian 

kanssa olin tekemisissä. 

Ja kun aloitin rukoushetkeni, tunsin olevani pattitilanteessa. Ja kun aloin rukoilemaan, Herra alkoi 

välittömästi puhumaan minulle… 

( Jeesus ) ” Olenko koskaan asettanut ketään väliimme ? ”   

( Clare ) Kyllä, aviomieheni Ezekielin. 

( Jeesus ) ” Hän on suojasi, varoittajasi, erottelukyvyn lähde ja oppimishaluinen henki. Mutta 

kaikissa asioissa, Rakkaani, tule Minun tyköni. Minä sanon viimeisen sanan sinulle. Sieluille ei ole 

terveellistä laittaa itseänsä meidän väliimme. Tämä rohkaisee epätervettä riippuvuutta 

kehittymään samoin kuin rohkaisee ylpistymistä ja manipuloinnin mahdollisuutta. ” 

( Clare ) Kiitos, Herra – Minun piti kuulla se Sinulta, Kiitos. Ja sen jälkeen, kun Herra sanoi tämän, 

ymmärsin, että olin ollut lamaantunut, koska olin kuunnellut jotakin muuta kuin Pyhää Henkeä. 

Mutta selvisimme siitä ja Herra neuvoi minua, että Hänellä oli ollut minulle jotain mielessä ja olin 

antanut sen mennä. Mikä ihme minua vaivaa tänään? Onko se alistamista, uupumusta ? Tämä 
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päivä on ollut niin kummallinen. Ja se oli. Menin asiasta toiseen tuntematta yhteyttä mihinkään. 

En tuntenut oloani hyväksi, mutten niin pahaksikaan ,että olisin mennyt takaisin sänkyyn. Päivä 

vain meni kompastellessa ja tunaroidessa. Tunsin todella heittäneeni päivän hukkaan.   

( Jeesus ) ”Töniminen, sinua on tönitty. Ei helppo asia sietää. Vahvistan sinua, Clare. Annan sinulle 

lisää mahdollisuuksia näyttää rakkauttasi Minulle. Huomenna on parempi päivä. ” 

( Clare ) Kiitos Herra, tarvitsen paremman päivän. Mistä haluaisit puhua meille tänä iltana ? 

( Jeesus ) ” Enää sinun ei tarvitse odottaa kauan, nopeutan prosessia parhaillaan, Minä saatan 

päätökseen asioita, joita odotin. Kun pinnistelet sen kanssa mitä olen antanut sinulle, aika lentää 

kuin siivillä. ” 

( Clare ) Herra, tämä välinpitämättömyys, apatia on kuin hernekeitto. 

( Jeesus ) ” Sillä ei ole väliä, jatka eteenpäin. Osa ongelmastasi on ollut sekaisin oleva aikataulu ja 

keskeyttämisen tunne. ” 

( Clare ) Sillä luulen Hänen tarkoittavan, että joka kerta, kun saan tiiviin projektin päätökseen ja 

ennen kuin aloitan seuraavan projektin. Niiden välissä on sellainen tyyntynyt hetki, jolloin tunnen, 

etten ole keskittynyt. 

 ( Jeesus ) ” Sinun täytyy taistella tämän läpi, Clare. Ponnistelusi tuottavat tulosta, mutta 

vaivattomuuden puuttuminen on haaste kestävyydellesi. Tiedän mitä tunnet ja tiedän siihen 

lääkkeen. Ponnistele Minua kohti, Rakkaani. Ponnistele. Älä anna vihollisen savuverhojen vaivata 

itseäsi, kävele vain eteenpäin, kutsu Minua avuksesi. ” Herra, auta minua saamaan ote tästä 

asiasta ja auta eteenpäin. ” Sivuuta vastustus ja kävele eteenpäin. Loppu häämöttää. ” 

( Clare ) Haluatko minun tekevän maalauksen vai laulun ensin ? 

( Jeesus ) ” Laulu olisi ihana. Minä todellakin vuodatin sydämeni siinä laulussa. Haluaisin niin nähdä 

sen valmistuvan. Pyydän, voisitko tehdä sen Minulle ? No niin, auttaako tämä motivoimaan sinua ? 

” 

( Clare ) Hymyilin… Auttaa todellakin.  

( Jeesus ) ” Uskon puute Minuun, uskon puute Minun läheisyyteeni ovat tuskallisimpia asioita 

Minulle ( siitä laulu kertoo ). Voitko kuvitella ? Tyttäresi käy läpi todella kovaa koettelemusta ja 

olet häntä tukemassa, suostuttelemassa häntä, antamassa ehdotuksia, lohduttamassa häntä ja 

hän tuntee jotain, mutta vähättelee sitä ja sanoo… ” Kunpa äiti olisi täällä auttamassa tämän läpi. ” 

Ja olet hänen vieressään koko ajan. Kuinka turhauttavaa se voikaan olla ? ” 

( Clare ) Vau ! Ymmärrän mitä Sinä tarkoitat. Luulen, että se ajaisi minut hulluuden partaalle. Voin 

kuvitella itseni astelemassa edestakaisin huutamassa hänelle… ” Mutta minähän OLEN tässä ? Etkö 

näe minua ? Etkö kuule minua ? Mikä sinua oikein vaivaa ? ” 

( Jeesus ) ” Kyllä, täsmälleen. Paitsi, että Minä tiedän mikä sinua vaivaa… epäusko. Niinpä, tämä 

laulu käsittelee sielujen taipumusta vähätellä kuulemansa hienovaraiset äänet ja he ymmärtävät 

Minun ääneni mielikuvituksensa ääneksi. ” 

( Clare ) Keskeytän teidät vähäksi aikaa kertoakseni teille kaikille, että en kuule Herran ääntä 

megafonista. Tässä on ollut hienoinen väärinkäsitys. Itse asiassa en kuule Häntä niin kuin kuullaan 
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jonkun puhuvan puhelimessa tai huoneessa. Pikemminkin puhe alkaa hienovaraisina, hiljaisina 

ajatuksina ja kun suuntaan vastaanottimeni ääntä kohti, sanat voimistuvat. Sanat alkavat 

soljumaan helpommin ja niistä tulee tietoisuuden virtaa. Ensin tunnen tämän hienovaraisena 

ajatuksena, sitten kirjoitan sen muistiin, se alkaa muodostamaan kappaleita, tulee selkeämmäksi 

kunnes se itse asiassa on pehmeä ääni. Mutta minun täytyy tavoitella sitä ja saada se kiinni. Ja 

sitten Hän ja minä keskustelemme. 

( Jeesus ) ” Kyllä, Minä puhun monille teistä juuri samalla tavalla, vain pienellä äänellä. Yksi syistä 

miksi Minä en anna tämän astian ( Clare ) tulla luokseni tuoden sanoja muilta, on että puhun teille 

kaikille ja teidän täytyy opetella suuntaamaan ja vastaanottamaan suoraan Minulta. Jos aina 

tulette hänen luokse saadaksenne viestejä, ette kehity suhteessanne Minuun. Hänen 

papinvirkansa on saada SINUT yhteyteen Minun kanssani. Eikä ottaa Pyhän Hengen paikkaa 

saadaksenne sanan itsellenne. Olen muuten antanut teille kaikille työkalut tehdä tämä, ne ovat 

kahden viimeisen vuoden opetukset. Jos noudatat näitä, sinulla ei ole tarvetta etsiä vastauksia 

muualta. ” 

” Monet etsivät tietoa ilman kuuntelemisen ja erottelun vaivaa. Olkaa varuillanne, Lapseni, tämä ei 

ole tervettä. Sinulle on paljon parempi kärsiä tämä ponnistusten ja virheiden oppivaihe, että 

oppisit kuulemaan  Minun ääntäni selvästi ja seuraamaan opetuksia, joita annan hänelle ikään kuin 

sinun taitosi lisäksi. On niin paljon, mitä haluan jakaa teidän joka ikisen kanssa, on niin paljon 

sellaista, mikä on ainutlaatuista vain sinulle, niin paljon mitä sinun pitää kuulla Minulta 

henkilökohtaisesti. Se on vaivan arvoista. Yritä sinnikkäästi. ” 

” Jopa tapauksessa tämä laulu kertoo Minun ponnisteluistani vakuuttaa Lapseni Rakkaudestani, 

Luotettavuudestani ja siitä, että todellakin puhun teille 24/7, ympäri vuorokauden ja viikon 

jokaisena päivänä. Puhuen ja kuiskaten monia, monia asioita heidän sydämiinsä ja he sivuuttavat 

ne mielikuvituksen tuotteina. Jotkut teistä kävelevät sokeina, tietämättä mitä Minä haluan heidän 

tekevän. Alkakaa rukoilemaan, kirjoittakaa huolenne ja kirjoittakaa sitten sanat, jotka kuulette 

tulevan vastauksena. ” 

” Minun ääneni on aina hienovarainen, ei koskaan julma, ei koskaan tuomitseva, ei koskaan muita 

arvosteleva – vaikkakin kerron silloin, kun olette loukkaantuneet, että jotakin on pielessä 

yhteydenpitonne toisessa päässä. Mutta odotan teidän rukoilevan heidän puolestaan. Ei, että 

pitäisitte heitä kriittisinä, sillä heti seuraavassa hetkessä voit itse tehdä samat virheet jonkun 

toisen sielun kanssa. Katsokaas, ylpeydelle ei ole tilaa. ” 

” Jopa, ja erityisesti, kun minun pitää oikaista teitä, Minä olen silloin erityisen hellä, sillä Minä 

tiedän tilanteenne. Ja jos Minun joskus täytyy käsitellä muiden virheitä, Olen erityisen huolellinen 

tasapainottaessani tilanteen, ettet ylpistyisi. Näetkö, sinulla on kaikki voitettavana, etkä häviä 

mitään, kun kuuntelet Minua. Kasvaaksesi tällä alalla, sinun täytyy olla valmis ottamaan riskejä ja 

näyttämään hölmöltä. Kuten kirjoittamisessa koneelle, tässäkin on omat oppimisen vaiheensa, 

mutta kun olet sen oppinut hyvin, sinulla on elämänpituinen taito, joka voi palvella sinun tarpeitasi 

ihailtavasti. ” 

” Kun aloitat ylistyshetken Minun kanssani, tulet lähelle Sydäntäni, Ääntäni, Ajatuksiani. Se on 

ihanteellinen aika aloittaa hienovarainen suuntaaminen löytämään Minut. Sinä OLET Minun 

läsnäolossani, sinun täytyy vain saada kiinni ne hienovaraiset ajatukset, jotka pulppuavat sisältäsi 
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kuin elävät vedet. Ota kiinni ajatukset, muovaa ne sanoiksi ja me aloitamme molemminpuolisen 

keskustelun. ” 

” Huomaat myös, että usein puhun sinulle, kun olet jostakin loukkaantunut ja tarvitset lohdutusta. 

Kyllä, pitelen sinua Sydämessäni ja kuiskaan ja kuiskaan korvaasi lohduttavia sanoja. En koskaan 

tuomitsevia sanoja hänestä, joka sinua loukkasi, ei koskaan. Pikemminkin lohduttavia sanoja, jotka 

rohkaisevat sinua antamaan anteeksi ja näkemään, että menneisyydessäsi olet itse tehnyt samoja 

asioita. En tuomitakseni sinua, vaan pitääkseni sinut tasapainossa todellisessa maailmassa. 

Maailman, jollaisena Minä sen näen ja maailman, jollaisena sinä sen näet jonakin päivänä, kun 

seisot Minun edessäni. ” 

” Siispä ottakaa tämä sydämeenne, Minun Rakkaani. Olen aina valmis puhumaan teille. Aina valmis 

lohduttamaan teitä. Kehittäkää tätä taitoa ja meillä tulee olemaan syvällisiä ja palkitsevia 

kahdenkeskisiä keskusteluja. ” 

 

 

273. Jeesus sanoo… Lakatkaa olemasta Omahyväisiä & Antakaa Valonne loistaa 

 
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Maaliskuuta, 2016.  

Clare aloitti… Suloisen Jeesuksemme siunaus ja viisaus ovat kanssamme, Sydänasukkaat. No niin, 

tämä viikko on ollut todellista ponnistelua. Olen taistellut uupumusta vastaan, luulenpa, että se 

tulee ison projektin jälkeen. Olen taistellut uupumusta vastaan, kuin en koskaan ennen ja sen 

ohella myös jonkin asteista mielellistä tunnottomuutta vastaan. Ja Herra aloitti puhumaan 

välittömästi tänä iltana…  

( Jeesus ) ” On vähän aikaa jäljellä, lakkaa raahaamasta jalkojasi ja ala työskentelemään 

tarmokkaammin, Minun Rakkaani. Pyydän. Älä salli itseäsi tuuditettavan uneen, tässä vihollinen 

varastaa sinulta armon. Minä olen kertonut sinulle mitä tehdä nämä viikot eteenpäin, mikään ei 

ole muuttunut. ”  

( Clare ) Ja tässä sitä taas ollaan, Herra. Minun tunteeni nykivät minua eri suuntaan. Minun lihani 

sanoo, ”Kaikki on hyvin, sinulla on paljon aikaa, nauti elämästä. Vuosien päästä tapahtuu 

Taivaaseennosto.” Vau! Minä olen taistellut sitä kiusausta vastaan!  

( Jeesus ) ” Clare, sinun ihmisilläsi on enemmän uskoa Minuun kuin mitä sinulla on. Tiesitkö sen? 

He ovat terävämpiä ja virittäytyneempiä kuin mitä sinä olet. Oletko häpeissäsi? ”  

( Clare ) Kyllä, Herra, minä olen. Mutta tunteet ovat sellaisia, että niitä ei vain saa kontrolloitua, 

eivätkö olekin?  

( Jeesus ) ” Ne voidaan sallia tai ne voidaan irrottaa pois. Mihin suuntaan haluat mennä tässä? Se 

tulee tapahtumaan ”yhtäkkiä”, kun kukaan ei odota sitä. Yht-äk-kiä, kun kukaan ei odota sitä. Se 

on osa sinun ongelmaasi. Se ei tunnu sinusta siltä, siksikään, koska olet tiedottomuuden pilven alla 

ja se on levinnyt tämän kansakunnan ylle. Se osa mielestäsi, jota Pyhä Henki ei ole elävöittänyt, ei 

odota sitä. Sitä mielialaa luodaan… ”asiat jatkuvat ennallaan, mikään ei muutu.” Monet ihmiset 

tuntevat tällä tavalla, sinä olet yksi monista tässä mielessä. ”   
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( Clare ) Tässä vaiheessa, kaverit, minulle tuli tunne, että minun täytyi mennä Raamatun 

Lupauksiin ja saada varmistus, että kenen kanssa minä puhuin. Ja minä avasin Raamatun 

Lupaukset, ja mitä minä avasinkaan?  

” Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskynhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan 

kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 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. ” Paavalin 1.Kirje Tessalonikalaisille 4:16-17. 

( Jeesus ) ” Kuinka se käy vahvistuksesta? ” 

( Clare ) Oikein hyvin!  

( Jeesus ) ” Jatketaan, vihollinen on yrittänyt heittää itsetyytyväisyyden peittoa yllesi. Sinun täytyy 

taistella sitä vastaan Sanalla. Luovu siitä ja sytytä Minun uskon sanani sydämessäsi. ” 

” On olemassa tiedottomuuden verkko, että kaikki on hyvin ja jatkuu huomenna aivan kuten eilen 

ja päivää ennen. Media pitää tätä paikallaan ja se on tiedottomuuden verkko, joka tuudittaa 

amerikkalaiset väärään turvallisuuden tunteeseen. ” 

”  ”Kuten Nooan päivinä”… se tarkoittaa, että se tulee tapahtumaa yllättäen. Sinun epäilysi, että 

Taivaaseennosto tapahtuu, on tulosta vihollisen kampanjasta tuudittaa Amerikka tähän syvään 

uneen, tietämättöminä muun maailman ahdingosta ja kuinka hyvin hauras ja haavoittuvainen 

kansakuntasi on. ” 

 ” Vain ne, jotka ovat tietoisia Pyhistä Kirjoituksista ja lopun ajoista, ovat vakuuttuneita, että 

hetkellä millä tahansa, elämä tällä planeetalla tulee muuttumaan peruuttamattomasti. Heille on 

naurettu ja heitä on pilkattu tietämättöminä, mutta totuus on, että he, jotka eivät kiinnitä 

huomiota, ovat tietämättömiä ja heidät tullaan yllättämään valmistautumattomina, kuten heidät 

Nooan päivinä, kun syvyyden lähteet yhtäkkiä aukesivat heidän allaan, eikä heillä ollut paikkaa 

minne mennä. ” 

” Minä haluan osoittaa tätä käsitystä  ”huomenna kaikki tulee olemaan jopa paremmin.” Minä 

olen tehnyt teidät tietoisiksi tästä ajattelusta, koska se on myrkyllistä totuudelle ja se on levitetty 

ympäri Maapallon niin kuin verkko, vakuuttaen että ihmisellä on miljoonia vuosia aikaa ratkoa 

ongelmansa. Täydellisiä valheita. Yhdessä yössä tämä planeetta voi tulla tiensä päähän. Yksi oikein 

asetettu meteoriitti ja kaikki olisi ohi. Kuitenkin, Minä olen pidätellyt tuomion kättä ja lykännyt 

oikeuden täytäntöönpanoa. Mutta ei enää kovin kauaa. ”  

” Minä olen antanut teille valtakirjan nauttia Minulle työskentelemisestä, kun aika supistuu 

ratkaisevaan hetkeen. Se tulee todella olemaan yllätys, jos työ on vienyt mennessään. Eikö olekin 

parempi teille, kuin tämän raskaan taakan kantaminen, että elämä Maapallolla voisi loppua? Minä 

tahdon teidän nauttivat teidän viimeisistä päivistä Maapallolla ja kuitenkin tuovan hedelmää 

Valtakuntaan. Minä haluan teidän olevan esimerkki, loistava valo. Siksi Minä olen pyytänyt teitä 

jatkamaan työskentelyä niiden asioiden parissa, jotka tuovat sieluja lähemmäs Minua. ”  

” Minun ihmiseni, teitä todella on keinutettu tuutulaulu maahan, missä kaikki vain jatkuu ja jatkuu 

ja jatkuu. Se on suuri petos, että teitä kontrolloitaisiin ja pidettäisiin rivissä, kunnes aika on oikea, 

ja sitten teidät yllätettäisiin täysin tietämättöminä ja valmistautumattomina. Ihmiset tulevat 
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sanomaan, ”Mitään tällaista ei ole koskaan tapahtunut meidän maallemme, kuinka tämä voi 

tapahtua?” Sitä tullaan toistamaan maanne kaduilla ja makuuhuoneissa. ”  

” Te olette valmistelleet sydämenne, teidän sukulaisenne ja teidän ystävänne ja te olette 

odottaneet odotuskierroksella ja tehneet osanne sielujen sadonkorjuun jatkamisessa. Minä olen 

niin ylpeä teistä, jotka olette olleet todistamassa, jopa silloin, kun se on ollut hankalaa. Vaikka te 

ette ehkä ole nähneet välittömiä tuloksia, te olette istuttaneet siemeniä ja ne alkavat elämään, 

kun ennustetut tapahtumat alkavat manifestoitumaan. ” 

” Sillä välin, tehkää työtä Minulle. Ei aikarajoitteiden kanssa, vaan tehkää rakkauden työ Minulle, 

johdonmukaisesti, niin että lamput tulevat loistamaan sillä pimeällä hetkellä. Paljon siitä, mitä te 

olette tehneet, vaikuttaa hedelmättömältä, mutta tulee kantamaan runsaan sadon, kun te olette 

menneet. Tällä hetkellä teillä ei ole mitään tietoa siitä, mikä tulee menestymään ja mikä tulee 

epäonnistumaan. Mutta Minä haluan kertoa teille tämän totuuden rohkaistakseni teitä, että 

yksikään Minun sanani, joka teidän kauttanne puhutaan, ei palaa Minun luokseni tyhjänä. ”  

” Paljon juurtuu syvään sillä hetkellä. Paljon katumusta puhkeaa ilmoille armon anelujen kera ja se 

tulee viimeinkin aukaisemaan oven, joka on ollut kiinni, niin kiinni Minulle vuosikymmeniä. ”  

” Ottakaa se sydämeen. Älkää tulko tuuditetuiksi itsetyytyväisyyteen. Jatkakaa työn tekemistä 

Minulle aivan viimeiseen hetkeen asti, niin että lamppunne loistavat kirkkaasti. Sillä pimeys tulee 

olemaan niin tiheää, että kukaan ei pysty näkemään. Mutta teidän valonne tulee loistamaan, ja se 

tulee olemaan ainoa asia, joka loistaa siinä pimeydessä. ”  

 

 

274. Jeesus sanoo: Rakastakaa & Suojelkaa tätä Kanavaa 

 
RAKASTAKAA & SUOJELKAA TÄTÄ KANAVAA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Maaliskuuta, 2016. 

( Clare ) Herra siunatkoon ja varjelkoon meidät, Sydänasukkaat. Ja erityisesti auttakoon meitä 
olemaan nokkelampia kuin vastustuksemme, nokkelampia kuin vihollisemme ja pysymään 
rakkauden ja rehellisyyden asemissa toinen toistemme kanssa.  

Siispä, tänä iltana rukouksen ja ylistyksen aikana tunsin kuhmut ja kolhut, lyönnit ja murtumat, 
joista elämä on tehty, kun ollaan tekemisissä ihmisluonnon kanssa – omani mukaan lukien. Se 
raastoi sydäntäni ja näin meidän Herramme ristiinnaulittuna edessäni. Mutta, kun Hän valitsi 
laulun, ylistysaikani loppupuolella, ”Jäljelle Jääneet Ydinsodassa”, Hän muistutti minua, että nämä 
asiat, jotka pistävät ja tekevät kipeää ihmissydämessämme, eivät ole mitään verrattuna siihen, 
mitä on tulossa maailman osaksi ja missä meidän huomiomme pitää olla nyt. Kaikki muut asiat 
tullaan käsittelemään Taivaassa, siispä jatkakaa vain eteenpäin menemistä. Ne on heitetty meidän 
polullemme kompastuttamaan meidät, siis älkää kompastuko. Helpommin sanottu kuin tehty, vai?  

Joka tapauksessa, Herra alkoi puhumaan ja kuulin… ”Asu tähtiupotuksin… pidä silmäsi palkinnossa 
ja eteesi asetetussa kilvassa, vaikka se on jo melkein tullut tiensä päähän.”  

”Minun lapseni, teille on niin vähän aikaa jäljellä. Saatana on suunnitellut kaikenlaisia harhautuksia 
teille poistaakseen huomionne siitä, mikä on todella tärkeää. Juuri nyt riutumassa on sieluja, jotka 
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tulevat vielä kuulemaan Minusta. On olemassa missioita, jotka tulevina päivinä tulevat kokoamaan 
sieluja Minulle. Pelloilla on työntekijöitä, jotka tarvitsevat tukeanne. Tämä ei ole pikkumaisten 
eroavaisuuksien aikaa. Nyt ei ole aika langeta erimielisyyteen ja tuomitsemiseen, 
mustasukkaisuuksiin, eikä erillisyyksiin ja kilpailemiseen. EI, nyt on aika kokoontua yhteen 
tiukemmin kuin koskaan ennen.”  

”Oletteko koskaan nähneet pingviinin puolustavan poikastaan? Se on ryhmäponnistus. He kaikki 
kerääntyvät nuorten ympärille, laittaen heidät ringin keskelle ja tiivistävät rivinsä ja suojelevat 
heitä. Tällä kanavalla keskuudessanne on monia nuoria kristittyjä, jotka eivät vieläkään erota 
vasenta kättään oikeasta. Monet heistä ovat tulleet erilaisilta aloilta, jopa kulteista, mutta 
kuitenkin he ovat vielä vauvoja Minun tavoissani.”  

”Teidän joukossanne on heitä, jotka eivät ole kuunnelleet Minun opetuksiani tällä kanavalla, jotka 
ovat muovanneet teitä, jotka olette kypsempiä. Minä arvostan ystävällisyyttänne ja hellyyttänne 
toisianne kohtaan enemmän kuin Minä voin ikinä sanoa, mutta kun olette lohduttaneet sielua, 
ohjatkaa heidät opetuksen pariin, virkistämään ja voimistamaan itseään.”  

( Jackie ) Sivuhuomautuksena minulta, Jackieltä, minä rohkaisen kaikkia Heitä, jotka ovat 
tunnistaneet Herran Äänen näissä Opetuksissa, käymään läpi koko soittolistan ja todella 
imeyttämään kaikki Hänen Sanansa, jotka on annettu Clarelle. Te löydätte kaikki Soittolista-Linkit 
Videon alta tai nettisivun oikealta puolelta. Listan kaikista RakkausKirjeistä Jeesukselta, te löydätte 
myös nettisivulta jesus-comes.com – Me myös kutsumme teidät Sydänasukas-Perheeseen – Blogin 
nimi on HeavenTalk fo Heartdwellers ja löydätte linkin Videon alta tai nettisivujen oikeasta 
yläkulmasta. Claren virallinen nettisivu on heartdwellers.org.  

Herra jatkoi tästä… ”Heidän lohtunsa ja epäitsekäs rakkautensa on tärkeää, mutta niin ovat 
opetuksetkin tällä sivulla. Minä pyydän teitä käyttämään aikaa ja ohjaamaan heitä johonkin 
kouriintuntuvaan, aiheen mukaan, missä heillä on sekasortoa. Kaikki teistä tarvitsevat lohdutusta, 
rakkautta ja hyväksyntää, mutta ymmärtäminen on avaintekijä, jos te aiotte kestää paholaisten 
hyökkäykset, kun olette poissa tämän kanavan ja sen tuen luota.”   

”Joukossanne on monia, joita on äärimmäisesti tuomittu ja joita vastaan on hyökätty. Kuitenkin te 
olette unohtaneet, kuka on sen kirjoittaja ja olette sallineet itsenne vetäytyvän pois Minun luotani. 
Ei enää! Kun tunnette itsenne tuomituksi, vetäytykää lähelle Minua ja tunnistakaa, että lähde on 
vihollinen, joka yrittää riisua teidät aseista ja lannistaa teidät. Kun te tunnette itsenne tuomituiksi, 
te ette uskalla neuvoa tai lohduttaa muita. Se saa aikaan sen, että te vetäydytte. Taistelkaa sitä 
taipumusta vastaan ja tulkaa juosten, juosten Minun luokseni. Ja Minä tulen oikaisemaan teidät.”  

”Moninkertaisia harhautuksia ja erillisyyttä aiheuttavia toimia on suunniteltu tätä kanavaa 
vastaan. Älkää salliko itseänne otettavan pois Minun Sydämestäni. Kaikki te, jotka olette 
Sydänasukkaita, tukeutukaa Minuun, älkääkä salliko itseänne vangittavan tai harhautettavan 
harhaanjohtavilla argumenteilla, turhilla kuvitelmilla, syytöksillä ja aiheilla, jotka aiheuttavat 
erillisyyttä. Tunnistakaa nämä niiksi, mitä ne ovat, vihollisen lisäyksiä, saadakseen huomionne pois 
asioista, jotka todella merkitsevät tänä aikana.”  

”Ylentäkää, ylentäkää, ylentäkää toinen toisianne Pyhien Kirjotusten kappaleilla, psalmeilla ja 
kehotuksilla. Jakakaa taakkanne toistenne kanssa ja harjoittakaa pelastustanne pelolla ja 
vavistuksella. Älkää salliko yhdenkään sielun lähteä tältä kanavalta tuntien itseään kohtaan pahoin. 
Tyynnyttäkää ja rohkaiskaa heitä, jotka tulevat nilkuttaen ovelle. Ja antakaa heille enemmän 
ruokaa Minun edellisistä viesteistäni.”  

”On monia, monia, jotka tuntevat itsensä niin tuomituiksi, että he ovat menettäneet toivonsa tulla 
Taivaaseennostetuiksi tai että jopa heidän pelastuksensa on vaaka-laudalla. Hoitakaa näitä. 
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Hellästi hoitakaa heitä kuin äiti, takasin terveiksi ja osoittakaa heille suunta, mistä he saavat omat 
sanansa Minulta. Heidän tarvitsee tietää, niinä pimeinä hetkinä, kun kukaan ei ole ympärillä, 
heidän tarvitsee tietää, että Minä olen heidän kanssaan, Minä rakastan heitä ja heidän toivonsa ei 
tule pettämään heitä Minussa. Siksi teille kaikille on opetettu etsimään Rhema-viestejä, niin että 
pimeys ei tule kukistamaan teitä aikana, kun olette aivan yksin ja kaikkein 
haavoittuvaisimmillanne.”  

”Kun sielu tulee tälle kanavalle kysyen kysymyksiä, koska he ovat kuulleet herjan, antakaa heille 
jotakin kiinteää, mihin lukittua. Erityisesti opetukset, joissa on varmistusten saannista Minulta. 
Alkakaa välittömästi harjoituttamaan heitä suhteeseen Minun kanssani. He ovat täällä, koska he 
etsivät vastauksia. Kyllä, antakaa vastauksia, mutta vielä tärkeämpää on opettaa heitä saamaan 
omia vastauksiaan Minulta. Kunnes he ovat harjoittaneet taidon, he ovat kaikkein 
vakuuttavimpien perustelujen ja petosten armoilla.” 

 ”Nämä ajat rehottavat valheita, vääristelyjä, teorioita ja julistuksia, jotka eivät ole peräisin Minun 
suustani ja uskonne EI ole hämmennyksen usko vaan selkeyden, ilon ja rauhan. Kuitenkin he, jotka 
tulevat tälle kanavalle, heitä on syötetty maailmasta ja he ovat saaneet kylliksi maailmasta, 
uskonnosta ja kristillisyydestä. He etsivät suhdetta, eivät vain niiltä, jotka todella välittävät ja 
ottavat aikaa heitä varten, vaan suhdetta Minun kanssani, mihin he voivat luottaa. Opettakaa 
heille niitä taitoja ja viitatkaa heille videoita, joissa selvennetään niitä taitoja. Käyttäkää 
ylimääräistä aikaa varmistuaksenne, että he ovat lukittuneet kiinteään ravintoon.”  

”Ymmärtäkää, että tämä on kalaportti, joka on saanut huomiota pimeyden voimilta ja monia 
hajottavia taktiikoita loukatakseen teitä ja ydinryhmää, on laitettu liikkeelle. Karttakaa 
salakähmäisiä yrityksiä aihetta erillisyyttä ja hämmennystä. Tukeutukaa kaikkien Minun 
Sydänasukkaitteni mandaattiin, rakastaa totuutta, rakastaa veljeänne kuin itseänne ja rakastaa 
Minua koko sydämestänne ja koko voimastanne. Älkää antako pikkumaisuuden tai 
mustasukkaisuuden saada jalansijaa täällä. Juoskaa kohottamaan muita ja täysin hävittäkää asiat, 
jotka ovat iljettäviä koko Taivaalle: mustasukkaisuus ja tuomitseminen.”  

”Minä sanon tämän teille varoituksena, koska Minä voin nähdä, mitä on suunniteltu tätä kanavaa 
vastaan. Kun me lähestymme ylivoimaisen totuuden ja seulomisen hetkeä, paholaiset tulevat 
heittämään kehiin millaisia juonia tahansa, mitkä voivat vahingoittaa heitä, jotka ovat antaneet 
elämänsä Minulle tällä kanavalla. Te kaikki olette käyneet läpi joitakin kovia aallokoita täällä ja 
Minä kunnioitan teitä uskollisuudestanne. Tietäkää, että taistelut tulevat voimistumaan, siispä 
rakastakaa toinen toisianne sydämestä, hellästi, ja kiiruhtakaa toistenne vierelle, kun vaikeuksia 
tulee.”  

”Tietäkää, että tämä kanava tunnetaan veljellisestä rakkaudestaan. Siitä ei voi erehtyä. Se 
muistuttaa Filadelfian kirkkoa - kirkkoa, jolle Minä lupasin, että pitäisin sen pois koettelemisen 
ajasta, mikä on tulossa tälle Maapallolle.”  

”Siksi Minä olen valmistellut teitä kaikkia Taivaaseennostoa varten. Te olette se kirkko ja sellaisena 
teillä on vakava velvollisuus suojella jokaisen rakkautta ja sopua, joka etsii tältä kanavalta 
inspiraatiota ja ohjausta. Te olette tehneet hyvin, Minun Morsiameni. Olkaa vain tietoisia, että 
vihollinen ei ole lopettanut teidän käsittelemistään vielä, kuitenkin Minä olen teidän kanssanne ja 
veljellinen rakkaus tulee kukistamaan kaiken, millä vihollinen on suunnitellut pysäyttävänsä 
teidät.”  

”Minä rakastan teitä, Minun Morsiameni ja pidän teitä tiukasti Minun Sydäntäni vasten. Jatkakaa 
armon ja rakkauden henkäysten ottamista, läheisessä rukoiluajassanne Minun kanssani ja teillä 
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tulee olemaan enemmän kuin tarpeeksi, millä neutraloida myrkyt, jotka mustamaalaavat Minun 
Nimeäni.”  

”Rakastakaa toisianne, niin kuin Minä olen rakastanut teitä.” 

 

 

275. Jeesus selittää Vihollisen Taktiikoita & Hän antaa meille Mahdollisuuden 

 
JEESUS SELITTÄÄ VIHOLLISEN TAKTIIKKOJA & HÄN ANTAA MEILLE MAHDOLLISUUDEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Maaliskuuta, 2016.  

( Clare )  Ensiksi, minä haluan sisällyttää tähän pienen vuoropuhelun… minun keskusteluni Herran 
kanssa, ennen kuin jaan tämän viestin. Te tiedätte, kuinka työllistetty minä olen ollut Herralle 
”tekemisten” kanssa – nettitikkujen ja asioiden yhteen saattamisessa. Ja minun rukousaikani on 
kärsinyt huomattavasti. Minulla on ollut tämä kokemus monta kertaa elämäni aikana, kun 
uppoudun projektiin. Ja aina on vaikeaa tulla takaisin rukoukseen, koska menettää hienovaraisen 
suuntautumisen yhteyteen Hänen kanssaan, kun ei ole käyttänyt niin paljon aikaa. Minä alan vasta 
nyt alkamassa ottamaan aikaa, jota todella tarvitsen Hänen kanssaan.  

Ja minun kallisarvoinen avustajani osti minulle Tiramisu-kakkua syntymäpäiväni vuoksi. No niin, te 
voitte laskea yhteen kaksi ja kaksi; voin vain sanoa, että se on ollut herkullista. Mutta nyt on aika 
pidättäytyä. Minä menetän hengellistä jalansijaa nautiskelemalla. Hän otti tämän esille tänään.   

Minä olen myös kamppailemassa epäuskon kanssa Taivaaseennostosta jälleen. Antakaa minulle 
anteeksi, Perhe, olen niin inhimillinen. Muistakaa, että kerroin teille alussa, jos olette olleet 
mukanamme jonkun aikaa, Herra valitsi minut tähän työhön, koska olin huonoin ehdokas, jonka 
Hän pystyi löytämään… siispä kenelläkään ei ole tekosyytä. Jos Hän pystyi käyttämään minua, Hän 
ehdottomasti pystyy käyttämään teitä. Siispä, tässä on pikku keskustelumme. Olin siihen aikaan 
kamppailemassa Taivaaseennoston kanssa.  

( Clare ) Oi, Herra, Sinun täytyy todella olla pettynyt minuun. Olen kamppailemassa epäuskon 
kanssa, JÄLLEEN!  

Jeesus vastasi minulle… ”Enkö Minä tiennyt etukäteen, että sinä olet inhimillinen?”  

( Clare ) ”Inhimillisestä” on tullut minulle melkein ruma sana, Herra.  

( Jeesus ) ”No niin, älä anna tulla. Sinut on tehty Minun Kuvakseni. ”Mieheksi ja naiseksi Hän 
heidät loi.” Sinulla on myös näkymätön ja joskus kuulematon vihollinen, kuljettamassa sanoja 
hienovaraisiin viesteihin, jotka alitajuisesti tunkeutuvat mieleesi ja ennen kuin huomatkaan, olet 
tekemisissä epäuskon kanssa. Vihollisesi ovat lukuisat.”  

( Clare ) Ja pyysin siinä vaiheessa, koska olin ajattelemassa ihmisvihollisia ja sanoin… ”Pyydän, 
Herra, siunaa minun viholliseni tiedolla Sinun rakkaudestasi heitä kohtaan.”   

Jeesus jatkoi… ”Tämä on jatkuva ponnistus Minulle, kuitenkaan Minä en siunaa demoneita.”  

( Clare ) Ja siinä vaiheessa, uteliaisuuteni sai minussa vallan ja sanoin… ”Katuivatko he koskaan 
lankeamistaan? Katuiko heistä yksikään koskaan?”  
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Jeesus vastasi minulle… ”Heille annettiin monia tilaisuuksia tehdä niin, hyvin kauan aikaa sitten. 
Nämä ovat niitä, jotka ovat valinneet Helvetin lopulliseksi määränpääkseen ja he antavat sille 
kaiken, mitä heillä on.”  

”Mutta takaisin siihen kohtaan, jossa Minä tiedän sinun olevan kamppailemassa. Minä en ole 
ilman myötätuntoa Rakas ja Minä annan sinulle anteeksi. Kuten Minä sanoin, vihollisesi ovat 
monet. Jotkut asiat he saavat aikaan alitajuisesti ja se tekee siitä kaikkein vaikeinta havaita, kunnes 
se on vahvasti juurrutettu tietoisuuteenne.”  

( Clare ) Oi, Jeesus, auta minua.  

( Jeesus ) ”Tule tänne, Minun Morsiameni, anna Minun pidellä sinua, Clare. Sinä olet ollut liian 
kaukana Minusta, liian kauan aikaa ja nyt sinun taajuus-virittimesi… no niin, sitä pitää virittää. Jos 
haluat tätä läheisyyttä Minun kanssani, sinun täytyy taistella sen puolesta, paastoamalla ja 
omistautumalla uudelleen rukoukseen.”  

( Clare ) Ja tässä minä vain halusin mainita, että kun Hän sanoi ”paastoaminen” Hän tarkoittaa 
pidättäytymistä herkullisista ruuista.  

Herra, koska minä teen tämän kaiken Sinua varten, etkö Sinä voi tehdä poikkeusta ja palauttaa 
näitä kykyjä minulle, ilman että tarvitsee odottaa? 

Hän vastasi… ”En.”  

( Clare ) Oi, Herra, tämä ei tunnu minun myötätuntoiselta Jeesukseltani!  

( Jeesus ) ”Nyt sinä yrität inhimillistä taktiikkaa Minuun… ajattelitko todella, että se toimisi?”  

( Clare ) En.  

( Jeesus ) ”Hupsu tyttö.”  

( Clare ) Sitten Hän vaihtoi puheenaihetta ja aloitti viestin…  

( Jeesus ) ”Monia taktiikoita on suunniteltu tunteilla leikittelemiseksi ja teidän saamiseksenne 
sivuraiteille tunteittenne avulla. Olkaa erityisen valppaita sukulaistenne ja ystävienne kanssa, he 
eivät saata olla herkkiä sille, mitä te tunnette tai käytte läpi. He eivät aina ole vihamielisiä, 
tiedättehän, monesti demonit ovat järjestäneet sen, vetelemällä naruista, saadakseen jokaisen 
lähtemään omaan suuntaansa.”  

”Teitä suuresti voimistaa se, kun pidätte mielessä, että se ei aina ole tahallista heidän taholtaan 
(sukulaisten taholta, siis) vaan pikemminkin se on tahallista vihollisen taholta. Jos näette sen 
selvästi, te voitte pysyä poissa tunneansoista, kun ette ota sitä henkilökohtaisesti. Tämä tulee 
suuresti turhauttamaan demoneita, mutta pitämään teidät vapaina tunnetason sotkeutumisista.”  

”Minä tiedän, että te kaikki kohtaatte suuria haasteita juuri nyt ja Minä olen teidän joka ikisen 
luona. Pysykää hengessä, älkääkä antako tilaa lihallenne. Jos alatte tuntea sellaisen alkavan 
tapahtumaan, paetkaa yksityiseen paikkaan ja rukoilkaa, pyytäkää Minua auttamaan teitä 
pidättymään tunteen purkaukselta, joka vain saisi kaiken paljon pahemmaksi teille.”  

”Se, mitä Minä yritän tässä, on, katkaista yhteenotot, ennen kuin ne tapahtuvat ja saavat sotkun 
aikaan teille. Jos tiedätte nämä asiat, te voitte muistuttaa itseänne joka aamu ja varautua 
tulenarkoihin tilanteisiin, rukoillen, että vältätte ne ja olette nöyriä kaikissa toimissanne.”  

( Clare ) Sen jälkeen, kun Hän antoi minulle osan tästä viestistä, minä todella, todella kaipasin 
Häntä ja muistin, mitä Hän sanoi pidättäytymisestä ja omistautumisesta uudelleen rukous ajalleni. 
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Lyhyesti, kaipasin Hänen helliä käsivarsiaan niin paljon! Laitoin kuulumaan laulun ”Vedä Minut 
Lähellesi” uudelleen ja päätin vain mietiskellä Häntä muutaman minuutin. Siispä, laulu kuului 
uudelleen kaksi eri kertaa.  

Hän alkoi puhumaan ja sanoi… ”Sinä olet täällä, Minä olen täällä, me olemme yhdessä. Minä 
riemuitsen sinusta laulamalla, Minä vain tarvitsen sitä, että sinä tavoitat hieman pidemmälle ja 
kunnioitat Minua pidättymällä. Oi, Clare, Minä rakastan pidellä sinua aina niin lähellä. Minä 
kaipaan sinua, myös, Minun suloinen Clare. Minä todella, todella kaipaan.”  

( Clare ) Ja se oli todella lohduttavaa minulle, kaverit. Sain takaisin yhteyden Häneen, koska näin 
Hänet ja tunsin Hänet hyvin, hyvin selvästi. Ja näin Hänen laulavan minulle sitä laulua.  

Siispä, Hän jatkoi viestiä… ”Kuinka mielistynyt Minä olen, kun te kaikki Sydänasukkaat otatte 
Minun viestini sydämeenne. Minä näin tänään, minne monet teistä menivät, omille teilleen, 
toimittamaan ihmisille linkkejä. Minä en voi painottaa sen tärkeyttä tarpeeksi.”  

”Katsohan, tästä kanavasta on tullut kalaportti, johon Minä voin luottaa uudet kristityt. Heillä ei 
ole ollut Minun viestieni etua, joten he ovat hyvin hämmentyneitä siitä, kuka Minä olen ja kuinka 
miellyttää Minua, mitä Minä kaipaan ja kuinka kauas Minä olen halukas menemään, pelastaakseni 
hairahtuneen karitsan.”  

”Kun te osoitatte heille oikean suunnan ja annatte heille kiinteää ruokaa, te itse asiassa 
evankelioitte ja muovaatte näitä sieluja. Siksi on kaunista, kun on niin paljon voimavaroja, mistä 
saa tukea. Ette vain te virkisty asioista, jotka ovat tärkeitä, vaan heidät tuodaan elävien vesien luo 
juomaan, ja jopa ottamaan osaa täysille aterioille.”  

”He tulevat kasvamaan nopeasti tällaisella ravinnolla ja te tulette olemaan vastuullisia monista, 
joilla ei ollut ketään huolehtimassa heistä. Siksi Minä rohkaisen teitä tekemään tämän. Ja sen 
lisäksi ihmismieli on taipuvainen unohtamaan.” Ja Hän torui minua ”… ei väliä, kuinka paljon 
Gingoa sinä otat.”  

( Clare ) Joo…   

( Jeesus ) ”Kaikki te, jotka olette olleet täällä kauan aikaa ja imeyttäneet ja laittaneet käytäntöön 
sitä, mitä olette oppineet, olette päteviä opettamaan muita. Siksi Minä tuon uusia kristittyjä 
tänne. Heitä tullaan rakastamaan ja muovaamaan ilman manipuloivia agendoja tai rajoitteita 
sopimaan johonkin tunnustuksellisuuteen.”  

”Internetissä on monia opettajia, jotka epäonnistuvat rakastamaan ja näyttämään hellyyttä uusille 
sieluille. He ovat huolestuneita sopusoinnusta ja synnistä, ennen kuin sielulla on aikaa oivaltaa, 
että heidän elämänsä on nyt täysin erilainen.”  

 ”Tämä on Minun Henkeni liike ja sitä kutsutaan ”Heidän rakastamisekseen Valtakuntaan.” Tässä 
te yhdistätte totuuden, hellyyden ja rakkauden, kutsuaksenne heidät Uskon täyteyteen.”  

”Ymmärrättekö? Kun te olette karskeja ja tuomitsevia, te tuotte sieluja, jotka tulevat muuttumaan 
sellaisiksi. ”Radikaali” ei tarkoita karskia ja vaativaa. Se tarkoittaa kaiken likoon laittavaa, Kristusta 
rakastavaa, kuten Heidi sanoo. (Tässä Hän viittaa Heidi Bakeriin.) Se tarkoittaa omasta agendasta 
luopumista, itsenne hylkäämistä Minun käsivarsilleni, ei ihmisten käsivarsille, vaan Minun 
käsivarsilleni. Syvän, sitovan luottamuksen kera, koska sielu tunnistaa Minun rakkauteni ja sen, 
että Minuun voi luottaa.”  

”Minun Rakkauteni on aina se, joka johdattaa syvempään sitoumukseen luopua synnistä. Liikkeet, 
joita tehdään lain kirjaimen täyttämiseksi tai uhkan vuoksi, ne vain synnyttävät lisää lain 
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kirjaimeen takertumista ja lopulta riistää sieluilta äänioikeuden ja vieraannuttaa heidät, koska 
usein vaadittuja standardeja rikkovat juuri he, jotka niitä vaativat. Se ei toimi niin, Minun 
Ihmiseni.”  

”Minun ystävällisyyteni johdattaa katumukseen. Ystävällisyys voittaa sydämen puolelleen ja sydän 
tekee muutokset sielun tärkeysjärjestyksessä ja käyttäytymisessä. Kuinka kaunista! Rakkaus saa 
sen eron aikaan. Rakkaus on niin paljon vaikeampaa, kuin Pyhien Kirjoitusten lukeminen ja 
vaatiminen, että he sopeutuvat. Rakkaus paljastaa Minun todellisen luonteeni ja auttaa heitä 
käsittämään Minun luonnettani ja lopulta rakastumaan Minuun päätä pahkaa.”  

”Minä pyydän teiltä: mitä te mieluummin olisitte – sielu, jota uhataan rangaistuksella, joka ottaa 
jokaisen askeleen pelosta, että menettää pelastuksensa tai Taivaaseennoston? Vai sielu, joka on 
syvästi rakastunut ja joka ei voi kuvitella mitään parempaa, kuin tehdä Minut onnelliseksi? 
Näettekö eron?”  

”Siispä, se mitä Minä olen sanomassa tässä, on, että te, jotka olette rakastaneet paljon ja olette 
oppineet täällä jaetut opit, olette päteviä tuomaan muita Valtakuntaan, OIKEALLA tavalla, 
rakkaudella. Minä en sano, että välttäkää kohtaamasta syntiä, mutta Minä sanon, että kun teidän 
täytyy käsitellä syntiä, olkaa ymmärtäväisiä – mutta lujia – että synti on kuolema ja te, myös, olitte 
kuoleman kynsissä. Mutta minun Henkeni ja armoni avulla, teidät päästettiin pahasta – ja myös 
heidät voidaan.” 

”No niin, tässä on tarpeeksi tälle kertaa. Minä olen teidän kanssanne, Sydänasukkaat ja minä olen 
hyvin, hyvin ylpeä niistä, jotka ovat ottaneet askeleita muuttaakseen elämiänne sen mukaiseksi, 
mitä Minä olen opettanut täällä.”  

( Clare ) Olkoon Herran suurimmat viisauden ja rakkauden siunaukset teidän kaikkien kansanne, 
Sydänasukkaat. 

 

 

276. KUINKA MINÄ KOULUTAN MINUN PALVELIJOITANI,  

ETTÄ HE SAATTAISIVAT VETÄÄ KÄRRYJÄ TURVALLISESTI 

 
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Maaliskuuta, 2016.  

( Clare ) No niin, minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, Herra antoi minulle viestin tänä iltana – 
jotakin, jota aioin kirjoittaa joillekin ihmisille, auttaakseni heitä pois hyvin vaikeasta 
koettelemuksesta.  

Aloitin kirjoittamalla… ’Kaikella on järjestyksensä, Jumalan säätämä, Jumalan ylläpitämä, 
hallitsijoista palvelijoihin ja katutyöläisiin, jotka korjaavat kaupungin vesijohtoverkostoa. Ja siinä 
vaiheessa, näin miehet työskentelemässä kulkuaukossa. Ja kun aloitin kirjoittamaan tätä, Jeesus 
keskeytti ja Hän alkoi puhumaan…  

( Jeesus ) ”Jokaisella heistä on valtakirja Minulta, tehdä joitakin tehtäviä. Jokainen heistä on Minun 
kouluttamani ja he ovat löytäneet pätevyytensä toimia kutsumuksessaan. Mitä suurempi 
kutsumus, sen pidempi koulutus ja sen syvemmälle häntä täytyy puhdistaa.”  

”Epätäydellisyydet 30 kerrosta korkean rakennuksen perustuksessa johtavat vakaviin ongelmiin, 
kun taas epätäydellisyydet vain 20 jalkaa (n. 6 metriä) korkean rakennuksen perustuksessa, eivät 
koskaan saata tuottaa mitään vaikutusta. Siispä, mitä korkeammat rakennukset, sen 
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pikkutarkemmat valmistelut täytyy tehdä, niin että rakennus tulee kestämään, eikä sortumaan, 
tappaen kaikki asukkaat.”  

”Ja niin on laita Minun palvelijoillani. Lahjat täytyy valjastaa ja käyttää vetämään vaunuja 
eteenpäin tasaista, kuitenkin turvallista tahtia. Jos hevosia ei ole hyvin koulutettu valjaissa, ne 
tulevat syöksymään ja vikuroimaan, juoksemaan villisti, säntäämään puiden läpi ja tuhoamaan 
vaunut ja itsensä. Ja niinpä palvelijan kuri ja valmistelu voi olla vaivalloista ja kestää pitkään.”  

”Minun palvelijani, todella on pelokas asia langeta elävän Jumalan käsiin. Minun lahjoillani ei tule 
leikitellä tai suhtautua niihin kevyesti. On olemassa tapa, millä niitä käytetään ja tapa, millä niitä ei 
käytetä, etteivät ne tee enemmän vahinkoa kuin hyvää. Lahjojen omaaminen on vasta alku. Sitten 
teidät täytyy kouluttaa kuinka käyttää sitä työkalua. Aivan kuten kirurgi käy läpi monien tuntien 
harjoittelun, kuinka suorittaa leikkaus, niin täytyy Minun Hengellisten kirurgieni käydä läpi monien, 
monien tuntien muotoutuminen ja joskus hyvin henkilökohtainen muotoutuminen. Ei voi rynnätä 
leikkausveitsi kädessä ja alkaa johtamaan leikkaustiimiä, kuinka suorittaa leikkaus, kun ei ole edes 
käynyt läpi ensimmäisen vuoden valmistelevaa lääketieteellistä koulutusta.”  

”Niin on laita myös Minun lahjoillani. On olemassa protokolla, valmistelu, harjoitteleminen, 
luonteen muotoutuminen, missä tilannetajusta tulee arvostettu itsenäinen kokonaisuus. 
Tilannetaju ei vain säilytä potilasta, vaan tietää, missä ja milloin antaa lääkettä, kuinka paljon, 
kuinka vähän, työskennellen yhdessä muiden käyttäytymissääntöjen mukaan, tuodakseen potilaan 
täydellisen terveeksi.”  

”Minä toivon, että te kaikki toimitte suurimmilla lahjoilla, mutta ymmärtäkää, kun tulette 
palvelemaan Minua, valmistelkaa itsenne käymään läpi monia vaikeuksia. Te ette tule 
ymmärtämään, miksi jotkut asiat tehdään tai ei tehdä teidän kanssanne, kunnes olette lähellä 
koulutuksenne loppua. Sitten te kykenette katsomaan taaksepäin ja näkemään, miksi tuo 
koettelemuksen aika oli niin kovin tarpeellinen teille.”  

”Lahjat väärien käsissä tai kouluttamattomien käsissä, ovat tapahtumista odottava tuho. On vielä 
monia oppituntien kerroksia, joita kirurgin täytyy oppia. Kuinka diagnosoida terve kudos sairaasta 
kudoksesta, kuinka paljon otetaan pois ja kuinka paljon jätetään. Mikä vaikutus tulee tämän pois 
ottamisella olemaan muille ruumiin järjestelmän osille. Kuinka nukuttaa potilas, kuinka valmistella 
heidät leikkausta varten, kuinka saada heidät tekemään yhteistyötä paranemisprosessin aikana, 
mitä komplikaatioita voi sattua, mitä infektioita voi tulla ruumiiseen ja tappaa sen, huolimatta 
menestyksellisestä leikkauksesta.”  

”Katsokaahan, sielujen kanssa työskenteleminen ei ole yhtään sen erilaisempaa. Heidän 
kasvussaan on monia kerroksia, jokaisesta täytyy luopua pikkutarkasti ja hänen, joka parantaa 
sielua, täytyy olla koulutettu, kuin myös hänen, joka parantaa ruumiita.”  

”Jokaisella henkilöllä on erilainen voitelu. Sairaalan hallintoviranomaisen voitelu on erilainen kuin 
kokin, sairaanhoitajan, ylläpidon ja turvallisuuden viranomaisten, kirurgien tai fyysisiä vammoja 
hoitavien. Jokainen on koulutettu ja on hankkinut oman erikoisalansa vastuuta ja siksi heidät on 
nimitetty olemaan vastuullisia siinä, mitä on meneillään heidän alaisuudessaan.”  

”Kokki ei kerro sairaanhoitajalle, kuinka antaa lääkitystä, hallinnon henkilö ei kerro kirurgille, 
kuinka leikata, nukutuslääkäri ei kerro kiinteistönhoidon henkilölle, kuinka saada lattiat puhtaiksi, 
eikä kiinteistönhoidon henkilökunta kerro, kuinka antaa lääkitystä.”   

”Ja niin on Minun Valtakunnassani. Jokaisella on nimetty tehtävä. Jokaisella on erikoisalansa ja kun 
KAIKKI kunnioittavat toistensa asemaa, Minun Valtakuntani tulee. Minun Tahtoni tapahtuu.”  
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”Kun muutoksia tarvitsee tehdä, Minä lähetän Minun edustajani lähestymään osaston johtajaa ja 
antamaan viestin. He eivät ole vastuullisia siitä, kuinka viesti pannaan toimeen ja jopa pannaanko 
sitä toimeen. Se on Minun työni. Vakaumus on Minun nimittämäni. Älkää pakottako ketään 
ottamaan Minun neuvoani ja käyttämään sitä. Minä yksinkertaisesti tarjoan sen ja sallin työhän 
pätevän henkilön tehdä oikean päätöksen, kuinka käyttää sitä.”  

”Juuri niin on Minun profeettojeni ja palvelijoitteni laita. Heille on saatettu antaa viesti, mutta 
heidät on koulutettu esittämään se ilman väkinäisyyttä tai voimaa. Tätä varten on taito, siksi vie 
monia koulutuksen vuosia valmistella joku, joka neuvoo osastojen johtajia. On oikea tapa ja on 
väärä tapa. Viesti on niin tärkeä, että jos se tehdään väärällä tavalla, viestinviejä on vastuussa 
viestin kuuntelun epäonnistumisesta.”  

Täytyy olla seuraaja, ennen kuin he voivat johtaa. Heitä täytyy koetella itsehillinnässä, 
kärsivällisyydessä, kunnioituksessa, hyvässä käytöksessä ja esitystavassa, ennen kuin Minä voin 
luottaa heille suurempia tehtäviä. Minä olen etevin kunnioittamaan valta- ja vastuuasemissa 
olevia. Minä otan heidän virkansa hyvin vakavasti.”  

”Jos he eivät tule Minun luokseni saadakseen neuvoa, Minä vetäydyn kauemmas ja katson. Jos he 
etsivät Minua, Minä tarjoan ehdotuksia – mutta en koskaan tavalla, joka ei kunnioita heidän 
virkaansa. En koskaan voimallisesti, en koskaan olettaen, että Minulla on ainoa oikea vastaus tai 
sanomalla… ”Jumala näytti Minulle, että tämä on tapa, millä sinun tulisi pitää osastosi toiminnassa 
tai tällä tavalla sinun tulisi palvella. Jumala käski Minua kertomaan teille.”  

”Tuo hallinnon viranomainen on kuunnellut Minua hyvin pitkän aikaa ja he tuntevat Minun ääneni, 
toista he eivät tule seuraamaan. Jos ehdotuksenne on Minulta ja annettu asianmukaisella tavalla, 
Minä tulen avaamaan kuulijan korvat ilman sellaisia ilmoituksia, kuin… ”Jumala kertoi Minulle, että 
kertoa sinulle. Tai Jumala sanoi, että tehkää tämän tällä tavalla. Tai Jumala näytti Minulle, että 
mikä oli vialla osastossanne.”  

”Nämä ovat oppitunteja, joita Jumalan viestinviejän täytyy oppia, jos heille tulisi luottaa suurempia 
toimeksiantoja. Teidän motiivinne saattaa olla oikea, teidän ymmärryksenne oikea, mutta jos se 
tehdään väärällä tavalla, se mitä te teette, tulee olemaan väärin.”  

”Minun ihmiseni, te näette vain osittain. Te kuulette vain osittain. Te kaikki olette avoimia ovelille 
pettämisille. Ei kukaan teistä ole ollut täydellinen kuulemisessanne ja jos tulette palvelemaan 
Minua, te ette tule toimimaan olettamuksessa ja ryntäämään sisään sinne, minne enkelit 
pelkäävät astua. Pikemminkin te tulette kävelemään keveästi ja olemaan hyvin varovaisia, siitä, 
mitä kuulette ja kuinka te kerrotte muille siitä, olettamatta hetkeäkään, että tiedätte paremmin 
tai, että teille on näytetty paremmin.”  

”Pikemminkin pelossa ja vapisten, puhuen Minun puolestani, te tulette ystävällisesti tarjoamaan 
sanan, tietäen täysin hyvin, että te olette erehtyneet aikaisemmin ja voisitte tehdä sen uudelleen. 
Ja jotta antaisitte neuvon Minun Nimessäni, kun te olette erehtyneet, on vakava, vakava asia.”  

”Veljeni, älköön aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä 
kovemman tuomion.” Jaakobin Kirje 3:1. ”Puhuttaessa (seurakunnan) kaitsijain vaatimuksista… 
Hän älköön olko äsken kääntynyt, tai hän saattaa tulla itseriittoiseksi ja langeta samaan tuomioon 
kuin paholainen.” Paavalin Ensimmäinen Kirje Timoteukselle 3.  

”Kaitsija on joku, joka neuvoo osastojen johtajia viisaudella, jota Minä välitän hänelle. Vaikka hän 
tulee Minun käskyvallassani, hän ei koskaan sano… ’Tämä on jotakin, mitä Jumala kertoi minulle, 
että sanoa teille, että tehkää’. Pikemminkin hän tarjoaa totuuden sanan kaikessa nöyryydessä ja se 
palvelija, tuntien Minun ääneni, tulee ottamaan sen sydämeensä. Mutta tämä on kaitsijoiden 
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tehtävä, ei vasta äsken kääntyneiden. Ihmiset, jotka ryntäävät kertomaan pastorille, mitä tehdä ja 
jotka ovat vielä hyvin nuoria Herrassa, ovat kypsymättömiä luonteensa muodostuksessa. Heidät 
kohdataan pilkalla ja halveksunnalla ja se on oikein. Pastori tuntee Minun ääneni ja toista hän ei 
tule seuraamaan. Ja pastori tietää myös, kuinka Minä toimin.”  

”Vaikka olette tehneet parhaanne kuullaksenne Minua, jos ette ymmärrä, kuinka alastomia, 
erehtyväisiä ja tyhjiä olette Minun edessäni, te ette tule esittämään sitä sellaisella tavalla, joka 
heijastaa Minun nöyryyttäni. Monet kerrat Minä näytän teille asioita, joiden puolesta rukoilla, eikä 
julistaa avoimesti muille. Noviisi on innokas näyttämään maailmalle, että hän kuulee Minusta ja 
jakaa yleviä asioita, joita Minä pitäisin parempana, että hän pitää vain meidän kesken. Ja siitä 
syystä, Minä pian olen hiljaa hänen läsnäolossaan. Viisas mies on huolellinen puheessaan, eikä 
aiheuta loukkausta ja useimmin on hiljaa ja tämän ihmisen kanssa Minä voin vapaasti keskustella.”  

”Kun teille luotetaan suuria aarteita, te ette juokse paljastamaan sitä varkaille, jotka tulevat ja 
murhaavat teidät nukkuessanne ja varastavat sen. Aivan niin, demonit katsovat ja odottavat kielen 
lipsahdusta, juonien, kuinka parhaiten ansoittaa teidät ja saada huonoon maineeseen.”  

”Ja niinpä Minun lapseni, mitä suurempia mysteereitä Minä teille paljastan, sen hienotunteisempia 
teidän täytyy olla, sen nöyrempiä teistä täytyy tulla, ymmärtäen, että ne ovat vain lainassa teillä ja 
millä hetkellä hyvänsä Minä voisin palauttaa teidät teidän entiseen tietämättömyyteenne.”  

”Ja ajoittain, se on täsmälleen se, mitä Minä teen. Minä tulen pidättämään teiltä entisiä asioita, 
jotta te opitte tahdikkuuden ja nöyryyden hyveitä. Minä teen tämän, koska Minä rakastan teitä ja 
Minulla on suuria asioita varattuna teille, en rangaistakseni teitä, vaan muotoillakseni.”  

( Clare ) Se oli Hänen viestinsä loppu. Te voitte löytää tämän aiheen myös Hebrealaiskirjeestä 12:4-
13. Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat.” 

 

 

277. Jeesus selittää… Tuleva Sielujen Sadonkorjuu, Älkää vaipuko epätoivoon,  

teidän Elämänne eivät ole menneet hukkaan 

 
TULEVA SIELUJEN SADONKORJUU… ÄLKÄÄ VAIPUKO EPÄTOIVOON, TEIDÄN ELÄMÄNNE EIVÄT OLE 

MENNEET HUKKAAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Maaliskuuta, 2016. 

( Clare ) Herramme Jeesus Kristuksen suloinen rauha ja viisaus olkoon teidän kaikkien kanssa. 

Herra, mitä Sinulla on mielessäsi tänä iltana?  

( Jeesus ) ”No niin, Minä haluan puhua tulevasta sielujen sadonkorjuusta. Minä haluan vakuuttaa 

kaikki Minun Morsiameni tällä kanavalla, että mitä he ovat kylväneet vielä täällä Maapallolla 

ollessaan, he tulevat korjaamaan suunnatonta satoa siitä. Teidän on vaikea nähdä, mitä seurauksia 

pyhästä elämästänne tulee olemaan heille, jotka tunsivat teidät. Riittää, kun sanon, että kun te 

jonakin päivänä näette sen, pyhä shokki valtaa teidät. ”Jeesus teki TUON minun poloisen pienen 

elämäni kautta?”  

”Vainon, ahkeroinnin ja pettymysten kärsimykset tulevat olemaan kääntymysten polttoaineena. 

Valtava maanalainen armon tasku odottaa sytyttääkseen sieluja, joita on valmisteltu kääntymystä 

varten. Kuvitelkaa öljykenttiä. Maanviljelijöillä on niin karut ajat tulla toimeen sadollaan ja sitten 
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eräänä päivänä se musta aine pursui maaperästä. Ensin se oli harmi, mutta kun keksintö tehtiin, se 

nähtiin puhtaana mustana kultana.” 

”Sinähän muistat unen, jonka Ezekiel näki vuoristokiinteistöstä?”  

( Clare ) Uuh… Sinä tarkoitat sitä, jossa jalokiviä vain oli maaperässä ja joka kerta, kun me 

tarvitsimme jotakin, hänen täytyi vain siirtää maata sivuun ja kerätä arvokkaat hiotut kivet?  

( Jeesus ) ”Kyllä, se uni. Sinä et tiennyt sen merkitystä silloin, mutta nyt sinä tiedät. Kaikki, mitä 

sinä kärsit ja koit siellä vuorella, oli uhrausta Minulle, joka nyt tänä päivänä kantaa satoa. Aivan 

kuten kaikkien, jotka ovat pyhittäneet elämänsä Minulle ja vaikuttavat hedelmättömiltä nyt, 

tulevat puhkeamaan kukkaan Suuressa Sadonkorjuussa.” 

”Siksi Min olen opettanut teitä olemaan katsomatta tuloksia, vain olemaan uskollisia Minulle, 

tehden kaiken, mitä sydämissänne tiedätte, että Minä olen kutsunut teidät tekemään. He, jotka 

katsovat tuloksia ja palkkioita tässä maailmassa, he lannistuvat helposti.”  

”Mutta he, jotka etsivät palkkiota vain Minun tekemisestäni onnelliseksi ja Minun tahtoni 

loppuunsaattamisesta, heidät tullaan palkitsemaan suunnattomasti sielujen sadonkorjuussa, jolle 

he antoivat polttoainetta elämillään. Eikö olekin sanottu, että marttyyrien veri on kirkon siemen?”  

”No niin, monet, monet ovat kärsineet valkeaa marttyyriutta (=marttyyriutta ilman 

verenvuodatusta). He eivät ole nähneet, mitä heidän uhrauksensa ovat saaneet aikaan. Minä 

haluan kertoa teille kaikille, vaikka te ette näkisi sadonkorjuuta, teidän elämänne eivät ole olleet 

turhaan. Te tulette näkemään sen lopussa. Ja mitä ihmeellisimmin, yksinkertaiset, 

tunnistamattomat rukoilevat kotiäidit ja isättulevat olemaan suunniltaan ilosta, kun he näkevät, 

mitä heidän rukouksensa ovat saaneet aikaan ja mihin asemiin Minä nimitän heidät Taivaassa. He, 

jotka ovat olleet uskollisia siinä, mitä Minä olen heille antanut, tulevat saamaan ylennyksen, joka 

kirjaimellisesti ”ei ole tästä maailmasta”. Kyllä, kaikki, jotka ovat työskennelleet Minulle, tulevat 

olemaan suunniltaan ilosta.”  

”Kun me lähestymme teidän lähtönne aikaa, Minä en halua kenenkään teistä vaipuvan epätoivoon 

sen vuoksi, että elämänne olisi ollut arvotonta. Vaikka te ette olisikaan suuri evankelista tai 

kuuluisa pastori, ei tarkoita sitä, etteikö teillä olisi hedelmätarha täynnä hedelmää. 

Ymmärtäkäärukoustenne tukeva voima niille, jotka tuovat valtavan sadon.” 

”Kun te osallistutte uskonnolliseen herätykseen, sellaiseen, jota Billy Graham järjesti ja te näette 

nuoren miehen menevän eteen ja ottavan vastaan Minut, tietäkää, että äidin rukoukset saivat 

aikaan nuoren miehen tulemaan Minun Valtakuntaani, ei Billy Grahamin, joka myös on 

vastaanottanut voitelunsa muiden rukousten vuoksi. Hänet on voideltu heittämään verkko, mutta 

suuren valtameren virtaukset, rukoukset ja anomiset, jotka ajoivat heidät verkkoon juuri oikeaan 

aikaan. Tämä on niin väärin ymmärrettyä Maapallolla, mutta Minun Valtakunnassani se on auliisti 

tunnustettua.”  

”Siksi niin monet, jotka vierailevat Taivaassa, ovat hämmästyneitä siitä, että yksinkertaisia ihmisiä 

on ylennetty suuren vaikutusvallan paikoille. Minä olen katsonut Minun Morsianteni sydämiä, kun 

ne muotoutuvat hyvin paljon omani kaltaisiksi. Minä olen nähnyt heidän haavansa, pilkan ja 

halveksunnan, torjumisen, anteeksiannon teot – ja heidän sydämensä ovat hyvin paljon 

samanlaisia kuin Minun sydämeni. Monet etsivät Kuningatarta, mutta Minä etsin palvelijatarta. 

Minä olen Kuningas, mutta Minä tulin palvelijaksi. Siksi Morsiamen täytyy muistuttaa Sulhasta.”  
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”Älkää kuvitelko, että kuuluisuus ja vaikutusvalta seuraavat teitä Taivaaseen. Ei, se tullaan 

riisumaan henkilöstänne ja kaikki, mikä jää jäljelle ovat ystävällisyydet ja rukoukset, mitä te 

uhrasitte tarvitsevien puolesta. Kaikki rakkauden uhrauksenneMinun puolestani tulevat 

loistamaan kuin keskipäivän aurinko. Niin suuri tulee kunnianne loisto olemaan, että Maapallolta 

tuleva voi vaivoin, suuresti ponnistellen nähdä teidät. Tämä erityisesti on Minun nimettömieni 

palkkio, heidän ainoa motiivinsa oli rakkaus. Minä kerron teille nämä asiat rohkaistakseni ja 

voimistaakseni teitä, sillä kuten Minä kerroin teille, teitä vastaan tulee olemaan monia 

hyökkäyksiä, teidän uskoanne Minuun ja toivoanne Minua kohtaan, tulevina päivinä.”  

”Pitäkää tämä viesti muistissanne ja pitäkää se saatavilla, niin että te voitte viitata siihen ja 

sammuttaa vihollisen liekehtivät nuolet, vihollinen tulee yrittämään vetää teidät epätoivoon 

ennen kuin Minä tulen hakemaan teitä. Monet teistä ovat heikkoja ja te tarvitsette tätä 

lohdutusta. Pitäkää siitä kiinni, lukekaa sitä, kun kiusaus iskee.”  

”Tällä kanavalla on heitä, jotka ovat olleet Minun tahtoni keskiössä vuosikymmeniä ja kuitenkin 

vihollinen on vakuuttanut teidät päinvastaisesta. Ja nyt kun te olette tulleet vanhoiksi, te katsotte 

elämiänne taaksepäin, aivan kuin ne olisivat olleet hedelmättömiä.”  

”Voi, kuinka te olette erehtyneet! Teidän hyvä tahtonne ja omistautumisenne Minulle, vaikka ehkä 

te olitte palvelutoimessanne nujerrettuja, on tuonut saalista tuhansia sieluja. Kyllä, tuhansia 

sieluja. Te tulette näkemään tämän ja riemuitsemaan.” 

”Lopuksi, älkää salliko minkään pelästyttää tai lannistaa teitä tai tuomita elämiänne. Jos te olette 

rakastaneet Minua koko sydämestänne, Minä käytin JOKAISEN asian, jonka te kärsitte 

täyttääksenne Minun Valtakuntani sieluilla. Siispä, riemuitkaa jopa epäonnistumisistanne. 

Odottakaa vain, niin näette mitä ne saivat aikaan Minun puolestani!” 

 

 

278. HENGELLINEN MUSTASUKKAISUUS & KUINKA KUKISTAA SE 

 
Sisar Claren Kokemus, 24. Maaliskuuta, 2016 

( Clare ) No niin, minun rakkaimmat Sydänasukkaani, koska Herra antoi meille varoituksen 
mustasukkaisuudesta, ajattelin jakaa minun kosketukseni sen ruman demonin kanssa. 

Meillä on kanavan ystävä, jolla on monia hengellisiä lahoja ja hän usein jakaa joitakin hänen 
todella uskomattomia tarinoitaan kanssamme. Me olemme jopa hyötyneet monta kertaa hänen 
rukouksistaan.  

Minä rakastan tätä naista kovasti ja häntä hyväksikäytettiin kauheasti, kun hän oli lapsi, 
kasvuvuosinaan hänen vanhempansa vääristivät häntä, he olivat ylisuorittajia ja laittoivat suuret 
tuomitsemisen taakat hänen päälleen. Kun hän tilittää näitä uskomattomia asioita minulle, 
ajattelen itsekseni, ”Jukra, Herra, haluaisin tehdä joitakin asioita, joita hän tekee!”   

Ja sen seurauksena, pieni kipinä, pieni halu olla joku muu, kuin keneksi Jumala oli minut tehnyt, 
pystyin tuntemaan hyökkäyksen vatsanpohjassani. Eräänlaista murinaa ja pian oivalsin, että se oli 
mustasukkaisuuden demoni, yrittämässä saada sisäänpääsyä. Minä jopa sanoin aviomiehelleni 
Ezekielille, ”Kultaseni, minusta tuntuu, että minua kohtaan hyökätään.” Hän vastasi, ”Näen ison, 
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ruman, vihreän, sammakon kaltaisen demonin, jota kutsutaan Mustasukkaisuudeksi, yrittävän 
saada sisäänpääsyä sieluusi.”  

Välittömästi, sanouduin irti siitä ja hyökkäys loppui. Ja sillä hetkellä, minä riemuitsin hyvästä, mitä 
Herra oli tekemässä siinä sielussa ja kiitin Häntä siitä, keneksi Hän minut teki olemaan.  

Niin syvä ja rikkomaton rauha asettui minuun ja aina siitä asti sydämeni on kyennyt riemuitsemaan 
sen sielun ja muiden saavutuksista, heidän, joilla on näennäisesti paljon suurempia lahjoja. Tämä 
rauhan paikka on lämmin, pörröinen vahvistuksen paikka, joka tukee kaikkea sitä, mitä Pyhä Henki 
haluaa tehdä Hänen Morsiantensa kautta, eikä ehdottomasti jätä yhtään tilaa tuntea oloa uhatuksi 
heidän saavutustensa vuoksi. Jos kaikki meistä katsovat hyvää toisessa ja kieltäytyvät tulemasta 
mustasukkaisiksi, me olemme tukemassa Pyhää Henkeä Hänen ihmeellisissä töissään ja 
kannustamme heitä, joilla on suuria lahjoja.  

Sillä jokaisella lahjalla on hintansa, ja jokaisen hinnan myötä sielun täytyy kuolla itselleen ja antaa 
kaikkensa. Kuinka ihmeellistä on nähdä sellainen esimerkki muissa. Se rohkaisee meitä luopumaan 
enemmästä meidän suloisen Jeesuksemme puolesta. Jokaisessa palvelutoimessa on haasteita ja 
kaikki kunnia menee Jumalalle niistä, sillä Hän teki mahdolliseksi tehdä yhteistyötä heidän 
kanssaan. Kuten Pyhät Kirjoitukset sanovat, jos näet hyvää, jäljittele sitä. (se on Johanneksen 
kolmannessa kirjeessä)  

On kauhea petos haluta olla kuin joku toinen. Ei koskaan voisi olla onnellinen eläessään heidän 
elämäänsä, se ei sopisi niin kuin hansikas. Ja Herra sanoi, että Hän tekisi Israelin mustasukkaiseksi 
kansakunnalle, joka olisi heitä alempiarvoinen. On olemassa tervettä mustasukkaisuutta, joka on 
halua saattaa loppuun jotakin, mitä varten toinen ei ole antanut periksi ja on uhrannut sen 
puolesta ja sen vaikutus meihin on, että se rohkaisee meitä antamaan enemmän ja enemmän 
itsestämme Jeesukselle.  

Tämä on yksi hyvin tärkeä syy, miksi Herra on pyytänyt meitä pitämään silmämme Hänessä. Me 
olemme märkää savea, Hän on savenvalaja ja Hänen sydämestään, kuvastuen Hänen silmistään, 
Hän näkee ainutlaatuisen esineen, joksi Hän tulee muovaamaan meidät, meidän yhteistyöllämme. 
Jos me hylkäämme itsemme täysin Hänelle, ilman varauksia, Hän on vapaa tekemään, kuin Hän 
haluaa ja Hänen ilonsa on luoda mestariteoksia, jotka kuvastavat Jumalan suuruutta ja kunniaa 
Hänen luomakunnassaan, jokainen niin kovin ainutlaatuinen.   

Vain Hänellä on visio siitä, kuka meidän on tarkoitus olla. Vain Hän voi saattaa loppuun sen teidän 
yhteistyöllänne. Te voitte nähdä muita, jotka ovat edenneet pidemmälle lahjassaan, kuin mitä te 
olette aivan samassa lahjassa… esimerkiksi, minulla se olisi laulaminen. Mutta ennemmin tai 
myöhemmin, Jumalan silmien kautta, te saavutatte täydellisen rauhan siitä, keneksi Hän teidät loi 
olemaan, siitä miltä äänenne pitäisi kuulostaa. Ja nyt kun katson taaksepäin toisten artistien 
palvelutoimiin ja äänellisiin kykyihin - artisteihin, joita olen ihaillut, voin itse asiassa sanoa, että 
pidän parempana sitä, mitä Herra antoi minulle. Mikään tässä maailmassa ei ole tyydyttävämpää, 
kuin mitä Hän tekee minussa.  

Siispä, jos näette lahjan tai kyvyn muissa ja se provosoi mustasukkaisuuteen, ratkaisu on tehdä 
työtä kovemmin, vastata kovemmin, tehdä yhteistyötä täydemmin ja tulla mestariteokseksi, jonka 
Hän on luonut teidät olemaan. Tämä ei anna tilaa mustasukkaisuuden laskeutua teihin, 
pikemminkin te tulette löytämään iloa muiden erinomaisuudesta! 
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279. Kiihkoilu & Uskonnolliset Henget 

 
KIIHKOILU & USKONNOLLISET HENGET.  

TAIVAASSA EI OLE KIIHKOILIJOITA… VAIN YHTENÄISYYTTÄ & RAKKAUTTA  

Sisar Clare Kokemuksia, 26. Maaliskuuta, 2016.  

Herra siunaa teitä, minun ihmeelliset Sydänasukkaani. Voi, tämä on erityinen ilta. Tulossa on 

ihmeellinen todistus, jonka aion jakaa kanssanne, koska Herra pyysi.  

Herra on pyytänyt minua jakamaan Hänen luokseen johtavan polun, jolle Hän on johdattanut 

meidät. Toisin sanoen, mitä kokemuksia on niiden opetusten takana, mitä me opetamme ja kuinka 

Hän kääntääkään hyväksi pahan tarkoittamisen! Voi pojat! Eikö Hän AINA käännäkin hyväksi pahan 

tarkoittamisen! 

Ilta alkoi usean tunnin ylistyksellä. Ja tänä iltana Herra oli niin surullinen, vaikka Hän oli 

aikaisemmin illallakin. Vietin useita tunteja Hänen kanssaan ja Hän oli hyvin, hyvin surullinen. 

Sitten pidin tauon, otin nokkaunet ja tulin takaisin ja Hän oli pukeutunut vihkiasuunsa ja minulla oli 

orkideoita hiuksissani. Oi, se oli niin suloista. Minä rakastan orkideoita, ne ovat niin kauniita. Ja 

Hän piteli minua ja Hän oli pukeutunut valkeaan muodolliseen vihkiasuun ja minä olin pukeutunut 

valkoiseen mekkooni. Tämä ajatus tuli nyppimään minua: että minun pitäisi jakaa joitakin minun 

aikaisemmista kokemuksistani kanssasi eri kirkoissa. Ja ajattelin, ”Ei, ei, ei – tämä on häiriötekijä.”  

Pysähdyin ja rukoilin ja Ezekiel rukoili ja me tulimme siihen johtopäätökseen, että se todella oli 

Herra. Luulen, että se ratkaisee joitakin kysymyksiä, joita joillakin on ollut, erityisesti kun 

postasimme Pyhän Armorukouksen. Mutta se saattaa ratkaista joitakin kysymyksiä siitä, mikä on 

meidän taustamme. Minä haluan teidän ymmärtävän, mitkä meidän polkumme ovat olleet ja mikä 

meidän missiomme on. Siispä, aion mennä eteenpäin ja aloittaa:  

Minun varhaisimmat muistoni uskontoon liittyen ovat lukioajoiltani. (Minulla ei ole todella hyviä 

muistikuvia lukioaikaa aikaisemmasta ajasta.) Kävin Etelärannan lukiota Chicagossa, 60- luvun 

alkupuolella ja olin myös yksi harvoista vääräuskoisista juutalaisten opiskelijoiden ja opettajien 

hallitsemassa koulussa. Minä olin myös yksi harvoista avainkaulalapsista, koska äitini työskenteli 

kokoaikaisena meikkaus taiteilijana, koska hän oli eronnut. Minulla ei ollut isää. Minulla ei ollut 

siskoja, veljiä tai mitään sen tyyppisiä sukulaisiakaan.  

Tulin kotiin koulusta ja päästin itseni sisään, ja pidin huolta itsestäni, joskus myöhään yöhön asti, 

kun äidin täytyi olla töissä tai mennä ulos ystävien kanssa.  

No niin, vaikutti siltä, että kaikki koulussa olivat varakkaita. Oletteko koskaan tunteneet niin? Ja 

me olimme juuri keskiluokan alapuolella. Mutta koska äiti oli kauneusbisneksessä, hän aina 

onnistui pukemaan minut erittäin hyvin. Monilla lapsista koulussa oli aika hyvin menestyviä 

lääkäreitä, lakimiehiä ja ammattilaisia vanhempinaan, siispä he saivat tehdä paljon, mitä minä en 

voinut tehdä, en kyennyt tekemään. Se oli ehdottomasti luokkaero ja sivuhuomautuksena vielä, 

että olin vääräuskoinen juutalaisessa koulussa.  

Äitini työskenteli etupäässä yläluokan juutalaisten naisten ja mafia vaimojen kanssa. Se on tärkeä 

seikka: hän tarmokkaasti inhosi juutalaisia naisia ja katsoi alaspäin katolisiin mafiaperheisiin ja 

helluntailaiset inhottivat häntä täysin. Äidillä oli vahvat mielipiteet.  
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Toisin sanoen, hänellä oli vahvat mielipiteet ja hän oli periaatteessa kiihkoilija.   

Nyt, tämä sana ”kiihkoilija” tuli esille hyvin aikaisin tänä iltana minun rukouksissani – minä kuulin 

sitä aina välillä. Siispä katsoin sen, mitä se merkitsee. En aio antaa teille täyttä merkitystä nyt, 

mutta annan teille osan siitä, koska ihmettelin: kiihkoilija. Minä aina ajattelen Etelän asioita, Ku 

Klux Klania ja senkaltaisia asioita. Mutta ei. Kiihkoilija on henkilö, joka ei siedä ihmisiä, joilla on 

erilaiset mielipiteet. Henkilö, joka vahvasti ja epäreilusti inhoaa muiden ihmisten käsityksiä. Se on 

lyhyt versio siitä, mikä on kiihkoilija.  

Siispä, äiti oli kiihkoilija.  

Kun olin noin kolmentoista, aloin tuntemaan suurta vetoa tuntemiseen, kuka Jumala on. Äitini kävi 

Kongregationalistien kirkossa Jouluna ja Pääsiäisenä. Hän uskoi Jumalaan, mutta ei tiennyt, mitä 

ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Minä kaipasin todellisia vastauksia näihin todellisiin 

kysymyksiin ja turhauduin täysin puhuttuani Kongregationalistien pastorin kanssa. Tulin 

toimistosta pois ajatellen, ”Hän ei myöskään tiedä, kuka Jumala on. Ehkä jumalaa e ole olemassa. 

Ja niinpä minusta tuli agnostikko (=Epävarma Jumalan olemassaolosta). 

Minusta tuli Venäjän juutalaisen tytön paras kaveri, hänen perheensä oli ollut keskitysleireissä. Ja 

hänellä oli vahva älyllinen taipumus, niinpä me puhuimme AynRandista (aikaisemmin Alissa 

Rosenbaum, eli 1905-1982, amerikkalaistunut venäjän juutalainen, objektivismin perustaja), etsien 

vastauksia elämään. Mutta se vaivasi minua kauheasti, että minun äitini ajatteli, että kun minä 

kuolen, minä vain lakkaan olemasta olemassa. Siinä ei ollut kaikki oikein. Tarkoitan, tunsin syvällä 

hengessäni, se järisytti minua. Kuten, ”Uuh, uuh – se ei ole OIKEIN. Se ei voi olla. Kuinka se voi 

olla?”  

No niin, joka tapauksessa. Ystäväni Nina ja minä emme koskaan puhuneet uskosta. Ja nyt 

taaksepäin katsoen, toivon, että olisimme. Vaikka hän oli juutalainen, juutalaiset ihmiset tunsivat 

Jumalan, ainakin. ja se olisi auttanut minua matkan varrella. En usko, että naapurustossa, missä 

elin, oli helluntailaisia tai kirkkokuntiin kuulumattomia kirkkoja. Itse asiassa, en usko, että niitä 

edes oli olemassa silloin.  

Sen jälkeen, kun jätin lukion kesken, täysin turhautuneena ympäristöön, (MINÄ TODELLA inhosin 

sitä…) Päätin tulla luontovalokuvaajaksi ja syöksyin suoraan hippiaikaan – todella iloinen 

vapaudesta yhteiskunnallisista rajoituksista, joihin äitini oli sidottu. Mutta, minusta ei koskaan 

tullut hippiä, vain vastakulttuurin agnostikko. Koska minun etsintäni saada vastauksia hengellisiin 

kysymyksiin, ei tyydyttynyt, päädyin lopulta kutsumaan itseäni ateistiksi. Silti, minua hyvin paljon 

vaivasi yliluonnollisen olomassaolo. Minulla oli hyvin voimakas herkkyys yliluonnolliselle.  

Katsoin elämääni ja muiden elämää ja sanoin itselleni, ”Tässä täytyy olla enemmän, kuin mitä 

silmä näkee. TÄYTYY olla.” Ja niin minun matkani New Ageen alkoi. 

Pidin tiukasti kiinni äitini kiihkoilija mielipiteistä, koskien järjestettyä uskontoa ja minua kiehtoivat 

Buddhismi ja New Age opetukset. Kun muutin San Franciscoon 60-luvulla, aloittaakseni uran 

valokuvaajana, löysin ihanteellisen ilmapiirin tutkia yliluonnollista. Minulla oli terve Satanismin 

pelko, mutta paneuduin iChingiin, transsendentiaaliseen meditaatioon, astrologiaan, kädestä 

ennustamiseen, Amerikan alkuperäisasukkaiden lääkintätaitoihin, skientologiaan ja muihin New 

Agen oppeihin, mukaan lukien numerologiaan. Ja minä olin hyvin vakavissani opiskellen näitä 

asioita, kun en ollut kuvauskeikalla, tiedättehän, ottamassa valokuvia ja editoimassa ja 
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asiakastapaamisissa. Käytin paljon aikaa sen tekemiseen. Ja viimein minun kiinnostukseni 

hengelliseen varjosti minun valokuvaajan uraani. Ja jatkoin sitä polkua pitkin.  

Kun tutkin näitä hengellisiä valtapiirejä, tulin yhä enemmän ja enemmän pettyneemmäksi 

seuratessani niiden jänönpolkujaja päättymättömiä, missä opin kaikennäköisiä asioita, mutta silti 

en koskaan todella tiennyt, ”Kuka sinä olet, Jumala?” Viimeinen paikka, mistä oletin hänen 

löytyvän, oli kristillisyys. Mielipiteeni kristityistä oli, että he olivat joukko strutseja, jotka olivat 

haudanneet päänsä hiekkaan, koska he eivät nähneet, mitä vaikutusta tähdillä oli ja nousevalla 

merkillä, hallitsevalla planeetalla ja läpläplää. En nähnyt siitä mitään, siispä ajattelin, ”No niin. He 

ovat haudanneet päänsä hiekkaan.”  

No niin, Jumala viimein paljasti Itsensä minulle yhtenä yönä, kun olin meditoimassa Maya 

Tarotteja kuparipyramidin alla. Kun yritin yhdistyä yhden kortin merkitykseen, minun silmäni olivat 

suljetut ja minä tietenkin en nähnyt muuta kuin mustaa… kunnes railo ilmestyi pimeyteen, se 

suureni ja suureni ja yhtäkkiä kyyhkynen, joka oli tulessa kuin salama laskeutui Taivaasta ja tuli 

lepäämään minun ruumiiseeni, herättäen fyysisen autuuden, millaista en koskaan ollut kokenut, 

45 minuutin ajaksi. Lämpö oli valtavaa. 

En tiennyt mitään Pyhästä Hengestä, mutta kun minun entinen aviomieheni, joka istui minun 

kanssani, sanoi ”Ruumiisi on tulessa! Mitä on meneillään?” Vastasin hänelle, ”Minulla on Pyhän 

Hengen vierailu.” Ulkoapäin näytin kuin olisin ollut palamassa, sisältäpäin minua tuomittiin kaikista 

synneistäni… ja minulla oli paljon syntejä. Mutta samaan aikaan minut hukutettiin rakkauteen, 

jollaista en koskaan ollut kokenut elämässäni. Tiesin ensimmäistä kertaa olevani syntinen. 

Tiedättehän, New Agessa syntiä ei ole olemassa. Minä tiesin, että minua rakastettiin ja minulle 

annettiin anteeksi. Tiesin yhtäkkiä, Kuka Jumala oli ja Hänen luonteensa. Ja Hän ei ollut mitään 

sellaista kuin pimeys, jossa olin puuhastellut.  

Katsokaas, olin niin ylpeä ja sellainen kiihkoilija, että en voinut tunnistaa Jumalaa kristillisyydessä. 

Minun mielipiteeni olivat niin hallitsevia ja perustuivat valheellisuuteen. Siispä Herra teki minulle 

sen, mitä Hän tekee monille muslimeille tänään – Hän valtasi minut.  

Tämän kokemuksen kautta, minä vain tiesin, että minun täytyy mukauttaa elämäni Raamatun 

standardeihin. Tiedättehän, olin opiskellut kaikkia näitä muita mestareita ja opettajia vuosia. Heillä 

oli paljon kauniita asioita sanottavana, mutta sillä hetkellä olin niin valaistunut kaiken Totuuden 

lähteestä, että ne asiat haihtuivat taka-alalle ja oivalsin, että Raamattu oli AINOA asia, mitä minun 

piti opiskella. Valaistuminen sillä hetkellä oli valtavaa. Kuten ero keskiyön ja keskipäivän välillä, 

hengellisesti ja henkisesti puhuen. Se oli minun kristillisen matkani alku. 

Hankkiuduin eroon kaikista varusteistani ja ostin Raamatun ja aloin opiskelemaan sitä. Herra alkoi 

puhumaan minulle pyhien Kirjoitusten kautta. Kolme, jotka Hän antoi minulle kääntymyksessäni, 

olivat: Mooses ja palava pensas ja kuinka Hän puhui Moosekselle palavasta pensaasta. Ja se 

todella, todella kuvasi minun pelastus kokemustani. Toinen oli Ester Esirukoilija ja kuinka hän 

esirukoili kansansa puolesta. Ja oli muita asioita Mooseksesta, jotka tulivat esiin, tuoden heidät 

Luvattuun Maahan. Ja Jeremian kutsu oli hyvin voimakas. Ja en koskaan unohda niitä kolmea 

Pyhää Kirjoitusta, jotka Herra antoi minulle. Ne todella ovat minun kulkuni perusta, jopa tähän 

päivään saakka.  

Yhdessä vaiheessa, minut päästettiin pahasta, 70:stä minun entisen, luvattoman elämäntyylini 

demonista. Löysin tunnustuksettoman kirkon, minut kastettiin vedessä (yhdessä sellaisessa isossa 
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ammeessa – upotuskaste) ja vastaanotin Pyhän Hengen Kasteen, kielillä puhumisen todisteen 

kanssa pian sen jälkeen. Ja liityin naisten esirukoilijoiden ryhmään, missä rukous ja kielillä 

puhuminen olivat erittäin tärkeitä. Me näimme PALJON ihmeitä. Ja silloin aloin saamaan näkyjä 

Herrasta myös, kun olin puhumassa kielillä ja ylistämässä Häntä kielillä puhuen. Aloin näkemään 

Hänet ja Hän puhui minulle. 

No niin, ajattelin että olin tullut kotiin. Koska olin tällä pitkällä matkalla läpi esoteerisen ja 

okkulttisen, Idän uskontojen. Ja ajattelin, ”Tässä tämä on. Nyt olen kotona.” 

Mutta se, mitä opin Jeesuksesta, oli ajoittain hyvin erilaista kuin niin kutsuttu ”kristitty” 

elämäntyyli. Se vaivasi minua, että Jeesus oli nöyrä ja hellä ja saarnaajat olivat äänekkäitä ja 

voimakkaita. Se vaivasi minua, että olin turhamainen ja ylpeä, enkä nähnyt sitä osoitettavan 

kirkossa. Lopulta luulen, että olimme siellä kolmen vuoden ajan. En ole henkilö, joka hyppii 

paikasta toiseen, haluan asettua johonkin ja lopulta lähdimme kirkosta vakavan skandaalin vuoksi 

ja mikä tärkeämpää kuin skandaali, mahdollisuuden ja tuen puutteen vuoksi kasvaa 

palvelutoimessa. He vain eivät harjoittaneet ihmisiä ja lähettäneet heitä maailmalle. Itse asiassa 

profetia oli annettu siitä kirkosta, että se ”synnyttää sieluja, mutta pitää heidät vauvoina.” Ja minä 

voin todistaa, että se on sitä, mitä siellä tapahtui.  

Siispä me jatkoimme etsintää. Me vierailimme monissa muissa kirkoissa seisemän vuoden ajan – 

me jatkoimme kotimme etsimistä kristillisessä yhteisössä. Mikään ei tuntunut oikealta. Samat 

synnit, jokaisessa kirkossa, mihin menimme: materialismi, turhuus, ylpeys, eikä mitään 

samankaltaisuutta Jeesuksen kanssa palvelutoimissa. Hyvin vähän. Aina silloin tällöin, oli joku 

henkilö. Mutta mitä kirkkoon tulee, oli hyvin vaikeaa löytää jäsentynyttä kirkkoa, joka muistutti 

ensimmäisten apostolien palvelutointa ja Herraa.  

Minun aviomieheni samaan aikaan tavallaan seurasi mukana kaikessa, mitä tein, mutta olin 

intohimoinen, enkä löytänyt uskoa, joka kuvasti Jeesusta, se vaivasi ja turhautti minua syvästi. 

Lopulta hän jätti minut ja meidän neljä lastamme, koska olin sitoutunut hyvin erilaiseen 

elämäntyyliin lopulta kaikessa etsimisessäni. Hän todella halusi maailmaa ja olla mukana asioissa 

maailmassa ja minä en voinut. Minä en vain voinut.   

Juuri niihin aikoihin, John Michael Talbotista oli tullut suosittu kristillinen muusikko. Hän on 

katolinen – fransiskaaninen katolinen ja kun kuulin hänen musiikkiaan, syvyys huutaa syvyydelle. 

Siispä, aloitin tutkimaan katolista kirkkoa ja fransiskaanien sääntökuntaa.  

Se, mitä löysin… järkytti minua. Aivan ensimmäinen asia, jonka löysin, oli että olen uskonnollinen 

kiihkoilija. Aivan kuten äidilläni, minulla oli vahvoja mielipiteitä, jotka perustuivat kuulopuheeseen 

ja muihin ihmisiin tai ihmisten pahoihin esimerkkeihin, he elivät katolisessa uskossa. 

Huomasin, että melkein kaikki, mitä olin kuullut suuresta ”portosta” ja kuinka he harjoittivat 

uskoaan, oli valhe ja täysin todellisuuteen perustumaton. Tarkoitan, että se löi minut ällikällä, kun 

menin ensimmäiseen jumalanpalvelukseen ja se oli kokonaan Pyhien Kirjoitusten mukaista! Se oli 

hyvin kaunista, Pyhien Kirjoitusten mukaista ja kävelin pois ajatellen kuten, ”En käsitä sitä!” 

Huomasin, että kaikkein tietämättömimmät omasta uskostaan, olivat entisiä katolilaisia. Ja 

ajattelin, ”Mistä se voi johtua?”  

Se todella hämmästytti minua, kunnes oivalsin, että Illuminati, Vapaamuurarit ja muut 

kommunistit olivat soluttautuneet kirkkoon 1950-luvulta lähtien, tuhotakseen uskon, joka alkoi 
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apostolien keskuudessa Jerusalemissa. Ihmisille ei vain oltu opetettu todellista uskoa – heille oli 

opetettu jonkinlaista formalismia (=muodollisuus, oppijärjestelmä)ilman  läheisyyttä Herran 

kanssa – ei ainakaan yleisessä kirkossa. Mutta me huomasimme, että kun kaivoimme syvemmälle. 

Löytyi katolinen karismaattinen ryhmä ja liike kirkossa, joka, uskokaa tai älkää, siinä on miljoonia 

ihmisiä maailman laajuisesti. Se oli hyvin paljon liekeissä Kirkossa! Me emme huomanneet sitä 

aluksi. 

Taaksepäin katsottuna, olen henkilökohtaisesti vakuuttunut, että koko sotku Rooman ja 

Konstantinuksen kanssa vuonna 300 jKr. oli Paholaisen suunnitelma… Hän ajatteli… ”En voi tappaa 

heitä vastustamalla heitä tai tekemällä heistä marttyyrejä – he vain tulevat monilukuisemmiksi. 

Soluttautukaamme, täyttäkäämme heidät säännöillä, säädöksillä ja hovimaisilla tavoilla, rahalla ja 

vaikutusvallalla ja tehdään siitä poliittinen kone ja tuhotaan se sisältä käsin.” No niin, se toimi ja 

nyt instituutio todella on Portto. Mutta entä juuret? Entä Jerusalem, apostolit, erakot ja erämaa 

Isät?  

Ja se on, mitä minä löysin – että vielä oli hyvin puhdas kristillisyyden kanta kirkossa… luostareissa. 

En käsittele opillisia eroavuuksia, mutta minä todistan, että Pyhä Henki on työssä, kätkettynä hyvin 

pienissä kristillisissä yhteisöissä. Ei välttämättä valtavissa luostareissa, vaan pienillä erillisalueilla ja 

yhteisöissä, jotka elävät samanlaista elämää, kuin varhaiset apostolit elivät Apostolien Tekojen 

kirjassa.   

Juuri niihin aikoihin, (5 vuotta sen jälkeen, kun aviomieheni oli jättänyt minut) Herra toi Ezekielin 

minun elämääni ja vakavan rukouksen ja paastoamisen kautta Herra kertoi meille, että me 

olisimme Jeesuksen Ruumiin yhtenäisyyden merkki. Että me menisimme katolisiin, Venäjän 

ortodoksisiin, Kreikan ortodoksisiin, Syyrian antiokialaiseen, helluntailaisiin, karismaattisiin, 

Jumalan kirkkoihin Kristuksessa ja niin kutsuttuihin tunnustuksettomiin kirkkoihin. Ja me tulisimme 

löytämään Pyhän Hengen töissä niissä kaikissa ja toisimme yhtenäisyyttä painottamalla Jeesuksen 

Rakkautta ja Apostolien uskoa työssä niissä kaikissa!  

Ja liturgisissa kirkoissa, erityisesti Venäjän ortodoksisissa, enkeleitä nähtäisiin ja kuultaisiin 

ylistyksen aikana! Tässä me olimme tulleet uskomaan, että AINOA keino ylistää oli 

tunnustuksettomien tapa ja kielillä laulaminen. Mutta meidät lennätettiin aivan pois itsestämme 

ekstaattisessa ilossa ja jopa Herra ja palvelevia enkeleitä näissä kirkoissa ylistyksessä, mikä oli niin 

vierasta meille ja jonka evankeliset olivat tuominneet pahana. 

Vau, mikä paljastus!! Opin myös, että ylistyksen muoto ja se, mitä he kutsuivat Messuksi, tai 

Liturgiaksi, oli peräisin vuodelta 50 j.Kr. ja sen kirjoitti Jaakob, Herran veli. Vau! Tarkoitan, paljon 

sen alkuperäisemmäksi ei juuri pääse! Mutta se on samassa muodossa, kuin mitä se oli vuonna 50 

j.Kr. Siispä, nämä olivat paljastuksia ja ajattelin, ”Hyvänen aika! Missä me olemme olleet? Meillä 

todella on ollut päämme haudattuina hiekkaan!”  

Ja niin kolmenkymmenen vuoden ajan Herra Jeesus johdatti meitä johtajien luo moniin, moniin 

luostareihin ja kirkkoihin ja me viipyilimme siellä jokaisessa tarpeeksi kauan saadaksemme syvän ja 

aidon tajun siitä, mitä Herra oli tekemässä heidän ylistyksessään, heidän rukouksissaan ja 

opetuksissaan, jotka versoivat puhtaasti apostolisista juurista. Ja erämaa Isät. Tarkoitan, se on 

todella puhdasta tavaraa!  

Me olimme täysin ällikällä lyötyjä!  



 
189 

 

Ennen kuin mainitsen sen, minun täytyy sanoa, että joka paikassa on syntiä, siellä missä on ihmisiä, 

siellä on syntiä. Syntiä on kirkossa, syntiä on luostareissa. Pyhäkouluissa on syntiä. Syntiä on 

KAIKKIALLA. Se vain ottaa erilaisia muotoja. Siispä, ei voi osoittaa sormella yhtä tiettyä paikkaa ja 

sanoa, ”No niin, he tekivät tämän ja he tekivät tuon!” Ja seisoa Herran edessä, tietäen, että samat 

asiat tehdään kirkossanne. Syntiä on KAIKKIALLA. Ja me emme keskity syntiin, me keskitymme 

siihen, mitä Pyhä Henki tekee. 

Siispä me olimme täysin hämmästyneitä. Että Jeesus ilmestyisi monissa, monissa erilaisissa 

paikoissa ja huomasimme monia niin täysin Herralle omistautuneita, suloisen hengen omaavia ja 

täysin nöyriä, yksinkertaista elämää eläviä. He olivat jättäneet taakseen äidin, isän, sisaren, veljen, 

kaikki maailmalliset omistukset. He eivät välittäneet hiuksistansa, meikeistään tai vaatteistaan. He 

jättivät nämä asiat taakseen, ollakseen vapaita elämään vain Kristusta varten. Ollakseen vapaita ja 

pitääkseen huomionsa Hänessä 24/7, vuorokauden ympäri ja viikon jokaisena päivänä, ollakseen 

vapaita yhteiskunnan kahleista ja siitä, miltä meidän tulisi näyttää. Pukeutumaan kirkkoa varten 

sunnuntaisin tai mitä tahansa. Ja yrittäen vaikuttaa ihmisiin. Oi, sellaista sitoumusta.  

Pyhä Armorukous oli yksi suloisista löydöistä, joita teimme ja koimme esirukoilun voiman 

käyttämällä muodollista rukousta. Me EMME KOSKAAN olleet rukoilleet ”muodollista” rukousta 

aikaisemmin, rukoilimme aina kielillä puhuen, rukoilemista hengessä. Ja tässä me olimme, 

muodollisen rukouksen kanssa – hymnin, todella. Ja esirukoilun voiman. Vau. Tunne, joka meillä 

oli, kun lopettelimme tämän, oli sellaista perustavaa laatua olevaa rauhaa. Aivan kuin jotakin 

tärkeää olisi loppuunsaatettu. 

Ja on kiinnostavaa, koska siihen liittyvät kaikki tunteet, kun rukoilet Pyhää Armorukousta. He 

tavallisesti tekevät sen rukousnauhalla. Ja fyysinen tunne liittyy siihen, ja ääni – ääni liittyy siihen. 

Korvat liittyvät siihen ja mietiskely liittyy, koska me mietiskelemme Kristuksen Kärsimystä. Siispä, 

se on läpikotaisin haltuun ottava rukous. Joillekin se ei ole kovin mukava rukous, koska he 

ikävystyvät, mutta toisille se on hyvin rikas. Kuten sanoin aikaisemmin, me olimme rukoilleet vain 

kielillä tai löyhästi muotoilluissa kotiryhmissä, tiedättehän, missä me kaikki jakaisimme rukouksia 

ja niin edelleen. 

Katolisissa Karismaattisissa ryhmissä, tiedättehän, me laulaisimme ja rukoilisimme kielillä. Mutta 

rauha ja ilo, jota tunsimme siinä rukouksessa, joka oli laulettu hymni – Pyhä Armo – se oli jotakin 

täysin vierasta meille ja se yllätti meidät. Se oli kuin, Vau! Mistä tämä tuli? Tässä voi todella tuntea 

Pyhän Hengen. Ja se vain vaikutti niin erilaiselta.  

Katolisissa Karismaattisissa ryhmissä me pystyimme palvelemaan laulussa, rukouksessa 

parantamisessa ja vielä toisessa ulottuvuudessa, jota emme koskaan olleet kokeneet – ja se oli 

perusteellista läheisyyttä Jeesukseen, kun me meditoimme Hänen Kärsimystään. Me aloimme 

viettämään tunteja ylistyksessä ja rukouksessa, mietiskellen Hänen elämäänsä ja Hänen 

tekemiensä asioiden merkitystä. Hänen lempeyttään, nöyryyttään, perusteellista hellyyttään 

kaikkein kurjimpien syntisten kanssa ja Hänen täydellistä inhoaan uskonnollisia ammattilaisia 

kohtaan – Fariseuksia, Saddukeuksia, uskonnollisia kiihkoilijoita ja tekopyhiä kohtaan. Mitä 

lähemmäs Herraa me pääsimme, sen mustavalkoisemmaksi kaikki tuli. Me pystyimme todella 

näkemään, miksi Häntä vainottiin sillä tavalla kuin vainottiin. Ja, että mekin myös tulisimme 

saamaan tällaista vainoa. 
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Me aloimme huomaamaan näitä henkilöhahmoja joka ikisessä kirkossa, jossa vierailimme. 

Uskonnolliset henget, jotka sammuttivat Jumalan Hengen. Kiihkoilijoita, joilla oli voimakkaita 

mielipiteitä, jotka perustuivat virheeseen ja henkilökohtaisen kokemuksen ja tutkimuksen 

puutteeseen. Me havaitsimme, että me myös olimme kiihkoilijoita, joilla oli kaikennäköisiä 

vastenmielisiä ajatuksia, jotka työnsivät ihmisiä pois Jeesuksen luota, sen sijaan että vetäisivät 

heitä hellästi Hänen povelleen. 

Silloin me päätimme, että me emme enää sallisi niitä luonteenpiirteitä palvelutoimessamme. 

Herra oli vienyt meidät odysseia retkelle, erittäin pitkälle matkalle, erilaisiin kulttuureihin ja 

paljastanut meille, että he vilpittömästi ylistivät Jumalaa Hengessä ja Totuudessa. Me halusimme 

elää Maapallolla kuten eletään Taivaassa – ilman kiihkoilua ja erillisyyksiä, vain rakastaen ja 

ylistäen Jeesusta sydämestämme, Hänen Morsiamenaan – Hengessä ja Totuudessa. Siispä kaikki 

tämä ilmaisee, että jos löydätte erilaisia kristillisyyden muotoja, te ymmärrätte miksi. Me 

menimme, minne Pyhä Henki meitä johdatti ja minkä tahansa, mitä Hän oli kylvänyt niihin 

kirkkoihin, ja mikä oli johdonmukaista Pyhien Kirjoitusten kanssa, me omaksuimme ja teimme siitä 

omamme. Koska me uskomme koko sydämistämme, tämä on Taivaan todellinen ilmapiri.  

Me emme olekirkkoasukkaita, me olemme Sydänasukkaita, asuen Jeesuksen sydämessä… 

Sydämessä, joka omaksuu kaikki rakkauden ja ylistyksen ilmaukset Hänen luoduiltaan, olivatpa he 

Venäläisiä, Kreikkalaisia, mustia, valkoisia, Anglosaksisia protestantteja, pyhiä pyöriskelijöitä 

(HolyRollers=evankelisia kristittyjä, jotka ilmaisevat uskonnollista intoaan mm. transsissa) tai 

katolisia… mitä tahansa. Jos he rakastavat Häntä Hengessä ja Totuudessa, Hän riemuitsee heidän 

ylistyksessään ja vastaanottaa sen Itselleen suunnattomalla ilolla.  

Päätelmänä, pyytäisin perheeltämme, YouTube perhe, pyydän. Älkää tuoko toisten Kristittyjen 

uskojen kritiikkiä kanavallemme. Se todella on asiaankuuluvampaa anteeksipyyteleville ja 

teologisille kanaville, kuin mitä se on Sydänasukkaille, sillä ihmiset, jotka ovat niin otettuja Herran 

rakkaudesta, että he eivät huomaa eroa ja ajatuksia ja mielipiteitä.   

Minä tunsin, että Herra tänä iltana oli tuomitsemassa minua kiihkoilusta menneisyydessäni… ja 

jopa kiusauksesta tuomita, mitä en ymmärtänyt nykyisessä. Siispä, kuten olen kertonut teille, 

minulla on pidempi määritelmä Kiihkoilijalle: 

1.Henkilö, joka ei siedä niitä, joilla on eri mielipiteet.  

2.Henkilö, joka voimakkaasti tai epäreilusti inhoaa muiden ihmisten ajatuksia.  

3.Henkilö, joka ei siedä ollenkaan eri uskontokuntaan kuuluvia, ei siedä eroavia uskomuksia eikä 

mielipiteitä.  

4.1500-luvulla… taikauskoinen uskonnollinen tekopyhä. Joku, joka luotti taikauskoon ja ajatuksiin 

ja uskontoon ja he olivat tekopyhiä.  

5.”Hurskasteleva henkilö, uskonnollinen tekopyhä.” 

Olen nähnyt tätä käytöstä itsessäni, äidissäni ja jokaisessa kirkossa, mihin ikinä olen jalallani 

astunut. Se vain ottaa erilaisia muotoja, jotka näyttävät vähemmän ilmeisiltä. Kiihkoilu ja 

uskonnollinen henki ovat hyvin, hyvin hienovarainen asia. Se näyttää narisevan puhtaalta ja 

oikeamieliseltä ulospäin, mutta itse asiassa se erottaa, se jakaa ja edistää ylpeyttä ja 

omahyväisyyttä ja sammuttaa Jumalan Pyhän Hengen. 
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Voi vaivoin elää tällaista elämää ja silti odottaa tulevansa otetuksi Taivaaseennostossa. 

Taivaaseennosto, Tempaus, on niitä varten, jotka ovat valmiita Taivaaseen. Ihmiset, jotka ovat yhä 

kriittisiä muita kohtaan, koska he ylistävät eri tavalla kuin mitä he, he eivät ole valmiita 

Taivaaseen. Taivas on täynnä niitä, jotka ylistävät Hengessä ja Totuudessa ja tavalla, jolla Pyhä 

Henki on johtanut heitä.  

Mitä Mooses sanoikaan… ”Antakaa heidän profetoida… Minä toivon, että koko Israel profetoisi”. 

Mitä Jeesus sanoikaan, ”Jättäkää heidät, he eivät voi tehdä ihmeitä Minun Nimessäni ja olla Minua 

vastaan.”  

Siispä minä todella tunsin Herran agendan tänä iltana, jakaessani sen teidän kanssanne. Ja haluan 

lopettaa sen lyhyeen rukoukseen. 

Herra, anna meille anteeksi toisten tuomitseminen omien mielipiteittemme mukaan, eikä Sinun 

mielipiteesi. Sinä yksin Herra, olet pätevä tuomitsemaan. Sinä yksin olet Pyhä, Oikeamielinen ja 

tiedät kaiken totuuden. Verelläsi puhdista meidät uskonnollisista hengistä ja päästä meidät 

ylpeyden ja omahyväisyyden pahasta. Amen.  

Sen jälkeen, kun olin kirjoittanut tämän, kuulin Herran äänen ja Hän sanoi, ”Minä tulen tekemään 

ihmeitä Minun Morsiamessani saadakseni hänet yksimielisyyteen, että hän voi ylistää vapaasti 

kaikkien Taivaan sotajoukkojen kanssa tulevina päivinä.”  

( Clare ) Vau. Minusta tuo kuulostaa Taivaaseennostolta.   

Herra siunaa teitä, Sydänasukkaat. Kiitos teille niin paljon rukouksistanne ja tuestanne. Me todella, 

todella rakastamme teitä. 

 

 

280. NEW YORK SORTUU TSUNAMIN ALLE… PROFEETALLINEN UNI 

 
Profeetallinen Uni, 29. Maaliskuuta, 2016. 

( Clare ) Herra on meidän kanssamme, kallisarvoiset Sydänasukkaat.  

Me saimme profeetallisen unen yhdeltä meidän vanhimmilta jäseniltämme ja haluan jakaa sen 
teidän kanssanne.  

Nainen aloitti… Olin New Yorkissa, yövyin korkeassa hotellissa. En ole varma, mitä osaa New Yorkia 
se oli, mutta se oli käytännöllisesti katsoen veden rajalla. Muistan, että se oli korkeimpia 
rakennuksia keskellä suurkaupunkia, missä jokainen sitä ympäröivä rakennus oli pienempi ja se oli 
kiiltävän kullanvärinen. Minun aviomieheni ja minä menimme nettiin ja etsimme korkeita 
hotelleja, jotka olisivat hyvin lähellä vettä New Yorkissa ja me löysimme kuvan, joka täsmäsi 
TARKALLEEN, AIVAN TÄSMÄLLEEN korkeaan rakennukseen unessani!  

Se oli Trump Tower New Yorkissa! Olin aivan ylimmässä kerroksessa ja olin valmiina vain 
kävelemään tähän valtavaan päätoimistoon, kun pysähdyin katsomaan ulos ikkunoista vettä. 
Tämän toimiston koko ylin kerros oli kokonaan ikkunoita ja vesinäkymä (valtameri) oli vaikuttava. 
Kun aloin kävelemään ikkunoiden luo, tunsin ”jytinää” jalkojeni alla ja rakennus huojui hieman. 
Tunsin itseni hieman pahoinvoivaksi.  
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Käänsin päätäni ja katsoin toimiston aluetta, jossa kaksi naista ja mies työskentelivät pöytiensä 
ääressä. Kysyin heiltä, ”Tunsiko kukaan teistä sitä? Luulen, että meillä oli juuri maanjäristys!” 
Sitten katsoin ylös ja toimistossa riippuvat valot keinuvat puolelta toiselle ja sanoin, ”Katsokaa 
valoja!”  

Sitten käännyin ja näin naisen, joka oli lopettamassa puhelua (se oli outoa, koska hän käytti 
vanhanaikaista puhelinta, jossa on pyörivä numeronvalitsin kiekko) ja hän katsoi minuun täysin 
kauhu kasvoillaan ja ällistynyt ilme silmissään, kun hän laski puhelimen alas ja sanoi, ”He sanoivat, 
että se oli ”10” Indonesiassa.” (Minulle tehtiin tiettäväksi, että tämä, joka tapahtui, oli suurempi 
New Yorkissa, missä me olimme) ja maanjäristyksiä oli alkamassa purkautumaan samanaikaisesti 
joka puolella maailmaa. Kaikki toimistossa vain seisoivat sokissa, kykenemättöminä puhumaan/ 
jähmettyneitä silkasta pelosta.  

Sitten kuulin Äänen sanovan, ”…ja heidän sydämensä tulevat pettämään heidät pelosta” ja 
käännyin katsomaan ikkunasta ja vesiseinä nousi ylös ja rullasi koko suurkaupungin päälle ja 
seisoin siellä ja katsoin, kun kaikki rakennukset kaatuivat kuin dominot. Sitten se iski 
rakennukseen, jossa me olimme ja se alkoi huojumaan edestakaisin, sitten se kaatui ja minä ja yksi 
naisista ja mies, olimme makaamassa seinällä, kun ikkunat alkoivat rikkoutumaan ja vesi syöksyi 
sisään, täyttäen huoneen.  

Sitten muistin, mitä Ääni oli juuri sanonut ja huusin Herraa ja pyysin Häntä auttamaan minua 
muistamaan jotakin ja kaikki, mitä minun täytyi katua ja jos oli jotakin, mitä en ollut muistanut 
(kun minä ja aviomieheni pysymme katuvina koko päivän ajan. Me aina muistutamme toisiamme 
vihkipukujemme puhtaina pitämisestä, ilman ryppyä, pilkkua tai tahraa).  

Siispä sitten, takaisin uneen. Käännyin ja katsoin mieheen ja naiseen, jotka makasivat seinällä 
vieressäni ja tiesin, että meillä oli vain muutama sekunti aikaa elää. Huusin heille, ”TEIDÄN TÄYTYY 
SANOA SYNTISEN RUKOUS JUURI TÄLLÄ SEKUNNILLA”TE ETTE PÄÄSE TAIVAASEEN, JOS TEITÄ EI 
PELASTETA! TEIDÄN TÄYTYY SYNTYÄ UUDELLEEN, NIIN ETTÄ PÄÄSETTE TAIVAASEEN! Jatkoin 
huutamista, ”KIIRUHTAKAA JA RUKOILKAA SYNTISEN RUKOUS MINUN KANSSANI! RUKOILKAA 
KANSSANI, ENNEN KUIN OLEMME MENNEET TAI TE ETTE PÄÄSE TAIVAASEEN. TE MENETTE 
HELVETTIIN!”  

Minä tiesin, että he eivät olleet pelastettuja. Minun sydämeni särkyi heidän puolestaan, kun 
katsoin, kun he jähmettyivät pelosta, kykenemättöminä puhumaan. Sitten vesi peitti meidät kaikki 
ja rakennus kaatui alas, tuhansien ja tuhansien vesikerrosten alle ja sitten se rullasi veden alle 
valtamerta kohti ja katosi näkyvistä. Haukoin henkeä ja hukuin veteen ja tiesin, että kuolisin 
muutamassa hetkessä, mutta tiesin myös, että Ikuisuus Jeesuksen kanssa Taivaassa oli 
odottamassa minua ja että minä olisin Jeesuksen kanssa ikuisesti – siispä muutama hetki 
kuoleman läpi käymistä, verrattuna ikuisuuteen, oli sen arvoista.  

Kun huusin miehelle ja naiselle unessa, minun aviomieheni oli ravistelemassa minua, koska minun 
huutoni olivat herättäneet ja säikäyttäneet hänet, mutta huuto tuli ponnistelevista vinkumisista, 
jotka luultavasti kuulostivat karmivammilta minun aviomiesparastani. Kuin olisi yrittänyt juosta 
unessa ja ponnistelee, kun ei voi juosta. Uni oli niin realistinen ja kauhistuttava, että nousin ylös 
hetkeksi ja istuin tuolissani, kunnes rauhoituin tarpeeksi mennäkseni takaisin nukkumaan. 
Aviomieheni kysyi minulta, ”Kulta, mikä ihme sinua on vaivannut viime aikoina?”  

Herra alkoi herättelemään minua 2009, enkä sen jälkeen ole ollut sama ihminen. Minun koko 
persoonallisuuteni on muuttunut. Minun perheeni ei halua olla tekemisissä minun kanssani 
ollenkaan, koska he sanovat, että minä olen hullu. Minun sisareni sanoi minulle, että minä 
tarvitsen lääkitystä ja vakavaa terapiaa. LOL! Uskossaan haalea kirkko ei vain ”tajua” sitä ja se on 
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vain niin turhauttavaa. Se saa minut itkemään, koska kukaan ei kuuntele! Joskus minä vain 
nyyhkytän rukouspaikassani, kun näen meidän Herramme Sydämen särkyvän ja se särkee minun 
sydämeni! Mutta Hän sanoi, että olisi aivan samanlaista kuin Nooan päivinä ja tässä me olemme!   

Siispä katsoin unessani olevan säkeen: ”Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, 
mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.” Luukkaan Evankeliumi 21:26.  

Oi, kuinka minä kaipaan olla kotona Herran luona ja päästä eroon tästä paikasta. MIKÄÄN täällä EI 
kiinnosta minua enää. Tunnetteko tekin tällä tavalla myös?  

( Clare ) Ja siihen hänen unensa ja viesti loppui.  

No niin, ihmiset, me lähestymme sitä aikaa. Ja Herra kertoo eri ihmisille eri asioita. Hän ei näytä 
meille kaikille samoja asioita. Mutta, jos me olemme yhdistyneinä yhdeksi, jos me kuuntelemme 
toinen toisiamme ja jos me kuuntelemme sitä, mitä Herra sanoo toisten kautta muille, niin me 
voimme laittaa kaikki palaset yhteen. Koskaan Hänen toiveensa ei ollut, että Hänen Ruumiinsa olisi 
jakautunut. Hänen päämääränsä on aina ollut, että me työskentelisimme yhdessä ja kuuntelisime 
toinen toisiamme ja ymmärtäisimme täydemmin Hänen tutkimattomia suunnitelmiaan.  

Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. Pysykäämme katuvina ja rukouksessa. 

 

 

281. Jeesus sanoo: Halusin mennä Kalastamaan, mutta Verkot oli revitty Osa 2 

 
HALUSIN MENNÄ KALASTAMAAN, MUTTA VERKOT OLI REVITTY, OSA 2   

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Maaliskuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon Herran Viisaus ja Ohjeet kaikkien meidän kanssamme, Sydänasukkaat.   

No niin, minun rakas Perheeni, antakaa anteeksi minun poissaoloni, olen toipunut kaikesta 
aktiivisuudestani, nauttinut perheestämme ja taistellut limaisia hirviöitä vastaan. Mutta kiitos 
teidän kaikkien rukoustenne ja rukoussotureidemme, ne on kukistettu ja me menemme 
eteenpäin.  

Herra ja minä olimme tanssimassa yhden Terry MacAlmonin ylistyslaulun tahdissa. Hän oli 
pitelemässä minua Hänen sydäntään vasten, niin kovin onnellisena saadessaan minut takaisin 
kaikista minun häiriötekijöistäni. 

Kun Hän piteli minua, huomasin, että olin pukeutunut mustaan ja minulla oli musta huntu. Me 
leijailimme jossakin eteläisen Pennsylvanian yläpuolella, kohden New Yorkin kaupunkia, kun 
tsunami tuli tunkien Long Islandin ja Manhattanin läpi mannermaalle. Oi, kuinka kauheita asioita 
on vielä tulossa Amerikalle. Uni, jonka jaoimme eilen, oli vahvistus sille.  

Mutta ensin kysyin Herralta, ”Jeesus, mitä sanottavaa Sinulla on?” 

Ja Herra aloitti… ”Tervetuloa takaisin?”  

( Clare ) Oi Herra, on niin hyvä olla taas tässä, mutta tarvitsen jonkinlaista vakavaa, hengellistä 
suihkua puhdistamaan kaikki nämä kiiretyöt minusta pois.  

( Jeesus ) ”Enemmän aikaa Minun läsnäolossani, yön liikkumattomuudessa ja Minun Sanaani 
auttaisivat sinua suunnattomasti.”  
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( Clare ) Minä tiedän, Herra. Sen minä haluan tehdä. Auta minua olemaan antamatta periksi. 
Minulla on niin Sinun ajatustesi nälkä. Mitä on Sinun sydämelläsi tänä iltana?  

( Jeesus ) ”Näinä viimeisinä päivinä, vihollinen tekee jokaisen yrityksen erottaa ja valloittaa. Ei vain 
sinun ryhmääsi ja kanavaasi, vaan joka ikistä kirkkoa, joka on uskollinen Minun Sanalleni. Joka 
ikistä palvelijaa, joka on uskollisesti Minun, kohtaan on tulossa monumentaalinen hyökkäys. 
Enimmäkseen hyvin kokemattomien ja pahaa aavistamattomien kristittyjen taholta, jotka eivät ole 
oppineet saamaan ylpeyttä hallintaansa. He ylpeästi tiuskaisevat nokkelasti, mutta heiltä puuttuu 
paljon nöyryyttä ja kokemusta. Ja niinpä ne, jotka kelluvat pinnalla, eivätkä sukella syvälle 
saadakseen Suuren Hinnan Helmen – heidät vihollinen helposti valloittaa ja käyttää heitä 
jakamaan ja valloittamaan muita.”  

”Joillakin on kaunoja, hieman katkeruutta ja anteeksiantamattomuutta. Toiset haluavat sopia 
joukkoon ja olla suosittuja. Siispä, he ottavat puolia, minkä tahansa ryhmän kanssa, joka on 
voittoasemissa. Ja jotkut vain menevät helppoa tietä, eivätkä vaivaudu erottamaan itse, niinpä he 
matkivat, mitä ovat kuulleet. Tämä vahingoittaa peruuttamattomasti muita ja erottaa heidät 
heidän armon paikastaan.” 

”Jokaisella teistä, Minun lapseni, on nimetty armon paikkanne, missä te tulette kukoistamaan ja 
tulemaan syvempään suhteeseen Minun kanssani. Mutta ellette te tunnista tätä paikkaa, teitä 
voidaan helposti pettää ja johdattaa harhaan ja läheisyys ja kypsyys, joita Minä teille suunnittelin, 
on kadotettu. Te lankeatte takaisin suosittuun väkijoukkoon, turvallisimpaan asemaan, vakuuttaen 
itsellenne, että Minä olen mieltynyt siihen.”  

( Clare ) Herra, luulevatko he todella, että se miellyttää SINUA?  

( Jeesus ) ”Todellakin he luulevat. Koska heillä ei ole syvällisyyttä, heidät helposti vedetään pois. 
Clare, minä annan jokaiselle sielulle mahdollisuuden mennä syvemmälle Minun kanssani, mutta 
maailma saa useimmista heistä otteen ja heidän mielensä ovat kauhean pirstoutuneita. Heidän 
kiintymyksensä ihmisiin ja asioihin saa heidät epäilemään Minua. Kun joku jättää kanavasi, ei ole 
kyse sinusta, on kyse heidän epäonnistumisestaan käyttää Minun heille välittämät armot 
parhaiten. He eivät kasvaneet syvemmälle ja kun he eivät kasva syvemmälle, vihollinen poimii 
heidät pois.”  

”Minä sallin tämän tehdäkseni tilaa muille sieluille, jotka ottavat Minut vakavammin ja sukeltavat 
syvälle Minun Armoni rikkaisiin vesiin. Sieluja, jotka eivät anna periksi, ennen kuin ovat löytäneet 
Suuren Hinnan Helmen. Älä käsitä Minua väärin, on sieluja, joiden ei ole tarkoitus olla täällä ja 
Minä siirrän heidät pois, koska he tulevat kasvamaan heille kaikkein tärkeimmällä alueella, toisen 
palvelijan alaisuudessa.”  

”Minä puhun niistä sieluista, jotka tulevat tänne ja tuntevat Minun ääneni. He alkavat kasvamaan 
ja kun he kasvavat, Minä sallin kiusauksia ja haasteita tuodakseni heidät korkeammalle. Jos he 
eivät halua mennä korkeammalle, he laiskistuvat ja kyseenalaistavat Minun ääneni. Sitten he 
alkavat kuulostelemaan valheita ja vääristelyä, kunnes heillä on tekosyy lähteä. Vastaus on 
yksinkertainen. Minä esittelin heille esteen jonkin saavuttamisessa heidän luonteissaan. He eivät 
halunneet ottaa riskiä tai ponnistella tai uhrautua, niinpä he löytävät vikaa sinussa ja Minussa.” 

”Minä tiedän, että sinä olet nähnyt tämän aikaisemmin omassa elämässäsi. Olet sanonut, ”En ole 
halukas luopumaan siitä.” Ja niinpä, sinä löydät vikaa niistä, jotka OVAT halukkaita ”luopumaan 
siitä”. Onneksi sinä tulet takaisin Minun luokseni ja seuraat Minun Henkeäni, niin että me voimme 
yrittää uudelleen ja uudelleen, kunnes sinä tulet siihen esteen paikkaan.”  
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”Minä rakastan näitä sieluja ikuisesti kestävällä ja syvällä kiintymyksellä, siispä Minä annan heille 
vähemmän haastavan opettajan, kunnes he ovat nälkäisiä saamaan enemmän Minua ja ovat 
halukkaita menemään syvemmälle ja tekemään elämän uhrauksia. Tietenkin on muita, jotka jo 
ovat siinä paikassa Minun kanssani, mihin sinä vedät muita. He tulevat, koska he nauttivat Minun 
äänestäni ja uusista asioista, joita Minä teen. Mutta ennen kaikkea, he tulevat seuran vuoksi, 
pikemminkin kuin ohjeiden ja täällä he löytävät rohkaisevan ilmapiirin, turvallisen sataman, poissa 
myrskystä. Ja jossakin vaiheessa, Minä saatan kutsua heidät muualle, mutta aina heillä on tietty 
kiintymys tähän kanavaan.”  

”Minun huoleni, Minun murheeni, on Ruumiin erillisyys. Se on pintapuolisen erottelukyvyn syytä – 
ihmiset tekevät julistuksia tästä kirkosta ja tuosta kirkosta. Kaikissa kirkoissa on vakavia vikoja: 
uskottomuutta, viihdettä ylistyksen sijaan, materialismia yksinkertaisuuden sijaan, sosiaalista 
asemaa, pikemminkin kuin voitelua. Joka ikinen kirkko on langennut Saatanan kataluuksiin jollain 
tavalla, jonakin aikana tai jonakin toisena aikana. Palvelijan rehellisyys saa heidät takaisin 
raiteilleen - sellaisen, joka on halukas tekemään yhteistyötä Minun kanssani. Niin monilla on 
mielipiteitä, jotka vaikuttavat oikeilta heidän omissa silmissään, mutta ovat kauhistus Minulle. 
Yksinkertaisesti sanottuna, kuka tahansa, joka aiheuttaa erillisyyttä Minun Ruumiissani, on 
vakavasti erehtynyt.”  

( Clare ) Mutta Herra, entä viattomat ihmiset, jotka ajattelevat, että ehkä olen kuulemassa 
eläinhahmoista henkeä tai vainajahenkeä tai löytävät vikaa siinä, mitä minä opetan, perustuen 
heidän Pyhien Kirjoitusten ymmärtämiseensä?  

( Jeesus ) ”Kun he käyttäytyvät kypsymättömällä tavalla, vetäen vehnän ylös lusteen kanssa, he 
tekevät arvaamatonta vahinkoa, ei vain voidellulle palvelijalle, vaan myös pienille versoille, 
vastatulleille, kypsymättömille. He eivät tutki hedelmiä, ennen kuin he tekevät väitteitään, he vain 
löytävät vikaa ja he vahingoittavat Minua. Sinä olet nähnyt Minun ruhjottuna, rikkirevittynä ja 
verisenä, pitäen päässäni kruunua. Tätä tekevät Minulle he, jotka arvostelevat tätä kanavaa ja 
jotka eivät ota huomioon hedelmää, jota se tuottaa. He ristiinnaulitsevat Minut yhä uudelleen.”  

”Minun lapseni, joka kerran, kun te hyökkäätte yhtä Minun voideltua palvelijaani kohtaan, te 
vuodatatte viatonta verta. Minun Vertani. Ymmärrättekö? Minun voidelluilla palvelijoillani on 
Minun Vertani virtaamassa suonissaan. Kun te vahingoitatte heitä, te vahingoitatte Minua. 
Epäilemättä te sanotte, että tämä on vain toinen tapahtuma, kun eläinhahmoinen henki tai 
vainajahenki puolustaa itseään. Mutta niinä hiljaisina hetkinä, kun löydätte vakavia epäjärjestyksiä 
elämissänne, kun asiat, joiden olisi pitänyt onnistua, epäonnistuvat. Onnettomuudessa tai 
sairaudessa. Kun muut puhuvat pahaa teistä, kun avioliittonne rapistuu ja suhteenne muihin 
ihmisiin työssä tai kirkossa ovat hajoamassa – muistakaa nämä sanat. Muistakaa: te olette etsineet 
tuhota muita ja Minä olen sallinut oven jäädä avoimeksi viholliselle, tuoda teidät järkiinne.” 

”Joka ei ole Minun kanssani, se on Minua vastaan ja joka ei Minun kanssani kokoa, se hajottaa.” 
Luukkaan Evankeliumi 11:23.  

( Jeesus ) ”Jotkut teistä olivat oikein hyvässä paikassa Minun kanssani, eikä siitä ole kauan. Mutta 
te kuulostelitte valheita ja vääristelyä ja lopetitte kokoamisen Minun kanssani. Teille Minä sanon, 
Minä tulen erottamaan lampaat vuohista.”  

( Clare ) Ja Herra muistutti minua Matteuksen Evankeliumin luvusta 25, ”Mutta kun Ihmisen Poika 
tulee kirkkaudessaan (tässä puhutaan Tuhatvuotisen Valtakunnan, Millenniumin, ajoituksesta). 
Hän erottaa heidät toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista; ja Hän asettaa lampaat 
oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.” Matteuksen Evankeliumi 25:31-34.  
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Herra jatkoi tässä… ”Tämä ei koske vain Millenniumia, vaan nyt, kun Päivä alkaa sarastamaan, 
Minä tulen hakemaan Minun Morsiantani. Minä tulen varustamaan Minun Jäljellejääneeni. Jopa 
kuten nuori hebrealaispoika (Nathan) sanoi, ”Minä voin haistaa pyhyyden ja vilpittömyyden.” Minä 
voin myös haistaa korruption. Ja jotkut teistä, jotka oli määrä ottaa, mutta koska te puskitte 
lampaita ja vahingoititte viattomia, teidät tullaan jättämään jäljelle – ei rangaistaviksi, vaan 
oppimaan, kuinka rakastaa.”   

”Jotkut teistä, jotka ovat esitelleet itsenne paimenina, saavat iloa kritisoimalla heitä, jotka 
syöttävät Minun lampaitani, ja te ette millään tavalla varusta Minun katrastani. Te ette vahvista 
heikkoja, vaan vahvistatte kaunaa ja erillisyyttä Minun Ruumiissani. Te ette paranna sairaita, vaan 
provosoitte heitä sielun sairauteen ja eristymiseen. Te ette sido haavoittuneita, pikemminkin te 
opetatte heitä haavoittamaan ja aiheuttamaan erillisyyttä. Te ette ole tuoneet Minun luokseni 
harhautuneita, pikemminkin te olette erotelleet heidät pois Minun luotani. Te ette ole etsineet 
kadotettuja, te olette erotelleet ja aiheuttaneet erillisyyttä, kunnes he ovat ilman paimenta ja 
alttiita villieläimille.”  

”Minun ihmiseni, Minä pyydän teitä tutkimaan tapojanne. Tämä ei ole hajottamisen aikaa. Tämä 
on kokoamisen aikaa. Minä pyydän teitä katumaan hajottavia tapojanne ja ottamaan verkon 
käteenne. Auttakaa Minua kokoamaan sisään, mieluummin kuin leikkaamaan verkkoa ja 
hajottamaan. Kyllä. Kyllä, todella Minä haluan nähdä Sadonkorjuun. Mutta niin kauan kuin itse 
itsensä nimittäneet opettajat erottelevat ja hajottavat, verkot pysyvät revittyinä ja Minä jään 
ilman Minun saalistani, jonka eteen Minä olen työskennellyt pitkään ja kovasti.”  

”Mutta älkää välittäkö siitä. Te ette tule kuulostelemaan Minun ääntäni, lopettaaksenne 
hajottamisen ja Minä tulen pian ottamaan Minun osani Sadosta mukaani. Ja teidät tullaan 
jättämään jäljelle oppimaan jokaisen uskovan sielun arvo, ei väliä mistä kirkosta he tulevat. Te 
tulette oppimaan rakastamaan kaikkia ja lopettamaan haavoittamisen ja hajottamisen. Kyllä, te 
tulette oppimaan, kuinka rakastaa ja kuinka vetää verkko rikkomatta sitä. Te voisitte oppia tämän 
nyt, mutta te jäykistätte niskanne tälle viestille ja halveksitte sitä.”  

”Kuinka Minä kaipaankaan halata teitä ja täyttää teidät hyvillä asioilla, mutta siihen asti, kunnes 
korruptio on puhdistettu, ei ole paikkaa, mitä Minun armoni voisi täyttää.”  

”Ja teille muille Minä sanon: Minä olen tehnyt tänne kodin yksinäisille. Minä olen johdattanut 
teidät sielun menestykseen ja terveyteen. Vartioikaa sitä, minkä Minä olen antanut teille. Älkää 
antako kenenkään varastaa sitä teiltä. Minä olen tulossa pian.”  

( Clare ) Ja minä haluaisin lisätä siihen, mitä Herra on antanut meille tässä: ne teistä, jotka olette 
löytäneet vikaa kanavastamme ja hyökänneet kanavaamme kohtaan, minä annan teille anteeksi. 
Ja me rukoilemme jatkuvasti teidän puolestanne, erityisesti meidän Herramme sanoilla 
Johanneksen Evankeliumissa 17:21-22 … ”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. Ja sen kirkkauden, jonka Sinä Minulle annoit, Minä olen antanut heille, että he olisivat 
yhtä, niin kuin Me olemme yhtä.”   

Ja se on meidän rukouksemme teille kaikille. Minä rohkaisen jokaista tällä kanavalla rukoilemaan 
sitä niiden puolesta, jotka eivät ymmärrä meitä tai niiden puolesta, jotka ovat hyökänneet meitä 
kohtaan. Rukoilkaa tätä, että meidät saatettaisiin tuoda yhteen yhtenäisyydessä ja tuomaan 
kunniaa Herralle. Pyydän, rukoilkaa tätä.” 
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282. Jeesus sanoo: Minä vien teidät Kirkkaudesta Kirkkauteen 

 
MINÄ VIEN TEIDÄT KIRKKAUDESTA KIRKKAUTEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 31. Maaliskuuta, 2016.  

( Clare ) Minä rukoilen, että kaikkein suloisimmat Hänen läsnäolonsa siunaukset tulevat olemaan 
kaikkien teidän kanssanne, Sydänasukkaat.  

No niin, tänään kun tulin ylistämään, yhä tulossa pois ”työ, työ, työ” olotilasta, todella useita 
kertoja näin vilauksia Hänestä pitelemässä minua, kun me kuuntelimme ylistysmusiikkia. Ja vain 
tavallaan keinuen edestakaisin. Hän tekee tätä NIIN usein ja niin monien teidän kanssanne – ja te 
ette edes ole siitä tietoisia. Ja se on Hänen viestinsä aihe tänä iltana.  

Kun se oli meneillään, olin tavallaan taistelemassa häiriötekijöitä vastaan ja sen sellaista. Ja noin 
kahdeksan laulun jälkeen Hän sanoi… ”Sinä yrität liian kovasti, Minun Rakkaani, Minä olen aivan 
tässä sinun kanssasi. Sinun ei tarvitse yrittää niin kovasti, se on yhtä luonnollista kuin sisään 
hengittäminen ja ulos hengittäminen. Olen vain tässä, pidellen sinua, hyväillen kulmiasi ja puhuen 
hellästi sydämellesi. Ei sinun oman vikasi vuoksi, ”virittimesi” on korruptoitunut maailman työllä, 
mutta Minä olen tässä virittämässä sitä uudelleen Minun Täydelliselle taajuudelleni, Jumalan 
taajuudelle.”  

”Oi, kuinka Minä toivon, että jokainen tulisi Minun luokseni virityttämään ”virittimensä” 
uudelleen. Monet teistä yrittävät liian kovasti. Te kuvittelette Minun olevan jonkinlaisen 
työnjohtajan ja välttelevän läsnäolon, joka seisoo kaukana odottamassa, että te painiskelette 
löytääksenne pimeässä tien Minun luokseni. Kuinka typerää! Pikemminkin Minä seison edessänne, 
jopa pidellen teitä Minun käsivarsillani sanoen… ”Minä olen aivan tässä, Rakkaani, mikä siinä on 
niin hankalaa? Minä olen aivan tässä”.”   

”Katsohan, Minun sydämeni kaipaa huomiota sinun sydämeltäsi. Siispä jos joku kaipaa toista, 
eivätkö he tee läsnäolonsa tiettäväksi ja tunnettavaksi? Eivätkö he tavoittele kiintymyksensä 
kohdetta, lähetä suloisia viestejä (Rhema-viestejä), lähetä kukkia ja jopa soita romanttisia lauluja 
heille?”  

”Siispä, luuletko, että Minä olen vähemmän romanttinen kuin kaikkein intohimoisin, kuitenkin 
pelkkä maallinen rakastaja? Oi, kuinka väärässä sinä olet. Minä tiedän kaikki sinun herkät kohtasi. 
Minä tiedän sinun lempivärisi, lempimusiikkisi, pienet asiat, jotka tuovat sinulle eniten iloa – kuten 
punarinta laulamassa ikkunasi ulkopuolella tai kisusi pehmeästi kehräämässä vieressäsi tai 
suloinen kevätilma. Oi, Minä olen niin hyvin tietoinen siitä, mikä sydäntäsi liikuttaa. Enkö Minä 
luonutkin luomakuntaa vain tuodakseni teille iloa?”  

”Minä tein sen, eikä sinne päässeet kuolema ja kärsimys sisään, ennen kuin esivanhempasi 
lankesivat. Se ei ollut Minun suunnitelmani. Kyllä, se, minkä Minä teille loin, oli täydellinen 
maailma. Sellainen, missä eläimet söivät kädestänne, kala ryntäsi tervehtimään teitä vedessä, 
kukat käänsivät terälehtensä ja seurasivat teitä. Kaikki oli täynnä Jumalallista Elämää, koska se piti 
kaikkea koossa, korruptoitumattomana. Minun Rakkauteni piti sitä koossa ja Minun Rakkauteni 
pitää sitä vieläkin koossa, vaikka Saatana on korruptoinut sen valtavasti.”  

”Sillä Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme.” Apostolien Teot 17:28.  

”Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan ja ilman Häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt 
on. Hänessä on elämä ja elämä oli ihmisten valkeus.” Johanneksen Evankeliumi 1:3-4.  
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”Ja Hän on ennen kaikkia ja Hänessä pysyy kaikki voimassa.” Paavalin Kirje kolossalaisille 1:17.  

Enkö Minä ole antanut aivan Minun elämän vertani sinulle? Kuinka Minä silloin voin seisoa 
kaukana, kun sinä tulet etsimään Minua?”  

”Monet teistä kuulevat Minun ääneni hyvin selvästi, mutta te liitätte sen itsellenne. Minä 
työskentelen kanssanne valitakseni Minun asemani teidän virittimellenne, niin että te voitte 
selvästi kertoa, kuka on Kuka. Tämä on tärkeysjärjestyksessä Minun kaikkein tärkeintä teille, 
yhteydenpidon vakiinnuttaminen. Kuinka te voitte tehdä Minun tahtoni, jos te ette voi erottaa 
Minun ääntäni? No niin, on kyse enemmästä kuin äänestä, on kyse sydämenne liikkeestä, 
hienovaraisesta kaipuusta tai joskus syvästä polttelusta, joka voi tyydyttyä vain Minun 
läsnäolossani.” 

”On imeyttämisen aikoja. Armon ja viisauden, rakkauden ja parantumisen imeyttämisen. Kyllä, kun 
te saavutte Minun porteilleni kiittäen ja ylistäen, Minun sydämeni liikahtaa liekkeihin jälleen ja 
jälleen teitä kohtaan ja Minä välitän teille mitä ikinä sielunne eniten tarvitsevat.”  

”Jotkut teistä, jotka ovat uusia tällä kanavalla, eivät ole kuulleet tai ymmärtäneet, kuinka Minä 
kaipaan teidän seuraanne. Minä olen puhunut tästä monia, monia kertoja. Mutta sitä kestää 
toistaa, jopa niiden läsnäolossa, ketkä ovat kuulleet sen aikaisemmin.”  

”Minä kaipaan teitä. Minä tunnen kaipuun kipua teitä kohtaan. Minä tiedän esteet, joita teidän 
täytyy kukistaa tulevina päivinä ja Minä haluan olla teitä varten koko matkan. Minä haluan teidän 
tietävän, että elämässänne edessäpäin ei ole mitään, jota me emme voi saavuttaa yhdessä. Ei ole 
yhtään unelmaa, joita Minä olen laittanut sydäntenne syvimpiin paikkoihin, mihin Minä en 
myöntäisi armoja niiden saavuttamiseen.”  

”Niin monet luovuttavat elämästä, ennen kuin se on edes alkanutkaan. Te tyydytte siihen vähään, 
jota tarvitsette ylläpitääksenne fyysistä elämäänne, mutta tiedättekö te, että Minulla on niin 
paljon enemmän varattuna teille? Tiedättekö te, että jokaisella teillä on täydellinen DNA juuri 
tiettyjä saavutuksia varten, asioita, joita te ette koskaan kuvitelleet itsenne tekevän?” 

”Oi, Minä kaipaan saada teidät katsomaan paljon pidemmälle, kuin päänne yllä olevalle katolle tai 
ruualle vatsaanne varten. Se, mitä Minä olen suonut teille, tulee helposti varustamaan ne asiat, 
mutta teidän täytyy liittyä Minuun unelmianne ja suunnitelmianne koskien.”  

( Clare ) Ja tässä vaiheessa, minun vain piti kysyä Häneltä… ”Herra… aikaa on jäljellä vähän uusien 
polkujen tavoitteluun ?”  

Ja Jeesus jatkoi… ”Joillekin, se ei ole totta. On niitä tällä kanavalla useasti käyviä, jotka tullaan 
jättämään jäljelle ja monet heistä ovat tietoisia siitä. Mutta jopa enemmän kuin rajoitetun ajan 
käsite, Clare, on kyky unelmoida. Useimmat ihmiset rajaavat itsensä pieneen laatikkoon, mikä 
varustaa heidän perustarpeensa.”  

”Sillä tavalla ei tule elää. Minä loin ihmisen kukoistamaan, laajenemaan, unelmoimaan ja 
saavuttamaan suuria asioita. Mutta ihminen on tyytynyt vähempään ja he eivät ole onnellisia, 
eivät ole toteuttaneet unelmiaan. He tietävät, että heille on jotakin suurempaa tekemistä ja Minä 
rohkaisen heitä unelmoimaan.”  

”Niille, jotka tullaan ottamaan Taivaaseennostossa, heille ei ole yhtäkään Minun antamaa 
unelmaa, joita ei toteutettaisi. Jokainen ihmeellinen odotus ja mahdollisuus, tulee saamaan 
täyttymyksensä Taivaassa. Sillä Minä toivon näkeväni teidän nousevan kauneuteen, joka on 
uinuvana sieluissanne. Siksi teidät tullaan varustamaan suuresti saavuttamaan asioita, joita olette 
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ihailleet, mutta ette koskaan uskoneet mahdollisiksi. Siispä teidätkin voidaan ylentää tällä viestillä. 
”  

”Kun Minä tulen vapauttamaan vangitut, heitä ei tulla nostamaan jollekin pakolaisleirille. Ei, heidät 
tuodaan Taivaan hoveihin, annetaan uudet ruumiit, uudet vaatteet, uudet työkalut, uusi 
harjaannutus ja uudet mahdollisuudet – ja kaikkein tärkein on uusi rakkaus Minua kohtaan ja 
ihmiskuntaa kohtaan. Tietoa imeytetään, se leviää ilmakehässä; teidän ei tarvitse kysyä, te 
tiedätte. Taito on varma - kuulla, kuvitella ja toteuttaa, tulee automaattisesti, ajattelematta.”  

”Oi, kuinka ihmeellisen helppoa elämä Taivaassa on ja kuitenkin on yhä haastetta, kutsua nousta 
ylemmäs ja ylemmäs, rakkaudesta Jumalaanne ja lähimmäistänne kohtaan. Kutsu palvella ja tuoda 
iloa toinen toisellenne.”  

”Siispä, ne, jotka tulevat yhä olemaan Maapallolla, Minä pyydän teitä tutkimaan sieluanne, 
hiljentäkää henkenne ja levätkää Minun läsnäolossani. Tulkaa, että teidät täytettäisiin, 
ohjeistettaisiin, rohkaistaisiin ja parannettaisiin. Te ette voi vastaanottaa näitä asioita, jos te olette 
jatkuvasti aktiivisia, jatkuvasti ajattelette ja suunnittelette. Se, mitä Minä haluan välittää teille, 
lepää mielen tuolla puolen, sydämessä – teidän olemuksenne ytimessä. Siellä Minä odotan teitä, 
että yhdessä me kävelisimme edessänne olevaan kunniakkaaseen tulevaisuuteen.” 

( Clare ) Oi Herra, kaikki Ilmestyskirjaan kirjoitetut asiat… missä siinä on kunnia? Kaikki ne kauheat 
asiat, jotka tulevat tapahtumaan Maapallolle?  

Hän jatkoi… ”Oi, haasteet ovat kauheat ja niille, jotka selviytyvät niistä, on kunniaa, siispä on 
tietämisen tyydytys, että on elänyt täysimmillään. Te olette ottaneet Minun kädestäni kiinni ja 
menneet asettamienne rajojen yi, pitääksenne yllä elämän perusasioita. Monet tullaan 
syöksemään tuntemattomiin vesiin. Tämä saa heidät etsimään Minua, kunnes he löytävät Minut ja 
siitä me onnistumme selviytymään aallokkoisista vesistä, kunnes me kävelemme niiden päällä. 
Tiedon, parantamisen ja ihmeiden tekemisen lahjat tulevat hartaalla ja jopa epätoivoisella 
rukouksella.”  

”Jotkut teistä ovat katsoneet, kun muut rukoilivat ihmeitä ja ne manifestoituivat. Salaisesti te 
kaipasitte tulla käytetyiksi tällä tavalla. No niin tulevina päivinä, se on täsmälleen, mitä tulee 
tapahtumaan; teitä tullaan kutsumaan rukoilemaan ja näkemään, kun ihmeellinen manifestoituu 
aivan silmienne edessä. Jotkut teistä tulevat rohkeasti ja iloisesti kohtaamaan kuoleman veljenne 
ja Minun puolestani. Salaisesti te olitte kaivanneet saada sellaista rohkeutta, mutta piditte 
itseänne vain pelkurina. Se tulee muuttumaan! Luottakaa Minuun, se tulee muuttumaan.”  

”Tien joka askeleella, uudet rohkeuden ja viisauden välitykset tullaan antamaan ja te tulette 
kohoamaan korkeuksiin, jotka Minä aina tarkoitin teille. Älkää olko peloissanne siitä, mikä on 
tulossa, pikemminkin asettakaa kasvonne kuin piikivi, tietäen, että Minä tulen viemään teidät 
kirkkaudesta kirkkauteen!” 

 

 

283. Jeesus sanoo… Minä odotan teitä aikamoisella Kaipauksella…  

Ettekö voi nähdä Vihollisen Taktiikkaa? 

 
MINÄ ODOTAN TEITÄ AIKAMOISELLA KAIPAUKSELLA… ETTEKÖ VOI NÄHDÄ VIHOLLISEN 
TAKTIIKKAA  
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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Huhtikuuta, 2016.   

( Clare ) Meidän Herramme Jeesuksen kallisarvoinen rauha ja armo ovat meidän kaikkien 
kanssamme, Sydänasukkaat. Te tiedätte, millaista on, kun on kiireisenä maailmassa ja on vaikeaa 
viimein saada mieli asettumaan ja menemään ylistykseen? Olen vasta saamassa takaisin terää 
rukoukseeni, kaiken ”kiiretyöni” jälkeen.   

Ja ylistyksen aikana, pystyin viimein keskittymään ja todella menemään pyhään paikkaan Herran 
kanssa. Ja en mene yksityiskohtiin, mutta kuten olen jakanut kanssanne menneessä, että on 
olemassa paikka Hänen olemuksessaan, missä jokainen henkilö, ainutkertaisia kun ovat, täyttää 
halun Hänessä ja sitä ei kukaan toinen voi täyttää. Ja siksi Hän on niin murheissaan, kun Hän 
menettää sielun viholliselle.  

Mietin hiljaisesti Taivaaseennostoa – ja tavallaan valittamassa, tiedättehän? Ei mitään ääneen, 
mutta on kuin… ”Vie niin KAUAN, Herra, niin kauan! Niin monia pettymyksiä. Olen lopen uupunut, 
lopen uupunut, lopen uupunut kaikista viivästyksistä. Oi, milloin Sinä koskaan olet tulossa?” Ja 
tällaista mietin, oletettavasti itsekseni. Mutta kun olet Hänen läsnäolossaan – unohda se! Mikään 
ei ole itsekseen. Hän näkee ja kuulee kaiken. Ja Hän murtautui minun yksityiseen pieneen 
keskusteluuni, katsoen alas minuun, suurella myötätunnolla ja Hän sanoi…  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, miltä sinusta tuntuu.”  

( Clare ) Vastasin… ”Sinä tiedät?”  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minä tiedän tarkalleen, miltä sinusta tuntuu.”  

( Clare ) Mutta kuinka Sinä pystyt? 

( Jeesus ) ”Koska Minä odotan sinun tulevan Minun luokseni, koko sydämestäsi, rukoukseen. Minä 
odotan ja Minä odotan ja Minä odotan. Ja Minä kuuntelen sinun kertovan Minulle… ”Minä olen 
pian siellä, Herra!” ja Minä jatkan odottamista. Joskus päiviä. Siispä näet, Minä tiedän, miltä 
sinusta tuntuu.”  

( Clare ) Oi, se on kauheaa, Herra!  

( Jeesus ) ”Minä tiedän.”  

( Clare ) No niin, millaista on, kun minä viimein tulen?  

( Jeesus ) ”Taivaallista.”  

( Clare ) Hymyilin. Olin myös ajattelemassa… ”En halua olla yksi niistä, jotka opettavat Jumalasta, 
eivätkä ole rakastuneita Häneen.” Hänen rakastamisensa ja palvelemisensa on yksi asia, mutta 
rakastuneena oleminen? No niin, se on aivan toista. Minä haluan aina olla rakastunut Häneen. 

( Jeesus ) ”Minä kerron sinulle yhden asian kuitenkin, Taivaaseennosto tulee olemaan silloin, kun 
sitä vähiten odotat.”  

( Clare ) Oi Herra, lakkaa kiusaamasta minua! Ihmettelin itsekseni… ”Milloin se mahdollisesti voisi 
olla? Mikä tilanne se voisi mahdollisesti olla? Ehkä minä olen unessa? Minä en odottaisi Häntä, jos 
olisin unessa…”  

Juuri siihen aikaan, näin itseni hääpuvussa ja olimme tanssimassa ympäri tanssilattiaa. Olin 
aikeissa laittaa ”Draw Me Close To You” (=Vedä Minut Lähellesi)-laulun toistolle jälleen ja Hän 
sanoi…  

( Jeesus ) ”Anna Minun valita seuraava laulu.”  
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( Clare ) Hän valitsi Terryn laulun… ”We Glorify The Lamb” (=Me Annamme Kunniaa Karitsalle) ja 
minä ylistin Häntä. Jälkeen päin kysyin Häneltä… ”Herra, onko Sinulla mitään sanottavaa meille?”  

( Jeesus ) ”Todella Minulla on, suloinen Morsian. Minä tiedän, kuinka te kaikki olette odottaneet ja 
odottaneet ja odottaneet Minua. Ja Minä tiedän, miltä teistä tuntuu, koska Minä odotan ja Minä 
odotan ja Minä odotan teidän tulevan Minun luokseni koko sydämellänne, koko mielellänne. Se 
voi toisinaan olla hyvin pitkä odotus. Minä ymmärrän tämän maailman pohjavirtaukset, jotka 
vetävät teidät sen valtavaan valtamereen. Ja Minä haluan kertoa teille, teidän täytyy käyttää 
suurta voimaa uidaksenne pois sen aaltojen imusta.”  

( Clare ) Mielenkiintoista, että Sinä sanoit sen, aaltojen imusta. Kaksi viimeisintä päivää minä olen 
tarkoituksellisesti ollut välittämättä sähköpostiviesteistä ja internetistä, koska halusin Sinun saavan 
sen ajan.  

( Jeesus ) ”Ja olet nähnyt, kuinka vaikeaa on paeta viettelevää voimaa, joka tulee sellaisista asioista 
kuin ”sinun täytyy tehdä tämä, sinun täytyy tehdä tuo.” Se on syyllistämistaktiikkaa, jota vihollinen 
käyttää ottaakseen sinut pois Minulta. ”Sinä et ole vastannut sähköposteihisi, et ole tarkistanut 
kanavaa, et ole tiskannut, jne. jne.” Kyllä, syyllisyys toimii. Tarkoitan, ellet ole nokkelampi kuin 
vihollinen.”  

”Clare, viimeiset kaksi päivää Minä olen antanut sinulle armon uida pois aaltojen imusta, 
pohjavirtauksesta, joka niin nopeasti nielaisee sinut ja vetää sinut kauas tämän maailman 
valtamerelle ja pois Minun luotani. Minä olen auttanut sinua pitämään mielessä, ”Vain yksi asia on 
tarpeellinen ja Maria on valinnut paremman osan”.” 

”Katsokaahan Minun Rakastetut Morsiameni, tätä tämä vaatii. Taivasten Valtakunta otetaan 
todella väkivalloin – ne, jotka tekevät väkivaltaa lukemattomille vähäpätöisille asioille, joita tulee 
mieleen joka päivä, vaatien huomiotanne. Ne ovat asioita, joilla saattaa olla tarkoitus 
elämässänne, mutta jos katsotte huolellisesti, tulette huomaamaan, että ne nousevat vahvasti 
mieleen rukousaikana. Ne tulevat teitä vastaan ja taivuttelevat teidät hylkäämään Minut ja 
tekemän muita asioita.”  

”Rukousaikana te alatte hiljentämään mieltänne ja keskittymään Minuun. Se raivostuttaa 
demoneita, jotka sanovat… ”Oi, et aloita!! Sinä et ole ripustanut pyykkejä, et ole soittanut takaisin, 
et ole kuunnellut viestejäsi, et ole tehnyt päivällistä.” Ja niin edelleen ja edelleen.”  

”He käyttävät mitä tahansa voivat teitä vastaan, pakottaakseen teidät vetäytymään pois 
rukouksesta. Mitä tahansa. Ja mitä vastuullisempi ja ahkerampia te olette, mitä 
perfektionistisempia te olette, sitä enemmän te sanotte itsellenne, ”Minun ei pitäisi rukoilla nyt – 
en ole viimeistellyt taloustöitäni vielä.”   

”Minä haluan teidän, Minun Morsiameni, laittavan nuo äänet pois päästänne ja kohtelevan 
rukousaikaanne suurimpana vastuunanne, mitä teillä on. Koska se ON. Monet teistä on kasvatettu, 
ei – USEIMMAT teistä on kasvatettu näkemään ”vapaa-aika” palkkiona sen jälkeen, kun olette 
tehneet kaikki askareenne. Useimmat teistä rinnastavat rukouksen ”vapaa-aikaan”. Ei niin! 
Rukouksen pitäisi tulla ennen mitään työtä, millä ei ole aikarajaa, kuten lasten vieminen kouluun. 
Maailman tärkeysjärjestykset ovat ylösalaisin. Ja kenenkä te luulette järjestäneen ne sillä tavalla? 
Jos te ette saa hyvää henkilöä tekemään pahoja asioita, laittakaa heidät lyömään laimin rukousta 
ja se aloittaa heidän moraalisen heikkenemisensä.”  

”Laittakaa vaatimuksia heidän eteensä sukulaisten taholta ja sitten lävistäkää vaatimukset 
syyllisyydellä, niin että he eivät voi torjua heitä. En sanonut ilman hyvää syytä, että ne, jotka 
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rakastavat äitiä, isää, vaimoa, aviomiestä ja lapsia enemmän kuin he rakastavat Minua, he eivät ole 
Minun arvoisiani.”  

”Aina tulee olemaan demoneja, jotka inspiroivat tyytymättömyyteen joitakin perheenjäseniä, kun 
te ette kumarra heidän vaatimuksilleen. Oletteko te halukkaita kohtaamaan heidät ja 
menettämään heidän kiintymyksensä Minun vuokseni? Tottelevaisuus on jotakin, mitä ei jokaiselle 
anneta. Teillä ei koskaan ole mitään pakkoa totella jotakin, kun se loukkaa omaatuntoanne tai 
Evankeliumeja. Tätä varten tarvitaan suurta erottamiskykyä. Demoneiden on niin helppoa 
vääristellä tärkeysjärjestyksiä, aiheuttaakseen syyllisyyttä. ”Kunnioita vanhempiasi” ei tarkoita 
synnin tekemistä vanhempien puolesta. ”Kunnioita aviomiestäsi, vaimoasi”, ei tarkoita synnin 
tekemistä heidän puolestaan. Teillä ei ole mitään velvollisuutta elää sitä elämää, jota 
vanhempanne haluavat teidän elävän, pikemminkin teidän tulee seurata Minua elämän 
polullanne.”  

( Clare ) Sanotaan, jos esimerkiksi vanhempanne haluavat teidän olevan lääkäri ja te tiedätte, että 
Herra kutsuu teitä lähetystyöhön – teillä ei ole mitään velvoitetta miellyttää heitä. Teillä on 
velvollisuus miellyttää Herraa.  

( Jeesus ) ”Kun moraaliset velvoitteet törmäävät perheen kanssa, niin usein tekosyitä keksitään, 
että vain vältettäisiin yhteenotot ja säilytettäisiin rauha. Jos elätte ei-uskovan puolison, 
vanhemman tai perheenjäsenen kanssa, älkää langetko omahyväisenä olemisen ansaan. Löytäkää 
rauhallisia tapoja yhteenottojen ohi, kun voitte, mutta jos pakko tulee eteen, ottakaa jalansijanne 
ja kunnioittakaa Minua. Monta kertaa Minä työskentelen vihamielisen perheenjäsenen kanssa, 
antaakseni heille esimerkin ja tuodakseni heidät itselleni.”  

”Paholaiset tulevat jatkuvasti synnyttämään selkkauksia, riistääkseen teiltä rukousaikanne. Siispä, 
olkaa varautuneita pitkässä juoksussa puolustamaan sitä, mikä on oikein.”  

( Clare ) No niin Herra, entä sitomisrukouksen sanominen?  

( Jeesus ) ”Kyllä. Sitomis- ja päästämisrukoukset ovat hyvin tehokkaita pysäyttämään demonien 
liikenne kodissanne. Uskovana, kodissanne elävänä, teillä on oikeuksia pahan yli ja te voitte 
rukoilla sitä vastaan ja vastaanottaa enkelien avustamista. Mutta olette aika rajoittuneita pahoja 
henkien töitä kohtaan, joita talossanne asuvien suostumuksella on talossanne. Silti rukouksenne 
ovat voimakkaita ja hyvin usein, kenen hyvänsä puolesta rukoilettekin, poistaen heidän demoninsa 
ja heidän seuransa, he eivät tiedä, mikä heihin iski. Vain yhtäkkiä, sorto ja mielijohde tehdä pahaa 
lähtevät – ilman mitään selitystä.”  

”Tämä on Jumalan lasten perintö. Vapaus vihollisen sorrosta ja rajoituksista. On monia kertoja, 
kun Minä testaan teidän rohkeuttanne ja armeliaisuuttanne ja niinpä on oleellista, että pysytte 
lähellä Minua, niin että tiedätte, missä ajanjaksossa olette. Onko nyt aika olla sovitteleva vai aika 
seisoa jalansijoillanne?”  

”Minä kerron nämä asiat teille, Minun Lapseni, koska monet teistä elävät sortavissa ympäristöissä 
ja ovat hämmentyneitä, että totellako vanhempianne, aviomiestänne tai varustaako vaimoanne. 
Milloin tahansa pyyntö tulee, mikä vaarantaa omantuntonne tai innoittaa syyllisyyttä, olkaa 
varuillanne. Se on vihollisen juoni.”  

”Todella, mitä te olette valmiita kärsimään Minun puolestani? Oletteko halukkaita menettämään 
suosion ihmisten silmissä? Kutsukaa Minua näinä hetkinä ja Minä tulen ohjeistamaan teidät ja 
johdattamaan teidät avoimeen paikkaan, missä te voitte löytää rauhan Minun läsnäolossani, ilman 
ihmisten sotkeentumisia. Älkää koskaan pelätkö kutsua pahaa pahaksi, älkää koskaan pelätkö 
puolustaa, kun tiedätte olevanne oikeassa. Se tulee ennemmin tai myöhemmin tuomaan teille 
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yhteenottoja, siispä mitä pikemmin hallitsette pelkonne, sen enemmän vapautta teillä tulee 
olemaan pitkällä tähtäyksellä. Muistakaa: Min olen aina kanssanne, vieressänne, sisällänne ja Minä 
tulen luoksenne ja annan teille lohdun vihasta, jolle te saatatte itsenne alttiiksi Minun puolestani.”  

”Minä rakastan teitä, Minä ohjaan teitä, Minä olen kanssanne. Te olette Minun. Älkää antako 
kenenkään ihmisen väittää, että heillä on herruus ylitsenne. Te olette Jumalan lapsi.”  

 

 

284. Profeetalliset unet...  

Kolmas maailmansota, Korea miehittää & Perhe jää jälkeen 

 
02.04.2016 Unia ja Jeesuksen sanoja Olkoon Jeesuksen uskollinen ja rohkaiseva läheisyys 
kanssanne, sydänasukkaat 

Noniin, aion jakaa kanssanne muutaman unen. Näin unen noin pari tuntia sitten ja se on tämän 
viestin lopussa. Me olemme keränneet yhteen muutamia visioita ja unia, joita on lähetetty meille. 
Uskon niiden olevan hyvin relevantteja, tullen suureksi avuksi ja rohkaisuksi meille kaikille, jotka 
odottavat kristittyjen taivaaseenottoa.  

Okei, ensimmäinen uni... 
Olkoon herramme Jeesus kristuksen suloinen rakkaus meidän kanssamme. Pikainen huomio vain 
tiedoksi, että kaksi merkittävää ja odotettua herran työtä on nyt saatavilla. Ne ovat kaksi elokuvaa; 
Miracles from Heaven ja God’s not Dead 2.  

Muistatko kun kysyit Jeesukselta, että ehditkö saattamaan valmiiksi muistitikun ja Jeesus vastasi 
sinulle; “Kyllä, ne tulevat olemaan jakelussa ennen kuin Kristittyjen pelastus tapahtuu.” No, ihan 
lähipäivinä ne tulevat jakeluun ja elokuvat on julkaistu.  

Ja vielä huomioksi. Ne tulevat tällä viikolla myyntiin Amazoniin. Jossain vaiheessa tällä viikolla. En 
tiedä tarkalleen, milloin. Ja kun sanon “myyntiin”, en tarkoita tehdäksemme voittoa. Vain 
kustantaaksemme postitusmaksun. Meillä on useita ihmisiä auttamassa, jotka ovat tulleet ja 
kustantaneet tämän. Pakattu muistitikku ja pakattu äänitiedosto tulevat olemaan Amazonissa ja 
äänitiedosto ITunesissa jollain aikavälillä tällä viikolla.  

Hän jatkaa vielä... 
Ennen tämän päiväistä viestiäsi, eilen iltapäivällä töiden jälkeen rukoilin ja itkin, että olin epäillyt 
Herran sanoja kristittyjen taivaaseen otosta. (Huh, emmekö me kaikki ole olleet epäileväisiä?) Hän 
sanoi sen tapahtuvan viikkojen, ei kuukausien sisään. Monet meistä ovat odottaneet Hänen 
saapumistaan aikaisemmin. Minä puhuin Hänelle, niin kuin voisin kyseenalaistaa hänen 
päätöksiään. Hän sanoi viikkoja, ei kuukausia ja nyt on mennyt jo melkein kaksi kuukautta siitä, 
kun Herra kertoi tämän.  

Itkin katumuksesta. Sitten Herra antoi tämän ihanan viestin meille.  

No, melkein kaksi kuukautta ei ole kuukausia!! (kirjoitin tämän myös vastauksena hänelle.) Ja 
Herra sanoi, että Hän antaa lisää aikaa pienin lisäyksin, että kaikki saadaan jakeluun. Meillä on 
vielä tämä viikko saada ne ulos. Muistitikut ja äänitiedostot on juuri lähetetty Amazoniin.  

No, kun sain pääni tyynyyn viime yönä (hän jatkoi) Ennen kuin suljin silmät, kysyin Häneltä 
tempauksesta. Otatko minut? Hän antoi minulle uskomattomimman unen ikinä.  
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Olin mieheni kanssa ja yhtäkkiä ruumiini alkoi täristä. Ja välittömästi siirryin jonkinlaiseen 
vaunuun. Sitten huoneeseen kummankin, jo edesmenneiden vanhempieni kanssa. Kysyin 
mielessäni/hengessä Herralta, “Onko tämä tempaus?”  

Herra vastasi... “Kyllä.”  

Kului muutama sekuntti ja tyttäreni (joka ei halua kuulla mitään kristittyjen pelastuksesta ennen 
Johanneksen ilmestyksen suurta koettelemusta.) ilmestyi huoneeseen.  

Herra sanoi... “Kyllä, se on hän.”  

Meni vielä muutama sekuntti ja yksi veljistäni ilmestyi paikalle. Toinen veljeni ei koskaan 
ilmestynyt ja Herra sanoi... “Muista, hän ei enään usko minuun ollakseen lapseni. Hän kääntyi 
juutalaisuuteen.” Hänet siis jätettiin jälkeen.  

Muutaman sekunnin kuluttua kysyin tyttäreni pojasta, hän on kolmen vanha. Herra vastasi... “Etkö 
kuule hänen askeliaan?”  

Pysyin hyvin vaiti ja kuulin hänen askeleensa. Kun hän tuli huoneeseen, oli kuin tuulenpyörre olisi 
tuonut hänet. Hän oli yltäpäältä likainen nousun johdosta ja ravisteli itseään niin kuin koirat 
tekevät ja sitten kaikki lika oli poissa. Siinä hän sitten leikki ja kikatteli isoäidin kanssa.  

Sitten kysyin pojastani. Alkuun ei vastausta, mutta sitten Hän sanoi... “ Myös hän on jäänyt 
taakse.”  

Kummallista on se, että hän opettaa evankeljumia. En ole koskaan kuullut hänen saarnaavan, 
koska hän asuu Puerto Ricossa. Voimme soittaa videopuheluita puhelimillamme, mutta niin 
tapahtuu harvoin. En tiedä missä kirkossa hän käy. Hän ei paljon puhu siitä. Kun kerroin hänelle 
Jeesuksen viesteistä sinun kauttasi, hänen vastauksensa oli, että ne eivät ole Jeesukselta. 
Tiedäthän miten se menee. En paljon puhu hänelle. Minä vain rukoilen kunnes sydämeni halkeaa. 
Tiedän, että kaikki on Jeesuksen käsissä.  

Sen jälkeen näin mieheni maan päällä kävelemässä hänen äitinsä kanssa. Herra on niin hyvä. 
Minulla ei ole koskaan ollut samanlaista kohtaamista Hänen kanssaan, niin kuin sinä olet Hänet 
kohdannut, mutta Hän antaa sen sijaan unia. Hyvin hajanaisesti.  

Heräsin unesta kun olin kiittämässä Herraa. Heräsin ja mieheni nauroi ja leikki tyttäreni pojan 
kanssa. Olen niin kiitollinen tästä unesta.  

Niin, hän sai toisen unen lokakuussa 2014 ennen hänen matkaansa Israeliin. Se uni meni näin; 
Jeesus näytti minullle sodan DC:ssä (District Capital Washington) Alkuun luulin olevani linnassa, 
mutta nyt tiedän, että se oli valkoinen talo. Unen mennessä eteenpäin, kirjahylly ilmestyi ja katosi 
kirjoineen. Sitten uni jatkui eteenpäin.  

Hyökkäävän armeijan komentajalla oli kädessään kirjoituslevy ja sen papereissa kirjoitettuna 
kaikki, mitä oli meneillään. Sodan edetessä maaperällämme, tämä kenraali selitti minulle, miksi 
tämä kaikki tapahtuu.  

Tietenkin, joidenkin unien kohdalla Herra ei anna minun muistaa kaikkea ja tämä keskustelu oli 
yksi niistä.  

Sen jälkeen kun olin nähnyt kaiken sen tuhon ja pommittamisen, muistan, kuinka päädyimme 
DC:lle. Valkoinen talo oli melkein hävitetty ja he olivat vaihtamassa lippuja sen katolla Amerikan 
lipusta mustaan lippuun. Kirjahylly jatkoi ilmestymistään kunnes Herra antoi minun lukea, mitä 
kirjojen kansissa luki:  
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Elämän kirja Elävien kirja Kyyneten kirja Muistojen kirja Totuuden kirja  

Sitten kuulin Hänen äänensä kertovan minulle... “On tullut aika avata ne.” Sitten heräsin.  

Ja tässä uni Merkistä...  

Näin kolme lasta leikkimässä. Yhdellä pojista oli vaalean ruskeat hiukset ja siniset silmät. Hänet oli 
vedetty eroon muista ja hän seisoi joidenkin aikuisten edessä. Yksi aikuisista injektoi pojan oikeaan 
käteen mikrosirun. Sitten tämä poika kääntyi ympäri minua kohti. Hänen silmänsä olivat 
muuttuneet kiiltäviksi, kuin hänellä ei olisi sielua, ei yhteyttä maailmaan tai ihmisiin hänen 
ympärillään. Muut lapset jatkoivat leikkimistä, mutta hän vain seisoi siinä.  

Toinen uni häneltä... 

Olin koulussa ja näin vihollisemme osoittelemassa aseillaan oppilaita ja opettajia. Näin yhden 
naisen pukeuteneena muslimeille perinteisellä tavalla. Hän oli nuori ja piteli käsiasetta oikeassa 
kädessään. Hän erotteli kristittyt lapset vasemmalle antaen muslimien jatkaa matkaa. Sitten uni 
siirtyi eteenpäin ja näin aaltojen iskeytyvän rantaan. Nostin ylös sanomalehden. Katsoin sen 
päiväystä. Siinä oli ollut alkuun kesäkuu 2015. Viiva oli vedetty päiväyksen yli. Toinen päiväys oli 
kirjoitettu vuosiluvulla 2016.  

Vau! No, me tiedämme, että Herra antoi meille armoa viime kesäkuussa. Tämä on siis vielä yksi 
varmistus.  

07.01.2016  

Kävelin keittiööni mieheni kanssa. Pystyin näkemään, mitä vaatteita ylläni oli. Aivan yhtäkkiä aloin 
hehkua. Käännyin mieheni puoleen ja sanoin, “Rakastan sinua.” Sitten katosin välittömästi ja näin, 
kuinka vaatteeni putosivat lattialle. Kelloni osui kolahtaen lattiaan viimeisenä.  

Vau! Uskomatonta! 

08.01.2016 

Näin otsikon sanomalehdestä. Siihen oli kirjoitettu “Israel piiritetty.”  

09.01.2016  

Otin unessani osaa juhlatilaisuuteen. Ihmiset juhlissa puhuivat jostain kauheasta tapahtumasta 
maailmalla. Katsoin pöydällä makaavaa sanomalehteä. Otsikossa luki: “Yhdysvallat sodassa.” Näin 
lehden kansikuvassa lentokoneiden tulevan yhdysvaltoihin pohjoisesta. Artikkeli jatkui kolmesta 
kuuteen sivua.  

Jokut naiset keskustelivat ja sanoivat; “Kuinka kauheaa tämä on.” Minä sanoin heille; “Siitä teidän 
ei pidä olla huolissanne. Teidän pitää saada asianne kuntoon Jeesuksen kanssa, koska Hän on 
tulossa hakemaan omansa. Siis suosittelen teille tästä eteenpäin antamaan elämänne jokainen 
hetki Jeesukselle, koska meillä on hyvin vähän aikaa jäljellä.”  

Tässä yhden kuulijakuntaamme kuuluvan uni... 
Hyvä Clare ja tiimi. Muistan kun annoit viestin koskien joitakin meistä, jotka ovat “valinneet” jäädä 
jälkeen johdattaakseen ihmisiä Jeesuksen luo pelastukseen. Se oli sopimus Jeesuksen kanssa ja 
tehty ennen kuin olimme edes syntyneet. Se viesti puhutteli minua, mutta se mitä tapahtui 
seuraavaksi, varmisti asian täysin.  

Muutama päivä aikaisemmin kyselin Herralta paljon kysymyksiä kuten... Vakuutatko perheelleni, 
että halloween on paha? (Tämä on äiti, joka nyt puhuu.) Kerrotko minulle, jos mielytän sinua? Niin, 
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eräänä yönä minun seitsämän vuotiaalla pojallani oli hienoista kuumetta ja hän meni nukkumaan 
viideksi – kymmeneksi minuutiksi. Nukkuessaan hän mutisi; “Tiedätkö, mikä risti on?” (LoL... Vau!) 
Ja vastasin, “Kyllä, tiedän.” Hän toisti; “Tiedätkö, mikä risti on?” Ja sanoin; “Kyllä!” Sitten hän 
sanoi; “Tiedätkö, mikä kruunu on?” Minä sanoin, “Kyllä, tiedän.” Sitten hän sanoi; “Ne ovat sama 
asia!”  

Tässä kohtaa tiesin, että jotain on tekeillä. Kenen kanssa hän oikein puhui? Tämä on jotain todella 
syvällistä!  

Niin, herätin hänet ja ensin hän oli pökerryksissä. Sitten kysyin häneltä, että kenen kanssa hän 
oikein puhui ja hän sanoi: “Jeesuksen, Äiti. Eivätkö kaikki tee niin?” Sanoin, “No Ei...!” 

Tietenkin kysyin häneltä paljon kysymyksiä. Hän kertoi, että Jeesuksella oli jaloissa ja käsissä 
kynnet ja hänellä oli kyyneleitä silmissään. Hän oli kaunis ja kirkas. Kysyin häneltä, mitä Jeesus 
sanoi minusta. Hän sanoi: “Sinun äitisi tulee tekemään jotain ihmeellistä minulle jonakin päivänä.” 
Sitten kysyin teinityttärestäni, joka ei ole kaikkein rakastettavimpia näinä päivinä. Hän vastasi: 
Jeesus sanoi, että kaikki tyttäreni ja mieheni tulevat olemaan pyhimyksiä jonakin päivänä ja 
kuolevat Jeesuksen tähden.”  

Ja niin tulee tapahtumaan myös pojalleni ja minulle. Ja että hänen isovanhemmistaan tulee suuria 
pyhimyksiä minun ja mieheni johdosta. Jeesus itki kun näytti hänelle helvetin. Hän itki, koska vihaa 
kun ihmiset juotuvat sinne. Hän myös kertoi minulle, että hän näytti kaksi kaupunkia punaisella 
merella (Sodoman ja Gomoran). Hän sanoi, kun Jumalan lapset ovat taivaassa, Jumala lähettää 
tulipalloja maahan tappamaan kaikki pahat ihmiset.  

Ja silloin Jeesus oli surullinen, koska niin monet sielut joutuisivat helvettiin. 
Clare, Minulla on aina ollut kutsumus saarnaamaan, mutta tähän mennessä kovin moni ovi ei ole 
auennut.  

No, tiedätkö mitä? Hyvin pian sinulle aukeaa Paljon ovia. Hyvin, hyvin pian. Uh, antakoon Herra 
sinulle rohkeutta. Miten uskomaton tulevaisuus!  

Ja nyt jaan oman uneni, jonka sain tänä yönä...  

Ezekiel ja minä olimme ruokailu huoneessa jonkinlaisessa pienessä kokoontumisessa vanhan 
katolisen kirkon läheisyydessä. Siellä ollut pappi oli laittamassa pois rukouspalvelussa käytettävää 
messupukua ja puhui piispasta. Minulla oli tunne, että he olivat valmistelemassa kirkollismenoa, 
jossa olisi osallisena muitakin pappeja. Mutta me olimme ryhmässä, joista jotkut olivat juuri 
vankilasta vapautuneita henkilöitä.  

Jotenkin ymmärsin, että yksi miehistä, todella kovan näköinen hahmo, suunnitteli kirkon 
ryöstämistä ja odotti kavereidensa ilmestymistä ovelle. Se oli ennemmin aika köyhän näköistä 
seutua. Ei kovin kaukana huvipuistosta ja suuresta asuntovaunuasuinalueesta. Menin ulos yhden 
naisen kanssa varoittaakseni heitä siitä, että yöllä saattaa tapahtua ryöstö entisen vangin ja hänen 
kavereidensa toimesta.  

Me kävelimme läpi pitkän pihanurmen ja seisoimme kirkkotiellä, joka kiersi kukkulan päällä olevaa 
kirkkoa. Alapuolellamme oli meri – se näytti lahdelta, koska vesi oli hyvin tyyni ja pystyin 
näkemään maata kummallakin puolella. Ja kaunis auringon lasku oli juuri asettunut.  

Käännyin ystäväni puoleen ja sanoi, “Miten kaunis paikka! Rakastaisin asua täällä.” Sen sanoessani, 
salama iski noin 12 mailin (19km) päässä rannikolla. Salama laajeni hieman, mutta jatkoi 
kohoamistaan pylväsmuodostelmassa. Sitten sipulimainen osa jatkoi kohoamistaan ja sitten toinen 
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samanlainen osa ja lopulta se laajeni sienipilveksi. Suhteellisen pienikokoiseksi. En kuullut mitää 
ääntä, näin vain valon.  

Me kaksi seisoimme siinä hölmistyneinä ja sitten näimme ihmisten ilmaantuvan rantavesistä, yksi 
kerrallaan nousivat rannalle. Oli niin pimeää, etten pystynyt kertomaan, olivatko he pukeutuneet 
maastokuvioon vai mustaan, mutta sain selvää yhden miehen piirteistä ja he olivat korealaisia. 
Meitä oltiin miehittämässä!! Näytti siltä, että olisimme Floridassa, suojaisassa lahdessa ja räjähdys 
tapahtui meistä oikealla kun katsoimme mertakohti. Saatoimme olla josain Miamin 
pohjoispuolella, mutta se ei ollut iso räjähdys tai avomerta mitä näin. Ennemmin lahti meksikon 
lahden puolella. Mahdollisesti jossain Houstonin tuntumassa. En osaa sanoa.  

Ja huomioksi tähän, olen nähnyt ennenkin unia pohjois-Korean joukkojen miehittävän 
yhdysvaltojen eteläosia, kuten missisippin ja Arkansanin seutuja. Tarkka-ampujat piiloutuneina 
metsiin ja he olivat pohjois-Korealaisia.  

Ennen kuin heräsin, kuulin; “Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään.” 
Luuk. 17:27 Ja minä ajattelin itsekseni, “Vapautuen vankiloista ja suunnitellen seuraavaa ryöstöä, 
myös?”  

Sitten heräsin 

Kysyin Herralta, “Onko sinulla mitään lisättävää tähän, Jeesus?”  

Hän aloitti, “Minua inhottaa se päivä, kun tämä koittaa. Koko sydämestäni toivon, että olisi keino 
välttää tämä. Toivoisin, että asiat olisivat toisin. Mutta koska muutamat ovat rukoilleet ja 
pyytäneet anteeksiantoa, (muutamat suhteessa koko väestöön) monet säästyvät kärsimyksiltä 
tässä niin kokonaisvaltaisessa sodassa. Olen pikkuhiljaa siirtänyt monia pois alueilta, jotka kokevat 
kovimmat kärsimykset. Mutta vaikutukset ulottuvat koko maahan. Kaupankäynti lakkaa, tulee 
olemaan ruoka pula ja vesi pula. Taudit, pelko ja paniikki leviävät laajalle. Köyhät tulevat kärsimään 
kauheasti, koska heille ei ole mitään ylimääräistä annettavaa.” Herra, tästäkö sinä halusit puhua 
minulle?  

“Sen pitäisi olla selvää.” Hän sanoi. “Kuulen ilkkumista jokapuolelta, ‘viimeisten päivien pilkkaajat 
nauravat ja sanovat “Onko Hän muka tullut, niin kuin lupasi? Isämme ovat nukkeneet pois, ja 
kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti.”’ 2 Piet. 3:4  

“Annan sinulle nämä varoitukset, koska aika on hyvin lähellä. Juuri niin kuin koit shokin 
katsellessasi veden yli rannalla, samoin tulee koko kansakunta olemaa shokissa samaan aikaa kun 
sotajoukkonne on hajautettu ympäri maailmaa, kykenemättöminä puolustamaan omaa maataan.”  

“Myös tämä on orkestroitu amerikan kuolemaksi. Jos vielä olisit polvistunut, amerikka, ja katunut 
maanmiehesi puolesta, pahin olisi voitu välttää. Yksinkertaisesti vain ei ole riittävästi oikeamielisiä 
tässä maassa kääntämään suuntaa pahuudelta.”  

“Ja niin se koittaa.” 

Ja se oli unen ja viestin loppu. 

 

 

285. Miami tullaan pian pommittamaan & Suurin Rakkaus 

 
MIAMI TULLAAN PIAN POMMITTAMAAN & SUURIN RAKKAUS  
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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Huhtikuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon meidän Herramme Jeesuksen rauha ja suloinen läsnäolo teidän kaikkien 
kanssanne.  

Minun sydämeni on hieman raskas tänä iltana. Herra oli puhumassa Miamista ja Ezekiel sai viestin 
Häneltä. Kun olin ylistämässä Häntä, me olimme tanssimassa, mutta Hän oli hyvin lyöty tänä iltana. 
Ja sitten veri alkoi virtaamaan Hänen haavoistaan ja ymmärsin, että Hän kärsi syvästi. Pyysin Häntä 
- pyydän, yhdistä minun sydämeni Hänen sydämeensä, että voisin jakaa Hänen taakkansa.  

Herra aloitti… ”Ei ole erehdys, että Miami nousi esille tänä iltana, Clare. Minun sydämeni ON hyvin, 
hyvin raskas siitä, mitä on vielä tapahtuva siellä. Minä halusin Ezekielin viestin lähetettäväksi tänä 
iltana, niin että ne, jotka elävät siellä ja käyvät tällä kanavalla usein, saisivat rauhan siitä, mitä on 
tulossa.”  

”Kyllä, se on kauhistuttavaa, mutta Minä tulen todellakin poistamaan heidät heidän ruumiistaan, 
mieluummin kuin näkisin heidän kärsivän. Jotkut tulevat kärsimään, mutta se ei ole Minun 
Morsianteni osa. Hän on kaaoksen keskellä vain tapauskohtaisesti. Hänen ei ole tarkoitus kärsiä 
tätä. Kuitenkin jopa syyllisille Minä tulen antamaan armoa. Se, mikä Minua enemmän huolettaa, 
ovat pelastamattomat.”  

( Clare ) Herra, minä tiedän, että olen heikko, mutta haluan seisoa Sinun kanssasi, rukoilla Sinun 
kanssasi, lohduttaa Sinua – mutta minulla ei vain ole, mistä ottaa. Pyydän, voinko saada armon 
rukoilla, niin kuin minun pitäisi, jopa syvältä sydämestäni?  

( Jeesus ) ”Sinä olet liian juuttunut kiinni maailmaan, Minun Rakkaani. Sinun täytyy kieltää itseltäsi 
monia asioita. Mutta Minä tulen vastaamaan sinun pyyntöösi, koska sinä haluat sitä sydämestäsi ja 
huolimatta heikkoudestasi, Minä haluan vetää sinut lähemmäs, lähemmäs Minun Sydäntäni, 
jakamaan Minun murhettani. Se on yksinäinen paikka. Miksi luulet, että Minun laitoin sinut 
rukoilemaan Ristin Asemat-rukousta? Siinä on monia, monia armoja, monia armoja, jotka 
sovitetaan sinulle Minun sydämeni kanssa ja surun, jota Minä kannan kadotettujen puolesta. 
Rukoilisitko sitä joka päivä? Minä tulen siunaamaan sinut Minun tuntemuksillani ja sinä tulet 
olemaan kovin hyvin yhdistynyt Minun sydämeeni.”  

( Clare ) Kyllä, Herra, minä rukoilen ja myös tutkin, kuinka voin poistaa itseni maailmallisista 
häiriötekijöistä.  

Hän vastasi… ”Saanko Minä sanoa, sinä olet parantunut paljon? Minä en halua lannistaa sinua, 
mutta on vielä paljon, jota ilman pärjäät; sen tekemistä, tämän tekemistä. Minä mieluummin 
soisin, että olisit tehnyt ”asioiden tekemiset” jo, jos tiedät, mitä Minä tarkoitan.”  

( Clare ) Tiedän, olen tuntenut tätä monen päivän ajan. Kiitos Sinulle, että teit sen niin selväksi.  

( Jeesus ) ”Minä haluan sinun olevan KOKONAAN Minun. Anna maailman mennä omaa tietään, 
mutta tukeudu sinä Minuun. Oi, on niin paljon lohtua siitä, kun sinä olet todella läsnä Minulle, 
leväten Minussa, ollen hiljaa Minun edessäni. Se on paikka, missä me voimme olla 
yhteydenpidossa toinen toistemme kanssa ja mitä vähemmän olet tekemisissä maailman kanssa, 
sen parempi ja sen läheisemmiksi me tulemme.”  

( Clare ) Ja haluan tässä vain tehdä huomion. Tässä Hän puhuu asioista, jotka eivät todella ole 
tarpeellisia, mutta jotka olisivat tavallisesti asioita, jotka tehtäisiin, kuten kasvien ruukutus, 
ikkunoiden pesu, talon suursiivous. Olen siirtänyt nämä asiat sivuun, koska tiedän, että me emme 
ole täällä paljon kauempaa ja minä mieluummin käyttäisin sen ajan Hänen kanssaan. Mutta silti 
minua houkuttaa tehdä pari asiaa, kuten tekisin joka vuosi kevätaikaan. Kuten nyt on, en edes 
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poistu talosta mennäkseni ostoksille, sillä Valerie auttaa minua siinä. Sen seurauksena minulla on 
enemmän aikaa kaikille teille ja Herralle.  

Ristin Asemat on muuten rukous, jonka opin, kun me osallistuimme katoliseen kirkkoon. Se on 
meditaation Jeesuksen Kärsimyksistä.  

Meditaatiot ovat tapahtumia matkan varrella, kuten: kun Hänet tuomittiin kuolemaan, kun Hän 
halasi ristiä, kun Hän lankesi ristin painon alle, kun Hän tapasi Jerusalemin naisia ja kertoi heille, 
että älkää itkekö Häntä, vaan itseään, kun Simon määrättiin kantamaan ristiä, kun Hänet 
ristiinnaulittiin ja kun Hän nousi kuolleista. Kaikki nämä asiat ovat kirjoitettuina Pyhissä 
Kirjoituksissa ja niitä muistellaan Ristin Asemat-rukouksessa.  

Se on kaunis omistautuminen ja olen harvoin tuntenut olevani niin lähellä Herraa, kuin mitä 
tunnen, kun muistelen Hänen Kärsimystään tällä matkalla. Minä löydän myös Hänen voimansa 
kärsiä vainoa, torjuntaa ja muita asioita, joita me käymme läpi Maapallolla, tietäen, että Hän teki 
äärimmäisen uhrauksen ja silti rakasti vihollisiaan. Muistan, esimerkiksi, kuinka Hänet tuomittiin 
kuolemaan viattomana, kun Hän seisoi Pilatuksen edessä ja minä rukoilin ”Herra, kun seisoit 
Pilatuksen edessä, Sinä et puolustanut itseäsi, vaan vapaaehtoisesti sallit vääriä syytöksiä 
lingottavan Sinua kohtaan ja silti Sinä rakastit. Pyydän, myönnä minulle armoa rakastaa niitä, jotka 
epäoikeudenmukaisesti syyttävät minua.”  

Sitten rukoilen Isä Meidän-rukouksen ja menen seuraavaan meditaatioon.  

Olen vältellyt tätä rukousta viime vuosina, koska se oli niin kivulias, mutta nyt Hän pyytää sitä ja 
minä tulen tottelemaan. Kuitenkin siinä on tiettyä suloutta meditoidessa sitä, mitä Hän kärsi 
meidän vuoksemme. Ja olen ehdottoman luottavainen, että Hän kärsii tällä samalla tavalla 
hengessä kirkkojen jakaantumisista erilleen, marttyyreistä, joita kidutetaan ja tapetaan, lapsista, 
joita käytetään seksiorjina ja kaikista kauheuksista, joita on meneillään.  

Jotkut ihmiset sanoisivat, ”Mutta se on ohi, Hän on noussut kuolleista.” Kyllä, Hän on noussut 
kuolleista, mutta Hänen täytyy katsoa, kun Hänen ihmisiään kidutetaan ja murhataan ja Hän itkee. 
Hän nyyhkyttää katkerasti niiden vuoksi, jotka kärsivät, niin myötätuntoinen on Hänen 
Jumalallinen Sydämensä.  

Jeesus jatkoi tässä vaiheessa… ”Tämä rukous on niin Minua miellyttävä, koska se kompensoi väärät 
menestyksen opetukset, joita kirkkoon on soluttautunut. Enkö Minä sanonut, ”Kiellä itsesi, nosta 
ristisi ja seuraa Minua?” Kuitenkin nykyään, missä saarnataan Ristiä? Kaikki te Minun lapseni olette 
paljon voimistamisen tarpeessa, että ette antaisi periksi kristittyinä. Morsiamen täytyy täysin 
muistuttaa Sulhasta ja Minä en tullut tänne Maapallolle tyydyttämään maallisia, lihallisia halujani. 
Minä tulin palvelemaan ja kuolemaan Teidän puolestanne. Minä kuolin puolestanne ja aukaisin 
Taivaan portit koko ikuisuudeksi – ja nyt Minä pyydän teitä kieltämään itsenne ja seuraamaan 
Minua. Onko se niin kohtuutonta?”  

”Näistä keveistä ja hetkellisistä huolista teidät palkitaan ikuisella autuudella. Mutta Minä en ole 
kutsunut teitä tulemaan vain yksin Minua varten. Minä toivon, että te tuotte muita mukananne ja 
tämä on todella ahertamiskutsu uhrata ja olla sinnikäs. Kun ihmiset näkevät anteliaisuutenne 
Minun esimerkkini seuraamisessa, he liikuttuvat tulemaan Minun luokseni, he näkevät teidän 
motivaationne Rakkautena Minua ja veljeänne kohtaan ja se vetää kaikki ihmiset Minun luokseni. 
Runsas elämä ei ole lihaa ja juomaa, vaan oikeamielisyyttä, rauhaa – jopa kaaoksessa, iloa – jopa 
kärsimyksessä. Kyllä, todella, tämä rukous vahvistaa teitä matkaa varten.”  

”Kuitenkin matkanne, Minun Morsiameni, on tulossa loppumassa. Siispä tehkää, mitä pystytte, 
sillä hetki on pian käsillä, kun ette enää voi tehdä ja te tulette katumaan sitä, mitä ette tehneet. 



 
210 

 

Katsokaa juuri nyt kärsivien marttyyrien rohkeutta ja voimaa ja voimistakaa velttoja käsivarsianne 
ja pettäviä polvianne. Nouskaa ylös ja tukekaa ristiänne, paljon hedelmää tulee sen keskuudesta.”  

( Clare ) Ja sitten Hän halusi minun jakavan Ezekielin saaman viestin kanssanne.  

Ezekiel aloitti… Minun Jeesukseni, Sinä olet pyytänyt meitä istumaan Sinun kanssasi tänä iltana ja 
yksinkertaisesti odottamaan Sinua ja pitämään Sinulle Seuraa. Herra, mitä on Sinun Sydämelläsi ja 
Mielessäsi tänä iltana?  

Välittömästi aloin näkemään Sinut ja minut, Herra, seisomassa jonkinlaisessa hiekkaisessa 
marskimaan ruohossa, aivan vesirajassa, poukamassa Jacksonvillen ulkopuolella, Floridassa. Kello 
oli noin 7 illalla ja aurinko oli hyvin alhaalla horisontissa, jättäen ohuen, utuisen häivähdyksen, kun 
vuorovesi laskee. Oli vielä riittävästi alkuillan päivänvaloa, että kykeni näkemään maileja alas 
rannikkoa pitkin ja Sinä etsit taivaanrannasta jotakin. Seisoen vieressäni, perinteisessä kaavussa ja 
päällysvaatteessa, Sinä olet laittanut kätesi lanteillesi, satunnaisesti kurkottaen varpaillasi, 
katsoaksesi hiukan paremmin yli hiekkaisten kukkuloiden.   

Seuraan Sinun katsettasi oikealle, katsoen etelään ja yhtäkkiä – etäällä kaukana se alkaa 
ilmestymään. Pieni nouseva savunkiehkura, kasvaen ylöspäin ja leveämmälle sekunti sekunnilta. 
Emme ole kuulleet minkäänlaista räjähdyksen tyyppistä ääntä, vain vaimean tuhahduksen, jota 
seurasi hienoinen hiekan kohoaminen jalkojemme alla – vaivoin huomattava.   

Minun välitön ajatukseni oli… ”Miami”! Itse asiassa joku oli juuri lähettänyt unen meille, jossa 
sotakoneet olivat lentämässä pään yläpuolella, kun nainen vaistonvaraisesti kuuli nimen ”Miami”. 
Sisälläni on vajoava tunne, Herra, ja sydämeni on kipeä nyt, kun katson kun se, mikä äsken oli 
kaukainen savupylväs ja nyt siitä on tullut massiivinen, täysin tunnistettava Sienimäinen Pilvi. Siitä 
ei voi erehtyä. Vain yksi asia voisi aiheuttaa sen kaltaisen pilven ja se silti voidaan havaita 340 
mailin päästä. Onko tämä Miamin pommitus, jonka näytit meille muutama vuosi sitten?  

”Kyllä se on.” Jeesus vastasi. ”Minä olen rukoillut ja rukoillut, että jotenkin kaikki tämä voitaisiin 
välttää. Mutta kun asiat ovat kuten ovat, asiat eivät voi pysyä liikkumattomina ikuisesti. Minä olen 
antanut jokaisen varoituksen, jokaisen Armon; kutsunut ja vastaanottanut jokaisen 
paastouhrauksen ja uhrauksen, ympäri koko maailman Minun uskollisiltani. Lopulta, Minun 
Armoni pohjattomia valtameriä on enimmäkseen ylenkatsottu, sivuutettu ja pilkattu. Minä lähetin 
heille profeettoja, Opettajia, merkkejä Taivaalta ja merkkejä Maapallolle.”  

”Minä olisin siirtänyt koko Universumin näiden puolesta, joita Minä rakastan syvästi koko Minun 
Sydämelläni. Monia Minun Profeettojani ja Opettajiani he vainosivat raa’asti, Monia Minun 
palvelijoitani on raa’asti kidutettu kaikilla mahdollisilla tavoilla ja kyllä, monet ovat maksaneet 
äärimmäisen hinnan. Musertavien kärsimysten ja häpäisemisen jälkeen, nämä uskolliset ja 
viattomat sielut kohtasivat yhtäkkiä mitä hitaimpien ja kauhistuttavimpien kuolemien pitkiä ja 
pitkittyneitä tuskia. Kuitenkin, jopa ennen kuin terä kosketti heidän niskojaan, heidät armollisesti 
kuljetettiin ulos ruumiistaan ja armollisesti pelastettiin viime hetkellä.” 

 ”Sillä omalla Kädelläni Minä vedin heidät ylös ja Minun mitä Armollisimpaan Sydämeeni, 
viimeiseen ja varmimpaan sielun turvapaikkaan. Sadat sivustakatsojat todistivat näiden 
marttyyrien kasvojen katsovan ylöspäin, hymyilevän säteilevän enkelimäistä hymyä, jopa rukoillen 
äänekkäästi ja rohkeasti, huutaen heille, jotka katsoivat väkijoukossa ”Pelastakaa itsenne tältä 
pahalta sukupolvelta! Antakaa elämänne YHDELLE, TODELLISELLE JUMALALLE, Jeesukselle 
Kristukselle, Kuninkaitten Kuninkaalle, Herrojen Herralle! Pelastajalle, Lunastajalle ja Todelliselle 
Messiaalle!”.”  
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”Yksi sellainen kallisarvoinen tytär, nähdessään Minun tulevan, yksinkertaisesti reagoi toistamalla 
Minun Pyhää Nimeäni… ”Jeesus, Jeesus, Jeesus!” kun meidän sydämemme ja silmämme 
kohtasivat ja Minä hellästi vedin hänet turvaan Minun mitä rakastavimmille käsivarsilleni, 
tuudittaen hänen kaunista sieluaan Hänen Jumalansa rinnuksilla. Kuinka he olisivat voineet tietää, 
kun he heräsivät sinä aamuna, että nämä olisivat heidän elämänsä viimeiset tunnit täällä 
Maapallolla? Ja että he silmänräpäyksessä olisivat niin ihmeellisesti muuttaneet muotoaan ja koko 
Taivaan joukko ympäröisi heidät kaikkine kunnioineen ja heidät ikuisesti ylennettäisiin pyhimys 
marttyyrien korkealle alttarille.” 

”Nämä olivat päiviä, joiden veroisia ei ole koko historiassa, kun suurin rakkaus, mitä koskaan 
voidaan osoittaa, on todella paljastettu, kaikessa kirkkaudessaan ja loistossaan. Sillä kenelläkään ei 
ole tämän suurempaa rakkautta; antaa elämänsä Jumalansa puolesta ja sielujen puolesta. Minä 
kerron teille tämän: nämä pitävät korkeimpia paikkoja Taivaassa, ikuisesti ylistäen Minun Pyhää 
Nimeäni ja Minun Isäni Nimeä. He ovat Itse Jumalan Valtaistuimen edessä ja ikuisesti säilyvät 
Hänen kanssaan siellä.” 

 

 

286. Jeesus sanoo… Minun Valtakunnassani ei ole Luusereita 

 
MINUN VALTAKUNNASSANI ON VAIN HALUKKAITA & HALUTTOMIA, MUTTA EI LUUSEREITA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Huhtikuuta, 2016.  

Herran viisauden siunaukset olkoon meidän kaikkien kanssamme, Sydänasukkaat.  

No niin, Hänellä oli mielenkiintoinen viesti tänä iltana. Meidän viime viestissämme, Hän pyysi 

minua rukoilemaan Ristin Asemat-rukousta, jonka minä tein. 

Hän sanoi… ”Kiitos asemien rukoilemisesta. Tunsitko sinä Minun läsnäoloni?”  

Alussa kyllä minä tunsin, Herra. Minä todella tunsin Sinun läsnäolosi.  

” No niin, Minä olin siellä koko ajan ja jopa pitelemässä sinua, vaikka sinä et havainnut sitä. Minä 

pitelin sinua paljon, Clare. Sinä tarvitset lohdutusta, koska omalla tavallasi sinä olet hyvin hauras 

sielu. Se mitä ihmiset näkevät, kun he katsovat sinua, ei ole sinun voimaasi, vaan Minun.”  

Herra, minä olen aina uskonut sen. Minä olen aina kertonut sen lapsillenikin. 

” Ja se on aina ollut totta. Sinä olet vahva, koska Minä elän sinussa ja me olemme Yhtä.”  

” Nyt viestiin. Minulla ei ollut tarkoitus pelästyttää teitä, Sydänasukkaat. Minun tarkoituksenani oli 

informoida teitä ja saattaa teidän tietoonne, että MINÄ OLEN KONTROLLOIMASSA sitä mitä 

tapahtuu. Minulta ei jää huomaamatta mitään, ei edes kellarissanne asuva hiiri. Minä olen 

samanaikaisesti tietoinen kaikesta elämästä ja jokaisen toimen seurauksista, siispä Minä neuvon 

teitä olemaan häiriintymättä siitä, mitä te näette tai kuulette tai mitä Minä kerron teille. 

Pikemminkin sen on tarkoitus lisätä uskoanne, että kaikki on Minun kontrollissani.”  

” Ja siitä pääsemmekin siihen, että teidän tottelevaisuutenne on Minulle kaikki kaikessa. Osa, jota 

te toteutatte, jopa hetkestä hetkeen, on Minun määrittämäni, koska te olette antaneet elämänne 

Minulle. Minä tiedän, kuinka saada teidät oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, että suurinta 
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hedelmää tullaan korjaamaan Valtakuntaa varten. Siksi, kaikki mitä tarvitaan, on teidän 

tottelevaisuutenne ja armo tulee tekemään loput.”  

” Mutta te ette voi olla tottelevaisia, jos te ette ole kuuntelemassa Minua ”hyvin huolellisesti.” 

Kuunteleminen on yksi asia, ”hyvin huolellisesti” kuunteleminen on aivan eri asia. Kun te vietätte 

enemmän aikaa Minun kanssani, teidän kykynne kuulla ja olla tietoinen siitä, mitä Minä haluan 

teiltä hetki hetkeltä, tulee hyvin viritetyksi. Tällä tavalla, te tulette kantamaan eniten hedelmää 

Valtakuntaa varten.”  

Herra, minulla on vaikeuksia kuulla ja nähdä Sinua todella selvästi. Minun sydäntäni alkaa 

särkemään, koska minä kaipaan Sinua NIIN paljon. 

” Ja tragedia on siinä, että Minä olen aivan vieressäsi, eläen sinussa, ohjaten ja suunnitellen sinun 

päivääsi. Lähettäen oikean henkilön oikeaan aikaan hajottamaan tilanteita.”  

Joo-o, tänään oli tilanne ja sanoin… ”Kyllä, tässä on Sinun sormenjälkesi yltympäri. Hän on 

tottelevainen astia.” 

 ” Ja erittäin hyvä esimerkki sinulle, Minä saattaisin lisätä.”  

Minä tiedän Jeesus, Minulta ei ole jäänyt huomaamatta se seikka ollenkaan. Minä sisäistän sen 

kaiken. Pyydän, auta minua ottamaan se käyttöön.”  

” Me olemme työskentelemässä tässä yhdessä. Rakas, yhteisyrityksessä yhteistyössä Minun 

Henkeni kanssa. Se mikä on hyvää, on sinun sydämen asenteesi. Minun rakkaat, ettekö te tiedä, 

että teidän asenteenne Minun ohjeitani ja korjauksiani kohtaan, määrittävät teidän hengellisen 

kasvunne, eivät teidän kykynne? Minä pyydän taipuisia sydämiä, jotka ovat innokkaita 

tottelemaan Rakkaudesta Minuun. Tällaisella sydämellä, Minä voin tehdä mitä tahansa. Teidän 

sydäntenne taipumukset merkitsevät.”  

” Te murehditte niin paljon virheitänne ja epäonnistumisianne, mutta Minä käytän niitä kaikkia. Ja 

joissakin tapauksissa, Minä tarkoituksella sallin ne, nöyrryttääkseni teitä. Minä en voi kaataa 

Minun parasta viiniäni lohkeamia sisältäviin astioihin: astioihin, joihin ovat lohkeamia aiheuttaneet 

toisten tuomitseminen, karskius, sekä se, ettei ole kykyä ottaa oppia vastaan, itsepäisyys, ylpeys ja 

omapäisyys. Ensin astian täytyy olla kokonainen ja säyseä, sitten Minä voin kaataa Minun 

hienointa viiniäni sen kautta.” 

” Mutta Minä haluan teidän ymmärtävän – Minä tiedän, ennen kuin te lankeatte, että te tulette 

lankeamaan. minä olen jo varustanut teidän elpymisenne. Mutta mikä tekee siitä vaikeaa, ellei 

mahdotonta, on kun te juoksette Minun luotani pois lankeamisen jälkeen, häpeän vuoksi. Minä 

tiesin, mitä te tulisitte tekemään, jo ennen kuin te teitte sen. Minä yritin estää teitä, mutta te ette 

olleet kuuntelemassa hyvin huolellisesti. Nyt Minun koko tarkoitukseni teidän kanssanne on 

ennallistaa teidät armoon.” 

” Katumuksen täytyy aina seurata lankeamista. Ennen kuin te teette mitään muuta, tulkaa Minun 

luokseni polvillanne ja katukaa sitä, että te olette loukanneet Minua. Minä olen paikalla, 

kallisarvoinen sielu, Minä olen paikalla lohduttamassa ja antamassa anteeksi teille. Älkää juosko. 

Älkää kuunnelko vihollisen ehdotuksia, jotka sanovat, ”Jumala ei tule koskaan antamaan teille 

anteeksi tuota.” Se on valhe! Minä olen odottamassa teidän vilpitöntä surun tunnustustanne siitä, 

että te olette pahoittaneet Minua ja muita käytöksellänne.”  
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” Niin usein sielu kuvittelee Minun vihani, kun itse asiassa se on Minun suruni, joka vastaa teidän 

synteihinne. Minä suren teidän puolestanne, koska Minä rakastan teitä ja Minä tiedän mitä 

vahinkoa se on tehnyt teidän sielullenne ja Minun ensimmäinen ja ainoa ajatukseni on vahingon 

korjaaminen – se tarkoittaa, että korjataan vahinko ja ennallistetaan teidät.” 

” Sillä välin, vihollinen kirkuu teidän korvaanne… ”Te olette toivottomia, te olette kadotettuja, te 

ette voi saada anteeksi. Luopukaa siitä, te ette tule koskaan saamaan sitä oikein. Hei kuulkaa, te 

voisitte yhtä hyvin saada hieman nautintoa elämässänne, kun te olette menossa Helvettiin joka 

tapauksessa. Te ette koskaan tule olemaan tarpeeksi hyviä Jumalalle, te olette luusereita.”  

” Minun Valtakunnassani ei ole sellaista asiaa kuin ”luuseri”. Pikemminkin siellä on niitä, jotka 

olivat valmiit muuttumaan ja niitä, jotka eivät olleet. Minä en koskaan jätä todella katuvia sieluja 

omilleen. Minä aina kerään palaset ja autan heitä aloittamaan alusta. Minä tarjoan aina uusia 

armoja rakentaa teitä, niin että te ette tule lankeamaan uudelleen. Minä aina neuvon teitä 

Ylpeydestä, niin te ette avaa lisää ovia. Minun Valtakunnassani ei ole sellaista asiaa kuin luuseri; 

pikemminkin, on joku, joka on halukas ja joku, joka on haluton. Loppu on Minun Käsissäni. Sielun 

taipumus merkitsee KAIKKEA.”  

” Halukkaan sielun kanssa ei ole rajaa siinä, mitä Minä voin saavuttaa, heidän kanssaan ja 

kauttaan. Haluttoman sielun kanssa, ihan sama mitä armoja Minä annan heille, he tulevat 

tuhlaamaan ne ja epäonnistumaan. Se vain on niin yksinkertaista. Ja tässä Minä en puhu 

heikkouksista – teillä kaikilla on heikkouksia. Tässä Minä puhun ajattelutavasta, joka sanoo…  

’Minä olen aina ollut tällainen, enkä minä aio muuttua, en sinun vuoksesi, en Jumalan vuoksi enkä 

kenenkään vuoksi.’ Nämä sielut päätyvät Helvettiin tai Taivaan uloimmille laitamille. He tekivät 

juuri tarpeeksi pelastuakseen, mutta eivät koskaan todella rakastaneet Minua. He aina tekivät 

juuri niin kuin he halusivat, huomioimatta suurempia asioita, mitä Minulla olisi saattanut olla 

heidän varalleen. Ydinasia on, että he tuhlasivat elämänsä ja olivat hedelmättömiä.”  

” Jos te olette yksi näitä, kuuntelemassa tätä viestiä ja te kuulette Minun ääneni kutsuvan teitä, 

tämä voi olla teidän viimeinen mahdollisuutenne tulla pelastetuksi. Se voi olla teidän viimeinen 

mahdollisuutenne todella omistautua Minulle ja antaa elämänne Minulle. Seuraavan kerran, kun 

te näette Minut, se saattaa hyvinkin olla Suuren Valkean Valtaistuimen tuomiolla, jolloin teille 

tullaan nimittämään paikka niiden kanssa, jotka toistuvasti kieltäytyivät Minun kutsuistani ja 

torjuivat Minun armoni.  Minä rakastan teitä, Minä olen teitä varten, Minä tulen antamaan teille 

anteeksi, mutta teidän täytyy tehdä päätös olla Minua varten eikä itseänne varten. Jos te tänään 

kuulette Minun ääneni, älkää kovettako sydäntänne.” 

Ja se oli Hänen viestinsä loppu ja Minua elävöitettiin katsomaan se Pyhistä Kirjoituksista. 

Ilmestyskirja 20:11-15 ” Ja minä näin Suuren, Valkean Valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka 

kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, 

seisomassa Valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja 

kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin on kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ja meri antoi 

ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat ja 

heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä 

on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen 

järveen.” 
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Siispä, minä haluan rohkaista teitä, Sydänasukkaat. Jos te tänään kuulette Herran äänen, älkää 

kovettako sydäntänne. Pyydän, kääntykää takaisin Hänen puoleensa.  

Ja lopuille teistä, jotka todella yrittävät, tämä viesti – vaikein osa tästä viestistä EI ole teitä varten. 

Siispä, pyydän – älkää järkyttykö tai tulko isketyksi vyön alle! Tämä on niille, jotka ovat todella, 

todella taistelemassa Jumalan kanssa eivätkä tee yhteistyötä Hänen kanssaan. Tämä EI ole 

heikoille ihmisille, tai… kaikki me olemme heikkoja jollakin alueella ja me lankeamme. Mutta 

meidän täytyy nousta ylös jälleen! Ja se ei ole meille, se on heille, jotka eivät välitä. He eivät välitä 

mitä he tekevät elämillään, he vain aikovat jatkaa sen tekemistä, mitä heitä huvittaa tehdä. Ja he 

ovat niitä, joille tämän viestin Suuren Valkean Valtaistuimen Tuomio tulee. Siispä, jos te tiedätte 

ketään sellaista, pyydän, rukoilkaa heidän puolestaan. Ja minä haluan ottaa tähän hetken ja 

rukoilla teidän kanssanne. Jos te olette loukanneet Herraa olemalla itsepäinen ja halunneet oman 

mielenne mukaan kaiken aikaa, te olette torjuneet Hänen armonsa. Pyydän, rukoilkaa tämä rukous 

minun kanssani.  

Anna minulle armoa, Oi Jumala, Sinun vankkumattoman rakkautesi mukaan; pyyhi pois minun 

rikkomukseni ja puhdista minut minun synnistäni. Sillä minä tiedän minun rikkomukseni ja minun 

syntini ovat aina edessäni.  Sinua ja vain Sinua vastaan minä olen tehnyt syntiä ja tehnyt sitä, mikä 

on pahaa Sinun silmissäsi; siispä Sinä olet oikeassa tuomiossasi ja oikeutettu, kun Sinä tuomitset. 

Pese minut Sinun Verelläsi ja minusta tulee lunta valkeampi.  

 

 

Anna minun kuulla iloa ja iloisuutta; anna Sinun murskaamiesi luiden riemuita. Piilota Sinun 

kasvosi minun synneiltäni ja pyyhi pois kaikki minun vääryyteni. Luo minuun puhdas sydän, Oi 

Jumala, ja uudista päättäväinen henki minussa. Älä heitä minua pois Sinun läsnäolostasi tai ota 

Sinun Pyhää Henkeäsi pois minusta. Ennallista minulle Sinun pelastuksesi ilo ja myönnä minulle 

myöntyväinen henki, varustamaan minut. (Psalmista 51).  

Minä annan elämäni Sinulle, Herra Jeesus ja pyydän Sinua tulemaan minun sydämeeni ja ottamaan 

haltuun kaiken. Amen. 

 

 

287. Jeesus selittää:  

Miksi teitä vihataan & Taivaaseennoston ajoitus hetkellä millä hyvänsä 

 
MITKSI TEITÄ VIHATAAN & TAIVAASEENNOSTON AJOITUS HETKELLÄ MILLÄ HYVÄNSÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Huhtikuuta, 2016.  

( Clare ) Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen parantava läsnäolo olkoon kanssamme, kun me 
kuuntelemme Hänen suloista ääntään ja Hänen viisauttaan.   

Huolimatta minun monista henkisistä häiriötekijöistäni, jotenkin, koska kutsuin Jeesusta apuun, 
Hän kelasi mieleni pois maailmallisista kiinnostuksen kohteistani ja veti minut Hänen varmoille 
käsivarsilleen. Ja minä ylistin Häntä. 
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Minun mieleni vaelteli ajoittain, mutta Hän jatkoi minun vetämistäni takaisin. Lopulta, hetken 
päästä, tunsin tarvetta vain puhua Hänelle.  

( Clare ) Siispä sanoin… Herra? Voimmeko me puhua?  

Hän vastasi minulle… ”Sydämesi kyllyydestä, Minun rakkaani.”  

( Clare ) Siispä käänsin musiikin pois päältä ja istuin Hänen kanssaan ja tunnustin vikani – no niin, 
selittääkseni, minulla on näitä Kindles-Lukulaitteita, joihin on ladattu kaikenlaisia asioita jäljelle 
jääneitä varten. Kenelle tahansa minun lapsistani, joka saatettaisiin jättää jäljelle. Kun menin 
Amazoniin katsomaan jotakin, joitakin todella mielenkiintoisia kirjoja nousi esiin, joiden ajattelin 
todella olevan avuksi. Latasin ne kaikkiin lukulaitteisiin ja oivalsin, ”Tiedättekö mitä? Ajatukseni 
harhautuvat. Nousin ylös nokosilta tullakseni tänne rukoilemaan – ja tässä minä olen.”  

Siispä tunsin oloni aika syylliseksi, kun tulin rukoilemaan. Sanoin ”Herra, olen niin pahoillani 
typeryydestäni, sairaudestani ja pinnallisuudestani. Oi, kuinka minä vihaan, kun olen tällainen – 
niin helposti harhautettava ja raiteilta suistettava.  

Hän vastasi minulle… ”Mutta se pitää sinut nöyränä.”  

( Clare ) No niin, jos nöyrä tarkoittaa, että oma itse inhottaa, kyllä. Se pitää…  

( Jeesus ) ”Sinun ei koskaan pitäisi olla täysi tyytyväinen itseesi, ettet lankea itsetyytyväisyyteen.”  

( Clare) OK.  

( Jeesus ) ”Ei, todella. Nämä lankeamiset ovat epäilemättä työskentelemässä sinun eduksesi, 
pitävät sinut alhaisena, nöyränä ja oi, niin tietoisena heikkouksistasi. Sielut, jotka ajattelevat, että 
he ovat vahvoja ja heillä on kaikki kasassa, he ovat matkalla pahimpaan lankeamiseen.”  

”Sinun puutteesi, Clare, ovat Minun lahjani sinulle. Voitko uskoa sen? Minä todella, todella 
tarkoitan sitä.”  

( Clare ) Ne ovat lahja?? No niin, en koskaan katsonut asiaa sillä tavalla, täsmälleen. Minä ajattelin, 
että minun vikani eivät miellytä Sinua.  

( Jeesus ) ”Mikä miellyttää Minua vähemmän, pieni OCD (=Obsessive Compulsive Disorder, pakko-
oireinen häiriö) käyttäytyminen vai Ylpeys?”  

( Clare ) Tämä on helppo. Ylpeys.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Ylpeys ja siksi on parempi sinulle, että sinulla on vikoja ja heikkouksia, 
ihmisluonto.”  

( Clare ) Mutta Herra, Sinä todella loukkasit minua yhtenä iltana, kun Sinä sanoit, että olin yhä liian 
maailmallinen.  

( Jeesus ) ”Haluaisitko, että Minä mieluummin valehtelisin sinulle tai olisin sanomatta mitään?”  

( Clare ) Kun Hän sanoi sen, minä todella ajattelin sitä. Ja sanoin, ”Täytyykö minun olla rehellinen? 
No niin, nyt kun mainitsit sen, minä mieluummin tiedän nyt, kun on aikaa parantua, kuin huomata 
myöhemmin, että petin itseäni.  

( Jeesus ) ”Kyllä, katsohan. Tämä palvelee kahtalaista päämäärää, muistuttaa sinua, kuinka heikko 
sinä todella olet, Minun Kultaseni, Clare ja kuinka paljon Minä rakastan sinua joka tapauksessa. Ja 
paljastaakseni totuuden: sinun täytyy parantua ja Minä olen tässä vieressäsi, halukkaana 
auttamaan sinua. Itse asiassa, jopa tänä iltana, Minä autoin sinua vetäytymään pois vakavista 
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häiriötekijöistä. Näethän, Minun Rakkaani? Minä autan sinua – kun pidän sinut hyvin tietoisena 
puutteistasi, suojellakseni sinua Ylpeydeltä. Kuinka voit olla ylpeä, kun tiedät nämä asiat itsestäsi? 
Et yksinkertaisesti voi. Siispä, Minä jatkan tietoisuutesi valaisemista, niin että tulet näkemään 
totuuden itsestäsi.”  

( Clare ) Minun mieleni alkoi ajelehtimaan törkeissä ja pahoissa asioissa, joita oli sanottu minusta 
viime aikoina internetissä. Ja vaikka en sanonut mitään Hänelle, Hän osoitti sitä. Joskus ajattelen, 
että Hän laittaa nämä häiriötekijät minun päähäni, niin että Hän voi vastata niihin!  

Hän jatkoi, ”Jos vihollisesi kävelisivät ylitsesi vikojesi kanssa, he olisivat oikeutettuja, mutta 
valitettavasti he ovat erehtyneet ja jopa naurettavia niistä, jotka tuntevat sinut. Mutta sinä, 
kestäen kärsivällisesti, ilman vihamielisyyttä, olet tarpeeksi todistamassa, että Minä elän todella 
sisälläsi, Clare. Kukaan ei voisi kestää näitä asioita ilman yliluonnollista rakkautta ja tulla silti 
rukoilemaan sydämen pohjasta vihollistensa puolesta.”  

( Clare ) No niin, sen jälkeen, kun Hän sanoi sen, mieleni ajelehti SUUREEN kysymykseen… 
tiedättehän, siihen, jota me kysymme itseltämme joka päivä: kuinka kauan vielä, Herra? Mutta en 
sanonut mitään. Tietenkin, Hän vastasi Minun ajatuksiini.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minä kuulen sinun tuumailusi. ”Kuinka kauan vielä, Herra?” Minä kuulen sinut. Ja 
Minä sanon sinulle, Minä sanoin ”pikkuriikkisiä lisäyksiä” ja Minä yhä sanon ”pikkuriikkisiä 
lisäyksiä”. Niin kauan kuin on vähän toivoa, vähän hedelmää ja enemmän kääntymyksiä kuin 
lankeamisia, no niin, Armon pikkuriikkiset pisarat yhä pitävät ovea auki.”  

”Sinun täytyy valita kuuliaisuutesi: kuulijakuntasi… vai Minä?”  

( Clare ) Oi, Jeesus, se ei edes ole kilpailu. Sinä olet voittanut minun sydämeni kaikiksi ajoiksi ja niin 
kauan kuin Sinun Armosi jatkaa pitämästä minut tiukasti Sinulla, Sinä tulet aina tulemaan 
ensimmäisenä.  

( Jeesus ) ”Sitten sinun täytyy lopettaa kysymästä Minulta ja tyytyä vastaukseen, että pikkiriikkiset 
lisäykset pitelevät Armon ovea auki harhailijoille. Ja siihen asti, kunnes Isä sanoo, ”TARPEEKSI!” 
sinun täytyy jatkaa kärsivällisyydessä, ei väliä kuinka eristetty ja arvosteltu sinä olet. Niin kauan 
kuin Minä olen tyytyväinen sinuun, Clare, mitä väliä sillä on?”  

( Clare ) Minä en vain halua pikkuisten tulevan soimatuiksi, Jeesus, koska Sinä sanoit viikkoja, ei 
kuukausia.  

( Jeesus ) ”Minä todella sanoin sen ja jälkeenpäin Minä sanoin ”pikkuriikkisiä lisäyksiä.” Tiedätkö 
mitä se tarkoittaa?”  

( Clare ) Ummm… pikkiriikkisiä lisäyksiä… Tunteja? Päiviä?  

( Jeesus ) ”Ei, minuutteja.”  

( Clare ) MINUUTTEJA!?  

( Jeesus ) Kyllä, Rakkaani, vain minuutteja. Ymmärrätkö, kuinka Suuri Minun Armoni on? 
Ymmärrätkö, että niin kauan kuin elämän henkäys jatkuu sielussa ja he ovat kääntymyksen 
partaalla? Ymmärrätkö, Minä olen lisännyt aikaa lisäyksillä… mutta minuuttien lisäyksillä?”  

( Clare ) Vau. Se on todella ihmeellistä, Herra!  

( Jeesus ) ”Se on todella Minun Rakkauden Sydämeni, kadotettujen puolesta, Rakkain. Jos 
ymmärtäisit rakkauden todellisen syvyyden, mitä Minä tunnen kadotettuja kohtaan, sinä olisit 
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täysin ymmällä, että Minä voisin sallia minkään vahingollisen tapahtuvan heille, saati tapahtuman, 
joka tulee nielaisemaan viattomat syyllisten kanssa.”  

( Clare ) Herra, minä tunnen, että Sinä todella puhut Sinun Sydämestäsi minulle.  

Hän hymyili… ”Todella Minä puhun, Minun puolisoni, todella Minä puhun. Siispä, mitä sinulle 
merkitsee, jos sinua kutsutaan nimillä ja mustamaalataan sepityksillä ja valheilla – onko sillä 
mitään väliä, Clare? Totisesti, onko sillä väliä vähänkään vertaa?”  

( Clare ) No niin, on sillä siinä mielessä, että nyt minä muistutan Sinua ja sitä, mitä Fariseukset 
sanoivat Sinusta.   

( Jeesus ) ”Kyllä, olet oppinut läksysi hyvin. Morsiamen täytyy muistuttaa Sulhasta. Antakaamme 
heidän jatkaa, mutta pidä sinä silmäsi Minussa, seuraa Minua. Oi, tämä on niin kovin Minua 
miellyttävää. Tiedätkö, kuinka todella hyvässä seurassa sinä olet?”  

( Clare ) Pohdiskelin sitä hetken. Pyhät Kirjoitukset sanovat: ”Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän 
palkkanne on suuri Taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.” 
Matteuksen Evankeliumi 5:12.  

Ajattelin sitä ja minun sydämeni vain suli, kun minä tiesin, että minä EN ole arvollinen kuulumaan 
siihen joukkoon. Mikä kunnia!  

Mutta sanoin, ”Oi Jeesus, Sinä olet niin ystävällinen minulle. Mutta entä pikkuiset, jotka kääntyvät 
pois ja joita nämä valheet pelottavat?”  

( Jeesus ) ”Jotkut Minä tulen tuomitsemaan siitä, että nämä ovat täysiä valheita. Ja jotkut Minä 
tulen menettämään. Kuitenkin vielä on ovia Minun Valtakuntaani, jotka pitää vielä aukaista. 
Rukoilkaa heidän puolestaan. Minä tulen johdattamaan ja opastamaan heitä, mutta heidän täytyy 
olla herkkiä.”  

”Tiedätkö miksi vihollisesi vihaavat sinua kaikkein eniten?”  

( Clare ) Erottelukyvyn vuoksi?  

( Jeesus ) ”Että sinä opetat muille tulla Minun luokseni ja oppimaan, kuinka erottaa, se on valtavaa. 
Mutta siksi he eivät vihaa sinua eniten. He vihaavat sinua sinun rakkautesi vuoksi ja tavan vuoksi, 
millä sinä kuvaat Minun Rakkauttani sinua kohtaan ja kaikkia sieluja kohtaan. Siksi sinä olet 
kaikkein vihatuin. Sinä olet murtanut lain kirjaimeen takertumisen muurit alas, siksi ihmisiä ei enää 
voida manipuloida syyllisyydellä.”  

”Pimeyden voimat ovat ahertaneet satoja vuosia, esittääkseen Minut tuomitsevana Jumalana, joka 
jatkuvasti katsoo ihmisten syntejä ja kertoo heille, että he ovat syyllisiä, eikä heillä ole toivoa. He 
ovat laittaneet koukun ihmisten suihin, manipuloidakseen heitä, ohjatakseen ja musertaakseen 
heidät. Ja sinä olet ottanut sen koukun pois ja päästänyt heidät vapaiksi, kertomalla heille ja 
havainnollistamalla heille, että Minun Rakkauteni on suurempaa, kuin heidän syyllisyytensä ja 
Minun Rakkauteni johdattaa heidät katumukseen. Se ennallistaa toivon ja jättää vihollisen ilman 
lain kirjaimeen tukeutuvaa uskonnollista vaikutusvaltaa, millä manipuloida sieluja.”  

”Tämä oli katolisen kirkon suuri synti: manipulaatio. Minä halusin, että ihmisiä vedetään Minun 
luokseni rakkaudesta, ei pelosta. Minä elin koko elämäni inspiroimatta pelkoa tai syyllisyyttä 
kaikkien miesten ja naisten sieluissa. Ainoa tuomio, jonka Minä jaoin, oli Kirjanoppineille ja 
Fariseuksille, joiden sydämet olivat mustuneet poliittisessa ja taloudellisessa voiton tavoittelussa, 
jopa Baalin palvomiseen asti. Kuinka he olisivat voineet tunnistaa Minut? He olivat isästään, 
paholaisesta.”  
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”Siispä, nyt historia toistaa itseään ja ne, joilla on kontrolloiva uskonnollinen henki, ovat löytäneet 
tiensä jokaiseen uskontokuntaan, kontrollin himoineen. Vihollisen koko pelisuunnitelma on saada 
ihminen tuntemaan itsensä niin syyllisiksi synneistään, että he vetäytyvät Minun luotani. Tai 
kieltäytyvät edes lähestymästä Minua. Kuinka yleistä on, kun olet nähnyt ja kuullut ihmisten 
sanovan, ”minä” en ole tarpeeksi hyvä Jumalalle. Kun tulen tarpeeksi hyväksi Jumalalle, käännyn 
Hänen puoleensa.” Ja sitä tietenkään ei koskaan tapahdu. Ja uskonnollinen henki on se 
ilmaisuväline, millä se saadaan aikaan. Se, mitä Minä olen opettanut sinulle, on niitä syitä vastaan 
ja siksi sinua vihataan niin.”  

”Se, että Minä kohtelen sinua Minun Morsiamenani, jonka kanssa Minun Sydämeni on läheisesti 
yhdistynyt ja että Minä tunnen sillä tavoin kaikkia Minun Ihmisiäni kohtaan, on kauhistus heille. 
Että Minä voin elää sinun kauttasi, on yhä heille kaikkein pelottavin todellisen uskon osatekijä. 
Jumala voi elää ihmisen kautta ja paholaiset eivät voi pysäyttää Häntä. Ja Jumala voi opettaa 
ihmisiä – se vapauttaa teidät orjuudesta ja oman voiton pyynnistä, joihin ihminen on addiktoitunut 
asemoitumaan uskonnon kautta.”  

”Profeetoissa on kirjoitettuna: ”JA HE TULEVAT KAIKKI JUMALAN OPETTAMIKSI.” Johanneksen 
Evankeliumi 6:45.  

”Läpi Pyhien Kirjoitusten kihlausta on julistettu ja jos olet naimisissa Jumalan kanssa ja menet 
Hänen luokseen elämään uskon elämää, kuinka sinua voidaan opettaa seuraamaan ihmisten 
tapoja? Kuinka sinua voidaan manipuloida?”  

”… sillä Hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi.” Jesaja 54:5.  

”Minähän olen kihlannut teidät miehelle (Paavali sanoi) yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen 
eteen puhtaan neitsyen.” Paavalin Toinen Kirje Korinttolaisille 11:2.  

”Ja Minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, kihlaan sinut itselleni, vanhurskaudella ja tuomiolla, 
armolla ja laupeudella.” Hoosea 2:19.  

”…ja niin kuin ylkä (sulhanen) iloitsee morsiamesta, niin sinun Jumalasi iloitsee sinusta.” Jesaja 
62:5.  

”Se on toinen syy, miksi demonit leikittelevät erottelukyvyn kanssa ja saavat Minun kanssani 
läheisyyttä etsivän vilpittömän uskovat pelästymään virheeseen lankeamista. Kuitenkin, jos sielun 
sydän on asettunut Minuun, Minä tulen ohjaamaan ja johdattamaan heitä lopulta läpi jokaisen 
petoksen ja esteen. Jos luotat täysin Minuun, tietäen, että Minä tulen saavuttamaan Minun 
tahtoni elämässäsi, sinä et tule hylkäämään läheisyyden polkua, kun erottelukykysi pettää. 
Pikemminkin sinä tulet nöyrtymään ja vedät itsesi aina vain lähemmäksi.”   

”Katsokaahan, Minä vakiinnutin pastorit ja opettajat opettamaan ihmisiä, kuinka tuntea, rakastaa 
ja palvella Minua. Kuinka etsiä Minua, kunnes he löytävät Minut. Ja auttamaan heitä pysymään 
oikealla polulla kokeneiden johtajien avustaessa heitä korjaamaan elämän kurssiaan. Minä en 
luonut pastoreita luomaan lauman käsin syöttämisen tapaa ja tekemään itsestään ainoan ruuan 
lähteen. Ei, ehdottomasti ei!!! Tällä tavalla virhe tulee kuvioihin: yksi ihminen tulkitsee kaikille 
muille ja tekee säännöt, jotka perustavat lain kirjaimeen tukeutuvia yhteiskuntia jälleen. Aivan 
kuten Fariseusten Ryhmät, jotka luottivat tietoon, politiikkaan, vaikutusvaltaan ja kontrolliin.”  

”Ei. Pastorit on luotu olemaan isiä lapsille, auttamaan heitä kasvamaan uskossa ja oppimaan 
kuulemaan ja tottelemaan Minua, ei kuuntelemaan ja tottelemaan ihmistä. Kyllä, tottelevaisuus 
on hyödyllistä äärimmäisen kypsymättömille, mutta hyvä pastori tulee johdattamaan Hänen 
laumaansa veden ääreen ja sallimaan heidän juoda omaa tahtiinsa. Kyllä, hän tulee tuomaan ajan 
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varastosta, Jumalan viisaudesta, mutta hänen ensimmäinen vastuunsa on johdattaa heidät Minun 
luokseni, niin että Minä voin paimentaa Minun katrastani.”  

( Clare ) Ja sitten Herra toi mieleen Hesekielin luvun 34… ”Ihmislapsi, ennusta Israelin paimenia 
vastaan, ennusta ja sano heille – paimenille: ”Näin sanoo Herra, Herra: Voi Israelin paimenia, jotka 
ovat itseänsä kainneet (paimentaneet)! Eikö paimenten ole kaittava lampaita? Te olette syöneet 
rasvat, pukeneet päällenne villat, teurastaneet lihavat, mutta ette ole kainneet laumaa.  

Ette ole vahvistaneet heikkoja, ette ole parantaneet sairaita, sitoneet haavoittuneita, tuoneet 
takaisin eksyneitä, etsineet kadonneita, vaan te olette vallinneet (hallinneet) heitä tylysti ja 
väkivaltaisesti. Ja niin he ovat hajaantuneet paimenta vailla ja joutuneet kaikkien metsän petojen 
syötäviksi – hajaantuneet ne ovat.  

Sen tähden, paimenet, kuulkaa Herran sana: …Minä teen lopun heidän lammasten kaitsennastaan, 
eivätkä paimenet saa enää kaita itseänsä. Minä pelastan lampaani heidän kidastansa, eivätkä ne 
sitten enää ole heidän syötävinänsä.  

Hyvillä ruokamailla Minä niitä kaitsen ja Israelin korkeilla vuorilla on niillä oleva laitumensa. Siellä 
ne saavat levätä hyvällä laitumella ja lihava ruokamaa on niillä oleva Israelin vuorilla. Minä itse 
kaitsen lampaani ja vien ne lepäämään, sanoo Herra, Herra. Se oli Hesekiel 34:2-7 & 14-15.  

( Clare ) Herra, tuo merkitsee, että heitä ei tulla manipuloimaan syyllisyydellä eikä pelolla, vaan 
heitä tullaan rakastamaan ja vaalimaan.  

( Jeesus ) ”Se on suunnitelma. Minä kutsun Minun Paimeniani pelastamaan Minun lampaani 
syyllisyyden varjosta ja pelon hedelmättömyydestä. Minä kutsun heitä rakastamaan lampaita ja 
opettamaan heille, kuinka etsiä Minua, kunnes he löytävät Minut ja kuinka ruokkia laitumilla, joille 
Minä johdatan heidät. Tätä sinä teet ja siksi sinua vihataan.”  

”Mutta älä välitä siitä, kaikki se tulee pian päätökseen. Vahvista vain tahdonvoimaasi, Clare. Minä 
olen kertonut sinulle, pikkiriikkisiä lisäyksiä ja Minulle se merkitsee minuutteja. Hetkellä millä 
hyvänsä. Päätös on silti Minun Isäni käsissä, mutta Minä tiedän, että ovi on sulkeutumassa ja Hän 
on ainoa, joka sanoo ”Tarpeeksi”.”  

”Siispä löydä rauhasi siitä ja tukeudu Minuun. Sanoisinko, että se tulee olemaan yllätys meille 
molemmille? Mutta toistaiseksi? Minuutti minuutilta on kaikki, mitä on jäljellä.” 

 

 

288. Jeesus selittää: Mielipiteet EIVÄT ole Erottelukyvyn Korvike 

 
MIELIPITEET EIVÄT OLE EROTTELUKYVYN KORVIKE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Huhtikuuta, 2016.  

Clare aloitti… ”Mitä on Sinun sydämelläsi tänään, Herra?”  

Jeesus vastasi… ”Sinun pyhittämisesi.”   

( Clare ) Voi, kyllä. Sinä olet saanut minut ajattelemaan sitä… Minun ei pitäisi – vai? 
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” Ei, sinun ei pitäisi irrottaa katsettasi Minusta, jos totta puhutaan. Mutta silloin kun teet niin, sen 

tulisi tapahtua ylentääksesi veljeäsi ja korjataksesi itseäsi. Mutta ei ahertaen ja ajatellen, että 

kuinka olla pyhä tai kuinka Minä aion tehdä sinusta vielä pyhemmän. Se on täysin ajan hukkaa.” 

” Sinä et todella käytä hyvin aikaasi, kun sinusta tulee itsekeskeinen. Sillä Minä tarkoitan, kun sinä 

yrität suunnitella omaa pyhitystäsi, kun katsot muita ja toivot, että voisit olla niin pitkällä. Se ei 

miellytä Minua. Minä olen asettanut sinut tälle paikalle, koska se on PARAS paikka sinulle olla. Sinä 

et menestyisi hyvin jonkun toisen polulla.”  

” Ja saanko Minä sanoa, että asiat eivät aina ole niin kuin ne näyttävät olevan? Siellä missä näet 

toisen sielun etenevän näennäisesti yli tasosi, sinä katsot sitä, mikä on kauempana kuin sinä olet ja 

sinä et näe muita vikoja, jotka ovat kätkettyjä. Ja vaikka näitä vikoja ei olisikaan, Minä en silti halua 

sinun vertaavan itseäsi muihin.”  

( Clare ) Mutta Herra, entä kun Sinä sanoit… ”Kun näet hyvää, matki sitä?”   

” Se on ohimennen ja Minun Henkeni voitelemana, tarkoituksellisesti naputtaen sinun olkapäähäsi 

sanoen, ”Rakkaani, tässä on hyve, jonka matkiminen olisi sinulle eduksi.” Sitten sinun tulee 

sisäistää se, mutta ei koskaan vertaillen itseäsi siihen mitä muissa näet. Se on hyvin paljon sinulle 

haitaksi.” 

” Minä saatan silti olla siirtämässä kerros A:ta siihen sieluun, sillä aikaa, kun sinä ja Minä olemme 

läpäisseet ne oppitunnit jo kauan aikaa sitten. Voi, kuinka paljon Minä arvostan sitä, kun te kaikki 

nöyrrytte ja työskentelette yhdessä, jakaen toistenne kanssa, mitä vikoja teillä on ja rukoillen 

toinen toistenne puolesta. Sellaisiksi Minä suunnittelin alkuperäiset yhteisöt olevan: turvallisia 

satamia, turvapaikkoja maailman syynäyksestä ja tuomitsemisesta. Paikkoja, missä te voisitte 

kasvaa pyhyydessä, avoimesti toinen toistenne kanssa.”  

” Kun veli loukkaa jalkansa taistelussa ja te loukkaatte oikean kätenne, te voitte auttaa häntä 

kävelemään niillä jäsenillä, jotka yhä toimivat teillä ja hän voi auttaa teitä kirjoittamaan 

jäsenillään, jotka vielä toimivat. Minä suunnittelin Ruumiin toimivan tällä tavalla, monimutkaisesti 

liittyen toisiinsa, niin että haavoittuneet ja vahingoittuneet saisivat avustusta, kunnes he 

paranevat. Kuitenkin, mitä kaikkein useimmin tapahtuu, on että joka kärsii jalkavammasta, häntä 

rangaistaan siihen pisteeseen asti, että hänen hyvät kätensä eivät enää ole hyödyllisiä yhteisölle. 

Hänet on sivuutettu liian heikkona, sopimattomana ja epäkypsänä.” 

” Voi, ettekö näe, Minun Ihmiseni? Lasta ei heitetä pesuveden mukana. Vain koska sielu on 

viallinen ja heikko yhdellä osa-alueella, ei tarkoita, että hän ei enää ole hyödyllinen Ruumiille 

muilla alueilla. Tämä on asenne, jota monet soveltavat Minun palvelijoihini. Jos löydätte yhden 

vian heistä, te sivuutatte heidät. Kuinka surullista. Kuinka te tuntisitte, jos Minä löytäisin yhden 

vian teistä ja sivuuttaisin teidät täydellisenä epäonnistujana?  

Ja arvottomana työskentelemään Minun kanssani? Kuitenkin näin te teette Minun palvelijoilleni, 

jotka, Minun täytyy kertoa teille, tuhansista, KUKAAN heistä EI ole perillä. Te tulette aina 

löytämään vikoja jostain.”  

” Nyt, salaisuus palvelutoimen vastaanottamisesta keneltäkään, on erottelukyky. Ja kuinka te 

opitte käyttämään erottelukykyä? Istumalla monta tuntia Minun jalkojeni juuressa ja 

kuuntelemalla sieluja sydämellänne. Se on todellinen koetinkivi. Kun te kuulette toisten 

vuodattavan sydämensä, te tulette tietämään totuuden virheestä. Te jopa oletatte, että kun joku 
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etenee lahjassaan, kaikki mitä hän sanoo, täytyy olla totta? Ei, ei, ei. Teidän täytyy mennä 

syvemmälle. Heillä saattaa olla lahja – mutta heillä ei saata olla Totuutta. Jälleen, teidän täytyy 

kuunnella sydäntänne. Suodattakaa se Minun kauttani, Minä annan teidän tietää, milloin te 

kuuntelette totuutta tai valhetta.”  

” Mutta tätä taitoa ei saavuteta puristamalla Minut 30 minuuttiin aamulla. Eikä sitä saavuteta 

yhteisessä ylistysryhmässä, juoksemalla Raamatun opinnoissa ja konferensseissa. Se opitaan vain 

sydämen hiljaisuudessa, missä Minä puhun teille. Kun te istutte hiljaisuudessa, Minä puhun teidän 

sydämellenne ja pian me käymme keskustelua edestakaisin, keskustelemme aivan oikeasti. Tällä 

tavalla te opitte erottelukykyä, kuuntelemalla Minua.”  

” Minä kerron tämän teille, koska monia teistä on väärä hurskaus johdattanut harhaan. Te 

tuomitsette kuten ihmiset tuomitsevat, ette niin kuin Minä havaitsen sydämestä. Minulla on 

vastenmielisyys vääryyttä kohtaan, mutta teidän täytyy kuunnella hyvin huolellisesti Minun 

sydäntäni, kuten te kuuntelette astiaa. Te tulette tuntemaan hienovaraisen ilon ja vakaumuksen, 

kun Minä hyväksyn ja hankalan tunteen, että kaikki ei ole aivan oikein, kun Minä en hyväksy.” 

” Jos te hankitte erottelukykynne väkijoukoissa, keskustelemalla muiden kanssa, kuuntelemalla 

erilaisia mielipiteitä ja erilaisia opettajia – se mihin te päädytte, ei ole erottelukyky, vaan 

MIELIPIDE. Ja kun teidän mielipiteenne ei käy yksiin sen kanssa, mitä astia sanoo, se saa teidät 

reunalle. Mutta se ei tarkoita, että Minä olisin samaa mieltä sen kanssa, mitä he sanovat. Teidän 

täytyy mennä syvemmälle.”  

” Mielipide syntyy, kun te vertaatte huomioitanne ja päätätte, mikä vaikuttaa oikealta teidän 

loogiseen mieleenne. Mielipide ei ole erottelukyvyn korvike. Erottelukyky syntyy, kun te olette 

samalla aaltopituudella Minun Sydämeni kanssa… ”Minun lampaani tuntevat Minun ääneni ja 

toista ne eivät tule seuraamaan.” Melkeinpä kaikilla Fariseuksilla oli vahvat mielipiteet Minun 

palvelutoimestani. Heillä oli yhteisymmärrys, mutta heillä ei ollut erottelukykyä – tai he eivät olisi 

ristiinnaulinneet Minua.” 

 ” Siispä, Minun rakkaat, Minä haluan teidän olevan täysin varustettuja jokaiseen hyvään työhön ja 

erottelukyky tulee heti toisena rakkauden jälkeen palvelutoimessa. Rakkaus ilman erottelukykyä 

tulee johtamaan sopimattomaan toimintaan. Erottelukyky ilman rakkautta tulee johtamaan 

karkeaan tuomitsemiseen. Teillä täytyy olla molempia ja teillä tulee olemaan molempia, kun te 

vietätte laatuaikaa nojaten päätänne Minun Sydämeeni ja kuuntelemalla Minua. Ja ylistämällä 

Minua. Joko sydämenne hiljaisuudessa tai yksin huoneessanne.”  

” Kunnes te tiedätte, että teillä on tämä lahja, olkaa hyvin huolellisia tuomitessanne toisten 

opetuksia. Jos te ette tiedä, sitten on viisainta tulla Minun luokseni sanoen, ”Herra, minä en tiedä. 

Pyydän, näytä minulle.” Älkää koskaan muodostako hätäistä tuomiota astian palvelutoimen 

sisällöstä. Tulkaa aina Minun luokseni, odottakaa Minua ja Minä tulen paljastamaan totuuden 

virheestä. Sitten te voitte olla kykeneviä juomaan Eläviä Vesiä pikemminkin kuin ihmisten 

mielipiteitten saastuneita vesiä.” 
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289. Jeesus selventää… Tapahtumien Järjestys. Kalliomoskeija, 3.Maailmansota, 

Miami, Komeetta, Tsunamit &Taivaaseennosto. Maapallon Ihmiset… KATUKAA! 

 
RHEMA-VIESTI 24.5.2020. TAPAHTUMIEN JÄRJESTYS… 3.MAAILMANSOTA, MIAMI, KOMEETTA & 

TAIVAASEENOSTO  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 8. Huhtikuuta, 2016.  

Clare aloitti… Olkoon meidän Herramme Jeesus Kristuksen rohkeus ja viisaus kaikkien kanssamme, 

Sydänasukkaat.  

Tänä iltana, törmäsin – tai se tuotiin minun huomiooni, tiettyyn profetiaan eräästä asteroidista. Ja 

Herra ei ole puhunut minulle paljon yksityiskohtia siitä. Eikä Hän myöskään ole puhunut minulle 

ajoituksesta. On tarpeetonta sanoa, olin hieman ymmälläni. Siispä, tulin Hänen luokseen ja 

sanoin… ”Herra, en tiedä, mitä ajatella näistä asioista. Se on niin hämmentävää. Me emme 

etsineet sitä, vaan se tuli meille. Minä tiedän, että Sinä annat eri palasia palapelistä eri 

profeetoille. En vain tiedä mitä ajatella?”  

Jeesus vastasi välittömästi… ”Haluaisitko, että Minä selventäisin sen sinulle? Tämä ei ole Minun 

lempiaiheeni, mutta Minä en halua nähdä hämmennystä Minun Ihmisteni joukossa myöskään.”  

”Komeetta tulee todellakin ja se tulee iskemään Puerto Ricoon. Miljoonia tulee kuolemaan. Sitä 

Minun sydämeni suree. Tämä tulee tapahtumaan ennen Taivaaseennostoa.”  

( Clare ) Ennen Taivaaseennostoa?  

( Jeesus ) ”Kyllä. Miksi sinä luulet, että Minä lähetin sen unen sinulle?”  

( Clare ) Hän puhuu siitä, että joku näki unen vuosi sitten. Ja tämä oli toinen niistä asioista, joihin 

en saanut aivan soviteltua palapelin palasia, Herran minulle antaman tiedon valossa. Siispä, 

odotin, että Hän laittaa kaiken järjestykseen.   

Tämä on Uni, jonka Hän mainitsi… Olin perheeni kanssa talossamme Pohjois-Kaliforniassa ja me 

olimme syvästi huolestuneita. Kauhean kovat ajat ja katastrofit olivat tapahtuneet 

kansakunnassamme ja me olimme onnistuneet pääsemään niiden kaikkien läpi, mutta jotakin oli 

tapahtunut idässä ja oli tulossa meidän suuntaamme ja se oli yli meidän kykymme säilyä hengissä. 

Me tiesimme, että meillä oli vain muutamia sekunteja aikaa elää.  

Katsoin aviomiestäni ja kahta teiniämme ja sanoin… ”Pyytäkäämme Jeesusta tekemään meidät 

valmiiksi tapaamaan Hänet.” Me kaikki kumarsimme päämme ja kun aloimme rukoilemaan, 

”Jeesus pyydän, tee meidät valmiiksi tapaamaan Sinut…”sisällämme oli kovaääninen VOIMAN 

RÄJÄHDYS ja me välittömästi hehkuimme! En pystynyt edes näkemään mitään ruumiittemme 

selvästi erotettavia piirteitä, koska me kaikki olimme kuin kirkkaita valkoisia hehkuvia tähtiä!  

Yritä katsoa aurinkoon – me olimme niin kirkkaita!!! Minä tiesin, että se oli sisällämme olevan 

Pyhän Hengen voima! Kristuksen ylösnousemusvoima räjähti sisällämmeja täysin muutti meidät! 

Aivan kuin meidät olisi kytketty tähden kaikkiin jännitteisiin ja Jumala käänsi katkaisijaa!  

Sitten kuului kovaääninen pamaus kuin ukkosen jyrähdys ja näin sinisen salaman välähdyksen 

menevän meidän kaikkien läpi ja välittömästi meidät ammuttiin kodistamme kuin raketit, jotka 

liikkuivat valonnopeudella.  
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Me OLIMME valoa ja me matkasimme valonnopeudella. En pystynyt aukaisemaan silmiäni, mutta 

tiesin, että kun aukaisisin, löytäisin itseni Taivaasta. Kirjaimellisesti, silmänräpäyksessä!!! Minä vain 

huusin… ”Ylistys Jeesukselle!” En vain pystynyt lopettamaan Hänen ylistämistään! Heräsin niin 

iloisena ja rauhassa ja innostuneessa odotuksessa! Se oli minun uneni loppu.   

( Clare ) Siis Sinä lähetit sen unen, niin että minä voisin saada sen?  

( Jeesus ) ”Aivan oikein. Niin että voisin pitää sinut ajan tasalla. Katsohan, pommit tulevat 

suistamaan Maapallon akseliltaan, se tulee hoipertelemaan kuin humalainen. Typerät ihmiset, 

ajattelitteko te, että teidän lapsenne voisivat jäädä henkiin tässä? Maapallo tulee olemaan hyvin 

erilainen paikka komeetan jälkiseurauksena. Mutta sinä et tule olemaan täällä kokemassa sitä. 

Aivan kuten naisen unessa, sinut tullaan siirtämään ja ottamaan pois Maapallolta. Aivan kuten 

Ezekiel näki unta, Minä tulen syöksymään ja viemään sinut ylös tämän hirvittävyyden edestä, aivan 

kuten Ezekielin unessa.”  

Siispä tässä on Ezekielin uni 6. Joulukuuta, 2015.  

Me olimme valtatiellä avoautolla, jossa katto oli alhaalla, menimme länteen päin. Yhtäkkiä 

voimakkaat tuulet alkoivat puhaltamaan takaamme idästä. Käännyin katsomaan, mikä se oli ja 

siellä oli tummia pilviä pyörien ja kieppuen taivaalla. Aluksi ne olivat harmahtavia ja synkkiä ja 

sitten ne muuttuivat tummiksi, mustiksi myrskypilviksi ja kuului äänekästä jyrinää, joka kyllästi ja 

täysin hallitsi ilmaa – se oli NIIN äänekästä ja pahaenteistä, aivan kuin sillä olisi ollut oma 

elämänsä. Kuului kirkumisia. Tämä pimeys pyyhkäisi kaiken tieltään. Taivas yläpuolellamme ja 

edessäpäin oli kirkas ja aurinkoinen, kuin tyypillinen lounainen päivä.   

Kun pilvet jatkoivat vellomaan ja pyörimään, ne alkoivat ottamaan outoja muotoja ja alkoivat 

muodostamaan hyvin rajatun kallon muodon. Kaikki pilvet kuvassa liikkuivat suurella nopeudella, 

aivan kuin se olisi ollut tavoittamassa meidät. Pystyi kuulemaan ihmisten kirkuvan takanamme, 

kun tämä asia verhosi heidät pimeyteen. 

Tässä vaiheessa, me kiihdytimme vauhtia ja ajoimme hyvin nopeasti, yrittäen päästä pois siitä, 

monien muiden autojen kanssa. Yhtäkkiä koillisesta päin pystyi näkemään suuren valkean hevosen 

ratsastavan laukkaavan ilmassa. Se tuli hyvin selväksi ja sen takana olivat vaunut ja monia muita 

hevosia ja ratsastajia. Kun se tuli lähemmäs, pystyi näkemään, että Jeesus oli vaunuissa, valkeisiin 

pukeutuneena ja kruunu Hänen päässään. Hän oli nopeampi kuin pilvet ja kallo ja tuli taaksemme. 

Hän heilutti Käsivarsiaan aivan kuin olisi paimentanut lampaita ja laittoi meitä ryhmiin ja siirtyi 

eteenpäin. Pystyi yhä kuulemaan kauheita kirkumisia ja rääkäisyjä Herran armeijan takaa, missä 

pimeys oli ottamassa heitä valtaansa.  

Herra ja Hänen armeijansa olivat muodostaneet esteen meidän ja tuhon väliin ja me saimme 

vähän etäisyyttä siihen, liikkuen todella nopeasti. Minulla oli tunne, että me joko olimme ylhäällä 

ilmassa tai meidät oltiin aikeissa ottaa ylös ilmaan. Siihen uni loppui.  

Jeesus jatkoi… ”No niin, nyt sinulla on joitakin yksityiskohtia. Oletko saanut tämän kaiken 

sovitetuksi?”  

( Clare ) Siis, tapahtumien järjestys on… Kalliomoskeijan tuho, 3. Maailmansota, Rauhansopimus, 

Komeetta, Taivaaseennosto?  
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( Jeesus ) ”Ei rauhansopimusta ennen Taivaaseennostoa, ei ole aikaa rauhansopimukselle, se 

tapahtuu jälkeenpäin. Sota tulee laittamaan Maapallon komeetan törmäyskurssille. Miami, 

komeetta – kaikki samana päivänä. Sinä et tule olemaan täällä pimeydessä ja tuulessa. Maapallo 

tullaan järjestämään uudelleen: fyysisesti, elektromagneettisesti, ilmaston ja ominaisuuksien 

suhteen. Tämä tulee olemaan ihmisen tekosia, Clare. Minä en koskaan tarkoittanut, että tämä 

komeetta osuu Maapalloon. Se tulee tapahtumaan, koska tietämättömät ihmiset kuuntelivat 

demoneita ja sallivat ylpeyden ja ahneuden hallita omiatuntojaan, ajatellen, että jos he tuhoaisivat 

2/3 ihmiskunnasta, jotenkin Maapallo olisi parempi paikka elää. (se on ydinsota) Vähänpä he 

tiesivät, että Helvetin täyttyminen aiheuttaisi Maapallon laajenevan ja heidän maanalaisten 

kaupunkiensa muuttuvan heidän maanalaisiksi haudoikseen. Komeetta tulee naarmuttamaan 

Maapalloa ja jatkamaan matkaansa.”  

( Clare ) Jatkamaan matkaansa? 

( Jeesus ) ”Aivan oikein. Se tulee aiheuttamaan syvän viillon ja jatkamaan ulkoavaruuteen jälleen. 

Se ei tule pysähtymään tänne. Se on kaksi mailia (n. 3 kilometriä) läpimitaltaan, hyvin suuri. Sinun 

täytyy ymmärtää, että sen mukana tulee jätettä ja kaasuja, jotka saavat aikaan paljon tuhoa. Se 

tulee säilymään ohi Maapallon.”  

”Tämä ei ole pelon lietsontaa, Minun Rakkaani. Tämä on yksinkertainen tosiasia ja seurausta, kun 

ihmiset ovat peukaloineet Maapalloa ja kyllä. CERNillä on myös tekemistä tämän kanssa myöskin.” 

 ”Vihollinen on voitonriemuinen tästä tapahtumasta, tietäen, että Helvetti tulee täyttymään hyvin 

äkkiä. Siitä on seurauksena mannerlaattojen siirtymisiä, maamassojen siirtymisiä, maanjäristyksiä 

ja tuhoavia tsunameita.”  

( Clare ) Herra! Kuinka sellaisiin tapahtumiin voi varautua?  

( Jeesus ) ”Laita luottamuksesi Minuun. Tunnusta syntisi, anna anteeksi vihollisillesi ja pysy 

katuvana. Tee armon töitä joka puolella ympärilläsi, älä tuhlaa aikaa mennäksesi auttamaan 

naapuriasi, ketä ikinä he ovatkaan. Ja ennen kaikkea, rukoile Armoa.” 

”Sinä olit oikeassa samaistaessasi lopullisen tuomion töihin, jotka joko tuomitsevat tai 

tasapainottavat ihmisolemassaolon painoa Maapallolla. Kyllä, Elämän Kirja tullaan aukaisemaan, 

tilikirjat otetaan esiin ja vaikka Minä olen maksanut teidän sielunne kokonaan, teidän ansionne 

elinaikananne tullaan myös punnitsemaan syntejänne vastaan.”  

”Tämä on toinen tuomio, jota ei ole tarkoitettu Minun Morsiamelleni, vaan niille sieluille, jotka 

odottavat Maapallon syövereissä, he eivät hyväksyneet Minua eivätkä eläneet Minua varten. Tämä 

tulee olemaan äärimmäisen surun aikaa monelle. Sielut joko kuulostelevat Minun varoituksiani 

hengessä, että ”Heidät on tuomittu ja puutteellisiksi havaittu”tai he jättävät varoitukset 

huomiotta, sinetöiden pääsynsä omiin vaivattuihin omiintuntoihinsa, niin että se ei enää vaivaa.”  

”Maapallon Ihmiset, jotka eivät ole ottaneet Minua vastaan sydämiinsä, tiedättekö te, että tulee 

hetki, jolloin te seisotte Taivaan Ja Maapallon Tuomarin edessä? Tiedättekö te, että teidän 

omatuntonne on varoittanut teitä läpi elämienne, että jotakin on vakavasti pielessä sisällänne? 

Tiedättekö te, että on olemassa seurauksia Minun huomiotta jättämisestäni? Minä olen 

koputtanut ja koputtanut ovellenne, mutta te kieltäydytte avaamasta Minulle. Nyt te olette 

kauhujen odotushuoneessa. Kauhujen, joita on tulossa Maapallolle ja monet teistä ovat 

jääräpäisesti lukinneet oven ja olleet huomioimatta Minua.”  
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”Jos te kuolette tässä tilassa, te ette tule enää näkemään sukulaisianne, jotka hyväksyivät Minut. 

Te ette tule näkemään rakkaita lemmikkejänne, joita Minä lähetin lainaksi teille lohduttamaan 

teitä suruissanne. Te ette tule näkemään lapsenlapsianne. Te tulette päätymään Tulijärveen 

Paholaisen ja hänen pahojen enkeleidensä kanssa. Valinta on teidän. Te tiedätte, että te ette ole 

oikeassa suhteessanne Minuun. Puolisonne, lapsenne, vanhempanne ovat kertoneet teille Minun 

rakkaudestani yhä uudelleen, mutta te olette pilkanneet ja torjuneet Minut.”  

Kuten Herra selittää sen 19. Elämän Salaisuudessa…  

16. Materialistinen herrasmies tulee katumaan kaikkia järjettömyyksiä ja hän tulee niitä 

henkilökohtaisesti kiroamaan päivänä, jolloin hetki saapuu, kun arkun kansi aukeaa ja paljon 

juhlittu kömpelö hankala henkilö, ruumis, halusi hän tai ei, laitetaan arkkuun, palaa maapallolle 

jälleen tullakseen siksi, mistä on lähtenyt.  

17. Tällä sillalla ikuisuuteen, he tulevat värisemään tässä lohduttomassa näkymässä, jota he ovat 

yrittäneet saada katoamaan olemattomiin itseltään ja muilta ja joka kuitenkin lopulta saa heidät 

kiinni!  

18. Kuitenkin, silloin tulee olemaan ”liian myöhäistä”; he tulevat menemään surkeaan 

tuonpuoleiseen, ”tyhjiöön”, aivan kuin he ovat kuvitelleet. Siellä heille tullaan antamaan aikaa 

kunnes, ovat heittäneet menemään materialistisen luomisen käsitteen, he tulevat kykenemään 

vähitellen kantamaan hieman hengellistä valoa.  

19. Tämä on heidän kohtalonsa, kohtalo, jota en Minä, vaan he itse ovat valmistelleet itselleen. 

Eikö apostoli Paavali kerran sanonut: ”Kun puu kaatuu, se jää makaamaan!”  

20. Ilman uskoa he kaatuvat ja ilman uskoa he tulevat jälleen heräämään siellä. He olivat 

pakotettuja luovuttamaan maapallolle aivojensa ja älykkyytensä elämän, yhdessä sitä palvelevan 

mekanismin kanssa ja hengellinen elämä, jonka heidän maallisen matkansa aikana kiistivät, on 

saavuttanut nollan. Te, Minun lapseni, ette voi ettekä pysty käsittämään niitä surkeita olosuhteita, 

jotka odottavat heitä siellä!  

Menemme eteenpäin Sisar Claren kautta tulleessa viestissä… 

( Jeesus ) ”Minä en voi auttaa teitä huolen päivänä. Se tulee olemaan liian myöhäistä. Te tulette 

olemaan kauhistuneita siitä, mikä on tulossa Maapallolle, tulossa suuntaanne muutaman tunnin 

sisällä, jos edes saatte sitä varoitusta. Teille ei ole pakotietä. Se tulee olemaan niin äkillistä, että 

mielenne tulee juuttumaan ylikuormitustilaan. Te ette tule katumaan tai ottamaan Minua vastaan 

silloin. Pikemminkin demonit tulevat raahaamaan teidät alas helvettiin.”  

”Siispä, Minä teen teille viimeisen vetoomuksen. Minä todella rakastan teitä. Jokainen siunaus 

elämässänne tuli Minun sydämeni anteliaisuudesta. Minä tulen antamaan anteeksiteille ne 

rikokset ihmiskuntaa vastaan, jos te vain myönnätte erehtymisenne ja pyydätte Minua 

myöntämään teille katumuksen armon.”  

”Jotkut teistä ovat juosseet pahojen joukoissa koko elämänne, te olette varastaneet köyhiltä, 

murhanneet viattomia, vanginneet syyttömiä ja tehneet kaikkea elämässänne itsenne ja lastenne 

palvelemisen motiivista. Mutta kuitenkin, Minä menin Golgatalle ja annoin elämäni kaiken sen 

vuoksi, mitä te teitte. Nyt Minä kutsun teidät katumaan, koska kun nämä katastrofit - joita jotkut 
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teistä ovat jopa olleet mukana suunnittelemassa… kun ne tapahtuvat, teille ei ole aikaa jäljellä 

katua.”  

”Siispä Minä pyydän – puhukaa Minulle, Minä kuuntelen teitä. Kertokaa Minulle, ”Jeesus, minä 

tiedän, että olen tehnyt syntiä. Minä tiedän, että olen välttänyt kohtaamasta sitä, mitä olen tehnyt 

ja todella tiedän, että aikaa on vähän. Anna minulla anteeksi, anna armoa minulle ja ota minut 

vastaan Sinun Valtakuntaasi. Minä tiedän, että Sinä kuolit minun syntieni vuoksi. Tästä päivästä 

lukien, käännän selkäni synnillisille tavoilleni ja Sinun avullasi, minä tulen elämään elämääni Sinua 

varten. Amen.”  

”Se, mikä tässä on tarpeellista, on että te sanotte tämän koko sydämestänne, te todella kadutte 

sitä pahaa, jota olette tehneet, te todella haluatte muutosta ja annatte elämänne Minulle, Elävän 

Jumalan Pojalle, joka kuoli teidän puolestanne ja nousi jälleen. Ilman todellista katumista, teille on 

hyvin vähän toivoa. Tavoittakaa Minua vain yksi askel eteenpäin ja Minä tulen vetämään teidät 

Minun iankaikkisille käsivarsilleni ja te tulette löytämään rauhan sielullenne. Minun lapseni, tehkää 

tämä nyt. Aikaa on vähän jäljellä ja monille teistä ei ole aikaa ollenkaan, kun suurtuho iskee 

Maapallolle.”  

”Katukaa nyt ja Minä tulen antamaan teille anteeksi. Ja riippumatta siitä, mitä tapahtuu tällä 

Maapallolla, te tulette olemaan Taivaassa Minun kanssani ikuisuuden.” 

 

 

290. Jeesus selittää… TAIVAASEENNOSTON JÄLKEEN…  

Mitä on suunniteltu & Kuinka välttää tulemasta vangituksi 

 
TAIVAASEENNOSTON JÄLKEEN…  

MITÄ ON SUUNNITELTU & KUINKA VÄLTTÄÄ TULEMASTA VANGITUKSI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Huhtikuuta, 2016. 

( Clare ) Antakoon Herra meille rohkeutta ja toivoa, Sydänasukkaat. 

Minä aloitin tämän illan rukoushetken Jeesuksen kanssa, on niin paljon mitä minä haluan 

ymmärtää. Mutta enimmäkseen minä haluan kuulla sitä mistä Sinä haluat puhua.  

Jeesus vastasi… ” No hyvä on sitten. Keskustelkaamme sodasta, nälänhädästä ja kulkutaudista 

tässä maassa. Maailmanlopun hevoset… Tahallaan aiheutettu nälänhätä on tulossa, tahallaan 

aiheutettu sairaus on tulossa. Paljon kuolemaa ja tuhoa on väijymässä tämän kansakunnan yllä. 

Minä en ole vielä sallinut sen laskeutua, mutta jokaisella on tunne, että se on tulossa. Kovin moni 

ei ymmärrä, että ne ovat synnit, jotka kaatavat tämän kansakunnan. ” 

” Mitä tämä maa on kylvänyt sotilaallisesti, sitä se tulee niittämään. Epävakaus, nälänhätä, pelko, 

hirmuteot, kaikki nämä asiat ovat siivillä odottamassa, että ne päästetään vapaaksi tämän 

kansakunnan kimppuun. Minä olen varoittanut ihmisiä vuosia vuosien päälle, ja vuosien päälle ja 

vain koska minun armoni on viivästyttänyt sitä, pääväestö ei ole ottanut Minua vakavasti, niin 

voimakkaasti he ovat uppoutuneet ahneuteen ja karttuviin hyödykkeisiin, jopa he, jotka kutsuvat 

itseään Minun omikseni. ” 
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” Mutta kun tämän kansakunnan rakenne hajoaa, ainoat, jotka tulevat pakenemaan, ovat heitä, 

jotka seuraavat Minua ilman epäröintiä. Jotkut tulevat olemaan marttyyreita. Se tulee olemaan 

kruunu, ei rangaistus. Jonkin ajan kulutta, kun hävitys iskee, tulee olemaan ennenäkemätön määrä 

kääntymisiä, kunnes hallitus voi järjestyä uudelleen, ja aloittaa Antikristuksen hallintokauden. 

Monet ovat jo asettuneet hänen palvelukseensa maanalaisissa kaupungeissa – ne, jotka säilyvät 

hengissä siis. Monia on koulutettu ja valmisteltu virkaan asettumiseen ja on vain ajan kysymys 

ennen kuin asiat pyörähtävät käyntiin. ”  

” Sotilaallinen kukistuminen on avainasemassa, kun Amerikka laitetaan yhden maailman hallinnon 

alaisuuteen. Vaikka kommunistit ja muut hallitukset ovat tottuneet alasajamaan tätä kansakuntaa, 

tulevat nekin loppujen lopuksi taipumaan yhden maailman hallinnon alaisuuteen. Lyhyesti, kaikki 

toimivat yhdessä, verkottuneina valtavaksi kansakuntien yhtymäksi, Antikristuksen tiukan 

kontrollin alle. Kun asiat saadaan organisoitua paremmin ja nuoret aikuiset innostuneesti tarjoavat 

elämiään maailman hallitukselle, asiat tulevat tiukemmiksi ja tiukemmiksi ja ankarammiksi ja 

vaikeammiksi välttää huomaamatta. Tällöin merkki   ( Pedon Merkki ) pannaan toimeen. ”  

” Juutalainen kansa tulee olemaan johtava voima, numero ykkönen, maailman laajuisessa 

evankeliumin levityksessä. He tulevat olemaan omistautuneita tuomaan Messiaan hallintokauden 

maapallolle. Ei perhe eikä elämä pysäytä heitä heidän kiihkossaan. Pikemminkin he ovat liekeissä 

ja kyllästettyjä erityisellä voitelulla toimeenpanemassa Minun tahtoani. ”   

”Kaikkein otollisin aika paeta hallituksen kontrollia, tulee olemaan välittömästi tuhojen jälkeen, 

koska monien oletetaan kuolleen. Se on ennen kuin organisaatio alkaa, vaikkakin se tapahtuu 

hyvin äkkiä, kun ruokaa, vettä ja välttämättömiä lääketarvikkeita tarjotaan heidän toimistojensa 

kautta ja he ottavat ylös nimet ja numerot tulevia tarkoituksia varten. Tällä tavalla, he voivat hyvin 

pian luetteloida, että kuka on vielä hengissä. Tarjoamalla välttämättömyyksiä. Ne, jotka eivät tule 

esiin, heidän oletetaan saaneen surmansa. ” 

” He luottavat ihmisten haavoittuvuuteen, että he tulevat esiin apua saadakseen. He, joilla ei ole 

tarvetta siihen, tulevat helpommin pakenemaan vangituksi tulemista. Itse asiassa, monissa 

paikoissa, jotka ovat syöttö-asemia, siellä ihmisiä pidätetään ja sijoitetaan säilytyslaitoksiin. 

Ensinnä, tämä tulee näyttämään hyväntahtoiselta hallituksen taholta, kun itse asiassa se on vain 

tapa päästä heistä eroon. Älkää missään tapauksessa tulko esiin saadaksenne apua. ” 

( Clare ) Ja tällä kohdalla, kun Herra oli puhumassa, minä näin vähän Punaisen Ristin näköisiä 

ajoneuvoja ottavan ihmisiä hoidontarpeen arviointiin tai sairaala yksikköön, joka on piikkilanka-

aidan takana. Ihmiset luulivat, että he saavat lääketieteellistä käsittelyä, mutta itse asiassa heidät 

tullaan lukitsemaan jonnekin, kunnes heidän kohtalostaan on päätetty. Voi Herra, tämä on 

vahvasti pimeää asiaa, niin raskasta, niin pimeää.   

( Jeesus ) ” Minä tiedän, mutta Minä varoitan ennakolta teitä, jotka olette täällä kuuntelemassa. 

Minä kerron mitä on suunniteltu heille, jotka huomaavat tulleensa jäljelle jätetyiksi. Ainoa keino 

paeta tässä vaiheessa, on täydellisesti luottaa Minuun parantamista ja ruokaa saadaksenne. Yksi 

hyvä nyrkkisääntö on: syökää, mitä villieläimet syövät, ja katsokaa minne linnut ja mehiläiset ( jos 

löydätte yhtään ) menevät vettä saadakseen. Monet menettävät paljon painoaan elämällä 

ruuanetsimis dieetillä. Mutta tulee olemaan aikoja, jolloin Minä ihmeellisesti puutun asiaan ja 

varustan teidät ruualla silloin, kun ei ole mitään toivoa ruuasta. ”  
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” Muistakaa aina, että vain kaksi asiaa tarvitaan parantamiseen: sairas potilas ja uskova kristitty. 

Kun kristitty kutsuu Minua parantamaan, joko ääneen tai hiljaa sydämestä, Minä yletän heidän 

kauttaan ja parannan heidät, jotka ovat sairaita. Mitään muuta ei tarvita. ” 

” Parantamisesta on tullut jonkinlaista Ihme Kulttia, missä ihmisiä, joilla on ”lahja”, palvotaan, 

pikemminkin kuin sitä mitä se todella on, luonnollinen seuraus siitä, että Minä elän teidän 

sisällänne ja kaikkien muiden uskovien sisällä, ketkä ovat avanneet sydäntensä oven Minulle. ” 

” Ja sana viisaille… Lapset tulevat pettämään vanhempansa, vanhemmat tulevat pettämään 

lapsensa. Te ette voi luottaa verisiteisiin, ihmisluonto tulee pettämään teidät. Tulee olemaan niin 

paljon pelkoa ja pettämistä, että keneenkään ei voi luottaa, ellen Minä henkilökohtaisesti välitä, 

että he ovat todellisia. Kuten tehtiin eräässä maassa, konepistoolimiehet ryntäsivät kesken 

jumalanpalveluksen ja julistivat, ” Kaikki teistä, jotka ovat kristittyjä, menkää jonoon tuohon seinän 

viereen. Loput ovat vapaita menemään. ” Yli puolet seurakunnasta lähti. Sitten miehet laittoivat 

pyssyt alas ja sanoivat, ” Hyvä, nyt pitäkäämme kirkonmenot! ”  

” Kyllä, se tulee olemaan hyvin paljon tuon tapaista, paitsi erämaassa. Mutta ei kirkoissa, jotka 

hallitus ottaa valtaansa omiin tarkoituksiinsa. ” 

 ( Clare ) Kun Herra oli puhumassa, minä näin piikkilanka-aidoilla ympäröityjä suurkirkkojen 

parkkipaikkoja, mutta aidat olivat sisäpuolella ja oli ilmeistä, että sisällä olevat olivat vangittuja.   

( Jeesus ) ” Minun Ihmiseni, vaikka he toisivat teidät pyövelin eteen, sen takia, että te uskotte 

Minuun, älkää pelätkö. Sekunneissa, Minä tulen syleilemään teidät ikuisuuteen. Armo tulee 

ympäröimään ja nukuttamaan teidät niinä viime hetkinä. Yliluonnollinen rauha myös valtaa teidät, 

kun teitä johdatetaan teloitettavaksi. Minä tiedän, että se on vaikeaa hyväksyä se nyt, ja jotkut 

teistä jopa vapisevat pelosta, mutta Minä kerron teille totuuden: heillä, joiden täytyy elää 

piileskelevää elämää, on paljon vaikeampaa kuin heillä, jotka tulevat Minun luokseni aikaisemmin 

uskonsa vuoksi. ”  

” Joka tapauksessa, Minä tulen olemaan teidän oikean käden puolella ja odottaen teidän liittyvän 

Minuun Ikuisuudessa, missä Minulla on Ikuinen Ilo suunniteltuna teille, ja te tulette olemaan 

ikuisesti liittyneinä Minuun. ” 

 

 

291. Jeesus sanoo… Huomisenne ei ole taattu! Te valitsette, Taivas vai Helvetti 

 
HUOMISENNE EI OLE TAATTU!... VALITKAA, TAIVAS VAI HELVETTI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Huhtikuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Sydämesi on Minun tyynyni. Löydän lohtua täällä. Löydän välittämistä ja 
keskittymistä siihen, mikä on todella tärkeää Minulle, ei lihalle, millä ei ole mitään merkitystä, 
paitsi, että se ylläpitää sielun temppeliä. Oi Clare, Minä kaipaan pidellä kaikkia Minun astioitani 
jaloa käyttöä varten, lähellä Minun sydäntäni. Minä kaipaan kuulla heidän sydäntensä puhtaita 
lyöntejään. Minä kaipaan, että he irrottautuvat maailman materiaalisista asioista. Ja Minä olen niin 
iloinen, että sinä olet menossa siihen suuntaan. Ole vain valpas, sinulla on monia vihamiehiä. 
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Mutta kuten voit nähdä, Minä en ole sallinut heidän tehdä suunnatonta vahinkoa. Hieman täällä, 
hieman siellä. Vain pitääkseni sinut varpaillasi.”  

”Minä haluan Minun Morsianteni tietävän, että kun he kamppailet lihansa kanssa, tulevien 
tapahtumien kohtaamisessa, Minä olen niin mielistynyt heidän päätökseensä pysyä uskollisina ja 
sitoutuneina Minun Tahtooni heidän elämilleen tai jopa heidän kuolemilleen. Sillä kuolemalla ei 
enää ole piikkiään, ei Minun pyhilleni, jotka ovat antaneet Minulle kaikkensa, kuten Minä annoin 
heille Minun kaikkeni.”  

”Älkää hämmästykö tulisia koettelemuksia, joita käytte läpi nyt, Rakkaat Morsiamet. Minä olen 
poistamassa yhä korruption kerroksia sieluistanne ja puvuistanne. Älkää lannistuko syntienne 
vuoksi. Minä tiesin heikkoutenne, ennen kuin te lankesitte. Enkö Minä sallinut teidän langeta, 
paljastaakseni teille kuinka heikkoja te todella olette?”   

”Kauneutenne ei ole siinä, mitä te olette saaneet aikaan tai tehneet itsellenne, nämä asiat ovat 
Taivaassa vain tahrattuja vaatteita Maapallolta, eivätkä ne tule seuraamaan teitä, todistamaan 
teidän pyhyydestänne. Jos te karistatte ne Maapallolla ja laitatte syrjään naamionne, Minä tulen 
paljastamaan teidän todellisen kauneutenne. Teidän ulkoinen ulkomuotonne on vain turmeltunut 
kuori, joka tulee kuihtumaan ja kuolemaan. Rakastavan, Minua varten elämään omistautuneen 
sielun sisäinen kauneus on se, mikä loistaa, eikä hän itse. Jos teillä ei ole sitä, teillä ei ole mitään.”  

”Nämä ovat asioita, joita vain Minä voin saada teissä aikaan, tiedän yhteistyöllänne ja 
halukkuudellanne olla haavoittuvia ja nähdä itsenne sellaisina kuin olette Taivaan kansalaisten 
edessä, jotka ovat katsomassa teitä kaikkia, kannustaen teitä, toivoen, että te tulette tekemään 
yhteistyötä armon kera, tullaksenne suuriksi kaunokaisiksi, joiksi Minä teidät loin olemaan.”  

”Nämä ajat ovat aikoja, jotka tulevat erottamaan vehnän akanoista. Vilpittömät niistä, jotka etsivät 
henkilökohtaista hyötyä. Jos te olette olleet elossa Minussa ja te liitytte muihin saadaksenne 
itsekästä hyötyä, sydämenne tummentuu ja lähenee kuolemaa. Kyllä, te voitte näyttää aika eläviltä 
ruumiissanne ja olla kuolleita sisällä, vaarantuneita lähelle sielunne kuoleman pistettä.”  

”Minun Lapseni, Minä en tuomitse teitä suorituksienne mukaan, vaan motiivienne mukaan, 
sydämen puhtauden mukaan, rakkauden, jota laitatte jokaiseen toimeenne. Se tullaan 
punnitsemaan vaa’alla, kun saavutte tänne.” 

”Jotkut teistä tätä kuuntelevista tulevat Tuomion Istuimen eteen, missä kaikki työnne, hyvät ja 
pahat, tullaan paljastamaan ja kohtalonne ikuisuudeksi tullaan määrittämään. Teille Minä sanon, 
te kohtaatte vaihtoehtoja aivan tällä hetkellä, jotka tulevat määrittämään lopun matkastanne, 
elämän polkunne – tuletteko elämään hyveen elämää vai synnin elämää, tuletteko te palvelemaan 
Minua vai palvelemaan Paholaista, tuletteko kuolemaan hyveessä vai synnissä.”  

”Minä olen tulossa takaisin. Nyt ei ole aika leikkiä tulella. Nyt ei ole aika tehdä kompromisseja. 
Pikemminkin nyt on aika sanoutua irti synneistänne ja katua syntejänne ja kompromisseistanne. 
Nyt on aika omaksua veljellinen rakkaus, ojentaa auttava kätenne, elää muiden hyväksi, ei omaksi 
eduksenne. Tämä on kriittinen ajanjakso. Monet teistä, jotka kuuntelevat, tulevat kohtaamaan 
fyysisen kuoleman tänä vuonna. Jos te ette ole oikein suhteessa Minuun, tulkaa, tulkaa Minun 
rakastaville käsivarsilleni ja vaikka syntinne olisivat tulipunaisia, Minä tulen pesemään ne 
lumivalkeiksi.”  

”Teille ei ole taattu elämää huomenna. Kuitenkin Taivas ja Helvetti ovat suoraan edessänne. 
Valitkaa tänä päivänä ketä te tulette palvelemaan ja jos se olen Minä, teidän tarvitsee vain pyytää 
voimaa murtautua synnillisestä menneisyydestänne ja Minä tulen kietomaan teidät Minun 
käsivarsilleni, suurella myötätunnolla ja anteeksiannolla. Kuitenkin, jos te valitsette jatkaa 
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synnillisissä tavoissanne, Minä olen varoittanut teitä, kuolema on ovella, eikä huomistanne ole 
taattu. Älkää myykö sielujanne pikkujutuista.”  

”Katukaa, murtautukaa pois synnistä, tulkaa Minun luokseni. Minä tulen ennallistamaan teidät ja 
synnyttämään teidät uudelleen ikuiseen elämään, täysin varusteltuina elämään pyhää elämää, 
läpikotaisin. Minä olen tässä teitä varten. Tulkaa.” 

 

 

292. Jeesus sanoo…  

Tämä Komeetta olisi paljon pahempi ilman Rukouksianne & Minun Armoani 

 
TÄMÄ KOMEETTA OLISI PALJON PAHEMPI ILMAN RUKOUKSIANNE & MINUN ARMOANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 12. Huhtikuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon teidän kaikkien kanssanne rauha, joka läpäisee kaiken ymmärryksen, Jeesuksen 
rauha, Sydänasukkaat. Minä haluan jakaa kanssanne osan lukemisesta, jonka Hän antoi minulle 
tänään viestissä… ”Suuri Herätys tulee Taivaaseennoston jälkeen”   

( Jeesus ) ”Minut tullaan näkemään Taivaaseennoston aikana, Minä en astu jalallani Maapallolle, 
mutta Minut tullaan näkemään. Miami ei yhtään eroa toisesta maailmansodasta, sodista ja sodan 
huhuista. Koska tieto lisääntyy, aiheutettu vahinko lisääntyy ja on hämmentävämpää, 
eksyttävämpää ja tuhoavampaa kuin koskaan aikaisemmin. Siitä syystä se tapahtuu hetkellä, 
jolloin Minua vähiten odotetaan. Katsohan kaikki kuut ja juhlat, silloin Minua odotetaan. Sen 
pitäisi soittaa hälytyskelloja, ettei se voi olla juhlapäivänä, koska te odotatte Minua. Eikö 
sanotakin, että kun Minua vähiten odotetaan, Minä tulen? Se oli tarkoitettu vihjeeksi.”  

( Clare ) OK, nyt se on ristiriidassa sen kanssa, mitä ihmiset sanovat sovituista ajoista.   

( Jeesus ) ”Anteeksi.”  

( Clare ) Voi Herra, Sinä todellakin olet Hallitsija.  

( Jeesus ) ”Minä todellakin tulen tekemään asioita sovittuina aikoina, mutta Minä katsoin 
oikeudekseni erottaa niistä Taivaaseennoston, siis miksi katselet sovittuja aikoja?”  

( Clare ) Ummmm, arvelen, että koska se käy järkeen.  

( Jeesus ) ”Täsmälleen. Ja Minä jo päättelin, että se ei kävisi järkeen. Siispä rentoudu ja lakkaa 
yrittämästä arvata, mitä Minä aion tehdä. Minä jo annoin sinulle erittäin vakaan osoittimen, tyydy 
siihen Clare. Pyydän, älä kylvä sekaannusta, pidä kiinni siitä, mitä annoin sinulle vuosia, vuosia 
sitten. Tyydy siihen. Lakkaa etsimästä arvausta, mikä käy kaikkein eniten järkeen. Te kaikki 
väsytätte itsenne yrittämällä ratkaista tämän asian käyttämällä tähtiä ja kuuta ja sovittuja aikoja 
luotilankananne.” 

( Clare ) ”Oi Herra…”Olin juuri ajattelemassa siinä vaiheessa… Pojat, minun täytyy todella olla 
väärä profeetta… Hän vastasi ilman, että sanoin mitään.  

( Jeesus ) ”Sinä et ole väärä profeetta, Minä pidän siitä, miksi sinä kutsut itseäsi… Minun 
Morsiameni. Ja eikö Sulhanen luottaisi Naiselleen salaisuuksiaan?”  
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( Clare ) Kun olin lukenut tämän ja ylistyksen aikana, en voinut käyttää musiikkia – se vain oli liian 
häiritsevää ja äänekästä. Ja tunsin, että minun täytyy etsiä Hänen läsnäoloaan ja lohduttaa Häntä. 
Minä tunsin Hänet koko päivän tänään, mutta halusin todella erityisesti olla Hänen kanssaan, 
kaikki huomioni Häneen keskittyneenä.  

Ezekiel ja minä olemme tunteneet surun pätkiä Hänen sydämestään ja tänä iltana en välittänyt 
mistään muusta, kuin pidellä ja lohduttaa Häntä. Elämissämme ja muiden elämissä on aikoja, 
jolloin sanat eivät ole tarpeellisia. Vain halausta ja lohtua voidaan antaa.  

Oi Herra, tänä iltana tunsin niin kovaa kipua Sinun sydämessäsi. Ja mieleeni juolahti… Olet sanonut 
Taivaaseennoston ajoituksesta, Sinä pidennät aikaa pieninä lisäyksinä ja silloin Sinä selitit minulle, 
että se tarkoittaa minuutteja. Kun niin on asianlaita, joka hetki Sinun täytyy uudelleen arvioida ja 
tehdä päätös. Jokaisen sielun jokaisena hetkenä Maapallon pinnalla ja tehdä päätös siinä hetkessä, 
mennäkö eteenpäin lopulta miljoonien kuolemaan – vai odottaa hieman kauemmin. Oi, kuinka 
kivuliasta sen täytyy olla! Jeesus aloitti…  

( Jeesus ) ”Silti Minun Isäni on se, joka tekee valinnan, Clare. Hän on se, Jonka täytyy uudelleen 
arvioida hetki hetkeltä, kun Minä seison kuilussa. Mutta Minun sydämeni on surusta raskas. Se, 
mitä olet nähnyt Pamin unessa, valtameren rannalla Kaliforniassa, on Minun sydämeni tuho, kun 
viimein kaikki tapahtuu.”  

”Minä otin esille Taivaaseennoston ajoituksen, koska se kestää toistamista – niin että minun 
Morsiameni voi olla vakaa, kun hän kulkee. Sillä aikaa, kun tämä taistelu elämistä on meneillään. 
Sinä olit oikeassa huomioissasi, että Minä yritän saada pelastetuksi niin monta kuin mahdollisesti 
voin, ennen hirvittäviä tapahtumia. Niin että he tulevat Minun luokseni ja ovat ikuisesti Minun 
läsnäolossani. Vaikka nämä tapahtumat ISIKSEEN liittyen ovat ajaneet ihmisiä kodeistaan, 
paholaiset eivät voineet nähdä ennalta Minun Henkeni liikkeitä näissä leireissä, tuodakseen heidät 
Minun luokseni. Se on, kuten aina… mikä oli tarkoitettu pahaan, sen Minä käänsin hyväksi.”  

”Minä tiedän ja tunnen kaikkien Minun Morsianteni hermostuneisuuden, jota he kokevat juuri nyt. 
Minä erityisesti tiedän pahojen voimien painostuksen lisääntymisen. On aivan kuin me kaikki 
olisimme kulkemassa nastojen ja neulojen päällä, pimeyden meren läpi – ja Minä olen pahoillani, 
että asiat ovat näin toistaiseksi. Mutta jopa sen te voitte tarjota Minulle paastouhrauksena, vielä 
laskemattomien sielujen puolesta, joita Minä vedän puoleeni.”  

”Kun se lopulta tapahtuu, se tulee olemaan yllätys kaikille. Minun sanani tästä ei tule palaamaan 
Minun luokseni tyhjänä. Se, mitä te kaikki nyt olette kokemassa Maapallolla, ovat 
synnytyspolttoja, Te olette synnyttämässä Minun kanssani Minun lapsiamme.”  

”Tapahtumat tulevat tapahtumaan sarjatulimaisessa järjestyksessä. Kalliomoskeija, Israelin 
valloitus, eri osapuolten räjäyttämät ydinpommit, Amerikan valloitus. Viimeinen oljenkorsi tulee 
olemaan Miamin pommitus ja muiden kohteiden – kun kaikki tämä laitetaan yhteen, sekä CERNin 
uudelleen aloitetut ponnistukset. Kaikki tämä yhdessä saattaa Maapallon komeetan reitille, minkä 
Johannes on ennalta nähnyt. Mutta teidän uskollisten rukousten, tähän hetkeen asti, ansiosta se 
tulee naarmuttamaan tätä planeettaa ja jatkamaan matkaansa.”  

”Tämän sinä voit jakaa kaikkien rukoilleiden kanssa… te olette liikuttaneet Minun sydäntäni ja 
todella meidän Isämme on kuullut ja vastannut Armolla. Se olisi ollut paljon, paljon pahempi. Se on 
tärkeä uutinen niille, jotka ovat odottaneet pahinta.” 

”Tämä on Minun viestini sydän tänä iltana… Armoa on annettu. Minä annan teille Minun rauhani 
ja Minun voimani nyt ja Minä siunaan teidät Minun Morsiameni ja Minun lapseni. Tietäkää, että 
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rukouksenne liikauttavat Minun Isäni sydäntä ja ne tulevat tuomaan vielä lisää armoja. Jatkakaa 
maailman puolesta rukoilemista.” 

 

 

293. Jeesus sanoo: Te olette Maailman Valo & Tel Avivin Kohtalo 

 
TEL AVIVIN KOHTALO & TE OLETTE MAAILMAN VALO 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Huhtikuuta, 2016. 

Tuokoon Herran läsnäolo teille suurta lohtua ja kestävyyttä tänä päivänä, Sydänasukkaat. 

Vietin tänä iltana paljon aikaa Ezekielin kanssa kahdestaan, pitäen Herrallemme seuraa, tuntien 

raskauden ja kivun Hänen sydämessään pelastamattomien vuoksi tänä myöhäisenä tuntina.   

Sitten aloitin ylistyshetkeni. Ensiksi en pysynyt näkemään Hänen kasvojaan selvästi, ja kamppailin 

jonkun aikaa, ja jopa kyseenalaistaen, että olinko tehnyt jotain herättääkseni Hänen 

tyytymättömyytensä. Ja sitten sain mielijohteen pyytää Häntä näyttämään minulle kasvonsa 

selvästi. No niin, välittömästi Hän teki sen! Oli selvää, että halusin lopettaa tekemästä sitä mitä 

olin tekemässä ja päästä yhteyteen!! Siis, Aloitin yhteisen aikamme kiittämällä Häntä tästä 

suosionosoituksesta. 

Kiitos, Herra, kun teet suloiset Kasvosi niin selviksi minulle. 

” Ei sinun tarvinnut kuin pyytää. ”  

Miksi en tullut sitä ajatelleeksi aikaisemmin? 

” En tiedä. ” ( Hän hymyili tietäväisesti.)  ” Pikkulinnun on täytynyt sanoa se sinulle. ” 

Ja miksei pikkulintu kertonut sitä minulle aikaisemmin? 

” Sinä kysyt liian paljon kysymyksiä. ” ( Hän sutkautti. ) 

Tiedän, sitä minä teen. 

Hän alkoi puhumaan… ” Haluan kaikkien, jotka kantavat ristejään ja tekevät työtään, tietävän, että 

loppu on näkyvissä. Heidän täytyy tietää se, Clare. Matka on ollut pitkä, ja sitä on jatkettu monta 

kertaa, mutta nyt lähestymme sitä aika-ikkunaa, jolloin se täytyy saattaa loppuun. Azuzan rukous 

ralli on tehnyt vaikutuksen Isän Sydämeen. Kuinka erittäin paljon se ylensi Hänen mieltään, kun 

Hän näki tämän vastauksen Hänen Ihmisiltään. He eivät tule jäämään palkitsematta. ” 

Ja se mihin Hän tässä viittaa, on että yksi meidän kuulijoistamme oli kysynyt minulta ” Eikö 

tällainen rukous ralli tee vaikutusta? ” Se taisi olla käynnissä maan kahdessa osassa. Eikö tällä ole 

vaikutusta Koettelemusten Aikaan, tai Tuomioon? Ja niinpä se oli minun mielessäni taka-alalla, kun 

Hän sanoi sen. Enkä ollut mennyt katsomaan uutisia tai mitään, tietääkseni jotain tästä rukous 

rallista – se vain tuotiin eteeni. 

Niinpä, Hän vastasi minulle ja sanoi, ” Näetkö, sinun ei tarvitse mennä katsomaan. Minä tuon asiat 

sinulle. ” 
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Ja minä ajattelin, ” Vau. Toivon, että hän kuuntelee. ” Sivumennen sanoen, Sydänasukkaat, jos 

haluatte kysymykseenne vastattavan, pyydän, älkää kysykö minulta! Pyytäkää Jeesusta 

vastaamaan siihen ja Hän vastaa. Hän ottaa asian esille.  

Jeesus jatkoi… ” Kuten Nathan-lapselle kerrottiin, kaikkea voidaan lieventää, kun ihmiset katuvat ja 

rukoilevat. Ja täsmälleen niin on tapahtunut. Ja ympäri maailmaa on heitä, jotka ovat reagoineet 

samalla tavalla. Kaiken kaikkiaan, tuomioita on lievennetty. Kuitenkin on vielä paikkoja, jotka on 

aikataulutettu tuhottavaksi. New York on yksi niistä, Tel Aviv toinen. Näistä kaupungeista ei tule 

yhtään katumuksen itkua. Itse asiassa, heidän irstautensa vain jatkaa kasvamistaan puolustaen 

itseään maailmassa. Minäkö en lopettaisi tällaisia paikkoja? Ettei Sodoma ja Gomorra huutaisi 

oikeutta. ” 

” Kuitenkin Minä rakastan näitä sieluja suuresti ja näen ne kavalat keinot, millä he ovat 

muotoutuneet. ” 

 Se mitä Hän tässä puhuu, on että Tel Aviv on maailman homoseksuaalien pääkaupunki. Niinpä, 

siksi Hän paikantaa Tel Avivin ja New York on luultavasti lähellä kakkossijaa. 

 ” Kuitenkin Minä rakastan näitä sieluja suuresti ja näen ne kavalat keinot, millä he ovat 

muotoutuneet. Toiset lapsuudesta alkaen, toiset ovat valinneet sen. Ja on geneettinen koodi, joka 

tekee jostakin herkemmän tällaiselle poikkeavuudelle, mutta koskaan sitä ei oltu tarkoitettu 

ilmaistavaksi saman sukupuolen suhteissa. Ne ovat kauhistus Minulle. Pikemminkin jotkut ovat 

määrätty selibaattiin ja sillä kutsumuksella he ovat saaneet hyvin erityisen armon irrottautua 

seksuaalisista kytköksistä, ihmiskunnan suuremman hyvän hyväksi. Mutta vihollinen on ujuttanut 

väliin omat järkeilynsä, vetäen heidät syntiin, oikeuttaen sen päätöksen. ” 

” On monia, jotka väittelisivät kanssasi tästä asiasta, mutta Minä sanon sen sinulle suoraan: usein 

on geneettinen todellisuus tämän taipumuksen takana; mutta se ei ole yhtään sen erilaisempaa 

kuin tavallinen ihminen tekemässä aviorikosta tai tekemässä huorin vastakkaisen sukupuolen 

edustajan kanssa. Moraalisuus on päätös, joka täytyy tehdä ja elää sen mukaan ja paljon 

homoseksuaalisuutta on demonisesti provosoitu ja inspiroitu. ” 

Voi Herra, tämä on niin surullinen ja pimeä aihe minulle. Olen nähnyt niin monia rikkirevittyjä 

tämän elämäntyylin edustajia. 

Hän jatkoi… ” Loppujen lopuksi, logiikka ja demonit ovat ne, jotka juonittelevat houkuttelemaan 

sieluja tähän syntiin. Ja miehiä tekemään syntiä naisia vastaan ja naisia tekemään syntiä miehiä 

vastaan, Saatana on niin älykkäästi manipuloinut. Mutta minun täytyy sanoa, että saman 

sukupuolen suhteet voivat olla yhtälailla, ellei jopa enemmän, ristiriitaisia ja ei-toimivia. Se ei ole 

vastaus onnelliseen avioliittoon. Minun tahdostani ja minun valinnastani pyhä suhde muodostuu. 

Minä yksin tiedän sen polun, jota miehen ja naisen täytyy tässä elämässä vaeltaa. Minä yksin 

tiedän mitä he tavoittelevat ja mitä eivät. Ja jos he eivät tunne Minua ja etsi Minua tuomaan heille 

oikean puolison, no niin… avioero tai tyytymättömyys on heidän lopullinen kohtalo, ketkä eivät 

etsi Minua valitessaan aviokumppania. ” 

” Minä sanon, että järjestetyissä avioliitoissa on suurempi kestovoima, vaikkakaan ne eivät ole 

ihanteellisia, koska kulttuurilla on tiukat rajat, joista pidetään kiinni. Tämän odotetaan olevan 

sopimus kahden aikuisen välillä, se on heidän kulttuurinsa rakenne, joten avioeroa vakavasti 
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vastustetaan. En väitä, että ne olisivat onnellisia elämiä, mutta ne ovat vapaampia tunteitten 

aiheuttamasta elämän haaskauksesta. ” 

” Mutta Minä haluan palata käsillä oleviin tapahtumiin. Tiedän, että nämä ristit, joita olette nyt jo 

kuukausia kantaneet, Minun Morsiameni, ovat tulleet raskaiksi. Minä tiedän myös, että ne ovat 

tasoittaneet tietä monien pelastukselle, heille, joilla ei ollut mahdollisuuksia. Minä näen myös sen 

suunnattoman kasvun teissä, jotka vapaaehtoisesti olette ottaneet Simonin ristin Minun 

puolestani. Te ette näe sitä, mutta teidän elämissänne on tapahtunut paljon kasvua pyhyydessä ja 

veljellisessä rakkaudessa, ja teidän palkkionne jatkavat kasvuaan, vaikka Minä tiedän, että se on 

viimeinen asia teidän mielissänne. ” 

” Mutta Minä olen täällä kertoakseni teille, että lähestymme loppua ja jokainen rukous ja 

katumuksen toimi tehtyjen syntien puolesta tekee vaikutuksen ja muuttaa tuomioitten tehoa, niin 

vakavuutta kuin laajuuttakin. Sillä on osansa myös niitten perheitten elämässä, kenellä on 

esirukoilijoita. Heidän rakkailleen tulee olemaan laajennettua armoa, koska he rakastivat paljon ja 

välittivät tarpeeksi rukoillakseen jopa niiden puolesta, joita eivät tunteneet. He rukoilivat, koska 

Minun sydämeeni koski ja sen vuoksi Minä erinomaisella tavalla suojelen heitä kivulta sydämessä 

ja heidän rakkaittensa kohtaloita. ” 

” Niin, jatkakaa kasvamista suuruudessa, Minun Morsiameni. Te kasvatte Minun Rakkauteni 

valtakuntiin, siihen Minun Rakkauteni syvyyteen, laajuuteen ja leveyteen, mitä minä tunnen 

ihmiskuntaa kohtaan. Te tulette yhä enemmän ja enemmän Minun kaltaisiksi päivä päivältä ja kun 

Minä nappaan teidät tästä synnillisestä liejusta, te vaivoin tulette tunnistamaan itseänne, niin 

kunnian läpitunkemia te tulette olemaan. ” 

” Jatkakaa, Minun Rakkani. Te muutatte historian kulkua rukouksillanne. Jatkakaa. Minä siunaan 

teidät nyt Minun rauhallani ja sisäisellä ilolla tyynnytän teidän pelkonne ja tasapainotan teidät 

tulevissa tapahtumissa. Antakaa sen iloisen valon, ilon Minun rohkaisustani loistaa sydämistänne 

ulos. Te olette maailman valo. ” 

 

 

294. Jeesus sanoo… Tämä tulee olemaan Minun pimein Hetkeni…  

Pysykää Minun kanssani, Minun Morsiameni! 

 
TÄMÄ TULEE OLEMAAN MINUN PIMEIN HETKENI…  

PYSYKÄÄ MINUN KANSSANI, MINUN MORSIAMENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Huhtikuuta, 2016. 

Clare aloitti… Olkoon Jeesuksen Myötätunto ja sinnikkyys kanssamme, kun me kuuntelemme 

Hänen sydämensä viestiä tänä iltana, Sydänasukkaat.  

Soitin ylistysmusiikkia ja aina niin hellävaraisesti ohjasin ajatuksiani uudelleen takaisin Hänen 

läsnäoloonsa, laulaen niitä lauluja musiikin mukana. Viimeinen oli Terry MacAlmonin ”Kuinka 

Kauan”, joka kertoo Taivaaseennostosta. Lopulta, noin 45 minuutin kuluttua tästä, me aloimme 

saada yhteyttä sydämestä sydämeen ja ajatuksia alkoi muodostumaan. Hänen ajatuksiaan. Ensin 
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luulin, että ne olivat minun ajatuksiani, mutta sitten ymmärsin, että Jeesus paljasti sydämensä 

minulle.  

Tämä on se, mitä minä näin ja tunsin. Näin nuoren äidin kahden lapsensa kanssa, toinen oli 

lastenrattaissa, toinen kulki äitinsä kanssa kauniina kevätpäivänä puistossa.  

Sitten minä näin toisen äidin menemässä ostoksille lastensa kanssa. Hän piteli taaperoa ja oli 

aikeissa laittaa hänet ostoskärryyn, kun toinen lapsi piteli kahvasta kiinni. He olivat iloisia ja 

menossa päivän puuhiinsa. Pikkutyttö oli innoissaan kauppaan menosta äitinsä kanssa 

nähdäkseen, millaisia herkkuja hän saisi.  

Sitten näin nuoren avioparin kävelevän kaupassa samaan aikaan. He näyttivät siltä kuin he olisivat 

valmistuneet lukiosta; ilmiselvästi he olivat todella rakastuneita toisiinsa. 

Kun pohdin tätä näkymää, minä ymmärsin, kuinka suloista ja kallisarvoista se oli, kuinka viatonta 

se oli, kun he olivat menossa jokapäiväisiin askareisiinsa. 

Sitten yhtäkkiä, se tapahtui: räjähdys noin neljän mailin (maili= 1,61 kilometriä) päässä. Sokaiseva 

valonvälähdys, tulen ja tuulenpuuska ja he olivat menneet. Tuhkattu. Yhtenä hetkenä he olivat niin 

onnellisia ja elämään tyytyväisiä, eläen elämää. Seuraavassa hetkessä – kauhun keskellä, he olivat 

poissa. 

Minä aloin ymmärtämään… elämä oli niin hyvää näille ihmisille, niin toiveikasta, täynnä 

tulevaisuutta, ja kuitenkin hetken päästä se oli ohi. On niin vaikeaa uskoa, että tämä voisi tapahtua 

hetkessä, ja jopa, että koko Amerikka olisi pöyristynyt. Pienet lapset lastentarhoissa, lukio-

opiskelijat vertailemassa viimeisten tenttien arvosanoja, nuoret tytöt saamassa puomin haltuun, 

joukkueet valmistautumassa pesäpallokauteen – kaikki viattomasti tekemässä asioitaan ja yhtäkkiä 

heidän ruumiinsa makasivat hiiltyneinä maassa ja maailma sellaisena, kun he olivat sen tunteneet, 

lakkasi olemasta. Kauhujen kauhu, kuinka Jumala sallii tämän tapahtua?  

Varmasti, me tiedämme kaikki synnin perusteet, mutta entä ne viattomat, joiden elämä on vasta 

alussa? Entä he, jotka yhä etsivät tarkoitusta elämälleen, yhä etsien Jumalaa, eivätkä ole vielä 

löytäneet Häntä? Minä olin kerran yksi heistä, kaksikymppisenä – ilman hajuakaan Jumalasta. Ja 

kaikki nämä muutoksen välähdyksessä. Se kaikki vaikuttaa niin julmalta ja merkityksettömältä. Jos 

minä olisin kuollut silloin, minä olisin varmasti mennyt Helvettiin.  

Sitten minä aloin ymmärtämään Jumalan Sydämessä tapahtuvan kamppailun. Hän rakastaa joka 

ikistä näistä. Hän muovasi heidät heidän äitiensä kohduissa. Ja siunasi heidät kipinällä Itsestään ja 

lahjoilla jaettavaksi ihmiskunnan kanssa ja tuomaan heille iloa, lapsia kasvatettavaksi. Hän näki 

kamppailut ja asiat, joista he pääsivät yli elämissään. Heidän hyvät ja huonot päätöksensä – Hän oli 

paikalla niissä, rohkaisten heitä tekemään oikein. Hän tuntee joka ikisen läheisesti, kuten me 

tunnemme itsemme. Ja Hän rakastaa heitä kuin Lapsiaan. Kuinka Hän sitten antaa tämän 

tapahtua? Kun ajattelin näitä asioita, Jeesus alkoi puhumaan minulle.  

( Jeesus ) ” Nyt sinä luet Minun Sydäntäni. Nyt te näette juuri sen mitä Minä kohtaan. Minä en 

koskaan halua tämän tapahtuvan, en koskaan. Minä tiedän, että te olette loppuun uupuneita, 

Minun Morsiameni, mutta pyydän, katsokaa tätä Minun näkökulmastani. Minä en koskaan, en 

koskaan halua tämän tapahtuvan. Minulle, se on kauhujen kauhu. Ja siihen liittyy se, että jotkut 

heistä eivät ehkä koskaan näe Minua tai ole jälleen Minun kanssani Taivaassa. ” 
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( Clare ) Minä sanoin Herralle… ” Siis, mitä Sinä teet? ”  

( Jeesus ) ” Narskutan hampaitani, päästän syvän henkäisyn ja sallin sen tapahtua. Mutta voi, 

kuinka Minä vavahdan, kuinka Minä kammoan sitä, mitä täytyy tapahtua. Siispä, ymmärrätkö sinä? 

Minuutti tarkoittaa satoja sieluja tulee Valtakuntaan, ennen kuin on liian myöhäistä. Mutta sitten 

se tulee olemaan liian myöhäistä… mutta voi, nyt Minä odotan pelolla sitä hetkeä! Minä haluan, 

että teillä on Minun näkökulmani, Minun Morsiameni. Minä kammoan sitä mitä pian täytyy 

tapahtua, siis mitä minuutti teille merkitsee? ”  

” Satoja sieluja. Ja kun se tapahtuu, ainakin, monia ja monia lisää tulee olemaan Minun kanssani 

Taivaassa. Siispä Minä sanon teille, älkää olko niin kiireisiä. Minä odotan kauhulla tätä 

tapahtumaa. Tulkaa. Eläkää Minin Sydämessäni. Nähkää mitä Minun täytyy nähdä, tuntekaa mitä 

Minä tunnen ja ymmärrän; kun te katsotte juhlintaa (taivaassa) ja vapautta tästä Maapallosta, 

Minä katson holokaustia. ”  

” Älkää vetäkö hätiköityjä johtopäätöksiä tässä. Minä en sanonut, että Minä muutan ajoitusta. 

Pikemminkin, Minä pyydän teitä yhdistämään sydämenne Minun sydämeeni ja katsomaan, mitä 

Minä käyn läpi näinä hetkinä. Minuutti minuutin jälkeen, se on puhdasta kidutusta. Kuitenkin 

jossakin vaiheessa, sen täytyy edetä. ”  

” Koko ihmiskunta, kiireisinä päivittäisessä elämässä, tullaan yhtäkkiä heittämään musertavan 

kivun ja menetyksen, hämmennyksen hornaan. Ja he ovat kerta kaikkiaan shokissa, hölmistyneitä, 

eivät saa sanaa suustaan, ovat kykenemättömiä ajattelemaan. Tätä Minä kohtaan minuutti 

minuutin jälkeen, kunnes Minun Isäni päästää sen valloilleen. Ja sitten Minun täytyy käsitellä 

jälkiseuraukset. Toinen kauhutarina, niin suuri kauhu, että te ette pysty kuolevaisilla mielillänne 

ymmärtämään kaikkia vastavaikutuksia. ”  

” Voi, pysykää Minun vierelläni, Minun Morsiameni! Lohduttakaa Minua, kuten enkeli lohdutti 

Minua Puutarhassa ennen Minun pidätystäni. Kietokaa hellät kätenne Minun ympärilleni ja 

lohduttakaa Minua, sillä koskaan ei ole ollut tällaista tuskan aikaa, kuin tämä, joka on tulossa 

maapallolle, ja Minä odotan sitä pelolla koko Minun olemuksellani. Kuitenkin, Minun Armoni tulee 

ottamaan haltuun tilanteen tilanteen jälkeen, asianmukaiseen aikaan jokaista sieluparkaa koskien. 

”    

” Tästä Minä halusin puhua teidän kanssanne tänään. Minä tarvitsen teidän lohdutustanne, teidän 

rukouksianne ihmiskunnan puolesta, heidän, jotka on tehty Minun kuvakseni, olivatpa he hyviä tai 

pahoja. Minun sydämeni mukaista ei ole nähdä heidän kärsivän tällä tavalla. Se ei ole Minun 

Sydämeni mukaista. ”  

” Pyydän, Minä pyydän teitä. Pysykää Minun kanssani, antakaa jokainen vapaa hetkenne Minulle. 

Todellakin, Minä kuljen Ristin tietä jälleen, ja niille teistä, jotka ovat valinneet seurata Minua, Minä 

kerron teille, että se merkitsee Minulle enemmän kuin Minä voin koskaan ilmaista. Tämä on 

ihmiskunnan pimein hetki; tätä kaikki liha on odottanut pelolla. Se tulee valtaamaan koko 

maailman ja suistamaan sen sellaiseen kaaokseen, jota ei ole koskaan tunnettu, eikä koskaan 

uudelleen tulla tuntemaan ennen kuin ajan lopussa. Pysykää Minun kanssani. ”  
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295. Jeesus sanoo: Te olette Sielujen Äitejä 

 
TE OLETTE SIELUJEN ÄITEJÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Huhtikuuta, 2016. 

( Clare ) Herra on kanssamme lohduttamassa ja ohjaamassa meitä, rakas perhe.  

No niin, kaksi viimeisintä päivää on ollut hyvin kuivaa minulle, huolimatta tuntien viettämisestä 
ylistyksessä. Herra varoitti minua muutama päivä sitten, että tämä tapahtuisi, muiden vuoksi.  

Siispä, ylistyksen jälkeen aloin puhumaan Hänelle:  

Herra, tässä minä olen. Minä tiedän, että Sinä olet ottamassa minulta pois minun tavallisen osani 
Sinua, niin että muut olisivat turvassa ja Sinun läsnäolossasi. Mutta Minua eniten huolestuttaa 
viesti lapsillemme. Pyydän, Herra, puhuisitko selvästi minulle?  

Muutaman hetken jälkeen, Hän aloitti:   

( Jeesus ) ”Minun Rakkaani, Minä en ole etäällä sinusta, kuten sydämesi on sallinut sinun kuvitella. 
Minä olen yhä tässä, uskollisena kuten aina, valmiina antamaan ohjeita, vakuuttelemaan ja 
rakastamaan Minun lapsiani ja Minun Morsiantani. Pelko on hyödytöntä – se, mitä tarvitaan, on 
usko. Usko, että Minä kontrolloin; usko, että mikään ei voi mennä yli niiden rajojen, jotka Minä 
olen säätänyt joka ikiselle sielulle.”  

”Usko, että ei väliä, miten pahalta näyttää, tummalla pilvellä on aika hopeareunus. Minä saatan 
olla piilossa pilven takana tällä hetkellä, mutta Minä tulen purkautumaan läpi jälleen ja tuomaan 
Minun läsnäoloni lämmön hukuttamaan sydämesi.”  

”Minä kerroin sinulle, että Minä sallin tämän jakson, jolloin olen piilossa sinun näkyvistäsi, muiden 
sielujen vuoksi – he tarvitsevat Minun varmuuttani elämiinsä. He eivät koskaan ole tunteneet 
Minua tällä tavalla aikaisemmin. Sinä olet jonkinlainen äiti ja lapset, jotka tulevat tälle kanavalle, 
tarvitsevat äidin uhrautuvaa sydäntä. Kun Minä sallin sinun tuntea itsesi tyhjäksi ja 
hedelmättömäksi, se tapahtuu, kun Minä lannoitan vauvasieluja, että he kukkisivat toiveet 
täyttävässä suhteessa Minun kanssani. Ja sinä suostuit tekemän yhteistyötä. Siispä älä unohda, 
kun tunnet tämän menetyksen, se on uhrauksesi Minulle nuorten hyväksi tällä kanavalla.”  

”Kaikki te, Minun Morsiameni, kun te olette tavoittaneet sieluja ja koskettaneet heitä Minun 
kanssani, odottakaa koettelemuksia sen todistamisen kantapäillä. Odottakaa vaikeuksia ja 
uhrautumista. Te olette synnyttämässä lapsia Valtakuntaan. Te olette omalla elämällänne 
tekemässä yhteistyötä Minun kanssani, tuodaksemme heidät perheeseemme. Myös teistä tulee 
sielujen äiti.”  

”Nämä lapset tarvitsevat rukouksia, opetuksia, uhrautumista ja hoitamista, niin ettei vihollinen 
nykäise heitä maaperästä, ennen kuin ne juurtuvat. Heitä täytyy kastella ja suojella 
luonnonvoimien julmuudelta. Vihollisen agentit ovat jatkuvasti kiertelemässä sivustoilla, kuten 
tämä, saattaakseen huonoon valoon kanavia ja säikytellä uusia uskovia.”  

”Minä olen niin siunattu niiden teistä taholta, ketkä ovat ottaneet Minun sanani sydämeen ja 
tehneet linkkejä viittaamaan vierailijoita syvemmälle opetuksiin. Tämä on harvinainen 
mahdollisuus tulla ravituksi Minulla, ei-uhkaavassa ympäristössä, missä he voivat ottaa aikansa ja 
juoda syvältä elävistä vesistä.”  
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”Monia yrityksiä on selkienne takana tehty, että säikyteltäisiin heitä pois, mutta Minun täytyy 
sanoa, että jotkut heistä ovat vastanneet torjumalla tästä kanavasta tehdyt valheet. Ja koska he 
eivät antaneet periksi, Minä olen siunannut heidät mahtavasti ja he ovat matkalla paljon 
syvempään suhteeseen Minun kanssani.”  

”Clare, älä anna joidenkin tällä kanavalla vierailleiden menettämisen vaivata sinua. Sinä tunnet 
Minut. Minä seuraan heitä, minne ikinä he menevät ja lopulta johdatan heidät elävien vesien luo, 
missä he voivat kasvaa uskoon.”  

”No niin, Minä olen jakanut hiukan Minun sydäntäni kanssasi. Minun keskittymiseni juuri nyt on 
hyvin paljon sielujen tuomiseen Valtakuntaan, tuntemaan Minua, syntymään uudelleen ja he ovat 
matkalla tulla vakiinnutetuiksi oikeamielisyyteen. Monet on siepattu tulista ja he ovat vielä hyvin 
haavoittuneita ja haluttomia, mutta Minä luotan heidät tämän kanavan rakastavaan ympäristöön, 
ravittaviksi ja suojeltaviksi rukouksella.”   

”Pyydän. Pyydän, rukoile uusien uskovien puolesta. Sinulla on täällä monia, jotka ovat upouusia 
uskossa. Tule heidän kanssaan ja pidä heille seuraa, jakaen kokemuksiasi, pelkojasi ja 
riemuvoittojasi, niin he saattaisivat varmistua, että he ovat oikeilla jäljillä.”  

”Minun Rakkauteni vetää heitä tänne. Älä anna viattomien mennä tuntematta, että heidät on 
tunnustettu, otettu vastaan ja rohkaistu. Muista, että te kaikki olette olleet haavoittuvuuden ja 
epävarmuuden paikassa ja löytäneet rauhallisen kodin täällä.”  

”Minä voitelen teidät, rakkaat, joka päivä tavoittamaan ympärillänne olevia. Rakkautenne muita 
kohtaan on lämmittänyt ja rohkaissut Minun kipeää Sydäntäni.”  

”Kun katkeruuden malja jatkaa täyttymistään maailmassa, tämä on paikka, mihin Minä voin tulla 
kokemaan veljellistä rakkautta. Rakkautta, jota Minä niin olen halunnut Minun Ruumiilleni. Jatka 
tässä rakkaudessa, ei väliä kuinka karkeaksi ja rumaksi vihollinen tulee. Te tulette tuntemaan 
heidät heidän hedelmistään ja täällä hedelmät todella ovat makeita.”  

 

 

296. Jeesus selittää Kärsimyksen tarkoitusta…  

miksi Minä sallin niitä & kuinka Minä käytän niitä 

 
KÄRSIMYKSEN TARKOITUS…  

MIKSI MINÄ SALLIN NIITÄ & KUINKA MINÄ KÄYTÄN NIITÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Huhtikuuta, 2016. 

( Clare ) Olkoon Jeesuksen suloinen rauha teidän kaikkien kanssa, Sydänasukkaat. Olen painiskellut 

epäilysten ja erottelukyvyn kanssa viime aikoina. Te voisitte sanoa, ” Mitä uutta siinä on? ” No niin, 

se on ollut paljon voimakkaampaa ja Herra on ollut etäinen. Tämä on ylivoimaisesti kaikkein 

kivuliain koettelemus. Ja minä tiedän, että jotkut teistä kärsivät aivan samoista asioista. Kiitos 

Jumalalle Ezekielistä, joka huomasi minun tilani ja minun rukoussotureistani ja kaikista teistä, jotka 

olette pitäneet pystyssä minua tämän kuivuuden koettelemuksen aikana.   

Siis, kun tulin rukoushetkeeni tänään, olin ylistämässä useita tunteja. Minun lopulta täytyi etsiä 

sanaa Herralta ja kuulla Hänen äänensä. Siis, minä sanoin… ” Herra, älä jätä minua ilman jaettavaa. 

Herra, pyydän anna armoa minun sielulleni. ”  
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Jeesus vastasi… ” Tiedätkö kuinka paljon hyvää Minä teen tällä uhrauksella? ”  

( Clare ) Minä voin vain kuvitella. 

( Jeesus ) ” Paljon hyvää, oikein paljon hyvää. Juuri nyt kanavalla on ihmisiä, jotka eivät tunteneet 

Minua tai Minun ääntäni, ja nyt he tietävät molemmat. Ja he tietävät, että Minä olen heidän 

kanssaan ja Minä en koskaan hylkää heitä. Minä sanoisin, että se on oikein paljon hyvää, etkö 

sinäkin? ”  

( Clare ) Kyllä, Jeesus. Hän nosti minun poskeani… 

( Jeesus ) ” Clare, Minä tiedän kuinka paljon tämä koskee sinuun, kuten se koskee Minuun. Mutta 

kaikkien Minun pyhimysteni täytyi kulkea tämän tietämättömyyden ja pelkän uskon portin läpi, 

että Minä voisin suihkuttaa heidän armojaan heikkojen ja yksinäisten päälle. Katsohan? Juuri nyt 

sinä tiedät, että Minä puhun sinulle. Eikö se annakin sinulle tietyn määrän lohdutusta? ”  

( Clare ) Katseemme kohtasivat ja Hänen silmänsä tuikkivat myötätuntoa. Ja alapuolellamme näin 

demonin, joka näytti erittäin paljon likaiselta krokotiililtä, silmät suunnattuna minuun ja se ärisi. 

( Jeesus ) ” Kyllä, se on väärän syytöksen ja tuomitsemisen demoni, vartiossa ja odottamassa 

hyökätäkseen sinua kohtaan ja ottaakseen sinut valtaansa, pyörittääkseen sinua liejussaan ja 

laittaakseen sinut kielekkeen alle, kunnes olet hyvä ja lahonnut. ”  

” Tätä hän tekee… etsii sieluja, jotka joko ovat nuhdeltavana tai ovat uhrautuneet muitten hyväksi, 

kuten sinä olet nyt. Kyllä, hän odottaa oikeaa hetkeä ja sitten iskee, jättäen kitkerän 

eristyneisyyden ja tuomitsemisen myrkyn. Mutta olet ollut tässä tilanteessa monta kertaa 

aiemminkin ja tiedät kuinka käsitellä häntä, etkö tiedäkin? ” 

( Clare ) Kyllä, Herra – jätän hänen limaiset valheensa huomiotta. Luovun hänestä ja aktiivisesti 

luotan, että Sinä käytät tätä koettelemusta Valtakunnan hyväksi. Sitä minä aina päädyn tekemään.   

( Jeesus ) ” Oikein hyvä! Se on juuri se vastaus, jonka Minä toivoin sinun antavan Minulle, niin että 

voisin kertoa Minun Morsiamilleni, että sinutkin tullaan testaamaan tällä tavalla. Älä oleta 

hetkeäkään, että Minä olen hylännyt sinut, koska Minä en ole enkä Minä tule hylkäämäänkään. 

Sinä kuolet itsellesi ja annat elämää toisille, kuin maahan putoava siemen. Sinulle tarkoitetut 

lohdutukset, kun tavoittelet ja etsit Minua ylistyksessä ja kaipaat Minua, ne lohdutukset on 

välitetty todella epätoivoisille ja tarpeessa oleville. ”  

” Tänä aikana maailmassa, on monia sellaisia kuin nämä. On niitä, jotka henkäisevät viime 

henkäyksensä maanjäristyksen raunioissa. He eivät ole koskaan tunteneet Minua, mutta Minä 

vierailen heidän luonaan teidän uhraustenne ja rukoustenne vuoksi. ” 

” Katsohan, kun luotat Minulle kaiken, mikä on sinun – sinun kaikkesi – Minä jaan armoa minne 

haluan, mutta niin paljon on luovutettu Minulle teidän elämänne lahjana. Te olette sanoneet… ” 

Jeesus, mitä tahansa Sinun vuoksesi. ” Ja Minä olen sanonut… ” Minä otan teidät paratiisiin 

mukaani jonain päivänä, mutta nyt Minä tarvitsen teidän uhrauksianne, Minä tarvitsen teidän 

lohdutuksianne, Minä tarvitsen teidän fyysisiä raihnaisuuksianne, kyllä, jopa niitä. Ne ovat teidän 

ristinne, teidän Simonin ristinne. ”  

” Te sanotte Minulle, ” Mutta Sinä pelastit meidät kerralla ” ja sinä puhut totuuden. Mutta nyt, 

Mutta nyt, jonkun on rukoiltava, että tämä pelastuksen lahja jaetaan köyhimmistä köyhimmille, 
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kuoleville, rammoille, huumeriippuvaisille, tragedioiden uhreille, kaikille, jotka nääntyvät ja eivät 

tunne Minua ja heillä ei ole toivoa. ”  

” Totta, Minä olen vieraillut heistä joidenkin luona monta kertaa aikaisemmin heidän elämässään, 

mutta he eivät olleet valmiita. Nyt he ovat valmiita. Ja he, jotka eivät vielä tunne Minua, teidän 

uhraustenne ansiosta, he nyt tulevat tuntemaan Minut ja löytämään rakkauden ja ilon 

elämistänsä. Sen löydön myötä, he ovat onnellisia kuollessaan Minussa ja taas on sielu napattu 

Saatanalta. Siis, tämä ei ole rangaistus, kuten arvelitte. ” 

 ” Sinun pitäisi tietää paremmin, Minun Clareni. Me olemme olleet tällä tiellä monta, monta, 

kertaa aikaisemmin. Mutta Minä tiedän sinun viitekehyksesi, Minä tiedän sinun unohtelusi, ja 

Minä tiedän, että he, jotka vierailevat täällä ovat totuudennälässä. Kyllä, he kaipaavat tietää 

kärsimyksen merkityksen elämissään. He ovat siinä käsityksessä, että Minä olen rankaiseva ja 

kostonhaluinen Jumala, kun me tiedämme, että kaikki kärsimys on Saatanasta, ei Minusta. Mitä 

hän tarkoitti pahaan, sen Minä käänsin hyvään ja riistin häneltä vielä yhden sielun. ”  

” Kaikki te, rakkaat Asukkaat Minun Sydämessäni, te tiedätte nyt, että kaikki mitä te koette, sen 

Minä muutan hyväksi. Mikään, ei yhtään mikään karkaa Minun huomaamattani, ja kuinka monta 

kertaa, Minä itse asiassa roikun ristillä teidän kanssanne kärsimässä? Kuinka monta kyyneltä Minä 

vuodatan, kun te käytte läpi näitä asioita ja tarjoatte ne Minulle kiitollisin sydämin? Miljoonia 

kertoja päivässä, Minä kerään rakkauden lahjoja Minun ihmisiltäni vuodatettavaksi niiden 

sydänten päälle, jotka eivät tunne Minua. ”  

” Huolimatta poissaolon tunteesta, tietäkää, että Minä olen aina teidän luonanne, aina lohduttaen 

teitä ja pitäen huolta teidän tarpeistanne, ojentaen ja jakaen armoja teille. Kyllä, erityisesti armoja 

kestää tätä pimeää maailmaa ilman Minun kosketukseni suloista kosketusta, että Minä voisin 

suihkuttaa niitä epätoivoisille, joilla ei ole mitään toivoa. ”  

” Siis, katsohan, Minun rakkaani, se krokotiili jatkaa sihisemistään sinulle ja kuiskaa saastaisella 

henkäyksellään ” Sinä et ole mitään, sinä olet epäonnistuja, sinun Jumalasi on torjunut sinut, Hän 

on vetäytynyt pois ja hyljännyt sinut ja jättänyt sinut läkähtymään omaan sotkuusi. ”  

” Voi, kuinka kaukana totuudesta se on. Sinä olit menemässä eteenpäin niin hyvin, jopa 

kukoistaen, ja Minä pyysin uhrausta ja sinun henkesi antoi suostumuksen. Ja tässä me nyt 

olemme, puhuen siitä, koska kaikkia teitä pitää muistuttaa tästä dynamiikasta – erityisesti tällä 

hetkellä, kun kärsimykset ovat voimistuvat. ”  

( Clare ) Sanoin tähän väliin… Monet ihmiset ovat postanneet, että he pelkäävät, että heidät on 

hylätty. ”  

( Jeesus ) ” Se yksinkertaisesti EI ole totta, että Minä olisin heidät hylännyt, kun itse asiassa, Minä 

olen armollisesti hyväksynyt heidän rakastavat uhrauksensa ja suihkuttanut niitä lohdutuksia niille, 

jotka ovat tuhoutumassa. Kuinka täydellistä se on? ”  

” Siis, Minä kysyn teiltä kaikilta – oletteko te kaikki kärsimässä tällä hetkellä? Oletteko 

menettäneet rakkaan? Onko teidät ymmärretty väärin tai onko teille valehdeltu? Onko teidät 

piesty ja jätetty kuolemaan? Oletteko rakastaneet ja tehneet työtä ja ammentaneet lahjojanne 

muille ja haukuttu? ”  
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” Nämä ovat kaikki orjantappuran piikkejä Minun Kruunussani, Minun Morsiameni. Se on kudottu 

siihen täydelliseen päähineeseen hänelle, joka muistuttaa Minua: Minun Todellisen Morsiamen. 

Nämä kaikki pahat ovat sallineet sinun todistaa rakkauttasi, anteeksiantoasi, ja tuoneet nämä 

arvostelijat lähemmäs Minua. Teidän tarvitsee vain katsoa, kuinka he kohtelivat Minua, vaikka 

Minä en tehnyt mitään väärää, ymmärtääksenne miksi te saatte loukkauksia siitä hyvästä mitä te 

teette. ”  

” Kuinka monta kertaa Minä olen sanonut, että ” Morsiamen täytyy muistuttaa Sulhasta. ” Todella, 

te muistutatte Minua näissä kaikissa kärsimyksissä. Mutta ymmärtäkää, sille kaikelle on 

tarkoituksensa, Minä en hukkaa mitään Minun Morsianteni rakastavista lahjoista, Minä käytän ne 

kaikki. Ja jonain päivänä te tulette tapaamaan näiden Maapallolla kärsimänne kärsimystenne 

hedelmät, ja Taivaassa tulee olemaan suuri riemu. ” 

” Sillä välin, me lähestymme aikaa, jolloin kello lyö puolenyön lyönnin ja kaikki on loppuunsaatettu. 

Siis, pyydän, antakaa tämän viestin sulouden pestä teidät ja poistaa kärsimyksen piston, 

syrjäytymisen ja toivottomuuden, mitä menneessä olette kokeneet. Te olette tehneet 

suurenmoista työtä Minulle, kestäen koettelemukset ja jatkaneet ylistämisistä ja toivoa Minussa. ”  

” Minä siunaan teidät nyt näyllä, jossa te olette Taivaassa Minun käsivarsillani. Te olette Minun 

iloni. ” 

 

 

297. Jeesus sanoo… Valmistautukaa Matkallenne!  

Olkaa rehellisiä & Pysykää katuvina 

 
VALMISTAUTUKAA MATKALLENNE! OLKAA REHELLISIÄ & PYSYKÄÄ KATUVINA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Huhtikuuta, 2016.  

Clare aloitti… Jeesus on valmistelemassa meitä, Sydänasukkaat. Hän on matkalla ja haluaa Hänen 
Morsiamensa olevan valmiina.  

Kuluneena viikkona Hän on ollut jotensakin piilossa minulta, suihkuttaakseen lohdutuksia sieluille, 
jotka eivät koskaan ole tunteneet Häntä. Tänään Hän antoi minulle armon liikkua yli pelkojeni, että 
Hän ei olisi kanssani, koska en voinut nähdä Häntä ja olin rauhassa asian kanssa. Siispä, kun tuli 
aika kuunnella Häntä, Hän sanoi välittömästi…  

( Jeesus ) ”Olen tässä.”  

( Clare ) Herra, en edes todella yritä olla Sinun kanssasi, pikemminkin sydämeni on asettunut 
ylistämään Sinua, jopa ilman vastausta. Ja se todella näyttää ottaneen terän pois Sinun 
kaipaamisestasi.  

( Jeesus ) ”Kyllä, sinä tiedät, että Minä olen tässä ja sinä löydät ilosi vain Minun ylistämisestäni, 
ilman että saat mitään vastineeksi ja se toimii. Itse asiassa, se toimii oikein hyvin. Vaikka Minä en 
tule jättämään sinua tähän tilaan hyvin pitkäksi aikaa, sillä nyt se on kallisarvoinen rakkauden lahja 
sinulta, Minun Morsiameni.”  

( Clare ) Ja minä olen onnellinen ja rauhassa asian kanssa. Minä tiedän uskon kautta, että Sinä olet 
tässä ja se on tarpeeksi. Kiitos Sinulle, Jeesus, tästä armosta.  
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( Jeesus ) ”Ole hyvä, Minun rakkaani.”  

( Clare ) Siispä, mitä Sinulla on mielessäsi Sinun Ihmisiäsi varten?  

( Jeesus ) ”Valmistautuminen. Valmistautuminen tapaamaan Minut Heidän sydäntensä 
valmisteleminen Minun peilini edessä ja anteeksiannon pyytäminen siitä, minkä he näkevät, että 
se ei ole oikein.”  

”Kakki nämä vuodet Minun Ihmiseni ovat menneet kahta tietä: olleet jatkuvasti syyllisiä tai 
jatkuvasti OK – kuten ”ei mitään väärää täällä.” Mutta nyt Minä pyydän katsomaan syvemmälle. 
Puolueettomampaa katsomista, ei minkään kiillottamista. Henkilökohtaisen pyhyyden vaatimukset 
ovat käsittämättömiä teille, Minun lapseni. Minun armoni vuoksi, paljon on jätetty huomioimatta. 
Mutta pikemminkin kuin järkyttyisitte, kuten nuori poika Nathan järkyttyi, kun hän seisoi yleisönsä 
edessä ja hänen syntinsä paljastettiin. Minä haluan teidän käyttävän aikaa Minun Pyhän Henkeni 
kanssa ja pyytävän Häntä paljastamaan pimeyden, mikä vielä on sisällänne.”   

”Kun te löydätte sen, Minä en halua, että te menette yli syvään päähän. Minä jo tiesin, että se on 
siellä. Kaikki, mitä Minä teidän haluan tekevän, on tunnustaa se, pyytää anteeksiantoa ja tehdä 
päätös sydämessänne, välttää niitä syntejä ja rukoilla armoa olla toistamatta niitä. Katsokaahan, 
vaikka te lankeatte, ettekä ole täydellisiä, koska te tunnustitte sen ja työstätte asiaa, Minä tulen 
antamaan anteeksi teille ja jatkamaan armojen vuodattamista teille, mitä te tarvitsette viimein 
päästäksenne yli vioistanne. Teidän ei tarvitse olla täydellisiä, mutta teidän pitää olla täydellisen 
katuvia.”  

”Tämän harjoituksen sydän on valmistautuminen ja valmius kohdata minut. Niin paljon tullaan 
antamaan anteeksi ja poistamaan matkalla ylös Taivaaseen, mutta Minä välttämättä haluan teidän 
antavan anteeksi kaikille, jotka koskaan ovat loukanneet teitä. Minä en halua tämän kokemuksen 
turmeltuvan anteeksiantamattomuuden vuoksi.”  

”Se, mikä saattaa auttaa teitä sillä alueella, on että kuka tahansa oli haaste tai joka haavoitti teitä, 
hänellä oli Minun lupani. Minä en ole pahuuden alkuunpanija, mutta Minä sallin sen haasteena 
rakastaa muita ja kuolla itselleen. Siispä, pohjimmiltaan te voitte syyttää vain Minua sen 
sallimisesta. Siksi olkaa varmoja, että annatte anteeksi henkilölle, että annatte anteeksi itsellenne 
ja että annatte anteeksi Minulle. Kattakaa kaikki kolme pesää. Pyytäkää Minua poistamaan 
katkeruuden juuri, jonka sallitte kasvaa sydämeenne ja tahrata sen. Mitä varmimmin katkeruuden 
juuri on teissä kaikissa. On teidän tehtävänne, Minun Pyhän Henkeni avulla, tunnistaa se, sanoutua 
siitä irti ja rukoilla, että Minä tulen poistamaan sen.”  

”Tämän harjoituksen ei pitäisi viedä teiltä kauaa ja se ei tulee estämään menoanne ikuisuuteen. 
On monia teitä, joita anteeksiantamattomuus voisi pidättää. Jos teillä on katkeruutta 
sydämessänne, se on rumin tahra ja tulee näkymään aivan hääpukunne edessä. Siispä olkaa 
varmoja poistamaan se itsestänne. Riisukaa se aseista. Sillä Minä tarkoitan, että kieltäytykää 
sallimasta sen vetää teitä raivoon. Sanoutukaa irti tästä vihasta ja anteeksiantamattomuudesta 
Minun Nimessäni ja kieltäytykää yhdistymästä siihen. Jos te olette uskollisia tekemään rehellisen 
ponnistuksen, Minä tulen varmasti olemaan uskollinen ja täysin poistamaan sen.”  

”Itsekkyys on toinen vika, jota teidän tulisi katua. Etsikää niitä kertoja, jolloin te olisitte voineet 
tehdä toisen puolesta, mutta ette vaivautuneet. Joko koska ette halunneet tai ette tunteneet 
kykenevänne. Tiedättekö, että monta kertaa Minä parannan vaivan, koska te menitte antamaan 
itsestänne, jopa kun olitte sairaita? Tässä on asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita.”  

”Saatana tietää edeltä käsin, joskus, että testi on tulossa, tai että te tulette kohtaamaan jonkun 
todella tarpeessa olevan. Siispä hän lähettää demoneita ärsyttämään kaikkia herkkiä kohtianne, 
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saamaan teidät pois tolaltanne, niin että te ohitatte hyvän työn, joka teidän olisi pitänyt tehdä. 
Tämä on oi, niin yleistä. Kun te näette paljon asioita ärsyttävän herkkiä kohtianne, olkaa 
varuillanne, että miksi kaikki nämä ajatusten harhauttajat ärsyttävät. Onko joku tulossa luoksenne 
saadakseen apua, vai onko suunniteltu tapaaminen, onko jonkin tyyppinen tapahtuma olemassa?”  

”Ymmärtäkää, että demoneilla myös on rajoitettu energia, siispä ne valitsevat mahdollisuutensa 
huolestuttaa teitä sen tärkeyden mukaan, mikä on tulossa elämäänne. Jo se on hyvin tärkeää ja ne 
tietävät siitä etukäteen (jonka he usein tekevät, koska ne hälyttävät toinen toisiansa, että tällaista 
ja tällaista on tulossa tapahtumaan tai että se ja se on matkalla) ne nopeasti laskevat yhteen 2 
ynnä 2, nähden, että on hyveen tilaisuus ja toisen tarpeessa olevan sielun auttaminen. He yrittävät 
harhauttaa ajatuksenne tai saada teidät peruuttamaan tapaaminen. Tai ne väsyttävät teidät niin, 
ettei teillä ole mitään jäljellä sitä henkilöä varten, jona Minä teidän luoksenne lähetin. Joka 
muuten oli hyvin tärkeä Minulle.”  

”Toinen asia, josta pitää olla tietoinen itsekkyydessä, on itsetärkeä asenne, ”Olen liian kiireinen, 
että käyttäisin aikaani sinun kaltaisiisi.”, ”Sinä et ole tarpeeksi tärkeä minulle, että minä lopettaisin 
sen, mitä olen tekemässä.” asenne. Tämä on kauhistus Minulle. Nyt me olemme pääsemässä 
YLPEYTEEN, mikä todella on pahan juuri. Itsekkyys johtaa Ylpeyteen ja omahyväisyyteen. Katsokaa 
niitä kertoja, kun omaatuntoanne vihlaisi ja te sivuutitte sen. Nuo ovat oikein hyviä kätketyn 
synnin ilmaisijoita.”  

”Minun Kaunis Morsiameni, Minä en sano näitä asioita saadakseni teidät tuntemaan pahoin. Minä 
sanon ne, että voisitte seisoa puhtaina Minun edessäni. Synti on likaista. Tunnustamaton synti on 
yhä edelleen likaista. Mutta tunnustettu ja anteeksi annettu synti ei ole enää olemassa, se on 
peruutettu. Minä haluan kaikkien Minun Morsianteni saavan syntinsä peruutettua.”  

”Itsepäisyys, itsekäs intohimo ja mustasukkaisuus, jotka saavat teidät seuraamaan omaa 
polkuanne, mieluummin kuin Minun polkuani, on myös tärkeätä tunnustaa. Jos ette ole varmoja, 
ei vara venettä kaada. Parempi tietää, että olette tunnistaneet sen, kuin kätkeneet sen ja Minä 
joutuisin ottamaan sen esille. Oi, niin paljon parempi.”  

”Tässä on lista teille käytettäväksenne, kun tarkistatte käyttäytymistänne: Pelko, Ylpeys, 
Mustasukkaisuus, Tuomitseminen, Viha, Laiskuus, Ahneus (hankkiminen), Mässäily ja Himo.”  

”Kiinnittäkää erityistä huomiota niihin asioihin, joita teette tavanomaisesti, kun tiedätte 
hengessänne, että teidän pitäisi tehdä toisin. Ne ovat merkki epäjärjestyksestä elämässänne ja 
epäjumalan palvontaa, koska laitatte ne Minun edelleni. Nämä ovat todella ryppyjä mekossanne.”  

”Kuten sanoin aikaisemmin, tämän ei ole tarkoitus lannistaa tai nuhdella teitä. Sen on tarkoitus 
valmistella teitä tapaamaan Minua ilman pilkkua, ryppyä tai tahraa.” 

”Pilkku on jotakin, jonka sallitte tahrata itsenne, jotakin jota katsoitte, jota ei olisi pitänyt katsoa, 
jotakin mitä sanoitte, mitä ei olisi pitänyt sanoa, tunne, jonka omaksuitte, joka olisi pitänyt torjua.”  

”Tahra on osoitus sisäisestä hengen saastumisesta. Se nousee esille, koska joku ei ole oikein sisällä. 
Se voi olla asenne, joka saastuttaa kaiken, mitä teette, kuten itsekkyys, pelko, kosto.”    

”Ryppy muodostuu pitkäaikaisesta synnillisestä tai häiriökäyttäytymisen tavasta. Se, että joutuu 
tekemään töitä sunnuntaina, koska on velkaa paljon yli varojen, on oire rypystä. Rahanhimo sai 
teidät haluamaan ostaa, sitten maksaaksenne sen, teidän täytyy kieltää Minulta aika, jonka Minä 
pyysin laittamaan sivuun joka viikko lepoa varten ja nuorentumista varten Minun kanssani.”  

”Joidenkin teistä on pakko työskennellä sunnuntaina tai sapattina, koska se on ainoa työ, jonka 
pystyitte saamaan. Minä en ole lain kirjaimeen takertuen tuomitsemassa teitä tästä. Enkö Minä 
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poiminut viljanjyviä sapattina? Enkö Minä parantanut sapattina? On olemassa sydämen asenne, 
joka on niin ahne, että jokainen vapaa hetki käytetään sen hankkimiseen, mitä halutaan.”  

”On olemassa toinen sydämen asenne, joka varaa toisen päivän Minulle, kun määrätyt päivät ovat 
varattuja välttämättömyydestä.”   

”Minä toivon, että te ette rupea väittelemään siitä, mikä viikonpäivä on pyhä. Minä en tule 
ohjeistamaan teitä tässä, koska se johtaa uskonnolliseen henkeen. Minä haluan teidän 
sydämenne, en teidän muodollista palveluanne ja tottelevaisuutta lain kirjaimelle. Kyllä, Minä voin 
kuulla kivien lentävän ilmassa juuri nyt. Tämä sydämen asenne on kuolettava henkilökohtaiselle 
suhteelle Minun kanssani. Te tulette huomaamaan, että Kirjanoppineet ja Fariseukset kielsivät 
sydämensä Minulta, koska Minä en tukenut heidän sapattisääntöjään heille sopivalla tavalla.”  

”Tiedättekö mikä yksi heidän päähuolenaiheistaan oli Minun suhteeni? Minä uhkasin heidän 
tulojaan uhrien myynnistä ja rahanvaihdosta. Kyllä, he keräsivät aika mukavan tulon kaikesta, mitä 
oli meneillään temppelin piirissä ja heidän suurin uhkansa oli, ettei heillä enää olisi tuloja näistä 
laittomista toiminnoista. Se on ryppy. Tapa saada lisää ja parempaa sai aikaan, että he väänsivät 
omaatuntoaan, varustaakseen kohtuuttomuutensa.”  

”Jotkut teistä, erityisesti nuoret, tulevat ylireagoimaan tähän pelolla. Pyydän, Minun kallisarvoiset 
rakkaat, tämä ei ole teidän tuomitsemistanne. Se on, että tulisitte tietoisiksi Jumalan 
oikeamielisyydestä ja siitä, kuinka hyvin syvälle se menee. Useimmilla teistä ei ole kunnolla 
muotoutuneita omiatuntoja. Teitä ei ole kasvatettu Sanalla, pyhässä taloudessa. Siispä Minun 
pitää viedä teidät takaisin niihin juuriin ja paljastaa teille, kuinka jotkut asiat, joita teille ei koskaan 
opetettu, ovat tärkeitä.”  

”Mutta Minä en ole lain kirjaimeen takertuva Jumala. Minä olen täynnä armoa, ymmärtämystä ja 
anteeksiantoa. Minä haluan teidän sydämenne. Minä haluan teidän rakastavan Minua, luottavan 
Minuun, tulevan Minun luokseni ja puhuvan Minulle heikkoudesta, synnistänne ja 
epävarmuuksistanne ja peloistanne. Minä haluan auttaa teitä pääsemään yli näistä asioista.”  

”Jos teillä on jotakin, jota te ette voi muuttaa ja te pelkäätte, että se ei miellytä Minua, puhukaa 
Minulle siitä. Minä tuen auttamaan teitä. Se ei ehkä ole edes väärinteko teidän osaltanne. Se 
saattaa hyvin olla valheiden isältä, joka jatkuvasti yrittää saada teidät tuntemaan pahoin itseänne 
kohtaan.” 

”Kyllä! Tuomitseminen on hänen suosikkiaseensa. Miksi, te kysytte? Koska jos hän voi vakuuttaa 
teidät, että te olette paha ja arvoton ja että Minä olen ankara tuomari, te tulette välttelemään 
Minua, ettekä koskaan tule Minun käsivarsilleni ja luota Minuun.”  

”Siispä, älkää ylireagoiko tähän viestiin. Pikemminkin ottakaa se kuin tarkistuslista. Te olette 
menossa matkalle, teidän täytyy saada tavaranne kokoon. Työstäkää listaanne ja Minä tulen 
auttamaan teitä jokaisen asian kanssa, jota te pelkäätte kohdata. Käyttäkää Raamatun Lupaukset-
kirjaanne todentamaan, onko joku asia oikein vai väärin. Katsokaa asioita ympäristössänne, 
merkkiä Minulta: linnun laulu, sydämen muoto ruuassanne tai puun lehti maassa. Rakkauslaulu 
kaupassa, suloinen tyytyväisyyden tunne yhtäkkiä pyyhkäisee sielunne yli. Nämä ovat tapoja, joilla 
Minä rohkaisen teitä ja näytän teille, että Minä en vain ole teitä varten, vaan Minä myös hyväksyn 
teidät ja kaikki ponnistelunne ovat todella Minua miellyttäviä.”  

”Siispä, se, mitä Minä olen kertomassa teille, pähkinänkuoressa, on että yksinkertaisesti 
valmistelkaa itsenne katumuksessa tapaamaan Minut. Aivan kuin te pesisitte itsenne suihkussa 
ennen isoa tapahtumaa, peskää itsenne Minun rakkaudessani ja anteeksiannossani. Älkää pelätkö 
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tunnustaa mitä tahansa. Muistakaa, Minä olin siellä, kun se tapahtui ja Minä tule antamaan 
anteeksi sen, mitä te tunnustatte. Tehkäämme tämä yhdessä.”  

”Minä olen kokonaan teitä varten, Minä tulen pitämään teitä yllä heikkoudessanne, Minä en tule 
hylkäämään teitä. Minä rakastan teitä syvästi, älkää olko peloissanne.” 

 

 

298. Jeesus sanoo… Tule… Meditoi & Juo Minun kanssani Jumalan syvistä asioista 

 
TULE… MEDITOI & JUO MINUN KANSSANI JUMALAN SYVISTÄ ASIOISTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Huhtikuuta, 2016. 

Clare aloitti… Jeesuksen suloinen rauha olkoon kanssanne, Sydänasukkaat. Minä olen kamppaillut 

sydämeni tietynlaisen kylmyyden kanssa. Minä haluan ”tuntea” rukoukseni, haluan olla läsnä 

tämän maailman kärsimyksille rukouksissani, mutta olen tuntenut olevani niin alamaissa ja 

irrallaan. Tämä on todella vaivannut minua, se saa minut todella ihmettelemään, rakastanko 

todella ja onko minulla tunteita toisia kohtaan. Siispä, minä olen pyytänyt Herralta antamaan 

minulle sen armon ja uskon, että Hän alkaa tämän viestin.   

Ylistyksen ja ehtoollisen jälkeen ja Ristin Asemat rukousten jälkeen, minä istuin hiljaa Herran 

edessä ja Hän aloitti kysymällä minulta kysymyksen. 

( Jeesus ) ” Tiedätkö miksi Minä halusin sinun rukoilevan Ristin Asemat rukousta Minun kanssani? ”  

( Clare ) En, Herra. En tiedä. 

( Jeesus ) ” Minä haluan sinun tulevan sisään Minun Kärsimykseeni täydemmin. Sinun sydämessäsi 

on osia, jotka ovat jäätyneet, Clare. Ne ovat liian herkkiä kohtia ja sinä olet jäädyttänyt ne, että 

kipu lakkaisi. Mutta Minun täytyy uudelleen herättää ne sydämesi osat. Niiden täytyy olla täysin 

eläviä, Minun Morsiameni, että sinä ja Minä voisimme olla täydellisessä liitossa. ”   

( Clare ) Voi, Jeesus, jo itse ajatuskin saa minun sydämeni kipeäksi. 

( Jeesus ) ” Minä tiedän. Siksi sinä olet sulkenut ne. Mutta kun teit sen, sinä suljit myös muita osia 

sydämestäsi, ja Minä tarvitsen ne täysin toimivina ja elävinä. Siispä, ole vain kärsivällinen Minun 

kanssani, kun Minä avaan ne uudelleen. Sinä et tule katumaan sitä. ”  

( Clare ) Kyllä, minä muistan vuosia sitten, voi olla sietämättömän suloista saapua Sinun 

Kärsimykseesi ja meditoida se, mitä Sinä kävit läpi.  

( Jeesus ) ” No niin, Minä haluan teidät sinne Minun kanssani. Kuuletteko te, Minun Morsiameni? 

Niin paljon Minun elävää esimerkkiäni on eliminoitu tai haudattu. Niin paljon on sinetöity ja 

luokiteltu salaiseksi. ”Jeesus kuoli ja nousi jälleen ja nyt Hän ei ole sillä ristillä enää.” Ja se on 

hyväksytty normiksi. ”  

” Kuinka kaukana totuudesta se on! Niin kauan kuin on yksi ihminen pelastamatta tai 

loukkaantunut, Minun ristiinnaulitsemishaavani pysyvät avoimina, verta vuotaen ja sykkien. 

Ihmiset ovat sulkeneet sen osan Minun elämääni, koska heille on liian tuskallista katsoa sitä. Mutta 

niin tekemällä, he ovat lannistaneet pääsyn Minun inkarnaationi syvimmille mysteereille. Tämä 
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paikka, minne Minä haluan sinun tulevan Minun kanssani, sisältää kaikki vastaukset tämän elämän 

kärsimyksiisi, sisältäen armon kestää ilman katkeruutta. Kun teet Minulle seuraa Minun ristini 

tielläni, Minä pidän sinulle seuraa sinun ristisi tiellä, ja Minun esimerkkini antaa sinulle rohkeutta 

sinnitellä. ”  

” Tässä paikassa on avoin pääsy Minun sydämeni sisimpiin kamareihin, sinun pelastuksesi 

kallisarvoisuus, mihin Minä ryhdyin sinun puolestasi. Kuka Minä todella olen ja että Minun 

myötätuntoni ei tunne rajoja. Eikä tunne Minun Rakkautenikaan. Tässä paikassa, sinä tulet 

tuntemaan sen totuuden, et älylläsi vaan inhimillisten tunteittesi koko voimalla. Minä loin ne 

tunteet, että sinä saisit nauttia ja tulla syvyyksiin logiikan, järkeilyn ja älyn tuolle puolen. ”  

” Jumala on Rakkaus. Minusta sanotaan niin. Mutta tunteakseen tämän rakkauden, täytyy matkata 

Minun sydämeeni ja kokea Minut. Kun Rick Joyner uneksi Taivaan eri huoneista, hän koki Minun 

kärsimykseni aarteita ja täsmälleen mitä sillä saavutettiin. Mutta Minä sanon tämän verran – te 

ihmisinä ette koskaan tule tietämään rakkauden syvyyttä, joka Minulla oli ja yhä on, se sai Minut 

laskeutumaan Taivaasta ja totella Minun Pyhällä lihallani korruptoitunutta ihmistä tässä 

korruptoituneessa maailmassa. ”  

” Näiden meditaatioiden hedelmät ovat suurenmoisia, enemmän kuin hienoimmat ja kaikkein 

virheettömimmät jalokivet. Koko maailman korvaamattomuus ja Minun Sydämeni toiminta 

ihmiskuntaa kohtaan on paljastettu niiden kautta. Mitä Minä saavutin, on mysteeri, jonka Minä 

kaipaan jakaa Morsiameni kanssa. Siksi Minä olen kutsunut ja anonut, että Asemia rukoiltaisiin. ”  

” Kun tulette Minun ristini mysteereihin, te elätte uudelleen Minun äitini sydämen tunteet sinä 

päivänä, kun Minut ristiinnaulittiin. Hän todellakin oli aivan ensimmäinen kristitty ja vastasi Minun 

missiooni koko sydämellään. Hän investoi itsensä kokonaan Minuun, Clare. Ja Minussa hän kaipasi 

lunastusta, jopa hänen sydämensä lävistämistä, että monien ajatukset saatettaisiin paljastaa. ”  

( Clare ) Sivuhuomautuksena haluan vain sanoa, että ristin asemien alkuperä on omistautuneisuus, 

josta tuli malli sen jälkeen, mitä Maria teki sinä päivänä, kun Jeesus ristiinnaulittiin. Hän seurasi 

täsmälleen sitä reittiä, jota Hän käytti ja poisti verta maasta ja muisteli reitin joka askeleella. Ja hän 

jatkoi sen tekemistä joka päivä, niiden ristin asemien kävelemistä joka päivä, omistautumisena 

Pojalleen, muistellen mitä Hän teki koko ihmiskunnan puolesta. ”  

( Jackie ) Jeesus on antanut Ristin Asemat Meditaation Sisar Susannelle. Me laitamme linkin 

videoon tämän videon loppuun ja linkki tekstiin on tämän videon alla YouTubessa.  

( Clare ) Jatkamme siitä mihin jäimme, Herra on viitannut Äiti Marian sydämen lävistämiseen… Ja 

tässä on Pyhä Kirjoitus, jonka Hän toi mieleen…  

” Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, Hänen äidilleen: ”Katso, tämä Lapsi on pantu 

lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan – ja myös 

sinun sielusi lävitse on miekka käyvä – että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. ” Luukkaan 

Evankeliumi 2:34-35. 

Herra, minä en ole koskaan ymmärtänyt tätä. Pyydän, voitko Sinä selittää sen minulle? 

( Jeesus ) ” Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä 

enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa 
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valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta, joka totuuden tekee, se 

tulee valkeuteen. ” Johanneksen Evankeliumi 3:19-21. 

” Tämä manifestoitui Pretoriaanikaartissa… ” Kun siis ylipapit ja palvelijat näkivät Hänet, huusivat 

he sanoen: ”Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse!”. ” Johanneksen Evankeliumi 19:6. 

” Sillä hetkellä ihmisten sydänten sisällöt paljastettiin kaikkien nähtäväksi, ja Minun äitini sydän 

lävistettiin, kun he hylkäsivät Minut. Hän oli täydellisessä yhteisymmärryksessä, mitä piti tehdä, 

että maksettiin hinta sinusta ja ihmiskunnasta. Sillä hetkellä, vaikka hän kärsi kauheita tuskia, hän 

antoi suostumuksensa myös. Ja ihmiset kysyvät, että miksi hän on Minulle niin erityinen? He eivät 

tiedä mitään hänen sisäisestä elämästään tai mitä hän kärsi tällä Maapallolla heidän puolestaan. 

Mutta riittää kun sanon, että hän todella oli ensimmäinen kristitty ja täysin ansaitsee sen tittelin. ” 

 ” Heistä, jotka tunsivat Minut, Golgatalla ei ollut harmaata aluetta – joko Minua rakastettiin tai 

vihattiin, ei mitään siltä väliltä. Ihmisjoukon raivoa ja vihaa ei edes ymmärretä nykyään. ”  

” Minua vihattiin intohimoisesti ja demonien vaivaama väkijoukko olisi repinyt Minut jäsen 

jäseneltä, ellei olisi ollut roomalaisia sotilaita, jotka olivat jo toteuttaneet Saatanan vihaa, kun he 

ruoskivat Minun lihaani Minun Kehostani. Minun olisi pitänyt kuolla sen pylvään juurelle, mutta 

Minun Isäni tarvitsi Minua viimeistelemään pikarin aivan pohjasakkaa myöten ja niin Minä elin. ” 

( Clare ) Voi, Jeesus Minä vaivoin pystyn kuuntelemaan tätä. Herra, se on vain liian paljon.   

( Jeesus ) ” Minun Kultaseni Morsiameni, Minä kutsun sinua tulemaan Minun kärsimykseeni Minun 

kanssani, aivan erityisiä tarkoituksia varten. Te kaikki, Minun Morsiameni, olette sulkeneet 

sydämenne Minun kärsimyksiltäni. Ja kuinka te oletatte tuntevanne Minun Rakkauteni 

ihmiskuntaa kohtaan, jos te ette tee Minulle seuraa Minun uhrauksessani? Nämä ovat syvällisiä 

asioita. Eivät kaikki tule seuraamaan. ”  

” Mutta te, jotka olette Minun Rakkaitani, tukeutuen Minuun kaikesta sydämestänne, teidän 

täytyy avata ne kamarit ja juoda se pikari Minun kanssani. Kaikki mielihyvät ja lohdutukset, mitä 

Minä voisin antaa teille, mikään ei ole lähelläkään sitä, mitä te tulette kokemaan Minun Sydämeni 

Sydämessä. Sen sanottuani, heille, jotka eivät voi tehdä Minulle seuraa, Minä rakastan teitä aivan 

yhtä paljon ja ei ole mitään tuomitsemista heille, joilla ei ole rohkeutta seurata Minua. ” 

” Jottette te ymmärrä väärin, ei ole kyse verestä ja hurmeesta. On kyse Minun Sydämeni 

täydellisestä yksinäisyydestä – että he, jotka Minä olen luonut ja varustanut tällä kauniilla 

planeetalla ja hengittänyt elämän heihin. Heidät Minä olen siunannut lapsilla, ruualla ja 

vaatetuksella. Jopa heidät, jotka Minä paransin leprasta, hylkäsivät Minut Minun tuskani hetkellä. 

”  

” He menivät kimppaan Saatanan agenttien kanssa ja kahinoivat maassa Minun Ristini juurella. 

Voitko kuvitella sitä? Kaikki kerääntyivät pilkkaamaan, ivaamaan, halveksimaan Minua Minun 

uskomattomien kärsimysteni aikana, kun Minä kärsin heidän vuokseen ja he eivät sitä tienneet. ”  

” Kyllä, sinä alat saada kokonaiskuvan nyt. ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä he 

tekevät.”” 

” Minä tavoitan teidän sydämiänne, Minun Morsiameni. Jotkut teistä ovat päivienne mittaan 

eristäytyneet sisimpänne syvimpiin paikkoihin. Minä kutsun heitä surujen haudasta. Parantamista 

on tarjolla. Anteeksiantamista on tarjolla. Mutta ennen kaikkea, rikkain aarre on Minun 
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inkarnaationi, jota kaikkien Maapallon hienoimmin hiottujen jalokivien arvon ei voitaisi arvioida 

lähestyvän. ” 

” Siellä teitä odottaa tahraton ja puhdas Minun Rakkauteni kulta. Älkää pelätkö tulla sisään. Minä 

olen valmistellut paikan teille sinne myöskin. Tulkaa, nostakaa pikari huulillenne ja jakakaa tämä 

aviollinen pikari Minun kanssani. Te olette Minun Morsiamiani ja ei ole mitään syvempää, 

kallisarvoisempaa kuin tämän pikarin sisältö. ”  

” Tulkaa ja juokaa Minun kanssani. ”    

 

 

299. Jeesus selittää: Teidän Suurin Voimanne 

 
TEIDÄN SUURIN VOIMANNE ON OLLA RAKASTUNUT MINUUN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Huhtikuuta, 2016. 

Myöntäköön Herra Jeesus meille voiman ja Toivon kestää ja olla voitokas näinä lopun aikoina.  

Jeesus aloitti tämän viestin tänään… ”Minä haluan puhua teille tukeutumisesta Minuun ja 

suloisuudesta, jota te tunnette sydämessänne. Ne, jotka ovat rakastuneita, tulevat voittamaan 

haasteet. Teidän suurin voimanne on olla rakastunut Minuun, se saa teidät haluamaan valita 

Minulle, pikemminkin kuin itsellenne.” 

” Sinä havaitsit oikein Ristin Tiellä, kun Minä suutelin puuta, ennen kuin Minä kannoin sitä.”  

Minä näin näyn, Ristin Asemat-rukouksen aikana, missä Hän suuteli puuta, ennen kuin se laitettiin 

Hänen olkapäilleen.  

” Sinä havaitsit oikein Ristin Tiellä, kun Minä suutelin puuta, ennen kuin Minä kannoin sitä. Minulla 

oli silmäni siinä, että Minä saisin sinut luokseni Taivaaseen, kyetessäni tarjoamaan siunatun 

ikuisuuden sinulle ja kaikille Minun luoduilleni. Kun Minä suutelin puuta, Minä katsoin Minun 

Morsiantani ja Minun ihmisiäni iloisesti eläen tästä eteenpäin, vaikka he eivät millään muotoa 

voineet saavuttaa sen tason pyhyyttä itse.”  

” Minä tiesin, että AINOA keino, millä Minä voisin saavuttaa sen, että Minä saisin teidät kaikki 

Taivaaseen, oli hirvittävän Ristillä kärsimisen kautta. Siispä Minä suutelin ja toivotin sen 

tervetulleeksi. Minä en katsonut kipua, kidutusta, pilkkaa – Minä katsoin Minun voitokasta 

Morsiantani tulossa Taivaaseen. Se piti Minut liikkeessä. Kaikki, minkä Minä kärsin, oli sen 

lopputuloksen arvoista. Se oli todellakin Minun Rakkauteni, joka naulitsi Minut Ristille. Ja teidän 

rakkautenne tulee olemaan se, joka motivoi teitä toimimaan silloin, kun te haluatte luovuttaa.” 

” Tämän takia meidän tapaamisaikamme on todella avaintekijä ja keskeinen meidän 

suhteessamme. Rakkaus tulee saamaan riemuvoiton, kun kurinalaisuus pettää. Rakkaus tulee 

saamaan riemuvoiton, kun houkutukset käyvät teidän kimppuunne. Rakkaus tulee saamaan 

riemuvoiton, kun uupumus kaataisi teidät. Ymmärrättekö te? Teitä vihataan tämän takia. 

Paholaiset vihaavat suloista ja puhdasta läheisyyttä, mikä teillä on Minun kanssani. He vihaavat 

teitä, kun te opetatte sen muille. Helvetin ja rangaistuksen pelko pitää sielun pois synninteosta, 
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mutta vain vaivoin. Ja ne, jotka välttävät syntiä vain rangaistuksen pelossa, heistä lopulta tulee 

haaleita uskossaan ja he ovat vain pieni uhka viholliselle ja pimeyden valtakunnalle.” 

” Kuitenkin, ne, jotka ovat rakastuneita Minuun, joiden sydän sulaa, kun he näkevät Minun 

Kasvoni, kuulevat rakkauslaulun ja kaipaavat antaa enemmän elämästään Minulle – ne sielut ovat 

kaikkein uhkaavimpia pimeyden valtakunnalle. Se on toinen syy, miksi niin monia hyökkäyksiä on 

laukaistu sinua kohtaan. Läheisyys on Avaintekijä suurimpiin töihin Minun Valtakunnassani. Jos 

istuisit pöydän takana ja opettaisit eskatologiaa, oppia lopun ajan tapahtumista, sinä olisit paljon 

vähemmän uhkaava.” 

” Siispä, se mitä sinä teet tottelevaisuudesta, sillä on vain vähän yhteneväisyyttä siihen, mitä sinä 

teet innoittuneesta rakkaudesta. Sinä olet innoittunut Minusta, mutta sinun ruumiisi on hieman 

ohittanut kukoistuskautensa (Hän sanoi sen aika kieli poskella) niinpä sinä painiskelet lukuisten 

ongelmien kanssa, päästäksesi eteenpäin. Me voimme ratkaista sen, vaikkakin huomattavalla 

rukoilemisella. Sekä sinun, että muiden rukouksilla.”  

”Tie on raivattu sinulle, Clare, sinun tarvitsee vain tarttua siihen. Muista, että Taivasten 

Valtakuntaa vastaan hyökkääjät tempaavat sen itselleen.” 

Ja minä otin tässä hetken vain ja katsoin hiukan sitä. Pyhissä Kirjoituksissa on Taivaan ottamisesta 

pakolla. Siitä on olemassa raamatunselitys, minä vain kirjoitin ylös pääkohdat. 

Valtakuntaan tunkeutuminen vastustuksesta huolimatta… 

He sinnittelevät eteenpäin yhdistyäkseen Minun seuraajieni joukkoihin. 

He tarrautuvat lähestyvään Valtakuntaan, aivan kuin he olisivat takavarikoimassa saalista ja 

tekemässä sen omakseen. Niin innokkaita ja energisiä, ”väkivaltaiset” ovat  innokkaita, jotka ovat 

kiihkeän intohimoisia, jotka tarraavat Valtakuntaan – sen rauhaan ja armahdukseen ja pyhyyteen – 

niin paljon innokkuutta, kuin ihmiset voisivat napata ja viedä omanaan, valloitetun kaupungin 

saaliina. 

Jeesus jatkoi… ” Minä haluan, että sinä et anna periksi, koska sinulla on kaunis työ tehtävänä 

ennen kuin Minä tulen tai kun Minä tulen… ajoitus ei ratkaise. Se mikä ratkaisee, on että sinä olet 

kiireisenä Minun töissäni, Minun agendassani, se merkitsee Minulle. Ja kun sinä tunnet, että et voi 

nousta ylös ja sinnitellä, Minä haluan sinun muistavan meidän ihanat aikamme yhdessä. Lepää 

niissä jonkun aikaa ja salli Minun uudistaa sinun päämääräsi.” 

” Rakkaus tulee menemään sinne, minne typerät pelkäävät rynnätä. Rakkaus ylittää jokaisen 

esteen, mukaan lukien pelon. Minä näen sinun pelkosi Minun muotokuvaani koskien… jätä se 

huomiotta, tee se siitä huolimatta. Voiko mitään pahaa tulla siitä? Enkö Minä luvannut, että Minä 

varmistaisin, että se valmistuu?”  

” Tiedätkö sinä mitkä sinun todelliset ongelmasi ovat, Clare? Haluttomuuden takana on 

epäonnistumisen pelko ja (Minä inhoan sanoa sitä) mutta myös laiskuus.” 

Sitten Hän siteerasi minun päässäni toistuvasti juoksentelevan ajatuksen… ”Voi, Herrasta on niin 

monia hyviä muotokuvia, Hän ei tarvitse minun tekemääni.”  

Herra jatkoi… ”Väärin, väärin ja jälleen väärin. Sinä et ehkä ole niin paljon saavuttanut kuin 

ihailemasi taiteilija, mutta sinulla on aito sydän. Minä olen paljastanut Itseni sinulle tavoilla, joita 
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toiset harvoin saavat nähdä ja tämä kuultaa läpi mistä tahansa työstä, mitä sinä otat tehtäväksesi 

tehdä Minulle. Sitä paitsi, etkö sinä halua viettää tuntikausia Minun rakastavan katseeni alla, kun 

sinä teet Minun poskiani, Minun pukuani, Minun hiuksiani??? Minä tiedän, että sinä haluat – 

katsohan, jopa nyt sinä hymyilet. Kyllä, Minä tunnen sinut hyvin, Minä tiedän, että sinä haluat. 

Siispä, älä pelkää aloittaa, äläkä ole laiska.”  

Voi, kiitos Sinulle, Herra, epäilysten herättämisestä ja minun kannustamisestani. Sinä annat 

minulle itsevarmuutta edetä. Nyt pyydän, anna minulle tottelevaisuutta. 

” Unohdatko sinä? Koko sinun nuoren elämäsi ajan sinä halusit olla taiteilija, mutta et koskaan 

osannut piirtää tai maalata. Seuraavassa kuussa, sen jälkeen, kun sinä olit antanut elämäsi Minulle 

(33 vuoden iässä) Minä annoin sinulle lahjan manifestoida visioitasi piirtämisen ja maalaamisen 

kautta. Jokainen projekti, jonka sinä olet ottanut tehtäväksesi tehdä Minulle, enkö Minä pitänyt 

huolen siitä, että se oli tehty täydellisesti? Luotatko sinä omaan lahjaasi vai Minun lahjaani 

pannaksesi täytäntöön vision, jonka Minä annoin sinulle? Mikään ei ole mahdotonta heille, jotka 

tulevat seuraamaan unelmia, jotka Minä laitoin heidän sydämiinsä. Asiaan saattaa liittyä 

uhrauksia, mutta lopputulos on niin sen arvoinen.” 

” Ja Minä haluan, että sinä laulat ja viimeistelet sen laulun myös. Ei oikoteitä, vain tee se. Sinä voit 

järjestää aikasi niin, että sinä julkaiset viestejä ja luot. Siis, jos et tule uteliaaksi internetissä. Minä 

olen antanut sinulle erinomaisia apulaisia, käytä heitä täysimääräisesti.”  

” Ja nyt Minä osoitan tämän teille, Minun Morsiameni, Minun ihmiseni. Kun te annatte elämänne 

Minulle, Minä alan kastelemaan toivon siemeniä, jotka olivat rakennettu teidän DNA:hanne 

hedelmöityksessä. Minulla oli visio teistä, Minulla oli työ teille, Minulla oli suunnitelmia teille. 

Monet teistä ovat aivan hakoteillä siitä, mitä Minä teidät loin tekemään. Älkää välittäkö siitä, aikaa 

on vähän, Minä olen yhä teitä varten ja visioita varten, joita Minä olen kastellut teidän 

sydämissänne. Ja ne tulevat täyttymään, jos ei tällä Maapallolla, niin varmasti Taivaassa.” 

” Ja kuinka Minä kastelen visioita? Te tunnette tietynlaisen sulouden, kun te ajattelette jotakin, 

jota te haluatte tehdä. Teidän mielenne menee takaisin siihen toistuvasti ja on tietty pettymyksen 

tunne, että te ette ole seuraamassa sydäntänne. Monet teistä ovat tehneet valintoja tukea 

ruumiin tarpeita, mutta olette jättäneet sydämenne ja sielunne tämän Maapallon tomuun. Sillä 

Minä tarkoitan, että te olette uhranneet sen, mikä teille oli kallisarvoista, sen hyväksi mikä oli 

perustarve. Kyllä, teillä on talonne ja autonne ja helynne, mutta sisimmässänne te olette visiot 

täyttymättöminä.”  

” Minä näkisin teidät ilman taloanne ja autoanne ja helyjänne ja täysin visionne täyttäneinä, 

toimien juuri niillä lahjoilla, joita Minä annoin teille, ennen kuin te tulitte Maapallolle. Ja sisällänne 

on salainen paikka, joka kaipaa sitä myöskin. Minä kastelen tätä paikkaa joka kerta, kun teidän 

mielenne ajelehtii sinne ja te tunnette itsenne epätäydellisiksi ja teistä tuntuu, että olette tehneet 

kompromissin maailmallisia varmuuksia itsellenne ponnistellessanne.”  

” Vaikka maailma on nopeasti lähestymässä radikaaleja muutoksia, jotkut teistä tulevat olemaan 

täällä vielä Taivaaseennoston jälkeen ja teidän täytyy olosuhteiden pakosta muuttaa 

elämäntapaanne. Se olisi hyvä aika omaksua ne luovat unelmat, jotka Minä olen antanut teille. Se 

vähentäisi teidän suruanne täällä olosta myöskin. Se saattaisi olla huilu, piirtäminen, veistäminen 

tai jonkun sellaisen luominen, jolla te voitte matkustaa ja työskennellä. Se tulee antamaan teille 

virkistystä niihin hetkiin, kun ei ole muuta tekemistä kuin odottaa.”  
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Herra, minä muistan… minulla oli tapana todella nauttia villan kehräämisestä ja kutomisesta. Ja 

nämä projektit olivat niin hyvin siirrettäviä ja kevyitä. Jotakin, josta minä todella nautin.  

Jeesus jatkoi… ” No niin, valmisteluissanne tulevaisuutta varten, älkää jättäkö pois virkistystä. 

Vaikka ajat ovat hirveät, se tulee olemaan tervetullut harrastus.”  

” Minä olen vain kastelemassa siemeniä, Minun ihmiseni. Minä olen rohkaisemassa sisäisiä, 

kätkettyjä asioita, joita te olette tukahduttaneet, että niille annettaisiin mahdollisuus; sallikaa 

itsenne unelmoida. Ettekö te tiedä, että Taivaassa teille tullaan antamaan mahdollisuuksia, joista 

te ette koskaan unelmoineet luovanne? Kyllä, koko Taivas on puhdas kangas, niin sanoakseni, 

Minun lapsilleni ilmaista rakkauttaan Minuun. Taivas on luova mestariteos, missä jokainen saa 

osallistua. Ja Minä löydän iloni, kun näen välittämiäni lahjoja laitettavan käyttöön. Siispä, alkakaa 

unelmoida ja jopa ottaa askelia sydäntenne kätkettyjä asioita kohtaan.” 

” Kun Minä tulen hakemaan teitä, teidät tullaan siirtämään ihmeen maailmaan, missä jokainen 

hetki on mahdollisuus elää täydesti sitä, miksi Minä teidät tarkoitinkin. Minä olen tullut,että teillä 

olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Seuratkaa sydäntänne.” 

 

 

300. Jeesus sanoo… Antakaa Ongelmienne mennä!  

Rentoutukaa & Tulkaa pienten Lasten kaltaisiksi 

 
ANTAKAA ONGELMIENNE MENNÄ… TULKAA PIENTEN LASTEN KALTAISIKSI JA RENTOUTUKAA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Huhtikuuta, 2016.   

Clare aloitti… Kun tulin rukoilemaan ja me aloimme puhumaan, sanoin… ”Oi Herra, olen niin 
innoissani aloittamaan sinun muotokuvaasi…”  

Jeesus vastasi… ”Sinä olet aikamoinen, tiedätkö? Ensin en saa sinua tekemään sitä. Sitten, kun sinä 
viimein alat työskentelemään kovasti… sitten sinä aloitat heti innokkaasti etsimään oikeita 
materiaaleja. Sitten Minä voin vaivoin kammeta sinut pois! Mitä Minun pitäisi tehdä sinun 
kanssasi, Clare?”  

( Clare ) Rakasta minua, niin kuin sinä aina olet rakastanut, aina rakastat ja tulet aina rakastamaan!  

( Jeesus ) ”Kyllä, sen Minä täsmälleen tulen tekemään. Olen vain niin pahoillani, että sinun täytyy 
olla juuttuneena ruumiiseen, kunnes Minä tulen sinua varten. Mutta tulet huomaamaan, että sinä 
toivot, että sinulla olisi ollut se, kun sinä haluat koskettaa Maapallolla olevia rukouksillasi tai saada 
heidät seuraamaan Minun merkkejäni, jotka johtavat heidät siunauksiin. Oi, kyllä, sinä tulet 
näkemään, kun ihmiset kaipaavat Minua, että kuinka turhauttavaa se voi olla. Sitten (ja Minä 
tunnen sinut hyvin) sinä tulet kysymään Minulta ”Jeesus, voinko minä saada ruumiini takaisin 
muutamaksi tunniksi ja mennä vierailemaan heidän luonaan??”  

”Onnellisuuden salaisuus, on olla onnellinen missä tahansa tilanteessa, missä olet. Tie, jota 
vihollinen johdattaa ihmiset ajattelemaan, että jos heillä vain olisi tätä, jos heillä vain olisi ollut 
tuota, sitten he olisivat onnellisia. Sitten he saavat sen, eivätkä ole onnellisia ja vihollinen 
johdattaa heidät toiselle turhalle reissulle… kunnes jonakin päivänä he heräävät ja sanovat kuten 
Paavali sanoi… ”Ei niin, että Minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini 
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tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin 
minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään runsaudessa, että 
puutteessa. Kaikki minä voin Hänessä, joka minua vahvistaa.” Paavalin Kirje Filippiläisille 4:11-13.  

”Kun olet oppinut harjoittamaan sitä, sitten sinä olet ”saapunut”!”  

”No niin, siksi Minä olen pyytänyt Minun ihmisiäni ottamaan jotakin tekemistä virkistyksekseen. Ei 
ole hyvä ylikiihottaa mieltä, se johtaa epätasapainoon. Kun minun mieleni oli raskas Minun 
ihmisteni kunnon vuoksi, Minä etsin lapsia. Oi, kuinka he ennallistivat Minun sydämeni. Heidän 
puhtautensa ja pienet mielensä olivat ehdoton ilo Minulle ja he tiesivät sydämissään, kuka Minä 
olin. Maailma ei ollut tuhonnut heidän viattomuuttaan. Mutta tänä päivänä, viattomuus missä 
tahansa iässä on todella harvinainen asia.”  

”Minun Ihmiseni, tiedolle asetetun arvon vuoksi, useimmat ovat menettäneet ihmeen ja ilon 
tunteensa elämässä. Asiat, joita Minä annan teille tuomaan viihdettä ja iloa, ne niin usein jätetään 
huomiotta. Se on ihmeellinen asia omistettavaksi Minulle koko sydämestänne ja mielestänne ja 
voimastanne. Mutta monet eivät näe metsää puilta, kun yrittävät olla niin älykkäitä ja hengellisesti 
edistyneitä. Tietää kaikki Pyhät Kirjoitukset ja kuinka soveltaa niitä. Mutta Minulle, kaikkein 
edistynein joukossanne, on kaikkein lapsenomaisin.”  

”Kun te tulette Minun luokseni, teidän täytyy oppia pois paljosta, heittää pois paljon ihmisten 
tapoja. Spontaanisuus on lahja, joka on tukahdutettu hienostuneisuuden kustannuksella. Oi, 
kuinka ihminen kuluttaa itsensä, pitäen yllä kaiken tietämisen kulissia, kun hän todella tietää niin 
vähän. Se saattaa tehdä vaikutuksen hänen ympärillään oleviin, mutta se ei tee vaikutusta 
Minuun.”  

”Etsien tulla aplodeeratuksi tai hyväksytyksi ihmisten taholta, mistä tahansa syystä, on kuin luolan 
tutkiminen. Te kadotatte jäljet, mistä tulitte. Te eksytte niin, kun matkustatte alaspäin kapeita 
sopusoinnun käytäviä, niin että te ette voi erottaa tietä takaisin omaan sydämeenne. Ettekö voi 
tuntea sitä? Kuinka siitä pääse pois?” 

”Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: ”Minä olen maailman valkeus; joka Minua seuraa, se ei 
pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus.” Johanneksen Evankeliumi 8:12.  

”Keskittykää Minuun ja vain Minuun ja elämänne Minun läsnäolossani tulee iloksi, joka ei koskaan 
lakkaa tervehdyttämästä teitä.”  

”Tämän vuoksi Paavali oli niin iloinen. Hän oli antanut elämänsä Minulle ja ulkoiset asiat eivät 
vaikuttaneet häneen, koska hän oli syvästi toiveensa täyttänyt löytäessään elämänsä todellisen 
merkityksen Minussa ja työssä, jonka Minä annoin hänelle. Kyllä, jos te seuraatte Minua, te ette 
vaella pimeydessä tai hämmennyksessä. Loppujen lopuksi Minä tulen johdattamaan pois teidät, 
täyteen päivän valoon. On sanottu, että vedän mutkat suoriksi ja kuinka totta se onkaan. Minä 
yksin tiedän polun, jota teidän täytyy kulkea pyhyyteen ja täyttymykseen. Kun te annatte koko 
elämänne Minulle, ilman muuta agendaa, kuin miellyttää Minua, silloin Minä voin aloittaa 
prosessin. Ne, jotka menettäisivät elämänsä, he ovat niitä, jotka tulevat löytämään sen.”   

”Minä olen ottanut esille tämän, koska jotkut teistä pilkkaavat käsitettä jostakin iloisesta ja 
luovasta tekemisestä silloin, kun mielenne on häkeltynyt. Minä en luonut ihmistä elämään näin 
intensiivistä elämää, kuin mitä teillä nykyään on. Elektronisen median mukana paineita tulee teille 
joka puolelta. Maailman agendat sanovat aika on rahaa – ja tietenkin, raha tulee ensin – lisätkää 
vielä uusi kerros hämmennystä ja etääntymistä siitä, mitä Minä loin miehet ja naiset olemaan.”   
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”Joskus teidän täytyy saada mielenne pois itsestänne ja ongelmistanne, että Minä vastaisin teille. 
Tiesittekö, että suuriin kysymyksiin vastataan suihkussa, kävelyllä, hiljaisessa hetkessä rannalla? 
Kyllä, mielenne rentoutuu, eikä Minun tarvitse käyttää sorkkarautaa kangetakseni jännityksen 
päästänne, niin että Minä voin laittaa sisään ajatuksen. Te olette rentoutuneita, muuttuvaisia, 
helposti vedottavissa, helposti inspiroitavissa, joustavia ja vastaanottavia. Siksi Minun täytyy 
joskus vastata teille unissa.”  

”Siispä, pyydän, älkää pilkatko Minua, kun Minä kehotan teitä harrastamaan jotakin luovaa 
virkistystä. Minä tulen puhumaan teille luomisen prosessissa. Te tulette tietämään, kuinka paljon 
saven kaltaisia te todella olette ja iloisesti te kykenette luottamaan itsenne Minun mestarillisiin 
käsiini, kun Minä muovaan teidät täydelliseksi astiaksi, käytettäväksi Valtakunnan Pöydässä.”  

”Totisesti Minä sanon teille, että ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse Taivasten 
Valtakuntaan.” Matteuksen Evankeliumi 18:3. 

 ”Minä siunaan teidät nyt, Minun Rakkaat ja pyydän teitä omaksumaan lapsen sydämen armon. 
Minä välitän sen teille, kun me puhumme.” 


