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501. Jeesus sanoo… Elä tätä päivää niin kuin se olisi viimeisesi Maapallolla 

 
ELÄ TÄTÄ PÄIVÄÄ NIIN KUIN SE OLISI VIIMEISESI MAAPALLOLLA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Toukokuuta, 2017. 

Jeesus aloitti, ” Musiikin lahja on todella väärin ymmärretty. Kun tulette Taivaaseen, te tulette 

kokemaan elämän harmoniaa äänen värähtelyissä, jotka ovat kietoutuneet ylistyksen 

mestariteokseksi Minulle, ja kaikki luodut laulavat Minulle ja jokainen rakkauden ja kiitollisuuden 

ilmaisu miellyttää Minua, olipa se kurnuttava sammakko tai laulava lintu. ”  

Ja kuten on kirjoitettu, Jesaja 44:23… Iloitkaa te taivaat, sillä HERRA sen tekee; riemuitkaa, te 

maan syvyydet, puhjetkaa riemuun, te vuoret, ynnä metsä ja kaikki sen puut; sillä Herra lunastaa 

Jaakobin, kirkastaa itsensä Israelissa.  

” Vaikka monet näistä äänistä eivät ole korvin kuultavissa teille Maapallolla, ne ovat olemassa ja ne 

ovat kauniita Minulle. Minun ihmiseni, kaikki mitä te teette Minulle, on ylistysteko ja tuottaa 

Minulle iloa. Tämän takia teidät luotiin, että Minä saattaisin kävellä illan viileydessä Puutarhassa 

suloisessa yhteydenpidossa. ” 

” Aatami oli täynnä spontaania ylistystä, kun Minä toin jokaisen uuden olennon hänelle 

nimeämistä varten. Hän oli kiitollisuuden vallassa jokaisesta ja sen huomattavan ainutlaatuisista 

piirteistä. Hänellä oli loppumaton vuoropuhelu Minun kanssani sydämessään, kun hän tutki 

Puutarhan ihmeitä, veden iloja, Minä annoin hänelle ihania hedelmiä syötäväksi suoraan 

köynnöksestä. Myös Puutarha hyrisi puhumatonta kiitollisuutta, kun kaikki siinä oli täydellisessä 

tasapainossa, ilmaisten kiitollisuutta luoduksi tulosta. ” 

” Sitten, kun synti tuli sisään, kaikki muuttui. Mutta silti kaipaan kuulla kiitollisuutta, mitä kerran 

spontaanisti ilmaistiin siitä, mikä oli ikuisesti heidän. Me tulemme palaamaan siihen tilaan, kun 

Minä tulen hallitsemaan Maapallolle. Tulee olemaan Eedenin taskuja, jotka on suojattu heiltä, 

jotka valitsevat kulkea omaa tietään eikä Minun. ”  
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” Mutta kaikilla teistä, vähäisimmästä suurimpaan, on käyttämättömiä ilmaisun aarteita 

olemuksessanne. Te kaikki pystytte laulamaan Minulle sydämestänne; kaikki te voitte saada 

mielihyvää luomisesta ja lahjojenne harjoittamisesta ja Minä jaan sen kanssanne. 

Työskentelettepä te tiimien kanssa hallinnossa, tai laulatte kuorossa tai maalaatte ylentäviä kuvia 

Minusta tai Minun luoduistani, tai työskentelette tieteen löytämättömien alueiden kanssa. Teidän 

mielenne ovat luova lahja teille ja kun käytätte niitä, Minä olen ylistetty, varsinkin jos käytätte niitä 

hyvän tekemiseen. ” 

” Ehkäpä te olette puuseppä, saaden iloa puun kulmista ja pintakäsittelystä, ja kuinka jokainen 

palanen täydentää ja sopii toinen toisiinsa. Ehkä olet mekaanikko, pohtien koko fysiikan käsitettä, 

joka saa auton toimimaan sellaisella nerokkuudella. Tai leipoja, joka saa iloa täydellisestä, 

uunituoreesta leivästä. ”  

” Tai puolestaan, voit olla sairaanhoitaja tai lääkäri, joka jatkuvasti ihmettelee kehon 

monimutkaisuutta. Ehkä ajat linja-autoa ja tunnet olosi hyväksi työssä, kun päästät muut edellesi 

liikenteessä, tai kun teet täsmäpysähdyksen auttaaksesi vanhahkon naisen kyytiin. ”  

” Elämän joka alalla on tilaa luovuudelle ja ilolle. Se on teistä kiinni, että siirrätte huomionne 

arjesta, keskinkertaisesta elämän katsantokannasta tuoreeseen, uuteen jännittävään… ” Mitä voin 

tänään tehdä sinua varten Jeesus? Kuinka voin saada kasvosi loistamaan Minun elämälläni? ” 

” Tiesittekö, että palveluammatissa te voitte asenteellanne estää itsemurhaa tapahtumasta? 

Miksi? Koska te voitte saada sielun tuntemaan itsensä rakastetuksi, kun menette heitä vastaan. 

Tämä päivä voi olla se päivä, jolloin he olivat suunnitelleet ottaa elämänsä, mutta te annoitte heille 

toivoa, että heidän elämällään on merkitystä, vain menemällä heitä vastaan auttaaksenne. Se yksi, 

pieni merkityksetön teko voi muuttaa ihmisen kohtalon, yksinkertaisesti koska he tunnistivat 

toivon elävän sisällänne. ”  

” Te kaikki kysytte, ”Mitä minä voin tehdä?” Vastaus on yksinkertainen: eläkää tätä päivää niin 

kuin se olisi teidän aivan viimeisenne tällä Maapallolla, osoittaa rakkautta. Minun rakkauttani 

ihmiskuntaa kohtaan. Tällä sydämen asenteella te tulette pelastamaan monta sielua. ”  

” Tämän takia vihollinen yrittää tuhota ilmapiirin työpaikallanne. Hän haluaa happamat, totiset 

ilmeet kasvoillenne, jotka karkottavat ja pelottavat ja lannistavat asiakkaanne. Ja hän iskee 

kovimmin, kun olette lähimpänä tehdä vaikutusta jonkun elämään. ”  

” Pitäkää silmällä sitä, Minun Ihmiseni. Kun joku lannistava iskee teitä, katselkaa ympärillenne ja 

kysykää itseltänne, ”Ketä Saatana yrittää estää minua tavoittamasta hyvällä sanomalla?” Totisesti 

Minä sanon teille, hän tahallaan suunnittelee nämä hyökkäykset, saattaakseen teidät pois 

toimeksiannoistanne, juuri kun Minä eniten tarvitsen teidän olevan paikalla täysipainoisesti. ”  

” He, jotka ovat uskollisia pienien mahdollisuuksien kanssa, heille tullaan antamaan suurempia. 

Suurempia ja suurempia ja suurempia mahdollisuuksia harjoittaa ihmeellisiä lahjoja Minun 

puolestani. Olkaa uskollisia pienissä asioissa ja Minä tulen inspiroimaan teitä ottamaan haltuun 

suurempia, ja olette täysin Minun armooni puettuja ja Minun armollani varustettuja, ei vain 

onnistuaksenne, vaan loistaaksenne. ” 
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502. Jeesus sanoo… Kuinka kaunis on Sielu, joka on heittänyt Maailman sivuun! 

 
KUINKA KAUNIS ON SIELU, JOKA ON HEITTÄNYT MAAILMAN SIVUUN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Toukokuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Clare, koskaan ei ole hetkeä, jolloin Minä olisin poissa sinun viereltäsi. Sinä olet se, 

joka ajautuu pois Minusta, en Minä sinusta. Kodissasi on liian paljon kiireistä työtä. Sinun täytyy 

juosta niin pitkästi kuin luostarissa on käytäviä tai sinä et koskaan mene sinne Minä haluan sinut 

viedä. Vähemmän osallistumista maailmaan, Minun Kallisarvoinen. Vähemmän ja vähemmän ja 

vähemmän.”    

( Clare ) ”Sinähän tiedät, mitä mieltä minä olen Julie Truen laulusta ”Child of God” (=Jumalan 

Lapsi). Minusta tuntui kuin olisin ollut muukalainen Sinulle ja minä tunsin ohikiitäviä 

mustasukkaisuuden kipuja – että hän oli niin lähellä Sinua ja minä olen niin kaukana. Ja tietenkin, 

valehtelijat hyppäsivät mukaan ja sanoivat… Sinun äänesi ei koskaan tule kuulostamaan niin 

hyvältä… saati sinun suhteesi Jumalan kanssa.” 

Kuitenkin, kun se tapahtuu, minä välittömästi kiellän Mustasukkaisuuden ja Valheen hengen ja 

kerron Herralle, että minä en halua sitä, ja se menee pois. Herra sanoi, että Hän provosoisi 

juutalaiset mustasukkaisuuteen meidän omistautumisellamme Hänelle. Siispä, ei ole 

mahdollisuuksien ulottumattomissa, että Herra todella salli tämän tapahtuvan, herättääkseen 

minua hiukan. Siispä, minä kerroin Hänelle, että minusta tuntui, että minä olin menettänyt 

yhteyden Häneen ja tunsin olevani vieras Hänelle.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän ja se on naurettavaa. Hän on käyttänyt aikaa tullakseen lähemmäksi Minua 

ja se vaivaa sinua enemmän kuin hänen äänensä. Sinähän tiesit sen, etkö tiennytkin?”  

( Clare ) Kyllä. Herra, minä tiesin. Minä vaistosin, että minulta puuttui jotakin, mitä minulla kerran 

oli, se oli paljon syvempää kuin mitä minulla on nyt. 

( Jeesus ) ” No niin, Minun rakkaani, sinä tiedät, että Minä en ole syrji henkilöitä. Minulla on suuria 

syvyyksiä jokaiselle Minun Morsiamelleni, mutta useimmat eivät lähesty sitä, saati sitten lepää 

siinä. Sinä olet ollut siellä monta, monta kertaa – mutta sinun osallistumisesi talon asioihin vetää 

sinun huomiosi pois.” 

( Clare ) ”Mutta nyt se on tarpeeksi!”  

( Jeesus ) ” Se on täsmälleen Minun ajatukseni mukaista. Tarpeeksi on tarpeeksi, ja tässä vaiheessa 

se on aivan liian paljon. Sinä tulet löytämään suurta iloa Minun käsivarsillani, Clare. Yksin Minun 

kanssani on kaikki mitä sinä tulet tarvitsemaan. Kuinka yllättynyt Minä olen, että sinä et käytä 

hyödyksesi sitä päivän jokaisena hetkenä. Jos sinä alkaisit harjoittamaan sitä, nähden itsesi 

pidellyksi turvallisesti Minun käsivarsillani, sinä tulet näkemään muutoksen asenteessasi hetki 

hetkeltä. Ja sinä tulet menemään syvemmälle Minun kanssani, paljon syvemmälle.”  

” Sinä tulet löytämään lisää aikaa nautiskella Minun läsnäolostani ja muuttuen siinä täysin, 

mennen syvemmälle Minun rakkauteeni ja taivaalliseen varustamiseen henkeäsi varten. Salaisuus 

on IRROTTAUTUA. Useimmat, sinä itse mukaan lukien, odottavat innolla meidän yhteisiä 

aikojamme, kuin jälkiruokana jokapäiväisten velvollisuuksien pääruuan jälkeen. Saanko sanoa, että 
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sinulla se on takaperin? Sinun aikasi Minun kanssani on pääruoka ja velvollisuudet ovat reuna-

aluetta.” 

” Tämä on ainoa keino millä sinä tulet saavuttamaan sen syvyyden, mihin sinulla on nälkä, Minun 

Rakkaani. Irrottaudu, irrottaudu… Jatkuvasti, pitkin päivää. Tule lepäämään Minun käsivarsillani, 

jopa kun asiat tulevat kiihkeämmiksi ja kiihkeämmiksi.”  

( Clare ) Mutta Herra, kuinka minä teen sen? Kun asiat menevät sellaisiksi, minä alan stressaamaan 

ja painamaan päälle, saadakseni tehdyksi ja pois tieltä?  

( Jeesus ) ” Sitä Minä osoitan juuri nyt. Minä olen pääateria. Ne muut asiat ovat yksinkertaisesti 

alkupaloja, eivätkä herätä sinun ruokahaluasi. Ne ovat kuin maustekastikkeet pöydässä. Mutta 

Minun käsivarsillani sinä tulet löytämään elämäsi ja ravitsemuksesi. Menetä elämä maailmassa ja 

löydä Minun elämäni Taivaassa.”  

” Hylkää kiinnostuksesi kasveihin. Se on yksi syy, miksi Minä pyysin sinua jättämään ne pois; sinä et 

tajua, kuinka paljon kiinnittynyt sinä olet niihin. Minä yritän rikkoa sen kiinnittymisen.”  

( Clare ) No niin, minä tunnistan sen, mitä Hän tässä sanoo. Ensimmäisenä aamulla, minulla on 

tapana ajautua kasvieni seuraan, ennen kuin minun silmäni ovat edes auki. Ne ovat kuin lapsia 

minulle.  

( Jeesus ) ” Maailma ja sen aktiviteetit ovat loppumattomia, Clare. Siksi sinä et oivalla; ne ainiaan 

kampeavat sinut kurssiltasi. Harjoita niiden huomiotta jättämistä. Vakavasti. Sinulla on 

vapaaehtoinen, joka kastelee niitä. Siunaa kasvisi ja sitten poista ne mielestäsi. Minulla on paljon 

parempia asioita, joihin sinä voit käyttää aikasi. Jos huomaat, että sinä et voi sivuuttaa niitä, anna 

ne pois. Niillä on taipumusta houkutella sinua.”  

( Clare ) Minä tulen jättämään ne huomiotta, Herra.  

( Jeesus ) ” Tässä on hyvä esimerkki siitä… näetkö sinä kuinka kiinnittynyt sinä olet?”  

( Clare ) Herra, Minä usein ajattelen, että minä olisin paljon onnellisempi yksinkertaisemmassa 

ympäristössä. Ja minä todella olen etsinyt Häntä tässä asiassa, kaverit. 

( Jeesus ) ” Harjoita yksinkertaisuutta tässä ympäristössä, se on haasteellista. Voi, Minun Rakkaani, 

Minä kaipaa sinua aivan kuten sinäkin kaipaat Minua. Päivässä ei ole hetkeä, että Minä en kaipaisi 

nähdä yhtä suloista vilahdusta sinun silmistäsi.”  

( Clare ) Todella, Herra?  

( Jeesus ) ” Todella ja totisesti. Minun sydäntäni särkee, kun sinä katsot Minua niin kaipaavasti. 

Minä vihaan nähdä hämmennyksen ja stressin repivän sinut pois Minun luotani. Ja näin se on 

kaikkien teidän kanssanne, Minun Morsiameni. Kuinka Minä kaipaan nähdä teidän etsivät 

silmänne, kun ne saavat yhteyden Minuun, kun te olette etsimässä Minun läsnäoloani.”  

( Clare ) Minä haluan mainita tässä heille, jotka eivät helposti näe Herraa. Nähkää mielessänne 

Hänet kuin Hän oli viime kerralla kuin te näitte Hänet tai kuvitelkaa mielessänne Hänet Jeesuksen 

lempi kuvassanne – lempipaikassanne. Virran tai puiston penkin vieressä – missä tahansa. Ja sieltä 

Hän tekee todellisen tapahtuman.  
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( Jeesus ) ” Tämä on hienous tässä meidän ikuisessa suhteessamme. Se on olemassa paikan ja ajan 

rajojen ulkopuolella. Se todella on ikuista. Vaikka teidän päivänne ovat täynnä aikaa kuluttavaa 

työtä, teidän suhteenne Minuun ei ole näiden samojen lakien alaista. Siksi te voitte löytää Minut 

hetkenä minä tahansa viereltänne, juoden näkyä teidän kaipaavista ilmeistä silmissänne, 

sydämissänne ja mielissänne.”  

” Ja Minun vastaukseni on aina sama, ”Siispä, mikä teitä pidättelee pois Minun luotani tällä 

hetkellä? Onko se niin tärkeää?”  

” Tänään sinä tulit pisteeseen, että mikään ei ollut niin tärkeää kuin Minun etsimiseni ja 

löytämiseni. Ja siellä Minä olin sinua varten.” 

( Clare ) Kyllä, minä totisesti tulin. Kun minä sain Efeson Kirkon… ”Palaa ensirakkautesi luokse.” Se 

viilsi minua niin syvältä ja minä kerroin kaikille, että minä menen rukoilemaan ja että minä en tule 

sieltä pois lähiaikoina. Ja minä tulin pois pari tuntia myöhemmin, kun kaikki olivat menneet.  

( Jeesus ) ” Minä lähetin sinulle sen Rhema viestin, koska Minä kaipasin sinua, Clare. Minä tiesin, 

kuinka sinä suhtautuisit siihen. Minä tiesin, että sinä välittömästi katuisit ja etsisit Minun kasvojani. 

Ja sinä et tuottanut Minulle pettymystä. Minulla ei ollut tarkoitus kohdella sinua karskisti, rakkain 

– Minä vain halusin pyytää sinun huomiotasi siihen seikkaan, että sinä olit hairahtumassa 

enemmän ja enemmän osallistumaan maailmaan. Jälleen. Ja me molemmat tiedämme, mihin se 

lopuksi johtaa… Kyllä, pantteri tulee esiin pesästään.”  

” Siispä, tässä me olemme nyt, yhdessä. Ja Minun Sydämeni riemuitsee sinun kaipuustasi Minuun 

ja voi, kuinka Minä toivon tyydyttäväni sen! Mutta niin kauan kuin me asustamme Maapallolla 

yhdessä, siinä välissä tulee olemaa esteitä. Vaikka kun sinä kaipaat aina enemmän Minua, Minä en 

tule pettämään sinun odotuksiasi. Tulee olemaan erityisiä armoja, että näyttää kuin sinä et enää 

olisi tällä Maapallolla, sen vuoksi, että olet kiinnostunut Minusta.”  

” Kyllä, Minun ihastuttavat Morsiameni, muuttukaa niin Minuun kietoutuneeksi, että te tulette 

unohtamaan, mitä te teette, minkä vuoksi te tulitte huoneeseen, mitä teillä oli aikomus tehdä 

seuraavaksi. Kyllä! Kyllä! Minä haluan olla teidän ainoa huomion kohteenne. Te tiedätte, miltä 

tuntuu rakastua ja kaivata Rakastettuanne. Tällä tavalla Minä todella kaipaa teitä. Mutta niin harva 

kaipaa Minua sillä samalla innolla.”  

” Kaivatkaa Minua. Antakaa huomionne kääntyä Minuun. Antakaa Minun vetää teidät pois – tulkaa 

unohtelevaisiksi kaikesta ympärillänne Minun vuokseni. Tämän kaltaista rakkautta Minä kaipaan 

saada Minun Morsiamiltani. Ja sanonta kuuluu, ”Olkaa niin taivaalliseen mielentilaan taipuvaisia, 

että teistä ei ole mitään maallista hyötyä.”  

” Kyllä, kyllä, Minä tiedän… Teidän työnne, teidän velvollisuutenne – kyllä, ne täytyy tehdä. Mutta 

muistakaa mennyttä aikaa, kun te olitte ensiksi rakastuneet; teidän kaikkein ensimmäinen 

rakkautenne. Kaikki mitä te pystyitte tekemään, oli kaivata sitä hetkeä, milloin te kaksi olisitte 

yhdessä. Tämän kaltaista rakkautta Minä kaipaan teiltä.”  

” Voi, kuinka kaunis onkaan sielu, joka on heittänyt maailman sivuun saadakseen tämän Minun 

kanssani. Kuinka täydellisesti heidän kaipuunsa tullaan palkitsemaan, sillä ei ole tarpeeksi Taivasta 

Maapallolla antaa jollekin tällaiselle.”  
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” Rukoilkaa tätä armoa, Minun Siunattuni, rukoilkaa paljon tätä armoa. Ja harjoittakaa Minun 

etsimistäni hengellisillä silmillänne. Päivän joka hetki. Ja kun meidän sydämemme koskettavat, 

tehkää parhaanne mennäksenne hiljaisuuden ja rukouksen paikkaan, missä me voimme asustaa 

yhdessä ja te voitte tulla elävöitetyiksi. Ja Minä voin tulla lohdutetuksi teidän rakkaudellanne.” 

 

 

503. Jeesus sanoo… Ajan itsekäs Käyttö voisi maksaa teille Taivaaseennoston 

 
AJAN ITSEKÄS KÄYTTÖ VOISI MAKSAA TEILLE TAIVAASEENNOSTON  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Toukokuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Kuten Minä olen kertonut sinulle kerran aikaisemmin, Minun Rakkaani, jokaiselle 

Jumalan liikkeelle, on kolme demonia saanut toimeksiannon: Pelon, Epäilyn ja Tarkastelun. Nämä 

tuovat mukanaan tarvittavat pienemmät demonit, sabotoidakseen teidän työtänne ja teidän 

kohtaloaan. Epäily tuo Epäuskon. Pelko tuo epäonnistumisen Valehtelevat henget, syyttäen teitä 

teidän menneisyydestänne. Ja kertoen teille, että te tulette epäonnistumaan tulevaisuudessa, 

aivan kuten olette epäonnistuneet menneessä. Tarkastelu tuo mukanaan kaikenlaisia 

epävarmuuksia teidän tekemänne työn luonteesta, sen laadusta. Onko tarpeeksi aikaa tehdä se? 

Onko teillä voimavaroja? Puuttuuko teiltä lahjakkuutta? Esteitä, kuten sairaus, hämmennyksen ja 

keskittymättömyyden kiertelevät henget ovat asioita, joita Tarkastelu tuo mukanaan.” 

”Ilman voimat ovat kuin saastaisia limapalloja, jotka itkevät haitallista tahmaa mielenne ja 

ruumiinne päälle, jos te tulette sallimaan sen. Teidän täytyy murtautua läpi siitä ja siivota itsenne. 

Ne työstävät teitä, kun te olette unessa, niin että kun heräätte, te tunnette olevanne eksyksissä ja 

kaatuvanne elämän painon alle.”  

”Ensimmäiseksi asiaksi aamulla, teidän täytyy heittää nämä kuvitelmat pois ja julistaa Minun 

lupaukseni teille. Kyllä, teidän täytyy myös kutsua Minut puhdistamaan teidät ja poistamaan 

heidät, mutta se jättää teille kovan työn tunnustaa totuus, kun valheet on syrjäytetty.”  

”Minä pidän hyvin paljon siitä, mistä me keskustelimme hengessä, kun luulit puhuvasi itsellesi. 

(Hän nauroi) Luulisi sinun jo tähän mennessä oivaltaneen, että me keskustelemme, Clare! Sinä olit 

huolissasi pienistä vihjeistä, joita Minä olen antanut sinulle Taivaaseennostosta, Tempauksesta. Se, 

mitä Minulla on tarkoitus sanoa tässä, Rakkaani, on että se on YHÄ AIKATAULUSSA. Minä en 

kommentoi puoleen enkä toiseen ajoituksesta – siispä älä vaivaudu kalastelemaan. Minä tulen 

kertomaan sinulle, mitä sinun tarvitsee tietää, kun sinun tarvitsee tietää se.”  

”Mutta tämä on totuus: monet kanavat puhuvat tästä katastrofista, siitä epäonnistumisesta, tästä 

pommista, tuosta EMP-iskusta (EMP=sähkömagneettinen pulssi=luonnollinen tai ihmisen tekemä 

erittäin lyhytkestoinen ja korkeamagneettinen, elektroniikkaa ja sähkölaitteita vaurioittava 

sähkömagneettinen aalto), Pohjois-Koreasta. Komeetoista ja tsunameista ja heidän ensi-

ilmaiskusta meitä kohtaan. Juttelua on joka puolella! Mutta kiitos sinulle, kun et ole antanut 

periksi uteliaisuudellesi ja olet pysynyt varmasti Minun läsnäolossani. Voi, kiitos sinulle siitä, 

Minun Morsiameni.” 
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”Mutta tässä on se, mitä Minä haluan sanoa. Minun rakkaat, te voitte katsoa joka puolelle 

internetissä ja saada viimeisimmän unen, viimeisimmän varoituksen, yllättävät olosuhteet, ja niin 

ja niin edelleen, niitä on tekaistu, että pidettäisiin teidät jahtaamassa omaa häntäänne. Nyt jos te 

käytätte tilaisuuden ja paastoatte ja rukoilette, koska nämä raportit ovat pelottavia, no niin… hyvä 

teille. Mutta jos te jatkatte ruuan varastoimista ja valmistautumista, te olette menettäneet 

keskittymisenne, joka teillä oli Minussa.” 

”Saanko Minä sanoa sen jälleen… niin ja niin monennentoista kerran? Minä haluan teidän 

keräävän sieluja tavoilla, joilla Minä olen neuvonut teitä kaikkein viimeisimmissä viesteissä.” 

”Kyllä, Taivaaseennosto tulee tapahtumaan. Jokainen puhuu siitä ja ennakoi milloin. Eikö olekin 

ihmeellistä, että mitkään näistä tsunami varoituksista ja muista asioista, kuten komeetoista – ei 

tapahdu? Aivan kuin niitä ei olisi olemassa?”  

”Minä tarvitsen teidän rukouksianne ja paastojanne, mutta ei teidän muuttumatonta 

mielentilaanne, mikä voi ajatella kaikkea muuta kuin omaa ja rakkaittenne turvallisuutta, 

valmistautuaksenne tapahtumiin. Tämä on ajan itsekästä käyttöä ja voisi aivan hyvin maksaa teille 

Taivaaseennoston.” 

”Sillä aikaa, kun te odotatte, Minä olen antanut teille tämän Kanavan ja muita, ohjaamaan teitä, 

mitä teidän pitäisi tehdä väliaikaisesti. Tämä on paikka, missä te saatte voimaa ja inspiraatiota 

jatkaa lahjojenne ja kohtaloidenne jalostamista. Ja jos te kulutatte aikanne nauttien pahoja uutisia, 

joista jotkut on tahallaan manipuloitu itsekkäistä motiiveista, teitä johdetaan harhaan ja laitatte 

itsenne vaaraan.”  

”Ne, jotka ovat kiireisinä Minun töissäni, heitä Minä tulen suojelemaan. Ne, jotka ovat omilla 

asioillaan, no niin… he ovat kiireisinä suojelemassa itseään, siispä he eivät tarvitse Minua 

auttamaan heitä. He ohittavat köyhät, mennessään ostamaan hengissä säilymisvarusteita. Oisi 

ollut heille niin paljon parempi käyttää se raha ruokkiakseen heidät, jotka olivat ilman ruokaa sinä 

päivänä.” 

”Mutta jatketaan eteenpäin, Minä haluaisin sanoa, Minun Rakkaat, ÄLKÄÄ ANTAKO PERIKSI. Minä 

olen tulossa auttamaan teitä vihollisen takkuisten verkkojen läpi. Vihollinen jatkuvasti arvioi 

uudelleen tapojaan hidastaa teitä ja jopa varastaa teidän kohtaloitanne. On aikoja, jolloin täytyy 

toimia silkassa uskossa, ilman hiukkaakaan inspiraatiota. Minä en tule koettelemaan teitä yli 

teidän keinojenne, mutta Minä tulen käyttämään niitä kertoja soveltaakseni armoja maailman 

tilanteeseen ja erityisesti Amerikassa – presidentti, joka taistelee raivokkaasti hallitsevan eliitin 

kanssa. Se on raivokas taistelu, Minun ihmiseni ja Donald tarvitsee teidän rukouksenne ja teidän 

päättäväisyytenne edetäkseen elämienne kanssa.”  

”Koskaan ennen maailman historiassa ei pahuus ole lisääntynyt niin nopeasti kuin, mitä se tekee 

nyt. Ei koskaan. Pahuus on tuhonnut lukemattomien nuorien elämät ja niiden, jotka ovat 

kamppailleet pitääkseen jalansijansa, vain pysyäkseen hengissä. Lannistaminen on niin vahvaa ja 

sakeaa, että Minun täytyy lähettää enkelien tiimejä ohjaamaan uudelleen virtausta Hornaan, 

muuten ei kukaan jäisi seisomaan.”  

”Silti nämä demonivoimat pääsevät läpi ja Minä kutsun teitä olemaan antamatta periksi, tietäen, 

että Minun Luonteeni on USKOLLISUUS. Älkää antako periksi, jopa silloinkin, kun näyttää 
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toivottomalta. Jatkakaa siitä, mihin jäitte kohtalonne kanssa ja jatkakaa eteenpäin silkalla 

tahdonvoimalla ja tiedolla, että Minä olen teidän kanssanne.”  

”Rohkaiskaa ympärillänne muita rukoilemaan ja etsimään Minun Kasvojani ja Minä tulen 

auttamaan heitä myös.”  

”Tulee olemaan läpimurtoja, mutta vain vahvat voivat säilyä hengissä näiden taktiikoiden keskellä. 

Ja saanko Minä muistuttaa teitä, että kun te olette heikkoja, Minä olen voimakkaimmillani 

työskentelemässä teidän kauttanne. Siispä, älkää laskeko oman voimanne varaan, vaan Minun 

uskollisuuteni varaan ja teidän päätöksenne varaan pysyä seisomassa ja liikkua eteenpäin, 

vastustuksesta huolimatta. Minä tulen teidän avuksenne.”  

”Ja teille vastarannan kiiskille, jotka hyökkäätte tälle Kanavalle, teiltä Minä kysyn, ”Mitä te olette 

viime aikoina tehneet Minun puolestani? Voi, kyllä, teillä on viimeisin sana viimeisimmästä 

maailmanlopun kauhukuvasta. Mutta sillä aikaa: Mitä te teitte Minun puolestani?”  

”Minä en tahdo teidän olevan vuohien joukossa, mutta tämän täytyy olla teidän päätöksenne, ei 

Minun. Minä olen kertonut teille, mikä on hyvää ja hyödyllistä tehdä; se on teistä kiinni tehdä se.”  

”Minä en nimitä ihmisille asemaa; he valitsevat itse oman asemansa – lampaita vai vuohia – 

tavalla, millä he elävät ja toimivat. Siispä, on teidän käsissänne käyttää hyödyksi tämä aika.”  

”Kun Minä kerroin teille kolme vuotta, se ei millään muotoa ollut lupa rentoutua. Pikemminkin, se 

oli kutsu taisteluun. Teillä on kolme vuotta, jotka voivat olla parhaat vuotenne Minun 

palvelemisessani, tuoden eniten hedelmää ja ansaita kyyti Taivaaseen, ennen kuin pahin iskee. 

Siihen ei ole pitkä aika; käyttäkää aika parhaiten.”  

”Koska Minä rakastan teitä niin kovin syvästi, Minun sydämeni mukaista ei ole, että kenenkään 

tulisi käydä läpi kuritusta. Siispä, pyydän. Käyttäkää kaikkein parhaimmalla tavalla tämä aika 

Minun puolestani ja Minun agendani puolesta ja Minun Valtakuntani puolesta – ei itsenne. Sitten 

teillä ei ole mitään pelättävää sinä aivan viimeisenä hetkenä, kun trumpetin ääni kuuluu.” 

 

 

504. Jeesus sanoo... Donald etenee hyvin suunnitelmallisesti... 

 
19.03.2017 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

Jeesus aloitti... ”Clare, kyse ei ole sinusta; Kyse on maailmasta. Ja niin kuin asiat nyt ovat, tilanne ei 

näytä hyvältä. Kokoa ihmiset ympärillesi rukoilemaan ja paastoamaan. Ja mitä Ezekieliin tulee, 

Minä tulen aina koskettamaan häntä, kun rukoilet, aina. Se on Minulle luonteenomaista olla 

täynnä armoa ja Minä kyynelehdin kanssasi hänen tilansa puolesta, joka muistuttaa maailman 

tilasta. Niin paljon tarvittaisiin rakenneuudistuksia, mutta pahat voimat ovat kasvamassa 

voimakkaammiksi ja Minun ihmiset käyvät heikommiksi.” 

Mutta Herra, eikö mandaattisi käyttää lahjoja ole häiriötekijä ja eikö se voi aiheuttaa – Että tulee 

heikommaksi rukouksessa? 

Hän jatkoi... ”Se voi, jos et onnistu antamaan rukoukselle sitä, mikä on välttämätöntä. Kuitenkin, 

teidän kuuliaisuudella käyttää lahjojanne on suuri painoarvo, jopa kaiken tämän sotkun keskellä.”  
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”Mailma on romahtamassa. He, jotka haluavat sotaa ja kuolemaa. He, jotka ovat 

ymmärtämättömiä yhteyksistään ja toimistaan tukea pahaa – Heillä on suuri osuus tässä. He eivät 

tiedä, mitä he ovat aiheuttamassa itselleen.” 

”Ja Me alamme olla kyllästyneitä vääntämään heidän kanssaan.” 

”Mutta heidän vuoksi, jotka tietävät ja yrittävät päästä irti, Me jatkamme pahaa vastaan käymistä. 

Joka tapauksessa. Ymmärrä, että Me emme tule vääntämään heidän ymmärtämättömyytensä 

kanssa ikuisesti.” 

”Minä ymmärrän, että olet väsynyt havahtumaan joka päivä samoihin oireisiin ja pelkoon 

aviomiehesi tilasta. Minä ymmärrän ja olen tässä vierelläsi, tuntien aivan samoin. Mutta hän on 

tehnyt itsestään uhrin maailman hyväksi, joten sinun täytyy ymmärtää, että Me arvostamme sitä 

sitoumusta. Itseasiassa molemma teistä on osallistunut tähän uhraukseen maailman hyväksi.” 

”Vielä on läpimurtoja... Hetkiä, jolloin harppaatte eteenpäin.” 

”Minä haluan sinun jatkavan rauhoittavan musiikin äänittämistä. Kyllä, ’Over the Rainbow’ on 

hieno laulu, mutta sen ilmapiiri on vähän synkkä. Minä tarvitsen syvällisiä asioita nyt, syvällisiä, 

koskettavia ja liikuttavia melodioita. Ilmapiiri lahjoituksien suhteen on hieman synkkä, mutta Minä 

ohjaan sinut tästäkin läpi. Tulee aina olemaan jokin ratkaisu sinulle.” 

”Clare, voit aina tehdä parannuksia käyttäytymiseesi ja asenteisiisi. Mutta haluan sinun kerta 

kaikkiaan  tietävän, että tämä ei ole sinun syysi. Tämä on uhraus. Kärsimys, jonka Minä olen 

sallinut teille kummallekin, että teillä olisi jotain merkittävää tarjota Minulle maailman hyväksi.” 

”Minä en sano, että kaikki olisi päättymässä ennenaikaisesti.” 

Muuten, tällä Hän tarkoittaa, että ennen kuin seuraavat kaksi vuotta ovat kuluneet. 

”Minä tarkoitan, että Me olemme alkaneet väsyä vääntämiseen. Mutta maan päällä olevien 

pyhimysten vuoksi, jotka sinnikkäästi jatkavat ja tekevät uhrauksia, niin kuin teidän uhrauksenne – 

Heidän vuokseen Me jatkamme taistelua ja ylläpidämme sitä, mikä on oikein.” 

”On hyvin synkkä yö valkoisessa talossa, tarvitaan paljon rukouksia kääntämään ilmapiiri siellä. Ja 

sen vuoksi kärsitte enemmän kuin tavallisesti. Ei ole mitään väärää ilmaista synkkää musiikkia 

tällaisella hetkellä, sillä sellainen on ilmapiiri ihmisten joukossa.” 

”Sinä voi viimeistellä sen laulun. Minä sanon vain, että tämä on vaikeaa aikaa juhlia. Silti samalla 

kun musisoit mielessäsi... ’Meidän täytyy...’” 

Minä ajattelin tätä tänä aamuna. Sillä työstin sitä laulua ’Over the Rainbow’ viime yönä. Se on 

lopulta valmistumassa. Mutta se on niin iloinen ja onnellinen laulu, enkä minä ole niin iloisella ja 

onnellisella tuulella...Ja ilmeisesti ei maailmakaan ole. Ja minä ajattelin itsekseni, ’Tiedäthän? 

Meidän pitää olla näinä aikoina kaksinapaisia kristittyjä... Intohimoisia luovuuden suhteen ja 

vakavia oikeamielisyyden ja rukoilun suhteen.’ 

Herra jatkoi... ”Se on hyvin herttaista ja myös täsmällistä, sillä olet rakentamassa ja luomassa 

yhdellä kädellä ja taistelemassa hyvää taistelua toisella.” 

Sitten minä aloin sanomalla, ’Joskus...’ Ja Hän katkaisi puheeni ennen kuin sain edes sanoja 

suustani. 
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Hän sanoi, ”Tiedän, älä sano sitä. Minä annan sinulle voimaa. Clare, se mitä Minä olen sanonut 

sinulle aikaisemmin, ei ole muuttunut. Minä en ole sellainen, joka sanoo yhdellä hetkellä ’Kyllä’ ja 

toisella ’Ei’.” 

”Ja mitä Minulle esittämääsi kysymykseen tulee, koskien presidentin kolmea ensimmäistä 

kuukautta virassa. Ensimmäiseksi, tarkoittamaasi ajanjaksoa ei pidä ottaa tieteellisen täsmällisesti 

päivinä ja tunteina. Se mitä on tapahtunut on, että hänellä on vahva tukijoukko ja tiimi, joka on 

täysin samaa mieltä agendasta yhdysvaltojen suhteen. Ja se on suuri saavutus tälle 90:lle päivälle. 

Aluksi ilmassa oli niin paljon turbulenssia, mutta nyt hänellä on avainhenkilöitä, jotka eivät petä 

häntä. Ja se tekee asioiden viemisestä eteenpäin paljon helpompaa ja  todennäköisempää tässä 

raivoisan vastustuksen ilmapiirissä.” 

”Vaalien lähestyessä toivoisin kaikkien kokoontuvan hänen ympärilleen ja tukemaan häntä 

äänillänne sekä antamaan tälle maalle mahdollisuuden integroidun ydinhallinnon avulla. Näillä 

lähestyvillä vaaleilla on hyvin suuri merkitys. Hyvin, hyvin suuri merkitys. Pyydän, näyttäkää 

tukenne rukouksilla, paastoamisella ja äänestämällä.” 

Se mistä Hän puhuu, on edustajainhuoneen ja senaatin erityisvaaleista, jotka käydään osavaltio 

osavaltiolta. Pidettäen eri aikoina kevään, kesän ja syksyn kuluessa. Vaaleissa haetaan korvaajia 

niille edustajainhuoneen ja senaatin jäsenille, jotka ovat jääneet eläkkeelle, kuolleet tai joille on 

annettu toimeksiantoja Washingtoniin liittovaltion virkoihin. 

Jeesus jatkoi... ”On toivoa. Tämä ei ole toivotonta. Se mikä näyttää toivottomalta on eliitin 

tekemää savuverhoa vastauksena Donald Trumpin voittoon presidentin vaaleissa. Ja he yrittävät 

vielä saada häntä viralta. Mutta hän jatkaa eteenpäin hyvin suunnitelmallisesti huolimatta 

kuohunnasta. Ja Minä olen hänen kanssaan.” 

”Siis, tämä sanottava, sinun kärsimyksesi aviomiehesi heikkokuntoisuuden tähden on uhraus 

Minulle. Enkö Minä lievitä hänen tilaansa kun rukoilet? Kyllä, kaikin tavoin Minä palautan häntä. 

Hän ymmärtää, mistä tässä on kyse ja on hyvin myöntyväinen. Tarvitsen myös sinua, Minun pieni 

uhrilampaani.” 

”Muista, että kun itket, niin Minä itken. Minä olen tässä sinua varten, me teemme tämän yhdessä, 

rakkaani. Teemme tämän yhdessä, kaikki me. Suuri todistajien pilvi on myös kanssasi.” 

 

 

505. Jeesus sanoo… Osoita Armoa &  

Opeta Lapsillesi sama & Minä tulen suojelemaan sinua 

 
OSOITA ARMOA & OPETA LAPSILLESI SAMA & MINÄ TULEN SUOJELEMAAN SINUA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Toukokuuta, 2017.   

Herra aloitti… ” Minä haluan puhua Amerikan kansakunnalle tänä iltana. ”  

” Koska te ette ole torjuneet yhteyksiänne Israelin kanssa, vaan te olette tavoitelleet hänen 

suosiotaan ja menneet jopa pidemmälle, sen vuoksi Minä julistan, että Minä olen teidän 

puolustuksenne, teidän turvanne ja teidän voimakas kätenne. ” 
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” Koska te olette valinneet Minun sydämeni mukaisen miehen tälle kansakunnalle, ette täydellisen 

Minun tai kenenkään muidenkaan standardien mukaan, vaan sopivan hallitsemaan tätä 

kansakuntaa ja huolehtimaan Minun eduistani. Tämän takia Minä tulen olemaan teidän 

puolustuksenne teidän vihollisianne vastaan, Amerikka. ” 

” Monet toivovat tuovansa tuhoa päällesi; monet valmistelevat ansoja ja ansalankoja sinulle. 

Paljon voimakkaammat kuin teidän omanne, on teitä vastaan tulevien resurssit, mutta koska te 

olette liittyneet Minun Pyhän Kansakuntani kanssa, epätäydellinen kuin se onkin, myös – tästä 

syystä teidän vihollisenne eivät saa tahtoaan läpi teidän kanssanne. ”  

” Se mitä vielä puuttuu, on katumus maailmallisista tavoistanne. Kuitenkin te olette kiirehtineet 

auttamaan tämän maailman sorrettuja ja tästä syystä Minä tulen kouluttamaan teitä katumuksen 

tapoihin. ” 

” Te olette huolehtineet isättömistä, orvoista ja leskistä. Heistä, jotka ovat sorrettuina 

epäoikeudenmukaisesti vankilassa. Ja tästä syystä, Minä tulen jatkamaan teidän kouluttamistanne 

katumukseen ja hylkäämään halunne valtaan ja kerättyihin hyödykkeisiin. ”  

” Olkaa aina niin valppaita, että kun varallisuutenne kasvaa, että myös hyvät tekonne niitä 

kohtaan, joilla ei ole muuta turvautumista tässä maailmassa kuin huutaa Minua apuun. Koska te 

olette kuunnelleet tarkkaavaisesti vakavasti sorrettuja ja kärsiviä, Minä tulen kuuntelemaan 

tarkkaavaisesti teitä, etteivät teidän vihollisenne saa tahtoaan läpi teidän kanssanne. Mutta teidän 

täytyy jatkaa köyhien muistamista heidän äärimmäisessä köyhyydessään ja harjoittaa lapsenne 

pyhiin ja epäitsekkäisiin tapoihin, antamaan panoksensa hyväntekeväisyyteen köyhille armon 

työnä, päivittäin, heidän elämiinsä. ”  

” Kyllä, kouluttakaa lapsenne armoon ja teille tullaan antamaan armoa. Älkää salliko lastenne 

kiusata tai pilkata huono-osaisia yhteisössänne tai kouluissa. Älkää salliko heidän nauraa tai 

härnätä heitä, joilla ei ole tai heitä, joilla on elämää hankaloittavia vammoja. ” 

” Opettakaa lapsianne pitämään heidän puoltansa, jopa kuten teidän Isänne Taivaassa pitää teidän 

puoltanne. Sitten Minä tulen suojelemaan heitä ansalangoilta, jotka on asetettu sotkemaan ja 

tuhoamaan heidät nuoruudessaan. ”  

” Monia ansoja asetetaan teidän lapsillenne. Vihollinen tekee heidän kuolemastaan yhden kaikkein 

kiireellisimmistä agendoistaan ja on vähän, mitä te voitte tehdä suojellaksenne heitä, paitsi 

rukous. Mutta jos te opetatte heitä huolehtimaan köyhistä, olemaan ystävällisiä yhteiskunnallisesti 

huono-osaisille, puolustamaan pilkattujen ja vihattujen oikeuksia. Jos te käännätte heidän 

sydämensä tämän kaltaiseen reaktioon, Minä tulen johdattamaan heidät pois näistä ansoista. ”  

” Mutta jos te näette heidät vain elämän päämäärienne laajennuksena ja kaavailette heidän 

itsekkäästi tavoittelevan uraa teidän ja heidän omaksi hyödykseen ja kääntävän kuuron korvan 

kärsimykselle – silloin heidät todella tullaan johdattamaan teidän vihollistenne vankeuteen. Missä 

määrin te koulutatte heitä Armoon, siinä määrin tullaan armoa heille antamaan. ” 

” Aivan liian kauan agendanne on ollut vauraus ja teidän joukossanne on heitä, jotka vaurautta 

hankittuaan, haluavat mennä menestyksekkäästä rahan tekemisestä seuraavaan rahan tekemisen 

menestykseen. ”  
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” Ja he pyörittelevät silmiään, kun lahjoituksia lähetystyötä varten kuulutetaan. He elävät 

vaarallisella maaperällä sekä itsensä vuoksi että heidän avioliittojensa ja lastensa vuoksi. ” 

” Minä kutsun teitä katumaan ja näkemään ympärillänne olevien tarpeet. Silloin teidän valonne 

nousee kuin puolenpäivän aurinko. ”  

” Avatkaa sydämenne köyhille ja katsokaa, enkö Minä avaa Taivaan ikkunoita teille… armojen ja 

varustamisen ikkunat sieluillenne, tullakseen rikastutetuiksi todellisilla rikkauksilla. ” 

 

 

506. Jeesus sanoo… Minun Morsiameni,  

tämän kauden Hedelmä tulee olemaan kultainen ja mehukas 

 
TÄMÄN KAUDEN HEDELMÄ TULEE OLEMAAN KULTAINEN JA MEHUKAS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Toukokuuta, 2017. 

Herra aloitti… ”Minun Morsiameni on tulossa paljon tarvittuun levon ja hyvityksen aikaan. Minä 

olen katsonut sinun ahkerointiasi ylivoimaisia todennäköisyyksiä vastaan. Minä olen kuullut 

jokaisen avun itkun jatkaaksesi eteenpäin, Minä olen vanginnut sinun kyynel pisarasi pieneen 

kultaiseen pulloon. En ole kadottanut yhtäkään.” 

”Nyt Minä aion voidella sinun pääsi iloisuuden öljyllä. Minä aion kaataa sinun kyyneleesi 

hedelmälliseen maaperään ja kuten ravitsevat vedet ylhäältä, sinun puutarhasi tulee kukkimaan 

ympärilläsi. Sinä olet tulossa ajankohtaan, jolloin saat satoa kaikista ahkeroinneistasi, Minun 

Morsiameni. Sinä olet jatkanut kuivuudessa, kivussa, uhkaavissa tuulissa. Sinä et ole perääntynyt, 

vaan olet todistanut Minulle, että sinä olet valmis suurempiin lahjoihin, voiteluihin ja vastuisiin. 

Tämän kauden hedelmä tulee olemaan kultainen ja mehukas, raviten jopa kaikkein ehtyneintä ja 

kuivuneinta sielua, jopa laittaen kuivuneisiin luihin lihaa.”  

”Joka puolellasi ovat maailmallisten ponnistelujen ja maailmallisen elämisen tuhot – erityisesti 

nuorten, jotka muistuttavat vanhojen ja uupuneiden ihmisten sieluja, pikemminkin kuin että 

olisivat eloisia. Koulusta valmistumisen pitäisi olla ilon aikaa, mutta monille se on pimeyden ja 

päättämättömyyden aikaa, vastaamattomine kysymyksineen. Tämän verilöylyn on luonut 

maailmallinen kasvatus, ilman että Minua on pidetty mielessä. Suurin osa jättää koulun kysyen 

enemmän kysymyksiä, kuin mitä heillä oli koko aikana, jolloin he olivat koulussa oppimassa.”  

”Nämä sielut janoavat tarkoitusta elämilleen. Valoa pimeyteensä, rauhaa myllerrykseensä. Ja 

sinulla, Minun Morsiameni, on viisautta osoittaa suunta lahjojesi kautta. Anna niiden merkitä, 

saada aikasi tällä Maapallolla merkitsemään Minulle ja heille, jotka ovat hornan reunalla, 

hämmentyneinä todellisesta elämän merkityksestä.”  

( Clare ) Ja kun Hän sanoi sen, minä ajattelin, ”He eivät ole vain hämmentyneitä todellisesta 

elämän merkityksestä, vaan he ovat hämmentyneitä, tulisiko heidän OLLA elossa vai ei. Kun on 

näitä kuoleman kultteja ilmestymässä eri paikoissa. Itsemurha kultteja – se on kauheaa! Heidän 

pitäisi ajatella kaunista elämää edessään ja he ajattelevat elämänsä lopettamista, ennen kuin se 

todella alkaa.”  
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( Jeesus ) ”Onko kyse rahan ansaitsemisesta? Onko kyse rakkaudesta? Onko kyse suosiosta? Onko 

kyse luovuudesta, josta tulee jotain? Sinulla oli kaikkia näitä kysymyksiä, kun olit ilman Minun 

valoani. Jotkut teistä tietävät, millaista on olla ilman Minua, kuinka hyvin pimeältä ja toivottomalta 

se vaikuttaa.”  

”Tuokaa valoa tähän maailmaan elämienne esimerkeillä ja kuinka te elätte niitä. Ottakaa lahjanne 

ja alkakaa työstää niitä, kuin ette koskaan aikaisemmin ja katsokaa, kuinka puhkeatte täyteen 

elämänne kukkaan, jonka Minä tarkoitin teille alusta alkaen.”   

”Minulla on rikkaita auringonvalon säteitä, jotka tunkeutuvat maaperään ja aktivoivat siemenet, 

jopa suuremmalla energialla kuin aikaisemmin. Minulla on teidän kyyneleenne, joilla kastelen 

niitä. Minulla on teidän ahkeruutenne suojelemassa puutarhaa tunkeutuvilta rikkaruohoilta ja 

häiriötekijöiltä. Minä olen istuttanut enkelien aidan ympärillenne suojelemaan hoidettavia kasveja, 

kun ne kasvavat kypsyyteen ja päästävät ilmoille mitä pyhimmän tuoksun.”  

”Pitäkää huoli siitä, että omaksutte toivon ja menette eteenpäin lahjojenne kanssa. Te olette 

kokeneet monia hyvin KOVIA myrskyjä. Ja nyt kun Minä kastelen siemeniä, joita Minä olen 

kylvänyt elämiinne, kyynelillä, ne tulevat kasvamaan vahvoiksi, korkeiksi ja tuoksuviksi hyvin 

nopeasti. Tämä on tasangon aikakausi. Tehkää parhaanne sen kanssa, Minun Morsiameni. Me 

tulemme hoitamaan puutarhaa yhdessä ja riemuitsemaan sadonkorjuusta myöskin.”  

”Teillä ei ole aavistustakaan, siitä mitä Minä olen istuttanut maaperään, mutta kun se tekee 

hedelmää, te tulette todella olemaan ällistyneitä!”  

”Antakaa palaa!” 

 

 

507. Jeesus puhuu Menetyksistä & Rauhasta 

 
JEESUS PUHUU MENETYKSISTÄ & RAUHASTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Toukokuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minun rakkaat Kesäkuun Morsiameni, Minä tiedän, että tällä hetkellä moni teistä 

yhä käy läpi tuskaa. Minä olen hyvin tietoinen koettelemuksista, jotka piirittävät teitä. Jopa oudot 

asiat, koskaan ennen koetut, ovat vitsauksenanne ja kuitenkin te olette osoittaneet olemuksenne 

seisomalla voimakkaina kaaoksen keskellä.”  

”Antakaa Minun muistuttaa teitä, että teille on syvempi paikka, missä seisoa. Paljon syvempi 

paikka. Rauhan paikka ja Minun kanssani olevan liiton paikka, mihin mikään ei voi koskea. Minä 

tiedän, että taistelu riehuu pinnalla, mutta syvällä kaikki on rauhallista ja tyyntä. Tässä Minä 

haluan teidän oleskelevan.”  

”Osa teidän uutta ajanjaksoanne edellyttää pääsemään yli asioista, jotka ovat saaneet teidät 

paniikkiin aikaisemmin. Pelot, kauhu, stressitekijät, menetykset – niin paljon epävakaisuutta, että 

se aiheutti menetyksiä. Mutta se, mitä te koette nyt, voi päättyä hyötyyn. Kaikki, mitä tarvitaan, on 

uskonne ja tottelevaisuutenne. Menkää syvemmälle, Minun Morsiameni, menkää syvemmälle. 

Siellä on paikka, missä te voitte seisoa, kun myrsky raivoaa ja olla sen koskemattomissa.”  
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”Syvemmälle ja syvemmälle Minun Rakkauteeni, Minun Käsivarsilleni, tietäen, että mikään ei voi 

pysäyttää Minua tekemästä hyvää teille ja Valtakunnalle, kun Minä tarjoan teidän kärsimyksenne 

Isälle ja me tuemme ristiänne yhdessä. Monilla teistä on ollut elämän ja kuoleman muuttavia 

kokemuksia näköpiirissänne; teille Minä sanon, mitä tahansa Minä sallin, se on teidän 

parhaaksenne. Te itse asiassa tulette katsomaan taaksepäin ja kiittämään Minua ylen määrin 

kaikesta, mitä teidän täytyi kestää tänä ajanjaksona.”  

”Teille on tulossa iloa ja hyviä asioita, mutta teidän täytyy seisoa, kunnes työ, mitä Minä teen 

sielussanne, on saatettu loppuun. Nämä ovat viimeistelyjä uskossanne. Nämä ovat loman 

loppukokeet, muodostettu tuomaan teidät vakaammiksi uskossanne, kuin koskaan ennen 

elämässänne.”  

”Muistakaa: pimeintä on juuri ennen päivänkoittoa. Te olette lähestymässä sitä hetkeä ja teidän 

päättäväisyytenne näiden pimeiden koettelemusten edessä, kaikista olosuhteista pimeimpien, 

valmistelee teitä kestämään seuraavan osuuden matkasta, uskossa että mitään ei tapahdu teille 

tässä elämässä, mikä ei olisi teidän hyödyksenne. Minä en salli sitä. Te saatatte väittää vastaan ja 

sanoa ”Kuinka tämä olosuhde hyödyttää minua? Minä kohtaan kaiken menettämisen? Kuinka se 

voi kääntyä hyväksi?”  

”Tässä kohtaa Minä kerron teille, että TÄSSÄ MINÄ OLEN KONTROLLOIMASSA – ei vihollinen. Hän 

luulee kontrolloivansa elämää ja kuolemaa, koska Minä sallin joitakin niistä asioista, mitä hän 

tekee, käytän ne teidän hyväksenne. Mutta hän on surullisen erehtynyt. Kaikissa asioissa hän 

työskentelee Minua varten. Hän järjestelee luokkahuoneen, mikä lopulta johtaa teidän 

täydellistymiseenne.”  

”MINÄ OLEN KONTROLLOIMASSA… hän ei ole kontrolloimassa. MINÄ SAAN TÄSTÄ HYVÄÄ 

AIKAISEKSI. Hän tulee häviämään, hän on aina hävinnyt ja hän palvelee Minua ja Minun 

päämääriäni, pitipä hän siitä tai ei.” 

”Te voitte kysyä, ”Kuinka voi olla, että kun lapsi murhataan, kuinka se mahdollisesti hyödyttää 

ketään?” Tiedättekö te, että marttyyrien veri on kirkon siemen? Tiedättekö te, että tältä 

Maapallolta lähteminen, on elää ikuisesti ylevässä kauneudessa ja onnessa? Tämä Maapallo on 

korruption kuoppa. Kun Minä otan elämän Minun Povelleni, Minä hyvitän heille heidän aikansa 

tällä vankila planeetalla. Minä palkitsen heidät elämällä, joka on niin ylevä ja täynnä onnea, että 

teillä ei ole mitään keinoa käsittää sitä.”  

”Sillä aikaa, se mikä on menetys heidän vanhemmilleen, on suuri hyöty Taivaan Valtakunnalle, sillä 

heidän lapsensa on kantanut ristiä, joka johtaa hyvin monen sielun pelastukseen, ketkä olivat 

menehtymässä sillä hetkellä.”  

”Minä tiedän, että Minä olen kertonut nämä asiat aikaisemmin. Pyydän, älkää väsykö Minuun, kun 

kerron teille,koska Minun sanani ovat voimaa heiveröisille sydämillenne. Teidän tarvitsee vain 

pyytää enemmän armoa kestääksenne näinä koettelevina aikoina ja Minä tulen antamaan sitä 

teille. Te tulette kävelemään tulen läpi palamatta, sillä Minä olen teidän kanssanne, kuten Minä 

olin Shadrachin, Meshachin ja Abednegon kanssa.”  

”Jos vetten läpi kuljet, olen Minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen 

läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta.” Jesaja 43:2.  
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”Kiinnittäkää silmänne siihen, MIKÄ EI näy, Minun Morsiameni. Tietäkää ilman epäilyksen 

häivääkään, että teidän valonne ja hetkelliset huolenne saavuttavat ikuisen kunnian, joka voittaa 

jokaisen kärsimyksen. Kärsimys loppuu, kun te lähdette Maapallolta; se on lyhyttä ja hetkellistä. 

Kunnia on ikuista: ikuista autuutta, ikuista rauhaa, ikuista onnellisuutta asteikolla, jota ei koskaan 

ole koettu tällä Maapallolla.”  

”On paikka, jonne Minä vien teidät, jos te olette halukkaita. Se on rauhan paikka, myllerryksen, 

monimerkityksellisyyden ja ristiriitojen keskellä. Se on paikka, missä tuuli puhaltaa suoraan 

lävitsenne, vahingoittamatta hiustakaan päässänne – pikemminkin kuin että kaataisivat teidät 

nurin, maahan asti. Se on rauhan paikka, joka saariemuvoiton jokaisesta maallisesta 

kärsimyksestä, että te itse asiassa välitätte vähän, kun te koette henkilökohtaisia menetyksiä. 

Koska mikään tällä Maapallolla ei merkitse mitään teille ja teidän uskonne Minun hyvyyteeni on 

järkkymätöntä. Minä haluan teidän tulevan tähän paikkaa pian; siellä te tulette löytämään suurta 

vapautta ja olemaan vapaita maallisista kahleista, jotka sitovat teidät itseensä.” 

”Minä haluan teidän saavan vapautta, iloa ja rauhaa. Mutta, että se tapahtuisi, teidän täytyy 

kieltäytyä kiusauksesta heittäytyä maallisiin tunteisiin. Itsesääliin, vihaan, pelkoon, suruun, 

syyttelemiseen, anteeksiantamattomuuteen, epävarmuuteen ja kaikkeen, mikä uhkaa 

elämäänne.” 

”Jos te voitte kutsua Minua saadaksenne lisää voimaa, Minä lupaan teille suurempaa onnellisuutta 

ja rauhaa, kuin mitä koskaan olette elämissänne kokeneet. Se on rauhaa, kaiken ymmärryksen 

ylittävää rauhaa - rauhaa, jota vain Minä voin antaa. Ja se tulee, kun sallitte koettelemusten 

työskennellä syvällä sydämessänne, että irrottautuisitte tästä maailmasta.” 

”Älkää työskennelkö kipua vastaan; virratkaa sen mukana uuteen rauhan huppuun.” 

 

 

508. Jeesus sanoo… Oikeamielisyyden Sadonkorjuu Elämässänne kasvaa 

 
OIKEAMIELISYYDEN SADONKORJUU ELÄMÄSSÄNNE KASVAA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Kesäkuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ”Me kuljemme uskon mukaan, emme näön. Tämän Minä sanoin sinulle eilen ja se 

pätee yhä tänään. Usko, että se mitä Minä olen luvannut, sen Minä tulen täyttämään. Juuri nyt 

kannat esirukoilemisen taakkoja hengitysongelmasi kanssa. Mutta aina ei tule olemaan niin. Tulee 

aika, jolloin Minä vapautan sinut siitä.” 

”Clare, sinulla tulee aina olemaan risti, mutta se ei aina tule olemaan sairauden risti; on monia 

muita ristejä, Minun rakkaani. Toistaiseksi, tämä on Minun valitsemani keino nöyrryttää sinua ja 

edistää Valtakuntaa. Tämä on kiipeämistä vuoren rinnettä ylös, siitä me puhuimme kuukausia 

sitten. Ja aivan kuten asevoimat jatkuvasti harjoittavat miehiään ja pitävät heidät kunnossa, niin 

myös Minä harjoitan ja pidän sinut kunnossa, ettet vaivu omahyväisyyteen ja laiskuuteen.”  

”Minun tulemiseni ei ole niin kaukana, Rakkaani, ei ollenkaan kaukana. Siis nämä ovat todella 

keveitä ja hetkellisiä taakkaoja, sinulle räätälöityjä ristejä. Aivan kuten Minä asun Minun Ihmisteni 

ylistyksissä, Minä olen sinun kanssasi sinun ristissäsi, sinun vierelläsi, kärsien kanssasi. Vahvistaen 
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sinua ja avaten silmäsi ja sydämesi leveämmälle ja leveämmälle, Minun läsnäololleni elämässäsi. Ja 

sinun samankaltaisuudellesi Minussa, myöskin.”  

”Ilo seuraa aina kärsimyksen kantapäillä ja Minun siunaukseni tulevat osaksesi koettelemuksesi 

hetkillä. Muuten sinä et voisi kestää näiden myrskyisten aikojen keskellä. Kuitenkin, kun menet 

syvemmälle Minun Rakkauteeni sinua kohtaan ja Minun Tarpeeseeni lohduttaa sinua, Sinun 

luottamukseesi Minun Lupauksiini – sinä tulet vahvemmaksi ja vahvemmaksi ja saavut paikkaan, 

jossa sinä ennen olisit langennut, mutta nyt sinä kestät uskossa.”  

( Clare ) Ja kun Hän sanoi sen, näin Hänen pitelevän kiillotusliinaa ja hankaavan pientä , harmaata 

ja tahriintunutta hopeakannua, uudelleen ja uudelleen, kunnes se oli hohtavaan valkoinen.  

( Jeesus ) ”Kyllä, juuri sillä tavalla Minä kiillotan sinua ja poistan maailman tummentumat sinusta, 

kunnes kaikki, mikä paljastuu, on valkoista ja hohtavaa hopeaa. Näin Minä pidän sinut valmiudessa 

palvelemaan Mestarin pöydässä. Aina kiillotettuna. Sinä kannat ravintoa muille tällä jatkuvan 

puhdistuksen ja kiillottamisen prosessilla. Joskus hellä käsi ottaa sinusta kiinni, kun sinä lankeat tai 

otetaan aikaa poistaa maailman hapettumat ja tahrat sydämestäsi.” 

”Toisina aikoina on koe kantaa kallisarvoisia ravinteita toisille, samaan aikaan, kun vihollinen 

hyökkää kimppuun ja jälkeen päin syöpymisen ja vihollisen hyökkäysten tekemien tuhojen 

korjaaminen. Sinussa on jatkuva jalostava prosessi meneillään, Minun Kyyhkyni ja kaikissa Minun 

Morsiamissani. Kuinka Minä kaipaankaan päivää, jolloin te kohoatte Taivaaseen Minun kanssani ja 

teidän puhdistuksenne yksityiskohtia myöten on tehty!”  

”Mutta toistaiseksi me työskentelemme yhdessä, saaden aikaan hyvää ja kitkien pahaa. Kaikki 

tämä on tarpeellista päivittäin tai te ette tule kasvamaan. Kaikki ei voi olla koettelemusta tai te 

lannistutte; eikä kaikki voi olla voittoakaan tai te laiskistutte.”  

”Siispä, Minä tasapainotan tämän pyhän elämän teissä parantamisilla, kiillotuksilla ja 

jalostamisella. Ja tällä tavalla, Oikeamielisyyden Sadonkorjuu jatkaa kasvamistaan elämissänne. 

Minä haluan teidän kaikkien alkavan katsomaan sitä hyvää, mitä Minä teen elämissänne. Katsokaa 

voittoja. Katsokaa uusia voiteluja ja juhlikaa näitä hyviä asioita. Jopa Nehemian miehet ottivat 

aikaa virkistykseen kaiken suuren työnsä keskellä. Vaikkakin jopa niiden pikaisten hetkien aikana, 

heidän miekkansa olivat valmiudessa heidän vieressään.” 

”Teillä ei ole varaa olla ilman tätä suojelua edes millisekuntia. Teidän täytyy aina olla 

pukeutuneena Minun haarniskaani, kantaen asettanne tietoisina, että vihollinen ei koskaan nuku.” 

”Minä olen teidän kanssanne, Minun kauniit valittuni. Minä olen teidän kanssanne. Raviten, 

parantaen ja rakastaen teitä koko päivän ajan. Pyydän, tulkaa Minun luokseni, älkääkä ohittako 

tätä aikaa, jota Minä tarvitsen teidän kanssanne, yhtä paljon kuin te tarvitsette Minun kanssani. 

Vaikka silloin, kun te ohitatte tämän ajan, ettekä ole asianmukaisesti aseistautuneet ja 

valmistautuneet, Minä olen silti teidän vierellänne. Ja kun epäuskon nuolet osuvat teihin, Minä 

kärsin teidän kipunne Minun sydämessäni – huudahtaen… ”Voi, Minun kaunis Morsiameni, miksi 

sinä et valmistellut itseäsi tätä päivää varten? Voi, kuinka Minä kärsin kanssasi”.”  

”Sallikaa Minun valmistella teidät joka päivä ja älkää riistäkö Minulta hellää ylistystänne. Minä 

jätän teidän kaipaukseni suloisella tuoksulla – Minä kaipaan teitä. Tulkaa Minun luokseni, Minun 

Morsiameni ja levätkää tässä Minun povellani, missä Minä tulen jatkuvasti ennallistamaan teidän 

sielunne, kun te tuotte lohtua Minulle.” 
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509. Jeesus selittää… Kivuliaita Päätöksiä…  

Minä kutsun joitakin jättämään vanhan elämänsä taakseen 

 
KIVULIAITA PÄÄTÖKSIÄ… MINÄ KUTSUN JOITAKIN JÄTTÄMÄÄN VANHAN ELÄMÄNSÄ TAAKSEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Kesäkuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Clare, sinä ymmärsit Minua niin selvästi. Elämässä on aikoja, jolloin hyvin 

kivuliaita päätöksiä täytyy tehdä, edetäkseen eteenpäin. Sinä koit tämän vuorilla, monta kertaa. 

Minulla oli suunnitelma sinulle, mitä sinä et pystynyt ymmärtämään, kun muutit Espanolaan. Sinä 

et nähnyt, mitä Minä olin tekemässä, vaikka se oli kidutusta sinulle jättää lampaat taaksesi. ”  

” Mitä Minä voin sanoa? Jotkut valinnat elämässä eivät ole yksinkertaisia, vaan syvästi 

monimutkaisia ja tarvitsevat epätavallisen määrän armoa, että ne kukistettaisiin. Minä annan 

armon, jos sitä Minulta pyydetään. Minä olen täällä palvelemassa ja ohjaamassa, kun Minua 

kutsutaan, Minä en epäonnistu tarvittavan armon toimittamisessa. Mutta on heitä, jotka pitävät 

parempana tehdä omat päätöksensä, oman tahtonsa ja omien voimavarojensa avulla. Heidän 

puolestaan Minä suren, koska jos he olisivat kääntyneet Minun puoleeni, Minä olisin tehnyt siitä 

niin paljon selvempää ja helpompaa. ” 

” Minun kallisarvoinen Sydänasukkaiden perheeni, älkää pelätkö jättää taaksenne vanhaa ja 

omaksua uutta. Muistakaa: jokaisesta kärsimyksestä, jopa rakkaista luopumisen kärsimyksestä, 

Minä vapautan jopa enemmän armoja sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Siispä, älkää koskaan 

tunteko, että kärsiminen on hyödytöntä. Minä lupaan teille, että MIKÄÄN kärsimys ei jää 

palkkiotta Minun Valtakunnassani ja joskus jopa täällä Maapallolla. ”  

” Sinä muistat, mitä sinä kävit läpi, kun sinä pääsit eroon kaikesta hienosta antiikista ja 

huonekaluista, elääksesi puhtaampaa elämää Pennsylvanian vuoristossa. Sinä muistat, mitä 

uskomattomia lahjoja sinä vastaanotit siellä. ”  

” Lahjoja, jotka ylittivät sinun villeimmätkin unelmasi. Voitelu voitelun jälkeen annettiin sinulle. 

Silti, se ei ollut helppoa. ”  

” Ei ollut helppoa luopua ensimmäisestä aviomiehestäsi, mutta sinä tiesit, että hän halusi 

maailmaa ja sinä et voinut tehdä seuraa hänelle hänen suunnitelmissaan ja hän ei voinut tehdä 

seuraa sinun. Nyt sinä olet naimisissa miehen kanssa, joka on täydellinen sinulle ja Minulle ja sinun 

entisellä miehelläsi on vaimo, jollaista hän aina toivoi. ” 

( Clare ) Mutta Herra, kun mainitset sen, minä voin nähdä kulmakarvojen nousevan ylös… ”Hän on 

avionrikkoja, koska hän meni naimisiin toisen miehen kanssa.” 

( Jeesus ) Minä olen avannut Pyhät Kirjoitukset sinulle ymmärtääksesi, että minkä Minä olen 

tuonut yhteen, sitä älköön kukaan ihminen erottako, mutta minkä ihminen on tuonut yhteen 

ilman Minun hyväksyntääni, on tuhoon tuomittu ensimmäisestä päivästä alkaen. Kahden, Minun 

toisilleen valitseman sielun välillä on sakramentin siteitä. Ja liitot, jotka ihminen valitsee itselleen, 

mikäli ne ovat vastoin Minun tahtoani – kuinka Minä voin pitää sitä avioliittona? On monia, jotka 
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elävät ”Kirjan” mukaan tai – sen, mitä he pitävät Pyhien Kirjoitusten tarkkana tulkintana. Mutta 

oikeamielinen tuomio ei tule laista, vaan Hengestä ja Armosta. Tämä ei ole paikka mennä 

syvemmälle tähän aiheeseen, mutta tulevaisuudessa Minä menen. ” 

” Siis, takaisin tämänhetkisiin olosuhteisiin. Minä kutsun joitakin jättämään vanhat elämänsä 

taakseen ja omaksumaan uuden. Jotkut teistä, Minun rakkaat, kohtaavat hyvin kivuliaita 

päätöksiä. Voisitteko harkita Minun luokseni tulemista ja ohjauksen pyytämistä? Minä odotan 

teitä. Minulla on armoja, joita te tarvitsette parempiin valintoihin, mutta teidän täytyy tulla Minun 

luokseni ja pyytää. ” 

” Silti Minun Armossani, Minä olen kuiskannut teidän korvaanne, antaen Minun näkökulmani 

tilanteeseenne. Minä vihaan kipua ja kärsimystä. Minä vihaan kuolemaa. Mutta jokaisen elämässä 

on aikoja, jolloin ei ole helppoa ulospääsytietä. Ne ovat aikoja, jolloin Minä kiedon teidät Minun 

lohdutuksen viittaani ja pitelen teitä tiukasti Minun Sydäntäni vasten, missä parantaminen voi 

tapahtua. ” 

 ” Tuletteko te katumaan? Kivuliaat muistot ja kiintymyksen kohteet eivät häviä helposti, mutta jos 

te uppoudutte uuteen elämään, joka teitä kohtaa, se tulee olemaan paljon helpompaa. Vihollinen 

haluaisi nähdä teidän murenevan ja vaipuvan epätoivoon. Minä haluaisin nähdä teidän tekevän 

Jumalallisen valinnan ja vastaanottavan parannuksen kaikkiin sydänsuruihinne Minulta. On tulevia 

iloja, joista te ette tiedä mitään ja ne riippuvat tämän hetken oikeista valinnoista. Tämän takia on 

niin kriittistä, että te etsitte Minua, kunnes löydätte Minut, ja Minä annan teille rauhan, joka 

ylittää kaiken ymmärryksen, pulmaanne varten. ”  

” Muistakaa, että tänään on loppuelämänne ensimmäinen päivä. Te olette raaputtamassa pois 

vanhan maaperän, siivoamassa roskat ja tasoittamassa sen, valmistellaksenne, että perustus 

voidaan laskea. Siksi juuri nyt tekemänne ratkaisut ovat niin kriittisiä tulevaisuudellenne. Se, mitä 

te teette tänään, tulee määrittämään tulevaisuutenne. Sen valitseminen omin päin, on suurin 

virhe, jonka te voitte tehdä. ”   

” Tietenkin on eri asteisia valintoja… ostaisinko tämän vai en, menisinkö ulos syömään vai 

pysyisinkö kotona? Ottaisinko tämän työn vai en? Muuttaisinko sinne vai tänne; antaisinko 

elämäni Jumalalle ja pyytäisin Häntä päättämään? Vai pitäisikö minun pohtia tämä läpi ja pyytää 

ystävieni neuvoa, ennen kuin päätän. Katsokaahan, On päätöksen kerroksia harkittavana. Mitä 

syvemmälle te menette, sen suurempi on vaikutus tulevaisuuteenne. ”  

” Mitä enemmän hylkäätte itsenne Minun valinnoilleni, sitä pyhempi ja onnellisempi tulee 

tulevaisuutenne olemaan. Mitä suurempi uhraus, sen suurempi kasvu. Teidän kaikkien täytyy 

siistiä menneen keskeneräiset asianne, ennen kuin te todella olette vapaita omaksumaan 

tulevaisuutenne. ” 

 ” Mutta muistakaa, Minä olen Armo itse. Minä tiedän mitä te kärsitte, ja Minä tulen kuitenkin 

tuomaan ilon teidän sydämiinne. Luottakaa Minuun. ”  

” Tällä hetkellä, Minä tavoitan teitä, Minun lapseni. Minulla on armoja valmiina teille. Pyytäkää ja 

vastaanottakaa ne ja ne tulevat tuomaan teidät tämän koettelemuksen läpi rauhaan. Minä 

rakastan teitä aina niin syvästi ja kärsin juuri samat kivut kuin tekin tällä hetkellä, jota te käytte 

läpi. Minä en koskaan hylkää teitä. Minä en koskaan jätä teitä suremaan yksin. Minä en koskaan 

poistu viereltänne. Se mitä te tunnette, Minä tunnen paljon syvemmin teidän puolestanne. Kun 
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teihin tekee kipeää, Minä myös tunnen kipeää teidän kanssanne – aivan samojen asioiden vuoksi. 

Kuitenkin Minulla on iloa teitä varten suunniteltuna. ”  

” Siispä, älkää hylätkö toivoa. Minulla on armoja varattuna Minun Rakkailleni. Ja te olette Minun 

Rakkaitani.”  

 

 

510. Jeesus sanoo… Älkää antako ympärillänne olevien Tilanteiden pelotella teitä 

 
ÄLKÄÄ ANTAKO YMPÄRILLÄNNE OLEVIEN TILANTEIDEN PELOTELLA TEITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Kesäkuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ”Jotkut teistä ovat alkaneet hyvin matkanne kasvamaan siihen, mitä Minä olen 

kutsunut teidät tekemään. Teille Minä sanon, älkää salliko Saatanan kutemien epäilysten tuulien 

estellä teitä millään tavoin. Pitäytykää lujasti niissä lupauksissa, mitä Minä olen antanut teille ja te 

tulette näkemään Minun kunniani sen täyttymisessään. Älkää uupuko loppuun tai laiskistuko 

hyvää tehdessänne, tämä on suosion aikaa. Sinnitelkää ja Minä tulen antamaan teille läpimurtoja.”  

”Älkää antako ympärillänne olevien tilanteiden pelotella teitä. Perheen, talouden, terveyden, 

odottamattomien vierailijoiden ja tilanteiden, muutosten työssä, vaikeuksien lasten kanssa. Kaikki 

nämä asiat on tarkoitettu häiritsemään ja ohjaamaan teidät pois rukouksesta ja toimittamasta 

Minun täydellistä tahtoani teille.” 

”Kaikkia teitä, jotka olette vakavissanne siitä, mitä Minä olen teidän käsiinne laittanut, teitä 

vastustetaan. Teitä vastaan on toimeksiantoja. Käyttäkää sitomisrukousta ja jatkakaa. Älkää 

laiskistuko rukouksissa, kuten jotkut teistä ovat.”  

”Rukous on teidän pelastusnarunne Minuun ja ilman sitä menestymisen mahdollisuutenne eivät 

ole hyvät. Älkää olko maailmallisella mielellä – ”Olen liian kiireinen rukoilemaan, katso mitä 

kaikkea, mitä minun täytyy tehdä. Minä tulen rukoilemaan, kun tämä on tehty.” Saanko Minä 

sanoa teille, tämä on valhe suoraan Saatanan suusta, tunnustaakseen teidän hyvän tahtonne 

rukoilla, mutta joka tapauksessa harhauttaakseen teidät muualle. Elämissänne olevien asioiden 

vuoksi, mitä te olette sallineet olla rasittamassa teitä, siihen pisteeseen asti, että te olette 

viettäneet vähän tai ei ollenkaan aikaa rukouksessa, tulevat jatkumaan siihen päivään asti, jolloin 

Minä tulen ottamaan teidät pois Maapallolta. Siispä, älkää salliko sen valheen pettää teitä.”  

”Ponnistustenne menestyminen, rauha taloudessanne, varustaminen, mitä te tarvitsette, taidot, 

joita te tarvitsette. KAIKKI nämä asiat ja paljon enemmän riippuu rukouksesta. Teidän 

menestymisenne on suorassa suhteessa vakavaan rukoukseen kulutettuun aikaan, ylistykseen ja 

kiitokseen. Ne teot jopa kattavat paholaisten juonet ja ajatustenne harhautumiset, he sekaantuvat 

työhönne. Nuhdelkaa heitä, älkää salliko heidän johtaa teitä pois raiteiltanne.”  

”Jotkut teistä jo tekevät tätä ja teillä on ihmeellistä menestystä ja tuloksia. Te olette yhdistyneitä 

Minuun, Minun kauniit Morsiameni ja Minä työskentelen teidän kauttanne. Minä tulen 

opettamaan teille kaiken, mitä teidän tarvitsee tietää ja jopa suorittamaan se teidän käsienne 

kautta.”  
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”Paholaiset eivät pommittaisi teitä ajatusten harhauttajilla, jos te haaskaisitte aikaa itse. Ei, he 

iloitsevat, kun saavat teidät sidotuiksi hyödyttömiin projekteihin, jotka vievät teidät pois Minun 

palvelemisestani.”  

”Olkaa huolellisia, kun teitä pyydetään tekemään jotakin. Teidän ei tarvitse sanoa ”Kyllä” 

mihinkään. Se, minkä te annatte ihmisille, sen te otatte pois Minulta. Ellei se ole armeliaisuuden 

työ, olkaa hyvin huolellisia, että ette joudu sidotuiksi maailman asioihin.”  

( Clare ) Ja sivuhuomautuksena tässä, minä juuri juttelin nuoren naisen kanssa, jolla on ihmeellinen 

musiikin lahja. Hän on joutunut kaiken mahdollisen esteen iskemäksi, ne ovat varastaneet hänen 

rauhansa, kuluttaneet hänet loppuun ja aiheuttaneet taloudellisia pelkoja. Hän sai juuri joitakin 

ihmeellisiä tarvikkeita, joilla työskennellä ja nyt häntä vakavasti vastustetaan! Hän lopetti työnsä, 

alkaakseen musiikin parissa ja pari viikkoa myöhemmin hänen aviomieheltään vähennettiin 

työtunteja. Sitten heillä oli aviollisia ongelmia. Sitten hänen vanha pomonsa soitti hänelle ja sanoi 

”En voi pyörittää tätä liiketointa ilman sinua, kaikki leviää ympärillämme. Pyydän, pyydän, pyydän, 

tule takaisin töihin.” Sitten nainen kuuli, että pomo päätyi sairaalaan stressin vuoksi. Hän anoi 

naista tulemaan takaisin, soittaen hänelle useita kertoja viikossa. Mutta hän oli antanut aikansa 

Jumalalle ja ei ottaisi sitä pois Häneltä. Siispä, näettekö, meitä kaikkia piiritetään koettelemuksilla 

ja ajatusten harhauttajilla. Mutta Jumalassa pysymisessä ja periksi antamattomuudessa, Häntekee 

meistä viisaampia ja vahvempia, päästäksemme yli juuri niistä asioista, jotka menneessä olisivat 

tuoneet meidät kirkuvaan pysähdykseen. Tässä periksiantamattomuudessa, näiden kaikkien 

uhkien edessä, jos me pidämme silmämme Herrassa, tietäen, että me teemme Hänen tahtonsa, 

emme mitenkään pysty epäonnistumaan.” 

Jeesus jatkoi… ”Hyvin sanottu. Tänään, Minun Rakkaani, sinä sallit epäilyksen alkaa 

työskentelemään itseäsi vastaan, että Minä en saattaisi olla uskollinen parantamaan sinun 

aviomiestäsi. Pyydän, rakkaani älä edes pohdiskele sellaisia tuhoavia ja valheellisia ajatuksia. 

Sinulle tullaan heittämään monia tällaisia kausia. Mutta jos jatkat niiden mitätöimistä ja pysyt 

järjissäsi, Minä tulen jatkamaan sinun varustamistani Minun täydellisessä rauhassani.”  

”Käy hyvä kamppailu, Clare. Katso mitä edistymistä olet tehnyt musiikissa. Katso kuinka paljon 

lähemmäksi ole tullut Minua. Kuulostele Ezekielin paljastuksia ja näkemyksiä. Kaikilla näillä asioilla 

on merkitystä sinulle ja ne ovat rohkaisemassa sinua pysymään hengessä, eikä siirtymään lihaan.”  

( Clare ) Yksi niistä asioista oli hyvin todellinen uni, jonka Ezekiel näki. Me olimme Venäjällä 

Presidentti Putinin ja joidenkin hyvin köyhien ihmisten kanssa. Me olimme luostarissa. Minä pidin 

vanhaa, harmaata fransiskaanista kaapuani ja niin myös Ezekiel. Mikä on aikamoinen välähdys 

menneestä! Joka tapauksessa me olimme siellä ja palvelimme joitakin köyhiä ihmisiä ja he 

parantuivat, vasemmalla ja oikealla. Ja meillä oli kaunis tuokio Presidentti Putinin kanssa. Hän oli 

hyvin ystävällinen ja hellä – aivan kaunis mies. Nyt, jos se toteutuu – Ezekiel ei voi kuolla! Siispä, se 

on vain yksi pienistä asioista, joita Herra on näyttänyt meille. Ja Ezekiel myös vietiin eri paikkoihin 

yöllä, palvelemaan. Hän herää muistaen sen. Se on ihmeellistä! Minä luulen, että Herra ei salli 

minun nähdä, koska minulla on liian paljon ylpeyttä. Mutta tiedän, että on ollut aikoja, jolloin olen 

ollut paikoissa palvelemassa ihmisiä. On ihmeellistä, mitä Herra tekee meidän hengillämme yöllä! 

Jeesus jatkoi… ”Jokaisella vaikeudella, joka tulee rappeutuvasta terveydestä, Minä tuon 

hoitokeinon ja varustan sinut Rauhalla. Minä olen antanut sinulle monia merkkejä, että tässä olen 

Minä aidosti puhumassa sinulle ja sallien tämän. He ovat ankkuroimassa uskoanne joka päivä, kun 
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te sinnittelette kutsumuksessanne. Kiinnittäkää niihin tarkkaa huomiota, ottakaa aikaa 

tehdäksenne katsaus niihin ja tietäkää ilman epäilyksen häivääkään, että Minä olen Jumala. Minä 

olen teidän kanssanne. Se, minkä Minä olen sanonut, sen Minä tulen tekemään, en mitään sen 

vähempää.”  

”Minun Morsiameni, tuulen henkäys suosii teitä, tuodakseen teidät unelmienne rannoille. 

Purjehtikaa. Sivuuttakaa voimakkaat tuulenpuuskat ja leimahdukset, sivuuttakaa venettä 

kiertelevät hait, sivuuttakaa karikot, jotka näyttävät syöksyvän teitä kohden. Sivuuttakaa jokainen 

yritys, jonka paholaiset tekevät pysäyttääkseen teidät. Sinnitelkää ja Minä tulen pitämään huolen, 

että te saatte voiton. Amen.” 

 

 

511. Jeesus selittää Askeleita, joita tulee ottaa Lankeamisen jälkeen 

 
ASKELEET, JOITA TULEE OTTAA LANKEAMISEN JÄLKEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Kesäkuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ” Kun Minä annan lahjan, se on ikuisiksi ajoiksi. Mutta se mitä henkilö tekee 

lahjalla, voi täysin tehdä sen hyödyttömäksi.” 

( Clare ) Minulla oli elävä kuva siinä vaiheessa. Kun Hän oli puhumassa, minä näin kuvan suuresta 

litteästä esineestä, joka oli kiedottu kauniiseen hopeapaperiin ja nauhaan; se oli pudotettu 

mutaan ja siat olivat tallanneet sen.  

Jeesus jatkoi… ” Todella, lahjasta tulee hyödytön. Aikanaan, jos sielu ei kadu, Minä annan sen 

toiselle, joka tulee käyttämään sitä. Minä en ottanut lahjaa, he heittivät sen sioille. Siispä, Minä 

palautan sen ennalleen ja annan sen toiselle, joka on enemmän sen arvoinen ja joka tulee 

vaalimaan sitä.”  

” Tällä hetkellä, me työskentelemme sielun ennalleen palauttamisen kanssa, hänelle tarjottiin 

suurta lahjaa, mutta hän vaaransi sen puhtauden seurustelemalla demonien kanssa. Siispä, aivan 

ensimmäinen askel on katumus. Ja Minä olen antanut askeleet kenen tahansa otettavaksi, kuka on 

langennut sillä lailla. Minä toivon, että sinä jaat nämä, koska nämä tulevat olemaan hyödyllisiä 

sinun yleisöllesi.”  

” Ensiksikin, heidän täytyy olla vilpittömiä. Ei väliä, kuinka harjaantuneita ja voimakkaita he luulivat 

olevansa, heidät täytyy riisua tästä, ennen kuin Minä voin käyttää heitä. He ovat saattaneet nähdä 

itsensä mahtailevana palvelijana ja katsoneet sinua kuin petettynä raukkana, ei kenään. Tämä 

koko asenne on vastenmielinen Minulle ja sen täyttyy lähteä ennen mitään muuta. Siispä, he 

tulevat sen palvelijan luo äärimmäisessä köyhyydessä ja täysin murtuneina, tunnustaen syntinsä. 

Tässä tilassa, he luopuvat sidoksistaan ja heille annetaan anteeksi.” 

” Sitten alkaa jälleenrakentaminen.” 

” Katsohan, tämä ei ole mikään teräväpäisten tapahtuma. Se on yksinkertainen, pelkkä 

synnintunto ja jälleenrakennus. Anteeksianto ja vilpitön tarkoitus parantaa tapansa. 

Tulevaisuudessa sielu ei saa koskaan nostaa itseään muiden yläpuolelle tai he tulevat luomaan 
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muurin meidän välillemme. Heidän ei ole sallittua antaa profeetallista sanaa. He eivät ole 

asemassa, josta voi neuvoa muita, saati että olisivat johtajia.”  

” Heidän täytyy palata pahnan pohjimmaisiksi, niin että tuskin näkevät tarpeeksi laittaakseen 

jalkaa toisen eteen. Heidän ei ole sallittua mennä profetoimaan kenellekään, se tulee melkein 

varmasti olemaan virhe. Heillä on pitkä matka kuljettavana, ennen kuin heille voidaan uskoa 

mitään palvelutointa.”  

” Heille on hyvä nyt asettaa ruokaa ja välttämättömyyksiä köyhien eteen. Tämä on turvallista 

heille. Jos he voivat säilyttää puhtaan sydämen asenteen, että he voisivat olla kadulla huomenna ja 

että he eivät ole hitustakaan sen arvokkaampia kuin he, joita he ruokkivat, silloin he tulevat 

pääsemään tästä vaiheesta läpi.”  

” He voivat rukoilla köyhien puolesta, tietoisina siitä, että he voisivat istua köyhän vieressä 

huomenna tarvitsevana.”  

” Mutta heidän ei tule antaa sanaa. Ei vielä. Se aika tulee, JOS he ovat uskollisia. Mutta heidän ei 

tule pyrkiä siihen suuntaan vielä. Se ei vain ole turvallista heille ja se tulee johtamaan 

nolostumiseen, epäonnistumiseen ja tappioon. Minä tulen kertomaan teille, jos ja kun heidät 

tullaan saattamaan entiselleen. Toistaiseksi, turvallisin paikka heille on säilyttää järkensä 

yksinkertaisilla armeliaisuuden töillä. Loput tulevat aikanaan, jos he ovat uskollisia.”  

” Joillakin on hyvin voimakas pyrkimys ohjata, kontrolloida ja valvoa muita. Tämä täytyy täysin olla 

kukistettuna tai heistä ei ole Minulle mitään hyötyä.”  

” Kaikki ”pyhä” puhe, mitä he ovat nähneet tai mitä he ovat tehneet, täytyy jättää taakse. Tämä on 

kerskumista. Se ei vain avaa heitä suurelle lankeamiselle, vaan rohkaisee muita, jotka eivät voi 

saavuttaa sellaisia urotöitä ja se päihittää heidän tarkoituksensa Minun palvelemisessani, mikä on 

rakentaa muita ei heittää heitä heidän jalkoihinsa. Heidän ei tule hallita ja panna esille hengellisiä 

töitään; pikemminkin ne tulee pitää yksinomaan Minun tiedossani.” 

” Heidän tulee palvella köyhimpiä, huolehtien heidän välttämättömyyksistään, kuunnellen, mitä 

heillä on sydämellään, rukoillen hyvin yksinkertaisesti heidän puolestaan, eikä katsellen kuluvaa 

hetkeä pidemmälle, vaan palvellen täysin sydämestään tässä hetkessä.”  

” Ei muuta intohimoa kuin rakastaa.”  

” Jos he yrittävät mennä mihin muuhun suuntaan tahansa tänä aikana tai ryhtyä johonkin muuhun 

intohimoon, he tulevat lankeamaan uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Intohimosta täytyy 

luopua. Ja sen sijaan, Uskollisuutta. Pienuutta. Nöyryyttä. Pikemminkin kuin, että kuluttaisivat uraa 

vuoren ympäri erämaassa, jos he ovat halukkaita, Minä tulen tuomaan heidät pois erämaasta – jos 

he seuraavat tätä polkua.”  

” Heidän täytyy hylätä halu saada ylivoimainen tieto tai ymmärrys ja tehdä itsestään alhaisia ja 

nöyriä, ja ei mainetta. Aivan kuten Minun Äitini teki. Hän oli aina taka-alalla, eikä koskaan vetänyt 

huomiota itseensä. Vaikka hänellä olisi ollut kaikki oikeus tulla kunnioitetuksi, hän kärsivällisesti 

sieti heitä, jotka syyttivät häntä aviorikoksesta.”  

” Jos he ovat uskollisia tekemään tämän, Minulla on ihmeellinen palvelutoimi heille. Mutta heidän 

täytyy mennä paljon, paljon syvemmälle, ennen kuin Minä voin paljastaa sen. Paljon, paljon 

syvemmälle. Ei selliselle syvyydelle kuin millä sinä puhut toisille. Sellaisella syvyydellä, kuin missä 
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te olette nolostuneita puhumaan muiden kanssa, koska te tunnette itsenne niin läpikotaisin – että 

te olette ei-kukaan, ei mitään, ei mistään… menossa ei minnekään. Eläen vain, että saa rakastaa 

hetkestä hetkeen ja täysin arvoton mitään hengellistä lahjaa varten.” 

” On suuri joukko manipuloivia tekniikkoja, joita jotkut ovat oppineet ja edellyttäneet maailmassa 

jo lapsuudessaan ja niistä täytyy luopua ja kieltäytyä niitä käyttämästä. Minä en voi käyttää sielua, 

jolla on kaksinaamaisia motiiveja. Heidän ainoa motiivinsa täytyy olla rakastaa ja jumaloida Minua 

ja heidän veljeään (ja sisartaan) joka päivä, tulivatpa he missä muodossa hyvänsä heidän eteensä.” 

” Heidän täytyy käyttää suurta älykkyyttään purkaakseen manipulaatiota, ohjailua ja 

poseeraamista, joita he oat käyttäneet koko elämänsä, kunnes he pitävät sitä niin vastenmielisenä, 

että he kieltäytyvät enää tekemästä niin. Joillakin on suuri älykkyys, mutta he käyttävät sitä 

väärällä tavalla. Huomatakseen totuuden tavoistaan ja ristiinnaulitakseen ne, se on oikea tapa.”  

” Minä en ole julma, Minun rakkaani, Minä olen suora, koska Minä haluan ennallistaa sen, mitä 

joillakin tulisi olla. Siispä, sinä tulet tekemään Minulle suuren ystävällisen teon esitellessäsi nämä 

vaatimukset yleisöllesi.” 

 

 

512. Jeesus sanoo… Te olette Minun Erikoisjoukkoni 

 
ÄLKÄÄ UNOHTAKO LAHJOJANNE & VOITTOJANNE… TE OLETTE MINUN ERIKOISJOUKKONI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Kesäkuuta, 2017.   

Jeesus aloitti… ”Kaikkien teidän tulisi laskea siunauksenne. Teillä on tapana unohtaa lahjanne ja 

voittonne taistelun jälkeen. Ne ovat nyt teidän, käytettäväksenne ja te ette muista millaista oli 

ennen taistelua ja ennen kuin teillä oli lahjoja. Siispä te unohdatte laskea siunauksenne.”  

”Te muistatte taistelut ja kivun, mutta unohdatte kaiken sen, mitä saavutettiin ja että nyt te elätte 

runsaudessa eri alueilla sen vuoksi. On ihmisluonnon mukaista ottaa voitot itsestäänselvyytenä ja 

hyllyttää ne, oivaltamatta, mitä rikkautta ne toivat elämään, jota te nyt elätte niiden ansiosta.”  

”Siksi on hyvä pysähtyä ja laskea siunauksensa, siihen missä te olitte kaksi vuotta sitten, kun te 

ensin aloititte tämän matkan tällä kanavalla. Esimerkiksi, te olette nyt taidokkaampia 

sodankäynnissä. Se myös tarkoittaa, että Minä voin lähettää teidät uudelleen taisteluihin. Te voitte 

myös vapauttaa muita, kuten myös itsenne. Te ymmärrätte Minun tapani paljon paremmin, niin 

että, kun vaikeuksia syntyy, te tiedätte, että se ei ole rangaistus, vaan haaste, jossa on monia 

palkintoja, kunhan se on saatettu loppuun.”  

”Monet teistä olivat tyytyväisiä elämään kukkulan rinteellä, kuitenkin jokin sisällänne kaipasi 

enemmän Minua ja enemmän merkitystä elämiinne. Tämän vuoksi Minä voin nyt kohottaa teidät 

ylemmille paikoille, missä tuulet ovat raivokkaampia, kiipeäminen jyrkempää ja mahdollisuudet 

muille ovat vähäisemmät ja vähäisemmät. Samaan aikaan, näkymä on upea. Te voitte katsoa alas 

vuoren rinnettä laaksoihin, missä lähitaistelut käydään. Kuitenkin näillä korkeilla paikoilla on 

petoja, joita te tulette kohtaamaan ja voittamaan.” 
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”Kiipeämisen jatkamisessa on niin monia etuja – ne ylittävät hävikin. Teitä muovataan uudelleen ja 

uudelleen Minun kuvakseni ja muistuttamaan Minua, kun te kannatte ristiänne ja valmistelette 

itsenne seuraavaan nousuun. Aikaa ei ole viipymiseen näillä korkeilla paikoilla. Aikanne on 

arvokkaampaa kuin mitä se on ikinä ollut ja te kosketatte enemmän sieluja, kuin mitä olette 

koskaan elämässänne tehneet. Ja monet teistä tulevat Minun kanssani yöllä, kun ruumiinne lepää 

ja teille annetaan jopa lisää mahdollisuuksia palvelutoimeen ja jopa oppimiseen.”  

”Kyllä, te todella olette Minun armeijani sotilaita. Erikoisjoukkoja, joita valmistellaan vaikeasti 

saavutettaviin erikoislaatuisiin toimeksiantoihin. Ja kuitenkin, te päivittäin opitte kuolemaan 

itsellenne ja elämään kuin alhaisin Minun Valtakunnassani, mikä tarkoittaa, että teitä tullaan usein 

kutsumaan vähäpätöisiin tehtäviin, joita toiset väheksyvät. Mutta teille ne ovat Minun elämän 

yliopistoni edistyneitä kursseja, ja kun menette alemmas ja alemmas palvelemisen asenteessanne, 

Minä voin kohottaa teidät suuremman auktoriteetin ja vastuun asemiin ja te ette tule 

väärinkäyttämään asemaanne Minussa. Pikemminkin te tulette kulkemaan nöyränä Minun ja 

kaikkien ihmisten edessä.” 

”Kyllä, tämä joukkue, mihin te ilmoittauduitte, joutuu joillekin hyvin ankarille alueille ja näyttää 

siltä, että haasteet eivät koskaan lopu. Koskaan ei näytä olevan lomaa – vaan aina uusi taistelu 

käsiteltäväksi, juuri kun te olitte valmiina lepäämään viimeisimmän taistelun jälkeen. Minä 

rakennan teidän kestävyyttänne ja sillä valmistelen teitä jopa korkeammille paikoille, jossa on 

raivokkaampia tuulia, kivivyöryjä ja saalistajia. Tässä taksa ei ole rikkautta, vaan varustamista, kun 

menette tasolta seuraavalle.”  

”Laskekaa siunauksenne ja että te todella otatte karuja alueita viholliselta, oppien lisää taitoja, 

voittaen enemmän taisteluita ja jopasaada saalista. Te näette, että suuriin rukouksiin vastataan 

perheessänne. Te näette varustamista, voitelua ja suloisinta kaikesta… ehtoollisen Minun kanssani, 

kun me viipyilemme yhdessä yhtenä. Se todella on parhain palkinto. Kyllä, ihmeellinen 

kahdenkeskinen suhde teillä on Minun kanssani, Minun Morsiameni. Tämä on vielä yksi lahja ja 

suuren voiman lähde.” 

”Katsokaahan, on myrskyjä ja sateenkaaria ja Minä tuon teidät molempien läpi, auttaen teitä 

linnoittamaan itsenne ja tekemään teidät vahvemmiksi ja viisaammiksi.Te olette nähneet monia 

vihollisen kavaluuksia elämässänne. Te olette kohdanneet teitä varten kaivettuja kuoppia, 

petollisia olosuhteita, jotka näyttivät erilaisilta, kuin mitä ne todella olivat. Te olette seuranneet ja 

tehneet päätöksiä perustuen näistä joihinkin ja nyt teidät ennallistetaan paljon viisaammiksi, sillä 

te kaikki olette kärsineet.”  

”Siispä, Minun Morsiameni, kyllä. Minä haluan riemuita teidän voitoistanne, mutta tietäkää, että 

taistelu ei ole vielä ohi, ennen kuin Minä poistan teidät Taivaaseennostossa, Tempauksessa. Ja 

sitten teillä on uusia ja kunniakkaita toimeksiantoja, joista te ette koskaan edes unelmoineet.”  

”Mutta tässä Minä pyydän teitä pitämään hetken tauon ja laskemaan siunauksenne. Katsokaa 

asioita, jotka eivät olleet elämissänne aikaisemmin, mutta jotka ovat suuria voittoja ja jotakin 

juhlittavaa, kun ne on toteutettu ja te etenette.”  

”Katsokaa myös, kuinka teidän luonteenne ovat muuttuneet ja te muistutatte Minua enemmän 

kuin koskaan ennen. Katsokaa rauhaa, mitä te tunnette vaikeuksissa, koska te tiedätte, että 

Minulla on tärkeä tarkoitus niille ja että Minä tulen lopussa päästämään teidät pahasta. Minä olen 
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teidän kanssanne. Edetkää vakaasti. Minä autan teitä kiipeämään ja jopa toipumaan 

samanaikaisesti, kun te lepäätte Minun käsivarsillani.” 

 

 

513. Jeesus sanoo… Tämä ei ole hengellisen Loman Aika!  

Olen valmistellut aterian, mutta… 

 
TÄMÄN EI OLE HENGELLISEN LOMAN AIKA! MINÄ OLEN VALMISTELLUT ATERIAN, MUTTA…  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Kesäkuuta, 2017.  

( Clare ) Minun kaunis Pelastajani, en tiedä, mitä tehdä varustusten vähyydelle ja katsojamäärien 

vähenemiselle… ”Onko tämä minun syytäni, Herra? Onko minulta mennyt jotakin ohi tai olenko 

ollut uskoton?”  

Jeesus vastasi… ”Jätä tämä Minun käsiini, Clare. Enkö Minä juuri kertonut sinulle, että Minä olen 

valmistellut juhlan, mutta kukaan ei ilmaantunut?”  

”Minun Lapsillani on erittäin paljon muita häiriötekijöitä ja maailmalliset askareet pitävät heitä 

kiireisinä. Jos Minä en olisi heidän joidenkin luonaan, he olisivat hyvin vaikeassa tilanteessa.”  

”Mutta Minä istuin yksin monta iltaa, kun Minun olisi pitänyt olla Minun Morsiameni luona. Hän 

on hyvin kiireinen maailman kanssa ja Minä kaipaan häntä.”  

”Ongelmat, joita sinulla on, eivät ole sinun syytäsi. Sinä rukoilet heidän puolestaan, sinä esität 

viestit, mutta monet eivät tällä hetkellä välitä.”  

”Heidät on kutsuttu muihin toimintoihin ja he ovat antaneet periksi ja laiminlyöneet Minut. Sinun 

on hyvä jakaa tämä heidän kanssaan, Clare. Minun Morsiameni, mitä on tapahtumassa teidän 

hengelliselle elämällenne? Missä on sulous, jolla teillä oli tapana osoittaa Minua kohtaan? Se on 

muuttunut laiminlyönniksi ja te ajelehditte kauemmas Minusta. Ettekö tiedä, tämä on vihollisen 

kampanja teitä vastaan ja tätä kanavaa vastaan, koska häntä pelottaa niin teidän läheinen 

suhteenne Minuun? Te ette voi säilyttää pyhyyden vuorelle kiipeämisen tahtia, ilman että pysytte 

laittautuneena Minun käsivarsilleni, turvassa.”  

”Koska te olette valinneet maailmalliset aktiviteetit rukouksen ja pyhän lukemisen ja Pyhien 

Kirjoitusten sijaan, te olette liukumassa poispäin Minusta ja vaarallisen lähelle lankeamista. Tämä 

ei ole aika pelata uhkapeliä uskonne säilyttämiselle, kun ette ole olleet uskollisia rukoilemaan. Joka 

kerta, kun kulkeudutte poispäin, on vaarallista. Monet teistä ovat langenneet elämiinne älykkäästi 

laitettuihin ansoihin, joissa teitä kierrätetään sivuraiteita pois kallisarvoisesta omistautumisesta, 

jota teillä on ollut Minua kohtaan.” 

”Niille teistä, jotka ette ole antaneet periksi, lukuisista kutsuista huolimatta, te olette torjuneet ne, 

niin että voisitte olla Minun kanssani, Minulla on armojen karavaaneja tulossa teidän suuntaanne. 

Pyydän, pysykää uskollisina tälle kanavalle, kun sillä on monia vihollisia, jotka levittävät herjaavia 

valheita. Kun te rukoilette ja siunaatte Minun kanavaani, Minä siunaan teitä myös. Teidän 

uskollisuutenne on vanginnut Minun sydämeni ja Minä kaipaan näyttää teille Minun arvostustani.” 
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Älkää uupuko loppuun hyvää tehdessänne, Minun kyyhkyni. Jatkakaa köyhistä huolehtimista, 

missä löydättekin heitä. Jatkakaa rukoilemista heidän puolestaan, ketkä ovat kodittomia ja 

kamppailevat erilaisten ongelmien kanssa, mikä tekee heidän elämistään hyvin vaikeaa kotona tai 

jopa kadulla olevia. Ja niitä, jotka ovat eristettyinä sängyissä ja sairaana.” 

 ”Kesäaika on pullollaan monia häiriötekijöitä ja vaaroja. Tunteet roihuavat, liha näkyy kaikkialla, 

miehet ja naiset ovat heikkoja ja jos he eivät rukoile niin kuin heidän pitäisi, vaarat langeta syntiin 

ovat suuria.” 

”Minua todella surettaa, kun tämä astia julkaisee hyvin todellisen ja hyvän viestin Minulta, mutta 

kuulijakunta on lomalla… hengellisesti. Saanko Minä sanoa, koskaan ei ole turvallista mennä 

hengelliselle lomalle? Mikä tahansa lipsahdus on kuin murtuma muurissa, vihollisen kiivetä läpi.”  

”Minä olen ohjannut teitä täällä pitkän aikaa ja niillä teistä, jotka ovat kasvaneet hengellisesti, on 

todella suunnattoman suuria tarpeita viisauteen ja suojelukseen, koska läheisisyys Minun kanssani 

on niin uhkaavaa viholliselle ja te pidätte maalitaulua selässänne. Te ette voi laskea suojaustanne 

alas, edes päiväksi.”  

”Niin paljon on suunniteltu teitä vastaan niinä 24 tuntina, jolloin te ette ole rukoilemassa, ettekä 

pysy valppaina. Minä haluan teidän välittömästi tunnistavan vihollisen, kun hän astuu ovesta, jopa 

teeskennellen olevansa hyvä. On monia petollisia ihmisiä, jotka tulevat ryöstämään teiltä teidän 

aarteenne, jos te ette vartioi sitä valppaasti.”  

Ja niille teistä, Minun kallisarvoiset hankalasti perään katsottavat. Me jatkamme kiipeämistä 

häikäisevien näköalojen äärelle, sellaisien, mitä te ette koskaan unelmoineet näkevänne. Olkaa 

varuillanne, Minun vierailuni vievät teidät Taivaaseen.”  

”Minä tulen ojentamaan Minun käteni teille ja me yksinkertaisesti astumme siihen ulottuvuuteen. 

Minä toivon lievittäväni monet teistä siitä stressistä ja jännityksestä, mikä on kerääntynyt tällä 

matkalla. Ja kun te lepäätte Minussa, jopa musiikin kera ja te näette Minut, olkaa valmiina ja 

halukkaita ottamaan Minua kädestä, kun me vierailemme taivaallisissa paikoissa, jotka Minä 

haluan jakaa teidän kanssanne.” 

”Nämä matkat alkavat hyvin yksinkertaisesti, ottamalla yhden askeleen eteenpäin, koska te asutte 

Minun kanssani Minun sydämessäni, mikä on oviaukko Taivaaseen. Aina ei ole tarpeellista kulkea 

pitkää matkaa tähtien ja galaksien ympäri. Minun sydämeni todella on oviaukko Taivaallisiin 

ulottuvuuksiin. Minä tulen antamaan teille armon jakaa matkanne Minun kanssani, että toiset 

myös tultaisiin ylentämään. Tämä on mahdottomien ja ennen kuulumattomien hengellisten 

siunausten ajanjakso. Älkää antako sen mennä ohitsenne.”  

”Tämä todella on toinen syy, miksi Minä olen pettynyt, kun tyhjä maailma on harhauttanut Minun 

Morsiameni, pois Minun luotani. Armot virtaavat sukkelaan ja syvälle. Mutta jos te olette valinneet 

leikkiä erämaassa, te tulette kaipaamaan niitä.”  

”Minä vaalin aikaamme yhdessä. Tulkaa jakamaan Minun iloni, kun Minä katselen teitä, Minun 

rakastettuni. Ja pyydän, nuhdelkaa toisia, että tämä ei ole aika olla hengellisellä lomalla. Minä 

kaipaan heitä.” 
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514. Koulutus kuninkaanvaunujen vetohevoseksi 

 
Bill Britton kirjoitti tämän tarinan 1960 konferenssissa ja tämä tarina on kirjoitettu vision pohjalta, 

jonka Herra antoi tuon konferenssin aikana. 

Soratiellä suurien niittyjen keskellä seisoi upea valjakko. Se näytti vähän postivaunuvaljakolta, 

mutta se oli kullalla päällystetty ja siinä oli upeita kaiverruksia. Se oli valjastettu kuudella 

rautiashevosella. Kaksi edessä, kaksi keskellä ja kaksi takana. Mutta hevoset eivät liikkuneet, ne 

eivät kiskoneet vaunuja. Ja minä ihmettelin, että mikseivät. 

Sitten näin ajurin maassa selällään korjaamassa jotain vaunujen etupyörien edessä ja aivan kahden 

takimmaisen hevosen kavioiden juuressa. Ajattelin, että ”hän on vaarallisessa paikassa; jos yksikin 

hevonen potkaisisi tai astuisi askeleenkin taaksepäin, niin ne voisivat tappaa hänet. Tai jos hevoset 

päättäisivät liikkua eteenpäin tai jos jokin pelästyttäisi ne, niin ne voisivat vetää vaunut ajurin 

ylitse.” 

Mutta hän ei näyttänyt olevan varuillaan, sillä hän tiesi, että nämä hevoset olivat koulutettuja ja 

kurinalaisia, eivätkä ne liikkuisi ennen kuin niiden käskettäisiin liikkua. Hevoset eivät nostelleet 

kavioitaan eivätkä käyttäytyneet rauhattomasti. Ja vaikka niiden jaloissa oli kulkusia, niin ne eivät 

kilisseet tai helkkyneet. Vaikka hevosten valjaksissa oli pompuloita, niin ne eivät liikkuneet. 

Hevoset yksinkertaisesti seisoivat hiljaa paikoillaan odottaen Mestarinsa ääntä. 

Samalla kun katselin valjastettuja hevosia, huomasin kahden orin lähestyvän yli aukeiden niittyjen. 

Ja kun ne lähestyivät valjakkoja, ne näyttivät sanovan hevosille: ”Tulkaa ja leikkikää meidän 

kanssamme. Meillä on monia hauskoja leikkejä. Me kilpailemme kanssanne. Tulkaa ja ottakaa 

meidät kiinni...” Ja niin oriit potkaisivat ilmaan, heilauttivat häntiään ja ravasivat pitkin avointa 

niittyä. Mutta kun oriit katsoivat taakseen, he hämmästyivät huomatessaan, että toiset hevoset 

eivät seuranneetkaan niitä. 

Ne eivät tienneet mitään valjaista, eivätkä ne kyenneet ymmärtämään, miksi hevoset eivät 

halunneet leikkiä. Niinpä ne kutsuivat toisia hevosia: ”Miksi ette kilsaile kanssamme? Oletteko 

väsyneitä? Oletteko liian heikkoja? Eikö teillä ole voimaa juosta? Te olette aivan liian vakavia, te 

tarvitsette enemmän iloa elämäänne.” 

(No huh huh – TÄTÄ olen saanut kuulla!) 

Mutta hevoset eivät vastanneet sanallakaan. Eivätkä ne kopisuttaneet kavioitaan tai kallistelleet 

päätänsä. Ne vain seisoivat ääneti paikoillaan ja vakaasti odottivat Mestarinsa ääntä. 

Oriit kutsuivat niitä uudestaan: ”Miksi seisotte paikoillanne kuuman auringon paisteessa? Tulkaa 

näiden puiden viileään varjoon. Näettekö, kuinka vihreää ruoho on? Teidän täytyy olla nälkäisiä. 

Tulkaa ja syökää kanssamme. Se on niin vihreää ja niin hyvää. Näytätte janoisilta, tulkaa juomaan 

raikasta ja viileää vettä täällä olevista lähteistä.” Mutta hevoset eivät vastanneet silmäykselläkään. 

Ne vain seisoivat paikoillaan odottaen käskyä kuljettaa Kuningasta eteenpäin. 

Sitten näyttämö vaihtui ja näin lasson silmukoiden putoavan kahden oriin kauloille ja ne ohjattiin 

mestarin aitaukseen kuria ja koulutusta varten. Kuinka surullisia ne olivatkaan, kun ihanat vihreät 

niityt jäivät taakse. Ja niin oriit suljettiin aitaukseen, jossa maa oli ruskeaa kuraa ja aidat korkeita. 
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Oriit juoksivat ympäri aitausta etsien reittiä vapauteen, mutta pian ne huomasivat, että ne oli 

suljettu harjoitteluaitaukseen. 

Sitten Kouluttaja alkoi kouluttaa niitä piiskalla ja suitsilla. Minkälainen kuolema se olikaan näille 

hevosille, jotka olivat eläneet koko elämänsä tottuneena täydelliseen vapauteen! Ne eivät voineet 

käsittää syytä tälle kidutukselle, tälle kauhealle kurille. Minkä hirveän rikoksen ne olivatkaan 

tehneet ansaitakseen tämän? 

Vähänpä ne tiesivät siitä vastuusta, mikä oli tuleva niiden kannettavaksi sitten kun ne ovat 

alistuneet kuriin, oppineet noudattamaan täydellisesti Mestarinsa käskyä ja suorittaneet 

koulutuksensa. Ne tiesivät vain sen, että tämä koulutusprosessi oli kaikkein kauheinta, mitä ne 

olivat koskaan kohdanneet. 

Toinen oreista kapinoi koulutuksen aikana ja sanoi, ”Tämä ei ole minulle. Tykkään vapaudestani, 

vihreistä niityistäni ja kristallin kirkkaista lähteistäni. Minä en siedä enempää vankeutta tai tätä 

kamalaa koulutusta.” 

Niinpä se löysi tien vapauteen, loikkasi aidan yli ja juoksi onnellisena takaisin ruohoniityille. Ja 

minä olin hämmästyksissäni, kun mestari antoi sen mennä, eikä lähtenyt sen perään. Sen sijaan 

Hän omisti huomionsa jäljellejääneeseen oriin. 

Tämä ori, vaikka sillä oli sama mahdollisuus karata, päätti luopua omasta vapaasta tahtostaan ja 

oppia Mestarin tavoille. Ja koulutus muuttui yhä rankemmaksi, mutta ori oppi nopeasti enemmän 

ja enemmän, kuinka totella Mestarin pienintäkin toivetta ja kuinka toimia silloinkin, kun Mestari 

oli hiljaa. 

Ja minä ymmärsin nyt, että ilman koulutusta ja koettelemista, ei olisi ollut toisen oriin kapinointia 

ja toisen nöyrtymistä. Sillä niityillä ollessaan ne eivät joutuneet tekemään valintaa kapinoinnin ja 

nöyrtymisen välillä. Vapaina niityllä ne olivat viattomuudessaan synnittömiä. Mutta vasta kun ne 

oli tuotu koettelemusten, kurin ja koulutuksen paikkaan, niin vasta silloin nousi esiin toisen oriin 

tottelevaisuus ja toisen oriin sisäinen kapinallisuus, joka makasi syvällä sen sisimmässä. Ja totisesti 

näytti turvallisemmalta pysyä poissa koettelemusten paikasta, sillä siellä on riski paljastua 

kapinalliseksi. Silti minä näin, että ilman koettelemusta ei voisi olla osallisena Hänen loistossaan tai 

olla Hänen lapsensa. 

Lopulta koulutuskausi oli ohi. Palkittiinko ori nyt vapaudella ja päästettiinkö se takaisin niityille? 

Voi ei. Sen sijaan yhä suurempi vankeus koitui orille, kun valjaat laskettiin sen hartioille. Nyt se 

huomasi, että sillä ei olisi edes vapautta juosta ympäri pientä aitausta. Sillä valjaiden vuoksi se voi 

liikkua ainoastaan sinne, minne Mestari käski ja vain silloin kun Hän käski.  

Ja jos Mestari ei puhunut, se pysyi paikoillaan. 

Kohtaus vaihtui ja näin toisen oriin seisomassa kukkulan rinteellä näykkimässä ruohoa. Sitten 

niityn toisella puolella tietä pitkin tuli Kuninkaan vaunut kuuden hevosen vetämänä. 

Hämmästyksekseen ori näki valjakon johdossa, etuoikealla, oli sen veliori. Nyt aikuistuneena ja 

vahvistuneena hyvästä maissista, jota se sai syödäkseen Mestarin tallissa. Ori näki kuinka 

pompulat helkkyivät tuulessa ja huomasi loisteliaat kullalla reunustetut valjaat veljensä yllä. Ja 

kuuli kuinka kauniisti kellot sen jaloissa helkähtelivät... Ja kateus kasvoi oriin sydämeen. 
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Ja se valitteli itsekseen. ”Miksi veljeni on niin kunnioitettu ja minut on laiminlyöty? He eivät ole 

laittaneet kelloja jalkoihini, eivätkä pompuloita ylleni. Mestari ei ole antanut minulle 

suuremmoista vastuuta vetää Hänen valjakkoaan. Eikä laittanut ylleni kullattuja valjaita. Miksi he 

ovat valinneet veljeni minun sijastani?” 

Ja katsoessani tätä Henki antoi vastauksen: ”Koska toinen alistui Mestarin kurin ja tahdon 

alaisuuteen ja toinen kapinoi. Täten on toinen valittu ja toinen asetettu sivuun.” 

Sitten näin ankaran kuivuuden pyyhkäisevän yli maaseudun ja ruoho lakaistui kuivaksi, kuolleeksi, 

ruskeaksi ja hauraaksi. Pienten lähteiden purot kuivuivat, eivätkä enää virranneet. Jäljellä oli vain 

pieniä mutalätäköitä siellä täällä. Näin pienen orin (Hämmästyin, koska se ei koskaan näyttänyt 

kasvavan ja aikuistuvan) kun se juoksenteli ympäriinsä sinne tänne, poikki niittyjen etsien raikkaita 

puroja ja vihreitä laitumia löytämättä mitään. 

Silti se juoksi, näytti kuin se juoksisi ympyrää, aina vain etsien jotain, jolla ruokkia nälkiintynyttä 

henkeään. Mutta maassa oli nälänhätä ja vihreät laitumet sekä raikkaat purot olivat muisto 

eilisestä. 

Ja eräänä päivänä ori seisoi kukkulan rinteellä. Heikkona jalat huojuen se mietti, mihin seuraavaksi 

se menisi etsimään ruokaa. Ja mistä saada voimia ravinnon etsimiseen. Näytti siltä kuin kaikki olisi 

hyödytöntä, sillä hyvä ruoka ja virtaavat purot olivat vain muisto menneisyydestä. Ja kaikki 

ponnistelut ravinnon löytämiseksi vain kuluttivat pienen orin hiipuvia voimia. 

Yhtäkkiä se näki Kuninkaan valjakon kulkevan pitkin tietä. Sitä veti kuusi suurta hevosta. Ja ori näki 

veljensä suurena ja vahvana, lihakset pullistellen, sulavalinjaisena ja upeasti huoliteltuna. Pieni ori 

oli sydänjuuriaan myöten hämmästynyt ja ymmällään. Ja silloin se itkien huusi: ”Veljeni, mistä sinä 

löydät ruokaa pitääksesi itsesi vahvana ja lihavana näinä kurjuuden päivinä? Minä olen juossut 

joka puolella vapaudessani, etsien ruokaa. Enkä ole löytänyt mitään. Mistä sinä, sinun kauheassa 

vankeudessasi löydät ruokaa tänä kuivuuden aikana? Kerro minulle, pyydän, minun on saatava 

tietää!” 

Ja silloin vastaus tuli äänellä, joka oli täynnä voitonriemua ja iloa: ”Mestarini talossa on salainen 

paikka. Se paikka on Hänen talliensa rajoittamalla alueella ja siellä Hän omakätisesti minua ruokkii. 

Eikä Hänen vilja-aittansa koskaan tyhjene. Eikä Hänen kaivonsa koskaan kuivu.” 

Ja silloin Herra teki minulle tiettäväksi, että hengellisen nälänhädän päivänä, kun ihmiset ovat 

heikkoja ja nääntyneitä hengessään, silloin ne jotka ovat luopuneet omasta tahdostaan ja tulleet 

Kaikkein Korkeimman salaiseen suojapaikkaan ja alistuneet Hänen täydellisen tahtonsa vangeiksi, 

niin silloin heillä tulee olemaan runsaasti taivaallista leipää ja ehtymätön elämänlähde Pyhältä 

Hengeltä. 

 

 

515. Jeesus sanoo… Olkaa KIITOLLISIA & Lakatkaa VALITTAMASTA 

 

OLKAA KIITOLLISIA & LAKATKAA VALITTAMASTA. TÄMÄ AUKAISEE OVEN MINUN SIUNAUKSILLENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Kesäkuuta, 2017.  
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Clare aloitti… Herra siunaa teidät, kallisarvoiset Sydänasukkaat! 

Olen saanut viestin kiitollisuudesta, jonka haluan jakaa kanssanne. Mutta ensiksi, haluan rukoilla 

tämän rukouksen: Herra, anna meille anteeksi valittaminen ja pyydän, auta meitä kuulemaan 

itsemme kuin Taivas meidät kuulee, kun me teemme typeriä huomautuksia ärsyyntyneinä. Herätä 

meissä hellä kiitollinen henki, joka on keskittynyt kaikkeen siihen hyvään, jonka ylläpitämistä Sinä 

jatkat meidän ympärillämme, niin että me voimme elää säädyllistä elämää joka päivä. Amen.  

Kiitollisuus aukaisee Taivaan siunausten oven. Ja sanoin sen Herralle. Sanoin, ”Luulenpa, että 

haluan puhua kiitollisuudesta, Herra. Mutta mikä viesti Sinulla on?”  

Ja Jeesus sanoi… ”Sinä olet erottanut oikein, Minun Rakkaani. Pyydän, puhu sydämestäsi.”  

( Clare ) Rakas perhe, kiitollisuus on se kadonnut asenne, kun asiat eivät vain suju meillä oikein. 

Meitä odottamassa on monia siunauksia, mutta Herra katsoo meidän asennettamme, siitä mitä 

Hän on jo antanut meille ja jos me olemme unohtaneet Hänen siunauksensa ja vaadimme uusia 

lahjoja, Hänen täytyy odottaa.  

Ihmeellinen läpimurto odottaa meidän kiitollisuudessamme siitä, mitä Hän on jo tehnyt 

elämissämme. Asioita, joita me olemme käyttäneet niin usein, että nyt me otamme ne 

itsestäänselvyytenä. Asioita, joita meillä ei koskaan aikaisemmin ollut. Paikka, missä asua. 

Internetti. Varusteet, joita tarvitsemme. Auto, joka kulkee. Ruokaa pöytään. Asioita, joiden 

puolesta taistelimme ennen ja joita meillä nyt on – mukavalla tavalla. Ei ylen määrin, koska se 

myöskään ei ole oikein. Mutta meillä on mukavalla tavalla näitä asioita, jotka toimivat meille ja 

meidän ei tarvitse huolehtia niistä joka päivä. Ja kutenkin me unohdamme kiittää Häntä meidän 

elämämme suojelemisesta ja sen kasassa pitämisestä. Vihollinen on jatkuvasti etsiskelemässä 

tapoja varastaa se, mitä Jumala on antanut meille. Hän juonii 24/7, vuorokauden ympäri, viikon 

jokaisena päivänä - erilaisia tapoja, millä riistää meiltä lahja. Ja minä uskon, että valittaminen on 

yksi suurimmista asioista, joita hän käyttää avaamaan oven, että menettäisimme lahjamme.  

Olen huomannut, että minun ei tarvitse valittaa suoraan Herralle, ollakseni loukkaava, mutta kun 

on asenne, ”Mitä vikaa tässä typerässä puhelimessa on?” (yksi minun henkilökohtaisista 

suosikeistani) tai ”Ulkona on surkean kuumaa.” tai ”Miksi heillä kestää niin kauan?” tai ”Typerät 

kärpäset – menkää pois siitä kissan ruuasta!” toinen henkilökohtainen suosikki. Minä voisin jatkaa 

ja jatkaa jokaisesta pikku asiasta, joka ärsyttää minua päivässä.  

Todella, minun valituksen aiheeni ovat monia läimäyksiä Jumalan kasvoille. Pikemminkin kuin 

valittaisin pienestä häikästä puhelimessani, minun pitäisi kiittää Jumalaa, että minulla on varaa 

mukavaan puhelimeen ja saada niin monia asioita tehdyksi sen avulla. ”Kiitos sinulle Jumala, että 

olet varustanut tämän puhelimen; se on todella ihmeellinen työkalu ja siunaus.” Sen sijaan, että 

valittaisin kuumuudesta: ”Kiitos Sinulle Herra, en elä Etelämantereella ja minun ei tarvitse polttaa 

puuta vuoden ympäri.” ”Kiitos Sinulle kauniista kukista, jotka kukkivat kesäkuumalla.” ”Kiitos 

Sinulle viileästä vedestä, se on niin virkistävää!” Kärpästen kanssa: ”Kiitos sinulle, Herra, että 

minulla on ruokaa syötävänä – ja kisuilla on myös ruokaa syötävänä, jopa, kun se viehättää 

kärpäsiä niin nopeasti.” Sen sijaan, että ”Miksi heillä kestää niin kauan?” – ”Kiitos Sinulle, Herra, 

kun lähetät minulle rehellisiä ja luotettavia apulaisia, jotka tekevät asioita niin kovin hyvin. Minä 

tiedän, että he tekevät parhaansa ajan kanssa – minä olen vain kärsimätön.”  
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Siispä, nämä ovat vain muutamia tapoja, joilla olen loukannut Jumalaa päivän aikana ja siitä on 

tullut käyttäytymismalli. Siispä minun täytyy todella työskennellä kovasti tämän kanssa.  

Näettekö? Joka ikinen asia, joka on siunaus elämässämme, mitkä me otamme itsestään selvänä, 

me voimme joko valittaa tai kiittää Jumalaa niistä. 

Minä haluan kertoa teille eräästä, jolla oli ongelma työn kanssa, jota he tekivät Jumalalle. Nyt, 

tämä henkilö on hyvin, hyvin omistautunut. Heillä oli ongelma tietyn taidon suhteen, joka heiltä 

puuttui, yhteistyön taito. Ja se aiheutti suuren määrän murhetta heille. Koska kaikki vei niin paljon 

pidempään, kuin mitä olisi pitänyt. He tunsivat itsensä vammautuneiksi, eivätkä oikein voineet 

saada asioita oikein. Näytti siltä kuin, että mitä kovemmin he työskentelivät, sitä enemmän heidän 

vammansa vaivasi heitä ja sitä turhautuneemmiksi he tulivat. Siispä he olivat valmiita antamaan 

periksi ja minä sanoin, ”Ei! Älkää antako periksi! Pyytäkää Herraa auttamaan teitä!”  

Joka päivä he menivät Herran luo kyynelissä, anoen Häntä antamaan heille armo tehdä työnsä 

kunnolla. Joka päivä, päivä päivän jälkeen. Ja tätä jatkui kuukausia. Sitten heille pälkähti päähän, 

että jokin oli heidän siunauksensa tiellä, siispä he alkoivat etsimään sielujaan ja kutsuivat Pyhän 

Hengen tuomiota. 

Ja kun he puhuivat kanssani, minä oivalsin sen. He ilmaisivat täydellisen lannistumisensa, että 

heillä ei vain ollut taitoa tehdä työtä. Ajattelin itsekseni, ”Sitten Jumalan täytyy varustaa se, kun 

Hän antoi teille toimeksiannon.”  

Siispä sanoin… ”Kiitollisuus! Oletteko olleet ärsyyntyneitä viime aikoina?” ”Kyllä, kuumuus on 

tappavaa.” he vastasivat.  

”No niin, ongelma on siinä… ainakin yksi. Ainakin yksi ongelma, josta teidän täytyy päästä eroon. 

Oletteko te katuneet kaikkea, mistä Pyhä Henki tuomitsi teidät, mutta olette silti valittaneet?”  

”Koska ärsytys on sukua valittamiselle, mikä tarkoittaa, että te muutatte Jumalan lahjat kirouksiksi, 

sen sijaan että niiksi, miksi Hän antoi ne olemaan: Siunauksia. Te olette unohtaneet, kuinka 

siunattuja te olette ja sen sijaan valitatte pienistä epämukavuuksista. Miksi Hänen pitäisi antaa 

teille mitään, kun te olette kiittämättömiä siitä, mitä Hän on jo antanut teille ja millä varustanut 

teidät elämässänne?”  

Oli pitkä tauko, kun he ajattelivat sitä, mitä sanoin. Tietenkään en olisi voinut jakaa sitä heidän 

kanssaan, jos minua ei juuri olisi tuomittu samasta asiasta ja kun aloin laskemaan siunauksia ja 

kiittämään Häntä niistä, koko turhautumisen ilmapiiri murtui ja koin läpimurron.  

Seuraavana päivänä… ”Sinä olit oikeassa! Minä sain läpimurtoni. Kaduin kaikkea pientä ja isoa 

asiaa, mistä en kiitä Häntä päivittäin ja pyysin anteeksiantoa kiittämättömyydestä. Sitten esittelin 

anomukseni Hänelle ja HÄN VASTASI SIIHEN!! Siinä paikassa!!” 

Vau. Tämä henkilö oli juuri kuten minä olin ollut. Herra on antanut minulle niin paljon: 

kohtuullisen terveyden, paikan asua, kallisarvoisia karvaisia ystäviä, ihmeellisen aviomiehen, 

erinomaisen uskovien perheen YouTubessa, välineitä millä kirjoittaa ja äänittää musiikkia, 

sävelmiä… ja minä valitan häikästä puhelimessani? Kärpäsistä työtasolla? Työntekijöistä, jotka 

viivästyvät, kun toimittavat asioita minulle?  
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Sen täytyy olla inhottavaa kaikista Taivaassa ja varmasti en ansaitse, että rukouksiini vastataan. 

Katsokaahan, Pyhissä Kirjoituksissa Herra sanoi, ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän 

antaa armon.” Jaakobin Kirje 4:6.  

Rakkaat, jos te parasta aikaa olette turhautuneita sinnikkään ongelman vuoksi, ja Herra ei ole vielä 

antanut armoa päästä yli, pyydän – Jumalan Rakkauden vuoksi, tarkistakaa asenteenne. Oletteko 

todella itkeneet kiitoksesta niistä asioista, joita te pidätte itsestään selvyyksinä päivittäin? Oletteko 

äreä ja valitatte, kuinka voitte? Nämä ovat avoimia ovia viholliselle ja ovia, jotka olette sulkeneet 

Jumalan suosionosoituksilta. Pyydän – katukaa niin pian kuin mahdollisesti voitte. 

Siispä se on mitä minun ajatuksieni pohjimmiltaan olivat.  

Ja Jeesus aloitti… ”Kiitos sinulle, Clare, katumisesta ja tämän jakamisesta Minun rakastavien 

Morsianteni kanssa. Kiitos sinulle. Siitä on tullut sokea piste Minun Ruumiissani, siihen pisteeseen 

asti, missä Minä kuulen vain valituksia tästä ja tuosta, kun Minä kuuntelen Minun valittujeni 

sydämiä. Se on kauhean alentavaa ja pettymyksiä tuottavaa, kun tulen vierailemaan heidän 

luonaan rakkaudessa ja he ovat juuttuneet pieniin ärsytyksiin.” 

”Ajattelin itsekseni, ”Jos he olisivat Irakissa juuri nyt ja jos heillä olisi ruuantähteitä syötäväksi, he 

olisivat ikionnellisia ollessaan elossa – saatikka, että heillä olisi jotakin syötävää.”  

”En voi edes alkaa kertomaan teille, kuinka laajalle murina ja valittaminen ovat levinneet, kun 

Minun pitäisi kuulla jatkuvaa kiitosta ja ylistystä. He eivät vain näe elämiänsä niin kuin Minä näen. 

He valittavat mitättömistä asioista, kun asuvat ilmastoiduissa palatseissa. Kuitenkin Minä vierailen 

taistelukentällä olevien luona ja he itkevät kiitollisuuden kyyneleitä ja ovat helpottuneita, kun 

löytävät rakkaan, josta he olivat joutuneet eroon.”  

”Minun Morsiameni, on NIIN paljon, mitä Minä haluan välittää ja antaa teille, mutta te olette 

sulkeneet oven näiltä lahjoilta, kun ette arvosta niitä, mitä teillä jo on. Te unohdatte menneen 

voitot ja kuinka Minä autoin teitä pääsemään yli tai saavuttamaan jotakin teille elintärkeää. Nyt 

niitä asioita pidetään itsestäänselvyytenä ja te valitatte siitä, mitä teillä ei ole. Minä en voi 

suihkuttaa uusia lahjoja teille, kun te olette unohtaneet kiittää vanhoista.”  

”Esimerkiksi, miksi Minun pitäisi lisätä teidän palvelutointanne, jos te ette ole kiitollinen, heistä, 

joita Minä olen jo lähettänyt teille? Eikö ollutkin juuri muutama viikko sitten, kun sinulla oli vain 15 

katselukertaa, kun kanavallasi on nyt 75? Valitatko sinä, haluten lisää? Kiitä Minua jatkuvasti joka 

siunauksesta, joita voit nähdä ja niistä, joita et voi nähdä. Kuten kerroista, jolloin et tiennyt 

ollenkaan, että olin pelastanut sinun ja sinun lastesi elämän.”  

”Kiitollisuus syntyy perustavaa laatua olevasta nöyryydestä, joka versoo tietoisuudesta – Minun 

suuruudestani sinun pienuutesi rinnalla. Kuitenkin Minä otan aikaa tarkoituksellisesti vierailla, 

puhua ja sitoutua olemaan sinun syvin ja parhain ystäväsi, rakastaen sinua intensiivisesti ja 

muuttumattomasti, jota kukaan pelkkä ihminen ei voi lähestyä. Minä jopa luotan Minun Sydämeni 

sinulle, jaan Minun huoleni Minun Ruumiistani ja Maapallosta ja sen vaihtelevista kulttuureista.”  

”Tietäen, että te ette ansaitse sellaista siunausta ja tulette Minun luokseni ja jatkatte kiittämällä, 

tietäen, että olette käyttäneet sen, mitä Minä olen antanut teille, parhaan kykynne mukaan – se 

on varmin tapa saada anomuksenne kuulluksi. Pysykää kiitollisuudessa ja ylistyksessä jatkuvasti, 

Minun Morsiameni, kunnes teidät on täysin päästetty pahasta valittamisen tavasta. Minä rakastan 

teitä hellästi. Pitäkää hellä rakkaus sydämessänne, tietoisena siitä aina. Ja se tulee auttamaan teitä 
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pääsemään yli vähäisistä ärsytyksistä, mitä vihollinen käyttää sulkeakseen oven siunauksilta, jotka 

odottavat teitä. Kiittäkää.” 

 

 

516. Jeesus sanoo… Älä ole Saatanan Ansojen Uhri 

 
ÄLÄ OLE SAATANAN ANSOJEN UHRI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Kesäkuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Clare, kun Minä annan sinulle jotakin tehtäväksi, saat olla varma, että armo tehdä 

se, tulee sidottuna yhteen. Sinä tulet ehdottomasti olemaan kykenevä tekemään sen, vaikka 

sevenyttääkin sinun rajojasi. Minä en koskaan pyydän ketään tekemään mitään, mitä he eivät voi 

tehdä Minun armollani. Minun armoni on kuin näkymätön auttaja, joka jotenkin saa työn 

etenemään jouheasti ja valmistumaan. Jotenkin, kaiken sen ponnistelun ja turhautumisen jälkeen, 

yhtäkkiä – kiitoksen ja sitä seuraavan rukouksen jälkeen – yhtäkkiä kaikki, minkä kanssa 

kamppailit, loksahtelee paikoilleen.”  

” Sinulla on taipumusta valittaa, kun matkallasi on joku este. Pikemminkin, sinun tulisi sanoa, 

”Kiitos, Herra, tästä toimeksiannosta. Pyydän, voisitko auttaa minua? Olen törmännyt tiiliseinään 

tämän kanssa ja minä tiedän, että Sinä aina varustat meidät Sinun toimeksiantojasi varten.” Tämä, 

sekä heikkoutesi ja kyvyttömyytesi tunnustus, liikuttavat Minun Sydäntäni antamaan sinulle 

armon.”  

” Toinen tapa, mitä voit käyttää, on luovuttaa ja antautua häiriötekijöille, koska olet kohtaamassa 

tiiliseinän, eikä sinulla ole itseluottamusta käydä siihen käsiksi, edes Minun avullani. Tämä 

voitaisiin ilmaista kuten ”Minä olen vain väsynyt tänä iltana.” tai ”Minä odotan, kunnes talossa on 

hyvin hiljaista tehdä tämä.” Tai ”Huomenna on täydellinen päivä käydä siihen käsiksi.” Tämä on 

viivyttelyä. Ja se, mitä tämä demoni tekee, on että se tekee reiän sinun päätökseesi, niin että se 

voi täyttää sen jollakin lihallisella, mikä tulee väliaikaisesti saamaan sinut tuntemaan olosi hyväksi. 

Sitten tuomitsemismiehistö tulee kukistamaan sinut.”  

” Siispä se näyttää tältä: turhautumista, laiskuutta naamioituna viivyttelyksi, tyytymättömyydeksi – 

ja sen takana on väijymässä epämääräinen syyllisyyden tunne. Ja lopulta etsitään hyvää oloa 

tuottavaa korviketta täyttämään suurta aukkoa, jonka on saanut aikaan se, että ei ole saattanut 

loppuun sitä, mitä on asettunut tekemään. Sitten vihollinen tarjoaa jonkun pienen mielihyvän, 

josta sinä tiedät, että sinun ei tule nauttia siitä.” 

” Sinä tartut syöttiin, tunnet olosi hyväksi ehkä 15 minuutista tuntiin ja sitten syyllisyyden ja 

tuomitsemisen ryhmä tulee viimeistelemään sinun kukistamisesi. Siinä tilassa sinä tunnet itsesi 

Minusta vieraantuneeksi. Siispä nyt lisätään solvaus loukkaantumiseen. Sinä ryhdyt välttelemään 

rukoukseen tulemista, koska sinä et kestä kohdata Minua.” 

” Saanko Minä sanoa, että se on pahinta mitä sinä voit tehdä? Muuten, Minä olen juuri siinä sinun 

rinnallasi katselemassa, kun tartut syöttiin ja yritän saada sinua lopettamaan. Mutta on erikoinen 

kuurouden muoto, joka asettuu oleilemaan niihin aikoihin, rohkaisemaan sinua välttämään Minun 
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varoituksiani. Ja tähän mennessä, himo asiaan, jota halusit, asettuu oleilemaan ja sinä todella olet 

kuuro ja ilman hyvää harkintaa.” 

” Minun Morsian kultaseni, Minä tiedän täsmälleen mitä sinä teet ja miksi. Älä ole häpeissäsi tulla 

Minun luokseni. Se on muuten hänen kätketty motiivinsa kaikelle tälle alun alkaen. Hän haluaa 

erottaa sinut Minusta ja lyödä kiilaa väliin. Siispä, älä tee hänelle palvelusta. Pikemminkin juokse 

Minun luokseni: ”Jeesus, minä haluan tehdä jotakin, mitä minun ei pitäisi. Pyydän, auta minua”.”  

” Silloin Minä ryhdyn toimimaan. Minä annan sinulle tuoreen Rhema-viestin. Minä pitelen sinua 

käsivarsillani tai soitan laulun, joka ilmaisee Minun hyvin hellän rakkauteni ja valppauteni päästää 

sinut pahasta. Minä vakuutan sinut Minun ehdottomasta rakkaudestani. Minä en koskaan tule 

jättämään tai hylkäämään sinua, pikemminkin Minuun koskee sinun puolestasi. Minuun koskee, 

että sinä olet langennut vihollisen taktiikkaan. Minuun koskee, koska meillä meni niin hyvin, ennen 

kuin sinä sallit tämän lihallisen häiriötekijän saada sinut lopettamaan turhautumisen 

ajattelemisen. Minuun koskee, koska Minä tiedän seuraukset, mitä tulee, kun vihollinen tulee 

tuomitsemisryhmän kanssa.”  

” Ja Minä jopa ajattelen… ”Entä, jos hänet huijataan uskomaan tämä ja muut häiriötekijät ja hän ei 

koskaan palaa takaisin Minun luokseni?”  

” Tiedätkö, kuinka syvällistä se kipu on? Kyllä, se on yläpuolella sinun kykyäsi tuntea. Se on kuin 

rakastetun kuolema, se uhka yksin on niin kovin kivulias. Koska näin Minä menetän ihmisiä. Sieluja, 

jotka olivat niin ihmeellisen lähellä Minua, mutta törmäsivät tiiliseinään ja sen sijaan, että olisivat 

tulleet Minun luokseni, he juoksivat tekemään syntiä. Ja jotkut eivät koskaan palaa takaisin.” 

” Voi, pyydän, Minun Morsiameni, älä ole Saatanan ansojen uhri. Pyydän, Minun rakkaani, käänny 

takaisin Minun luokseni, vaikka olisit kuinka häpeissäsi. Minä odotan sinua. Minulla on ratkaisu ja 

päätös sinun ongelmaasi. Minulla on anteeksiantoa ja aikaa tuhlattavaksi, parantaakseni sinun 

haavasi, jotka tulivat pramean, koukuilla koristellun syötin nielaisemisesta.”  

” Tule Minun luokseni ja Minä tulen poistamaan sen sinun sisimmästäsi ja ennallistamaan sinut 

siihen vapauteen, mikä sinulla oli Minussa. Ja yhdessä Me tulemme työstämään turhautumisen ja 

ongelman, kunnes se on historiaa. Pyydän, pyydän. Älä pelkää tulla Minun luokseni. Minä seison 

aivan siinä odottamassa sinua. Minun sydämeni kaipaa parantaa, lohduttaa, vapauttaa ja 

voimaannuttaa sinut. Älä viivyttele. Tule Minun luokseni, Minä tunnen kipua sinun puolestasi.” 

 

 

517. Jeesus sanoo… AIKA ON VÄHISSÄ…  

Mitä te olette tekemässä, kun Minä tulen? 

 
AIKA ON VÄHISSÄ… MITÄ TE OLETTE TEKEMÄSSÄ, KUN MINÄ TULEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Heinäkuuta, 2017. 

Jeesus aloitti puhumaan Taivaaseennostosta… ”Tietoisuuden täytyy säilyä ajankohtaisena, Clare. 
Ihmisillä on taipumusta unohtaa ja haudata itsensä työhön. Ja heihin, jotka ovat haudanneet 
itsensä työhön, Minä olen mielistynyt, enemmän kuin sanat kertovat. Mutta niille, jotka ovat yhä 
täydessä unessa, mitä tulee Minun tulemiseeni, herätyksen tulisi kuulua.” 



 
38 

 

”Ne teistä, Minun ihmiseni, jotka työskentelette kovasti Minun puolestani, kuitenkin tietäen, että 
Minä tulen ”pian” – te teette oikein. Ne teistä, jotka ovat laskeneet maahan työnsä Minun 
puolestani, koska olen tulossa pian, teihin Minä olen pettynyt. Minä olen ollut uskollinen tällä 
kanavalla kertoessani teille tarkalleen olosuhteet, missä te olette ajan suhteen. Ei ole tekosyitä 
luopua niistä asioista, joita Minä olen antanut teille tehtäväksi, koska ei ole enää aikaa jäljellä. 
Tämä on Saatanan valhe, että teillä ei ole aikaa tehdä loppuun tehtäviänne. Minä en olisi 
määrännyt niitä, jos te ette voisi saada niitä merkittävästi tehdyiksi, jos niillä ei olisi mitään 
vaikutusta, ajan lyhyyden vuoksi – Minä en koskaan olisi määrännyt niitä.”  

”Tämä on täsmälleen se, mistä Minä varoitin teitä olemaan TEKEMÄTTÄ. Aikaa on tehdä se, mitä 
Minä olen pyytänyt ja pyydän jälleen… SINNITELKÄÄ. Älkää jättäkö töitänne Minua varten. 
Sinnitelkää. Älkää hukkuko odotuksiin Minun paluustani millään hetkellä, siihen pisteeseen, että 
lopetatte käyttämistä nimettyihin tehtäviin.”  

”Pyydän, Minun ihmiseni, Minä kerään teidän ponnistustenne hedelmiä. Te esitätte 
korvaamattoman esimerkin maailmalle. ”Kyllä Herra on tulossa pian ja Minä teen kaiken, mitä voin 
Hänen puolestaan, kunnes Hän ottaa minut Maapallolta. Minä työskentelen kuin en koskaan 
ennen, koska tiedän, että Hän ei olisi nimennyt tätä työtä minulle, jos se olisi ollut hedelmätöntä. 
Minä katson sieluihin, jotka tulevat hyötymään minun työstäni Hänen puolestaan ja tämä pitää 
minut toiminnassa.”  

”Tämä on täsmälleen asenne, joka teillä täytyy olla tällä hetkellä. Kerta kaikkiaan. Kertokaa 
maailmalle, että Minä olen tulossa pian, AIKA ON VÄHISSÄ, mutta tehkää elämästänne 
merkityksellinen Minun puolestani. Älkää työskennelkö maailmalle, työskennelkää Jeesukselle. 
Tehkää kaikki voitavanne aikana, joka teillä on jäljellä. TEHKÄÄ JOKA MINUUTISTA 
MERKITYKSELLINEN KRISTUKSEN PUOLESTA.”  

”Se on viesti, jonka Minä haluan levittää. Työskennelkää tietoisesti Valtakunnan hyväksi. Käyttäkää 
aikanne tarkoituksellisesti. Älkää tuhlatko sitä. Sitten te tulette olemaan tasapainossa ja 
valmistautuneita siihen, mikä pian on tulossa.”  

”Kuitenkin, jos kaikki mitä te teette, on että te kerrotte ihmisille, että hetki on nyt, Hän on tulossa 
– te lisäätte vuosien lannistamista ja pettymystä profeetallisten sanoista, ne eivät koskaan 
toteutuneet ja te teette uskosta naurunalaisen.”  

”Ei ole teidän syynne, että he eivät usko, vaan sen kiireen, millä näitä viestejä on levitetty – se ei 
jätä tilaa lykkäyksille ja moni on niin pettynyt – he jättävät teidät huomiotta.”  

”Sitä te kohtaatte nyt. Siksi niin monet kristityt ovat pettyneitä, eivätkä he kuuntele teitä. 
Kuitenkin, jos te sanotte, että Minä olen tulossa pian ja meidän täytyy työskennellä lujasti, 
saadaksemme satoa, me emme tarkalleen tiedä, kuinka paljon aikaa on jäljellä, mutta me 
tiedämme, että se on vähissä ja te olette mukana tässä tuottavuudessa Valtakuntaa varten, teidän 
todistuksenne tulee olemaan paljon voimallisempi ja vakuuttavampi.”  

”Katsokaa, kaikki puhuvat. Jokaisella on jotakin sanottavaa. Jokainen ajattelee, että heillä on 
viimeisin profeetallinen sana, mutta se, mitä toiset etsivät, on teidän sitoutumisenne siihen, mihin 
te uskotte.”  

”Jos te uskotte sen, miksi te yhä vietätte tunteja TV:n edessä, internetissä, pelaten videopelejä, 
käyden juhlissa, eläen kuin maailma? Se ei ole vakuuttava elämän esimerkki; se on heikko ja 
haalean uskon todistus Minun paluulleni.”  
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”Mutta jos te olette täysin sitoutuneet edistämään Valtakuntaa, sekä hyvillä töillä että asettuen 
palvelutoimeen lahjoinenne, kirjoittaen, kehottaen ja levittäen sanaa internetissä, esittäen 
innostavaa materiaalia, joka vetää ihmisiä Minun luokseni – sitten he katsovat työtä, jota te teette, 
teidän sitoutumistanne, teidän kovaa työtänne, tapaanne, jolla käytätte aikaanne ja he tulevat 
uskomaan teitä. ”Hän tulee pian tai he eivät olisi niin omistautuneita työlleen Hänen puolestaan. 
Meidän on parasta kuunnella”.” 

”Kyllä, sellainen todistus teillä on. Teidän täytyy aina ilmaista mahdollisuus, että pieniä 
viivästymisiä tulee olemaan niissä tosiasioissa, sillä Raamatun profetia on ensimmäistä kertaa 
historiassa kohdannut olosuhteet, jotka Minä esitin Matteuksen Evankeliumin luvussa 24.”  

”Toiset profetiat, myös, tulevat toisista uskonnollisista lähteistä – kuten paavien seuraajien 
järjestys nimillä ja numeroilla, Israelin asema itsenäisenä valtiona, maapallon kyllästäminen 
evankelisella tavoittamisella. Kaikki on saatettu loppuun, kun Minä laitan liikkeelle sen, ennen 
Minun tulemistani. JUURI ennen Minun tulemistani. Siispä, te voitte mainita pienet viivästykset, 
mutta olkaa lujia tosiasiassa, että tämä on lopun ”aika”, koska profetia on täytetty ja nyt on vain 
kysymys siitä, milloin Isä tulee sanomaan Minulle, ”MENE!”.”  

”Minun ihmiseni, pyydän, ymmärtäkää tämä. Te tulette saamaan paljon enemmän sieluja 
tunnustetulla raamatullisella totuudella ja historiallisilla tosiasioilla ja teidän ilmeisellä 
omistautuneella esimerkillänne, kuin mitä te tulette saamaan profeetallisten sanojen aallolla 
Ruumiin yli, joka kaikuu edestakaisin, kuten se on tehnyt viime vuosisadan puolivälistä asti, vain 
yrittäen vakuuttaa jokaisen, ”Hän on tulossa! Hän on tulossa. Hän tulee pian!” uudelleen ja 
uudelleen. Eikä vain sitä, mutta kun kerrotte heille, että aika on vähissä, te saatatte lisätä, aika on 
vähissä… Mitä te teette Herran puolesta? Elättekö te itseänne varten vai Jumalaa varten? Mitä 
tekemästä Hän teidät löytää sillä hetkellä?”  

”Älkää laittako työtänne pois, katsoaksenne taivaalle. Viimeistelkää työnne ja jatkakaa kunnes 
Minä kerron teille, että lopettakaa, koska tulee aika, jolloin hyvin vähän muuta voidaan saada 
aikaan. Mutta siihen asti, kunnes se tapahtuu, pyydän. Jos te rakastatte Minua, ryhtykää töihin. 
Tehkää loppuun se, mitä olette aloittaneet, julkaiskaa se, lähettäkää kansoille. Te ette tiedä, minkä 
kadotetun sielun te tavoitatte ponnistustenne kautta, mikä on Minulle äärimmäisen tärkeää.”  

”Minä tulen palkitsemaan ne, jotka ovat työskennelleet väsymättä Minun puolestani puhtaalla 
sydämellä. Ne, jotka olivat puolella sydämellä mukana ja eivät saaneet työtään päätökseen, 
tulevat olemaan kuin palvelija, joka hautasi talenttinsa – sillä aikaa, kun toiset hedelmälliset 
palvelijat tullaan tunnustamaan ja antamaan jopa jännittävämpää työtä tehtäväksi.” 

”Kyllä, Minä tulen palkitsemaan ylennyksen kera. Ne teistä, jotka ovat antaneet kaikkensa Minulle, 
eivät koskaan tule uskomaan, mitä Minä olen suunnitellut heille, mutta Minä kerron teille tämän 
verran… Se ylittää villeimmätkin unelmanne. Teille tullaan antamaan lisää työtä tehtäväksi, koska 
te olitte uskollisia pienissä asioissa, jotka Minä määräsin teille. Ja te ette lopettaneet, kun kaikki 
muut istuivat alas ja sanoivat… Hän tulee pian, ei ole mitään mieltä ryhtyä aloittamaan jotakin. Ei 
ole aikaa! Se on valhe! Se on valhe teidän pysäyttämiseksenne. Älkää kuunnelko sitä. Jatkakaa 
työtänne.” 

”Kun Minä tulen, te tulette pääsemään Herranne iloon – kun muut, surullista kyllä, he kieltäytyivät 
kuuntelemasta ja asettamasta itseään työhön, tullaan jättämään jälkeen. Ottakaa Minun sanani 
sydämeenne. Ne ovat henki ja elämä. Älkää tuhlatko aikaa, antakaa sen olla merkityksellistä. 
Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu. Tehkää siitä merkityksellistä. Älkää katsoko taaksenne 
laakeriseppeleitä. Se, mitä Minä löydän teidät tekemästä, kun palaan – sillä tulee olemaan kaikkein 
huomattavin vaikutus siihen, minne te menette ja mitä te teette – ja otetaanko teidät vai ei. 
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Jälleen, ne teistä, jotka ovat väsymättä työskennelleet Minun puolestani – Minä olen niin 
mielistynyt teihin ja te ette tule menettämään palkintoanne. Jatkakaa hyvänä esimerkkinä 
olemista, jonka Minä tarkoitin teidän olevan tässä maailmassa. Ja loput teistä, pyydän, asettakaa 
itsenne tekemään jotakin. Aikaa on. Aikaa on enemmän kuin, mitä ajattelette sitä olevan. Aikaa on 
ja Minä tarvitsen sitä, että te olette tottelevaisia.” 

 

 

518. Jeesus selittää… Kuinka Musiikki voi muuttaa Sielun toisenlaiseksi 

 
KUINKA MUSIIKKI VOI MUUTTAA SIELUN TOISENLAISEKSI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Heinäkuuta, 2017. Viesti annettu 14. Kesäkuuta. 

Jeesus aloitti… ”Katsohan, kun rentoudut lauluun… se vie sinut toiseen paikkaan, Clare. Sinun ei 
aina tarvitse nukahtaa. Sinä voit päästää irti ja mennä syvään rukouksen ja mietiskelyn paikkaan. 
Tämä on salaisuus – ei sammuttaa sitä vaan antaa sen nousta syvältä sisimmästäsi. Se on tämän 
kaltaisen laulamisen salaisuus. Se tulee niin luonnollisesti, ilman kuormittamista. Hyvän 
lämmittelyn jälkeen, voit laittautua lepäämään, pohdiskellen laittaa pääsi Minun rinnalleni ja antaa 
sydämesi musiikin virrata ulos Minuun. Missä myös Minä tulen sisään tähän syvään sydänten 
ehtoollisen paikkaan ja kaikki, mitä tunnet Minusta, voit alkaa pakenemaan siitä vankilasellistä, 
missä pidät kaikkea lukittuna.” 

( Clare ) Herra, en tiennyt, että olin pitämässä mitään vankisellissä. Vaikka olen tuntenut, että 
jossain on sidottuna enemmän.  

Jeesus jatkoi… ”Tunteet. Syvät, syvät tunteet. Ilman keskittynyttä ponnistusta sinä tulet liikkumaan 
aivan liian nopeasti hengittääksesi sisään Minun rakkauttani ja tullaksesi päihtyneeksi Minusta. 
Tämä on syvä, kätketty paikka sisälläsi, missä pidät asioita lukittuina – kun Minä haluan niiden 
virtaavan sieltä pois tähän kovasti tarvitsevaan maailmaan. Se on irti päästämisen asia, ei 
sieppaamisen tai tuottamisen. Tai vain möläyttämisen. Näetkö?”  

( Clare ) Tavallaan.  

( Jeesus ) ”Ei ponnistelua. Ponnistelut loppuvat jossakin lämmittelyn aikana. Sitten kun sinun 
keskittymisesi siirtyy Minuun, ylistys alkaa. Ja kyllä, hyvin pieni määrä sanoja on merkittävää. 
Ihmiset laskevat niin paljon yhden tai kahden sanan tai lauseen varaan. Maailmalliset laulut eivät 
vie sinua samaan paikkaan; ne eivät vie muita samaan paikkaan. Pikemminkin ne stimuloivat 
älykkyyttä, kun Minä yritän tavoittaa sielua. Tunteet ja tunteiden paikka on se, missä Minä voin 
tehdä Minun syvimmän työni.”  

”Musiikki on vuorovaikutuksessa silloin, kun sanat loppuvat. Siksi se on niin voimallinen välittäjä. 
Se muuttaa koko ilmapiiriä. Vielä kerran, lähde vetää enkeleitä puoleensa, kuin leirituli 
koiperhosia. Katsohan, täällä on hyvin pimeää. Mutta kun sinä laulat, jopa äännät sydämestäsi, 
liekit leimahtavat ja valaisevat pimeyttä ja enkelit tulevat ottamaan osaa ylistykseen.” 

”Voi, kuinka Minä toivon, että voisit kuulla heidät! Todella se on katselemisen arvoista. He ovat 
niin kovin herkkiä, Clare. Vähäisin, pieni ylistyksen liike sytyttää heissä liekit Minulle 
omistautumiseen. Heidän äänensä laulavat ”Amen, Amen, Amen”, kuitenkin ilman sanojen 
muodostamista ja syntyy ihmeellinen sopusointu. Voi, kuinka ihmeellistä ja ylevää… Minä 
riemuitsen ja olen kovin lohdutettu näistä tapahtumista.”  
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”Siinä on eroa. Maailmalla on taipumusta laittaa siihen sanoja, oivaltamatta, että todellinen ovi 
sielun sydämeen ei ole sanojen kautta, niinkään paljon kuin sävelmän kautta. Kyllä, sanat ovat 
tärkeitä. Mutta kuten Minä sanoin aikaisemmin, kun alat monisanaiseksi, menetät yhteyden 
sydämeen ja menet takasin älykkyyden ulottuvuuteen, mikä on parasta ohittaa.” 

”Sinä muistat elokuvan ”Missio” ja kuinka villit vastasivat ihanaan sävelmään? Mikä kuva se 
olikaan. Se on musiikin voima, joka muuttaa sielun toisenlaiseksi.” 

”Tämä on Minun lahjani sinulle, Clare. Sävelmät ovat hyvin liikuttavia. Sinulla on sydän, jota 
sävelmät liikuttavat ja niillä sinä voit liikuttaa muita liekkeihin taidokkaalla soittamisella ja hyvin 
yksinkertaisella laulamisella. Eikö se olikin aivan uskomatonta?”  

( Clare ) Voi, todella on, Herra! Minä olen tehnyt sitä aivan liian vaikeaa itselleni. 

Jeesus jatkoi… ”Kyllä, sävelmä tavoittaa sydämen ja sanat vetoavat älykkyyteen. Ei sillä, etteikö 
niitä voitaisi käyttää yhdessä taidokkaalla tavalla, mutta siinä yksinkertaisuus astuu mukaan 
kuvioihin. Minä tiedän, että sinä et ole ymmärtänyt aikaisemmin, mutta nyt Minä aukaisen tätä 
viisautta sinulle. Vedä Minun Morsiameni Minun käsivarsilleni musiikillasi. Siinä Minä parannan ja 
ennallistan hänet. Päästä irti. Päästä irti. Päästä irti.”  

”Anna Minun ratsastaa sinun henkäyksesi virtauksella heidän sydämiinsä, missä Minä sivelen 
Minun rakkauteni ja anteeksiantoni parantavaa balsamia.” 

”Niin harvat ymmärtävät tätä ylivoimaisesti yksinkertaista tapaa tavoittaa sieluja, mutta tämä on 
ajanjakso sille, hengellinen renessanssi vetää Minun Morsiameni suloisuuden vuorelle. Siispä, älä 
työskentele niin paljon sanojen parissa – se pilaa sen. Katsohan, sinä olet ohjannut itsesi 
sivuraiteelle tekemällä älykkäitä sanoituksia, pikemminkin kuin muutaman yksinkertaisen sanan, 
joilla voin mennä sisään heidän sydämiinsä.”  

”Monet maalliset muusikot ovat vastaanottaneet lauluja Taivaasta, vain koska janoan tavoittaa 
kadotettuja ja näissä sävelmissä on kätkettynä asioita, jotka aiheuttavat jännitystä hengessä ja itse 
asiassa vetävät heitä Valtakuntaan ja Minun läsnäolooni. He etsivät ja näissä lauluissa värähtelyt 
laittavat liikkeelle tunteita ja niillä kosketetaan tavoilla, jotka ovat sanojen yläpuolella.” 

”MONET laulut 60- luvulta ovat itse asiassa aukaisseet tietä hengelliselle uudistukselle, murtaen 
joutomaan ja kyntäen syvään ihmisten tarpeen tulla vapautetuksi yhdenmukaisuuden vankilasta. 
Kun he kerran ovat vapautuneet siitä paikasta, paholaiset kilpailevat Minun kanssani heidän 
sieluistaan. Mutta tästä vapauden paikasta he voivat kuulla Minut paljon selvemmin, kuin mitä he 
tekivät tuomitsemisen pilven alla ja uskonnollisten henkien vaikutuksessa.”  

”Kun mies tai nainen ovat todella päästetty vapaiksi kivusta, haavoista, peloista – kaikesta heidän 
menneessään, mikä jätti heidät sidotuiksi. Kun heidät on vapautettu, heidän sisällään oleva 
Jumalan muotoinen paikka kaipaa Minua. Silloin Minä tulen heidän luokseen – kun he ovat 
valmiita.” 

”Kuten Minä olen sanonut monta kertaa aikaisemmin, ihmiset, jotka ovat tottuneet kontrolloiviin, 
rajoittaviin, määrittäviin ja puolustaviin kaikennäköisiin rajoihin, jotka kahlitsevat hengen ja 
aiheuttavat pelkoa – mikä kontrolloi heidän valintojaan. Kun he ovat vapaita siitä vaikutuksesta, he 
voivat etsiä pimeyden asioita, mutta ne tulevat väsyttämään heidät ja he alkavat etsiä Valoa. 
Mutta ilman sitä vapautta, he pysyvät lukittuina tiukasti rajattuihin selleihin, niin monet pelot ovat 
vanginneet heidät, että he eivät voi saada läheistä suhdetta Minun kanssani.”  

”Kun heidät on vapautettu, he ovat polttaneet pimeyden illuusiot ja pettymykset, he alkavat etsiä 
Valoa ja löytää lohtua siitä. Sitten he tekevät päätöksen elää Minun Valossani, missä on viisautta, 
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rakkautta ja hoivaa. Minä haluan, että sielut houkutellaan Minun luokseni rakkaudella, EI pelolla. 
Pelko voi toimia aluksi tuodakseen heidät Valtakuntaan, mutta se ei tule koskaan tuomaan heitä 
Minun käsivarsilleni.” 

”Pelko saa heidät pitämään välimatkaa, kun taas rakkaus saa heidät antautumaan Minulle ja 
ottamaan vastaan kaiken, mitä Minulla on antaa heille, tietäen varmasti, että he ovat todella 
rakastettuja sellaisina, ketä he todella ovat, juuri nyt, tässä ajassa. Ei heidän töittensä vuoksi 
rakastettuja. Ei heidän kauneutensa vuoksi rakastettuja. Kuinka Minä voin epäonnistua 
rakastamaan kauniita olentoja, joiksi Minä loin heidät olemaan? Minä en voi. Rakkaus, mikä 
muovasi heidät Minun Isäni olemuksessa, kutsuu ja vetää heitä takaisin kaikkein pyhimpään, 
ikuisesti yhdistyneenä Minuun ylivoimaisessa autuudessa.” 

”Tämä on suuri lahja ja me teemme tämän yhdessä. Menkää nyt eteenpäin tämän uuden 
ymmärryksen kera ja me tulemme luomaan teidän vilpittömän ja hellän ylistyksenne kautta 
suuren kalaverkon sieluja varten.” 

 

 

519. Hallitseva eliitti ei voi tehdä mitään ilman Minun lupaani 

 
07.07.2017 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

Jeesus aloitti... ”Monia valmisteluita sotaa vastaan ollaan tekemässä, mutta ne eivät valmistu vielä 

vähään aikaan. Teidän koko asevoimat täytyy uudistaa, uudelleen organisoida, korjata ja 

ennallistaa. Tämä prosessi on meneillään, mutta se on pitkä ja ottaa aikansa. Asevoimat eivät ole 

tällä hetkellä kykeneviä käynnistämään agressiivista hyökkäystä. Siispä he käyttävät aikansa 

uudelleen rakentamiseen.” 

”Joka tapauksessa, sodan uhka on aina läsnä. Se mitä haluan sinun ja sydänasukkaiden 

ymmärtävän on, että mitään ei tapahdu ilman Minun lupaani ja niin kauan kuin te kaikki rukoilette 

ja jatkatte henkilökohtaisten ristienne kantamista kiitollisuudessa, niin Minä en anna sitä sanaa.” 

”Monet seuraavat uutisia ja kuvittelevat, että Minä puhun heille – Kun itseasiassa se on 

kuvitelmaa heidän omissa päissään. Sen vuoksi internetprofeetoilla näyttää olevan sama viesti. Se 

on ryhmätietoisuutta, riippuvaista siitä, mitä heille syötetään uutisissa, ja jopa vastavirtauutisissa. 

Sen pitäisi olla, mutta se ei ole itsestäänselvää kaikille. Se jännitys houkuttelee kuulijoita, jotka 

haluavat yhä kuulla jännityksestä – Sen vuoksi he tukevat niitä kanavia.” 

”Sydänasukkaat, Minä haluan olla teidän ’kanavanne’. Minä haluan teidän tulevan ulos 

rukouskomerostanne tietäen mitä on tapahtumassa ja mitä ei ole tapahtumassa. Mutta sen sijaan 

monet teistä seuraavat jännittäviä uutiskanavia, jotka sävähdyttävät teidän tunteitanne ja antavat 

toivon siitä, että Minä saavun huomenna. Ettekö näe, millaista ajan hukkaa tämä on?” 

”Se mistä Minä haluan sinun olevan innoissasi, on sinun lahjasi. Sen kultivoimisesta ja sen 

vaikutuksesta kadonneisiin. Esirukoileminen on Minusta valtavan jännittävää. Ja sen vuoksi Minä 

olen asettanut someni padon murtumaan. Estäen sen, mitä hallitseva eliitti on suunnitellut 

toteuttavansa. He eivät voi toteuttaa suunnitelmiaan ilman Minun lupaani ja jos te sinnikkäästi 

rukoillen lähestytte Minua ja esirukoilette, silloin tulette rukouksesta inspiroituneena siirtymään 



 
43 

 

eteenpäin henkilökohtaisen lahjanne kanssa, ennemmin kuin siirtäen tehtäviänne myöhemmäksi 

vaipuen odottamaan sodan alkamista.” 

”No, Tiedän, että olet kyllästynyt kuulemaan Minun sanovan tämän, mutta tällä nimenomaisella 

hetkellä se tarvitsee sanoa. Jatkakaa sinnikkäästi kohti Minua odottaessanne sitä päivää. Anna kun 

tanssin kanssasi, anna kun pitelen sinua ja vahvistan sinua inspiraatiolla. Kuinka rakastankaan 

sinua! Kuinka toivonkaan huomisen olevan lähempänä. Mutta vielä on monia sielua, jotka ovat 

kypsiä kääntymiselle. Tule luokseni rukoillen, leväten ja odottaen uusiutumista. Armoa ylittää 

vanhat vaikeudet ja takaiskut ollaan vapauttamassa. Uskovilla on se jännityksen tunne kehossaan, 

että he todellakin tuntevat Minun pulssini sormessaan. Lahjat ovat moninkertaistumassa.” 

”He, jotka ovat olleet uskollisia ja jaksaneet pienissä asioissa, heille tullaan antamaan enemmän. 

Esteitä ollaan ylittämässä armosta ja Minä olen palkitsemassa Minun uskolliseni. Älä oleta tämän 

tulevan ilmaisena lounaana, sillä tulee olemaan haasteita ja vastustusta. Te olette nyt 

maalitauluina enemmän kuin koskaan aikaisemmin, koska olette murtautuneet vihollisen 

puolustuksen läpi ja vallanneet alaa Minun voiteluni avulla.” 

”Teillä tulee olemaan hankaluuksia, mutta olette nyt paremmin varustautuneita kuin koskaan 

aikaisemmin vastustamaan pahaa ja jatkamaan Minun siunaukseni kanssa. Jatkakaa rakentaen 

yhdellä kädellä ja käyttäen miekkaa toisella. Siellä, missä on suuri hengellinen aarre, siellä on suuri 

hengellinen vastus ja suunnitelmia varastaa se. Sen vuoksi, pysykää valppaina ja pitäkää asemanne 

samalla, kun kiipeätte korkeammalle ja korkeammalle kutsumuksessanne.” 

 

 

520. Jeesus sanoo… Teidän Epäuskonne on Pahinta & Se on Paholaisen Lempiase 

 
TEIDÄN EPÄUSKONNE ON PAHINTA & SE ON PAHOLAISEN LEMPIASE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Heinäkuuta, 2017.   

Jeesus aloitti… ” Pysykää lujasti Minussa. Monet teistä ovat alkaneet nähdä eteenpäin menevää 

liikettä ja läpimurtoja elämässänne. Nyt teidän täytyy pitää tiukasti kiinni niistä ja seisoa lujana. 

Kuten aina, minkä tahansa liikkeen Minä teen teidän elämissänne, vihollinen vastustaa sitä. Minä 

annan; hän yrittää ottaa. Mikä voi aiheuttaa sen, että te menetätte jalansijaa, jota teille on 

annettu vakaalla työllä ja peräänantamattomuudella?”  

” Epäusko, laiskuus, tuomitseminen ja ylpeys. Muuten, Ylpeys aina edeltää Tuomitsemista. Kun te 

katsotte ihmisiin ja löydätte vikaa heistä, te aukaisette ovet vaihtelevan asteiselle vastustukselle. 

Jos te olette hyvin kriittinen ja ilman armeliaisuutta, te tulette kohtaamaan rajuja tuulia edessä. 

Jos olette hieman kriittinen ja saatte siitä kiinni, välittömästi katuen, te välittömästi suljette oven. 

Joka tapauksessa, se on ylemmyydentunnetta, jos edes vihjaa, että löytää vikaa toisesta sielusta. 

Teillä ei ole aavistustakaan, mitä esteitä heidän täytyy ylittää joka päivä. Vain Minä tiedän sen. Jos 

te ajattelette olevanne pätevä tuomitsemaan, se on Ylpeyden kuolettavaa myrkkyä.” 

” Laiskuus luovuttaa ennenaikaisesti ja ottaa rennosti lohdukkeiden kera… ruuan, nettisurffailun, 

minkä tahansa miellyttävän ajatusten harhauttajan kanssa. Minä en puhu tässä nyt oikeutetusta 

tauosta. Minä puhun asenteesta, ”No niin, minä olen työskennellyt kovasti… minä voin ottaa nyt 
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rennosti.” Kun se sanotaan silloin, kun vielä on energiaa ja valppautta työskennellä, se on 

laiskuutta.” 

” Ja viimeisenä, mutta todella pahimpana… epäusko. Demonit jatkuvasti ehdottavat epäuskoa 

sieluille. Se on heidän lempiaseensa ja kaikkein tehokkain aseensa näinä päivinä, jolloin 

yliluonnolliset asiat ovat kasvussa. Epäusko sanoo… ”No niin, minä teen parhaani, mutta minä en 

näe paranamista. Herra, oletko varma, että tämä on sitä, mitä sinä haluat minun tekevän?”  

” Yksi suurimmista erottelukyvyn säännöistä on, että käyttää erottelukykyä silloin, kun väsymys, 

ajatusten harhauttajat, tunneperäiset ylä- ja alamäet tai viimeaikaiset takaiskut eivät ole 

vaikuttamassa.”  

” Paholaiset odottavat, että sinulle tulee joku takaisku, sitten he syöksyvät teidän päätöksenne 

kimppuun, päätöksen totella Minua ja jatkaa matkaa. Siispä, kun te erottelette suunnan, te ETTE 

VAIHDA KURSSIA, koska te olette ottaneet aikaa tietääksenne Minun tahtoni. Vastustusta te 

tulette saamaan, mutta te ette vaihda kurssia. Tämä on hyvin tärkeä erottelukyvyn sääntö.”  

( Clare ) Vau, Herra, minä olen syyllinen kaikkiin näihin asioihin. Mutta tämä viimeinen! Vau… Sen 

kanssa minä kamppailen päivittäin.  

( Jeesus ) ” Kyllä, siksi Minä olen sanonut sinulle, että pysy poissa maailmasta ja antanut sinulle 

olosuhteet, että olet joutunut muuttamaan toimistosi ja sinä olet tehnyt hyvin, Minun Rakkaani.”  

” Tulessa koeteltua Kultaa… Sinun opetuksesi ovat ylivoimaisesti sinun suurin kortesi kekoon 

Minun Valtakuntaani varten. Ainakin tänä aikana. Niitä eivät tue tieto vaan rakkaus ja kokemus, 

että olet ollut uppoutuneena omiin puhdistuksen tuliisi. Minä en halua, että sinä olet ilman 

lohdutusta, että olet saattanut loppuun jotakin Minua varten.”  

( Clare ) Minä todella murehdin tässä vaiheessa, koska tunnen itseni niin epäonnistuneeksi ajan 

löytämisessä tälle mitä tärkeimmälle lahjalle. 

( Jeesus ) ” Joitakin asioita ei voi välttää, Clare. Minä vain halusin sinun tietävän, että toistaiseksi 

sinun elämäsi ei ole ollut turhaa ja sinä olet auttanut monia sieluja menemään puhdistavien tulien 

läpi ja silti tukeutumaan Minuun.”  

” Siksi sinä näit sen aarrearkun sydämessäsi, vuotaen yli tulessa koeteltuja kultakolikoita, kiiltäviä 

ja kirkkaita, hehkuen ja kultaisina. Eikö se saa sinua paremmalle mielelle?”  

( Clare ) Se saa… minä vastasin ilon kyynelillä… se saa. 

( Jeesus ) ” Sinä tulet pian asettumaan ja nauttimaan enemmästä ajasta viestejä ja musiikkia 

varten. Älä raada pikkuasioiden parissa. Tämä on vain väliaikainen töyssy tiessä ja me ohitamme 

sen pian. Pyydän, älä toru itseäsi tämän ajan käyttämisestä. Ei ollut muuta keinoa.”  

” Kyllä, Minun rakkain, Minä sanoin, pysy lujana. Pysy uskossa. Älä salli minkään horjuttaa 

päätöstäsi. Kun sinä tulet kosketinsoittimelle ja kamppailet, tiedä, että vihollisella on toimeksianto 

saada sinut epäonnistumaan. Todella, vasemman olkapääsi yli tämä nuhteleva henki pilkkaa sinua, 

”Katso kuinka hidas sinä olet! Sinä et koskaan tule esittämään sitä sävelmää oikein. Sinulla ei ole 

kokemusta tehdä eri asioita niiden sointujen kanssa, eikä yhteensovittamista ja kaikkein vähiten – 

lahjoja. Laita se pois. Miksi olla epäonnistuja yleisön edessä? Anna vain heille tekosyy. Sano heille, 
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että sinun täytyy keskittyä Sanaan, Raamattuun, juuri nyt ja sinä pidät tauon. He tulevat 

unohtamaan kaiken sinun musiikistasi ja sinä tulet näyttämään hyvältä prosessissa.” 

( Clare ) Uhhhh. Yököttävä olento! Nuo ovat vain joitakin niistä valheista, joita myrkkykärkisinä 

ammutaan päähänne. Minun puolustukseni on: Jeesus sanoi sen. Minä uskon sen. Ja se ratkaisee 

asian! Mene takaisin kuoppaan, sinä epäpuhdas henki!  

( Jeesus ) ” Clare, Minä odotan, että sinä ylläpidät Minun kunniaani. Minä odotan sinun ottavan 

näitä iljettäviä luusereita sarvista kiinni ja linkoavan ne kuoppaan. Minä odotan ja odotan ja 

odotan. Etkö sinä ole tietoinen, että sinua myrkytetään koko päivän, koko yön ja erityisesti, kun 

sinä haluat soittaa? Etkö sinä tunne sitä?” 

” Tiedätkö sinä, mitä ne tekevät? Ne syyttävät Minua valehtelijaksi, epäpäteväksi, liian heikoksi 

viimeistelemään työn, jonka Minä olen aloittanut sinussa. Minä odotan sinun puolustavan Minun 

kunniaani. Se sattuu Minuun, kun sinä et usko. Kyllä, epäusko on hirvittävän vaarallista ja siksi 

monet eivät koskaan elä sitä elämää, jota Minä tarkoitin heille, vaikka Minä annoin heille sanat ja 

vahvistukset.”  

” Katsohan, motivaatio piilee siinä, että tietää, että pystyy tekemään sen. Siis kun sinun perus 

ajatuksesi on, että ”Minä tulen aina olemaan epäonnistuja.” sinun tahtosi lakkaa toimimasta ja 

sinä et voi työskennellä sielusi tulella, kaipauksella, sisäisillä lahjoilla, koska sinä et usko itseesi, 

Minun voimaannuttamisellani. Siispä sinä sallit häiriötekijöiden syödä aikaasi ja keksiä tekosyitä.”  

” Toisina aikoina elämässäsi, Minä annoin sinulle jotakin tehtävää, sinä olit liekeissä ja et antanut 

periksi, vaikka kuka olisi sanonut mitä tahansa. Sinä olit nuorempi, vahvempi ja ajoit asioita hyvin 

energisesti.” 

 ” Sinä olet langennut valheeseen, että sinä et voi tehdä sitä nyt, koska olet vanhempi ja sinulla ei 

ole samaa voimaa. No niin, se saattaa olla totta. Mutta se ei ole sinun voimasi, mahtisi, sinun oma 

höyrysi, joilla voit tehdä tämän. Se on Minun voimani ja voiteluni. Siispä, sinun ongelmasi on 

epäusko – Minuun. Kuinka kauan sinä sallit tämän jujuttaa sinua?”  

” Varmasti he tulevat valehtelemaan ja kertomaan sinulle, ”Taivaassa sinä tulet soittamaan 

täydellisesti. Miksi sinä kamppailet tällä tavalla täällä alhaalla? Anna vain periksi siihen asti, kun 

tulet Taivaaseen.”  

” Tiedätkö sinä miksi he sanovat tällaisia asioita? He vihaavat sinua. He vihaavat sitä, mitä sinä 

edustat ja he eivät voi sietää sinun viestiäsi. Ja vielä pahempaa, sinulle annetaan kauniita sävelmiä, 

niin että sanat pistävät sielun korvaan ja tuovat heille jatkuvaa lohdutusta. Siksi. Sitä sinä et voi 

tehdä Taivaassa. Se täytyy tehdä täällä alhaalla ja he vihaavat sinua sielujen lohduttamisesta ja 

heidän uskonsa vahvistamisesta.” 

” Siispä Minä odotan kaikkien teidän, Minun Morsianteni, seisovan vakaana paholaisen kikkoja 

vastaan.  …”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja 

vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan 

taivaan avaruuksissa.” Kirje Efesolaisille 6:12.” 

” Te olette jatkuvien hyökkäysten alaisia. Mitä suuremmin teidän lahjanne tulevat vaikuttamaan 

pimeyden valtakuntaan, sitä kovemmin he tulevat taistelemaan teitä vastaan myrkkykärkisillä 

nuolilla. Ja heillä on teidän numeronne. He tietävät missä te seisotte ja missä te lankeatte. Siispä, 
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te ette voi seistä omillanne, teidän täytyy seistä Minussa. He eivät koskaan tule voittamaan Minua. 

Mutta yhdessä me tulemme pysymään menossa mukana kavahtamatta, saati, että vilkaisisimme 

auran takaa toiveikkaasti taaksemme.”  

” Minä olen tässä teitä varten, Minun Morsiameni. Olkaa huoleti, te ette tee mitään omilla 

kyvyillänne tai voimallanne. Minä puolustan teitä joka askeleella.”  

” Mutta missä on teidän puolustuksenne Minua varten? Kuinka moni teistä on kohdannut 

paholaisia kasvoista kasvoihin ja torunut heitä siitä, että he valehtelevat Minusta? Koska siihen se 

kiteytyy… ”Te ette voi tehdä sitä, koska Jumala ei voi tehdä sitä.” Älkää antako niiden paeta! 

Kääntykää heitä vastaan ja torukaa heitä. Pyydän. Pitäkää yllä Minun kunniaani.”  

” On niin kuin sanoin aikaisemmin… Teidän miekkanne – Totuuden Miekka toisessa kädessä, 

teidän lahjanne toisessa. Minä lähetän nyt enkeleitä, puhuessamme, puolustamaan teitä näitä 

hyökkäyksiä vastaan. Ja Minun Henkeni tulee välittämään suurempaa intohimoa teille 

ylläpitääksenne Minun kunniaani. Tehkää niin suurella arvokkuudella ja päättäväisyydellä. Minä 

lasken teidän varaanne.” 

 

 

521. Jeesus sanoo…  

Pidä kiinni Ainutlaatuisuudestasi & Tyylistäsi Keskity yksin Minuun 

 
LÖYDÄ AINUTLAATUISUUTESI & PIDÄ KIINNI OMASTA TYYLISTÄSI… KESKITY YKSIN MINUUN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Heinäkuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ” Kun Minä tuen sinua, sinun täytyy mennä syvemmälle ja syvemmälle, koska tuulet 

tulevat käymään myrskyisiksi ja sinun ainoa toivosi kestää, on tulla haudatuksi Minun sydämeeni 

vailla huolia omista eduistasi. ”  

( Clare ) Sitä minä kaipaan, Jeesus. Sitä minä todella haluan kaikesta sydämestäni. Minä vihaan 

sitä, kun minun pitää irrottaa silmäni sinusta; kaikki on kuollutta ja turhaa, mikä ei ole Sinua. 

Minulle tulee aina hankaluuksia, kun siirrän huomioni maailmaan tai jopa itseeni. Sinä olet 

opettanut tämän oppiläksyn yhä uudelleen ja uudelleen. Ja on totta, minä yhä ponnistelen, mutta 

ainakin minä olen alkamassa ymmärtämään.  

( Jeesus ) ” Sinä puhut hyvin tilanteestasi. Se on hyvin paikkansa pitävää ja Minä haluan Minun 

Morsianteni tietävän, että mikään ei ole mahdotonta heille. Ei mikään. Eivät edes synnit, joiden 

kanssa he ovat kamppailleet nämä vuodet. Yhdessä Minun käsivarsillani, me tulemme voittamaan 

asiat. Te tulette olemaan voimaantuneita ja täysin rakastuneita Minun Rakkaudestani, että nuo 

viehätykset tulevat haihtumaan elämistänne. ”  

” Joka kerta, kun te katsotte poispäin Minusta, te vajoatte tämän maailman mutaan. Siksi on 

elintärkeää ja ehdotonta, että te vietätte niin paljon aikaa Minun kanssani rukouksessa ja 

ylistyksessä ja Sanassa; että teidän todellisuutenne on Minun todellisuuteni ja loppuosa maailmaa 

on vain ohikiitävä tuuli. Kun te liitytte Minun mieleeni, te alatte nähdä ne asiat sellaisina, kuin mitä 



 
47 

 

ne ovat ja ne menettävät loistonsa. Elämänne ilo tulee vain Minulta. Kaikki muu on kuonaa ja 

raskas paino perässä raahattavaksi. ” 

” Mitä enemmän te vapautatte maailmaa elämistänne, sitä kevyemmiksi ja vapaammiksi teidän 

askeleenne käyvät, kun te nousette ylös pyhyyden ja veljellisen rakkauden vuorta. Kiinnekohtanne 

vetävät teitä alas, joten te jatkuvasti katsotte peräänne ollaksenne varmoja, että ne asiat ovat 

varmoja ja ylläpidettyjä. Voi, kuinka paljon paremmin te pärjäättekään, kun teillä ei ole YHTÄÄN 

tämän maailman huolia sotkemassa teitä. Niin paljon teidän ajastanne on nyt Maria-aikaa ja 

Martta on vuosilomalla. ”  

” Minä toivoisin, että te kaikki voisitte kokea sellaista vapautta, mutta useimmat ovat niin vahvasti 

kietoutuneet maailmaan – se ei ole mahdollista. Siispä seuraavaksi paras asento on olla 

huolehtimatta niistä asioista, unohtelevaisuus, niin että mikään ei pidättele teidän huomiotanne, 

kuin Minä ja Minun tahtoni teitä varten. ”  

” Tätä tilaa ei ole helposti saavutettavissa, Minun Morsiameni. Teidän täytyy jatkuvasti taistella 

halujanne ja kiinnekohtianne vastaan, mitä teillä on asioihin. Jos te annatte viholliselle takaisin 

jalansijaa, teidän täytyy jäljittää askeleenne jälleen uudelleen. On niin paljon viisaampaa asettaa 

päämäärä sydämessänne, että kun te kerran olette päässeet vapaaksi jostakin, te ette koskaan 

palaa siihen. On tietenkin aikoja ja ajankohtia. Vastuista vapaita aikoja ja vastuiden velvollisuuden 

aikoja. Mutta se mitä Minä olen sanomassa, on että mitä vähemmän teillä on siunattavaa, sitä 

enemmän teillä on Minulle ja pyhyyden matkalle, jota kohden me kiipeämme yhdessä. ” 

 

” No niin, siitä on sanottu tarpeeksi. Minä haluan teidän kaikkien tietävän, että teidän sydämenne 

alkavat loistaa pimeässä, kuin ei koskaan ennen. Todella, te alatte tulla hyvin pimeälle kukkulalle 

sytytetyiksi valoiksi, ja mitä te ette huomaa jokapäiväisessä tekemisessänne, että ihmiset tulevat 

vaikutetuiksi teistä. He tuntevat teidän pyhyytenne, he huomaavat miltä heistä tuntuu teidän 

lähellänne ja heille tulee nälkä saada sitä samaa. Tämä on Minun ihanne evankeliointia, 

lähetystyötä. Elätte niin ympärileikattua elämää Minua varten, että te loistatte ja erotutte 

väkijoukosta jonakin erilaisena, ihmeellisellä tavalla ja ihmiset tuntevat vetoa Minuun, joka elän 

teidän sisällänne. ” 

” On tietenkin aika puhua väkijoukoille ja saarnata. Mutta ihmiset pelkäävät nyt enemmän 

jäljittelijöitä kuin koskaan ennen ja he haluavat jotain pysyvää, jotain erilaista kuin kristitty 

paketointi, joka on ollut heidän keskuudessaan vuosikymmeniä. He haluavat aitoa pyhyyttä ja sitä 

ei voi teeskennellä, koska se tulee Minun elämäni elämisestä teidän sisällänne. ” 

” Minun rakkaat, se on todella aika yksinkertaista. Eläkää vain Minua varten, pysykää keskittyneinä 

Minuun, älkääkä mitatko itseänne minkään tai kenenkään mukaan, mitkä ovat maailmassa. Minä 

muodostan teidät täydellisesti. Ja kun te katsotte muiden jäljittelevän heitä, te menetätte sen, 

mitä Minä teen teille. Sinä olet ainoa ”sinä” maailmankaikkeudessa. Ainutlaatuisesti muodostettu 

Minun kuvakseni ja erilainen kuin kukaan muu. ” 

” Minun Clareni, kun katsot muita artisteja ja ajattelet olevasi kuin he, sinä vähättelet itseäsi, 

Minun rakkaani. Pyydän, keskity Minuun ja salli Minun luomani kauneuden tulla ulos syvältä 

sisimmästäsi. Toisten jäljitteleminen tuo vain takapakkia sinulle. Todella, sinun polkusi on NIIN 

ainutlaatuinen, että sinä pilaat sen, kun katseesi vaeltaa pois Minusta. ” 
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” Minä en sano, että älä jäljittele, jos näet jotakin hyvää, mutta pidä mielessä, että sinun pitää 

hyväksyä oma tyylisi ja olla sille uskollinen. Mikä muu tahansa, joka muovaa sinua toiseen 

suuntaan, tulee vain turhauttamaan Minun suunnitelmani ja saattaa sinut kiertoajelulle väärälle 

polulle. Se, mitä Minä sinussa arvostan, sitä ei ole muissa. Siksi sinun täytyy oppia tunnistamaan 

se, mitä Minä näen ja sallia Minun hioa se täyteyteensä. ” 

” Tämä on järkevä neuvo teille kaikille. Olkaa inspiroituneita, mutta älkää jäljitelkö; pikemminkin 

työstäkää ja löytäkää oma ainutlaatuisuutenne, jota me tulemme jalostamaan yhdessä. Ei haittaa, 

vaikka teidän polkunne ei ole musiikki. Teillä on oma tyylinne kaikessa, mitä te teette. Olkaa 

uskollisia sille, älkää tehkö kompromisseja. Minä tein teidät täyttämään hyvin erityisen tarpeen 

tässä maailmassa ja kukaan muu ei voi tehdä sitä. Se on teidän kohtalonne, teidän lahjanne, teidän 

perintönne käyttääksenne sitä tehdäksenne työtä Minun Ruumiissani. ” 

” Kun Minä lähetän teidät tekemään jotakin, Minulla on jo mielessäni, mitkä ominaisuudet teillä 

on, jotka tulevat avaamaan sydänten ovia, Minun tavoittaakseni heidät sisältäpäin. Jokainen sielu 

on erilainen, erilaisine tarpeineen, erilaisine makuineen. Ja teidän ainutlaatuisuutenne, kun Minä 

lähetän teidät matkaan, on juuri se mitä he ovat kaivanneet. ”  

” Siispä lyhyesti, älkää huolehtiko hyvältä näyttämisestä. Keskittykää Minun läsnäolooni sisällänne 

ja viekää se muille. Silloin te tulette täyttämään Minun syvimmät haluni teitä varten. Te kaikki 

olette tulossa ulospäin tavoittamisen ajankohtaan, muiden luo menemisen. Olkaa aitoja, Olkaa 

Minun ja kaikki muu loksahtaa paikoilleen. ”  

” Minä siunaan teidät nyt löytämään itsestänne sen ainutlaatuisuuden ja antamaan sille äänen 

tavoittaa maailma Minulle. Amen. ”  

 

 

522. Jeesus selittää… Viha, Pelko & Juoruilu ovat Demonien Energian lähteitä 

 
VIHA, PELKO & JUORUILU OVAT DEMONIEN ENERGIAN LÄHTEITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Heinäkuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Sinun luottamuksesi on niin tärkeää Minulle, Minun rakkaani. Niin paljon Minä 

haluan tehdä sellaista, joka vaatii sinun uskoasi Minuun ja itseesi. Niin paljon. Ja Minä näen, että 

sinä teet urheita ponnistuksia hylätäksesi epäuskosi. Tämä on kovin Minua miellyttävää.”  

”Minä rakastan sitä, kun sinullekerrotaan jotakin törkeää ja sinä vastaat, ”No niin… Hän voi tehdä 

mitä tahansa Hän haluaa, jopa työskennellä minun kaltaiseni astiaparan kanssa.” Minä rakastan 

sitä, kun sinä sanot sen, koska se osoittaa Minulle, että sinä olet antautunut Minun tahdolleni ja 

miellyttämään Minua, ei väliä kuinka mahdottomalta se näyttää. Sinun itseluottamuksesi Minuun 

saa Minun sydämeni turpoamaan ilosta.”  

( Clare ) Olen niin iloinen, että voin tuoda Sinulle iloa, Jeesus.  

( Jeesus ) ”Voi, sinä tuot, paljon iloa. Jopa haurauden sielujen kanssa työskenteleminen, menet 

ulos omille teillesi ja saat heidän olonsa mukaviksi ja korjaat tekemäsi virheen.”  
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( Clare ) Tässä Hän viittaa tilanteeseen tänään, jossa minä tavallaan tulin kärsimättömäksi ja tein 

huomautuksen. Näin, että se loukkasi jotakin ja tulin takaisin ja pyysin anteeksi jälkeenpäin, 

huokaus. Joka tapauksessa…  

( Jeesus ) ”Ihmiset ovat niin tärkeitä Minulle. Kaikista asioista mitä sinä teet, sielujen 

lohduttaminen tuottaa Minulle eniten helpotusta. Niin monet ovat loukkaantuneet, eikä heillä ole 

ketään rohkaisemassa heitä. Tämä on sinun kutsumuksesi. Olipa se laulu tai puhuttu sana tai 

kirjeet, se on sinun kutsumuksesi; lohduttaa heitä Minun puolestani.”  

”Minä tunnen kipua yksinäisyyden ja syrjäytymisen vuoksi, jota Minun ihmiseni tuntevat, koska he 

eivät tunne Minun luonnettani. Jos he vain tietäisivät, kuinka paljon Minä välitän, Clare. Jos he 

vain tietäisivät. He eivät olisi peloissaan tulla Minun luokseni, he eivät olisi peloissaan kuullessaan 

Minua. Tiedätkö, että se on ongelma numero yksi Minun lapsillani kuulla Minua? He ovat 

peloissaan tuomitsemista ja nuhtelemista.” 

”Ja se on NIIN kaukana Minun todellisesta luonteestani. Lasta tai rikkonaista sielua ei moitita, 

häntä lohdutetaan. Se on Minun sydämeni mukaista, mutta niin harvat tietävät sen. Jopa he, jotka 

epäilevät sitä, ovat silti peloissaan.”  

”Minä todella haluan parantaa tämän. Se vaivaa Minua kaikkein eniten. He eivät tunne Minun 

luonnettani ja kun jaat asioita, se on helpottanut murtamaan erillisyyden muurin, jonka he ovat 

pystyttäneet. Jopa Satanistit. He ovat uskoneet valheita Minusta ja heidän käyttäytymisensä 

perusta on väärä esitys Minun luonteestani ja todellisesta myötätunnostani heitä kohtaan.”  

”He ovat todella haavoittuneita ja käveleviä kuolleita, eikä ole ketään kaatamassa öljyä heidän 

haavoihinsa. Jos he ymmärtäisivät, kuinka paljon Minä välitän heistä, he kääntyisivät pian pois 

Saatanasta. Mutta heillä ei ole aavistustakaan siitä, että Minä olen Armon Jumala, täynnä 

myötätuntoa ja parantamisen lahjoja heidän sydämilleen ja sieluilleen. Vihollinen on aivopessyt 

heidät, hän on valheiden isä ja hän on täysin vääristellyt sen, Kuka Minä Olen.”  

”Ihmiset tulevat sinun kanavallesi löytääkseen Minut, oppiakseen Minusta, nähdäkseen kuinka 

Minä tunnen heitä kohtaan, katsomalla sinua. Sinun läpinäkyvyytesi on aivan äärimmäisen 

tärkeää. Mikään ei miellyttäisi Minua enemmän, kuin vain yksikin sielu näkee ja kuulee Minut 

sellaisena kuin Minä olen. Ja kuitenkin, Minua on siunattu sadoilla nyt, he ymmärtävät Minut ja 

Minun hyvin todellisen tarpeeni heidän seuraansa.”  

”Minusta on raastavaa katsoa sielun vieressä ja katsoa heidän kärsivän, tietäen, että jos he vain 

tavoittaisivat Minua, Minä voisin lohduttaa heitä ja parantaa heidät. Se loukkaa Minua, myös, että 

he eivät ymmärrä, että synti on niin heitä vahingoittavaa. Ei niin että Minä olen ankara 

työnjohtaja, joka haluaa Minun oman tahtoni. Minä en ole edes niin kova kuin sinä voit olla 

työntekojöidesi kanssa.”  

( Clare ) Auts.  

( Jeesus ) ”No, Minä näen heidän sydämiinsä ja mikä heitä vaivaa.”  

( Clare ) Saanko minä tämän lahjan, niin että en loukkaa ketään? 

( Jeesus ) ”Ole aina epäluuloinen vihaa ja oikeamielistä närkästystä kohtaan. Monta kertaa 

vihollinen on provosoimassa sinua oikaisemaan jotakuta – kun he ovat jo rikkinäisiä sisältäpäin. 
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Itsehillintäsi on Minua hyvin miellyttävää, koska Minä tiedän, kuinka paljon sinun toisinaan täytyy 

pidätellä. Ja Minä näen, että se todella on uhraus sinun puoleltasi.”  

”Mutta sinä et näe paholaisten tökkivän sinua hangoilla ja nuolilla. Provosoiden sinua vihaan, 

tyytymättömyyteen, jonka muut voivat tuntea – siten tehden heidän taakkansa jopa 

sietämättömämmäksi. Enimmäkseen Minä lähetän sinulle sieluja parantamista varten. Kyllä, he 

tarvitsevat työtä tehtäväksi. Heidän tarvitsee tehdä se hyvin. Mutta tärkeämpää on sinun 

rakastava käytöksesi tuoda heille lohtua.”  

( Clare ) Vau. Herra, auta minua siinä, pyydän.  

( Jeesus ) ”Minä autan. Joka päivä Minä koettelen sinua jollakin ja katson nähdäkseni, kuinka sinä 

tulet vastaamaan. Tuletko ottamaan syötin vai odotatko? Odottaen. Kärsivällisyys on suuri hyve, 

mitä tulee ihmisluonteeseen ja sieluihin. Kuin kala, jonka Minä hellästi nostin ylös ja laitoin 

veneeseen.” 

( Clare ) No niin, vähän selitystä tässä. Ezekiel näki unen, jossa hän oli kalastamassa joidenkin 

pastoreiden kanssa. Jeesus oli veneessä. He olivat saamassa jotakin ja vetämässä veneeseen, ilman 

juhlallisuuksia pudottamassa olento paran lujaa kannelle. Tietenkin, kala kuolisi hyvin nopeasti. 

Mutta silloin Herra oli veneessä ja Hän ojensi Hänen kätensä, hellästi nosti kalan säilytystankkiin ja 

päästäen irti hellästi ja ne kaikki säilyivät hengissä.  

( Jeesus ) ”Minä toivon, että te harjoittaisitte sitä hyvettä enemmän, ollessanne tekemisissä 

toisten kanssa. Se tulee heijastamaan paljon tarkemmin sitä, kuka Minä olen. Päivän aikana on 

useampia kertoja, jolloin ”terästyt” provosointiin asti. Jos voisit nähdä, mistä se on peräisin, et 

reagoisi niin. Pyydän, kiinnitä enemmän huomiota siihen – vihollinen varastaa energiaasi tällä 

tavalla.”  

( Clare ) Joo, olen todella naatti tänä iltana…  

( Jeesus ) ”He ruokkivat itseään vihalla, tiedäthän. Eikä vain sitä, vaan he haluavat käyttää sinua 

lannistamaan muita. Kaikin mokomin, laita oikosulkuun heidän pääsynsä sinun herkkiin kohtiisi ja 

odota Minua. Minä tulen kertomaan, mistä todella on kyse. Etkö haluaisikin sitä enemmän kuin 

reagoida ja joutua pidättelemään sitä?”  

( Clare ) Kyllä Herra, todella haluaisin. Kiitos Sinulle, minä tarvitsen tätä apua.  

( Jeesus ) No niin, siksi me puhumme siitä. Minä tunnen sinun sydämesi ja haluan tyydyttää halun 

huolehtia muista. On vaikeaa, hyvin vaikeaa tehdä tekemättömäksi epäreilu tai ei-ajankohtainen 

kommentti. Se kirpaisee toista henkilöä ja he reagoivat lannistumisella ja torjunnalla. Se on 

viimeinen asia, mitä he tarvitsevat.” 

( Clare ) No niin, olen ajatellut tilannetta, johon törmäsin tänään. Ja minä vain aprikoin, mitä pitäisi 

tehdä.  

( Jeesus ) ”Sinä voisit laatia perussäännöt ja antaa heidän huomata, kuinka asioiden väliset 

vuorovaikutussuhteet vaikuttavat heidän elämiinsä. Mutta pysy poissa tuomitsemisesta tai he 

eivät kuule sinua. Sinulla on ollut paljon kokemusta seurauksista, kun olet ollut kriittinen muita 

kohtaan. Sinä tiedät hyvin, kuinka se aukaisee oven. He eivät. Se ei ole heidän universumissaan, ei 

sillä tavalla. Ja lisäksi, he eivät näe, kuinka paljon he tekevät sitä. Aivan kuten sinä, sinä et tiennyt 
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kuinka paha tämä tapa on, kunnes se tuotiin sinun huomioitavaksesi ja sitten sinä näit sen 

jatkuvasti. Se sai sinut yrittämään lopettaa.”  

”Minä vastustan ylpeää, mutta annan armon nöyrälle. Siispä, jos teillä on esteitä ja ongelmia 

elämässänne, katsokaa kritisoimisen tapaa. Ja tietenkin, erityisesti sukulaistenne kanssa ja niiden, 

joita kunnioitatte kaikkein eniten, nimittäin vanhempianne ja aviomiestänne.”  

”Minä en voi tuoda esille tätä oppituntia liian paljon, Sydänasukkaat. Monet teistä yhä heittäytyvät 

tuomitsemiseen ja kritiikkiin. Tiedättekö, että uutiset on tarkoitettu provosoimaan teitä 

tuomitsemaan, niin että ovi voi heilahtaa täysin auki sortamiselle? No niin, se on totta. Te näette 

vääristellyn raportin, demonien vaikutuksesta ja te tulette raivostuneeksi, närkästyneeksi ja 

välitätte tuomiota kyseessä oleville osapuolille. Kuitenkaan te ette tiedä mitään todellisesta 

kulissien takaisesta tilanteesta.”  

”Näin media käyttää hyväkseen mielenhallintaa muihin. Se on yksi monista tekniikoista, mutta 

sellainen, joka saa esiin vastareaktion. Siksi he repivät Presidenttiä (Trump) jatkuvasti. Siksi he 

julkaisevat pahimmat kertomukset. Ja jälleen demonit ruokkivat itseään teidän vihallanne. Se 

energia on kuin elämän verta heille. Se tulee ulos teistä ja he tarttuvat siihen ja tulevat 

voimakkaammiksi. Se on energiaa, sähköistä energiaa ja heillä on tapa sulauttaa se olemuksiinsa. 

Teidän pitäisi nähdä demonit, jotka ruokkivat itseään liikenne viivästyksillä. Te ette kirjaimellisesti 

uskoisi silmiänne.”  

”Onnettomuus luo vakavan esteen tielle ja viivästyksen ja demonien armeija tulee ruokkimaan 

itseään negatiivisella energialla. Ihmiset viimein tulevat kotiin ja he ovat lopen uupuneita vihasta. 

Tämä ei ole liioittelua – sitä tapahtuu joka päivä.”  

”Viha ja pelko ovat voimakkaita energialähteitä pahoille. Siksi he jatkuvasti provosoivat muita 

vastaaman tällä tavalla. Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu. Nyt Minä olen antanut teille 

vihjeen siitä, minne energianne menee, kun asiat eivät suju hyvin tai kun jotakin jätetään 

tekemättä tai ollaan huolimattomia. Kuinka monta kertaa tänään sinua provosoitiin vihaan tai 

ärsytykseen?”  

( Clare ) Vau. Ajattelin sitä hetken. Ja ajattelin… ehkä… viisi?  

( Jeesus ) ”Ei, kokeile seitsemän.” 

( Clare ) Seitsemän? 

”Kyllä, seitsemän ja melkein kahdeksan, mutta sait itsestäsi kiinni. Ärsytys on suuri vilkkuva 

punainen valo. Se huutaa, ”Demonista provosointia! Demonista provosointia!” Kiinnitä huomiota 

siihen, äläkä ota syöttiä. Minä puhun sinulle erityisesti niinä kertoina, antaakseni sinulle toisen 

näkökulman, niin että et kritisoi suuttuneena ketään. Jos kuulostelet varoitusta, menetät vain 

vähän energiaa viholliselle.”  

”Siispä, Minä annan teille oppiläksyn, Sydänasukkaat. Te olette maalitauluina joka ikinen päivä, 

vihan ja ylpeyden ja tuomitsemisen myrkkyyn kastettuihin luoteihin ja nuoliin. Pyydän, käyttäkää 

enemmän viisautta kuin vihollinen. Älykkäitä kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Älkää 

langetko heidän yrityksiinsä vihastuttaa teidät. Jos te luette jotakin, mikä alkaa saamaan teidät 

vihastumaan, JUOSKAA POIS SEN LUOTA!”  
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”Jos on epäoikeudenmukainen tilanne ja te tarvitsette rukouksen sitä varten, älkää menkö moniin 

yksityiskohtiin, herättääksenne vihaa muissa. Käsitelkää sitä kevyesti ja jatkakaa eteenpäin. Te ette 

oivalla, että kun te jatkatte ja jatkatte epäreiluista tilanteista, että paholaiset ovat itse asiassa 

käyttämässä teitä saamaan toiset pois tolaltaan. Te itse olette vihaisia ja välitätte sen toisille. Se on 

kuin infektio. Päivän päätteeksi te olette lopen uupuneita; te annoitte kaiken viholliselle.” 

”Kun te vastaatte rakkaudella, te laitatte vihollisen suunnitelmat varastaa teiltä oikosulkuun. Te 

näette epäoikeudenmukaisuutta ja sen sijaan, että raivostuisitte, te kysytte Herralta, ”Miksi Sinä 

sallit tämän, Herra?” On niin paljon, mitä te ette ymmärrä. On historiaa, sukulinjoja, esi-isienne 

syntejä, jotka pitävät sisällään kirouksia ja avoimia ovia. Ja jos te tietäisitte koko tilanteen, te 

rukoilisitte tilanteeseen liittyvien osapuolten puolesta, mutta ette tempautuisi mukaan vihalla ja 

tuomitsemisella. Historiaa liittyy siihen, miksi henkilö on niin monissa vaikeuksissa ja häntä 

kohdellaan niin epäreilusti.”   

”Siispä pikemminkin kuin pomppaisitte johtopäätöksiin, on parasta sanoa, ”Herra, pyydän, puutu 

asioihin tässä ja pidä minut pois epäreilusta vihasta. Minä tiedän Herra, sinä et salli näin pahojen 

tilanteiden tapahtuvan ilman mitään syytä. Sinä olet oikeudenmukainen Jumala. Pyydän, päästä 

heidät pahasta.”  

”Sitten jättäkää asia.” 

 ”Katsokaa, näin juoruketjut varastavat eniten energiaa Minun ihmisiltäni. Mehukasta uutista 

levitetään ja demonit seuraavat jälkiä, aivan kuin ne tippuisivat verta. Ne imevät sen kaiken 

sisäänsä ja kävelevät tiehensä juorupuhelusta nuorentuneina ja energisoituneina, aiheuttamaan 

lisää ongelmia. Näin he toimivat. He ottavat sen, mitä teillä oli ja provosoivat muita vihastumaan, 

sitten he ruokkivat itseään vihalla. Se on koskaan päättymätön kehä. Siksi Minä kerron teille olla 

kuuntelematta mediaa, olla juoruilematta. Se on vain yksi näiden kuolettavien tapojen 

olemuspuolista.”  

”Siispä nyt, kuinka viisaita olette ymmärtämään, mikä teillä on vastassanne tänään? Jos te olette 

oppineet, Minun rakkaat, pyydän, laittakaa se käytäntöön ja säilyttäkää energianne Minun 

työhöni. Minä tulen muistuttamaan teitä siitä, mitä Minä olen opettanut teille tänään.”  

”Minä rakastan teitä. Menkää ja olkaa niin havainnoivia ja älykkäitä kuin käärmeet. Kuitenkin niin 

helliä, että kuten kyyhkyt, te pakenette ensimmäisiä erimielisyyden ja negatiivisuuden merkkejä. 

Ja kaikin mokomin, levittäkää Minun parantamistani ja epäitsekästä rakkautta heille, jotka ovat 

haavoittuneita ja murtuneita, eivätkä ole kykeneviä toimimaan sillä tavalla kuin heidän pitäisi.” 

 

 

523. Kirje Jeesukselta… Minun suloinen Lapseni,  

Minä olen kaivannut puhua sinun kanssasi 

 
MINUN SULOINEN LAPSENI… MINÄ OLEN KAIVANNUT PUHUA SINULLE  

Jeesuksen Sanelu Clarelle, välitettäväksi yhdelle Hänen Lapsistaan, 15. Heinäkuuta, 2017.  
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( Clare ) Olen ollut yhteydessä nuoreen naiseen, joka on juuttunut todelliseen sotkuun, joka imee 

hänestä elämän päivittäin. Tämä on seurausta joistakin valinnoista, joita hän on tehnyt, joita hän 

nyt katuu. Minä rukoilin hänen puolestaan ja Herra alkoi sanelemaan kirjettä…  

( Jeesus ) ”Minun Suloinen Lapseni, Minä olen kaivannut puhua kanssasi… että sinä ja Minä 

voisimme lähentyä ja Minä voisin jakaa Minun sydämelliset haluni sinun elämääsi varten. Ensin 

Minä haluan kertoa sinulle, että tässä maailmassa ei ole mitään, mitä sinä voisit tehdä saadaksesi 

Minut rakastamaan sinua enemmän. Minä olen jo paljon yli äyräiden rakkaudessani sinun 

kallisarvoiseen, suloiseen henkeesi.”   

”Minun lapseni, Minä olen nähnyt kamppailusi ja kuullut monet itkusi elämäsi vaikeiden ja 

kivuliaiden olosuhteittesi vuoksi. Minä olen kaivannut kertoa sinulle, että Minä olen Voimallinen 

Auttamaan sinun puolestasi, mutta sinä olet nähnyt Minun käteni liikkuvan ja pelastavan sinut 

monista vaarallisista olosuhteista. Minä olen johdattanut sinut pois näistä tapahtumapaikoista, 

jotka olisivat voineet olla sinun tuhosi ja jopa ennenaikainen kuolemasi.”  

”Minä olen asettanut sinun olemukseesi niin monia lahjoja, niin monia kykyjä, niin monia armoja. 

Minä en odota sinun käyttävän niitä kaikkia kerralla tai kiireessä. Jokainen tulee paljastumaan 

aikanaan. Kuten olen työskennellyt Claren kanssa, niin Minä tulen työskentelemään myös sinun 

kanssasi. Hän aloitti elämänsä maailmassa, hyvin ylpeänä ja päättäväisenä tekemään oman 

lähtemättömän jälkensä. Minun täytyi odottaa, kunnes hän oli loppuun palanut, ennen kuin 

pystyin lähestymään häntä sillä, mitä varten hän todella oli luotu. Hän on myös oppinut, 

vaikeimman kautta, mitä tulee Minun viisauteeni häntä varten – vaikka hän taisteli Minua vastaan 

monta kertaa – Minä viimein sain hänet muuttamaan mielipidettään ja olemaan yhtä mieltä, niin 

että minä pystyin työskentelemään hänen kanssaan.”  

”Sinä olet hyvin paljon hänen kaltaisensa. Hyvin lahjakas ja määrätietoinen nuori nainen. Nämä 

ominaisuudet voidaan valjastaa tekemään suunnatonta hyvää. Mutta ensin ne täytyy valjastaa. Se 

tarkoittaa, että kaunis hevonen on vielä vihreä, eikä sitä ole vielä koulutettu vetämään Kuninkaan 

Vaunuja.” 

”Minä tiedän, että sinä kamppailet suunnasta elämässäsi. Monta kertaa Minä olen johdattanut 

sinua ja sinä seurasit; niistä kerroista Minä olen mitä kiitollisin. Toisilla kerroilla sinä olet 

kapinoinut ja mennyt omaa tietäsi. Sinä olet nyt tulossa aikaan, jolloin korjaat omien valintojesi 

satoa. Joitakin hyviä ja joitakin ei niin hyviä.”  

”Tämä on viisauden aikaa, jota Minä olen odottanut sinun elämääsi. Minä olen odottanut sinun 

kypsyvän tarpeeksi oivaltaaksesi, että et voi elää elämääsi omillasi tai sinä tulet jatkamaan 

typerien ja kivuliaiden valintojen tekemistä. Se, muun muassa, on syy, miksi Minä olen tuonut 

sinut tänne. Sinä ihmettelet, miksi vaikuttaa menevän väärin joka kerta, kun yrität tehdä oikein 

omalla viisaudellasi. Vastustusta on kyllä.”  

”Se, mitä puuttuu, on sinun luottamuksesi Minuun, kallisarvoinen tytär. Sinä yhä yrität tehdä 

asioita omalla tavallasi, voimassasi, viisaudessasi. Sinä et etsi Minua joka päivä viisauden 

saamiseksi. Sinä et mene tarpeeksi syvälle. Minä olen sallinut nämä ristiriidat tuodakseni sinut 

itsesi loppuun, niin että sinä tulet antamaan elämäsi Minun käsiini, täysin, ja sallimaan Minun 

tehdä se, mitä Minä haluan tehdä elämässäsi.”  



 
54 

 

”Sinun ei tarvitse vakuuttaa Minua kauneudestasi ja arvostasi.Minä muovasin sinut Minun omaa 

Kunniaani varten ja Minä en halua nähdä sinun tuhlaavan elämääsi vääriin käännöksiin. Siispä 

Minä olen tuonut sinut pisteeseen, missä sinä ymmärrät, että mennyt on täynnä umpikujia. Ei ole 

syntiä olla heikko, tarvita ohjausta, tarvita tukea ja tarvita rakkautta. Todellinen synti on ylpeys ja 

se, että ajattelee, että ei tarvitse näitä yleisiä inhimillisiä tarpeita; että on kykenevä tekemään itse. 

Siksi Minä olen vastustanut sinua, jopa kuten Pyhät Kirjoitukset sanovat, ”Jumala vastustaa ylpeää, 

mutta antaa armon nöyrälle.” Se on silkka totuus ja hetkinä, jolloin olet kuluttanut loppuun omat 

voimavarasi, Minä olen mielelläni tullut sinun avuksesi.”  

”Minulla on varattuna ihmeellisiä suunnitelmia sinua varten. Ihmeellisiä iloja, hyvin valoisa 

tulevaisuus. Mutta ennen kuin Minä voin toteuttaa nämä asiat, avata ovia, Minä tarvitsen sinun 

yhteistyötäsi, sekä sen, että luovutat elämäsi Minulle, et nojaudu omaan ymmärrykseesi, vaan 

nojaat täysin Minuun. Tällä tavalla kallisarvoiset lahjat, joita olen investoinut sinuun, eivät mene 

hukkaan umpikujiin, kuten menneessä.” 

”Tässä ei ole mitään vaaraa, ei mitään suojeltavaa. Kaikki, mitä sinä olet, voit luottaa Minun käsiini, 

tietäen lopussa, että olet tehnyt viisaimman valinnan. Elämäsi tulee kantamaan hyvää hedelmää, 

iloista hedelmää, tuottavaa ja syvästi palkitsevaa. Minä yksin tiedän tien, jota sinun tulee kulkea ja 

Minä pyydän sinua luottamaan Minuun, kuin et ole koskaan ennen luottanut. Minä olen asettanut 

sinut tähän tahallisesti, sillä sinulla on paljon opittavaa ja tulet oppimaan sen tässä. Jos olet 

halukas. Sinä voisit etsiä koko elämäsi viisauden lähdettä ja ohjausta ja et tulisi koskaan löytämään 

mitään niin hyvin sopivaa luonteellesi, kuin mitä sinulle on tässä annettu.” 

”Kaikki, mitä Minä pyydän sinulta, rakas lapsi, on että tunnustat, että tarvitset Minua ja 

myöntymisesi etsiä Minun kasvojani, etsiä Minun tahtoani sinua varten ja olla taipuvainen. Kun 

kuulet Minun kuiskaavan mielessäsi… pyydän, kiinnitä huomiota ja seuraa tietä, jolle ohjaan sinua. 

Käytä hyväksesi ympärilläsi olevia asioita saadaksesi pitäviä vahvistuksia, kuten Clare ja Ezekiel 

tekevät. Tällä tavalla sinä tulet TIETÄMÄÄN, että olet Minun polullani sinua varten ja Minun 

polkuni tulee AINA OSOITTAUTUMAAN PARHAAKSI. Monta kertaa Minä tulen varmentamaan 

Minun rakkauteni sinua kohtaan näiden keinojen kautta, kuin myös varoittamaan sinua, kun olet 

aikeissa tehdä väärän käännöksen.”  

”Minulla on kaikki mitä tarvitset ja saat ne pyytämällä. Pyydä aina Minua auttamaan sinua, pyydä 

aina Minua varustamaan sinut ja aina taivuta tapasi ja viisautesi Minulle. Tällä tavalla tulet 

edistymään tasaisesti OIKEAAN suuntaan elämässäsi.”  

”Älä pelkää pyytää neuvoa. Pikemminkin, ole peloissasi omaan suuntaan menemisestä ja 

poistumisesta Minun suojauksestani. Kyllä, Minä suojaan sinua ja kaipaan pitää sinut Minun 

Rakkauden siipieni suojassa. Mutta tätä varten sinun täytyy oppia kuulemaan Minun ääneni, 

”Tämä on oikea tie, kulje siinä.” Ja Minä tulen ohjaamaan päivittäin. Tehdäkseni sen sinulle 

helpommaksi, pyydä nöyryyden lahjan lisääntymistä ja oppimiskykyistä henkeä ja asiasi sujuvat 

paljon paremmin.”  

”Pyydän, ota nämä sanat sydämeesi, sillä ne ovat Minun sydämestäni sinun sydämeesi ja elämää 

sinun sielullesi. Minä olen tässä oikean kätesi puolella aina. Avaa henkiset silmäsi nähdäksesi 

Minut. Pyydä ja Minä tulen paljastamaan Minun läsnäoloni monilla eri tavoilla. Loppujen lopuksi, 

kuinka voit seurata Jumalaa, jota et voi kuulla? Minä en pyytäisi sinua seuraamaan, jos en olisi 

valmistautunut antamaan sinulle keinoja kuulla. Pyydä.” 
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”Älä ole peloissasi, Minä rakastan sinua niin kovasti, eikä mikään mitä Minä koskaan sanon sinulle, 

tule olemaan karskia, koska Minä tiedän sydämesi hellyyden. Pyydä.” 

 

 

524. Jeesus selittää… Vieraanvaraisuus & Askareet…  

Taivaassa ei ole Kruunuja puhtaasta Talosta 

 
VIERAANVARAISUUS & ASKAREET… TAIVAASSA EI OLE KRUUNUJA PUHTAASTA TALOSTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Heinäkuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Minä olen kuullut sinun kyyneleesi. Ne, myös, ovat yltäneet Minun Isäni korviin ja 

Hän säälii sinua suuresti.”  

” Minä tiedän, että sinun täytyy päättää päästäksesi pianon ääreen harjoitellaksesi, mutta sinun 

vihollisesi on myös päättänyt ohjata sinut sivuraiteelle. Siispä, pidä varasi hänen kanssaan, ettei 

hän varasta aikaa tästä. Tämä mitä varmimmin on tapa, jolla hän on kukistanut sinua vuosia. 

Voitko kuvitella, jos sinä olisit soittanut kaksi tuntia säännöllisesti viimeiset seitsemän vuotta… 

missä sinä olisit?”  

” Aloita tämä kuin uusi päivä. Ja sivuuta vihollisen vihjailut siitä, että on liian myöhäistä, pyydän. 

Hän on valehtelija, ne kaikki ovat valehtelijoita, kuitenkin Minun ihmiseni eivät sivuuta heitä. He 

kuuntelevat ja imevät näiden valehtelijoiden asenteita. Sinun täytyy olla ovelampi menestyäksesi.”  

” Tämä on hyvä aihe. Minun ihmiseni, mikä on ollut mielenne taakkana viime aikoina? Clare ei ole 

ainut – mutta hän on vain yksi Minun lasteni joukossa, ketä kohtaan vihollinen on laukaissut 

epidemian epäuskoa ja lannistavia valheita, ympäri maailmaa. Tämä on vihollisen valtava liike.”  

” Vihollinen on raskaasti lastannut teidät suurella määrällä lannistamista. Näettekö te, että he 

siirtävät myrkkynsä teihin ajatuksella ja ellette te ole tietoisia siitä, he jatkavat kasaamista, kunnes 

te haluatte antaa periksi.”  

( Clare ) Herra, minä olin surkea. Ja minulla oli sellaisia ajatuksia, mutta minä torjuin ne. Minä en 

anna periksi. Mutta kun Sinä ja Isä tulitte ja lohdutitte minua ylistyshetken aikana, minä tunsin 

oloni paljon paremmaksi.  

( Jeesus ) ” No niin, siksi Minä vahvistan ne halaukset sanalla… enemmän harjoitusta ja varuillaan 

oloa harhautusten varalta. Ne tulevat varmasti tulemaan ja näyttämään ylipääsemättömiltä ja ei-

vältettävissä olevilta. Mutta kärsivällisyydellä ja viisaalla tärkeysjärjestyksen arvioinnilla sinä tulet 

kukistamaan ne. Muista vain, kuinka hartaasti sinä haluat olla sujuva pianolla ja, että sinä voit 

saavuttaa sen tason, jos sinä tottelet siinä, mitä sinulle on kerrottu. He tulevat yrittämään varastaa 

sen sinulta, Clare.”  

” Osan sinua täytyy luovuttaa tarpeesta nähdä kaikki järjestyksessä. Ei, Taivaassa ei ole kruunuja 

puhtaasta talosta. Itse asiassa, monet, jotka pitävät talonsa tahrattoman puhtaana, tulevat 

pettymään vakavasti. Kaikki tarpeellisen ja ilmiselvän siivouksen lisäksi on hyvin usein pakko-

oireista häiriökäytöstä. Minä en tule lannistamaan sinua, Minun rakkaani. Sinä todella olet 

oppimassa päästämään irti niistä pakotuksista ja istumaan Minun jalkojeni juureen.”  
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” Minun ihmiseni, pyydän, olkaa tietoisia vihollisen taktiikoista vetää teidät pois siitä makeasta 

paikasta. Minä olen antanut teille asioita tehtäviksi, mitkä saattavat vaikuttaa 

asiaankuulumattomilta ja tarpeettomilta, mutta ne ovat täsmälleen ne asiat, joita teidän pitäisi 

tehdä toisten takia. Vihollinen yrittää vakuuttaa teille, että ne ovat mielihyvää tuovia asioita ja ne 

voidaan tehdä vasta kun teidän työnne on tehty.”  

 

” He ovat matkimassa vanhempienne ääntä kuin papukaijat ja heidän ajatteluaan, kun he 

kouluttivat teitä, kun te olitte lapsi… ”Te voitte pelata, kun askareet on tehty.” Kyllä! Tämä uppoaa 

oikein hyvin useimpiin ihmisiin. Askareet ovat asioita kuten astioiden tiskaus ja roskien vienti ulos, 

lattioiden siivous, jne. jne. kyllästymiseen saakka.”  

” Mutta Minä sanon, että teillä on velvollisuuksia – ja velvollisuudet tulevat ENSIN. Teidän 

velvollisuutenne on rakastaa Herraa teidän Jumalaanne kaikesta Sydämestänne ja kaikella 

mielellänne ja kaikella voimallanne ja teidän veljeänne kuin itseänne.”  

” Ja tämä täysin sopii mihin tahansa profiiliin, jota voidaan käyttää palvelemaan muita. Ennen 

kaikkea, tärkeämpää kuin ilma, jota te hengitätte, on rukous, ylistys, Raamatun opiskelu ja pyhä 

lukeminen. Jos te löydätte siitä mielihyvää, Saatana tulee yrittämään vääristellä sitä ja kertoa 

teille, että se kuuluu tehdä askareitten jälkeen, koska te rakastatte tehdä sitä.”  

” Posteihin vastaaminen tai rohkaisevien sanojen viestiminen muille, sairaiden luona 

vieraileminen, heidän puolestaan kaupassa käynti, istuminen ja kuunteleminen, laulujen 

kirjoittaminen ja harjoitteleminen soittamaan instrumenttiasi, kirjeiden kirjoittaminen ihmisiä 

rohkaistaksesi, innoittavan taiteen tekeminen – mikä tahansa mikä voi viestiä Minun Rakkauttani 

heille, sillä on merkitystä. Ja se EI tule askareitten jälkeen!” 

” No niin, katso kuinka sinulle on valehdeltu. Sinä rakastit soittaa kitaraa tai kirjoittaa ja käydä 

vierailemassa. Nyt vihollinen on ovelasti ottanut pois asiat, joiden tekemisestä sinä pidit ja 

samaistanut kaiken, minkä tekemisestä sinä pidät, mielihyväksi ja kieltänyt, kunnes askareet on 

tehty.”  

” Siispä, jos nautitte lahjastanne, teitä estetään tekemästä sitä, kunnes olette rättiväsyneitä ja 

lopen uupuneita talon siivoamisesta ja mistä tahansa muusta, mitä vihollinen voi lastata selkäänne 

sen varjolla, että ”askareet pitää tehdä ensin”. Saanko Minä sanoa, että voitte käyttää energian 

rippeet päivän lopussa askareisiinne?”  

” Mutta, pyydän, käyttäkää paras aikanne hioaksenne taitojanne ja palvelutoimenne 

harjoittamiseen. Tämä on ensimmäinen teidän tärkeysjärjestyksessänne.”  

” Mutta vihollinen tietää hyvin, kuinka pelata teidän syyllisyydellänne, siispä hän käyttää teidän 

hyviä aikomuksianne teitä vastaan. Pyydän, jättäkää hänet huomiotta. Jättäkää huomiotta valheet, 

että te ette ole tehneet sitä ja sitä vielä, teillä ei ole mitään asiaa soittaa kitaraa tai kirjoittaa 

internettiin. Näin hän saa teidät lopettamaan Minun palvelemiseni kaikella voimallanne, 

mielellänne ja sydämellänne. Hän ottaa leijonan osan maallisista asioista, jotka hyödyttävät vain 

teitä. Sitten hän jättää teidät rippeitten kanssa parantamaan lahjaanne. VALHEITA!”  

” Minun Ihmiseni. Älkää antako tällaisen ajattelutavan manipuloida teitä ja varastaa juuri sitä 

asiaa, jota tekemään te synnyitte vapaana vaikeuksista.”  
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” Jos te voisitte nähdä kaikki, jotka menivät hautoihinsa puhtaasta talosta, täysin täyttymättömän 

elämänsä kanssa – te olisitte shokissa. Minä en sano, että he olisivat syyllisiä jollakin tavoin, mutta 

vihollinen on käyttänyt tätä ikivanhaa taktiikkaa manipuloidakseen täysikasvuisia aikuisia 

vuosisatojen ajan. Haluatteko te jättää tämän Maapallon ilman, että teette sitä, mitä teidät on 

lähetetty tekemään?”  

” Pyydän, älkää kuunnelko näitä valheita. Minä annoin teille Martan ja Marian paljastamaan tämän 

vihollisen juonen, mutta kuinka moni on Martan puolella?” 

( Clare ) Auts. Herra, se ei ole reilua; ihmisiä ryntää taloon ja Martta tarjoaa heille 

vieraanvaraisuutta ja on lopen uupunut, kun on palvellut yksin, kun Maria saa istua Sinun 

jaloissasi? En pidä sitä reiluna… Juuri siinä vaiheessa Herra antoi minulle näyn talosta, jossa oli 

palvelijoita. He olivat laittaneet kaiken kuntoon, mutta Martta oli pakonomainen ja halusi tehdä 

sen paremmin. Ooijoi… minä tiedän miltä se tuntuu! 

( Jeesus ) ” Martalla oli kaikki apu, mitä hän tarvitsi ottaa asiat haltuun, niin että hän pystyisi 

istumaan Minun jaloissani. Mutta kuten sinäkin voit olla joskus, Minun rakkain, hän valitsi 

täydellistää kaiken… lisäten pisteitä ja pilkkuja ja aikaa tuhlaavia koukeroita, kun kaikki, mitä 

vieraat tarvitsivat, oli jo valmisteltu heitä varten. Martalla oli kaikki apu, mitä hän tarvitsi ottaa 

asiat haltuun.”  

( Clare ) No niin, se on eri näkökulma! 

( Jeesus ) ” Jos hän olisi kieltänyt itseltään pakottavan tarpeen tehdä ”paremmin” – mikä on vain 

itsekeskeinen asenne, hän olisi voinut istua kaiken sen ajan Marian kanssa, minkä hän olisi 

tarvinnut. Ongelma Martan kanssa oli, että hän halusi mennä yli ja ohi sen, mikä oli tarpeellista. 

Vieraanvaraisuuden yksityiskohdat heijastuvat emännässä ja hän halusi näyttää hyvältä, ylittää 

itsensä. Kun Minä olisin halunnut hänen lopettavan ja tulevan olemaan Minun kanssani.”  

” Kuinka monta kertaa ihmiset ovat sanoneet… ”Clare, pyydän, tule viettämään aikaa meidän 

kanssamme. Kun sinä kiireisenä teit sitä tai tätä? Siksi Minä olen opettanut sinulle 

välttämättömimmän tarjoamisen vieraille. Joka kerta, kun sinä olet ollut yksityiskohtainen, sinä 

olet menettänyt armoa ja tuhlannut energiaa, jota sinä olisit tarvinnut ollaksesi läsnä vieraillesi. 

Sinä olet hylännyt paremman osan hetkellisen, maailmallisen mielihyvän vuoksi. Tämä on niin 

tärkeää teille kaikille, rakkaat. Olkaa varuillanne, kun vihollinen syöttää teille perusteluja, miksi 

teidän pitäisi tehdä enemmän. Se varmasti on ansa. Ottakaa tilanne haltuun, tehkää välttämätön 

ja lopettakaa siihen.”   

” No niin, siinä on nyt teille. Te voitte nähdä ja reagoida vastuullisesti siihen, mitä vihollinen on 

tekemässä, kun teitä houkutellaan kiusauksilla menemään pidemmälle, kuin mitä yksinkertaisen 

vieraanvaraisuuden vaatimukset ovat.” 

” Minä tulen välittämään tämän siunauksen teille, Minun kallisarvoiseni. Minä siunaan teidät 

nähdäksenne läpi paholaisten temppujen riistää teidät pois teidän kutsumuksestanne. Minä 

siunaan teidät toimimaan asiassa ja laittamaan hänet paikalleen, sillä aikaa, kun te keskitytte 

uudelleen koko olemuksellanne siihen, mitä Minä olen kutsunut teidät tekemään.”  

” Reagoikaatte uskollisesti Minun varoituksiini, kun menette väärille raiteille. Minä rakastan teitä 

kaikkia niin suuresti ja päivittäin Minä olen vierellänne ja ajoittain Minä surukseni näen vihollisen – 

tavan, jolla hän varastaa teiltä teidän tietämättänne. Minun rukoukseni on, että te kuulostelette 
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Minun kehotustani nyt ja täytätte kutsumuksenne sallimatta hänen vetää teitä raiteiltanne 

väärällä syyllisyydellä ja harhauttamalla ajatuksianne. Jumala siunatkoon teitä, Minun lapseni. 

Minä kuljen teidän kanssanne ja Minä annan teidän tietää, milloin te menette väärään suuntaan. 

Pyydän, reagoikaa.” 

 

 

525. Jeesus kysyy…  

Oletteko haparoimassa löytääksenne Merkityksen & Kohtalon elämässänne 

 
HAPAROITTEKO TE MERKITYKSEN & KOHTALON LÖYTÄÄKSENNE ELÄMÄSSÄNNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Heinäkuuta, 2017.   

( Clare ) Herra, Sinä tulet parantaminen Sinun siivissäsi ja kaikki Sinun tapasi ovat täydellisiä. Minä 

rukoilen, että Sinä tulet antamaan meille kaikille luottamuksen lahjan ja asettamaan elämämme 

täysin Sinun kykeneviin käsiisi. Amen.  

No niin, minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, kiitoksia teille rukouksistanne. Me olemme 

auttaneet muutamia ystäviä ja kuten kaikki meistä, heillä on ratkaisemattomia ongelmia 

elämissään… josta Herra salli meidän oppia lisää.  

Jeesus aloitti… ”Minun Rakkaani, sinä tarvitset paljon kärsivällisyyttä. He ovat hankalia perään 

katsottavia. Se on kuin viemäri… pyörre, joka imee jokaisen ja kaiken kitaansa. Ulkoapäin se on 

kaunis – mutta sisältäpäin, sekasortoinen. Ja se on vaikuttanut talon rauhaan. Jotkut ovat 

lahjakkaita käyttämään kauneuttaan ja viehätysvoimaansa peittääkseen pyörteen. Mutta Minä 

toin heidät tänne paljastaakseni ja parantaakseni heidät Minun rakastaville käsivarsilleni, jos he 

ovat halukkaita.”  

”Kyllä, heidän elämiensä keskeisyys täytyy olla Minussa ja se ei tapahdu siinä mielessä, että he 

pitävät elämänsä tiukasti ja suojelevasti pois kaikesta sekaantumisesta. Ongelma siinä on, että he 

ovat oma pyörteensä - ei luopumista siitä, mitä he pitävät heidän omana suojelunaan. Eikö elämä 

olekin mielenkiintoista?”  

”Rakasta heitä vain niin kuin pystyt, mutta älä salli heidän imeä sinua heidän todellisuuteensa. 

Minä tiedän, kuinka empaattinen sinä olet ja tämä on osa ongelmaa. Tämä on sinun kotisi ja sinä 

olet herkkä sille, mitä on meneillään sinun tilassasi ja tämän kaltainen sekasorto on hyvin 

rauhattomuutta aiheuttavaa – vaikka et todella voi nähdä sitä.” 

 ”Minä en hylännyt sinua, kun olit askartelemassa omissa asioissasi. Minä autoin sinua nousemaan 

siitä kuopasta. Sinä olit halukas ja pystyit näkemään syntisi.” 

”Mutta Minun ongelmani tässä on se, että he eivät vieläkään ole halukkaita tunnistamaan 

epäjärjestyksen pidentymistä elämissään ja sitä, että he tarvitsevat apua. Minne ikinä he 

kulkevatkin, tämä pyörre kulkee heidän mukanaan.” 

”Heidän täytyy olla halukkaita, Clare. Minä en voi tehdä mitään ilman heidän halukkuuttaan.                        

Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun 

tähteni, hän löytää sen.” Matteuksen Evankeliumi 16:25  
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”Mitä siihen voi sanoa lisää, paitsi, armeliaisuus kattaa suuren määrän syntejä.”  

”Minun lapseni, matkan varrella te tulette tapaamaan sieluja, jotka ovat hyvin hämmentyneitä ja 

elävät jatkuvassa hämmennyksessä ja kaaoksessa. He menevät tilanteesta toiseen, tuoden 

mukanaan valtavan epäjärjestyksen. He voivat olla hyvin hurmaavia ja rakastettavia ulospäin, 

mutta sisäisesti he ovat kieppuvan ongelmien pyörteen vankeja, ja siitä he eivät koskaan näytä 

kykenevän vapautumaan.”  

”Ongelma tässä on halukkuus. Voivatko he kääntää elämänsä Minuun ollakseen uudelleen luotuja 

ja todella syntyä uudelleen? Vai ovatko he niin haavoittuneita, että he eivät luota keneenkään ja 

pysyttelevät siinä, mikä elämässä on lähellä heidän sydäntään.”   

”Minä olen yrittänyt vuosien aikana auttaa näitä ihmisiä, mutta todella, elleivät he ole halukkaita, 

se on tuloksetonta. Ja lopulta he siirtyvät toiseen tilanteeseen, kunnes toiset väsyvät heihin 

myös.”  

”Ymmärrä, Minä haluan auttaa heitä – koko Minun sydämestäni Minä haluan auttaa heitä. Mutta 

he eivät ole halukkaita päästämään irti ja antamaan Jumalan tehdä se. Ja valitettavasti saattaa 

olla, että he eivät koskaan ole halukkaita päästämään irti ja antamaan Jumalan tehdä se. Nämä 

ovat heitä, jotka tulevat traagiseen loppuun, siinä mielessä, että kaikki, mitä he olisivat voineet 

olla, vihollinen on varastanut heiltä, jatkuvien ongelmien ja puolustavan ajattelun vuoksi.”  

”Monella teistä on tämän kaltainen tausta, mutta te annoitte itsenne Minulle. Ja nyt te olette uusi 

luotu olento. Se on AINOA ero teidän ja niiden välillä, ketkä eivät halua antautua Minulle, vaan 

heidän täytyi pitää itsensä täydellinen kontrolli. Valitettavasti suhteet eivät heille toimi, koska 

lopulta paheksuu ja vastustaa heidän kontrolliaan, ei väliä kuinka imartelevia ja näennäisesti 

rakastavia he saattaisivat olla.”  

”Jokainen teistä on luotu olemaan erilainen ja niissä eroissa Minä tuon sydämen suuruutta ja 

valmistelen teitä Taivasta varten. Mutta kun sielu ei tahdo taipua Minun kontrolliini, he eivät 

myöskään tule taipumaan puolisonsa kontrolliin ja tulevat löytämään itsensä jatkuvasta elämän ja 

kuoleman kamppailusta, vain hengittääkseen, kunnes te olette täydellisesti loppuun palaneita. 

Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu.” 

”Minä rakastan heitä niin kovasti, että Minun sydämeni särkyy joka kerta, kun taas uusi 

mahdollisuus heille epäonnistuu. Seinät, jotka kaatuvat päälle samalla tavalla kuin tornado.”  

”Jos te voisitte nähdä tämän, kuten Minä näen sen, te näkisitte elektromagneettisen energian 

muodon eristävän henkilön. He eristäytyvät enemmän ja enemmän todellisuudesta, 

puolustautumalla mitä tahansa vastaan, mikä uhkaa heidän turvallisuusjärjestelmäänsä. Siispä 

ongelma jatkuu ja jatkuu, kunnes ei ole mitään keinoa tavoittaa heitä. Mutta jatkaessaan 

rakkauden ja hyväksynnän etsimistä, he törmäävät tiiliseinään, kun he eivät voi kontrolloida toista 

henkilöä, saamalla heidät myöntymään heidät katsomaan elämää heidän tavallaan. Niinpä 

avioliittoja epäonnistuu, ystävyyssuhteita epäonnistuu ja he jatkavat eteenpäin, vieden tämän 

sisäisen kaaoksen mukanaan.” 

”Se, mitä Minun täytyy tehdä auttaakseni heitä, uhkaa heidän puolustusjärjestelmäänsä, siispä he 

juoksevat Minua pakoon. Minulla on vain sääliä heitä kohtaan, mutta Minä olen erityisen 

suruissani siitä epäjärjestyksestä, mitä he saavat aikaan muiden elämissä. He eivät voi nähdä tätä, 
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koska heidän tunteensa ovat lukkiutuneet tähän kieppuvaan itsepuolustuksen ja omissa asioissa 

askaroivien ajatusten pyörteeseen, joka heijastaa heille takaisin sen, mitä he haluavat nähdä.”  

”Rakkaat, ellette te ole halukkaita luopumaan elämistänne, Minä lupaan teille, että te tulette 

menettämään sen. Tällä Minä tarkoitan, että ei kuoleman kautta, vaan kohtalon menetyksen 

kautta. Se, mikä olisi voinut olla teidän, vaati luopumista ja muutosta. Se vaati pyörteen loppua ja 

ilman että haluatte luopua siitä, saadaksenne sen, mitä Minä haluan antaa teille, se tulee 

kontrolloimaan teitä loppuelämänne ajan.” 

”Ja se, mitä Minä olen sanomassa, on että demonit ovat istuttaneet nämä perustelut eristääkseen 

teidät siitä, ketä te voisitte olla, mitä teidät on luotu tekemään, kun samaan aikaan he kasvattavat 

teidän itseluottamustanne, että te olette aina älykkäämpiä kuin muut ja oikeassa. Sen vuoksi 

teidän ei tarvitse kuunnella heidän neuvonpitoaan. Näin he eristävät teidät ja saavat teidät ja 

saavat teidät haluamaan kontrolloimaan muita katsomaan elämää teidän pyörteestänne käsin. 

Tämän vuoksi avioliittoja epäonnistuu.” 

 ”Mikä on ratkaisu?Rukoilkaa näiden sielujen puolesta, että he viimeinkin tunnistavat sairautensa 

ja eristävän elämäntapansa ja että heillä on rohkeutta sallia Minut elämiinsä, repimään se hajalle, 

pala palalta, ja rakentamaan se Minun viisaudellani ja hyvällä todellisuudella siitä, ketä he ovat 

Minulle.Siten asettaen heidät oikealle polulle täyttymykseen ihmissuhteissaan ja kohtaloissaan. 

Rukoilkaa ja kohdelkaa heitä suurella rakkaudella, ei tuomiten, vaan tietäen, että kuka tahansa 

teistä on kykenevä menemään harhaan tällä aivan samalla ja traagisella tavalla, jopa huomenna.”  

”Yksi varma merkki on, että huolimatta tilanteensa todellisuudesta, ulospäin he aina esittävät, että 

heillä on kaikki kontrollissa, esittävät täydellistä järkeilyä ja heillä on aina vastaus, huolimatta 

meneillään olevasta pyörteestä, joka riehuu sisällä. Ja kyllä, lääkitys voi auttaa, mutta se on 

enemmän tahdon asia, halukkuuden laskea suojukset ja ratkaista ongelmat. Ja jotkut eivät halua 

ottaa vastaan lääkitystä, koska he ovat vakuuttuneita, että te olette väärässä.”  

”Minulla ei ole mitään masennuksen estolääkitystä vastaan, kun se on tarpeellista. Se on 

kemiallinen ruumiin asia, samoin kuin jos syötte jotain väärää ruokaa ja saatte närästystä. Tai 

aivan kuin lääkäri määrää teille sydänlääkityksen – siinä ei ole ongelmaa. Olisi parasta, jos te 

tulisitte Minun luokseni ja Minun parannettavakseni näistä asioista. Mutta jos Minä en salli sen 

tapahtua ja Minä en tee sitä, Minulla ei ole tunnontuskia salliessani teidän ottaa lääkitystä. Tämä 

on VALTAVA väärinkäsitys Kristuksen Ruumiissa.”  

”Ja se, mitä Minä haluaisin teidän ymmärtävän, on että on aikoja, jolloin Minä en paranna sielua, 

koska he esirukoilevat muiden puolesta. Ja tämä on kärsimystä. Ja on toisia aikoja, kun heidän 

elämissään on suurta ylpeyttä ja he ovat joutuneet turvautumaan lääkitykseen, koska Minä en 

parantanut heitä, se on nöyrryttävä prosessi. Demonit ovat liittäneet lääkitykseen niin paljon 

syyllisyyttä, väärää syyllisyyttä, pitääkseen ihmiset pois saamasta sitä apua, mitä he tarvitsevat. Ja 

tämä voi saada aikaan sen, että he ovat niin haavoittuneita, että he eivät koskaan tule täyttämään 

kohtaloitaan Minussa, vaan ovat aina vaivaantuneita.”  

”Maailma on täynnä näitä sieluja, rakkaat. He loistavat aina niin kirkkaasti ulkopuolelle, mutta 

sisäisesti he jatkuvasti ovat romahtavia sotkuja, haparoiden tarkoitusta ja kohtaloa elämissään.”  

”Sallikaa tämän olla oppitunti teille kaikille pienemmässä mittakaavassa. Olkaa halukkaita 

”löytämään” – se tarkoittaa, olkaa halukkaita siihen, että teidän vikanne paljastetaan, niin että 
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teidät voidaan vapauttaa niistä. Sillä Minä olen jatkuvasti jalostamassa teitä Minun suuressa 

rakkaudessani ja omistautumisessani.”  

”Minä kaipaan tehdä teidät valmiiksi Taivasta varten ja jopa tyydyttää teidän toiveenne tässä 

elämässä. Siispä älkää koskaan pelätkö antaa Minun paljastaa elämissänne asioita, jotka teille 

täytyy muuttaa mennäksenne eteenpäin. Niille teistä, jotka olette joutuneet tähän ansaan, teillä 

on päätös tehtävänä. Katsokaa taaksepäin elämänne hedelmiä. Onko siinä rauhaa ja 

onnellisuutta? Vai epäonnistuminen toisensa perään. Minä haluan muuttaa sen, mutta teidän 

täytyy olla halukkaita. Minä olen tässä teidän oikean kätenne puolella kulkemassa kanssanne. 

Pyydän, älkää kääntykö poispäin Minusta enää.” 

 

 

526. Jeesus sanoo… Tietäkää, että Minulla on teidän elämänne täysi Hallinta… 

Menkää nyt & RAKASTAKAA 

 
MINULLA ON TEIDÄN ELÄMÄNNE TÄYSI HALLINTA… MENKÄÄ NYT & RAKASTAKAA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Heinäkuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Missä usko on puutteellista, siellä liha ottaa vallan. Ilman uskoa, mitä Minä voin 

tehdä? Kun sielu välttämättä luottaa omiin avuihinsa, eikä katso Minuun auktoriteettina, he 

ottavat itselleen koko loukkaantumisten maailman. Kukaan ei voi kattaa itseään riittävästi, Clare. 

Ei kukaan. Ei vaikka he yrittäisivät kuinka kovasti, jotain muuta aina nousee pintaan. Minä yksin 

voin kontrolloida sen, mitä sielu ei voi käsitellä. Siksi on niin välttämätöntä tulla Minun luokseni 

suojelua ja terveyttä saadakseen.”  

”Minä olen teidän Isänne. Mitä ikinä te tarvitsettekin, Minä en ole rajoittunut, niin kuin teidän 

maalliset isänne olivat. Ei, Minulla on kaiken täydellinen hallinta, mikä tapahtuu tai ei tapahdu 

teille. Se, mitä Minä sallin, on aina teidän parhaaksenne; aina ja ikuisesti. Monet teistä ovat 

tehneet suostumuksia Minun kanssani hengessänne ja kuitenkaan ette ole tietoisia niistä 

älyllisesti. Se voi, ajoittain, olla kivuliasta – kun te ette ymmärrä, miksi Minä sallin hirveitä 

olosuhteita.” 

”Muistakaa, että kun tapahtuma sattuu, se ei vaikuta vain ainoastaan teihin. On monia 

olosuhteiden kerroksia. Jos te olette antaneet sydämenne toisen puolesta rukoilemiseen, monta 

kertaa se tapahtuma liittyy heihin, heidän vakavassa puutteessaan ja te olette liikuttamassa 

vuoria.” 

”Jo ennen kuin Minä valmistin sinut äidin kohdussa, Minä sinut tunsin…” Jeremia 1:5. 

”Nyt Minä osoitan armeliaisuutta, Clare. Kyllä, kärsivällisyyttä ja armeliaisuutta – sinulta puuttuu, 

Minun rakkaani. Enemmän Minua, vähemmän sinua. Voi, kuinka Minä tarvitsen sitä, että sinä elät 

Minun rakkaudessani ja tuot sen muille. Sanat ovat halpoja, sanat haavoittavat sieluja, mutta 

rakkaus menee suoraan sydämen haavoihin, joista vain Minä tiedän.” 

”Kuinka helppoa sinulle on nähdä vikoja ja tulkita motiiveja, kun sinä et tiedä mitään, mitä sielu on 

käynyt läpi. Siksi rakkaus on turvallisin tie ihmisten sydämiin. Kun Minun rakkauteni on 
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koskettanut sielua, kuinka helppoa heidän on tuottaa Minuun.Se menee niin paljon pidemmälle 

kuin sanat; se on enemmänkin magneettinen voima. Aivan kuten magneetti vetää puoleensa 

rautalastuja, ihmisten sydämet vetävät puoleensa rakkautta ja siellä Minun rakkauteni etsii 

kaikkein haavoittuneemmat alueet parannettavaksi.”  

”Kun Rakkaus suhde on vakiinnutettu, me voimme edetä Luottamukseen. Siispä, pikemminkin kuin 

että hoidettaisiin oireita, te hoidatte sairautta – haavoittuneisuutta, kirkkojen torjumista, 

rikkonaisiaperheitä, yksinäisyyttä todelliseen ymmärtämiseen ja jopa vanhempia, jotka 

hyväksikäyttävät lapsiaan tietämättään, puhuen kirosanoja, suosien toisia sisaruksia.Nämä asiat 

menevät syvälle ja kestävät hyvin pitkän aikaa. Yleensä – ilman paranemista – on tyypillistä, että 

ne välitetään seuraavalle sukupolvelle, koska aikuiset vanhemmat eivät sitä ei koskaan ratkaisseet; 

he vain välittävät sen, kuten keskeneräisen asian lapsilleen.”  

”Te saatte selville, että eivät vain isät ole antaneet väärää vaikutelmaa isyydestä, vaan niin ovat 

äiditkin. Siksi, kun teidät nähdään jonkinlaisena äitinä, saattaa olla paljon puhdistuksen tekemistä, 

paljon syvään syöpyneitä pettymyksiä suhteessa, joka saa aikaan, että sielu ei ole luottavainen ja 

suuntaa pois auktoriteetti hahmojen luota… erityisesti äidillisten hahmojen.” 

”Sillä kaikki te Minun rakkaat, kaikki te… ottakaa sydämeenne. Rakkaus on tie sielun sydämeen. 

Rakkaus aukaisee oven, rakkaus parantaa ja vakuuttaa sielun, että Minä olen todellinen ja Minä 

olen ennen kaikkea Rakkauden Jumala. Minulle voidaan luottaa kaikkein kallisarvoisimmat avut, 

mitä sielulla on: heidän sydämensä ja heidän elämänsä.”  

”Siksi,pikkuiset, jos te haluatte edistää uskoa ja luottamusta sielun sydämessä, teidän täytyy ensin 

rakastaa heitä Minun Rakkaudellani, eikä koskaan tuomita, olla karskeja tai kriittisiä. Ei koskaan. 

Siihen mennessä, kun he kohtaavat teidät, heillä on jo ollut koko elämän pituus kritiikkiä, joka ei 

tehnyt heille yhtään hyvää, se vain ajoi heidät syvemmälle ja syvemmälle kuoppaan.” 

”Menkää siis eteenpäin, Minun valitut astiani ja rakastakaa kuten, ette koskaan ennen ole 

rakastaneet. Antakaa niin, että tekee kipeää, rohkaiskaa ja rakentakaa. Silloin sielulle tulee nälkä 

siihen, mitä teillä on sanottavana Minusta. He tulevat näkemään Minut teidän sisällänne.” 

”Levätköön tämä voitelu nyt teidän päällänne. Amen.” 

 

 

527. Jeesus sanoo… Ne, joilla on terve Silmä, pääsevät Minun Kunniaani 

 
MÄÄRÄTIETOISUUS, NÖYRYYS & KÄRSIVÄLLISYYS… NE, JOILLA ON TERVE SILMÄ, PÄÄSEVÄT  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Heinäkuuta, 2017. 

( Clare ) Herra siunaa teitä, Sydänasukkaat. Löytäköön Herra suloisen läsnäolon, kun Hän viipyilee 

kanssamme ja olkoon silmämme ainoastaan Hänessä, eikä maailman ohimenevissä turhuuksissa. 

Amen. 

Jeesus aloitti… ”Minä olen tässä. Minä olen hyväksynyt sinun katumuksesi ja tiedän, että sinä 

haluat olla kanssani pienen sydämesi pohjasta, Clare. Ja Minä olen asemoitunut tähän vierellesi ja 
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Sydämeesi, ikuisesti, vain saavuttamaan juuri sen. Minä en koskaan luovu sinusta, sen Minä lupaan 

sinulle. Joka päivä Minä odotan sinun kääntyvän pois kiusauksistasi, jotka ovat pahaksi sinulle.”   

”Joinakin päivinä sinä teet ja jonakin et tee. Me työskentelemme johdonmukaisuutta kohden. Sillä 

Minä tarkoitan kiusauksista pois kääntymistä joka kerta. Se, että ylläpidät kunnollista 

suunnitelmaa Minun ja Valtakunnan sielujen edessä, on juuri se asia, joka suojelee sinua. Silloin, 

kun sinä ylenkatsot ihmisiä, silloin Minun täytyy vetää Minun suojelukseni pois… aina niin lievästi, 

niin että sinua voidaan seuloa heikkouksillasi ja vihollisen välineillä.”  

”Clare, Minun rakkaani, sinulla menee paljon paremmin, niin paljon paremmin. Sinulla on vain 

pieni matka kuljettavana. Älä anna periksi, Minun rakkaani. Älä lannistu, älä anna periksi, 

sinnittele. Minä näytän sinulle muita, jotka todella ovat saavuttaneet toisen puolen itsensä 

kieltämisessä ja Minun rakastamisessaan enemmän kuin itseään, niin että sinä tulet 

sinnittelemään. Kaikki asiat ovat mahdollisia nöyrälle sielulle, joka on mennyt läpi nöyryytyksien 

porteista, Ilon hoveihin.” 

”Minä tiedän, että sydämesi kaipaus on tuoda Minulle onnellisuutta ja olet oikeassa pitäessäsi 

keskittymisesi siinä, mitä olen sinulta pyytänyt ja et siinä, mitä näet muiden tekevän, he ovat 

suuria pyhimyksiä. Se, mikä teki heistä suuria, oli heidän herpaantumaton tottelevaisuutensa ja 

määrätietoinen keskittymisensä. Määrätietoinen sielu kääntää huomionsa pois kaikesta siitä, millä 

on tekemistä heidän omien halujensa ja toiveidensa kanssa. He vain katsovat Minun silmiini 

tietääkseen, mikä Minun hyvä tahtoni on – ja sitten he tekevät sen, ilman valitusta tai taakseen 

katsomista.”  

”Sinä et katso taaksesi niin paljon kuin katsot sivullesi, kun jotakin hienoa roikotetaan edessäsi, 

kuin matoa koukussa. Ja sinä valitat ja puhut töykeästi, kun olet väsynyt. Kun olet hyvin levännyt, 

olet paljon huolellisempi ja vähemmän riidanhaluinen. Osa siitä, hyvin suuri osa siitä, ei lainkaan 

ole sinun aikomuksesi. Se on vain joidenkin tapa, kun he ovat kadottaneet energiansa, 

kärsivällisyytensä ja he ovat hyvin uupuneita vastuista.”  

”Siispä, mitä Minä sanon, on että se voidaan välttää, jos pidät itsestäsi asianmukaista huolta. 

Kuitenkin, kun olosuhteet alkavat olla ylivoimaisia sinulle, Minä tarvitsen sitä, että läpäiset myös 

armeliaisuuden kokeet. Voitko tehdä tämän Minulle? Voitko vain pysähtyä siihen, mitä olet 

tekemässä, tunnistaa kärsimättömyytesi ja turhautumisesi muiden kanssa, jotka vaativat sinulta 

enemmän kuin mitä sinulla on antaa heille ja kutsua Minua korvaamaan erotuksen?” 

”Sinä olet tehnyt tämän useita kertoja tämän siirtymisen aikana. Se, mitä sinulta puuttuu, on se, 

että Minä välittömästi kuulen sinua ja teen muutoksia, auttaaksesi sinua saamaan takaisin sisäisen 

rauhasi. Sinä olet epäonnistunut Minun väliintuloni tunnistamisessa ja olet myös epäonnistunut 

oivaltamaan, että kun Minä en puutu asioihin, sinua koetellaan, niin että voit läpäistä ja siirtyä 

seuraavalle kurssille. Kokeet ovat aina vaikeita. Niiden täytyy olla, että todistettaisiin, että olet 

oppinut sen, mikä on kaikkein tärkeintä Minulle. Kerros kerrokselta, Minun rakkaani. Oppiläksyt 

tulevat kerroksissa ja Minä aina valmistelen sinut etukäteen. Sinä et aina oivalla, että sinua 

koetellaan – sinä unohdat ja menetät malttisi.” 

”Sano vain Minulle, ”Voi, tämän täytyy olla testi! OK. Minä lasken sulkani maahan ja sinnittelen.” 

Ja sitten sitoudut tekemään juuri sitä. Voi sinulla tulee menemään niin paljon helpommin, 

Rakkaani. Liikkuminen aina edellyttää monia kärsivällisyyden kokeita ja on ihanteellinen aika 
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esitellä, mitä olet oppinut, ei vain ulkoisesti, vaan sisäisesti myös. Koska Minä katson sydämeesi 

nähdäkseni mitä tunnet ja kuinka käsittelet nämä ristiriidat.”  

”Niin usein näet nämä asiat vammoina. Ne eivät ole vammoja, ne ovat mahdollisuuksia harjoittaa 

suurta rakkauttasi Minua kohtaan, ystävällisyydellä ja kärsivällisyydellä muita kohtaan. Sinä todella 

toimit erittäin hyvin suurimman osan aikaa, mutta Minä tarvitsen, että sinä toimit erittäin hyvin 

KAIKEN aikaa. Sinä käsittelet sielujen kohtaloa tässä. Ymmärrä, että Minä olen lähettänyt heidät 

sinun luoksesi, että heidät tuotaisiin syvempään yhteyteen Minun kanssani. Siispä, jos 

havainnollistat Minun luonnettani heille haitallisissa olosuhteissa, he tulevat rakastamaan sinua ja 

rakastamaan Minua jopa enemmän.”  

”Jos havainnollistat turhautumisesi ja tyytymättömyytesi, haavoitat heitä ja karkotat heidät 

kauemmas Minun luotani. Siispä näet, tämä ei ole mikään pieni asia.Tämä on kriittinen asia. Pian 

sinä tulet olemaan niin vireessä Minun sydämeni kanssa heitä varten, että kiusaus ei tule edes 

käymään kimppuusi, ollaksesi kärsimätön. Sinä tulet tuntemaan vain kärsivällisyyttä sisälläsi, eikä 

kamppailuita enää ole. Sitä kohti me olemme menossa.”  

( Clare ) Olen pahoillani, Herra.  

( Jeesus ) Minä tiedän, että olet; siksi Minä ennallistan armon sinulle. Mutta pyydän, pidä silmäsi 

Minussa ja Minun haluissani sinua varten ja sivuuta likainen mato, jota vihollinen roikottaa 

kasvojesi edessä. Ajattele vain tällä tavalla: kaikki maailman asiat ovat likaisia matoja. Ne 

murtuvat, hajoavat, likaantuvat ja ne lyödään. Aina asia, mikä säilyy tuoreena ja ihmeellisenä, on 

meidän suhteemme ja Rakkautemme, jonka me jaamme, joka syvenee ja syvenee joka päivä, 

jolloin et katso sivulle, saavuttaaksesi henkilökohtaista hyötyä.”  

”Siispä Morsiamet, ne, joilla on terve silmä, ovat niitä, jotka pääsevät Minun kunniaani.”  

”Tervesilmäiselle ei Minun ulkopuolellani ole mitään heidän huomionsa arvoista. He torjuvat kaikki 

ulkoiset asiat, eivät siksi että olisivat pahoja. Ei kaikki kaunis ole pahaa. Vaan koska he haluavat 

enemmän elämää kuin ohimenevät luodut asiat voivat heille antaa. Ne luomiset ovat niin 

rajoitettuja… ja kun te tulette heidän rajoilleen, te etsitte syvempiä asioita.”  

”Kuinka paljon parempi teille on etsiä niitä syvempiä asioita ilman, että tarvitsee mennä läpi 

prosessin, jossa teidät houkutellaan pois Minun luotani kerta toisensa jälkeen? Katsokaahan, kun 

te todella kuljette tietoisuudessa siitä, ketä te olette, seisoen paljaina Minun edessäni, Minä 

suojelen teitä häiriötekijöiltä ja te lopetatte katsomasta vasemmalle tai oikealle. Mutta, kun te 

menetätte jäljen siitä, ketä te olette – todella olette, Minun edessäni – Minun täytyy muistuttaa 

teitä teidän heikkouksistanne ja Minä poistan suojeluksen aidan.”  

”On melkein kuin kaksi tietä läpäisevät toisensa. Kun te olette vakaasti vakuuttuneita 

identiteetistänne ilman Minua, siihen pisteeseen, jossa te kohtelette kaikkia ihmisiä suurempina 

kuin itseänne, vilpittömästä vakaumuksesta, ei teeskennellystä nöyryydestä – usein se risteää 

täyden kiinnostuksen menettämisen maailman kauneuksien kanssa, niistä tulee mauttomia, 

väljähtyneitä ja arvottomia teille. Sitten Minun ei enää tarvitse suojella teitä. Te olette läpäisseet 

testit. Tässä maailmassa te kuljette aikuisina, yhdellä mielellä, yhdellä agendalla, yhdellä visiolla, 

vain tuodaksenne kunniaa Minulle. Tämä on meidän päämäärämme, Minun Rakas Morsiameni. 

Tukeutukaa Minuun ja pitäkää silmänne Minussa kaikkina aikoina ja te tulette saavuttamaan 

tämän päämäärän nopeasti.” 
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528. Jeesus sanoo… Rakastakaa Lapsianne, mutta älkää painako Totuutta villaisella 

 
RAKASTAKAA LAPSIANNE, MUTTA ÄLKÄÄ PAINAKO TOTUUTTA VILLAISELLA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Heinäkuuta, 2017. 

( Clare ) Rakas Herra, täytä meidät hellällä vakaumuksella ja ehdottomalla rakkaudella, että me 

voisimme tehdä oikeita asioita lastemme kanssa… Amen. 

No niin, Sydänasukkaat, me olemme käsitelleet tilanteita, jotka ovat kivuliaan lähellä kotia ja 

tietenkin kaipaan parasta lopputulosta, mitä minun lapsiini tulee, että he löytäisivät hyvät 

puolisot. Sitten toisaalta, Jumalan ja Helvetin pelko ei ole tarpeeksi voimakas pitääkseen heidät 

puhtaina, kunnes he ovat naimisissa. Se on kivuliasta, mutta minulla ei ole muuta mitä voin tehdä, 

kuin esittää asiani ja antaa asian olla. Mutta en ole antanut asian olla. Olen kamppaillut ja tullut 

sotkeutuneeksi mahdollisuuteen, että minun aikuinen lapseni loukkaantuu jälleen. 

Olen nähnyt heidän pahoittavan mielensä vastikään ja nyt toinen tilanne on kangastamassa ja 

tunnen oloni hyvin levottomaksi. Se on häirinnyt minua niin, että viime yönä en voinut soittaa 

pianoa, menin nukkumaan aikaisin. Tänä iltana tunne taas hiipi ylleni. Voi, kuinka minä vihaan 

nähdä ihmisten pahoittavan mielensä ja tietenkin erityisesti meille rakkaimpien. Siispä olen ollut 

karski ja tuomitseva hänen kanssaan, joka ei ole perheenjäsen.  

Kuinka minä tasapainotan sen, Herra?? Sinä annat minulle viestejä Pyhistä Kirjoituksista, koskien 

väärän hengen oikaisemista ja minä teen niin rakkaudessa. Ja sitten mieleni jatkaa kulkuaan ja 

löytää toisia asenteita, jotka mahdollisesti johtavat vakaviin vikoihin, jotka voisivat aiheuttaa 

minun rakkaitteni pahoittavan mielensä pitkällä tähtäimellä. Siispä minä tuomitsen ja tuomitsen ja 

tuomitsen. Ja joka kerta, kun minä tuomitsen, Sinä sallit minulle vahingon tai kadottavan jotakin. 

Siispä minä olen sisäistänyt viestin, että olen mennyt liiallisuuksiin. Ja minä olen todella pahoillani, 

Herra, pyydän, anna minulle anteeksi.  

Jeesus aloitti… ”On hyvä kuulla sinun sanovan se. Kuinka sinä voit rohkaista jotakuta, jota sinä aina 

tuomitset? Etkö tiedä, että muut tuntevat nämä pistot, kun teet niin? Sinulla todella on paha tapa, 

kun näet, että jotakin on pois paikaltaan. Sinun täytyy rukoilla, eikä tuomita. Rukoile, älä tuomitse. 

Useimmin se johtuu siitä, kun tunnet torjuntaa ja jopa vaikka se olisi totta, sinun on parempi olla 

toiveikas ja rukoilla parasta lopputulosta.”  

( Clare ) Miten minä käsittelen tämän sisälläni olevan vajoamisen tunteen?  

( Jeesus ) ”Rukouksella.”  

( Clare ) Jeesus, pyydän, ota tämä pettymyksen ja pelon kulkutauti pois.  

( Jeesus ) ”Minä olen iloinen, että sinä tunnistit pelon.”  

( Clare ) Olen pahoillani.  

( Jeesus ) ”Oletko unohtanut, että Minä olen kontrolloimassa tässä?”  

( Clare ) Olenko?  
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( Jeesus ) ”Kyllä. Vapauta tämä Minulle ja et ole tunteen vuoristoradassa. Minä rakastan heitä 

molempia enemmän kuin sinä koskaan voisit, Clare. Molemmilla on oppiläksyjä, molemmilla on 

mahdollisuuksia, molemmat tarvitsevat suurta viisautta. Kun peräännyt siihen, kunnes sinua 

todella tarvitaan, on hyvä asia. Se tulee lisäämään rauhaa talossa ja työympäristössä. Näetkö, 

kuinka kietoutunut tähän draamaan sinä olet? Minä haluan sinun pysyvän puolueettomana 

havainnoijana, sellaisena, joka rukoilee, että taakat poistuvat ja sitten jatkaa eteenpäin. Kun 

tunnet tämän surullisuuden ja taakan, tule Minun luokseni ja salli Minun nostaa se pois hartioiltasi 

Ristille.”  

”Niin monia kertoja, Minun lapseni, teidän huolenne tulevat liian vaikeiksi kantaa ja te ette voi 

toimia. Isku vyön alle, niin sanoakseni. Minä tiedän, että te rakastatte perheenjäseniänne, mutta 

ette koskaan tule rakastamaan heitä enemmän kuin Minä. Minä haluan teidän ymmärtävän, että 

te katsotte kahta näkökulmaa, kun perheenjäsenenne ovat sekasorrossa. Ensiksikin, katsotte 

lastanne tai aviomiestänne tai vaimoanne – ja sitten te katsotte sielua. On aikoja, jolloin Minun 

täytyy työskennellä heidän kanssaan sieluna ja kyllä, se voi olla hyvin kivuliasta. Siinä tapauksessa, 

Minä pyydän teitä vapauttamaan heidät Minulle.”  

”Te ette voi käsitellä tuntemaanne kipua ja te menette liiaksi sisään tilanteeseen. Sitten se 

vaikuttaa työhön, jota teidän täytyy tehdä. Astukaa taaksepäin ja ymmärtäkää: Minä olen 

kontrolloimassa tilannetta. Koska te olette Minun, koska te Rakastatte Minua, koska te palvelette 

Minua, Minä olen mitä huolehtivaisin lapsistanne.”  

”Katsokaahan, kun te katsotte Minun lasteni perään, Minä katson teidän lastenne perään. Ja te 

ette koskaan tule olemaan kykeneviä katsomaan heidän peräänsä niin hyvin kuin Minä kykenen.”  

”Jos te katsoisitte vierasta henkilöä samassa tilanteessa, olisi helpompi katsoa sitä sielua 

objektiivisesti ja tunnustaa että tietyt päätökset tuovat tietyt seuraukset ja te toisitte taakan 

Minulle ja laskisitte sen Ristin juurelle. Mutta vanhempana ja puolisona te haluatte suojella heitä. 

Miltä? Oppiläksyiltä, joita heidän täytyy oppia?”  

”Katsokaa koko kuvaa, ei vain olosuhteita. Katsokaa kohtaloita, katsokaa Taivasta tai Helvettiä, 

katsokaa heidän tarvettaan katumukseen. Sitten sallikaa Minun toimia heidän elämissään, 

häiriintymättä suuresti, tietäen, että mitä tahansa Minä sallin, tulee muovaamaan heidän 

luonnettaan ja johtamaan kaikkein parhaisiin lopputuloksiin. Te ette voi suojata heitä seurauksilta 

tai he eivät koskaan tule kasvamaan aikuisiksi. Ja jos se on ollut teidän toimintatapanne 

menneessä, ei ihme, että Minun täytyy työskennellä heidän kanssaan, kun he ovat aikuisia. Näetkö 

sinä?”  

( Clare ) Valitettavasti, Herra. Kyllä minä näen.  

( Jeesus ) ”Minä en nuhtele sinua, Minun Kallisarvoiseni. Minä autan sinua näkemään asiat Minun 

näkökulmastani, niin että et romahda, kun kivuliaita asioita täytyy tapahtua. Vain rukoile, että HE 

tulevat saamaan tämän viestin, että miksi asiat menevät mönkään. Rukoile, että he kääntyvät ja 

katuvat, oivaltaen olevansa oikeudenmukaisen ja mahtavan Jumalan käsissä, hän on täynnä 

armoa, mutta haluaa heidän elävän Minun sääntöjeni mukaan, ei sen, mitä maailma kutsuu 

oikeaksi.”  

”Clare, Minä tarvitsen, että joku nousee puolustamaan sitä, mikä on oikeaa ja moraalista tai kuinka 

he koskaan tulevat oppimaan. Sinä olet tehnyt hyvin selittäessäsi seuraukset. Nyt astu taaksepäin 
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ja katso, mitä Minä teen tilanteessa. Salli luonteiden kypsyä ja motiivien paljastua. Salli heidän 

kasvaa aikuisiksi. Ole rakastava äiti ja salli heidän työstää intohimonsa ja elämän päätöksensä, 

sinun rukoustesi ollessa heidän takanaan. Ollen aina rakastava, hyväntahtoinen, ymmärtävä, 

tukemassa, mutta moraalinen ja sen puolesta, mikä on oikeaa Minun silmissäni. Se on kaikkein 

parhain todistus, mitä voit antaa.”  

”Minun ihmiseni, se, että sivuutatte lastenne synnit, joihin he ovat valinneet osallistua, ei ole oikea 

tapa. Moraalinne ja uskonne kanssa kompromissin tekeminen, ei ole tapa johdattaa heitä. Olkaa 

voimakkaita rakkaudessanne Minuun ja pelottomia totuuden esittämisessä, ILMAN tuomitsemista, 

mikä vain tulee ajamaan heidät kauemmas omiin tahtoihinsa. Jotkut ihmiset ajattelevat, että jos 

he elävät maailmallisempaa elämää, pitääkseen lapsensa tyytyväisinä, lopulta he tulevat takaisin.”  

”Ei, se ei ole oikea tapa. Eläkää täynnä omistautumista ja rajoja olevaa elämää, sallikaa heidän 

mollata teitä, jos tarpeen, mutta eläkää elämäänne ilman kompromisseja ja täydellä 

vakaumuksella. Sitten, kun on aika tehdä päätös tai heidän on aika seisoa Minun edessäni, te ette 

tule olemaan syyllisiä Minua vastaan toimimisesta, olemalla vapaamielinen vanhempi. Parempi 

menettää heidän kunnioituksensa, kuin heidän sielunsa. Lopulta ei tule olemaan tekosyitä, koska 

te elitte Minun elämääni heidän edessään.”  

”Toisaalta, kun te teette kompromisseja, te lähetätte kaksoisviestin ja se sallii heidän tarrautua 

kompromissiin ja oikeuttaa sen, mitä he ovat tekemässä. Näettekö rakkaat? Älkää koskaan tehkö 

kompromissia pitääksenne tai saavuttaaksenne lastenne kiintymys. Aina tehkää oikea asia ja he 

tulevat muistamaan sen kriittisinä hetkinä, kun heidän täytyy tehdä valinta.”  

”Minä olen teidän lastenne kanssa. Rakastakaa heitä, olipa tilanne mikä hyvänsä, mutta älkää 

painako totuutta villaisella.” 

 

 

529. Jeesus sanoo… Te tulette vastustamattomiksi Minulle, kun te etsitte Minua 

 
KUN TE ETSITTE MINUA… TE TULETTE MINULLE VASTUSTAMATTOMIKSI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Elokuuta, 2017. 

Clare aloitti… Minun Herrani ja Minun Jumalani, toivon, että voisin olla Sinun kanssasi ikuisesti. 

Minä kaipaan Sinua, Jeesus.  

Jeesus vastasi… ”Minä tiedän, ei kestä enää kauan.”  

( Clare ) Voi, Herra, kuinka voin uskoa sen? hupsista… (Muistan, että Hän on käsittelemässä minua 

Epäuskon vuoksi)  

( Jeesus ) ”Kyllä, meillä on ongelmia uskomisen kanssa, eikö olekin?” 

( Clare ) Väärät sanat. Olen pahoillani, Herra.  

( Jeesus ) ”Minä en vähättele sitä, kuinka sinä tunnet. Minä tiedän hyvin, että sinä kaipaat Minua, 

kuten myös Minä kaipaan sinua. Sinun on vaikeaa karsia aikatauluasi, eikö olekin?” 

( Clare ) Kovin, Herra. Kovin vaikeaa.  
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( Jeesus ) No niin, jatka yrittämistä, sinä olet lähestymässä. Ole valppaampi aamuisin. Tarkoittaa, 

silloin kun heräät.”  

( Clare ) Kyllä, voin nähdä että silloin on velttoutta. Ja vihollinen tulee yrittämään vetää minut 

sivuraiteelle. Hän teki näin tänä aamuna.  

( Jeesus ) ”Juuri näin. Ole hänen edellään, rakkain… pysy hänen juoniensa edellä. Minä kuiskaan 

korvaasi, mutta sinun täytyy kuunnella hyvin huolellisesti ja tulet välttämään kuopat, joita hän on 

suunnitellut sinulle. Jos hän voi varastaa edes yhden tunnin, hän on onnellinen – niin onnellinen 

kuin silkka korruptio voi mahdollisesti olla. Mutta vakavasti puhuen, vartioi huolellisesti 

välttääksesi hänen aamustrategiansa.” 

”Minun kauniini, Minun kyyhkyni, kuinka Minä katselen sinua päivän aikana nähdäkseni, kuinka 

monta kertaa sinun silmäsi liukuvat Minuun. Minä kuuntelen sydämesi huokailuja meidän eromme 

vuoksi – ja Minä myös ikävöin sinua. Minä myös katson sinun ajatuksiasi, askeleistasi, aikeitasi ja 

tapoja millä sinä kunnioitat Minua ja olet uskollinen Minulle.”  

”Tämä on kaikkein kivuliain ero monille teistä juuri nyt. Minä tiedän, kuinka kivuliasta se on, usko 

Minua – koska se on raastavaa Minulle ajoittain. Minä tiedän, kuinka paljon sinä taistelet 

kiusauksia vastaan vaipua epätoivoon sen ajan pituuden vuoksi, mitä sinun täytyy odottaa, ennen 

kuin Minä tulen sinua varten. Tämä on yksi syy, miksi Minä siunaan niin monia teistä uusilla 

lahjoilla, niin että te voitte tuottavasti suunnata ajatuksenne rakentamaan Minun Valtakuntaani 

tälle Maapallolle, ennen kuin teidät otetaan.”  

”Kaikilla teillä on luovia lahjoja. Ei ole yhtään Minun kuvakseni luotua ihmistä, jolle ei ole 

suotuluovuuden ihmeellisiä voimia. Pääasia, joka pidättelee teitä, ei ole se, että ette tiedä, mikä 

lahjanne on. Minä tiedän, että olen sanonut tämän teille liian monta kertaa, mutta sitä ei voi 

sanoa tarpeeksi. Teidän täytyy etsiä Minua, kunnes te löydätte Minut ja opitte kuuntelemaan 

hyvin huolellisesti pieniä vihjeitä.” 

”Minä olen sanonut myös tämän monia kertoja: Jos te näette jollakin taidon, olipa se laulaminen, 

soittaminen, tai mikä tahansa pyrkimys… saarnaaminen, opettaminen… Jos te tunnette 

värähdyksiä sydämessänne, ”Jee, toivon osaavani tehdä tuota!” teitä saatetaan aivan hyvin kutsua 

tekemään sitä. Itse asiassa, jos te olette mustasukkaisiatoisille niistä lahjoista, Minä voin kertoa 

teille varmasti, että se on sen takia, kun te ette ole työskentelemässä kovasti lahjanne kanssa; 

muuten te olisitte onnellisia kuullessanne muita ja ette tuntisi mustasukkaisuutta.”  

”Teidän täytyy etsiä Minua, kunnes te löydätte Minut. Minä vastaan epätoivoisen köyhälle sielulle, 

joka ei voi mennä yhtään pidemmälle ilman Minua. Minun sydämeni sulaa nähdessään tämän 

kaltaista omistautumista ja luopumista. Kuinka Minä voin vastustaa? Kun 99.9 prosentilla sieluista 

ei ole aavistustakaan Minusta. Siksi, kuinka Minun pitäisi reagoida, kun Minä löydän yhden, joka ei 

enää voi elää ilman Minua?”  

”Näettekö te? Te tulette vastustamattomiksi Minulle, kun elämänne laitetaan odottamaan, vain 

löytääksenne Minut, vain saadaksenne Minut.” 
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530. Varoitus Jeesukselta, Ei hyvältä näytä tässä vaiheessa 

 
VAROITUS JEESUKSELTA KOSKIEN VARJOHALLITUSTA… EI HYVÄLTÄ NÄYTÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Elokuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Menossa on elämän ja kuoleman kamppailu käännekohdassa, se tulee tuhoamaan 

tämän kansakunnan. Minä tarvitse jokaisen kärsimyksen, Clare, ja Minä tiedän, kuinka sinulla on 

ollut taakkaa yrittäessäsi tehdä kaiken, mitä Minä olen pyytänyt sinua tekemään Minun 

puolestani. Minä tiedän, kuinka sinä kärsit, koska aika liukuu sormiesi lävitse, ei väliä kuinka 

kovasti sinä yrität keskittyä. Ja sinun kiputasosi on ollut melkein sietämätöntä. Tämän myös Minä 

sallin kärsimyksenä ja olen hyvin mieltynyt sinun valintaasi laittaa tämä viesti ilmoille, ennen 

kaikkia muita asioita, joita sinä olisit voinut olla tekemässä tänä iltana.”  

”Tämä on salajuonien ja takahuone sopimusten aikaa. Yhtenä äärimmäisyytenävihollinen on 

kutonut kansakuntien ylle verkon, vetääkseen ne kaiken loppumisen konfliktiin, missä mitään 

elävää ei jää tälle planeetalle jäljelle. Toisena ovat ne, jotka haluavat tämän maan olevan 

diktatuuri, osa uutta maailman järjestystä. Mutta niin kauan kuin Minun ihmiseni kärsivät ja 

rukoilevat, Minä pidättelen sitä. Mutta Minun täytyy varoittaa teitä – tässä vaiheessa ei hyvältä 

näytä.”  

”Minun ihmiseni, monet teistä eivät ole valmiita Taivaaseennostoon. Minä olen antanut Clarelle 

näitä unia, niin että hän voisi jakaa teidän kanssanne, kuinka vaikeaa tulee olemaan niillä, jotka 

eivät ole ympärileikanneet sydäntään ja antaneet elämäänsä Minulle.”   

( Clare ) Olen pahoillani, Herra, en tunnistanut, että se oli Sinun aikomuksesi. Rakkaat, minulla on 

ollut näitä pahaenteisiä unia kuukausien ajan ja jokaisessa niistä minä etsin pakoreittiä, enkä 

koskaan löydä sitä.  

( Jeesus ) ”On totta, että Maanalainen Hallitus on suurin uhka tälle maalle tänä aikana ja Minä olen 

kutsumassa teitä kaikkia tukemaan omaa ristiänne ja mitä tahansa muuta ristiä, minkä Minä laitan 

selkäänne.”  

( Clare ) Maanalainen Hallitus (=Deep State) on Uusi Maailman Järjestys (NWO=New World Order) 

ja Obaman liittoutumat, maanalainen hallitus, joka kontrolloi asioita.   

( Jeesus ) ”Tämä aika ei kestä ikuisesti, läpimurto tulee tapahtumaan tavalla tai toisella, joka tulee 

syöksemään maanne rauhaan tai sisällissotaan.”  

”Tällä hetkellä teidän rukouksenne merkitsevät kaikkea ja ne ovat ainoa asia, joka pidättelee 

pahaa hallintoa taka-alalla. Minä olen antanut teille unia tulevaisuuden elämisolosuhteista. 

Miehet, naiset ja lapset tullaan erottamaan toisistaan ja asettamaan karanteeniin ja pitämään 

vangittuina, kunnes heidät on täysin rokotettu myrkyillä ja on määritetty, että onko heillä yhtään 

arvoa tulevalle hallinnolle – tai pitäisikö heidät raivata tieltä. Kuten on kirjoitettu: he tulevat 

haluamaan kuolemaa, mutta he eivät voi saavuttaa sitä.”  

”Suunnitelma on kehitteillä, tämän hallinnon syrjäyttämiseksi, luoda poikkeustila ja pakottaa 

ihmiset elämään varjohallitusta varten ja Uutta Maailman Järjestystä varten. Minä olen yhä 

vetelemässä naruista, Clare. Minä yhä estän heidän suunnitelmansa ja he turhautuvat. Minä teen 

sen teidän rukoustenne ja uhraustenne voimalla.”  
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”Sen pitäisi tulla ilmeiseksi hyvin pian, että tätä pahaa voimaa täytyy vastustaa ja toimia sitä 

vastaan, jokaisen miehen, naisen ja lapsen, jotka ovat Jumalan palveluksessa. Jokainen ehdokas 

pitää valita äärimmäisellä huolella, että saadaan oikeat ihmiset oikeisiin töihin. Se näyttää 

veronmaksajista musertavalta työltä – he toimivat vain sääntöjen ja valtavan väärän tiedon 

määrän mukaan, eikä sen laajan ymmärryksen mukaan, mitä todella on meneillään.”  

”Sitten on niitä, jotka tekevät yhteistyötä tämän varjovaltion kanssa ja heillä ei ole hajuakaan, 

kuinka heitä käytetään hyväksi, vastoin heidän todellista tahtoaan, jos he vain tietäisivät, mitä 

nämä pahat ihmiset ovat aikomassa. Mutta he eivät ole käyttäneet aikaa todella tutkiakseen 

valheita, siispä he ovat nielaisseet puolueen linjan vastustaakseen hyvää miestä virassa ja jatkavat 

sokeaa marssia, aiheuttaen kaaosta, myyden vapautensa prosessin kuluessa.”  

”Presidenttinne tekee kaiken, mitä hän voi tuhotakseen jokaisen jumalattoman lain, jota voidaan 

käyttää ihmisiä vastaan, että heidät voitaisiin nujertaa ja johdattaa vihollisen leiriin tai raivaamaan 

heidät tieltä hatarilla syytöksillä. Paljon Obaman infrastruktuurista on tuhottu, mutta hänellä on 

suunnattomat voimat puolellaan ja hän tulee käyttämään niitä tehokkaasti, jos häntä ei hillitä.”  

”Minun Ihmiseni, tulee olemaan aika, jolloin mikään muu ei merkitse mitään, paitsi oikea asia. 

Ruohonjuuritason amerikkalaiset tulevat olemaan varteenotettava voima, eikä kukaan tule 

kutsumaan pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi. Kuitenkaan me emme ole vielä siellä ja vastustus on 

raivokasta. Siispä Minä mobilisoin kaikki, jotka ovat halukkaita antamaan elämänsä, hillitsemään ja 

kahlitsemaan pahan voimaa.”  

”Antakaa Minulle kipunne: tunnekipunne, fyysinen ja mentaalinen kipunne. Antakaa Minulle 

turhautumisenne. Antakaa Minulle epäonnistumisenne ja menetyksenne. Antakaa Minulle 

odottamattomat tilanteet, kun teidän on pakko tehdä tiiliä ilman olkia. Antakaa Minulle kaikkenne. 

Älkää tulko epätoivoisiksi työstä, jonka olette ottaneet tehtäväksi Minulle. Se kaikki sopii toisiinsa 

kuin jättimäinen, pyhä palapeli, jolla Minä luon uuden vision.”  

”Kuitenkin, tapahtumat tulevat määrittämään, jatkuuko rauha seuraavat kaksi vuotta, vai 

heitetäänkö teidät sotaan.”  

”Minun Ihmiseni, on niin paljon parempi hyväksyä nämä ristit ilman valituksia, päättäväisesti. 

Tietäen, että Minä olen sallinut ne, ilmaistun päämäärän vuoksi - pelastaa tämä kansakunta.”  

”Te teette mahtavaa työtä viime viikkojen turhautumisinenne, menetyksinenne ja 

epäonnistumisinenne. Niin paljon on mitä ei ymmärretä siitä hyvästä, mitä te OLETTE tekemässä, 

siispä jatkakaa, pyydän. Älkää olko allapäin. Ja pyydän, tehkää nämä vapaan tahdon uhraukset niin 

anteliaasti kuin voitte, ja Minä tulen tekemään taakat keveämmiksi.”  

”Kun sinä valitat, Clare, sinä teet siitä vaikeampaa itsellesi. Yritä olla valittamatta, Minun 

Morsiameni, vain kestä nämä turhautumiset suurella tinkimättömyydellä ja anteliaisuudella ja 

kärsivällisyydellä. Minä lupaan, että sinä tulet kokemaan paljon helpotusta armeliaisuudellasi, 

kiittämisellä ja anteliaalla antamisella.”  

”Siispä, kaikissa ponnisteluissasi, rakas Morsian, Minä olen sinun kanssasi. Minä en ole hyljännyt 

sinua. Kaikessa mikä on sinun suunnitelmiasi vastaan ja kärsimyksissäsi mitä sinulla on, Minä olen 

sinun kanssasi. Ja Minä annan sinulle kärsivällisyyttä ja periksiantamattomuutta, mahtavissa, 

mahtavissa armoissa sinulle, että menestyisit ja jatkaisit kulkuasi.” 
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 ”Pyydän, tukekaa Minua rukouksillanne ja tietäkää, että teidän rukouksenne ovat voimakkaita 

tätä pahaa hallitusta vastaan.” 

 

 

531. Jeesus sanoo… Ajat ovat pimeät, mutta Jumala on Taivaassa 

 
AJAT OVAT PIMEÄT… MUTTA JUMALA ON TAIVAASSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Elokuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Ajat ovat todella pimeät, mutta toivoa on. Todellista toivoa. Sinun viestisi jälkeen, 

rukousten piikki on tarjottu Isälle. Näetkö? Sinä todella vaikutat minun ihmisiini. Älä ole peloissasi 

itkemään ja varoittamaan heitä, älä ole peloissasi.”  

”Aika ajoin on siirtymisiä, Clare. On tarpeellista vahvistaa puolustusmekanismeja ja 

hyökkäyskampanjoita vihollista vastaan ja se vaatii kaiken, mitä sinulla on antaa. Sitten on toisia, 

levon aikoja, kun voit varovaisesti palata luovaan työhösi.”  

”Minä olen nähnyt sinun kyyneleesi, Tytär. Minä tunnen sinun taistelusi. Vaikka tulisi mitä, Minä 

en luovu sinusta.”  

( Clare ) Kiitos sinulle, Herra.  

”Pyydän, Clare, älä luovu Minusta. Katso mennyttä aikaa Minun kanssani, olenko Minä koskaan 

pettänyt sinua? Enkö Minä tuonut sinut laajennetulle alueelle, suuremmalle kuin koskaan, koska 

sinä et antanut periksi?” 

( Clare ) Voi pojat, minä muistan ne ajat…  

”Sinulla on taisteluväsymystä ja olet synnistä kipeä, koska olet ollut tekemisissä liian monen asian 

kanssa itsesi ulkopuolella. Ulkoisella on vähän merkitystä. Sisäinen on se, joka on kallisarvoinen ja 

sinun ponnistelusi mennä syvemmälle, tähän rauhan paikkaan, jonka Minä tulen siunaamaan. 

Mutta älä käänny takaisin, jatka matkaa; toivoa on ja aikaa on.”  

”Jopa nyt on katumuksen aalto ja kutsu vakavaan esirukoiluun – se pyyhkii maailman yli ja Minun 

Isäni on kuulostellut näitä rukouksia. Siispä Minä sanon, toivoa on. Tarraudu Minuun, tarraudu 

Toivoon ja se ei tule tuottamaan pettymystä.”  

”Kaikki te Sydänasukkaat, lisätkää rukouksianne Amerikan puolesta ja Amerikan Maanalaisen 

Hallituksen (=Deep State) tappion puolesta, se on kokoamassa joukkojaan, mutta on nyt 

joutumassa barrikadille toisensa jälkeen, kun Meidän Isämme Taivaassa on lähettänyt enkelinsä 

keskeyttämään ja sabotoimaan heidän ponnistuksiaan.”  

”He ajattelivat, että he voisivat voittaa vaalit huijaamalla – ja ei väliä, kuinka monta väärennettyä 

ääntä he tekivät, he hävisivät. He arvelivat, no se on nyt ohi, me tulemme aiheuttamaan 

mellakoita ja saamaan aikaan epävakautta hallituksessa. Sekään ei toiminut. Ja lopuille heidän 

suunnitelmillensa on Jumala Taivaassa ja Hän on itsevaltias ja vihollinen tulee epäonnistumaan 

jokaisessa yrityksessä sovittuun aikaan asti.”  
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”Sillä aikaa, tehkää työtä, rukoilkaa ja taistelkaa kaikella voimallanne. Ja muistakaa… ihmisen pahin 

vihollinen on hän itse. Älkää niin paljon huolehtiko henkilökohtaisista vihollisista itsenne 

ulkopuolella, huolehtikaa omasta käyttäytymisestänne ja ahkeroikaa ollaksenne nuhteettomia ja 

Minun Nimeni arvoisia.” 

 

 

532. Taivas on todellinen & Pyhimykset ovat todellisia 

 
TAIVAS ON TODELLINEN & PYHIMYKSET OVAT TODELLISIA  

Clairen kokemuksia Taivaassa, 6. Elokuuta, 2017.  

( Claire ) Herra, älä uuvu loppuun meidän vikojemme kanssa, vaan varusta meidät armollasi. 

Amen.  

Oikeamielisen ihmisen rukouksella on suuri voima hallita ja minä kiitän teitä, rakkaat 

Sydänasukkaat rukouksistanne. Niillä todella on merkitystä. 

Siispä, antakaa minulle anteeksi, kun käyn läpi uudelleen ja uudelleen vastustusta ja 

koettelemuksia, mutta minun täytyy uskoa, että en ole yksin tässä ja monilla teistä on ollut 

kauheita kamppailuita lihanne kanssa ja ympäristömme kanssa, missä elämme.  

Siispä, on jälleen aika tunnustaa epäonnistumiseni. 

En voi uskoa, että vaikka yritän miten kovasti, ja on ennakkotieto, että jalkoihini on laitettu 

ansalankoja – kun herään… vaikka yritän kuinka kovasti, nämä ansalangat saavat minut ja heittävät 

minut ylösalaisin kolmelle raajalle roikkumaan – kun minun pitäisi olla rukoilemassa tai istumassa 

kosketinsoittimeni ääressä.  

No niin, rukoilen, että asettuisin aikatauluun, joka todella toimii, koska se on osa ongelmaa.  

Siispä, tunsin olevani erittäin allapäin ja kukistettu, kun olin rukouksessa. Tiesin loukanneeni 

Herraa, joten en todella odottanut näkeväni Häntä.  

Paljolti hämmästyksekseni, aloin näkemään pajunoksien hellästi menevän hiusteni läpi ja oivalsin, 

että olin kanootissa Herran kanssa ja me olimme lähestymässä Liljamatto Saarta. Tämä on paikka 

Taivaassa, minne Jeesus vie minut, kun tarvitsen sisäistä armon ja rohkeuden kunnostusta. Täällä 

minä tapaan heitä, jotka ovat juosseet kisan ja päättäneet kurssin ja ovat osoittaneet erityistä 

kiinnostusta minun elämääni.  

Paavali puhui heistä, Kirje Hebrealaisille 12:1… ”Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia 

ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa ja synti, joka niin helposti meidät 

kietoo ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa.”  

Laituri törrötti vedestä ja siinä oli pieni ryhmä pyhimyksiä, Todistajien Pilvestä, odottamassa meitä. 

Simba, minun valkea tiikerini, tassutteli laiturille ja kietoi valtavat tassunsa ympärilleni, kun 

poistuin kanootista. Aina silloin tällöin Jeesus tuo minut tälle saarelle, että tietyt todistajien pilven 

jäsenet voimistaisivat minua. Heillä on erityistä kiinnostusta minun elämääni. 
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Minä vain putosin polvilleni ja itkin, ”Olen epäonnistuja; olen pettänyt Herran jälleen.” He 

auttoivat minut jaloilleni ja halasivat minua. Minä oivalsin, että Maria, Martta ja Lasarus olivat 

siellä ja he ovat osoittaneet erityistä kiinnostusta minun kamppailuihini.  

Sanoin… ”Kiitos teille kallisarvoiset, välittämisestä.”  

Lasarus puhui ensimmäisenä… ”Kaikki me Taivaassa välitämme. Me olemme täällä palvelemassa 

muita ja auttamassa heitä läpäisemään elämän kokeet, suuremmalla menestyksellä, kuin mitä me 

läpäisimme. Me olemme Maapallolla olevien Jumalan palvelijoiden palvelijoita.”  

Juuri sen jälkeen, kun hän sanoi sen, näin itseni makaamassa selälläni nojatuolissa, aika 

lopenuupuneena itkemisestä ja epäonnistumisteni tunnustamisesta. Herra oli yrittänyt saada 

minut menemään syvemmälle katumisessani ja viimein, tänään, sain asiasta otetta ja näin, kuinka 

olin epäonnistunut monissa kokeissa – erityisesti keskittymiskykyni pitämisessä pois maailmasta ja 

pitämässä sen kaikissa teissä, minun rakkaat Sydänasukkaani.   

Mutta tällä hetkellä vallitsi rauha ja anteeksianto. Ja myötätuntoisesti Herra laittoi päähäni 

hauraan kultakruunun, jossa oli smaragdeja. Nyt, se tavallisesti tarkoittaa, että koe on tulossa. Ja 

hän antaa minulle kruunun ennen aikojaan, että tietäisin, että tulen läpäisemään sen. Siispä se oli 

hyvin lohduttavaa.  

Jeesus aloitti… ”Sinä olet taistellut jättiläistä vastaan ja se tulee kukistumaan.”  

Vastasin Herralle… ”Mutta tunnen itseni niin toivottomaksi…”  

Sen jälkeen, kun sanoin sen, Jeesuksen äiti Maria, astui eteenpäin. ”Se ei ole toivotonta, se EI 

oletoivotonta!”hän toisti. ”Se voidaan kääntää toisinpäin… armoja tullaan jakamaan sinua 

auttamaan. Kaikki Taivaassa kannustavat sinua. Sinä ET ole yksin. Jopa tämä hyvä mies on aistinut 

ahdinkosi ja haluaa auttaa. Kaikki sinun Sydänasukkaasi haluavat auttaa. He rakastavat sinua, 

Clare.”  

Ja se, mistä Maria tässä puhui, oli että eräs herrasmies saattaisi auttaa minua pianon kanssa minun 

laulussani.  

Mutta vastasin hänelle ja sanoin… ”Olen niin tumpelo.” 

Hän vastasi… ”Sitä parempi Minun Pojalleni saada kaikki kunnia. Me tulemme auttamaan sinua ja 

sinä tulet näkemään eron. Jatka itsesi vartioimista ja kuinka pitkälle menet yli 

välttämättömyyksien.”  

Joo, siinä minä todella menen sivuraiteille ja munaan sen.  

Maria jatkoi… ”Vartioi hyvin huolellisesti ja et joudu napatuksi. Vihollinen aikoo jatkaa yrittämistä 

ja ylikuormittaa sinua ja vetää sinut raiteiltasi. Älä salli sitä. Pysy tähtäimessä. Aikaa on. 

Toivottomuus on hyödytöntä; se mitä tarvitaan, on rukous ja uskollinen tottelevaisuus.”  

Sen jälkeen, kun hän sanoi sen, ajattelin, että on niin paljon opittavaa Todistajien Pilvestä ja mikä 

heidän työnsä todella on. Voin vain kuvitella, että kun he näkevät meidän kamppailevan 

pitääksemme kiinni, he huutavat Jumalaa apuun meidän puolestamme ja Hänen armonsa tulee 

pelastamaan. Ja näen Marian hyvin äidillisellä sydämellä, kuin jonkun, joka välittää syvästi meistä – 

koska hänen Poikansa välittää syvästi meistä.  
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Varmasti todistajien pilven ajatukset tunkeutuvat ilmaamme, joskus nuhdellen ja varoittaen, 

toisilla kerroilla rohkaisten… vaikka suurimmalta osalta me emme näe heitä, me tunnemme 

jumalallisen avustuksen. Ennen kääntymystäni, kun olin ”New Age”-läinen, siellä oli ihmis- tai 

eläinhahmoisia henkiä, jotka manipuloivat Maapallolla olevien elämiä. Ja heidän takanaan oli 

Saatana.  

Sitten, kun tein kääntymyksen ja minun silmäni aukesivat, siinä ovat pyhät ja enkelit, joille on 

annettu lupa katsoa kamppailuitamme. Saatanalla on väärennös jokaiselle kristillisen elämän 

taholle ja Jumalan Valtakunnalle.  

Mutta minä aina palaan erottelukyvyn käytön periaatteeseen… ”Hedelmistään te tulette heidät 

tuntemaan.”  

Kysyin Marialta… ”Sinä sanoit, että vihollinen aikoo jatkaa yrittämistä ja ylikuormittaa minut. 

Kuinka sinä tiedät, mitä vihollisella on mielessä?”  

Hän vastasi… ”Pyhä Henki välittää tiedon - Hän, joka läpäisee kaiken Taivaassa ja Maapallolla. Hän 

kuljettaa tätä tietoa, niin että ne suuren pilven jäsenet, joilla on huoli, tulevat välittömästi 

tietoisiksi, niin että he voivat seisoa takananne ja olla rohkaisuna. Me myös näemme vihollisen 

liikkeet, mutta vain Jumala Kolmessa Henkilöhahmossaan omaa tiedon siitä, mitä tulee 

tapahtumaan. Ja Pyhä Henki välittää tämän tiedon niille, jotka ovat huolestuneita. Me olemme 

sinun kanssasi, Clare. Me seisomme takanasi; sinä et todella ole yksin. Ota tämä sydämeesi, Tytär. 

Nouse ylös, jatka matkaa, voitto on Jumalan. Luota ja tottele ja se on myös sinun.”  

Tulin pois tästä suloisesta paikasta niin rohkaistuneena ja voimistuneena. Taivas on todellinen, 

rakkaat, ja niin ovat Hänen enkelinsä ja pyhimyksensä. He rakastavat meitä ja ovat kannustamassa 

meitä. Uskon, että voimakkaalla huolellaan ja rakkaudellaan meitä kohtaan he rohkaisevat armoja 

virtaamaan Isältä kärsivälle ihmiskunnalle. 

 

 

533. Jeesus sanoo… Jos sallitte, Saatana tulee varastamaan Valonne 

 
SAATANA TULEE VARASTAMAAN VALONNE… JOS SALLITTE SEN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Elokuuta, 2017.   

Jeesus aloitti… ”Sinä olet Valon olento. Sinä et ole se olento, joksi olet herännyt. Se on paholaisen 

toive ja unelma sinua varten: täysin hyljättynä, kulkemassa pimeydessä, hämmentyneenä, 

sirpaloituneena, eksyksissä. Demonit työskentelevät erittäin kovasti kutoakseen saastaisen 

valheiden peiton yllesi, niin että kun heräät, tunnet itsesi toivottomaksi.”  

”Mutta tällainen sinä OLET Minulle, tämä on todellisuus. Täynnä valoa, ylitsevuotaen toivoa, 

tukevasti Minun käsivarsieni otteessa ja armon kyllästämänä, pöytä eteesi laitettuna. Pöydällä 

täysi valikoima hedelmiä, hienoja viinejä, hunajaa Taivaan kennoista. Valo kieppuu ympärilläsi, 

toivo läpäisee itse ilmakehän, jossa olet, odotusta ja uusia alkuja tulvillaan. Sinut on kiedottu valon 

peittoon, täysin kyllästettynä armolla ja kaikki osa-alueet, mitä tarvitset luodaksesi, on 

sormenpäissäsi. Tämä todella olet sinä.Se sinä olet myös Minun käsivarsillani, tukeutuen tiukasti 
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Minuun, palaten Minun luokseni täysin sen jälkeen, kun ajatukset ovat harhautuneet, 

kytkeytyäksesi uudelleen sinun Kaiken Elämän Lähteeseesi.”  

”Sinussa ei ole ollenkaan pimeyttä, Clare, sillä Minä elän ja liikun ja hengitän sinun kauttasi. Minun 

Olemukseni on sinussa. Se, mihin sinä heräsit, oli valheiden peitto ja pimeys, vihollisen kutoma.” 

”Kaikkien Minun kenraalieni täytyy kohdata näitä valheita päivittäin ja puhaltaa ne pois uskolla. 

Minä en voi pursuta ilmoille sisältänne, kun te olette kietoutuneet pimeyteen.”  

( Clare ) Mutta Herra, eikö Sinun Valosi voita pimeyttä, kuten on kirjoitettu?  

( Jeesus ) ”Kyllä. Mutta sinun täytyy tietoisesti heittää pois valheiden viitta, nähdäksesi Valon 

pursuvan sisään. Se on sinun valintasi: olla kietoutuneena pimeyteen ja valheisiin tai heittää ne 

pois uskossa, tietäen, että Minä olen Valo ja Minussa ei ole pimeyttä ollenkaan. Sinun täytyy valita, 

mihin uskot: valheeseen vai totuuteen. Sitten sinun täytyy toimia sen mukaan ja heittää pois 

raskaat vaatteet, joilla vihollinen on päällystänyt sinut.”  

( Clare ) Ja sillä hetkellä, minä vain rukoilin lyhyen rukouksen… Jeesuksen Nimessä minä sanoudun 

irti sinun valheittesi pimeydestä ja toivottomuudesta, Saatana. Minä sanoudun irti jokaisesta 

valheesta Jumalaa vastaan ja omaksun Hänen Valonsa elämään sisälläni kaikkina aikoina. 

Vietäköön räsyt Hornaan ja loistakoon Minun Jumalani Valo… Amen. 

( Jeesus ) ”Tämä tulee auttamaan, mutta sinun täytyy tehdä yhteistyötä Valon kanssa ja kieltäytyä 

hyväksymästä yhtään päinvastaista ajatusta. Sillä he tulevat yrittämään ja yrittämään ja yrittämään 

saada edes yhden halventavan ajatuksen päähäsi. Älä salli sitä, sanoudu irti siitä. Jos et tee niin, se 

tarttuu sinuun ja houkuttelee muita pimeyksiä, kunnes olet valheiden peittämä. Tämä on 

päivittäinen ponnistus, Minun Rakkaani. Heitä pimeyden työt ja omaksu Valo.” 

”On tullut hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on meitä lähempänä nyt, kuin ensin 

uskoimme. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot, 

ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä… pukekaa 

päällenne Herra Jeesus Kristus… ” Paavalin Kirje Roomalaisille 13:11-14.  

”Vaikka Paavali puhuukin niille, jotka eivät vielä ole sanoutuneet irti synnistä, se on sama periaate. 

Mutta syntien sijaan, pimeyteen verhotut ajatukset tuhoavat. Te olette valittu sukupolvi, 

kuninkaallinen papisto, jonka Valojen Isä on synnyttänyt.” 

”Jos te sallitte sen, Saatana tulee varastamaan valonne epäuskolla. Siksi teidän täytyy olla 

kyllästettyinä Minussa eikä maailmassa. Nämä muutamat viime viikot ovat olleet erittäin uhkaavia 

kulullesi, koska sinua vaadittiin viettämään niin paljon valveillaoloajan todellisuudesta, ei Minussa 

ja Minun Valossani, vaan hämärässä, pimeässä maailmassa. Te ette voi oleskella pimeydessä ja 

tulla esiin loistaen Minun Valoani. Ei, teidän täytyy sanoutua irti pimeydestä ja omaksua Minut, 

tukeutua Minuun ja Minun lupauksiini teille koko sydämistänne.” 

”Jos te ette tukeudu Minuun, pimeys tulee tukeutumaan teihin.” 
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534. Jeesus sanoo…  

Teidän Ponnistelujanne käytetään turhauttamaan Vihollisen pahat Suunnitelmat 

 
TEIDÄN PONNISTELUNNE TURHAUTTAVAT VIHOLLISEN PAHAT SUUNNITELMAT 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Elokuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minä olen sinun kanssasi. Sinua ei tulla laittamaan häpeään; Minä olen sinun 

kanssasi. Sinä elät pimeitä ja vaikeita aikoja, jopa tällä hetkellä. Kyllä, ne ovat pimeitä ja vaikeita, 

koska niin paljon pidätellään teidän vilpittömillä uhrauksillanne. Siksi vaikuttaa niin raskaalta, 

Clare.”  

”Minun Rakkain, MINÄ EN ole hylännyt sinua. Pimeys on lisääntymässä elämässä, jota elät.”  

”SUUNNITELMIA, MAANALAISIA SUUNNITELMIA ASETETAAN PAIKOILLEEN. MUTTA ENKÖ MINÄ 

OLE TAIVAAN JA MAAN JUMALA? Ojentaisinko Minä Minun ihmiseni tälle turmiolliselle pahalle? Ei, 

Minä en ojenna. Kuitenkin se on kamppailua. Ja kun kamppailet Minun puolestani, Clare, Minä 

olen niin mielistynyt sinuun. Minä näen sinun lannistumisesi, lapsi. Minä tunnen sen voimakkaasti. 

Ja Minä olen tässä kertomassa sinulle, että seei ole ollut turhaan. Kuitenkin Minä tiedän, että tällä 

hetkellä sydämesi on rikkirevitty. Älä anna tämän repeytymän uskossasi tulla suuremmaksi. Enkö 

Minä ole tehnyt ihmeitä koko elämäsi ajan?”  

”Kyllä, todella Minä olen ja nyt ei ole poikkeustilanne, kun uskosi hiipuu. Minä en hiivu. Minä tulen 

tekemään sen, minkä Minä lupasin. Mutta Minä tarvitsen sinun yhteistyötäsi, rakkain. Minä haluan 

sinun vakaasti uskovan, että se, mistä Minä olen puhunut, tulee tapahtumaan, jos vain et anna 

periksi.”  

”Ja te muut Minun Ihmiseni, jotkut teistä kohtaavat hyvin lannistavia olosuhteita. Pitäkää tiukasti 

kiinni unelmasta. Me emme ole lopettaneet kiipeämistä vielä; me olemme yhä nousemassa ylös 

rohkeuden ja veljellisen rakkauden vuorta. Kyllä se on vaikeaa, hyvin vaikeaa ajoittain – mutta 

muistakaa, armeliaisuus voittaa aina.”  

”Se hyvä, minkä te teette, aina moninkertaistaa jokaisen ponnistelunne, jonka te laitatte siihen, se 

palautuu sellaisena, jota te ette voi edes kuvitella tänä aikana. Jokainen, joka on sitoutunut tähän 

kiipeämiseen, on saanut osan kannettavaksi, pitääkseen tämän kansakunnan pinnalla. Vihollinen ei 

voi käsittää, miksi he saavat niin paljon vastarintaa, laittaessaan suunnitelmiaan täytäntöön. 

Heidän pyrkimystensä hidastuminen myös lannistaa heitä, kuitenkaan he eivät tule 

luovuttamaan.”  

( Clare ) Hän puhuu tässä Maanalaisesta Hallituksesta (= Deep State ). 

( Jeesus ) ”Tämän maailman jumalalla on sammumaton raivo, joka ei tyydyty, vaan järjestää 

suurempia ja suurempia suunnitelmia tuhota tämä maailma ja jokaisen siinä olevan.”  

”Se, mitä Minä haluan sanoa teille kaikille, on että kaikki, mikä hidastuu elämässänne, 

ylimääräinen suunnitelmienne ja toimienne viivästyminen, on hyvin paljon suhteessa siihen, mitä 

vihollinen kärsii, mutta tietenkin paljon suuremmalla mittakaavalla. Toisin sanoen, te olette 

työskentelemässä ja melkein henkihieverissä. Tämä siksi, koska teidän ponnistuksianne käytetään 

hidastamaan ja turhauttamaan heidän pahoja suunnitelmiaan.”  
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”Kaikki Minun soturi morsiameni, jotka ovat ilmoittautuneet tähän kiipeämiseen, ovat kantamassa 

taakkoja, jotka ovat soveliaita heille – Minun voimaannuttamiseni jälkeen he voivat jatkaa. Ja se, 

mitä saadaan aikaan, on suunnaton vastustus sille, mitä Saatana haluaa tehdä. Kaikki siksi, koska 

te olette sanoneet ”Kyllä” Minulle ja tarjonneet elämänne uhraukseksi. Siksi teillä on enemmän 

kuin tavallinen määrä taisteluita ja vaikeuksia, koska te annatte polttoainetta paineeseen, jota 

saadaan aikaan, että kestettäisiin heidän agendansa.”  

”Moninkertaistakaa tämä tuhansilla ympäri maailman, lisätkää marttyyrien veri ja teillä on 

suunnaton voima, jolla käsitellä jotakin. Tämän vuoksi kirkko täytyy ottaa Taivaaseennostossa, 

ennen kuin antikristus voi panna toimeen suunnitelmansa koko laajuudessaan. Kaikki riippuu siitä 

tapahtumasta. Se tulee alkamaan siitä. Ja me pitelemme kaikkea kasassa.”  

”Siispä, älkää tulko alakuloisiksi sen kaiken raskaudesta. Minä olen valmistellut teidät tätä aikaa 

varten, riemuvoiton saamiseen pimeydestä. Minä olen teidän kanssanne ja tulen saamaan aikaan 

sen, mitä Minä olen luvannut teidän itse kunkin elämässä. Minä tulen myös varustamaan, mitä 

tarvitaan, kun te tunnette, että te ette voi ottaa enää yhtäkään askelta eteenpäin.”  

”Älkää laiminlyökö aikaanne Sydänasukkaan rukouksessa Minun kanssani aamuisin. Juokaa tästä 

elämän lähteestä voimaa ja rauhaa, ennen kuin yritätte elää elämäänne ja kaikki tulee menemään 

sujuvammin. Älkää myöskään laiminlyökö Sitomisrukousta ja ehtoollista. Nämä ovat suojeluksen 

tukipilareita, laittaaksenne vihollisen päivän agendan oikosulkuun.”  

”Minun kallisarvoiset, älkää salliko vihollisen vahingoittaa uskoanne tai älkää tulko alakuloisiksi. 

Kääntykää sen sijaan Minun puoleeni saadaksenne voimaa. Ymmärtäkää, joka taistelun, jonka te 

taistelette, vihollista hidastetaan ja estetään tuhoamasta Maapalloa. Tukeutukaa Minuun kaikella 

voimallanne ja kun näyttää siltä, että se on enemmän kuin, mitä te voitte kestää, sulkekaa itsenne 

Minuun, kunnes Minä ennallistan teidän rauhanne.”  

”Meillä tulee olemaan voitto kaikissa asioissa. Se, minkä Minä olen luvannut, sen Minä tulen 

tekemään.” 

 

 

535. HERÄTYKSIÄ & TAIVAASEENNOSTO… VAIN HEDELMÄ MERKITSEE TAIVAASSA 

 
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Elokuuta, 2017. 

Clare aloitti… Herra, pyydän, ole meidän aikamme ja sydäntemme mestari ja käännä meidät 

syvään esirukoukseen, kun Sinä kutsut meitä… Amen. 

Minä odotin niin innolla rauhallista ja rakastavaa päivää rukouksessa Herran kanssa, kun Ezekiel 

herätti minut, kun hän oli saanut sanan Herralta Taivaaseennostoa ja sen ympärillä olevia 

tapahtumia koskien, että se vaikutti olevan melkoisessa ristiriidassa sen kanssa, mitä Hän oli 

antanut minulle tähän mennessä.  

Se vaivasi minua syvästi ja minä kysyin Herralta… ”Menikö minulta jotakin ohi? Olenko minä 

kuunnellut eläinhahmoista henkeä, vainajahenkeä tai keksinyt omasta päästäni? Rakas Herra, 

pyydän, selkeytä kaikki tämä! Olenko minä niin ylpeä, että en tiedä kuinka paha minä olen ja Sinä 

täytyy tuoda minut rytinällä alas nöyryytykseen?” Kaikki nämä sanat, joita minä kuulen jatkuvasti 
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eri ihmisiltä… en kokonaisia sanoja, vain sen ytimen… ”Se on kaikkialla internetissä, 

Taivaaseennosto syyskuussa!” Eikö se kuulostakin tutulle??? 

Ja minä en todellakaan puhu monille ihmisille, varmastikaan en isolle ihmismäärälle, joka käy 

internetissä. Mutta aina silloin tällöin, se tulee esille. Ja viime aikoina, se on tullut esille liian usein 

sivuuttaakseni sen. Siispä, minä sain iskun vyön alle herätessäni ja menin paniikki, rukoilu ja 

erottelukyky-tilaan – tuntien itseni vähintäänkin epävarmaksi. Viimeinen asia, mitä ikinä haluan 

tehdä, on johtaa teitä harhaan, rakkaat Sydänasukkaat, ja jo pelkkä ajatus siitä teki minun 

sydämeni kipeäksi. Siispä, minä etsin Herraa tunteja, kunnes Hän viimein tyynnytteli minua 

tarpeeksi kuullakseni Häntä.   

Jeesus aloitti… ” En tarkoittanut, että tämä häiritsisi sinua, niin kuin se on tehnyt. Se on kärsimystä, 

Clare, syvää moraalista kärsimystä. Aikaa on vielä jäljellä, mutta kiireellisyys, jota te kaikki olette 

kokeneet, on saattamassa teitä valmiuden tilaan, koska Minä aion yllättää teidät kaikki. ” 

” Mitä Minä sanoin? ” 

( Clare ) Tässä Hän palauttaa mieleen Hänen sanansa minulle lykkäyksestä.  

” Valehtelisinko Minä sinulle? Ei, sinä tiedät, että Minä en koskaan valehtelisi sinulle, en koskaan. 

Kuulitko sinä Minut oikein? Kyllä, sinä kuulit Minut oikein. Mutta niin kauan kuin ihmiset 

hölmöilevät eivätkä kiinnitä ollenkaan huomiota näihin aikoihin, joita te elätte, Minun täytyy 

lähettää kiireellisiä herätyksiä. Sinä päivänä ei tule olemaan yhtään tekosyytä. ”  

( Clare ) Mutta Herra, Sinä olet tehnyt tätä jo vuosia nyt, ja joka vuosi sitä ei tapahdu, ja pilkkaajat 

lisääntyvät. 

” Se, myös, on Minun suunnittelemaani. Monet sanovat, että he ovat Minua varten, mutta kun 

testaan ja koettelen heitä lykkäyksillä, he kääntyvät pois häpeissään. He perustivat 

hengellisyytensä kärsimyksen pelkoon Koettelemusten Ajassa. Mutta he, jotka ovat uskollisia 

Minulle, eivät välitä, jos heitä pilkataan; he jatkavat uskomistaan vuosi vuoden jälkeen. Näetkö 

sinä eron? ”  

( Clare ) Kyllä. 

” Täytyy olla monia testauksia ja koettelemuksia, yhteensopimattomuuksia, ristiriitoja ja 

lykkäyksiä, että voidaan seuloa ne, jotka todella kuuluvat Minulle niistä, jotka yhä kuuluvat 

maailmalle. He ovat niitä, joista tulee pilkkaajia, koska Minä en ilmestynyt heidän aika-

kehyksissään. He ovat kuin siemenet, jotka putosivat matalaan maahan. Ne versovat ilolla, mutta 

kun mitään ei tapahdu, ne kuihtuvat. Kuitenkin joka sadonkorjuussa, on niitä, jotka hyvässä 

maassa olevia, jotka ottavat asiat sydämeensä ja joilla ei ole pelkoa kärsiä totuuden takia. ” 

( Clare ) Siispä, Herra… mitä tämä kaikki tarkoittaa? Ezekiel tuntee, että hän on hahmottanut 

sarjan tapahtumia, jotka eivät satu yhteen sen kanssa, mitä Sinä olet kertonut minulle. Ja sitä 

paitsi, kaikki mitä Carol ja minä saamme, ovat kiireellisempiä ja kiireellisempiä viestejä sodasta ja 

Taivaaseennostosta. 

” Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin Minun Rakkaani, nämä ovat synnytystuskia, mutta 

teidän täytyy pitää jalansija ja vakavasti rukoilla ehkäistäksenne horisontissa olevat tapahtumat. 

Minä en valehdellut, kun sanoin, että Minä annan ehdollisesti kolme vuotta. Mutta, kun elämä 

jatkuu ilman vakavaa harkintaa siitä, mikä on väijymässä, Minun täytyy muistuttaa teitä. ” 
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” Oletteko te rukoilleet intohimoisesti ehkäistäksenne nämä tapahtumat? ” 

( Clare ) Ei Herra, ei aina. Ei aina intohimoisesti, totisesti tänään rukoilin.  

 ” Se on täsmälleen sitä, mitä Minä etsin; paljon enemmän vakavaa esirukoilua sinulta ja kaikilta. 

On olemassa tiettyjä painopisteitä, jotka tulevat esiin, missä asiat voisivat kääntyä pahempaan. 

Vilpittömät ja intohimoiset rukoukset työntävät ne pois, ja nyt on aika intohimoisesti välittää 

maailmasta, niin että nämä tapahtumat voidaan ehkäistä kuten Minä haluan ne ehkäistävän. ” 

” Intohimoinen Rukous kääntää asioiden kulun. Minä kutsun teidät kaikki intohimoisesti 

rukoilemaan. Asiat jatkavat rapistumistaan ja vihollinen jatkaa jokaisen kansakunnan terveen 

järjen rapauttamista. Mutta intohimoinen rukous kääntää asioiden kulun. Me kävimme tämän läpi 

viime vuonna ja sitä edellisenä vuonna. ”    

” Siispä, aika ajoin Minun on tarpeellista muistuttaa jopa Minun hyvin tietoisia palvelijoitani ja 

profeettojani, että tilanne on yhä kriittinen. Ja niin tekemällä, he varoittavat toisia ja siitä seuraa 

syvempää rukousta ja katumusta. SITÄ Minä ajan tällä takaa. Syvemmälle menoa katumuksessa ja 

uudistettuja elämiä. ” 

” Se ei tarkoita käsillä olevan työn hylkäämistä, vaan tiettyinä aikoina teitä johdatetaan laittamaan 

kaikki sivuun ja viettämään päivä esirukouksessa. Teidän ei tule tuntea syyllisyyttä tai surkutella 

sitä, että aikaa ei jää muille töille, vaan ottakaa se taukona tulla lähemmäksi Minua ja maailman 

tilannetta rukouksen kautta. Todellakin, te olette surmaavia jättiläisiä, kun työskentelette 

tehtävissänne. Mutta Minä haluan vahvistaa teille, että ei ole merkittävämpää työtä kuin 

rukoileminen. ”  

” Sen kiertokulun aikana, että ehkä saa tehtyä sitä, mitä teillä oli sydämellänne, että tekisitte. 

Sanokaamme vaikka laulu, joka tuo sieluja lähemmäs Minua. Mutta kun te rukoilette, Minä nostan 

toisen muusikon soittamaan ja laulamaan. Tai ehkä te opetatte ja kirjoitatte. Kun menette syvään 

esirukoukseen, Minä nostan muita kirjoittajia ja opettajia tuodakseni esille samaan viestin. ” 

” Taivaan taloutta harvoin ymmärretään Maapallolla. Ei ole tärkeää, kuka tekee työn, se on aina 

Minun Henkeni, joka tekee työn. Se mikä muuttuu, on astia, jonka läpi Hän kaataa, ja kaikki 

hyötyvät siitä työstä. Kirjoittaja, joka kutsuttiin sivuun esirukoilemaan, kirjoittaja, joka kutsuttiin 

kirjoittamaan. Vain hedelmällä on merkitystä Taivaassa. Ei ole kinastelua asemasta tai kuka saa 

kunnian. Kaikki ovat tyytyväisiä, että se on tehty ja hyvä hedelmä tulee ulos. Mikään muu ei 

merkitse heille. ”  

” Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, 

eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin 

on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan. ” 1 Korinttolaiskirje 3:6 

” Tämä on se tapa, millä Minä haluan teidän näkevän sen, mitä te teette, joka päivä. Olipa se 

kärsimyksen kipua, rukoilemista, paastoamista, tai työn tekemistä, ainoa asia millä tulisi olla 

mitään merkitystä, on, että te tottelitte Minua ja sitten hyvää tulee siitä. Minkään muun ei pitäisi 

liikuttaa teitä, Minun Rakkaat. ” 
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536. Jeesus sanoo… Olet itse pahin Vihollisesi, siksi sinun täytyy tuntea itsesi 

 
OLET ITSE PAHIN VIHOLLISESI, SIKSI SINUN TÄYTYY TUNTEA ITSESI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Elokuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minä haluan teidän kaikkien ymmärtävän, että kaikilla teillä on heikkouksia. Vaikka 

olisitte syvästi omistautuneita Minulle, liha on yhä olemassa ja Saatana tulee vedättämään teitä 

kuin sätkynukkea, jos te ette tunne itseänne. Pyydän, kestäkää Minua. Minä olen puhunut tästä 

aikaisemminkin, mutta te olette itsenne oma pahin vihollinen ja Minun ja itsenne tunteminen ovat 

tärkeysjärjestyksen kärjessä, jos te haluatte kukistaa vihollisen elämässänne.”  

”On totta, että Saatanalla on röntgenkatse persoonallisuuksiinne. Hänellä on myös tiedostoja. 

Pimeyden valtakunta on hyvin järjestäytynyt. He voivat tutkia elämäänne ja kertoa 

silmänräpäyksessä, mihin laittaa ansa teidän langetaksenne siihen. Kaksi asiaa tarvitaan… Ylpeys ja 

sokeus vioillenne. Ilman ylpeyttä, te ette tule kuuntelemaan vihollista ja tekemään asioita, jotka 

vahingoittavat järjestön tarkoitusta, mihin te kuulutte. Teillä täytyy olla oikeamielisyyden asenne 

ja oikeassa olemisen tunne, kulussanne kanssani.”  

”Sielu, joka ei tunnista, kuinka haavoittuva hän on, on hyvin vaarallinen sielu. Kun ei tiedä 

epäonnistuneita unelmiaan, turhautumisiaan ja taipumuksiaan olla sokea vihollisen taktiikoille. 

Vihollisen, jolla on kyky tämän informaation tuloksena, ohjata teidät suoraan vaikeuksiin itsellenne 

ja vaikeuksiin muille.Ylpeyden tunteella ja asenteella, että olette varmoja suhteessanne Minun 

kanssani ja aina oikeassa, ja teillä on aina vastaukset – jopa silloinkin, kun ne ovat vastakkaiset 

työskentely ryhmänne johtajan opetuksia – se on avoin ovi viholliselle aiheuttaa erillisyyttä.” 

”Minun lapseni, Maapallo on kuin suuri hiekkalaatikko, ja joskus te epäkypsästi heitätte hiekalla 

toisianne. Se vaikuttaa mitättömältä. Mutta hiekan alla kuolettavat käärmeet odottavat 

kärsivällisesti juuri oikeaa aikaa, kunnes ne voivat ruiskuttaa teihin ja muihin ylpeyden, kapinan, 

omahyväisyyden myrkkyä ja se johtaa tuomitsemiseen ja haluun olla auktoriteettiasemassa ja 

muuttaa asioita oman mielenne mukaisiksi.”  

”Minun johtajani eivät ehkä ole minkään näköisiä katsottaviksi, mutta yksi asia on heidän 

puolellaan… he eivät luota itseensä. He tietävät, että he eivät ole oikeamielisiä, he tietävät 

olevansa ylpeitä ja avoimia virheille ja siksi he tarrautuvat Minuun kaikilla tavoilla. Siksi Minä olen 

laittanut heidät asemiinsa. He tietävät, että he voisivat langeta silmänräpäyksessä ja viimeinen 

asia, minkä he haluavat tehdä, on tuottaa Minulle pettymys.”  

”Toiset, jotka eivät näe heidän virheitään niin selvästi ja joilla on vahvat mielipiteet ja halu hallita, 

he ovat täydellisiä vihollisen petettäviksi. Siksi Minä koulutan jokaista teistä nöyryydessä ja 

vihaamaan itseluottamusta ja näkemään sen sellaisena, mitä se on… kuolettava ansa. Kyllä, Minun 

johtajani tekevät virheitä, hyvin inhimillisiä virheitä, mutta teidän tehtävänne on tukea heitä 

rukouksilla, niin että he eivät mene kauaksi, kun ovat tehneet jotakin, mikä ei miellytä Minua.”  

”Nämä asioiden väliset vuorovaikutussuhteet eivät ole vain ryhmille, joilla on johtaja. Nämä 

vuorovaikutussuhteet ovat sitä varten, että käyttäisitte erottelukykyä elämissänne, tekisitte 

avioliitoistanne terveitä, kasvattaisitte lapsia, etsisitte elämän polkuanne. Jos te olette 

vakuuttuneita, että te tiedätte parhaiten, te mitä todennäköisemmin tulette epäonnistumaan. 

Minä sanon mitä todennäköisemmin, koska on niitä tilanteita, jolloin te olette etsineet Minua 
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aikojen saatossa ja teillä on vahva JOHDATUS tavoitella tiettyä suuntaa. Niitä asenteita ei lasketa, 

koska te olette etsineet Minua niin kauan.”  

”Minä puhun ihmisistä, jotka tekevät elämän päätöksiä sen perusteella minkä ajattelevat olevan 

parasta, olipa kyse sitten turvallisuudesta uralla, tai valinta olla epävarmuudessa ja seurata Minua 

lähetystyön kentälle. Teidän silti pitää taipua Minun viisauteeni, ettette tekisi vakavasti väärää 

elämän päätöstä. Ei ole sen vaikeampaa ohjattavaa kuin sielu, joka on vakuuttunut olevansa 

oikeassa.Kuinka voi olla niin, te kysytte? Hyvin yksinkertaisesti, sielu, jolla on itseluottamusta, ei 

tuskaile Minun kanssani siitä, mikä suunta heidän tulisi ottaa. Pikemminkin he tuntevat itsensä 

päteviksi ja luottavaisiksi, että ovat tehneet oikean valinnan.”  

”Viisas sielu tulee ajoittain vaipumaan epäilyksiin ja pelkoihin, että he ovat valitsemassa itse, eikä 

sitä mitä Minä haluaisin heidän tekevän. Kyllä, he epäilevät. Kyllä, he pelkäävät ja se tuo heidät 

takaisin Minun luokseni erottamaan uudelleen ja olemaan ehdottoman varmoja, että Minä 

johdatan heitä ja etteivät he johda itse itseään ansaan elämissään. Näiden sielujen kanssa Minä 

voin työskennellä.”  

”Muut? No niin, on surullista sanoa, mutta Minä annan heidän maata, niin kuin ovat petanneet, 

kunnes he tulevat Minun luokseni murtuneina ja sanovat… ”Mitä tapahtui? Minä olin niin varma, 

että olin oikeassa.” Siihen mennessä, aikaa on tuhlattu, voimavaroja tuhlattu ja sielu on 

häpeissään, etteivät he etsineet Minua alun alkaenkaan, pikemminkin he epäilivät Minua 

ihmisjärkeilyllään ja laukkasivat omiin suuntiinsa. He vastustivat Minua, kun neuvoin heitä. Mutta 

nyt ainakin heillä on toinen mahdollisuus.”  

”Tietenkin kaikkein pahimpia ja traagisimpia sieluja ovat he, jotka eivät näe, etteivät he koskaan 

etsineet Minua, niinpä he syyttävät maailmaa epäonnistumisistaan ja jälleen pala suussa menevät 

toiseen väärään suuntaan. Elämiensä lopulla he ovat katkeruutta täynnä, koska kaikki, mitä he 

yrittivät, epäonnistui ja heidän elämänsä eivät täyttyneet. Kuinka traagista. Pyydän, älkää antako 

tämän tapahtua teille. Pyydän, etsikää Minua, kunnes löydätte Minut. Ja muistakaa… Minä en ole 

helppo saalis.”  

”Jotkut teistä ovat yhä kyselemässä… ”Mitä minun pitäisi tehdä?” Te ette vieläkään ole löytäneet 

paikkaanne. Jatkakaa Minun etsimistäni. Käyttäkää enemmän aikaa katumiseen ja elämänne 

syntien näkemiseen, käyttäkää enemmän aikaa levittääksenne elämänne Minun eteeni ja pyytäen 

Minua ottamaan se ylös ja tekemään se kauniiksi niin kuin sen pitäisi olla. Minä EN KOSKAAN torju 

sielua, joka etsii Minua tällä tavalla. Teidän täytyy käyttää koko erottelukykynne itsenne 

erottamiseen.”  

”Teidän täytyy olla halukkaita avaamaan ovet kaappeihin, missä luurangot ovat varastoituina. 

Teidän täytyy syvällisesti antaa anteeksi ja tietää, että valintanne ovat johdattaneet teidät 

epäonnistumisiinne, eivät toiset ihmiset. Lyhyesti, teidän täytyy ottaa vastuu virheistänne.”  

”Ei ole ketään oppimiskykyisempää kuin sielu, joka tulee Minun luokseni sanoen sydämestään, 

vakaumuksella… ”Herra, olen mennyt omaa tietäni ja epäonnistunut. Olen tehnyt elämästäni 

sotkua. Minulla ei ole harmainta hajuakaan! Voin vain heittäytyä Sinun armollesi ja itkeä… Herra 

ota minun elämäni ja tee se kauniiksi Sinua varten!” Tämä on tyhjä astia ja tämän kanssa Minä 

voin tehdä ihmeellisiä asioita.”  
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”Siispä näettehän, Minun Ihmiseni, teillä ei ole mitään pelättävää sen oppimisessa kuka te olette ja 

kuka ette ole. Itse asiassa. Teillä on kaikki voitettavana, koska te kaivatte syvälle totuuden 

peruskallioon ja tähän Minä voin asettaa perustukset. Omaa mielipidettä itsestään liioittelevat 

ovat suurissa vaikeuksissa ja menevät tilanteesta toiseen, aiheuttaen epäjärjestystä ja 

epäonnistumista.”  

”Sammuttakaa TV, sammuttakaa tietokone ja melu talosta. Etsikää hiljainen nurkkaus ja etsikää 

Minua kunnes Minä tulen luoksenne. Olkaa ytimiä myöten rehellisiä siitä ketä olette ja ketä ette 

todella ole. Teillä ei ole mitään menetettävää. Ei ainakaan Minun rakkauttani.” 

 

 

537. Varoitus Jeesukselta… Te ette ota tätä Aikaa tarpeeksi vakavasti 

 
VAROITUS JEESUKSELTA… TE ETTE OTA TÄTÄ AIKAA TARPEEKSI VAKAVASTI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Elokuuta, 2017. 

Clare aloitti… Jeesus, sinä olet varoittamassa meitä. Saakoon Sinun sanasi meidän sydämemme 

toimintaan… Amen.  

Siispä, tänään etsin Herraa pimennyksen vuoksi. Herra, pyydän, puhu Sinun sydämestäsi minulle 

Morsiamiasi varten… ja mitä tämä Pimennys tarkoittaa? 

Jeesus aloitti… ” Taivaalla tulee olemaan merkkejä, aurinko, kuu, tähdet… te tiedätte jo tämän.” Se 

on Matteuksen Evankeliumista 24.  

” Se on Minun tulemiseni merkki, Clare, toinen varoitus tälle sukupolvelle tehdä kaikki oikeaksi. 

Kyllä, tämä pitäisi ilmoittaa ja tuoda ilmoille näinä aikoina. Rukouksia on liian vähän, Clare. Ei vain 

sinulla, vaan kaikilla. Elämä jatkuu… koulu, työ, syöminen, juominen, naimisiin meno ja 

kihlaukset… aivan niin kuin Minä sanoin, että kävisi. Mutta Ihmisen Poika tulee aikana, jolloin 

kukaan ei odota.”  

” Minun ihmiseni, te ette ota tätä aikaa tarpeeksi vakavasti. Minä suuresti tarvitsen teidän 

omistautuneita rukouksianne juuri tällä hetkellä. Kyllä, te olette rukoilleet. Kyllä, te olette 

rukoilemassa. Tehkää niin vielä enemmän. Minulla on sellaisia suuria tarpeita, mistä te ette tiedä. 

Valppautta, paastoja ja vakavaa rukoilua tarvitaan tänä aikana. Kyllä, Pyhä Armorukous tulee 

olemaan hyvin tehokas kääntämään Isän sydämen antamaan lisää aikaa, lisää armonaikaa ja lisää 

armoa. Minä EN pyydä teitä laittamaan elämiänne täysin jäihin; vaan Minä pyydän teitä 

hylkäämään viihteen ja ulkona syömisen, sen puolesta, että vakavasti rukoilisitte kansakuntanne ja 

maailman puolesta.” 

” Jos Minä kertoisin teille tällä hetkellä, että mitä on etenemässä ja mitä valmistellaan teitä varten, 

teidän perhettänne ja teidän kansakuntaanne varten, te kaatuisitte maahan siitä paikasta. 

Atomipommi tuho ei ole kaikki. On tauteja, joita voidaan vapauttaa, kivuliaita tauteja, joita kukaan 

ei voi pysäyttää. Tauteja, joihin ei ole mitään parannuskeinoa kuin vain katsoa, kun lapsenne tai 

perheen jäsenenne kuolevat hitaan ja kivuliaan kuoleman. Ryöstelyä, mellakointia ja kaikenlaista 

kapinaa on suunniteltu.”  
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” Pahat kunnostautuvat kaivelemaan kaikkein katalimpia rikoksia ihmiskuntaa vastaan saadakseen 

oman  tahtonsa läpi. Teidän Presidenttinne tekee kaikkensa pysäyttääkseen nämä suunnitelmat, 

mutta teidän kansakuntanne istuu erittäin vaikutusvaltaisen maanalaisen hallituksen päällä ja he 

ovat valmistautuneita tekemään MITÄ TAHANSA, MINKÄ RIKOKSEN TAHANSA ihmiskuntaa vastaan 

saadakseen oman tahtonsa läpi. MINÄ TULEN PYSÄYTTÄMÄÄN TÄMÄN… JOS TE TULETTE 

RUKOILEMAAN. Eikä vain rukoilemaan, vaan rukoilemaan kovasti, uurastamaan, paastoamaan, 

pyytämään Armoa.” 

” Pahat ovat sokeita sille tosiasialle, että heitä ovat manipuloineet heitä paljon kehittyneemmät 

älykkyydet, jotka ovat juonimassa tämän Maapallon ja koko ihmiskunnan täydellistä tuhoamista. 

Te voitte pysäyttää sen. Kyllä, te pienet. Te voitte pysäyttää sen intohimoisilla rukouksilla. Jos te 

voitte saada yhteyden siihen intohimoon – elää ja nähdä lastenne elävän – teidän täytyy vain 

pyytää Minua ja Minä tulen voitelemaan teidät sitä varten.”  

” Minä kerron teille totuuden, sinä päivänä, jolloin se puhkeaa, te tulette takomaan rinnuksianne, 

että te ette rukoilleet enemmän. Minun ihmiseni, nyt on suosionosoituksen aika. Rukoilkaa 

kaikella mitä teillä on, että tämä tullaan lopettamaan toistaiseksi ja vihollinen tullaan kukistamaan 

heidän omilla suunnitelmillaan.” 

” Minulla on keinoja, paljon heidän voimavarojensa yläpuolella olevia keinoja pysäyttää heidän 

pahat agendansa. Mutta teidän rukoustenne täytyy olla näiden keinojen polttoaineena, että 

Jumalan Valtakunta Maapallolla tulisi Ylistetyksi ja pimeyden valtakunta kärsisi pahimman 

tappionsa. Teidän ei tarvitse odottaa, että näkisitte laavavirran ja etsiä näitä kätkettyjä 

kaupunkeja. Kyllä, Minulla on keinoja kukistaa vihollinen, mutta teidän rukouksianne tarvitaan 

saamaan se tapahtumaan.”  

” Tänä aikana on valtavaa tulivuorten epävakautta. Tämä on suunniteltua, koska Minä voin 

valjastaa sen tekemään suurta tuhoa viholliselle. Minua ei voi pysäyttää, paitsi jos Minun ihmiseni 

eivät rukoile. Minä en halua yhdenkään kuolevan, mutta Minun sydämeni on kuormittunut 

pahojen ihmisten suunnitelmista viattomille. Ja teidän rukoustenne avulla Minä tulen 

pysäyttämään tiettyjä suunnitelmia.” 

” Tulivuorten epävakaudella on myös tekemistä Helvettiin heitettyjen sielujen lukumäärän 

kasvulla. Minun ihmiseni, on traagista, että jotkut kuolevat ja menevät tähän paikkaan, jonka Minä 

loin vain langenneille enkeleille. On traagista, että himo, porno, huumeet ja väkivalta ovat 

elämäntyyli, joka johtaa suoraan Helvettiin. Nämä voimat ovat täyttämässä Helvetin ja Minä 

tarvitsen teidän rukouksianne viattomien puolesta, jotka ovat tulleet näiden voimien vangitsemiksi 

ja orjiksi. Kyllä, tämä aika vaatii suuresti rukousta. Minun Morsiameni, Minä tarvitsen teitä! 

Täyttäkää Taivas rukouksillanne. Seisokaa kanssani tätä tunkeutuvaa pimeyttä vastaan, ennen kuin 

se täyttää koko maanne niin, ettei sille ole parannuskeinoa.”  

” Kyllä! Minä tarvitsen teidän rukouksianne. Pyhä Armorukous, kielillä rukoileminen ja rukoukset 

Sydämestä. Älkää antako kenenkään kieltää teitä rukoilemasta kielillä. Pikemminkin, nostakaa 

sydämenne Minun Henkeni luo ja kutsukaa Häntä esirukoilemaan. Sitten ilmaiskaa Hänen 

rukouksensa.” 

 ” Ymmärrättekö? Hän ei rukoile, kuten ihminen rukoilee. Hänen rukouksensa ovat täydellisiä 

rukouksia. Kun Hän vaikuttaa kauttanne, elävien vesien lähteet ylösnousevat Valtaistuimelle ja 

vapauttavat vangitut, estävät vihollisen suunnitelmat valmistella jopa teidän sydämenne ja teidän 
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pelastamattomien rakkaittenne sydämet vastaanottamaan Minut. Elävien vesien lähteet virtaavat 

teistä ja lannoittavat ja kastelevat maan. Siksi Saatana vihaa kielillä rukoilua ja on tehnyt niin 

paljon saadakseen ihmiset häpeämään ja langettamaan herjauksia sitä vastaan.” 

” Minun Kirkkoni alusta alkaen Saatana, ihmisen epävarmuuksien ja lihan ja veren hyväksynnän 

riippuvuuden kautta – vihollinen ei ole muuta tehnytkään, kuin tuhonnut sen, mitä on annettu 

teille, vääristelemällä sen merkitystä tai kasvattamalla muita, jotka menevät liian pitkälle ja 

antavat huonon esimerkin.”  

” Minä annoin teille kielillä rukoilun vapauttaakseni teidät itsestänne ja rajallisesta mielestänne, 

että te saisitte Minun Mieleni, Minun Sydämeni, Minun Ajatukseni. Mutta monet, hauraan lihan 

mielipiteen vuoksi, ovat karttaneet tätä lahjaa. Pyydän, älkää olko Minun palvelijoitteni joukossa 

heitä, jotka langettavat herjauksia Minulle.” 

” Enkö Minä lähettänyt Minun lähettilääni kertomaan teille, ”Minä kiitän Jumalaa, että puhun 

kielillä enemmän kuin teistä kukaan. (Se on 1 Korinttolaiskirjeestä 14:18) ”Sillä kielillä puhuva ei 

puhu ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia 

hengessä.” (Se on 1 Korinttolaiskirjeestä 14:2) Ja nämä mysteerit saattavat hyvinkin johtaa 

turhautumiseen ihmisten suunnitelmille tehdä pahaa. Hän, joka puhuu kielillä, puhuu Itse 

Jumalalle. Ja mahtavaan rukoukseen vastataan tällä tavalla.” 

 ” Minä kaipaan sitä, että teillä olisi MINUN mieleni, mutta kuinka tämä koskaan voitaisiin 

saavuttaa, jos te kieltäydytte antamasta lausuntoa Minun Hengelleni? Suuria salaisuuksia ja 

viisautta vapautetaan teidän tietoisuuteenne, kun te rukoilette Isältä kielillä. Hengellisissä asioissa 

on suurta tietämättömyyttä ja erityisesti pimeyden toimintatavoissa, koska kielillä puhumista 

tukahdutetaan.” 

” Tarpeeksi on sanottu… Rukoilkaa sydämestänne. Jos sydämessänne ei ole intohimoa, pyytäkää ja 

sitä tullaan antamaan. Tarjotkaa pieni paastouhri. Kuitenkin, mitä enemmän te annatte, sitä 

enemmän te tulette vastaanottamaan. Älkää katsoko ketään väheksyvästi ja kunnioittakaa kirkon 

johtajia, sillä tämä kunnioittaminen tehdään Minulle, sillä Minä olen nimittänyt heidät. Todellakin, 

kunnioittakaa kaikkia Minun käskyjäni ja teidän rukouksenne tullaan kuulemaan. ” 

” Menkää nyt, Minun rakkaat, ja asettakaa itsenne esirukoilemaan mahdollisuuden hetkeen 

saakka, sillä vihollinen on mennyt.” 

 

 

538. Teidän Rukouksenne toimivat… Oikeudenmukaisuus tulee Maapallolle 

 
TEIDÄN RUKOUKSENNE TOIMIVAT… OIKEUDENMUKAISUUS TULEE MAAPALLOLLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Elokuuta, 2017. 

( Clare ) Kunnia Jumalalle! Jatkakaa rukouksia ja paastoamista, me käännämme pahuuden 

suunnan! Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, teidän rukouksillanne on merkitystä. Tänä iltana 

ehtoollisen jälkeen Herra sanoi minulle välittömästi… ”Minulla on viesti sinulle.” 
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Jeesus aloitti… ”Te vastaatte tähän. Te olette Minun rukoussotureitani ja te VASTAATTE tähän ja 

teidän toimillanne ON merkitystä. Te annatte Minun Isälleni sitä, mitä Hän tarvitsee 

työskennelläkseen. Teidän äänenne on mahtava, jopa yli tuhansien äänien. Teidän äänenne raikuu 

ja tuo lohtua Hänen Sydämeensä antaen Hänelle uuden syyn pelastaa tämä Maapallo.”  

”Minun Morsiameni, Minä olen niin kovin ylpeä teistä. Älkää lopettako nyt. Älkää lopettako 

paastojanne, valppauttanne ja kyyneleitänne. Älkää lopettako nyt. SINNITELKÄÄ! Te olette 

kääntämässä asioiden kulun, te olette tekemässä sitä ratkaisevaa eroa, joka kääntää vaakakupit 

Meidän eduksemme.”  

”Minä kutsuin, te kuuntelitte javastasitte siihen. Kuinka ylpeä Minä olenkaan teistä! Minä olen 

ottanut tämän ajan kertoakseni teille, että te edistytte hyvin, te olette kääntämässä tämän suuren 

heilurin oikeaan suuntaan ja oikeudenmukaisuus on tulossa Maapallolle – ei verinen vaan 

armollinen. Oikeudenmukaisuutta viattomille, mutta vahinkoa syyllisille. Minä siirrän paikaltaan 

heidän kaupunkinsa. Minä tulen lävistämään heidän piilopaikkansa Minun raivollani ja vihallani. Ja 

se, mikä oli suunniteltu viattomille… tulee olemaan heidän vetinen hautansa.”   

”Tuli ja höyry tulee puhdistamaan pahuuden Maapallolta ja ilkivalta, minkä he suunnittelivat 

Minun pyhilleni, tulee olemaan heidän tuhonsa.”  

”Älkää lakatko rukoilemasta ja uhraamasta kaikkea, mitä voitte antaa. Älkää lakatko olemasta 

kärsivällisiä heidän kanssaan, jotka koettelevat kärsivällisyyttänne ja provosoivat teitä. 

Pikemminkin tarjotkaa se Minulle ja Minä liikutan heidän sydämiään.”  

”Älkää tulko epätoivoisiksi kuolemaan liittyvistä läheltä piti tilanteista. Enkö Minä pidä teitä Minun 

kämmenelläni? Minä en vain pidä teitä, vaan Minä annan teille toivoa ja uutta elämää, kun Minä 

pirston pimeyden ympäriltänne. Älkää pelätkö tulta, ukkosta, rakeita, vedenpaisumusta. Älkää 

pelätkö järistyksiä Maapallolla. Älkää pelätkö aikojen merkkejä ja enteitä. Pikemminkin, nostakaa 

päänne ja juhlikaa. Huutakaa kaikkialle Maapallolla… KUNNIA! MEIDÄN JUMALAMME HALLITSEE.”  

”Sillä varmasti Minä olen tuomassa tuhoa teidän vastustajillenne ja ajamaan pois ne, jotka ovat 

suunnitelleet teidän kuolemaanne. Mutta teidän täytyy rukoilla ja sinnitellä.”  

”Minä saatan teidän tietoonne, kun me olemme saavuttaneet voiton ajankohdan, jolloin te voitte 

luopua rukouksista ja uhrauksista. Mutta toistaiseksi, sinnitelkää ja jatkakaa kuten olette tehneet. 

Asioiden kulku on kääntymässä, koska sinä olet koonnut yhteen Minun Morsiameni Minun 

puolelleni. Sinä ja muut, jotka olette kuulleet Minun kyyneleeni yöllä, toiset, jotka yhä ovat ilman 

ymmärrystä, että heidän murheensa vapauttaa mahtavia Hengen liikkeitä tuhotakseen pahuuden 

varjot ja piilopaikat.”  

”Minä rohkaisen teitä kaikkia nyt. Te tiedätte, että teidät on kutsuttu, te olette tunteneet tuskan ja 

kamppailun, te olette jatkaneet eteenpäin ja uhranneet kaiken, mitä teillä on, tähän mahtavaan 

hengelliseen taisteluun. Ja Minun Isäni on kuullut teidän itkunne ja punninnut teidän kyyneleenne 

– vihollisen töitä vastaan – ja te olette kääntämässä vaakakupit häntä vastaan.”  

”Kohotkaa, olkaa rohkaistuneita, olkaa uskollisia. Jatkakaa uurastusta ja rukousta, valppaana oloa 

ja paastoamista. Nämä ovat mahtavia uskon töitä. Ja ne kääntävät asioiden kulun.” 
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539. Jeesus sanoo…  

Älkää koskaan tulko riippuvaisiksi mistään tai kenestäkään muusta kuin Minusta 

 
ÄLKÄÄ KOSKAAN TULKO RIIPPUVAISIKSI MISTÄÄN TAI KENESTÄKÄÄN MUUSTA KUIN MINUSTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Elokuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minun Rakastettu Morsiameni, Minä olen tässä sinua varten, ainasinun kanssasi, 

aina sinua ohjaten. Vaikka sinä et ole tietoinen monesti Minun äänestäni, sinulla on impulssi tehdä 

jotakin ja sinä teet sen. Monta kertaa se olen Minä, pyytäen suosionosoituksia sinulta. Sinä et vain 

oivalla sitä. Monilla teistä on hyvin myöntyviä sydämiä. Sydämiä, jotka ovat suuntautuneet Minun 

toiveisiini. Teidän kauttanne, Minä teen käsittämättömän ihmeellisiä asioita, teidän 

tietämättänne.” 

”Sinua motivoi suuri rakkautesi Minua kohtaan, suuri halusi miellyttää Minua, se motivoi jokaista 

päätöstäsi ja jopa jokaista vähäisintäkin liikettäsi. Sinulle Minä olen ikuisesti kiitollinen, koska tuot 

Minulle lohtua, jota Minä olen niin tarvinnut. Pyydän, vaikka tuntisit olosi kuinka vaikeaksi tahansa 

tai tuntisit itsesi lannistetuiksi, älä luovu tästä käytännöstä tuoda pieniä asioita Minulle, 

rakkaudesta Minuun.”  

”Kyllä, pienet asiat johdattavat isompiin asioihin. Minä tiedän, että monet teistä ovat 

tukahduttaneet kunnianhimon ajatukset ja vaikutusvallan saamisen ihmisten joukossa. Vaikka 

teille ei olisi vaikeaa saada tällaista vaikutusvaltaa ystäväpiirissänne, te olette vieroksuneet sitä 

ylpeyden ja turhamaisuuden pelossa. Tässä, Minun Morsiameni, te olette kuunnelleet Minua hyvin 

huolellisesti ja asettaneet sydämenne yksin Minuun – kuin myös olette vältelleet vihollisen monia, 

monia sudenkuoppia, ansoja, jotka on asetettu sellaiselle polulle.Te olette myyneet kaikki 

agendanne maailmalle, ostaaksenne tämän kallisarvoisen helmen: Minun Sydämeni 

Onnellisuuden.”  

”Kuinka Minä voin kiittää teitä? Tuhatkertaisesti, Minä en koskaan kykene kiittämään teitä. Mutta 

Minä toivon teidän tietävän, että te olette oikeilla raiteilla. Te miellytätte Minua, ja tässä pimeässä 

ja ankeassa maailmassa jokainen teistä on Minun auringonpaisteeni. Te ette voi edes alkaa 

käsittämään, mitä Minä olen valmistellut teille toisella puolella, kun te tulette elämään Minun 

kanssani Taivaassa. Riittää, kun sanon, te ette koskaan enää tule tuntemaan itseänne lopen 

uupuneiksi tai lannistetuiksi. Sydäntenne syvimmät kaipuunne tulevat täyttymään ja te tulette 

elämään jatkuvassa ilossa ja autuudessa, vaikka ajoittain te tulette suremaan tovereitanne 

Maapallolla.”  

”Minä haluan teidän tietävän, että pienuutenne merkitsee tässä maailmassa. Jopa Minun Kirkkoni 

maailmassa ja sen rakenteissa, missä joskus on loputtomia edistämisen ja tunnustuksen agendoita, 

kärkkyen vaikutusvaltaa, asemaa ja vaikutusvallan ja hallinnan saavuttamista. Minä vihaan tätä ja 

Minun täytyy nähdä sitä joka päivä Minun Ruumiissani.Se mitä Minä haluan sanoa, on että 

sitoutumisenne tähän pienuuteen tuo Minulle sanomatonta iloa ja jopa autuutta, koska te olette 

valinneet paremman osan.” 

”Voi rakkaat, älkää koskaan tehkö mitään halusta miellyttää ihmistä tai saadaksenne heidän 

suosionosoituksensa. Niin petollisia ovat Saatanan tiet ja tämän asenteen kautta moni on jäänyt 
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koukkuun ja on raahattu lankeamaan. He menettävät Minun seurani ja sulouden, josta Me 

nautimme heidän sydämiensä puutarhoissa.”  

”He halusivat maailmaa, vaikutusvaltaa, rahaa – enemmän, enemmän, enemmän maailman asioita 

– niinpä he valitsivat poliittisen elämän kirkossa kerätäkseen vaurautta ja mainetta. Kuinka 

kaunista onkaan teidän pienuutenne näiden olentojen rinnalla, Minun kuvakseni tehtyjen - he ovat 

muuttuneet irvokkaiksi hirviöiksi myrkyllisten haluluontojensa vuoksi. Älkää tulko narratuiksi tällä 

elämäntavalla. Te olette todella Minun auringonpaisteeni tässä maailmassa ja Saatana 

inhoaateidän valintaanne kunnioittaa Minua.”  

”Jos te saavutatte ylennyksiä, jos ovia avataan teille, OLKAA VARUILLANNE. Kaikki ei ole sitä miltä 

näyttää. Älkää tulko riippuvaisiksi mistään tai kenestäkään muusta kuin Minusta. Monta kertaa 

näyttää harmittomalta nauttia näiden asemien sisältämistä eduista ja vihollinen niin kovin 

vaivihkaa vetää teitä juoniinsa, että tulisitte riippuvaisiksi mistä tahansa ulkopuolellanne olevasta. 

Mistä tahansa. Mistä tahansa ulkopuolellanne olevasta ja teidän suhteenne Minun kanssani on 

hyvin vaarallinen. Älkää koskaan tulko riippuvaisiksi mistään tai kenestäkään muusta kuin 

Minusta.”  

”Olkaa aina valmiita luopumaan tästä asemasta, jos teitä johdatetaan tekemään kompromissia. 

Olkaa valmiita astumaan sivuun ja pitämään suhteenne Minuun turvassa, pikemmin kuin että 

seuraisitte näitä ja antaisitte periksi ja tekisitte kompromissin – koska se tulee olemaan teidän 

tuhonne. Parempi olla ilman kuin saadahaluamannevaarantamalla sen, mihin te uskotte Minun 

kutsuvan teitä, minkä te uskotte Minun opettavan teille ja minkä te syvällä sydämissänne tiedätte 

olevan oikein. Jatkakaa tätä elämäntapaa ilman kompromisseja ja te jatkatte Minun 

auringonpaisteenani olemista.”  

”Saatana vihaa sitä, mitä teillä on. Hän vihaa nöyryyttänne. Hän vihaa keskustelujanne Minun 

kanssani. Hän vihaa sitä, kun ylistätte Minua ja hänen koko elämän agenda on ottaa nämä asiat 

teiltä. Siispä olkaa varuillanne.Sillä aikaa, levittäkää iloa ja rauhaa siitä, että Minä olen Herranne ja 

maailmasta luopumisesta. Vartioikaa meidän tapaamisaikaamme peräänantamattomalla 

valppaudella, niin että ette tule heikoiksi tai haaleiksi uskossanne ja lankea pois Minusta.”  

”Muistakaa, Minun Morsiameni, te olette Minun auringonpaisteeni; te olette Minun valoni tämän 

maailman pimeydessä. Ja pimeyden valtakunta suuresti pelkää teitä. Teidän enkelinne suuresti 

ylittävät sen mitä vihollisella on, älkääkä pelätkö ottaa käskyvalta ja löylyttää vihollinen.”  

”Te olette Minun ikuisia Rakkaitani; teihin Minä olen hyvin mielistynyt.”  

 

Toinen Viesti 27. Elokuuta, 2017… Vain Yksi Maankuoren Liike 

Jeesus aloitti… ”Kun Minä alan kertoa teille, yhdellä Maapallon kuoren liikkeellä – yhdellä 

kerrosten syöksyllä – yhtenäiset maanalaiset kaupungit tulevat tuhoutumaan.” 

”Nämä paikat on vihitty, pyhitetty rituaalein olemaan komentokeskuksia – ja Minä aion kukistaa 

ne. Rukouksia tarvitaan. Enemmän rukouksia. Älkää lopettako nyt – jatkakaa ja voimistakaa 

uhrauksianne.”  
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”Clare, nämä kivut kaikkialla ruumiissasi ovat paastouhrauksia tätä tehtävää varten. Kaikki te, jotka 

olette rampoja, vammaisia, kärsitte erilaisista kivuista, olette väärin syytettyjä, teitä vihataan ja 

herjataan ilman hyvää syytä. Kaikki te olette kantamassa kortenne tämän ponnistuksen kekoon.” 

 ”Käyttäkää aikanne hyvin, Rakkaani. Minä tiedän, kuinka kivuliaaksi teidän ruumiinne tulevat, 

mutta yrittäkää käyttää se kuitenkin hyvin. Teidän rukouksenne ovat tehokkaita.”  

( Clare ) Jeesus toivoisin, että he olisivat palavampia ja tunteellisempia, yhdistyen siihen, mitä SINÄ 

tunnet… 

( Jeesus ) Tahtosi toimet kertovat kaiken, Clare. Aikasi pyhittäminen, halusi mennä syvemmälle 

rukoukseen – nämä kaikki pyrkimykset ovat ansiokkaita. Sinnittele vain, Rakkaani. Älä anna periksi. 

 

 

540. Jeesus puhuu uskonnollisesta Syrjinnästä, Halveksinnasta & Ylenkatseesta 

 
USKONNOLLINEN SYRJINTÄ, HALVEKSINTA & YLENKATSE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 31. Elokuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Mitä se merkitsee sinulle, mitä ihmiset sanovat sinusta – niin kauan kuin Minä 

tiedän, kuka sinä olet Minulle?”   

( Clare ) Herra, eikö se satuttanut Sinua, kun ihmiset ymmärsivät Sinut väärin tai tuomitsivat Sinut? 

” Se satutti, mutta eri syystä. Heidän Jumalansa juuri vieraili heidän luonaan ja se oli 

ainutlaatuinen armo, mutta he menettivät vierailuaikansa ja jatkoivat synneissään. Siksi Minä olin 

surullinen.” 

No niin, minua surettaa, koska he eivät ole kykeneviä erottamaan Sinun ääntäsi, mutta toisen ääni 

heistä varmasti tuntuu oikealle.  

” Tämä on totta ja siksi ihmisten elämissä vilisee hämmennystä. Clare, hedelmistään te tulette 

heidät tuntemaan – kuitenkin sinun hedelmistäsi he eivät vielä tunne sinua; he eivät silti tunne 

Minua. Se, minkä he tuntevat on ihmistekoinen versio Minusta. Mutta he eivät tunne Minua 

kokemusperäisesti. Siksi he eivät voi tunnistaa Minun ääntäni. He, jotka Minua etsivät, tulevat 

löytämään Minut. Mutta monet pysähtyvät lyhyeen ja hyväksyvät väärennöksen.”  

Miksi, Herra?  

” He hyväksyvät osia Minusta, mitkä on varmistettu heidän kulttuurisessa ja uskonnollisessa 

kasvatuksessa. Se on mukavaa, mutta he pysähtyvät siihen, ajatellen, että Minä sovin heidän 

laatikkoonsa ja kaikki laatikon ulkopuolella ei mitenkään, todella voisi olla Minä. Ihmiset ovat 

sidottuja kavereihinsa ja kulttuuriin. Ei vain ole turvallista TUNTEA Jeesusta, Minä tarkoitan todella 

TUNTEA Minut.”  

” Jotkut ovat mustasukkaisia, jotkut ovat peloissaan, jotkut ovat laiskoja, mutta kukaan heistä ei 

ole halukas kaivamaan, kunnes he saavat todellisen totuuden siitä, kuka Minä Olen. He tyytyvät 

mukavaan paikkaan kirkoissaan ja perheissään, pikemminkin kuin että tulisivat kutsutuiksi 

fanaatikoksi, joka ei ole tyytyväinen, ennen kuin heillä on enemmän Minua.”  
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” On muita, jotka sydämissään kuulevat Minun ääneni sanovan ”Tule, tule lähemmäksi. On 

enemmän, älä pysähdy tähän! Jatka Minun etsimistäni.” Ja he ovat valmiita riskeeraamaan 

maineensa, ystävänsä, työnsä – mitä tahansa saadakseen lisää Minua. Näitä maailma kutsuu 

hupsuiksi, mutta he ovat ne, joille Minä annan sydämeni.”  

” Minä en voi tehdä mitään muiden puolesta; kulttuurillinen syrjintä on jo sulkenut heidän 

mielensä. Minä voin toimia heidän laatikkonsa sisällä, laatikon, joka on se, minkä he luulevat 

Minun olevan, mutta se on melko rajoitettua ja rajallista. Vähän niin kuin huurretta jäävuoren 

pinnalla. Pieniä hiutaleita vuoren kokoisen jäävuoren pikkiriikkisellä pinnalla. Jätä heidät rauhaan, 

Rakkaani, ei ole mitään millä voisit heidät vakuuttaa. Pikemminkin, sinä olet uhka heidän 

maailmalleen ja uskolleen.”  

( Clare ) Voi. Se on niin surullista. 

 ” Se on. Mutta he tulevat menemään Taivaaseen ja sitten he tulevat kokemaan Minut sellaisena 

kuin Minä todella olen. Sillä aikaa, sinun viestisi Minulta aikaansaavat, että enemmän ja enemmän 

ihmisiä kerääntyy Minun Sydämeeni ja pysyy siellä ikuisesti. Olkaa varmoja, että he, jotka 

pilkkaavat ja halventavat teitä, tulevat jonakin päivänä saamaan koko totuuden. Siihen asti, 

muistakaa heitä rukouksissanne ja ravitkaa heitä, jotka haluavat KAIKEN, mitä Minussa on ja suurin 

piirtein KAIKEN, mitä Minä olen.”  

( Clare ) Ja tässä minä haluaisin lisätä, vain sivuhuomautuksena, minulla ei ole kaikkea 

Jeesuksesta!! Herranen aika, ei! Jos minulla olisi, minä luultavasti kuolisin siihen paikkaan. Vain se, 

mitä Hän on antanut minulle. Mutta Hän voi antaa teille enemmän ja enemmän Itsestään, kun te 

etsitte Hänen sydäntään asuaksenne siellä. Älkää ikinä lopettako kaipaamasta lisää – Jumalalla ei 

ole loppua! Jeesus, monet ihmiset puhuvat tapahtumasta syyskuussa. 

” Ihmiset yhä yrittävät laskeskella ja arvuutella Minua.” Hän henkäisi syvään. ”… samalla, kun he 

laiminlyövät sen hyvän edessään, mitä heidän epätoivoisesti tarvitsee tehdä, kun heillä on aikaa.”  

( Clare ) Hmmm… Ajasta puheen ollen…?  

Hän hymyili… ” Minä tiesin, että se sytyttäisi kysymyksen. Sinun vastauksesi on ”jatkuu vakaana.” 

Älä tunne itseäsi tuomituksi, muuten, kun et rukoile niin kuin sinun tulisi. Tee vain vakaa päätös 

palata rukoilemaan niin kuin sinun tulisi.”  

( Clare ) Jep, tänään minä en rukoillut niin kuin minun olisi pitänyt… Mutta se, mitä minä haluaisin 

kysyä Sinulta, Herra – onko suurin vaara ohi?  

” Ei. Se on vielä hyvin, hyvin lähellä. Älä lopeta rukoilemista. Minun Isäni kuulee sinun rukouksesi, 

Clare ja kaikkien Sydänasukkaiden itkut, armonpyynnöt maailmalle. Siksi monet teistä ovat 

kokemassa kaoottisia päiviä, suurempaa kipua ruumissanne, enemmän vastustusta ja puutetta. 

Näillä tavoilla Minä jaan taakkaa Minun Ruumiissani. Jokaisella on jotakin vaikeaa käsiteltävää ja 

kannettavaa – heidän Simonin Ristinsä. Ja se saa aikaan paljon hyvää. Mutta teillä ei ole varaa 

lopettaa, on vielä liian aikaista.”  

” Rakkaat Morsiamet, Minä tiedän teidän toiveenne ja unelmanne. Minä tiedän teidän 

pettymyksenne ja valintanne olla antamatta periksi, jopa kun asiat eivät mene teidän mielenne 

mukaan. Ja Minä itseni korkeasti kunnioitetuksi, kun te valitsette ottaa tämän ristin olkapäillenne 
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ja kantaa sitä. Teidän halukkuutenne kärsiä Minun kanssani, kantaa osa Minun Rististäni maailman 

puolesta, on se asia, joka kunnioittaa Minua.”  

” Jokainen rakastaa runsautta ja palkintoja ja kukaan ei halua olla kivuissa ja kärsimyksessä – paitsi 

ne, jotka Rakastavat Minua enemmän kuin itseään. Ja he ovat niitä, jotka lohduttavat Minun 

sydäntäni, jotka kuivaavat Minun kyyneleeni, jotka saavat Minut hymyilemään. Kyllä, te teette 

kaikkia niitä asioita, Minun Morsiameni; te olette Minun lohdutukseni tällä katkeralla Maapallolla. 

Te tuotte Minulle toivoa ja iloa. Te olette Minun Rakastettujani.” 

 ” Me olemme yhä kiipeämässä sitä pitkää, pitkää kukkulaa, jopa Golgatalle, kunnes Minä palaan 

vastaanottamaan Minun Kuningaskuntani Maapallolla. Me tulemme kiipeämään yhdessä ja 

valmistelemaan maailman yhdessä Minun paluutani varten. Siispä, älkää uupuko loppuun.” 

” Voi, Minä tiedän, Minä sanon sen niin monesti, ”älkää uupuko loppuun.” Minä tiedän, että jotkut 

teistä tuntevat hieman halveksintaa, että Minä yhä sanon niin. Pyydän, älkää tehkö syntiä Minua 

vastaan sillä tavalla. Pyydän, hyväksykää nämä sanat niin kuin ne on tarkoitettu, vilpittömästi 

Minun Sydämestäni, rohkaistakseni teitä jatkamaan jopa tämän taistelun kivuissa. Jopa pilkallisten 

sättimisten keskellä, ”Missä sinun Jumalasi on? Hän ei ole tullut vielä! Ehkä Hän nukkuu?” 

” Jos teidän täytyy, pyytäkää Minulta lisää uskoa. Ja jonakin päivänä te tulette näkemään hyvin 

suuren palkkion, jonka Minä olen valmistellut teitä varten, koska te olitte päättäväinen jopa 

väsymyksen, pilkan ja ylenkatseen keskellä. Jopa, kun ihmiset kutsuivat peitä petetyksi. Voi, kyllä, 

Minä tiedän, monet kutsuvat teitä petetyiksi. Rukoilkaa heidän puolestaan; heidän maljansa tulee 

olemaan hyvin kitkerä todella, kun heidät jätetään jäljelle.”  

” Suurimmalle osalle teistä Taivaaseennosto tulee tapahtumaan teidän elinaikananne. On muita, 

joita Minä kutsun kotiin; he ovat antaneet kaikkensa ja Minä olen innokas palkitsemaan heidät. 

Pysykää lujina, Minun Morsiameni, pysykää lujina. Olkaa tämän Maapallon valo ja suola.” 

 

 

541. Jeesus sanoo… Itsetuntemus on Maapallon kaikkien Ihmisten suurin Tehtävä 

 
ITSETUNTEMUS ON MAAPALLON KAIKKIEN IHMISTEN SUURIN TEHTÄVÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Syyskuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minun ihmiseni, ei ole sen suurempaa työtä kuin itsensä tuntemaan oppiminen. 

Lukuun ottamatta Minun tuntemaan oppimistani. Syntymästä eteenpäin, teitä ehdollistetaan 

niiden sanoilla, jotka välittävät teistä – tai eivät välitä.”  

” Vanhemmat syöttävät lapsiaan paljon omalla näkökulmallaan maailmasta. He heijastavat 

lapsiinsa juuri niitä asioita, joita he toivoivat ja unelmoivat, että voisivat olla; tai heidän 

negatiivistä, epäonnistumisen vaikuttamaa näkökulmaansa maailmasta ja teistä.”   

” Minulle, te olette kaikkein kauneimpia Minun luoduistani, täydellisiä kaikissa suhteissa – kunnes 

ne, jotka eivät tunne Minua tai itseään – vääristävät teidät.”  
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” He ovat asettaneet teidän elämienne suunnan omien pelkojensa ja odotustensa, kokemustensa, 

epäonnistumistensa ja menestymistensä mukaan. Siispä, missä tahansa perheessä on luonnollinen 

ennakkoasenne ja se heijastetaan teihin lapsuudesta ja jopa syntymästä alkaen.”  

” Sitten te menette maailmaan oman perhe-elämänne suojasta ja maailma läimäyttää teidät nurin. 

Ihmiset tuottavat pettymyksen, pettävät, varastavat ja valehtelevat ja jos te ette ole kokeneet sitä 

perheessänne, se on melkoinen shokki. Sitten on muita, hyvin harvassa, jotka ovat ystävällisiä ja 

heillä on aina hyviä asioita sanottavana, rakentaakseen teitä.”  

” Siispä, pyydän, harkitkaa tätä kaikkea. TE ETTE OLE MITÄÄN, MITÄ KUKA TAHANSA ON SANONUT 

TEIDÄN OLEVAN. Teidän tehtävänne on paljastaa todellinen itsenne ja Minä lupaan teille – te ette 

voi tehdä sitä ilman Minua.”  

” Minä tulen näyttämään teille Rakkauden ja hellän korjauksen ja totuuden, joka teidän pitää 

omaksua kukoistaaksenne sellaisena, jonka Minä olen luonut teidän olemaan. Te tulette 

huomaamaan nämä asiat Minun kanssani hiljaisena aikananne ja jopa päivittäisessä elämässänne, 

jos te katselette ja kuuntelette Minua jokaisessa tapahtumassa. Ei yksikään asia elämässänne 

mene ohi ilman Minun läsnäoloani ja Minun lupaani. Kaikki on säädetty olemaan oppitunti – mutta 

havaitaksenne sen, teidän täytyy kuunnella hyvin huolellisesti.”  

” Joillekin Minä tulen lähettämään sielun, jonka Minä olen muovannut, joka myös tulee auttamaan 

teitä löytämään itsenne. He tulevat olemaan rakastavia ja halukkaita käyttämään aikaa 

auttaakseen teitä löytämään tienne. Kuitenkin nämä ovat harvoja mahdollisuuksia, joita hyvin 

harvat koskaan saavat. Kun te kohtaatte tällaisen, teillä on yksi kahdesta reaktiosta… rakastava 

hyväksyminen ja oppimiskykyinen henki.”  

” Tai paheksunta ja sisäänrakennettu vastustus kaikelle, mitä he kertovat teille. Toinen reaktio on 

vanha syntiluonto, joka tulee sielun mukana, kun he syntyvät. Se on itsesäilytysvaisto – olipa tarve 

saada lisää rahaa, lisää ruokaa, lisää ystäviä; lisää, lisää, lisää. Enemmän kontrollia. Enemmän 

voimaa muihin tilanteissa. Tai tarvetta tuntea itsensä tärkeäksi ja suojata sisäisiltä heikkouksilta, 

joita olette juosseet pakoon vuosia.”  

” Niille tässä tilassa oleville tulee olemaan äärimmäisen kivuliasta olla opastavan sielun 

läsnäolossa. Te tulette tuntemaan olonne uhatuksi koko olemuksenne tasolla. Eloonjäämistä 

varten laitetut perustukset maailma tulee murentamaan ja särkemään; haavoittuvaisuuden tunne 

ja pelko menettää julkisivu, josta te olette pitäneet kiinni säilyäksenne hengissä maailmassa… ne 

murenevat. Koko teidän olemassaolonne on uhattuna.”  

” Jotkut teistä jo tietävät, että tämä täytyy tapahtua, koska teidän elämänne ei ole kukoistanut; 

jotakin on hyvin vialla; koska mistään ei ole kehittynyt mitään pysyvää. Pikemminkin, te olette 

menneet pettymyksestä toiseen, torjumisesta epäonnistumiseen.”  

” Nämä epäonnistumiset tulevat vahvistamaan tarvettanne sulkeutua pois ihmisten seurasta ja 

suojella itseänne. Ja yksi väitteistä, joita vihollinen tulee käyttämään, on… ”He eivät ymmärrä 

sinua. Sinä olet erityinen. Sinä olet erilainen, syvällisempi kuin he.”  

” Antakaa Minun varoittaa teitä tässä, lapset – tämä on Saatanan valhe jatkaakseen teiden 

katkomista teidän onnellisuuteenne ja menestykseenne elämässä. Tilanteet menevät pilalle, koska 

kukaan ei ymmärrä teitä… tai niin teille on kerrottu. Tämä saa teidät eristäytymään jopa enemmän 
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valheiden kerroksilla siitä, että kuinka erilaisia, kuinka erityisiä te olette ja että maailma ei ole 

tarpeeksi hyvä teille.”   

” Saatana käyttää teidän turhamaisuuttanne ja epävarmuuttanne. Hän rakentaa sokeita kohtia 

persoonallisuuteenne, niin että te ette voi nähdä mistä TE olette vastuussa tilanteissa, jotka 

epäonnistuvat. Tämä on tehty, jotta teitä yhä enemmän eristettäisiin totuudesta itsestänne ja että 

teistä tehtäisiin yhä puolustavampi ja muita tuomitseva.”  

” Antakaa Minun vakuuttaa teidät, että teidät on ylen ihmeellisesti tehty; täynnä lahjoja ja kykyjä, 

joita Minä laitoin teihin saadakseni teidät kukoistamaan runsaaseen elämään, jonka Minä säädin 

teille maailman perustamisesta lähtien. Mutta ympärillänne olevat ovat myös ylen ihmeellisesti 

tehty. He ovat kärsineet elämän kolhaisuja ja kuhmuja, kuten tekin olette. Jotkut ovat valinneet 

valheen, että he olivat liian erityisiä maailmaan… ja käsittäneet väärin.”  

” Kyllä, osittain se on totta, koska teidät oli tehty Minua varten ja Taivasta varten ja tämä maailma 

voi olla kauhea paikka. Mutta niin kauan kuin te elätte teidän isänne tai äitinne visiota siitä, kuka 

te olette, te ette tule tuntemaan itseänne.” 

” Te löydätte itsenne Minun kauttani, viettäen aikaa Minun kanssani. Lukien ja ymmärtäen Pyhiä 

Kirjoituksia, nähden kuinka Minä käsittelin ihmisiä menneisyydessä, nähden mitä todellinen hyve 

ja todellinen pahuus ovat. Ja sen tekemisen prosessissa, kun olette perusteellisen rehellisiä 

itsellenne, kysyen tärkeitä kysymyksiä, ”Herra, olenko minä tuollainen? Herra, teenkö minä 

tuota?” Minä lupaan, että kun te kysytte sillä tavalla, vastaus ei viivy kauan matkalla. Minä olen 

innokas rakastamaan teitä ja opettamaan teille, kuka Minä olen, ketä te olette – ja ketä te ette 

ole.”  

” Osa Minun innokkuuttani on valmistella teidät kohtaamaan kuolettavat ansat, joita vihollinen on 

asettanut teille joka päivä. Jos te tiedätte, kuka te olette ja mitkä teidän heikkoutenne ovat, kuinka 

te todennäköisesti joudutte ansaan… ”  

” Lyhyesti, jos te tunnette itsenne yhtä hyvin kuin demonit tuntevat teidät, teillä on pieni 

onnistumisen mahdollisuus, niin kauan kuin te tukeudutte Minuun koko sydämestänne, 

voimastanne ja ymmärryksestänne.”  

” Mutta jos te ajattelette, että te voitte tehdä sen kaiken omillanne? Te tulette elämään 

pettymysten ja epäonnistumisten elämää, kysellen, miksi asiat ovat niin vaikeita ja hajoavat käsiin. 

Se on siksi, että te ette tunne itseänne, ja Saatana tuntee. Teillä ei ole elämäntaitoja 

päihittääksenne hänet. Mutta Minulla on.”  

” Ja siihen saakka, kunnes te päätätte antaa Minulle elämänne koko kontrollin ja asettaa itsenne 

Minun ohjeistukseeni, etsien löytää hyvää, pahaa ja rumaa itsestänne, te tulette vaeltamaan 

ympyrää ihmetellen, että mitä teidän pitäisi elämällänne tehdä. Ja paljon potentiaalista ja kyvyistä, 

jotka ovat teissä käyttämättöminä, tulee kuihtumaan ja vanhenemaan, kun te menette 

kamppailusta seuraavaan, vain saadaksenne rahat riittämään kuluihin ja pysymään hengissä.”  

” Minä tarjoan teille parempaa tapaa. Tapaa, joka tulee johtamaan teidät menestykseen ja 

täyttymykseen. Tapaan, joka tulee johtamaan iloon ja merkitykseen elämässänne ja ympärillänne 

oleville. Koska te tulette jatkamaan kukoistamista, tuomaan makeaa hedelmää ja rikastuttamaan 

maailmaanne.”  
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( Clare ) Tässä Hän ei puhu varallisuus evankeliumista. Hän puhuu elämän täyteydestä.   

( Jeesus ) ” Jotta tämä tapahtuisi, teidän täytyy olla rohkeita ja haastaa tilat, joille elämänne on 

rakennettu. Teidän täytyy kyetä näkemään, mikä on toiminut elämässänne ja mikä ei ole toiminut. 

Teidän täytyy olla valmiita ja halukkaita muuttamaan niitä asioita, jotka eivät toimineet, katua ja 

tunnustaa vääryydet, joita teitte itsellenne ja muille. Teidän täytyy olla halukkaita tulla hajotetuksi 

osiin pala palalta ja tulla kootuksi yhteen jälleen Minun rakastavissa ja armollisissa käsissä.”  

” Minä tulen lopettamaan vanhat, loukkaavat, epäonnistuneet menneisyyden tavat. Minä tulen 

parantamaan ja rakentamaan uudelleen teidät kunniakkaiksi olennoiksi, joiksi Minä tarkoitin teidät 

olemaan. Kunniakkaita, ei niin kuin maailma sen oivaltaa, vaan niin kuin Minä sen oivallan.” 

” Teidän suurimmat tunteenne tulevat olemaan perustavaa laatua oleva rauha ja luottamus siihen, 

että Jumala kontrolloi ja teillä ei ole mitään pelättävää, koska Hän muuttaa kaiken hyväksi. Ja jos 

te olette tarpeeksi onnekkaita, että teille annetaan pääsy sellaisen luo, joka on jo tehnyt sen 

matkan, te tulette olemaan onnellisia, jos te seuraatte heidän neuvojansa.” 

 

 

542. Jeesus puhuu Paastoamisesta & Siitä Miksi Hirmumyrskyt ovat niin tuhoavia 

 
JEESUS PUHUU PAASTOAMISESTA & SIITÄ MIKSI HIRMUMYRSKYT OVAT NIIN TUHOAVIA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Syyskuuta, 2017. 

( Clare ) Minä rukoilen meidän kaikkien puolesta, rakkaat Sydänasukkaat, että me joka päivä 

valitsemme kukistaa lihamme ja palvella Herraa uskollisemmin. Amen.  

No niin, minä munasin tänään. Minä rikoin paaston, kun et käyttänyt aikaa ja erottelukykyä 

saadakseni selville, että oliko minun sallittua tehdä niin. Herra oli hiljainen ehtoollisen jälkeen, 

siispä minä tulin tänne ja istuin alas, kysyen Häneltä, ”Herra, onko jotain mitä Sinä haluat sanoa?” 

Hän vastasi… ”Sinä rikoit paastosi.”  

( Clare ) Herra, minä luulin, että Sinä otit esille Sunnuntai varustamisen – levon päivä? Ja se on 

totta. Minä olin täällä Imeytys Rukouksessa ja Sydänasukkaan Rukouksessa, ja minä todella tunsin, 

että Herra – mahdollisesti Herra – kehotti minua menemään ottamaan kahvia ja valmistautumaan 

illan töitä varten. Ja että oli ok ottaa pikkuleipä. Koska oli Sunnuntai. Lepopäivä. Mutta… ilmeisesti 

ei.  

” Ei tässä paastossa.”  

( Clare ) Minä avasin Raamatun Lupaukset-kirjan saadakseni vahvistuksen – ja sain Himon. 

Huokaus… Mitä muuta minä tekisin paitsi, että panen pikkuleivän pois, Herra? 

” Etsi tapa korvata se Minulle.” 

( Clare ) Okei. Ei voita?  

” No, se on alku. Se toimii.”  

( Clare ) Pyydän, anna minulle anteeksi, Herra.  
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” Minä annan sinulle anteeksi, mutta ensi kerralla pyydä suojaustasi, ennen kuin vikellät 

menemään. Sinä olet sotatoimi alueella, Clare. Sinulla on monia vihollisia ja he tekevät parhaansa 

kaataakseen sinut. Minä en salli sitä, jos sinä seuraat Minun ohjeitani, jopa kuten Minä olen 

opettanut sinua aikaisemmin. Veljellinen Rakkaus. He tulevat yrittämään luoda pahaa tahtoa ja 

eripuraisuutta. Pysykää veljellisessä rakkaudessa kaikkina aikoina ja vaikka näyttäisi miltä, olkaa 

rakastavia ja lempeitä. Te ette voi voittaa tätä taistelua yksin; siksi sinä näit soturienkelin 

rauhanmerkissä. Hän kertoi sinulle, että sinä olet taistelussa.”  

” Valppaus on äärimmäisen tärkeää juuri nyt. Älä tee mitään hätiköiden, älä moiti vihaisena. 

Odota, kunnes viha on laantunut, mainitse sitten asiasta hellästi ja anna asian sitten olla. Ne ovat 

pieniä asioita, Clare. Kyllä, Minä tiedän, ne teettävät sinulla lisätyötä, koska tietyt henkilöt voivat 

olla huolimattomia. Minä ymmärrän. Mutta vain katumusharjoituksena Minulle, yritä parantaa ja 

tarjoa epämukavuudet Minulle maailman tilaa varten.” 

( Clare ) No niin, tänään minä rukoilin Pyhää Armorukousta ja minä näin Jeesuksen 

orjantappurakruunussa kärsien hirvittävästi Ristillä. Sitä ei ollut helppo katsoa. Minä tein tänään 

pari harha-askelta polultani ja tuhlasin aikaa. Nyt, illan päätteeksi, minä olen niin väsynyt.” 

” Rakkaani, kontrolloi enemmän itseäsi ja ole valpas. Suurimmaksi osaksi sinä pärjäät paljon 

paremmin, mutta parannusta voi tehdä. Sinä suoriudut hyvin, Minun Rakkaani. Tee yhteistyötä 

Minun kanssani tehdäksesi paremmin?”  

( Clare ) Kyllä, Herra.  

” Katsohan, niin paljon riippuu siitä, että kuinka hyvin sinä suoriudut nyt. Sinun uskollisuudestasi 

musiikkiin. Minulla on mahdollisuuksia suunniteltuina sinulle, mutta sinun täytyy olla valmis. Sinun 

täytyy olla tiukempi itseäsi kohtaan – sinä olet liian passiivinen. Sinä sallit olosuhteiden määrätä 

itseäsi, että mitä tullaan tekemään ja mitä ei. Tämä ei ole hyvä. Sinä tarvitset enemmän kuria ja 

asioiden tärkeysjärjestykseen laittamista. Ja sen täytyy alkaa huomenna.”  

” Se ei ehkä vaikuta paljolta sinusta nyt. Kun sinä et aivan käytä kaikkea harjoittelun vaatimaa 

aikaa, sinä sanot, ”Voi, minä saan kiinni aikataulusta huomenna.” Ja katso huomistasi – mikä oli 

tänään – ja siltikään sinä et ole harjoitellut. Ja sinä olet väsynyt tässä vaiheessa ja valmis 

menemään sänkyyn. Sinä tuhlaat aikaa, Minun rakkaani, yhä liian sidoksissa nippelitietoon. Minä 

tiedän, että jotkut asiat, mitä sinä teit, olivat tärkeitä, mutta muut olivat tarpeettomia. Pyydän, 

Clare, ole enemmän itsetietoisempi ja korjaa käytöstäsi. Ota huomioon Minun ääneni, kun Minä 

kehotan sinua, ”Sinä tuhlaat aikaa…”  

” Minä annan sinulle enemmän aikaa, mutta sinä tuhlaat sitä. Tuntuu hyvältä kyetä istumaan alas 

ja rentoutua ja lukea muutama asia tai kuunnella YouTubea, koska ne kiinnittävät sinun huomiosi, 

sinun uteliaisuutesi.” 

( Clare ) Niin käy joka kerta, kun ryhdyn katselemaan elokuvaa, joka kerran kun ryhdyn 

katselemaan YouTubea. Aina on jotakin, mikä todella tarraa huomioonne. Aivan kuten 

hirmumyrsky asia, joka on meneillään. Ja… minun ei vain olisi pitänyt katsoa sitä. 

” Ja nämä asiat olivat vihollisen järjestämiä, että ne tekisivät juuri sen. Saattaa sinut pois kurssiltasi 

ja tuhlaamaan aikaasi. Kuten valtava hinku suklaaseen. Mistä luulet sen tulleen?”  

( Clare ) Naamioituvalta hengeltä? 
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” Aivan oikein. Ja sinä lankesit siihen. Sinä halusit sen pikkuleivän, joten sinä et käyttänyt 

erottelukykyäsi kunnolla. Päivän mittaan on monia sellaisia ansoja asetettuna sinulle ja sinä olet 

jäänyt jälkeen ja langennut joihinkin niistä. Toiset sinä olet nähnyt – ja olet kiertänyt ne. Ja siitä 

Minä olen hyvin kiitollinen.” 

” Sinun täytyy enemmän katsoa omaa käytöstäsi ulkopuolisen silmin. Minä haluan sinun 

huomaavaan heikot kohtasi, ollen tietoinen niistä ja ennakoida vihollisen ansa. He aina käyttävät 

sinun haluasi johonkin – se on helpoin keino harhauttaa sinut. Olipa se siistimpi talo tai jotakin 

syötävää tai luettavaa… he käyttävät sinun halujasi.” 

” Se, mitä Ezekiel kertoi sinulle, oli hyvin asiaankuuluvaa.”  

No niin, tänä iltana Ezekiel ja minä puhuimme pyhimyksestä. Se oli Pyhä Charbel ( Mar Charbel 

Makhlouf, libanonilainen 1800-luvulla elänyt munkki ja pappi) joka asui luostarissa. Ja heillä oli 

tapana sanoa… ”Kun tulee kiusaus tehdä jotakin, harkitkaa Taivasta.” Pyhä Franciscus tapasi sanoa, 

”Kysy Sisar Kuolemalta.”    

Toisin sanoen, kun te seisotte Isän edessä Taivaassa, tuletteko te olemaan häpeissänne, jos te 

annatte periksi tälle kiusaukselle? Jos te tulette olemaan – älkää tehkö sitä. Kuvitelkaa 

mielessänne itsenne seisomassa Jumalan edessä, joutuen tekemään tiliä tästä synnistä, tai 

nautinnosta. Tämä tulee auttamaan teitä olemaan tekemättä sitä. Herra, auta meitä. 

” Kyllä, Minä autan, jos te olette kuuntelemassa hyvin huolellisesti. Mutta kun on lämpimän 

suklaapikkuleivän tuoksussa, on taipumusta tulla kuuroksi. Sinä pystyt parempaan, Minun 

Rakkaani, sinä todella pystyt – ja sinä melkein pystyitkin. Mutta sinä olit väsynyt ja sinä järkeilit, ” 

Tänään on sunnuntai ja minulla on aina ollut vapaata paastosta sunnuntaisin.” 

” Mutta sinä et kysynyt, muuten Minä olisin kertonut… ” Ei. Tämä on liian kriittistä. Jatka 

paastoamista.” 

” Katsohan, vihollinen tietää sen, ja hän lähetti kiusauksen saadakseen sinut lankeamaan. Minä 

olen palauttanut sinut takaisin pitämään sanasi ja luopumaan uudesta kiusauksesta. Ja tällä kertaa, 

sinä et tule olemaan niin typerä. Minä tulen kertomaan, kun paasto voi loppua. ”  

” No niin, kaikille teistä, jotka harkitsevat olevanne osa palvelutointa, Minä olen pyytänyt teitä 

luopumaan asioista. Vanhimmille joukossanne, uhratkaa asioita, joista nautitte. Nuoremmille, 

leipä ja vesi tai riisi ja vesi ja tee tai kahvi on sallittu. Jotkut teistä eivät voi rukoilla ilman sitä. Jos te 

ette voi paastota leivällä ja vedellä, käyttäkää maapähkinävoita & hunajaa leivällä ja syökää sitä 

yhdellä aterialla päivässä, päivän aikana ja kaksi välipalaa. Tämä on hyvä, terveellinen paasto. 

Aterian ei pitäisi olla teidän lempiaterianne tai jotakin, josta te todella nautitte – tehkää siitä hyvin 

yksinkertainen.”  

” Nämä ovat voimakkaita uhrauksia, Minun ihmiseni, todella ne ovat. Siksi Saatana on kylvänyt niin 

paljon hämmennystä niitä koskien – pitääkseen teidät tekemästä uhrauksia. Mutta Minä olen 

kertonut teille, teidän paastonne ja uhrauksenne ovat voimakkaita. Siispä, älkää antako vihollisen 

puhua teitä pois niistä.”  

” Jos te olette tilaisuudessa, jossa on juhla-ateria, älkää kertoko muille paastostanne. Pikemminkin 

huomiota herättämättä syökää hyvin vähän ruokaa ja suurin osa ei edes huomaa, että te ette syö. 

Itse asiassa, jokainen uhraus, jonka te teette, pitäkää se salassa, ettette saa palkintoanne täällä 
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alhaalla niin kuin Fariseukset, jotka rakastivat tulla huomatuiksi, kun he paastosivat ja rukoilivat. 

Pöyhistely katumusharjoituksilla ja lahjoillanne Minulle ihmisten edessä myös johtaa Ylpeyteen. 

Joten pitäkää ne salassa, meidän välisinämme.” 

( Clare ) Ja minä juuri muistin Danielin paaston, mihin kuuluu riisiä ja vihanneksia, se on myös hyvä 

uhraus, jonka Herra on hyväksynyt menneisyydessä. 

” Minun ihmiseni, teidän rukouksenne toimivat. ÄLKÄÄ LOPETTAKO NYT. Me olemme yhä 

kriittisessä vaiheessa. Miksi te luulette, että nämä trooppiset hirmumyrskyt, hurrikaanit, ovat niin 

tuhoavia? Kaikki menetykset, mitä toiset kärsivät, huutavat Taivasta apuun ja he, myös, liittyvät 

Meihin näissä asioissa. Vaikka he eivät ole siitä tietoisia älyllään, hengessään he ymmärtävät. Tämä 

ON uhraus estää Sodan ja Koettelemusten Ajan alkaminen.”  

” Kuinka siunattuja te tulette olemaankaan, jos te teette nämä asiat. Minä olen teidän kanssanne. 

Kutsukaa Minua apuun säännöllisesti. Minä olen teitä varten.” 

 

 

543. Jeesus sanoo… Takaisinmaksun aika on tullut 

 
TAKAISINMAKSUN AIKA ON TULLUT  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Syyskuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minun ihmiseni, kaikki nämä katastrofit ovat korruption oireita syvimmällä tasolla 

maassanne. Jumalattomien tapojen ja korruption. Se, mitä te rukoilette presidenttinne puolesta, 

kompensoi tuhoutumista, jota hyvin lähellä te olitte viime vuonna. Mutta pahoilla, ei-uskovilla ja 

piittaamattomilla ihmisillä maassanne ja heitä johdattavat pinnalliset väitteet ja lihansa – heillä on 

myös kätensä tässä kurittamisessa.” 

”Teidän maanne on todella jakautunut niihin, jotka ajattelevat syvällisesti ja niihin, jotka seuraavat 

sokeasti; niihin, jotka kuuluvat Minulle ja niihin, jotka kuuluvat maailmalle ja sen anti-Kristus 

systeemille. Voi, kyllä, jopa nyt anti-Kristus on manifestoitumassa, juuri pinnan alla – ja korruptio 

vaatii tuomiota.” 

”Mutta te olette huutaneet apua, paastonneet ja rukoilleet ja teitä on kuultu.”  

”Tulevina kuukausina, kuolettavia iskuja tullaan jakamaan niille, jotka ovat pyrkineet toteuttamaan 

Saatanan globaalisen tuhon suunnitelmat. Kaikki he yksityisellä sektorilla, jotka ovat asettaneet 

itsensä Paholaisen kannalle ja valinneet eliitin agendan, mieluummin kuin oikeamielisyyden ja se 

tulee koskemaan perustuslakianne. Teidän rukouksenne on kuultu ja Minun Isäni aikoo jälleen 

siivota talon tässä kansakunnassa. Puhdistaa perusteellisesti. Eliitin agenda tulee saamaan 

rampauttavia iskuja. Vaikka te ette tulisi olemaan siitä tietoisia, te tulette saamaan satoa: 

syvenevän rauhan ja järjestyksen, joka seuraa sen kantapäillä.”  

”Takaisinmaksun aika on tullut. Minä olen saarnannut, vedonnut, kerjännyt, etsinyt kovasti ja 

asettanut tulen niiden omaantuntoon, ketkä ovat junailleet pahaa. Heidän vastauksensa oli nauraa 

ja kääntää selkänsä Minulle. Minä olen antanut heille lukuisia mahdollisuuksia katua… kuten on 

kirjoitettu, ”Velhonaisen älä salli elää.” Toinen Mooseksen kirja 22:18. Teidän maanalainen 
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hallituksenne on Paholaisten ja kaikenlaisten perversioiden pesä ja ilman katumusta heille ei ole 

toivoa. He eivät tule pakenemaan tulevaa vihaa, jota he ovat junailleet kukistaakseen köyhät ja 

oikeamieliset, se tulee olemaan heidän oma perikatonsa.” 

”Ja Minun ihmiseni tulevat jatkamaan ylistystä ja kiittämistä, juhlien vapauttaan.”  

”Mutta sitten tulee kuolettava ansa. Minä varoitan teitä, Minun ihmiseni, jos te käännytte pois 

Minusta ja ylistätte epäjumalia – se tarkoittaa, palvotte rahaa, kauneutta, vaikutusvaltaa – teitä 

tullaan jälleen sortamaan seitsemän kertaa pahemmin. Älkää salliko korruptiota hallinnossanne; 

älkää uhratko sitä, mikä on oikein, henkilökohtaisen edun vuoksi.Tukeutukaa Minuun koko 

sydämillänne ja tuokaa katumusta ympärillänne oleville.”  

”Te olette Maapallon suola ja teillä on voima säilyttää tämä kansakunta vielä pidemmän aikaa. 

Mutta jos te unohdatte itsenne ja tulette omahyväisiksi helpossa elämässä, te tulette 

menettämään voiman säilyttää kansakuntanne. Siitä te olette tulossa. Pyydän, Minun Ihmiseni, 

älkää menkö takaisin, älkää palatko materialismin oksennukselle. Puolustakaa sitä, mikä on 

OIKEIN, kaiken muun hyödyn yli. Olkaa halukkaita menettämään mitä tahansa, mieluummin kuin 

pettämään sen, mikä on oikein.” 

”Minä en voi pidellä tätä kansakuntaa koossa – vain te voitte, rukouksilla ja elämäntavalla, joka 

julistaa Minun hallintoani elämissänne, että Min olen teidän Hallitsijanne ja te ette tule 

hyväksymään ketään toista.”  

”Minä en vapauta teitä vielä, aika on vielä hyvin myrskyisä. Mutta Minä kerron teille, ilkeys tulee 

saamaan lopullisen iskun. Toipuminen ja uudelleen rakentaminen tulee viemään paljon aikaa. 

Pitäkää huoli, että te ette lankea tai tämä turmiollinen paha tulee versomaan takaisin seitsemän 

kertaa pahempana.”  

”Te kysytte Minulta, ”Mutta kuinka Minä voin vaikuttaa tilanteen paranemiseen?” Jokapäiväisillä 

valinnoillanne, äänillänne vaaleissa, sillä mitä sallitte perheissänne, kaupungeissanne ja 

valtioissanne. Sillä mitä suvaitsette ja mitä vastustatte, nousemalla näkyvästi vastustamaan 

pahuutta, julistaen sen siksi, mitä se on ja että synnin palkka on kuolema.”  

”Amerikka, sinä olet tullut niin lähelle kuolemaa, niin lähelle. Mutta sinulle on annettu Armoa. Nyt 

sinun täytyy elää, kuten on oikein ja kieltäytyä hyväksymästä korruptiota ja syntiä. Nämä ovat 

Minun toimeksiantoni sinulle.” 

”Joitakin teistä tullaan kutsumaan virkaan. Teidän täytyy muuttaa tavat, millä asioita on tehty 

menneisyydessä. Jotkut teistä tulevat menettämään henkensä puolustaessaan sitä, mikä on 

oikein; teidän täytyy olla valmistautuneista puolustamaan sitä, mikä on oikein tai kuolemaan. 

Kaikkien teidän täytyy elämäntavallanne julistaa, että synti ei ole hyväksyttävää. Sitten pahuus 

tullaan puhdistamaan keskuudestanne.” 

”Minä tiedän, että tämä kuulostaa dramaattiselle; mutta te olette tienhaarassa. Ja vakaa sitoumus 

ja muutoksen tarkoitus on ehdoton edellytys Amerikan hengissä säilymiselle.”  

( Clare ) No niin aloin erottamaan tästä viestistä, koska se on vahvempi, ajattelin, kuin mikään, 

mitä olen ikinä Häneltä saanut. Ja kuulin hyvin selvästi Hänen sanovan… 
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( Jeesus ) ”Tämä kaikki on Minulta, Clare, tämä on viesti, jonka Minä haluan lähettää Minun 

ihmisilleni. Uudistaminen ei ole vaihtoehto; se on ehdoton edellytys. Minä tulen olemaan jokaisen 

teidän kanssanne, sen mukaan kuinka te uskotte ja olette uskollisia puolustamaan totuutta.”  

”Tämä on uusi päivä teille kaikille. Jatkakaa rukoilemista ja paastoamista vielä pidempään, kun 

asiat liikkuvat ja murskautuvat Minun Isäni mahtavassa kädessä.” 

 

 

544. Jeesus selittää… Jumalan Ojennus. Miksi Minä sallisin Katastrofeja & Sotia? 

 
ISKU ELIITTIÄ VASTAAN & MIKSI MINÄ SALLISIN KATASTROFEJA & SOTIA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Syyskuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Teidän rukouksenne ovat voimakkaita. Minä valitsin odottaa, kunnes sinä olit 

rukoillut Pyhän Armorukouksen, ennen kuin Minä aloitin puhumaan sinulle, koska se oli hyvin 

tärkeää Minulle. Älä masennu, Clare. Minä en ole johtanut sinua harhaan. Ja älä ole kaiken 

kuulemasi vietävissä. Sinä olet tekemisissä erittäin korruptoituneen tietolähteen kanssa 

internetissä ja Minä yhä pitäisin parempana, jos sinä et menisi etsimään tarkoituksellisesti 

härnääviä otsikoita. ”  

( Clare ) Tässä tapauksessa, Ezekiel oli törmännyt johonkin ja hän tunsi, että Herra oli antanut 

hänelle luvan katsoa sitä. Mutta, kun hän kertoi minulle, minä olin hyvin poissa tolaltani ja se oli 

Jeesuksen meille säätämän ohjeen vastaista. Siispä minä ajattelin. ”Hienoa… Onko minua johdettu 

harhaan? Vai mitä?” Koska minä olen pysytellyt poissa otsikoista ja varmasti näiden asioiden 

sisällöstä, kuten Hän on meitä pyytänyt. Mutta Ezekiel kiinnostui jostakin, joka vaivasi minun 

sydäntäni. ”Mitä sanottavaa Sinulla on lähteestä, Jeesus?” 

( Jeesus ) ” Älä mene etsimään sinne. Pidä informaation kanavasi puhtaana, Minun kauttani ja 

heidän kauttansa, keitä saatan tuoda sinun huomattavaksesi. Mutta, Minä mieluummin näkisin, 

että sinä sinnittelisit enemmän rukousta täällä ja oppisit suoraan Minun kädestäni niitä asioita, 

jotka ovat tarpeellisia sinun tietää. Minä olen hyvin valikoiva siinä, mitä Minä kerron ja mitä Minä 

pidän itselläni. Minä teen niin suojellakseni sinua, Minun Rakkaani. Minä todella teen. Minä en 

halua sinun kaivelevan niitä asioita, jotka ovat niin kaukana sinusta. Jätä ne toisille, jotka ovat 

varustettuja sillä tavalla, tai ovat niin heikkoja, että he antavat periksi uteliaisuudelle ja 

menettävät rauhansa – eivät koskaan asetu aloilleen, eivät ole koskaan varmoja ja elävät aina 

epätavallista jokapäiväistä elämää. ” 

( Clare ) Eikö se ole hyvä luonteenpiirre? Elää epätavallista jokapäiväistä elämää?  

( Jeesus ) ” Ei silloin, kun siitä puuttuu rauha ja kun Minä en ole heidän puhdas lähteensä. Ei, se ei 

ole hyvä asia, koska se kuluttaa heidät loppuun huolella ja epävarmuudella ja sinä tiedät, että se ei 

ole hedelmä Minun puustani. ” 

” Tyydy tähän, Clare. Minä en ole johtanut sinua harhaan. Minä työskentelen eri tavalla eri 

astioiden kanssa eri aikoina. Minä myös asetan ryhmiä erilleen olemaan erityisesti ja yksinomaan 

Minun. Taakat, joita heille annetaan, on räätälöity heidän voimansa mukaan. ”   



 
99 

 

” Ensinnäkin, sinun ei pitäisi perustaa informaatiotasi yksinomaan siihen, mitä sinä näet. Niin 

paljon on meneillään, mitä ei nähdä, mutta tämä on Amerikan koettelemusten hetki luonnon 

mullistuksineen. Te voitte pienentää niitä rukouksillanne ja paastoillanne, Minun Rakkaat. Pyydän, 

missä ikinä näettekin meneillään koettelemuksia, välittömästi luottakaa ne Minulle 

rukouksissanne – sillä se saattaa koskea teitä.” 

” Paljon rukouksia on lähtenyt ylös hurrikaanin vuoksi, paljon rukouksia. Jatkakaa rukoilemista, 

sillä reitti, jonka se ottaa; se voitaisiin luokitella yhdeksi pahimmista myrskyistä historiassa. Mutta 

rukouksenne voivat myös heikentää myrskyä. ”  

” Se on pahojen ihmisten ja demonien ohjaama. Se on sallittu kansakunnan ojennukseksi, sillä 

Minä kutsun tämän kansakunnan kaikkia miehiä ja naisia takaisin Minun luokseni uudella ja 

syvemmällä tasolla. Monet sydämet ovat kaukana Minusta ja kylmiä. Monet eivät käänny Minun 

puoleeni, ennen kuin he ovat hyvin pahassa tilanteessa. ”  

” Ei ole helppoa saada heidän huomiotansa kiinnitettyä, silti kaikki, jotka eivät ole syyllisiä, jotka 

ovat tämän myrskyn ruumiinvalvojaisissa. Monet sielut rukoilevat ja he ovat menettäneet 

merkittävästi ja heille tämä kauhea kärsimys on uhraus, jota Minä käytän viikkoja ja kuukausia 

etukäteen murskatakseni käärmeen agendan jo toisella kaudella. ” 

” Minä haluan sydänten kääntyvän Minun puoleeni, Clare, on vielä liian paljon materialismia ja 

välinpitämättömyyttä heidän uskostaan ja ikuisista sieluistaan. Monta, monta kertaa historiassa 

Minä olen sallinut tällaisia asioita herätelläkseni ihmisiä heidän tarpeelleen Minusta. Se on usein 

Minun epätoivoinen viimeinen yritykseni – ja sinä tiedät kokemuksesta, Minä aina sallin pienempiä 

pahoja, ennen kuin asiat kehittyvät tosi pahoiksi. 1920-luvulla, jos ihmiskunta olisi ottanut 

huomioonsa Minun kutsuni takaisin pyhyyteen, toista maailmansotaa ei koskaan olisi tapahtunut. 

Ja jopa nyt, te olette paljolti samassa tilanteessa, Sotien Sodan kynnyksellä. ”  

” Minä katson kansakunnan sydämeen ja Minä kutsun palvelijoitani nostattamaan pasuunan 

soiton palata pyhyyteen. Kun Minut sivuutetaan, Minä sallin katastrofeja. Saatana rakastaa 

katastrofeja; hänen demoninsa odottavat jonossa saadakseen luvan tappaa, varastaa ja tuhota 

luonnonmullistusten kautta. Ja jos ihmiset eivät palaa takaisin Minun luokseni, vaan mieluummin 

takovat menemään moraalittomuudessa, lupa annetaan heille – kuitenkaan ei vältytä viattomilta 

uhreilta. Minä katson kansakunnan sydämeen, nostatan kutsun ja odotan, että ihmiset vastaavat. 

Kun he eivät vastaa, heidän maansa on moraalisesti kuollut ja Minun täytyy sallia radikaalimpia 

toimenpiteitä tuodakseni heidät katumukseen. ”   

” Minä nostatin kutsun Amerikassa ihmisille vastata siihen ja ihmiset vastasivat. Mutta te olette 

kuitenkin täynnä moraalittomuutta ja liiallisuutta – kun toisilta maailmassa riistetään jopa elämän 

perus edellytykset. Siksi on niin tärkeää teille, että jatkatte humanitaarisen avun antamista noihin 

maihin. ”  

” Kun Minä näen teidän sydäntenne syttyvän kuin kynttilät, muiden ahdingolle, Minä myös 

riemuitsen, että joka päivä te tulette enemmän ja enemmän Minun kaltaisikseni. Antakaa 

sydäntenne olla niin kuin Minun sydämeni, Minun ihmiseni. ”  

” Mutta takaisin käsillä olevaan aiheeseen. Te tulette näkemään yhä enemmän ja enemmän 

levottomuutta ja luonnon mullistuksia, koska planeetta tosiaan on vastaamassa lopun ajan 

olosuhteisiin ja synnin kansakuntiin. Armeliaisuus kattaa suuren määrän syntejä ja tämä on toinen 
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Amerikkaa säilyttävä voima. Hänellä on monia, monia varakkaita, jotka tukevat köyhiä ympäri 

Maapallon. Ja kun hän kasvaa taloudellisessa turvallisuudessa, Minä tulen pyytämään jopa lisää 

heiltä, jotka kuuntelevat Minun tahtoani.”  

” Kun Minä luotan rahaa sielulle, se tapahtuu siksi, koska he kuuntelevat Minua, kun Minä pyydän 

uhrauksia heiltä. Monille teistä Sydänasukkaista on annettu kallisarvoisia armoja, koska he 

välittävät sinusta ja niiden syiden takia, joista sinä olet maininnut heille. Tämä miellyttää Minua 

suuresti, koska he ovat tulossa tasapainoisempia pyhyydessä ja he eivät varmasti tule 

menettämään heidän palkintoaan ystävällisyydestään ja kestävästä uskollisuudestaan. ” 

 ” Te muistatte tarinan Tobitista, ja että Tobias oli suuresti siunattu, kun onnettomuus kohtasi 

häntä, koska hänellä oli myötätuntoa köyhille, joilla ei ollut ketään, jotka olisivat haudanneet 

heidät. Hänelle jopa myönnettiin enkeli saattamaan hänen poikansa tulevan vaimonsa luo ja 

parantamaan hänen sokeutensa. Te ette voi koskaan ammentaa Minua tyhjiin. ” 

” Mutta hyvyytesi vuoksi Amerikka, paljon vähemmän on tapahtunut sinulle kuin oli suunniteltu. 

Antamisen kautta ja teidän hallintonne uudistamisen kautta, te olette ostaneet lisää aikaa 

kansakunnallenne. ” 

” Ja Minulle oli tärkeää kertoa se teille tänä iltana. Älkää toimiko sen mukaan, mitä kuulette. Minä 

teen paljon sitä, mikä ei tule olemaan ilmeistä kenellekään muille paitsi eliitille. He eivät varmasti 

sitä kuuluta. Mutta joka tapauksessa, Minä olen kertonut teille. Minä tulen tekemään ratkaisevan 

iskun tähän korruptoituneeseen käärmeitten pesueeseen, ja siellä tulee yhtäkkiä olemaan 

vähemmän painetta tämän kansakunnan hyvää kohtaan, koska he kääntyvät sisäänpäin 

rakentaakseen uudelleen. Monet avaintekijät tulevat katoamaan, eikä heitä enää ole. ” 

” Voi, Clare, Minä en koskaan tule jättämään tai hylkäämään sinua. Minä olen AINA tässä sinua 

varten, AINA ja IKUISESTI. Sinä olet nyt hyvin rankan taistelun keskellä. Sinun enkelisi tekevät 

ylitöitä suojellakseen sinua ja sinun perhettäsi ja rukoussotureita. Sinulla on monia uskollisia, jotka 

rakastavat Minua koko olemuksillaan. He tuntevat Minun ääneni ja he tietävät, että sinä olet 

Minun uskollinen tiedottajani. Siitä huolimatta taistelut, joita te kaikki käytte läpi juuri nyt, ovat 

hyvin rankkoja. Rukoilkaa aina apua enkeleiltänne ja kiittäkää heitä ylen määrin 

suojelemisestanne. ”  

” Te tulette tietämään, milloin olette hyökkäyksen kohteena, koska te tulette tuntemaan 

epämääräisen, mutta voimakkaan sekasorron ja epävarmuuden tunteen. Hyökkäykset uskoanne 

kohtaan käyvät yhä vakavammiksi tällaisina aikoina. Tukeutukaa Minuun yhä vahvemmin ja 

älkääkä salliko erillisyyttä Minusta. Tämä on myös aika, kun teillä on kaikkein eniten kiusausta 

menettää jalansijaa ja heittäytyä heikkouksiinne ja langeta, siis jatkakaa valppaina ja tottelevaisina 

olemista. ”  

” MINÄ OLEN TULOSSA PIAN, Minun Morsiameni, älkää irrottako katsettanne palkinnosta – Minä 

olen tulossa pian. Keskellä kaikkia näitä tapahtumia, jotka ovat uhkaamassa tai ovat todellisia, sen 

keskellä, muistakaa… nämä ovat Minun tulemiseni todellisia synnytystuskia. Älkää menettäkö 

toivoa, koska te olette niin lähellä. Teidän täytyy pitää miekkanne tupessa – kuitenkin 

taisteluvalmiina, sillä aikaa, kun rakennatte näille asioille, joita Minä toivon, että te teette 

lahjoillanne. Älkää antako ajan lyhyyden uhkan varastaa, mitä suuria mahdollisuuksia on 

edessänne. Olkaa varustautuneita tervehtimään niitä, kun ne tulevat koputtamaan. ” 
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” Juuri nyt on HYVIN PIMEÄÄ aikaa, mutta Minä lupaan teille. Minä seulon tämän pimeyden pois ja 

alan eristämään sen ja ohjaamaan sen hornaan, minne se kuuluu, niin että te tunnette 

jonkinasteisen vapauden julistaessanne Minun Sanaani kansakunnille lahjojenne kautta. Siispä 

älkää antako periksi pelon tai haluttomuuden epäilylle. Laittakaa kaikkenne käsillä olevaan työhön 

ja Minä tuon kasvun. ” 

” Pyydän, tietäkää ilman epäilyksen häivääkään, Minun Morsiameni, että Minä olen aina 

vierellänne, valmiina syleilemään ja pitelemään teitä hellästi, mitä tahansa myrskyjä teidän 

päällenne käy. Pyydän, älkää sivuuttako Minun läsnäoloani. Tulkaa Minun tyköni ja Minä tulen 

lohduttamaan ja vahvistamaan teitä. ”  

 

 

545. Jeesus sanoo… Mietiskelkää Minun Kuolemani täyttä Merkitystä teille 

 
MIETISKELKÄÄ MINUN KUOLEMANI TÄYTTÄ MERKITYSTÄ TEILLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Syyskuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ” Minä haluan puhua ehtoollisesta ja Minun lähelläni pysymisen tärkeydestä 

ehtoollisen aikana. Sanat ovat voimallisia, Minun ihmiseni. Sanat, joihin on liittynyt usko, ovat 

voimakkaita. Jopa, kun sanotaan vuorelle, ”tule siirretyksi mereen”, jopa sen sanominen, uskossa, 

saavuttaa päämäärän. Ja kun sanotaan, ”Tämä on Minun Ruumiini, joka teidän edestänne 

annetaan”…kun se sanotaan tottelevaisuudessa Minun käskyilleni, vakaumuksella, se on 

voimallista.”  

” Tehkää tämä Minun muistokseni.” 

” On kirjoitettu, kuten Minä sanoin sen… ”Jos te ette syö Minun Ruumistani ja juo Minun Vertani, 

teissä ei ole elämää.” Elämä on veressä, siispä kun te sanotte, ”Tämä on Minun Vereni” 

täydellisessä uskossa, enkö Minä vierailisi teidän luonanne Minun Elämän Vereni kanssa 

vahvistamassa teitä? Elämä on Minun Veressäni, ei viinissä. Ja kun te julistatte uskossa, että tämä 

ON Minun Vereni, Minä vierailen teidän luonanne armojen kanssa, jotka te uskotte saavanne 

Minulta, koska te tottelitte.”  

” Nämä ovat uskosta luopuvan kirkon aikoja. Jopa he, jotka ovat vastaanottaneet 

pappisvihkimyksen merkin, peruuttamattoman merkin, jonka on apostolien henki välittänyt 

nykyisiin aikoihin – jopa jos se tehdään kunnolla, ei ole takeita, että sielu, joka vastaanottaa tämän 

lahjan, tulee sanomaan vilpittömässä uskossa ja aikomuksessa, että Minä olen muuttamassa viinin 

Minun Verekseni, kun he sanovat ne sanat.” 

” Siispä, kuinka Minä käsittelen tätä uskosta luopumista ja epäuskoa?? Minä vierailen teidän 

luonanne tarvitsemienne armojen kanssa. Te aioitte juoda Minun Vereni ja syödä Minun Ruumiini 

ja Minä kunnioitan teidän aikomustanne. Tällä tavalla, Minun liittoani teidän kanssanne, Minun 

Kirkkoani, eivät tee tyhjäksi alttarin maailmalliset, epäuskovat palvelijat.”  

” Kaanaan hääpitojen aikana, palvelijat eivät koskaan hetkeäkään ajatelleet, että vesi muuttuisi 

viiniksi; mutta Minun uskollisuuteni osoituksena, Minä muutin sen viiniksi. Ymmärrättekö te? 

Tämä oli Ehtoollisen ennakointia, Ruumiin ja Veren muuttumista viimeisellä ehtoollisella.”  
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” Minä olen kutsunut teidät kaikki Minun pöytääni, ja annettavaksi uuden elämän – ja eikä vain 

uutta elämää, vaan Minun elämääni, Jumalan elämää, niin että te voitte elää Minussa ja Minä 

teissä. Niin, että te voitte saavuttaa kaiken sen, mitä Minä olen halunnut teidän tekevän. Niin, että 

te voitte rakastaa muita, kuten Minä olen rakastanut heitä. Niin, että te voitte kulkea voimassa yli 

tämän maailman pimeiden voimien ja laittaa ne pakosalle.” 

” Minä olen antanut teille tämän lahjan, koska te voitte vaivoin toimia ilman sitä. Joka päivä teitä 

vastaan lähetetty vastustus on hirmuista ja kuluttavaa. Mutta Minun Vereni avulla, te tulette 

seisomaan ja jopa moittimaan, murtamaan ja sitomaan ne voimat, koska Minun elämäni elää 

teidän sisällänne. Ei väliä vaikka te ette ole saaneet pappisvihkimystä, se tarkoittaa, että te olette 

saaneet hengen, kuten Minä ensin annoin hengen Pietarille. Ei väliä – te OLETTE Minun Kirkkoni; 

Minä pysyn teissä ja te pysytte Minussa. Ja joka päivä, kun te vastaanotatte Minut ehtoollisessa, te 

uudistatte uuden liiton uskonne kanssa. ”Tämä on Minun Ruumiini, tämä on Minun Vereni. Uuden 

Liiton Ruumis ja Veri; se tullaan vuodattamaan teidän ja kaikkien puolesta syntien anteeksi 

antamiseksi.”  

” Siispä Minä pyydän teitä, Minun valittuni, Minun Sydämeni asukkaat, ottakaa Minut vastaan joka 

päivä täydellisessä arvostuksessa ja kiitollisuudessa – jopa muistaen Veren, joka vuodatettiin 

Armoistuimelle, jonka oli asettanut profeetta Jeremia täsmälleen Uhri Alttarin alle, se on, Risti, 

jossa Minut ristiinnaulittiin. Ja huomatkaa, että Minä kuolin murtuneeseen sydämeen; vesi ja veri 

sekoittuivat ja määrä oli riittävä viemään sen 20 jalkaa (jalka=0,30 metriä) alaspäin ja tahraamaan 

seinät. Kukaan muu uhreista ei vuotanut verta tällä tavalla. Tämän teki Minun Isäni maksaakseen 

teidän syntienne velan ikuisiksi ajoiksi.”   

” Siksi, kun te muistatte Minua tässä sakramentissa, muistakaa Minun kuolemani hirvittävät 

olosuhteet ja kuinka Minun Isäni ei tuhlannut pisaraakaan, vaan piti huolen siitä, että se 

pirskotettiin armoistuimelle, että kaikki voitiin täyttää Minussa, kun Minä sanoin… ”Se on 

täytetty.”  

” Nämä ovat syvällisesti pyhiä periaatteita ja ymmärtämyksiä ja Minä toivon, että te otatte aikaa 

niiden kanssa ja mietiskelette täyttä merkitystä, mitä Minun kuolemallani on teille ja koko 

ihmiskunnalle.   

Esimerkki… Yksinkertainen Ehtoollis Palvelus, 1.Elokuuta, 2015  

Herra, Minä kiitän ja ylistän Sinua kaikesta siitä, mitä Sinä olet tehnyt minun hyväkseni, kaikesta 

siitä mitä Sinä olet minulle antanut – että Sinä et tule koskaan, ikinä hylkäämään minua. 

Minä tunnustan, Herra, että minä olen tehnyt syntiä Sinua vastaan ja minun veljeäni vastaan. Anna 

Armoa minulle, Oi Jumala, Sinun vankkumattoman Rakkautesi mukaisesti. Anna minulle anteeksi ja 

puhdista minut synneistäni. Luo minulle puhdas sydän, Oi Jumala ja uudista vakaa henki minuun. 

Myönnä minulle halukas henki ylläpitämään minua.  

”Sinun Sanasi on valo minun jaloilleni. Voi Herra, ohjaa minua Sinun teilläsi.”  

Pyhä olet Sinä, Herra. Täynnä voimaa ja mahtia. Taivaat julistavat Sinun Kunniaasi, ja niin kuin 

peura kaipaa Eläviä Vesiä, niin minun sieluni kaipaa Sinua, Oi minun Jumalani.  

”Katso, Minä kaadan Minun Henkeni teidän päällenne ja teen Minun Sanani tiedetyiksi teille.”    
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Illalla ennen kuin Sinä kuolit, Sinä söit ehtoollista Sinun apostoliesi kanssa. Sinä otit leivän 

pöydältä, nostit sen ylös Isälle ja kiitit ja ylistit. Sinä mursit leivän ja annoit sen Sinun apostoleillesi 

sanoen… ”Ottakaa tästä, te kaikki ja syökää se. Tämä on Minun Ruumiini, joka teidän edestänne 

annetaan. Sitten Sinä otit Maljan ja nostit sen ylös Isälle ja kiitit sanoen, ”Ottakaa tämä, kaikki te ja 

juokaa siitä. Tämä on Minun Vereni Malja, uuden ja ikuisesti kestävän liiton Veri. Se tullaan 

vuodattamaan sinun ja kaikkien puolesta, niin että synnit voidaan antaa anteeksi. Tehkää tämä 

Minun muistokseni.”   

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

minä tulen parantumaan.”  

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

varten Kunniassa. Amen. 

 

 

546. Jeesus sanoo...  

Nämä hurrikaanit eivät tapahdu sattumalta & Teidän rukoukset ovat voimakkaita 

 
11.09.2017 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

Jeesus aloitti hymyillen... ”Me olemme voitolla. Me olemme voittamassa! Kaikki loisto ja kunnia 
Jumalalle... Me olemme voittamassa.” 

”Jatkakaa rukoillen ja paastoten – Jatkakaa, älkää antako periksi. Jos vain tietäisitte rukoustenne 
voiman, käyttäisitte koko päivän rukoillen hetkeäkään hukkaamatta. ’Rukoilkaa lakkaamatta’ ei ole 
vain viehättävä kehoitus. Se oli tärkeä kehoitus. Vihollinen on siitä asti piirittänyt Minua ja Minun 
apostoleitani, kun heidät voitelin. Muista mitä sanoin Pietarille, ’Saatana on halunnut koetella 
sinua, mutta Minä olen rukoillut...’” 

”Näethän, Minun eläessä sinussa, sinun rukouksesi ovat voimakkaita, kuten Minun ovat. Oh, älä 
koskaan aliarvioi rukouksen voimaa. Tulet näkemään suuria muutoksia, koska olet rukoillut ensin.” 

”Anna, anna aina. Älä päästä tarvetta kulkemaan ohitsesi ilman, että tekisit jotakin auttaaksesi. 
Tämä on toinen voimakas keino suojautua vihollisen luvalta varastaa sinulta. Niin kuin olen 
antanut sinulle, anna muille kannustaaksesi – Jotta myös hekin antaisivat muille, sitten kun 
pystyvät. Ja näin Jumalan valtakunta rakentuu ympärillesi.” 

”Mikään ei ole mahdotonta sielulle, joka rukoilee. Sillä mikään ei ole Jumalalle mahdotonta. Minun 
Isäni kuuntelee jatkuvasti Hänen pienimpiensä rukouksia, sillä Hän haluaa vastata niihin. Jopa 
lapsen pienimmällä rukouksella on valtava vaikutus valtaistuimen edessä heidän viattomuutensa 
tähden.” 

”Jatkakaa rukoilua, Minun ihmiseni. Me olemme saamassa otetta ja Minä kerron teille totuuden, 
nämä hurrikaanit eivät tapahdu sattumalta. Vaikka ne ovat keinotekoisesti tuotettu pahojen 
ihmisten toimesta, tulevat ne kääntymään heitä vastaan tavalla, jollaista he eivät osanneet 
kuvitellakaan.” 
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547. Jeesus sanoo…  

Tehkää kaikki puhtaalla Sydämellä & Inhotkaa Saatanan Valheita Donaldista 

 
INHOTKAA SAATANAN VALHEITA DONALD TRUMPISTA & TEHKÄÄ KAIKKI PUHTAALLA SYDÄMELLÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Syyskuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ”Jotkut teistä, Minun rakkaat, ovat uupuneet loppuun paastotessa. Pyytäkää armoa 

Minun tulla pysyvästi asumaan teissä erityisellä tavalla, kun te paastoatte. Mutta olkaa 

vakuuttuneita, että pidättymisenne on myös miellyttävä uhraus Minulle ja Isälle. Kieltämällä 

itseltänne pienet nautinnot ja tarjoamalla ne Minulle kansakuntanne puolesta, paljon hyvää 

saavutetaan.”  

”Älköön kukaan teistä menkö äärimmäisyyksiin mitä tulee paastoamiseen ja olkaa tahdikkaita 

älkääkä antako muiden tietää, että paastoatte. Tällä tavalla, teidän Isänne Taivaassa tulee 

salaisesti palkitsemaan sen, minkä te salassa annoitte. Muu kuin tämä voi tulla ylpeyden aiheeksi 

hyvin helposti, kun paholaiset tulevat houkuttelemaan teidät turhamaisuuteen. Mieluummin, 

olkaa kohtuullisia, lujia ja etsikää Minua, milloin on aika tehdä muutoksia.”  

”Joskus te voitte uhrata miellyttäviä ruokia ja syödä hyvin pelkistetysti, kieltäen itseltänne erityiset 

mausteet, joista pidätte, jälkiruuat ja makeat välipalat. Korvatkaa nämä yksinkertaisella, mutta 

ravitsevalla ruualla kohtuudella. Jotkut teistä voivat syödä normaalin aterian kerran päivässä ja 

kaksi välipalaa. Toiset voivat olla Danielin paastolla, vihanneksia, vettä ja leipää. Mutta etsikää 

Minua kaikissa asioissa, älkää yrittäkö tehdä sitä omillanne.”  

”On aikoja, jolloin teidän heikkoutenne saa yliotteen teidän hyvästä päätöksestänne. Minä haluan 

teidän tietävän, että Minä saatan sallia sen, pitääkseni teidät nöyrinä, ettette te ala ajatella 

itseänne ja voimaanne, mieluummin kuin Minun armoani.”  

”Teidän rukouksenne ovat niin Minua miellyttäviä ja pieninkään rukous ei mene huomaamatta. 

Pienin kiitos ja ylistys ja uhraus – jopa pieninkin – tunkee Isän Sydämeen ilolla, koska se on tehty 

puhtaalla motiivilla.”  

”Sydämen puhtaus ja rakkaus veljeenne on kaikki kaikessa. Ilman sydämen puhtautta, teidän 

rukouksenne ovat paljon vähemmän kuin mitä ne voisivat olla. Niistä tulee tyhjiä ja niistä puuttuu 

moraalinen voima. Kun te loukkaatte armeliaisuutta, te loukkaatte Minua, enkeleitä, Minun Isääni 

ja Minun Henkeäni ja Todistajien Suurta Pilveä.”  

”Siispä, kun te tulette alttarille, olkaa varmoja, että tarkistatte omantuntonne ja annatte anteeksi 

kaikille, jotka ovat loukanneet teitä millään tavalla. Katukaa kaikkia, ketä olette tuominneet tai 

joille olette olleet hankalia. Tällä tavalla teidän rukouksenne ovat esteettömiä ja paljon 

hyväksyttävimpiä Minun Isälleni.”  

”Juuri nyt, maanne tila on muutostilassa, taipumassa hyvään. Jotkut teistä oat olleet 

tottelemattomia Minulle ja katsoneet uutisia – ne ovat täynnä valheita, solvauksia, lannistamista – 

ja suunniteltu tekemään teidät heikoiksi ja menettämään uskonne Minun valinnalleni teidän 

presidentiksenne.” 

”Jos te tunnette pahaa oloa siitä, kuinka asiat ovat menossa kansakunnassanne, te ette ole 

kuunnelleet yksin Minua, vaan sallineet vihollisen kylvää valheita ajatteluunne. Te voitte olla 
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varmoja, että uutisasemat ja valtavirta tietoverkot ovat Saatanan suu. Jos te välttämättä haluatte 

täyttää mielenne näillä valheilla, sitten te ansaitsette tuntea pelkoa ja levottomuutta.”  

”Kaikki, mitä on julkaistu ja lähetetty, joka negatiivisesti arvioi Presidentti (Trumpia) - on 

suunniteltu, että te luopuisitte maastanne ja luovuttaisitte sen varjohallitukselle – niin että he 

voivat viimeistellä sen, minkä aloittivat ja täydellisesti tuhota Amerikan. Että siitä tulisi vain yksi 

Uuden Maailman Järjestyksen satelliitti valtioista, riisuttuna kaikesta kristillisyydestä ja 

muuttumassa muslimivaltioksi.”  

”Pyydän, älkää kuunnelko, vahvistako tai rohkaisko kuuntelemaan valtavirta mediaa. Se on 

puhdasta myrkkyä, järjestetty mitä salakähmäisemmin, kuin mitä te voitte kuvitella. Kun te 

kuuntelette sitä, te kuuntelette Saatanan lähetystä ja olette samaa mieltä hänen agendansa 

kanssa.”  

”Minä toivon, että olen tehnyt Itseni selväksi tässä. Teidän hallintonne EI OLE raunioina; se on 

RAKENTAVASSA uudistamisen tilassa. Vanhan ja rappeutuneen täytyy mennä; uusi täytyy panna 

toimeen. Todellinen Amerikan sydän on valo kukkulalla.”  

”Se, mitä varjohallitus on tehnyt - se on tehnyt siitä saastan likakaivon, joka saastuttaa jokaista 

kansakuntaa, mitä se haluaa, pahimmilla kulkutaudeilla. Ja niinpä maallanne on hyvin, hyvin paha 

nimi merten takana.” 

”Teillä kaikilla on vallassanne tehdä osanne tehdä se, niin kuin sen tulisi olla. Ensimmäinen 

toimintalinjanne on rukous; sitten niiden tukeminen, jotka puolustavat oikeamielisyyttä. Te ette 

tue kansakuntaanne, jos te olette kuunnelleet valtavirtamediaa. Pikemminkin valheet ja suru 

tulevat saamaan teidät valtaansa.”  

”Ne teistä, jotka ovat uskollisesti totelleet Minua ja ette ole kuunnelleet, kykenevät näkemään 

uudelleen synnytetyn Amerikan ja rukoilemaan tehokkaasti hänen puolestaan.”  

”Ne, jotka eivät ole totelleet ja ovat kuunnelleet valheita, teillä on vähän kykyä nostaa tätä 

kansakuntaa, koska nämä valheet ovat vieneet heidän visionsa. Siispä, kiinnittäkää huomiota 

siihen, mitä Minä kerron teille, Minun Ihmiseni. Pyydän, totelkaa Minuna ja inhotkaa valheita, joita 

Saatana on järjestänyt joka niemeen ja notkoon Saatanalle-Myydyllä medialla.” 

”Sen sanottuani, tässä maassa on nousemassa tuhkasta visio. On olemassa heitä, jotka ovat 

pitäneet korvansa, silmänsä ja sydämensä puhtaina maansa puolesta ja he voivat nähdä mikä 

Amerikka tulee pian olemaan. Heillä on Minun sydämeni, Minun visioni ja Minun voiteluni, 

nostaakseen hänet hänen täyteyteensä, armon ja rukousten avulla.” 

”Minä tulen jättämään sen niille teistä, jotka uskovat Minun viesteihini tällä kanavalla, 

nujertamaan ja paljastamaan valheet niiksi, mitä ne ovat ja vetämään ystävienne ja sukulaistenne 

mielet totuuden valoon siitä hyvyydestä, joka on tulossa tälle kansakunnalle.” 

”Minä tarvitsen teitä kääntämään asioiden kulun median kuristusotteesta, rohkaisemalla jokaista 

välttämään ja laittamaan nämä ilkeät medialähetykset boikottiin ja tekemään asian selväksi, 

kuinka hyvin myrkyllinen ja täysin valheellinen heidän panoksensa on teidän mieliinne.” 

”Pyydän, tehkää tämä Minun puolestani. Pyydän. Liian moni on laiskistunut ja viettää kuritonta 

elämää, keskittyen pahaan eikä hyvään. He ovat masentuneita ja lannistuneita. Tämän pitäisi 

kertoa heille, että he juovat myrkyllisistä lähteistä, suoraan Helvetistä.”  
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”Siispä pyydän. Olkaa Minun Rakkauteni ja Toivoni suurlähettiläitä. Ja kääntäkää näistä 

myrkyllisistä vesistä ravintoa saaneiden sydämet ja mielet. Kääntäkää heidät takaisin Minun 

luokseni ja takaisin siihen, mikä on hyvää tässä maassa.” 

 

 

548. Jeesus puhuu Jumalan Oikaisusta ja Saatanan Päätöksestä 

 
JEESUS PUHUU JUMALAN OJENNUKSESTA & SAATANAN PÄÄTÖKSESTÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. & 20. Syyskuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”On hyvin tärkeää, että ihmisiä herätellään siihen, mikä on tärkeää elämässä. 

Monet näistä ihmisistä ovat aidalla istuskelijoita; ja aitaa ei enää ole; te olette joko yhdessä tai 

toisessa leirissä. Hollywood on kuvannut elämän KAIKILLA herkuilla olevan normaalia. Teidän 

kulttuurinne on vastannut imemällä tätä varakkuutta ja olettamalla sen olevan elämän normin – 

siihen pisteeseen, että he työskentelevät niin kovasti, että heillä ei ole aikaa Minulle tai edes 

lapsilleen.”  

”Tämä on hyvin paljon niiden tragedioiden kaltaista - ne kohtasivat Israelilaisia, kun heidän 

kaupunkinsa poltettiin maan tasalle.” 

”Clare, tämän kaltaisia menetyksiä seuraa aina ojennusta, vaikka Minä itken joka ikisen kanssa 

vielä aamun pikkutunneilla, tuoden mieliin Minun rakkauteni heitä kohtaan ja sen, mikä todella on 

tärkeää.”  

”Kaikki näistä sieluista tiesivät, millaista tämä elämä tulisi olemaan, sen siunaukset ja tragediat, 

kun he tulivat maailmaan. Vaikka he eivät ymmärrä tätä, se silti tapahtui niin. Ja Minä välitän 

erityisiä armoja heille näinä hetkinä, vetääkseni heitä Minun syliini ja auttaakseni heitä 

oikaisemaan ikuisuutensa ja sen mitä kohti he ovat menossa tätä rataa.”  

”Nämä uhraukset myös ovat polttoaineena liikkeelle viivästyttää lopun aikojen valtausta tässä 

maassa. Kuten Minä olen aina sinulle kertonut, Clare, mikä tahansa koettelemus, joka kohtaa 

sielua – osa siitä auttaa muita asioita, joiden puolesta he rukoilevat – toisille, jotka tarvitsevat 

erityisiä armoja. Ja osa on ojennusta pinnallisen elämäntyylin, tai synnillisen elämäntyylin ja 

mahdollisuuden kokea millaista elämää muu maailma viettää päivittäin. Se on hyvin paljon paluuta 

kolmannen maailman kokemiseen. Moni tulee oppimaan myötätuntoa ja uhrautumista ja 

veljellisen rakkauden todellisen merkityksen.”  

”Kuitenkaan se ei ole tapa, jolla Minä haluan tehdä asioita. Muistatko, kuinka sinä opetit 

materialismia vastaan Floridassa ja sinua pilkattiin ja hyljeksittiin lopussa? Rukousryhmän toiminta 

meni hyvin, kunnes aloit puhumaan elämäntavasta. Minä lähetin lukemattomia viestinviejiä 

Floridaan varoittamaan heitä siitä, mitä oli tulossa.”  

”Katsohan, osa sinun maasi uudistamisesta liittyy ideoiden siirtymiseen. Siirtyminen 

varakkuudesta pyhyyteen. Se ei tapahdu helposti. Ja vaikka ilkeät ihmiset jatkavat juonimistaan 

tätä maata vastaan – sen, minkä he tarkoittivat tuhoksi, sen Minä käännän opastukseksi, kutsuen 

Minun ihmisiäni korkeammalle, elämäntyyliin, joka valmistelee heitä ikuisuutta varten.”  
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”Rukoilkaa ihmistenne puolesta, rakkaat. Rukoilkaa kärsivien puolesta. Ja jos te voitte vierailla 

heidän luonaan heidän koettelemuksissaan ja tuoda lohtua, tehkää niin.”  

”Minä olen siinä voimallisella tavalla mukana, Clare, hyvin voimallisella tavalla. Rukoilkaa paljon 

heidän puolestaan ja jatkakaa kansakuntanne puolesta rukoilemista, kun me etenemme 

voimallisesti eteenpäinloikkaamalla vihollista vastaan.” 

 

 

Jeesus puhuu Saatanan Päätöksestä kukistaa meidät  

Syyskuun 20. 2017 – Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle 

Jeesus aloitti… ”Sinähän muistat Rhema-ohjelauseen, jonka Minä annoin sinulle 

tottelevaisuudesta? Siinä Minä selitin, että te olette hengellisellä sotatoimialueella 24/7, 

vuorokauden ympäri ja viikon jokaisena päivänä ja te ette voi päihittää vihollista 

oveluudessa.Teidän ainoa suojeluksenne on merkityksellisessä suhteessa Minun kanssani ja 

totteleminen, kun sanon teille, että tehkää jotakin.”  

”Minä tiedän, että sinulle maksoi paljon kohdata tämä ihminen, Clare. Mutta Minä kerron sinulle 

totuuden: Saatanalla on silmänsä heissä ja hän pikkuhiljaa kovetti ja kuoletti heidän omaatuntoaan 

ja sydämiään, niin että he tekisivät rikoksen. Nyt he eivät harkitsisi sen tekemistä koskaan. Mutta 

ajan kuluessa ja kun kovettumista tapahtuu, heidät laitettaisiin tilanteeseen, missä he harkitsisivat 

sitä ja mielissä jopa oikeuttaisivat sen.” 

”Katsohan, sinä et voi voittaa vihollista oveluudessa… mutta Minä voin. Minä tiedän heidän 

seuraavan liikkeensä. Minä tiedän täsmälleen, mihin he sinua ja muita lavastavat. Ja jos te 

kuuntelette Minua, hyvin huolellisesti, ja tottelette Minua, aivan kuten sinä teit – sinä tuhosit 

heidän suunnitelmansa, joka oli tuhota tämän henkilön elämä hedelmättömäksi tällä tavalla. Ja 

epäonnistua.” 

”Tulee olemaan toisia yrityksiä eri tavalla, mutta Minä tulen aina varoittamaan sinua, niin että sinä 

voit astua sivuun ansoista. Rukoile tämän sielun puolesta, että hän tietäisi, kuinka paljon Minä 

rakastan heitä.”  

”Mitä suuremmat suunnitelmat Minulla on sielulle, sitä enemmän Saatana on päättänyt kukistaa 

heidät, että niin ei koskaan tapahdu. Sinä viehätät monia ihmeellisiä sieluja ja siksi on ehdotonta, 

että sinä opetat heitä, kuinka tuntea itsensä. Koska Saatana tulee käyttämään heidän 

heikkouksiaan kukistaakseen heidät.”  

”Minun ihmiseni, älkää koskaan salliko itseänne laitettavan synnin tilaisuuteen. Ja jos te näette 

muiden kävelevän ansaan, tehkää kaikkenne pysäyttääksenne heidät, mukaan lukien varoittaen 

ketä hyvänsä, joka on heidän yläpuolellaan, vanhemmista työnantajiin.”  

”On suuri karhunpalvelus nähdä syntiä tehtävän ja pysyä vaiti. Vaikka joissakin tilanteissa, Minä 

haluan, että te odotatte, ennen kuin sanotte mitään – te voitte rukoilla ja kuunnella hyvin 

huolellisesti Minua. Tällä tavalla heidän verensä ei tule teidän käsiinne ja te olette saattaneet 

pelastaa heidän sielunsa.” 
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549. Jeesus sanoo… Paljastakaa väärien Profeettojen valheet 

 
PALJASTAKAA VÄÄRIEN PROFEETTOJEN VALHEET 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Syyskuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ”Minun kallisarvoisille rukoussotureille… niille teistä, jotka ette ole tehneet 

kompromisseja, vaan olette pitäneet Minun toiveeni lakina sydämissänne. Te ette ole etsineet 

tuikkivia uutisia internetistä tai YouTubesta - niitä. jotka koskevat profetioita, että eilinen oli teidän 

viimeinen päivänne Maapallolla ja kaikkia niitä pelonlietsojia, joita ovat väärät profeetat 

johdattaneet harhaan. Venäjän pelko, Pohjois-Korean pelko ja kaikki ne lavastettujen hyökkäysten 

uutiset, jotka pitävät mielenne pois tämänhetkisistä toimeksiannoista ja velvollisuuksista, ja 

pitävät teidät tunteja ja tunteja etsimässä uutisia Minun tulemisestani.”  

”Teihin Minä olen hyvin mielistynyt. Teillä tulee olemaan rauha sydämissänne tottelevaisuutenne 

vuoksi. Teillä tulee olemaan paljon hedelmää Minun Valtakuntaani, koska te ette antaneet periksi, 

vaan piditte keskittymisenne Minun toiveissani, ettekä alentuneet Minun tulemiseni väärien 

raporttien viihdytettäviksi, ettekä tuhlanneet siihen aikaa.”  

”Nämä ovat niitä, joista Minä puhuin Matteuksen Evankeliumin luvussa 24… tulee olemaan monia 

vääriä profeettoja, valheellisia visioita ja huhuja, että pidettäisiin ihmiset epävarmuuden ja 

sekasorron tilassa.”  

”Tämä ei ole Minun tahtoni teille. Minä olen valinnut Sydänasukkaat olemaan ainutlaatuisia 

rakkauden ihmisiä, keskittymään rakkauteen ja läheisyyteen Minun kanssani. Kuten varhaisajan 

Filadelfian Kirkko, Veljellisen Rakkauden Kirkko, jolle Minä lupasin, että se otettaisiin 

Taivaaseennostossa, tämä on Puhdasta ja Elävää Vettä.” 

”Se, mitä kierrätetään todellisena profetiana Amerikan tuhosta, on myrkyllistä vettä – eikä 

lähteessä voi olla sekä kitkerää että puhdasta vettä.”  

”Ne, jotka levittävät näitä huhuja ovat kitkeriä lähteitä ja vääriä profeettoja, jotka yrittävät viedä 

teidän huomionne rauhasta ja turvallisuudesta, jotka Minä teille suunnittelin, Minun ihmiseni. 

Tämä on lahjojen ja voitelujen ryöppyämisen aika heille, jotka ovat keskittyneet Minun tahtooni.”   

”Mutta on heitä, jotka nostaisivat itsensä Minua vastaan ja kierrättävät kaikenlaisia valheita ja 

väärien profeettojen, astrologien ja pelonlietsojien tarinoita – he yrittävät suistaa uskonne 

raiteiltaan ja estää teitä näkemästä todellista vihollista, joka on Uudesta Maailmanjärjestyksestä 

syntynyt varjohallitus.” 

”Minä kutsun teitä, Sydänasukkaat, puhdistamaan sydämenne näistä huhuista. Lakatkaa 

viihdyttämästä ja tunnustamasta niitä, jotka seuraavat jokaista sensaatiomaista ennustusta, joka EI 

TULE Minun todellisilta profeetoiltani. Puolustakaa Minun kunniaani. Minä olen kertonut, mitä on 

varattuna teille; puolustakaa Minun kunniaani ja kieltäytykää ottamasta osaa niiden 

kuuntelemiseen, jotka tulevat luoksenne suosittujen tarinoiden kanssa, kuohuttaakseen mieliänne 

pelolla ja epävarmuudella. Ne ovat myrkkyä Minun Ruumiilleni ja Minä kutsun niitä teistä, jotka 

todella uskovat, rakastavat ja tottelevat Minua, puhumaan näitä valehtelevia ennustuksia 

vastaan.”  
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”Paljon tästä on keksitty rahantekomielessä, mutta Minun lampaani eivät ymmärrä aina pelkoa 

lietsovien todellista luonnetta. Heidän hyväksyntänsä liitelee, lompakkonsa lihovat, mutta heidän 

tuomionsa tulee olemaan vakava – koska heidän motiivinsa ovat oman itsensä mainostaminen ja 

maailmallinen hyöty. Ja ahneudellaan he ovat johdattaneet monet viattomat uhrit harhaan.” 

”Tukeutukaa Minuun, Minun Ihmiseni ja Minä tulen kertomaan teille, että milloin pitää varautua 

mihinkin.”  

”Nyt on kasvun ajanjakso Maapallolle; nyt on aika levittää Minun Rakkauttani ja Minun 

Tulemistani. Nyt on aina käyttää lahjojanne ja jatkaa paastoamista, niin että tämän maailman 

pahan voimat tulevat vahvasti viivästymään agendassaan raunioittaa tämä maa.”  

”Te kaikki olette kallisarvoisia Minulle ja puhutte muille ainoastaan motiiveilla, jotka tuovat 

kunniaa Minulle ja valmistavat maailmaa Minun tulemiseeni.”  

”Muut, jotka seuraavat vääriä profeettoja, kiihottavat epävarmuuteen ja estävät Minun astioitani 

jaloa käyttöä varten etenemästä eteenpäin lahjoineen. He eivät ole Minun puolellani, he ovat 

Minua vastaan. Ja Minä kutsun teitä, jotka tiedätte paremmin, kieltäytymään ottamasta osaa 

heidän myrkkyynsä.”  

””Tulee olemaan valtava hämmentyneiden sielujen aalto, he ovat huolestuneita näistä 

kehitellyistä huhuista, jotka eivät koskaan toteudu. Nyt on erittäin hyvä aika soveltaa rakastavaa 

oikaisua ja osoittaa heidät oikeaan suuntaan.”  

”Kehottakaa heitä käyttämään lahjojaan Jumalan Valtakunnan hyväksi. Lakatkaa katselemasta 

taivaalle ja ryhtykää kiireisiksi! Te tiedätte, että Hän on tulossa. Vilkaiskaa sinne silloin tällöin 

tunnustaaksenne se. Älkää istuko taivaalle tuijottamassa. Käyttäkää lahjojanne Valtakunnan 

hyväksi. Kehottakaa heitä tietämään itsensä, niin että he eivät olisi niin helposti mukaan 

temmattavissa prameisiin huhuihin ja paholaismaisiin kikkoihin. Kehottakaa heitä tutkimaan 

sydämiään ja katumaan Minun edessäni niitä syntejä, joita he ovat sivuuttaneet, ja niitä 

tarvitsevia, joita he ovat ohittaneet, kiireessään valmistautua maailman loppuun.”  

”Minä olen ottanut ja laittanut teidät sivuun Minun päämääriäni varten ja Minä lähetän teidät 

oikaisemaan heitä, jotka ovat sotkeutuneet valheisiin ja huhuihin. Kehottakaa heitä rakkaudella 

palaamaan Minun luokseni ja asettumaan työskentelemään Minun agendani parissa.” 

”Minä olen tulossa pian ja monet eivät ole valmiita, koska he ovat uppoutuneet vääriin 

profetioihin, eivätkä ole työstäneet sydämiään. Monia ei tulla ottamaan, koska he eivät ole 

ottaneet aikaa uudistaa elämiään ja elämään vain Minua varten.”  

Kehottakaa rakkaudella, paljastakaa valheet, kutsukaa heidät takaisin Minun luokseni.” 

 

 

550. Jeesus sanoo… Maailmallisten Sotkujen kautta Minä tuon Kypsyyttä & Kasvua 

 
MAAILMALLISTEN SOTKUJEN KAUTTA MINÄ TUON KYPSYYTTÄ & KASVUA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Syyskuuta, 2017. 
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( Clare ) Herra Jeesus, Kiitos Sinulle, kun harjoitat meitä veljellisessä rakkaudessa ja 

irrottautumisessa. Pyydän, auttaisitko meitä pääsemään yli vihastamme ja turhautumisestamme, 

kun meidät kutsutaan pois projektista, joka on jotakin tarvitsevaa varten? Amen. 

Herra näyttää minulle katkeruutta, jota olen kerännyt, koska olen viivästynyt tekemästä asioita 

Häntä varten, kun olen valinnut pysähtyä ja auttaa jotkin toista. Mutta en ilman vihaa ja 

katkeruutta ja närkästystä. Ja siinä on ongelma… Rukoushetkeni aikana, aloitin… ”Herra, minä olen 

niin turhautunut… minä epäonnistun, minä epäonnistun. En saa mitään tehtyä. Tunnen itseni 

epäonnistujaksi.”  

Jeesus vastasi… ”Minä olen tässä sinua varten. Sinä odotat liikaa itseltäsi ja olosuhteiltasi. Kun 

sinulla on sairas lapsi, menetkö tekemään omia asioitasi? Vai pysähdytkö ja hoidat heidän 

kuumeensa?”  

( Clare ) Herra, tietenkin minä teen heidän puolestaan mitä voin siinä hetkessä ja sitten annan 

heidän levätä, sillä aikaa kun jatkan työtäni.  

( Jeesus ) ”Ja niin sen pitäisi ollakin. Jos olisit sivuuttanut lapsen, luuletko, että Minä olisin ollut 

iloinen sinusta? Luuletko, että olisit tehnyt Minun tahtoni sivuuttamalla heidät, tehdäksesi jotakin 

vähemmän kiireellistä? Enkö Minä sanonut, että tämä tulisi maksamaan sinulle paljon? Mikä on 

sielun hinta – kuinka paljon olet valmis investoimaanValtakuntaani, kun sinulla on sielu edessäsi, 

joka on etsimässä Minua?”  

( Clare ) Ja tässä Hän puhuu tietystä tilanteesta, henkilöstä, jonka puolesta rukoilin ja Hän kysyy, 

olenko minä halukas maksamaan hinnan. Ja kerroin Hänelle, että tietenkin. Ja en tiennyt, mitä se 

tulisi olemaan, mutta se ei muuta sitä. Minä olisin silti vastannut Hänelle samalla tavalla, koska 

tiedän, että tätä Hän halusi. Mutta minun vihani ja turhautumiseni ja likani. Kyllä, likaisia vaippoja 

paljastetaan juuri nyt näiden minun reaktioideni vuoksi. Siispä vastasin Hänelle, halukkuudestani 

investoida Hänen Valtakuntaansa… ”Mitä ikinä täytyykin olla järjestyksessä, että työ voidaan tehdä 

oikein, Herra.”  

( Jeesus ) ”Se on oikein… Se on viisautta ja Minua miellyttävää. Olet juuri nyt mullistusten sarjassa - 

asioita, jotka vaativat keskittyneen huomiokykysi. Olet kääntämässä demoniparvia pois 

neuvonpidollasi. Olet tuomassa sielua tai sieluja kasvotusten heidän Herransa eteen. Voitko 

ajatella mitään sen tärkeämpää?”  

( Clare ) No niin, en, jos se on Sinun tahtosi… ei, en voi. Ellei se ole Sinun tahtosi sillä hetkellä… tai 

minä ajattelisin lauluja, jotka kääntävät monien sydämet, että siihen olisi parempi investoida 

minun aikani, mieluummin kuin joutua sotkeutuneeksi maailmallisiin sotkuihin vain yhden tai 

kahden ihmisen kanssa.”  

( Jeesus ) ”Mutta maailmallisten sotkujen kautta Minä tuon kypsyyttä ja kasvua. Se, mitä Minä 

yritän kertoa sinulle, on että Minä olen iloinen ponnisteluistasi ja Minä ymmärrän turhautumisesi, 

kun sinun täytyy tehdä valintoja – ja olet valinnut oikeat asiat niinä hetkinä; siksi Minä olen iloinen 

sinusta. Sinä teit sen, mikä oli kaikkein tärkeintä, vaikka se riisti sinut pois muusta työstäsi ja vain 

lisäsi ahdistustasi ja jopa epätoivoasi.”  

”Minä en halua nähdä sinua epätoivoisena. Siihen ei ole mitään tarvetta. Asiat tulevat tehdyksi 

asianmukaisessa järjestyksessä ja armo ympäröi sinua, Clare, niin hyvin paljon armoa auttaaksesi 

muita. Minä olen asettanut sieluja ainutlaatuisiin paikkoihin ympärillesi imemään tätä armoa. He 
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ovat tyhjiä; sinä olet täysi. Vaikka sinä et näekään tapahtuvaa siirtoa, se tapahtuu siitä huolimatta. 

Ja se tyhjenee itsestään. Mutta sinä olet hyväksynyt sen ja me olemme lujia siinä tällä hetkellä.” 

”Ja mitä tulee sinun erehdyksiisi ajan käyttämisessä oikein, kun sinun uteliaisuutesi saa yliotteen 

hyvästä harkinnastasi… No niin, vain sinä voit tarkkailla sitä, Minun Rakkaani. Hieman enemmän 

itsekontrollia olisi hyväksi.”  

”Tosiasia on, että sinulla on liian paljon tekemistä, ilman että olisit toisten saavutettavissa. Se on 

tosiasia. Siispä, se tuo mahdollisuuksia uhrata sen, mitä sinä todennäköisimmin olisit tekemässä – 

huolehtimassa muista. Tämä on osa sinun koulutustasi Taivasta varten… muiden palvelemista 

ennen itseäsi. Paljon sinun vihastasi, hämmennyksestäsi, turhautumisestasi ja jopa epätoivostasi 

tulee tästä ristiriidasta.”  

”Miksi luulet, että Minä annoin sinulle sen kortin… ”Sillä hetkellä, kun etsit itseäsi, sillä hetkellä 

sinä epäonnistut veljellisessä rakkaudessa.” On todella parasta, jos sinulla ei ehdottomasti ole 

mitään mieltymyksiä, kuinka käyttää aikaasi. Vaikka sinä kartoitatkin osan siitä siihen, mitä Minä 

olen antanut sinulle tehtäväksi, se on aina muutostilassa, kun jotakin tärkeämpää ilmaantuu.” 

”Minä olen tarkoituksellisesti sallinut nämä tilanteet koetellakseni sinun veljellistä rakkauttasi. 

Aika-elementti saa sinut valitsemaan. Kuitenkin Minä haluaisin nähdä paljon vähemmän 

turhautumista ja vihaa siitä, kun sinut keskeytetään ja vedetään sivuun toisen henkilön tarpeiden 

vuoksi.On hyvä, että olet halukas, mutta on aikoja, kun sinusta erittyy ilkeä kaunan lemu. Jos voit 

laittaa sen typeryyden sivuun, sinä et tule olemaan vain paljon iloisempi ja annat paremman 

esimerkin, vaan sinulla tulee olemaan myös paljon enemmän energiaa.”  

”Vaatii paljon, että voi tukahduttaa turhautumista ja närkästystä. Ja olet kasannut joitakin 

katkeruuden siemeniä, jotka ovat kasvaneet. Nämä Minun täytyy poistaa, mutta ensiksi – sinun 

täytyy näyttää Minulle säyseytesi ja irrottautumisesi siitä mitä teet ja et tee, jättäen mieltymyksesi 

taaksesi, toisten tarpeiden vuoksi.Minä tiedän, että se on kivuliasta, mutta tämä on osa sinun 

muodostumistasi pyhyydessä.”  

”Ja kaikki te, Minun Morsiameni kanavalla, kaikkia teitä testataan samanlaisilla tavoilla. Teillä on 

taipumusta haluta viimeistellä projekti, mieluummin kuin irrottautua siitä toisten hetkellisten 

tarpeiden vuoksi. Tämä on yleistä koko ihmiskunnalle, koska yhteiskunta antaa arvoa saavutuksille, 

eikä kuinka te saavutitte ne. Se on niin vasakohtaista Taivaallisille tavoille, on kuin verrattaisiin 

kiinan kieltä englannin kieleen.”  

”Maapallolla te taputatte saavutuksille; Taivaassa me taputamme rakkaudelle, jolla se tehtiin. On 

hyvin vähän arvoa sillä, miltä lopullinen asia näyttää. Enemmänkin kätketyt sydämen motiivit ja 

sitä seuraavat toimet tuovat ylistystä.Kaikki riippuu siitä, miten te teitte sen, ei lopputulos. Kuinka 

paljon rakkautta investoitte siihen? Kuinka monta kertaa teidät kutsuttiin sivuun hyvällä sydämellä 

palvelemaan muiden tarpeita? Kuinka rauhallisia te olitte, vai kiehuitteko te yli närkästyksestä? 

Nämä ovat Taivaan todellisia standardeja.”  

”Tämä on päinvastaista siihen, mitä teille on kasvuaikananne opetettu ja tarvitaan täysi motiivien 

peruskorjaus, ennen kuin te voitte todella palvella Minua oikealla sydämellä. Tarvitaan monia, 

monia murtumisia, ennen kuin sielu toimii niin kuin todella oikein, spontaanisti – sen sijaan, kuin 

mikä on sopivaa heidän päämääriinsä nähden.” 
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”Me olemme kiipeämässä yhä pyhyyden vuorelle, Minun Rakkaani. Älkää päästäkö irti Minun 

kädestäni, Minun Morsiameni. Tukeutukaa Minuun enemmän ja enemmän ja me tulemme 

pääsemään huipulle.” 

 

 

551. Varoitus Jeesukselta... Nämä uhat ovat hyvin todellisia 

 
06.10.2017 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

(Clare) Jokin aika sitten, Herra antoi minulle unen koskien Obaman esiintymistä amerikkalaisena, 

mutta ollen todellisuudessa muslimi. Sekä ollen toveruudessa muiden muslimimaiden kanssa 

tuhotakseen kalliomoskeijan, jotta voisi käynnistää sodan ja tehdäkseen tietä juutalaisten 

temppelille – Johon hän antikristuksena ja mahdollisesti mahdina voisi asettua asumaan ja julistaa 

itsensä Jumalaksi. 

Asiat ovat kuumenemassa. Enkä ole niin varma, kauanko jatkamme tätä rataa. Kaikki tämä riippuu 

rukouksistamme. Tiedän, että Herra sanoi aikovansa antaa iskun tälle ilkeälle Yhdysvaltojen 

vastaiselle hallinnolle. Mutta minun on vaikeaa yhdistellä palasia keskenään, ennen kuin Hän 

kertoo jotain. Herra, pyydän, että antaisit meille selkeyden tähän kaikkeen? 

Jeesus aloitti... ”Minä olen niin iloinen, että kysyt. Minulla on paljon kerrottavaa. Niin kuin näet, 

yhä useammat ja useammat ihmiset kestävät kaikenlaisia vaikeuksia ja Minä käytän niitä 

estääkseni näitä suunnitelmia käymästä toteen. Silti se on varoitusuni siitä, että on olemassa 

ulkoinen uhkaava uhka. Varjohallitus ’Deep State’ saattaa kokea iskuja, mutta tiettyjä muita 

ihmisiä ollaan kutsumassa liittymään joukkoihin Amerikan alasajamiseksi.” 

”En voi sanoa tässä hetkessä, että teillä tulee olemaan täydet kaksi vuotta. Minä voin sanoa, että 

saatatte olla lähestymässä koeajan loppua. Kaksi vuotta ei ole aika eikä mikään tästä hetkestä. Ja 

samalla kun me pidättelemme pahuuden tulvaa, on se silti hyvin voimakas ja vääjäämättä etenevä, 

käyttäen pettämistaktiikkaa tunkeutuessaan ja tuhotessaan.” 

”Vaikka presidentti Putin ei ole liittymässä tähän, niin samalla monet Venäjällä pitäytyvät 

kovanlinjan doktriinissa, eivätkä täysin kannata samaa linjaa presidentin kanssa. Hänen elämänsä 

on säästetty monta kertaa teidän rukoustenne ansiosta. Minä tiedän, rakkaani, voitte miehittää 

vain niin paljon taistelukentästä ja sen vuoksi Ezekiel saa näitä unia ja sen vuoksi sinulla on niin 

paljon NWO (New World Order) painajaisia. Ne ovat varoitukseksi, että nämä voimat ovat hitaasti 

etenemässä agendoineen.” 

”Silti, Minä lupasin sinulle, että he kokevat takaiskun ja Minä pitäydyn siinä.” 

”Tämän vuoksi Minä olen kertonut sinulle, että pohjois-Korea ei ole niin vaarallinen, kuin 

varjohallitus, joka käyttää kaikkia keinoja tuhotakseen tämän maan – Jopa aseistaen ja tehden 

mahdolliseksi pohjois-Korealaisten joukkojen miehittää tukikohtia ja tuhota maasi puollustus 

järjestelmiä. Rukoilkaa enemmän Minun ihmiseni, enemmän rukouksia. Kyllä, tämä on kutsu 

tarkoituksellisempaan ja keskittyneempään rukoiluun. Älkää antako perheellisten asioiden tai 

yleisten, joka päiväisten asioiden tuudittaa teitä tunnottomuuteen sekä väärään turvallisuuden 

tunteeseen. Uhat ovat hyvin todellisia.” 
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552. Jeesus sanoo... Aika on loppumassa & Pahuus on eskaloitumassa 

 
07.10.2017 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle 

Jeesus, auta meitä omistamaan elämämme vain Sinulle näinä viimeisinä aikoina ennen 

saapumistasi. 

Jeesus aloitti... ”Kyllä, hetki on käsillä, se todella on.” 

(Clare) Mutta entä meidän rukouksemme ja ne kolme vuotta? 

”Enkö sanonut niiden olevan ehdollisia?” 

(Clare) Mutta minä luulin, että me olimme antamassa kaikkemme? 

”Ette tarpeeksi, Silti on vielä toivoa... häivähdys... ei yhtään enempää. Minä en anna sinun elää 

väärissä luuloissa. On olemassa etäinen mahdollisuus, että onnistutte saamaan kolme vuotta. 

Mutta se edellyttää paljon enemmän uhrauksia, kun Minun ihmiset ovat valmiita tekemään. Sitä 

paitsi, Minä näen, miten väsyneitä morsiameni alkavat olla.” 

”Minä tunnen sydämesi toiveet taistella sitä painostusta vastaan. Mukaanlukien halusi taistella 

lihasi heikkoutta vastaan. Minä näen kaiken ja sanon sinulle – Aika on loppumassa. Sinun täytyy 

ravistella sydänasukkaat hereille, vielä kerran, herätyshuudolla. Aika on loppumassa; pahuus on 

eskaloitumassa... Mitä olet valmis tekemään vuokseni, Minun morsiameni. Pysäyttääksesi 

pahuuden kasvun kiihtymisen?” 

”Näethän, kyse on jälleen maailmasta. Maailma vaatii niin paljon aikaa ja energiaa Minun 

ihmisiltäni. Niin että lopulta, kuten huomautit – Ei ole enempää voimia jäljellä taistella pahuutta 

vastaan taistelun käännekohdan puolesta. Maailman murheet ovat uuvuttaneet sinut. Silti sinun 

täytyy olla vuorovaikutuksessa maailman kanssa päästäksesi määränpäähäsi. Clare, on hyvin 

vaikeaa sulkea maailma pois mielestäsi samalla, kun sinun pitää olla tekemisissä sen kanssa. Minä 

näen ponnistuksesi ja missä olet epäonnistunut. Ja niin kuin Minä aikaisemmin tänä iltana 

havahdutin sinut huomaamaan, että tänä aikana painostus on hyvin suurta.” 

”Tämä on hyvin vaikeaa Minulle juuri nyt. Punnita vaihtoehtoja – Nähdä hyvinen tuovan satoa. 

Nähdä pahojen tuhoavan sitä. Taistelu on kova, niin kuin huomasit nähdessäsi enkelisi toipumassa 

heräämössä. Joka tapauksessa sinun kanssasi on enemmän kuin on sinua vastaan. Niin kauan kuin 

noudatat Minun tahtoani ja teet sen, minkä tunnet oikeaksi. Antamatta myöten millekään 

maailman impulssille. Minun rakkaani, rakkaat sydänasukkaat, me olemme matkan viimeisellä 

etapilla. Kuinka toivoisinkaan, että sitä voitaisiin lykätä – Ja ehkä vielä voisi tapahtua ihme. Mutta 

tilanne heikentyy nopeasti ja tarvitsen teidän jatkuvaa rukoustanne.” 

”Joitakin teistä maailma vielä houkuttelee ja se haittaa teidän ajankäyttöänne sekä 

keskittymistänne rukoukseen ja Minuun. Kun päästätte maailman menemään, niin Minä täytän 

teidät taas Hengelläni ja pystytte taas täyttämään tyhjiötä. Älkää liikaa lannistuko. Jotkut teistä 

ovat taistelleet kovasti. Jatkakaa taistelua. Jatkakaa toivomista. Jatkakaa uhrautumista ja ehkä 

armo välttää tapahtumia tullaan antamaan. Mutta se tulee vaatimaan enemmän ponnistuksia.” 
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”Pyydän levittämään sanaa, organisoikaa jopa pieniä rukous soluja rukoillaksenne toisten kanssa ja 

paastotkaa erityisesti maailman ja Yhdysvaltojen puolesta. Ja että antikristus ei saa haluamaansa 

ennen kuin Minä olen valmis päästämään hänet vapaaksi. Tämä rukous on Äärimmäisen tärkeä... 

’Isä, pyydän Sinua pidättelemään pahuuden lisääntymistä ja antamaan meille enemmän aikaa, 

enemmän armoa, jotta voisimme kylvää ja kerätä sieluja. Pyydän Sinua antamaan meille viisautta 

ja itsekuria elää vain Sinun vuoksesi näinä viimeisinä päivinä.’” 

”Jos riittävän monet sielut rukoilevat tämän rukouksen sydämestään ja liittävät siihen 

uhrauksiaan, silloin on olemassa mahdollisuus – Hyvin ohut mahdollisuus – Että pahuus kokee 

massiivisen takaiskun. Hyvin ohut mahdollisuus. Se on teistä kiinni, Minun ihmiseni.Rukoilkaa tämä 

sydämestänne ja antakaa Minulle joka uhraus. Eläen hyvin ja tehden hyvää aina kun siihen on 

mahdollisuus. Älkää jättäkö yhtään hyvää työtä tekemättä. Tarjotkaa Minulle jokainen ponnistus, 

kipu, viivästys ja sairaus, jota Minä en paranna rukouksesta. Ja kaikki muu, mitä kärsitte.” 

 

 

553. Jeesus puhuu Avioliitosta & Enkeleistä 

 
JEESUS PUHUU AVIOLIITOSTA & ENKELEISTÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. & 9. Lokakuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ”Minun ihmiseni, teidän avioliittonne ovat myrskyisiä, koska te ette tiedä kuinka 
kuolla itsellenne armollisesti. Te olette eläneet yksin ja tehneet sitä, kuinka monta vuotta? Ja te 
olette huutaneet apuun Minua, ”Pyydän, tuo minulle elämänkumppani.” Ja vihdoin tuon teidät 
yhteen, mutta te ette ole halukkaita taipumaan suhteeseen.”  

”Ymmärrättekö te, että te ette ole täydellisiä, eikä hänkään ole? Tiedättekö te, että teissä ja 
hänessä on lahjoja, jotka tulevat tekemään elämänne rikkaammaksi, mutta teidän täytyy olla 
halukkaita kokeilemaan uusia asioita. Siksi Minä olen vakiinnuttanut teidät rakkaudessa, koska 
edessä oleva tie on kivinen ja täynnä sudenkuoppia, jotka voivat tappaa avioliiton. Rakkauden 
siteen täytyy olla vahva.”  

”Aluksi te teeskentelette rakastavanne kaikkea, mitä hekin ja te olette niin myöntyväisiä. Mutta 
sitten te kaipaatte pieniä tapojanne, asioita, joista hän ei ole samaa mieltä tai joista hän ei pidä ja 
te ette vain ole kertoneet sitä hänelle aivan vielä. Mutta jonkun ajan kuluttua, te tunnette 
elävänne kuin pakkopaidassa, yrittäen miellyttää häntä ja kieltää itsenne.” 

”Rehellisyys on niin tärkeää – mutta te pelkäätte, että jos te olette rehellisiä hänelle, hän ei tule 
menemään naimisiin kanssanne. Harkitkaa huolellisesti, te olette menossa naimisiin ja parin, 
kolmen vuoden kuluttua te olette keränneet suuren mielipahan, koska te olitte kätkeneet nämä 
asiat häneltä, tai taipuneet silloin, kun te ette todella halunneet. Te haluatte vapauden saada 
tapanne takaisin elämäänne ja teidän mielipahanne ja ärtyisyytenne kasvavat.”  

”Ratkaisu on, että te molemmat etsitte Minua ensin. Onko tämä jotakin, josta Minä olen yrittänyt 
saada teitä luopumaan vai onko se tarpeellinen asia? Onko tämä jotakin, missä hän voisi taipua vai 
jotakin, mikä hänen pitää ymmärtää olevan teille tärkeää?”  

”Rakkaat, Minä olen tuonut tämän henkilön elämäänne, auttamaan teitä tulemaan paremmaksi 
ihmiseksi ja olemaan valmistautunut Taivaaseen. Teillä molemmilla on sokeat kohtanne; teillä 
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molemmilla on tarpeita – ja joitakin niistä te ette edes tunnista. Minä toin teidät yhteen, sillä se 
mitä toisella teistä on, on ratkaisevaa teidän kypsyydellenne ja onnellisuudellenne.”  

”Mutta jos te ette halua taipua ja asetutte tapoihinne, te ette tule kokemaan vain konflikteja ja 
välillänne olevan rakkauden viilenemistä, vaan te tulette jäämään paitsi suurista siunauksista, joita 
Minulla on varattuna teille, kun te olette halukkaita päästämään irti entisestä elämästänne 
omaksumaan uuden ja ihmeellisen elämän toinen toisenne kanssa.”  

”On väärä käsitys, että mennään naimisiin, koska ollaan samanlaisia ja voidaan nauttia toisistaan 
niin paljon yhdessä; toisesta henkilöstä tulee mukana seuraava ystävä, kun te tavoittelette 
päämääriänne. Mutta avioliitossa on niin paljon ansioita, joilla on myös päinvastaisia piirteitä – 
niin kauan kuin te molemmat olette joustavia ja rakastatte toinen toisianne ilman agendaa, johon 
demonit, sivumennen sanoen, tulevat jatkuvasti yrittämään saada teidät sitoutumaan… ”Mutta te 
pidätte tästä… ei siitä, mistä hän pitää, hänen täytyy muuttua! Ei teidän.”  

”Haluanko Minä teidän tukeutuvan vanhoihin tapoihinne vai haluanko Minä teidän muuttavan 
niitä? Se, että te saatte Minun Mieleni ja Sydämeni elämäntavallenne, on avainasia. Te tulette 
olemaan onnellisia, jos te tottelette; te ette tule olemaan onnellisia, jos te jätätte Minut 
huomiotta. Ilman hyviä kommunikointitaitoja, rehellisyyttä, nöyryyttä, joustavuutta, veljellistä 
rakkautta ja rukousta – muutokset tulevat olemaan hyvin myrskyisiä ja kivuliaita.” 

”Ehkä on jokin paha tapa, joka pitää murtaa ja te molemmat olette samaa mieltä. On oikea ja 
väärä tapa muuttaa se. Rukous ja positiivinen tuki, taipumista kun tarvitaan, saa sen aikaan niin 
paljon aikaisemmin, niin paljon paremmalla tavalla. Jotkut muutokset tapahtuvat muutamina 
ensimmäisinä viikkoina; toiset vuosikymmenen päästä.”  

”Kun Minä tuon kaksi sielua yhteen, se tapahtuu, koska Minä näen heidän sydämiinsä ja 
tulevaisuuteensa. Minä näen, että he loppujen lopulta ovat hyvin yhteensopivia, koska heidän 
sydämen päämääränsä ovat samat, mutta se vaatii suurta sitoutumista Minuun ja toisiinsa.”  

”Kun kaksi ihmistä tulee yhteen, itsekkäitten ja tuhoisten tapojen tulee kuolla, että tehtäisiin tilaa 
kätketyille lahjoille toinen toisissaan, kukkiaksenne yhdeksi erinomaiseksi kukaksi. Kahdesta tulee 
yksi liha, yksi sydän, yksi mieli.”  

”Molemmilla on paljon oppimista toinen toisistaan ja molemmilla on lukuisia vikoja, joista täytyy 
luopua, että menestyttäisiin. Kun rakkaus on vahvaa, on halukkuutta todella yrittää pitkällä 
tähtäimellä nähdä toisen näkökulmasta, nähdä asia sisältäpäin ja olla halukas tekemään tilaa 
uudelle elämälle, kuolemalla vanhalle elämälle.”  

”Rukoilkaa paljon toistenne puolesta, Rakkaat ja te tulette näkemään monien ihmeiden 
tapahtuvan. Minä toin teidät yhteen tarkoitusta varten. Hoivatkaa sitä ja avioliitollanne tulee 
olemaan Minun siunaukseni.” 

***  

Jeesus sanoo… Rukoilkaa Enkeleittenne puolesta, 9. Lokakuuta, 2017  

( Jeesus ) ”Minä toivon, että Minun ihmiseni tietäisivät, että heidän enkelinsä uhraavat itsensä 
heidän asialleen, suojelevat heitä ja heidän perheitään. Jos Minä sallin teidän nähdä heidän 
tilansa, on sopivaa lohduttaa ja rukoilla heidän puolestaan. Älkää etsikö näitä asioita, mutta jos 
Minä tuon ne teille, silloin te voitte palvella heitä.” 
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” Minulla on lukuisia enkelitiimejä, Clare. Vain koska yksi tiimi toipuu taistelusta, ei tarkoita sitä, 
että te olisitte suojaamattomia. Minä en voi jättää teitä suojaamattomiksi edes hetkeksikään; liian 
moni on taipuvainen vahingoittamaan teitä.” 

”Siispä he pitävät teille seuraa ja taistelevat tarpeen tullen. Jälkeenpäin he lepäävät tai heidät 
vaihdetaan toiseen, virkistyneenpään tiimiin.”  

”Minun ihmiseni, niin paljon on tehty, että teidän kimppuunne on vapautettu demoneita tänä 
hetkenä ajassa. Demoneitten nopea lisääntyminen on huikeaa, mutta ne eivät vedä vertoja Minun 
Enkeleilleni ja he ovat kärsineet paljon enemmän tappioita kuin Me. Te olette suuressa velassa 
enkeleillenne ja teidän on aina sopivaa teidän rukoilla heidän puolestaan ja kiittää heitä. Aina.”  

”He rakastavat pieniä sieluja, nöyriä poisheitettyjä sieluja, joita maailma inhoaa. He erityisesti 
rakastavat tulla heidän avukseen. Siispä älkää koskaan pelätkö enkeleitänne. He ovat paikalla 
suojelustanne varten. Siunatkaa ja rukoilkaa heidän puolestaan usein.” 

 

 

554. Jeesus sanoo… Älkää kiinnittäkö huomiota Vihollisen Valheisiin 

 
ÄLKÄÄ KIINNITTÄKÖ HUOMIOTA VIHOLLISEN VALHEISIIN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Lokakuuta, 2017.  

Jeesus sanoo… ”Sinä tiedät, mikä sinun unesi on. Ei väliä, mikä näyttää tukkivan sinun tiesi, jatka 
kävelemistä, jatka eteenpäin puskemista, jatka etenemistä. Älä jahkaile ja istu alas kyynelsotkuun; 
jatka kävelemistä, tietäen, että Minä olen sinun vierelläsi ja tämä ON suunta, jonne sinun tulee olla 
menossa.” 

”Tee mikä on oikein. Paastoa miten pystyt. Kun lankeat, kadu ja käänny takaisin Minun luokseni. 
Pyydä lisää voimaa. Pidättyvyys tietyistä ruuista lasketaan tai sinä et olisi tässä kamppailussa. Sinä 
olet saavuttanut tietyn suuruisen vapauden ruuasta, mutta yhä on olemassa sidos.” 

( Clare ) Mutta Herra, ruuat, joita syön, auttavat minua työskentelemään. 

( Jeesus ) ”Eivät aina, Minun Rakkaani. Joskus ne työskentelevät sinua vastaan – sinä et vain tiedä 
sitä. Minä yritän taivutella sinua luopumaan niiden syömisestä. Tämä on toinen syy, miksi Minä 
haluan sinun irtautuvan enemmän niistä.”  

”Rakkaani, sinä voit tehdä tämän. Sinä olet osoittanut todeksi monta kertaa Minun avullani, SINÄ 
VOIT TEHDÄ TÄMÄN. Sinun täytyy vain olla peräänantamaton ja koota itsesi ja jatkaa eteenpäin, 
kun sinä lankeat. TAKOA eteenpäin sokeasti. Vaikka sinä et tuntisi sitä, se ei tarkoita, ettetkö sinä 
voisi tehdä sitä. TEE SE SIITÄ HUOLIMATTA.”  

( Clare ) Herra, minä rakastaisin tehdä sen, mutta tarvitsen lisää aikaa. Pyydän, voinko hypätä 
Ehtoollisen ja rukouksen yli? 

( Jeesus ) ”Haluatko sinä kuivettua kuin erämaa?”  

( Clare ) En. Mutta enkö minä voi puhua Sinun kanssasi koko päivän ja kuunnella Sinua, ennemmin 
kuin istua tuntikausia?  

( Jeesus ) ”On päiviä, jolloin sinun ei pitäisi rukoilla sillä tavalla; mutta Ehtoollinen on oleellista. 
Vihollinen haluaisi varmasti puijata sinua olemaan tekemättä niin. Hän olisi riemuissaan, jos sinä 
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lopettaisit. Siispä jatka vain sitä, älä anna periksi sille. Sinä tulet tietämään, kun sinun tarvitsee 
uppoutua Minuun ja Sydänasukkaan rukoukseen – sinä tulet tuntemaan sen. Toistaiseksi sinä voit 
testata vesiä. Mutta tukeudu Minuun kaiken päivää ja yötä.”  

”Tukeudu Minuun, Clare. Tiedä, että Minä olen sinun kanssasi. Me yhdessä olemme tiimi, yhtä 
köyttä vetäen. Minä en tule jättämään sinua omien hauraitten suunnitelmiesi varaan; Minä 
vahvistan sinua.”  

”Minä haluan, että sinä alat rajoittamaan sen juoman sisäänottoa. Etsi korvikkeita ja rajoita 
itseäsi.”  

( Clare ) Hän puhuu minun Frappucino proteiinijuomastani.  

( Jeesus ) ”Kun sinä olet tällainen, sinä tarvitset lisää. Kun sinä olet jalkeilla ja tunnet olosi hyväksi, 
sinä tarvitset vähemmän. Sinä tulet näkemään, että tätä voidaan säädellä ja sinä voit etäännyttää 
itsesi haluamasta sitä, juuri sellaisena kuin haluat sen.”  

”Mutta älä lopeta työntekoa, älä lopeta. Tätä vihollinen haluaa. Hän haluaa sinut niin 
epätoivoiseksi, että sinä lopetat työnteon hämmennyksessä, epäonnistumisen ja toivottomuuden 
illuusioissa. Hän VIHAA sinun musiikkiasi, Minä tarkoitan VIHAA sitä. Siksi sinun pitäisi tehdä sitä 
kahta kovemmin.” 

”Sinulla on tämä päähänpinttymä epäonnistumisesta, Clare. Sinun silmäsi ovat vaahtoavassa 
meressä jaloissasi, eivät Minussa. Vain yksi askel kerrallaan, pidä silmäsi vain Minussa. Kun sinä 
alat vajota, huuda apua ja tukeudu Minuun. Jatka kulkuasi. Minä en anna upota sinun kovin kauas 
ja senkin vain vetääkseni sinut tiukemmin Itselleni. Vaahtoavia epäonnistumisen valheita, vellovia 
myrkkyjä jaloissasi – kaikki vakuuttamaan sinut, että se on toivotonta.”  

”Tämä on vihollisen päämäärä, Minun ihmiseni.” 

 ”Hän haluaa vakuuttaa teidät, että se on toivotonta. Joko maailman tapahtumien ja median 
manipulaation kautta tai perheen ja ystävien kautta tai fyysisten vammojen, tunneperäisten 
hyökkäysten tai ihmislogiikan kautta – sabotoidakseen teidän kohtalon tai turvallisuuden 
tunnettanne Minun tahdossani. Tai vakuuttaakseen teidät, että olette epäonnistuneet, ennen kuin 
olette aloittaneet.”  

”Jos hän voi siirtää keskittymisenne näihin asioihin, hän tulee vakuuttamaan teidät, että 
luovutatte. Älkää salliko sitä. Nuhdelkaa nämä epäonnistumisen valheet tai mitkä tahansa valheet, 
jotka kertovat teille, että teidän tulee lopettaa. Tämä on hänen salainen aseensa. Jos tunnette 
yhtään tunnetta, että se mitä olette tekemässä, on toivotonta, epäonnistuminen, liian myöhässä 
tai aikaa on liian vähän – jos kuka tahansa teistä tuntee näin, te näette ja kuulette vihollisen 
ansojen kukistavan teidät täydelliseen pysähtymiseen.”  

”Kuunnelkaa vain uskon ääntä ja Minun lupauksiani teille. Siirtäkää silmänne maasta Minuun. 
Minä tulen varustamaan teidät, kun te kuljette myrskyävillä merillä. Minä en anna teidän hukkua 
itsesääliin, epäonnistumiseen tai mihinkään muuhun valheeseen. Mutta teidän täytyy kuulla 
Minun ääneni ja katsoa Minuun. Mikä tahansa, mikä estää teidän eteenpäin menevää liikettänne, 
sen on vihollinen lähettänyt saamaan teidät luovuttamaan. Jos teette tästä pääsääntönne, teitä ei 
tulla puijaamaan, että lopettaisitte.” 

”Teitä kaikkia kohtaan tehdyt hyökkäykset ovat hirvittäviä juuri nyt ja vaativat epätavallisen paljon 
periksiantamattomuutta uskossa. Panokset suurenevat, Minun ihmiseni. Jotkut teistä kantavat 
painavia ristejä, kun te kuljette. Minun tarkoitukseni ei ole, että te uuvutte loppuun ja lankeatte, 
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vaan huutakaa lisää apua ja voimaa. Kun te tunnette itsenne luistavan, huutakaa Minua apuun! Ja 
tietäkää, että te ette ole yksin, koko Ruumis tuntee nämä paineet nyt.”  

” Kaikki nämä ponnistelut lasketaan myös paastouhraukseksi. Tämä alistamisen peiton 
kantaminen, kunnes Minä vapautan teidät siitä, sillä on myös ansionsa. Ja teidän täytyy tehdä 
yhteistyötä Minun kanssani, ei epäonnistumisen ajatusten kanssa – ne ovat palavia nuolia, jotka 
on tähdätty selkiinne päivästä päivään.”  

”Jos Minä pystyin nousemaan kuolleista, Minä voin varmasti nostaa teidät jokaisen esteen yli, 
jokaisen valheiden betoniporsaan, jokaisen vihamielisen myrskyn, yli jokaisen laitteen, jonka paha 
voi keksiä. Minä voin nostaa teidät niiden yli Minun ylösnousemusvoimallani, jos te vain 
USKOTTE!”  

”Kulkekaa nyt, Minun siunattuni, kulkekaa. Mitään vastustusta elämässänne teitä kohtaan ei juuri 
nyt olisi, jos te ette olisi uhka pimeyden valtakunnalle. Jatkakaa kulkua.” 

”Ja tietäkää, että mitä ikinä tapahtuukin, Minä olen TEIDÄN KANSSANNE ja Minä en tule 
hylkäämään teitä. Ja Minä tulen nostamaan teidät ylös, kun te lankeatte ja tulen palauttamaan 
teidät virkoihinne.” 

 

 

555. Jeesus sanoo… Antakaa itsenne inspiroitua Rakkaudestanne Minuun 

 
ANTAKAA ITSENNE INSPIROITUA RAKKAUDESTANNE MINUUN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Lokakuuta, 2017.  

Clare aloitti… Herra Jeesus, pyydän, opeta meille, kuinka palautua, kun olemme langenneet ja 

tunnemme, että olemme pettäneet Sinut… Amen. 

Joka tapauksessa… ylistyshetken aikana Herra tuli minulle näkyväksi hengellisillä silmilläni – ja Hän 

oli kaunis. Hän oli jopa pukeutunut hääpuvun kaltaiseen pukuun. Kimmeltävän valkoiseen. Minä 

olin otettu Hänen häikäisevästä kuvastaan ja sanoin… ”Sinä olet niin kaunis, kokovalkoisissa!” 

Jeesus vastasi… ”Vain sinua varten, Minun Rakkaani. Minä pukeudun vain sinua varten.”  

( Clare ) Sinä kimmellät ja loistat, Jeesus!  

( Jeesus ) ”Minä kimmellän ja loistan sinua varten, koska Minä olen niin iloinen ollessani sinun 

läsnäolossasi. Minä tiedän, että kuinka hankalaa on ollut, kun et ole tuntenut olevasi yhteydessä 

Minuun. Mutta ymmärrä, Rakkaani, kärsimyksessäsi – tunnistatpa sinä sen tai et, sinä olet 

enemmän yhdistynyt Minuun kuin jopa nyt. Vaikka sinä et näe sitä, monta kertaa, haurautesi 

vuoksi – Minä kannan sinua. Ne ovat niitä kertoja, kun sinä tunnet huonoutta itsestäsi, maailmasta 

ja siitä, mitä Minä olen pyytänyt sinua tekemään.” 

” Ymmärrä, että Minä olen tehnyt sinulle lupauksen. Sen, minkä Minä olen aloittanut, sen Minä 

TULEN saattamaan loppuun. Sinun tehtäväsi ei ole käydä läpi ankaria paastoja ja 

katumusharjoituksia. Sinun tehtäväsi on vastata, kun Minä kuiskaan… ”Älä syö tätä.” Tai ”sinä voit 

ottaa sen.” Tämä siirtää huomion sinun heikkouksistasi Minuun, minne se kuuluu.”  

”Paastoaminen voi olla epäjumala, vaikka sinulla tässä vaiheessa elämääsi… sitä vaaraa ei ole.”  
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” No niin, Minä haluan osoittaa, että paastoaminen ja itsesi näkeminen ankarana, ei millään 

muotoa ole tavoite. Se on vain väline, joka auttaa sinua kieltämään lihalliset halusi, tyhjentämään 

itsesi, tehdäksesi tilaa Minun armoilleni. Toinen vaara paastoamisessa, ylpeyden lisäksi, on sen 

ylisuorittaminen. Jälleen siinä, sinä olet yhä turvassa.”  

( Clare ) Kiitos, Herra. Tuntuu hyvälle nauraa, Jeesus. 

( Jeesus ) ”Se oli Minun tarkoitukseni… Mutta jotkut aloittavat paastoja, jotka ovat aivan liian 

vaativia heidän asemalleen elämässä. Jälleen kerran, Minä en voi auttaa heitä, koska he ovat 

lihassaan.” 

”Etsikää Minua, Minun ihmiseni, ennen kuin teette mitään. Mutta erityisesti niissä asioissa, jotka 

alentavat moraalianne, jos te epäonnistutte. Vihollinen odottaa asemissa, ei kiusauksilla, vaan 

myös odottaen, kunnes te olette heikoimmillanne. Sitten hän iskee kuin kobra, ruiskuttaen 

epäonnistumisen ja vihan myrkkyä. Ja te vajoatte syvälle epätoivoon.”  

”Muistakaa aina, MINÄ TULEN viimeistelemään työn, minkä Minä aloitin teissä. Paastoaminen ON 

tärkeää. Se puhdistaa teidän kiinnikkeenne lihaanne, teidän mieltymyksiinne ja kiinnikkeisiinne. 

Jos teette ruuasta liian hyvää – se päihittää päämäärän.”  

( Clare ) Mutta entä juuri nyt, Jeesus? Ezekiel varoittaa minua, hän on minun suojani. Sinä olet 

järjestänyt sen niin ja minusta on tullut hyvin heikko kieltäessäni itseni. 

( Jeesus ) ”Tee mitä pystyt, Clare. Minä haluan sen olevan Rakkauden lahjan.” 

( Clare ) Se häiritsee minua eniten. Minä rakastan itseäni enemmän, kuin mitä minä rakastan Sinua 

– tai minä iloisesti paastoaisin kaikesta, mistä pidän. 

( Jeesus ) ”Tee pieniä uhrauksia, äläkä yritä tehdä mitään yksiksesi. Inspiroidu rakkaudestasi 

Minuun. Tee pieniä asioita suurella rakkaudella ja ilolla. Tämä saa hymyn Minun kasvoilleni, koska 

sinun motiivisi tulee olemaan puhdas.”  

( Clare ) Mutta Herra, entä tottelevaisuus? Minä tarkoitan, tiukempia paastoja?  

( Jeesus ) ”Sinä olet jo nähnyt, ettet sinä kykene sellaiseen, edes Minun avullani. Siis mieluummin 

kuin kuulisin sinun valittavan, ”Se on liian vaikeaa!” Se mikä on suloista Minun korvilleni – on, 

”Sinulle, Jeesus.” Ja anna jotain pientä Minulle iloisena uhrauksena. Tällä tavalla, sinä et tule 

olemaan niin suruissasi itsellesi asenteestasi ja sinä tulet kasvamaan kyvyssäsi uhrata Minulle. Ja 

ennen kaikkea, sinä et tule loukkaamaan Minua nurisemalla, niin kuin israelilaiset tekivät. ”Maassa 

on jättiläisiä!” Ainoa jättiläinen tässä maassa, Minun Rakkaani, on sinun lihasi.”  

”Mitä sanot? Voitko tehdä tämän?” 

( Clare ) Kyllä, Herra. Minä uskon, että pystyn. Mutta minä tulen aina tuntemaan, että en anna 

tarpeeksi.  

( Jeesus ) ”Ja Minä tulen aina olemaan kiitollinen jokaisesta pienestä palasta, jonka sinä annat. 

Minä olen niin kiitollinen, niin siunattu, niin mielissäni, että sinä ajattelet Minua, että sinä välität. 

Minä en voi hillitä Minun iloani ja haluani tuhlata armoja sinuun, kun sinä kiellät itseltäsi jonkun 

pienen nautinnon rakkaudesta Minuun. Minun sydämeni on niin otettu.”  



 
120 

 

”Sinä olet niin takertunut Pyhimyksiin ja muihin, joilla on suuri kuolettamisen lahja. Minä haluaisin, 

että sinä mieluummin olisit takertunut Minuun, antaen Minulle pieniä lahjoja pitkin päivää, kuin 

että pitäisit huomion itsessäsi, arvostellen ja tuomiten itseäsi, koska et paastoa niin kuin se-ja-se. 

On kyse rakkaudesta ja tottelevaisuudesta, ei siitä, että olisi jonkinlainen hengellinen jättiläinen. 

Pikemminkin, jokainen pieni lahja on nouseva sinun Minua rakastavasta sydämestäsi. Sinun halusi 

on miellyttää Minua; sinun halusi tehdä yhteistyötä Minun kanssani, sielujen tuomisessa 

pelastukseen. Ja kun tyhjennät itseäsi, Minä kaipaan täyttää sinua hengellisillä armoilla, jotka 

tuovat sinut ylemmäs ja lähemmäs Minun Taivaan Valtakuntaani.” 

”Pyydän, Minun ihmiseni. Kääntäkää katseenne epäonnistumisistanne ja laittakaa ne Minuun. 

Älkää kukistuko, kun olette loppunne päässä. Mieluummin, uudistakaa uskonne Minussa. ”Minä 

voin tehdä kaikki asiat minun Jeesukseni kautta, hän asuu minun sisälläni ja voimistaa minua.” 

Jatkakaa siitä, mihin jäitte. Mutta aloittakaa uudelleen, tehden pieniä asioita suurella rakkaudella. 

Ja aina pitäkää silmänne Minussa, tietäen, kuinka hyvin kiitollinen Minä olen jopa pienestä 

uhrauksesta, jonka te teette. Tällä tavalla, te tulette säilyttämään nöyryytenne, ettekä tule 

alakuloisiksi itsenne kanssa. Ja te tulette toipumaan nopeammin.”  

”Ei mikään, minkä te teette rakkaudesta Minuun tai sieluihin, jää huomaamatta. Ei mikään.” 

 

 

556. Jeesus puhuu… Kutsumuksista, Edistymisestä, Vaarasta & Palkkioista 

 
JEESUS PUHUU KUTSUMUKSISTA, EDISTYMISESTÄ, VAARASTA & PALKKIOISTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Lokakuuta, 2017. 

Jeesus aloitti, ”Tämä on kasvamisen aikaa Minun Uskollisilleni. Monet pimeyden aallot ovat 

päällystäneet teidät aina uudelleen, mutta silti te tulette takaisin pintaan, uiden voimakkaasti 

Minun lupauksissani teille.” 

”Rakkaat, tämä oli tarpeellista teidän luonteenne lujittamiseksi ja teidän kovettamiseksenne 

taistelua varten. Lupaukset, joita Minä olen antanut teille, lahjat ja elämäntehtävät, joihin Minä 

olen kutsunut teidät, niihin liittyy suuri vaara. Ja nämä voimakkaat pimeät aallot olivat 

välttämättömiä teidän valmistelemiseksenne. Ne eivät olleet teidän loppunne, kuten paholaiset 

yrittivät kertoa teille – vaan vain oppitunteja periksiantamattomuudessa.”  

”Se, mitä Minä olen antanut teille, näyt ja lupaukset, loistavat vahvoina sydämissänne ja pitävät 

teidät aktiivisina vastustamassa kiusausta lopettaa. Te tiedätte, että tämä on matkalippunne 

Minun kutsumukseeni elämissänne ja te olette pysytelleet eräissä elämänne hankalimmissa 

taisteluissa.”  

”Teidän uskonne tulee pintaan uudelleen ja uudelleen, valtavien aaltojen pyyhkäistessä ylitsenne – 

teidän uskonne Minuun, pannakseen toimeen sen, mitä Minä olen luvannut teidän kauttanne ja 

kutsumuksen ilo yhä palaa vahvana sydämissänne. Saatana ei ole taivutellut, te ette ole 

luovuttaneet, me olemme yhä kiipeämässä yhdessä ja te olette alkamassa saamaan jalansijaa 

kutsumuksissanne.” 



 
121 

 

”Kun te otatte oikeutetun paikkanne näissä Minun palvelutoimissani, te tulette jatkamaan 

hyökkäysten katsomista – niitä on varmasti tulossa. Mutta yhtä varmasti, ME tulemme 

kukistamaan ne ja voitokkaasti toteuttamaansuunnitelmani Valtakuntaa varten, yhdessä. Sillä 

monille teistä tämä on herkkää aikaa, kun te alatte tuntea kutsumuksenne muotoutuvan 

sisällänne. On tärkeää vartioida näitä herkkiä uusia alkuja, koska vihollinen tulee jatkamaan 

hyökkäyksiään ja niiden varastamista teiltä, jos te sallitte sen.”  

”Avainasia on katseenne pitäminen Minussa ja sydämessänne, missiossanne. Pietari pystyi 

kävelemään veden päällä vain, kun hänen silmänsä olivat naulittuina Minuun.” 

”Clare, sinä ja muut olette tunteneet paljon kiusausta katsoa muiden palvelutoimia ja verrata. 

Tämä on saanut teidät vajoamaan syvälle. Sillä hetkellä, kun te käänsitte katseenne Minuun ja 

Minun erityiseen visiooni teitä varten, te saitte takaisin samanlaisen tasapainon ja sytytitte 

uudelleen hiilloksen sisällänne.”  

”Sinä et ole vielä täysin yhdistynyt siihen, kuinka Minä sinua haluan käyttää. Mutta kun sinä 

yhdistyt, kaikki sinun ennalta kuvitellutajatukset ”musiikki”-palvelutoimesta, tulevat dramaattisesti 

muuttumaan ”parantamis”-palvelutoimeen. Kyllä, parantamiseen ja ennallistamiseen sieluja 

Minulle. Tämä tulee olemaan ainutlaatuisesti sinun kutsumuksesi, eikä kukaan muu tule olemaan 

sen kaltainen. Se tulee olemaan täysin yksilöllistä sinulle.” 

 ”Pyydän, älä murehduta Minua epäuskollasi. Sinä olet niin keskittynyt puutteisiisi ja 

menneisyyden epäonnistumisiisi, että Minä en voi edes antaa sinulle profeetallista sanaa, ilman 

että sinä matelet epäuskossa. Mitä Minun tulisi tehdä tällaisen asenteen kanssa??? Sinä olet 

kuunnellut aivan liian monia demoneita ja sinun mielesi on myrkytetty heidän myrkyllään.”  

”Mutta kun sinä sinnittelet ja alat nähdä TODELLISTA EDISTYMISTÄ ja se ON tulossa – sinä tulet 

asettamaan ajattelusi linjaan Minun ajatteluni kanssa. Sinun pelastava armosi tällä hetkellä on 

rakkautesi Minuun ja halusi auttaa muita. Ja kyllä, voitelu on olemassa. Ei väliä kuinka pahasti sinä 

ajattelet puutteistasi, sinä tulet nousemaan huipulle ja jättämään ne syvään pimeyteen, minne ne 

kuuluvat.”  

”Se, mitä Minä tarkoitan huipulla, on se, että sinä tulet näkemään unelmiesi manifestoituvan 

musiikissasi.”  

”Sinä olet aikamoinen pakkaus – tiesitkö sen??? Sinä olet yksi kaikkein vaikeimmista tosiuskovista 

vakuuteltavaksi! Osittain sinua ympäröivien valehtelijoiden vuoksi ja osittain koska sinä vaadit 

täydellisyyttä ja sinulla on taipumusta olla horjumaton työsi arvostelemisessa. Tämä tulee lopulta 

johtamaan kauniiseen musiikkiin, mutta nyt sinun kanssasi on yhtä tuskaa työskennellä.”  

( Clare ) Olen pahoillani, Herra… 

”Sen sanottuani, Minun rakkaat, ÄLKÄÄ OLKO NIIN KUIN HÄN. Tukeutukaa Minuun ja raapikaa 

oksennus pois päältänne ja jatkakaa kulkua.”  

”Kyllä, Minä käytän sitä sanaa, koska se on myrkky, jolla he voitelevat teidät ja se tarttuu ja jatkaa 

valheiden polttamista teidän olemukseenne. Demonien jätevesi on myrkkyä, joka takertuu 

uskoviin ja polttaa epäuskon ja epäonnistumisen tahroja heidän sieluihinsa. On viisasta sitoa se 

heihin, kun te rukoilette pahasta päästämis-rukouksia. Hyvin viisasta. Kun käytätte Minun 

Nimeäni, heidät pakotetaan sietämään sitä ja se myrkyttää heitä epäuskolla heidän likaisissa 
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missioissaan; se turmelee heidän tehokkuutensa ja raivostuttaa ne, jotka lähettivät heidät. Ja mikä 

pahempaa, mitä voimakkaampaa jätevesi on, sitä enemmän se vahingoittaa heidän 

tehokkuuttaan; he tulevat takaisin pahemmassa kunnossa, kuin mitä lähtivät.” 

”Tällä hetkellä, kaikki mitä Minä pyydän teitä tekemään, on suojelemaan visiota ja aloittamaan 

työskentelyn. Te tulette löytämään lepotauon hyökkäyksissä aluksi, mutta olkaa valppaita – koska 

he ovat vain tuutimassa ja suunnittelemassa seuraavaa hyökkäystään. Mutta heillä ei ole 

mahdollisuutta, jos te pysytte Viinipuussa. Kaikki millä he valitsevat heittää teitä, tulee 

epäonnistumaan.” 

”Minä olen valmistellut teidät hyvin menestyksen ja kasvuun kaltaisella, te tulette vahvistumaan ja 

vahvistumaan, kunnes te toimitte täysin kutsumuksissanne.”  

”Clare, ei väliä kuinka kriittinen sinä olet, Minun Rakkaani, todella sinä edistyt. Sinnittele, 

sinnittele, sinnittele. Älä peräänny, älä valita tai puhu negatiivisesti itsestäsi – se todella on haiseva 

vaippa, jota Minä en halua, että saat sydämeesi, silloin kun Minä olen siellä. Minä olen käyttänyt 

loputtomasti tunteja kasvattaakseni teitä Viinipuussa, rypäleet alkavat olla nupullaan; älkää antako 

vihollisen varastaa niitä. Älkää puhuko alentuvasti itsestänne; Sydänasukkaat. Tiedättekö te, että 

teille nimetyt enkelit kavahtavat, kun te teette niin?”  

( Clare ) Ei, Herra, minä en tiennyt sitä.  

”No niin, he kavahtavat. He näkevät jotakin täysin erilaista teissä ja nuo sanat ovat vahingollisia ja 

loukkaavia. Siispä pyydän, älkää salliko itsenne ajattelevan tällä tavalla, Se ei ole missiotanne 

voimaannuttavaa, vaan raahaa teitä mutaan. Te ette ole tyhmiä, teille on suotu älykkyyttä 

ylhäältä; te ette ole kömpelöitä, te olette sulokkaita ja hurmaavia. Kaikki ne teidän paheksuvat 

ilmaisunne ovat jäänteitä teinivuosiltanne ja ne ovat kaikki valheita.”  

”No niin, tarpeeksi on sanottu. Te olette kauniita, jokainen teistä ja Minä saan loputonta lohtua, 

kun olen kanssanne joka päivä ja näen, kuinka te muistutatte Minua ajatuksiltanne ja 

tunteiltanne.”  

”Jatkakaa, Minun rakkaat, jatkakaa. Te olette kohdanneet joitakin teräksisiä taisteluita. Teidän on 

aika tulla täyteyteenne ja saada ansaitsemanne palkkiot.” 

 

 

557. Jeesus sanoo…  

Minulla on suunniteltuna sinua varten joitakin ihmeellisiä asioita 

 
MINULLA ON SUUNNITELTUNA JOITAKIN IHMEELLISIÄ ASIOITA SINUA VARTEN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle. 19. Lokakuuta 2017. 

Jeesus aloitti. ” Minulla on joitakin ihmeellisiä asioita suunniteltuna sinua varten, jos vain noudatat 

Minun pyyntöjäni. ” 

” Minun Ihmiseni, Minä haluan todellakin saattaa teidät täysin Minun Henkeni mukaisiksi, että 

palvelisitte antaen parannusta, pelastusta ja uutta elämää rammoille ja haavoittuneille. Haluan 
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välittää teille Hengen täyteyden, mutta ensin kutsun teidät hylkäämään vanhat tapanne ja 

ajatusmallinne. ” 

” Ryhtykää paastoamaan tietäen, että Minä puhdistan teidät ja valmistelen teidät suurempia 

asioita varten. Tiedän, että ajoittain se on vaikeaa, mutta palkkiot ylittävät käsityskykynne. Ja 

lupaan teille, että elämänne lopussa tulette olemaan allapäin, jos torjutte tämän ja huomaatte 

kaiken sen hvän mitä olisitte voineet tehdä, jos olisitte kieltäneet itseltänne edes vähän. ” 

” Haluan saattaa teidät ylistämisen uusille tasoille, paikkoihin, missä verhoa ei enää ole. Mutta 

teidän täytyy valmistella itsenne saapumaan niihin paikkoihin, joissa Henki on niin vahva, että et 

enää pidä sitä, mitä nyt kutsut todellisuudeksi – niin kuin se on maailmassa, todella todellisuutena. 

Pikemminkin tämän materialistisen maailman asiat tulevat mauttomiksi, kun pinnistelet kohti 

Minun Todellisuuttani. ” 

” Monilla teistä on ollut unia, joissa parannatte muita. Olette kaivanneet parantamisen lahjaa. Nyt 

on aika sinun vastaanottaa nämä lahjat. Jos noudatat Minun ohjeitani ja uhraat korkeamman 

hyvän hyväksi sen mitä nyt pidät nautinnollisena, et tule pettymään. Monet aloittavat tällä tiellä, 

mutta kääntyvät takaisin, irrottautuen sitoutumisen tiestä, koska pitävät omistuksiansa liian 

rakkaina heille. ” 

( Clare ) Herra, tiedän vain, että Sinun armosi täytyy työskennellä minussa, koska olen yksi heistä. 

” Tiedän sen. Mutta sinulla on tarve luottaa, Clare. Minä voin antaa sinulle halun päästä 

syvemmälle. Minä voin antaa sinulle halun kieltää itsesi. Älä käänny takaisin, Rakkaani, pyydän. Älä 

käänny takaisin. Tartu viittani liepeeseen arvokkaamman elämän saamiseksi ja pyydä armoani 

kuolettamaan lihalliset tarpeesi ja tyhjentämään sinut, että voin täyttää sinut. ”  

( Clare ) Mutta Herra. Olen niin heikko ja kiintynyt moniin asioihin. 

” Kyllä, olet todella heikko. Ja juuri siksi haluan sinun tulevan Minun todellisuuteeni ja kieltävän 

itsesi päivästä päivään, kunnes Minä annan sinulle merkin, että edistystä on todella tapahtunut. 

Mutta koskaan enää et voi olla nautinnonhaluinen. Liian monet sielut ja tilanteet vetävät sinua 

puoleensa, jos olet halukas kieltämään itsesi, kantamaan ristisi ja seuraamaan Minua. ” 

” En ole tehnyt siitä niin vaikeaa, Clare. En kieltänyt sinulta proteiinijuomaasi, Enkä kielläkään, 

koska tiedän, että se on yksi niistä asioista, joka pitää sinut työn touhussa. ” 

” Mutta eikö olisikin parempi, jos Minä olisin ainoa asia, joka pitää sinut työn touhussa. Mietiskele 

sitä, Rakkaani. Ja muista, mitä tahansa pyydät Minun nimessäni – Minä teen sen sinulle. Siinä on 

kyse vain ajasta, kärsivällisyydestä ja Minun suunnitelmani hylkäämisestä. ”  

 ” Silloin, kun asiat näyttävät liian vaikeilta sinulle, tule silloin Minun luokseni voimaa saadaksesi, 

että voit saattaa loppuun mitä olet aloittanut. Yksin voit tehdä vain vähän. Etkö ole kokenut tätä 

kerta toisensa perään ? ” 

( Clare ) Kyllä olen Herra. 

” No niin, se on sinun etusi, sillä en jätä sinua avuttomaksi, vaan nostan sinut ylös, kun kompuroit. 

Ja tarjoan jopa ulospääsyn tilanteesta. Olen uskollinen. Etkö jo tiedäkin sen ? ” 

( Clare ) Kyllä, Herra, Sinä todella olet. 
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” No niin, Minä haluan tämän olevan todistuksena teille, Sydänasukkaille. Mikään ei ole 

mahdotonta Jumalalle. Ei edes teidän pikku herkkunne ja lupaan, että ne menettävät hohtonsa, 

kun rukoilette vammaisen lapsen puolesta ja hän nousee pyörätuolista, missä hän on elänyt, ja 

alkaa kävelemään. ” 

 ” Kohennan tulta teissä, Minun ihmiseni, jos olette halukkaita. Jos nämä ovat myös teidän 

toiveitanne, alkakaa joka päivä elämään yhä enemmän Minulle ja muille. Ylistäkää Minua ja 

jättäkää alttarille pieniä rakkaudenosoituksia. Pyytäkää jatkuvasti suurempia lahjoja. En voi 

nöyrältä ja rakastavalta sydämeltä kieltää sitä – ainakaan kovin kauaa. ”  

” Pähkinänkuoreen tiivistettynä, Minä haluan antaa teille nämä lahjat, mutta teidän täytyy siivota 

itsestänne pois vanhat kiintymyksen kohteet ja tehdä tilaa niille. ” 

 

 

558. Jeesus puhuu lisäajasta… ”Minulle 5 Vuotta on kuin 5 Minuuttia” 

 
JEESUS PUHUU LISÄAJASTA & ITSENSÄ KIELTÄMINEN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Lokakuuta, 2017. 

Jeesus aloitti, ” Minä tiedän, että sinä olet innokas tapahtumien ajoituksesta; siksi Minä kerron 

sinulle, meillä on vielä matkaa.”  

( Clare ) Vau. Minä tiedän, mitä se tarkoittaa. Mutta minä kysyin… ”Viisi vuotta?”  

” Mahdollisesti. Paljon voitaisiin tehdä sinä aikana, kuten te sitä Maapallolla laskette. Samaan 

aikaan, paljon voitaisiin estää. Paljon pahuutta voitaisiin tehdä ja tulla pintaan. Siksi Minä tarvitsen 

esirukoilijoitten ryhmän eturintamaan hiljentämään vihollinen, rukoilemaan pois ilkeys ja pahuus, 

jotka leviävät kuin Egyptin rutot. Clare, sinä tiedät sydämessäsi, että on lisää aikaa. Sinä tiedät 

tämän, etkö tiedäkin?”  

( Clare ) Kyllä, Herra. Mutta Sinä olet sanonut, että aika on loppumassa.   

” Ja Minulle 5 vuotta on niin kuin 5 minuuttia. Todella se on.”  

” Tulee olemaan vertaansa vailla oleva Jumalan liike ja juuri nyt Minun uskolliseni ovat pääsemässä 

siihen. Katsohan, monet ovat olleet valmiita jo vuosia ja ovat synnyttäneet hedelmää, kun he ovat 

pysyneet Minussa. Mutta nyt, Minulla on uusi sukupolvi, uusi sato sotilaita ja Morsiamia, uuden 

näyn kera – levittämässä Minun Rakkauttani Maapallon pimeimpiin nurkkiin ja he ovat tekemässä 

sitä.”  

” Minä aion aiheuttaa uskon räjähdyksen ympäri maailman. Se on jo alkanut tiettyjen palvelijoiden 

toimesta tietyissä maissa, mutta Minä aion nopeuttaa sitä. Minä annan polttoaineeksi tälle 

räjähdykselle Minun Pyhän Henkeni. Paljon siitä, mitä on profetoitu, tulee tapahtumaan ja 

Amerikka tulee näyttämään tietä herätykselle. Minun Isäni ja Minä olemme valinneet, ”Enemmän 

aikaa, enemmän armonaikaa, enemmän armoa.”  

” Mutta Minä en kutsu Minun Morsiamiani laskemaan käsiään alas, vaan vartioimaan sitä, mitä 

Minä olen tuomassa Maapallolle. Ja syy, miksi Minä en halua, että sinä tai sinun Sydänasukkaasi 
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vähättelevän paastojanne ja pidättymisiänne, on että Minä haluan teidän kaikkien olevan 

varustettuja suurimmilla lahjoilla kutsuaksenne Minun Armoani alas Maapallolle.”  

” Teistä ei tulla pitämään tämän asennoitumisenne vuoksi; te tulette saamaan enemmän buuausta 

ja herjauksia ja jotkut tulevat jättämään Kanavan. Mutta Minun sydämeni mukaista on, että te 

kaikki jatkatte itsensä kieltämisen elämää; yksinkertaista elämää, missä teidän lihanne pidetään 

salassa, kunnes se kuolee vanhuuteen tai nälkiintymiseen. Mutta sillä aikaa te tulette kasvamaan 

vahvemmiksi ja vahvemmiksi Minun voitelussani.”  

” On aika paastota ja surra; on aika laittaa säkki levolle ja ottaa esille ylistyksen puku. Kuitenkin, 

Minä kutsun teitä jatkamaan lihanne kurissa pitämistä. Miltä se näyttää? Älkää viettäkö 

tuntikausia keittiössä gurmee aterioita tehden. Älkää käyttäkö omaisuuksia kalliiseen ruokaan. 

Tehkää joka päivästä kolmannen maailman päivä, siinä mielessä, että te syötte järkevämmin, 

yksinkertaisemmin, ja hyvää ravintoa, mutta vältätte herkkuja.” 

 ( Clare ) Kuten Tiramisua, Herra? 

 ” Täsmälleen. Nämä asiat, jotka maistuvat niin ihanalle, odottavat teitä Taivaassa. Teillä on 

herkkujen ikuisuus, vaikka te tulette huomaamaan, että hengen rikkaudet ovat paljon suuremmat 

kuin halunne mihinkään, millä on tekemistä lihan kanssa. Kuitenkin siellä tulee olemaan runsaasti 

täyteläisiä ruokia, erityisesti Taivaallisina juhlapäivinä.” 

( Clare ) Juhlapäivinä?  

” Kyllä, suurten voittojen ja historiallisten merkkipaalujen muistotilaisuuksia, sillä kun Minä päästin 

Minun Kansani ja kylvetin heidät Minun Hengelläni ja päästin heidät pahasta yhtenä joukkona. 

Kyllä, todella, siellä tulee olemaan juhlia, joiden veroisia sinä et ole koskaan nähnyt Maapallolla.”    

” Mutta toistaiseksi, Minä haluan heidän, jotka julistavat, olevan Minun. Minä haluan heidän 

elävän ympärileikattua elämää, vapaina maallisista kiinnostuksen kohteista, vapaina närästyksestä, 

vapaina syyllisyydestä, vapaina ylistämään Minua puhtaalla omallatunnolla tietäen, että he ovat 

Minun suosiossani. Aivan kuten Minä tulin sinun luoksesi tänä iltana kertoakseni sinulle, kuinka 

hyvin mielissäni Minä olen sinusta. Tämä on ehdoton edellytys lahjoille, joita Minä olen 

vapauttamassa Maapallolle tänä hetkenä. Älä tee mitään, mikä vaarantaisi Minun ystävyyteni… Älä 

koettele Minun armoani, äläkä Minun kärsivällisyyttäni. Pikemminkin, ole uskollinen 

pienimmissäkin asioissa.” 

” Minä toivon heidän pinnistelevän kohti suurempia lahjoja… profetoimista, parantamista, ihmeitä 

ja Minun voimani ja rakkauteni todistamista. Jotta nämä lahjat olisivat toiminnassa, Minä 

tarvitsen, että he pidättäytyvät maallisista nautinnoista. Eivät tee syntiä, se on itsestään selvää. 

Vaan pidättäytyvät niistä asioista, jotka ruokkivat ruokahalua enempään ja parempaan – hienoa 

ruokaa, vaatetusta, luksusta, köyhälle tuntemattomia mukavuuksia. Kaikki nämä ovat myrkkyä 

sisällä elävälle Hengelle; ne ovat alaspäin suuntautuvan riippuvaisuuden spiraalin syy. Lihan ja 

itsekkyyden ruokkimisen spiraalin.”  

” Ei, Minä haluan heidän ponnistelevan parempia lahjoja kohden, mitkä tulevat vapauttamaan 

vangittujen kahleet. Tämä on työtä, suurta Hengen työtä, jonka avulla te menetätte enemmän ja 

enemmän kiinnostuksen kohteita ja suositte enemmän ja enemmän lähellänne olevien 

huolehtimisesta. Minä kutsun teidät kaikki rakkauden elämään veljiänne ja sisarianne varten. Ja 
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kun te irrottaudutte maailmasta, Minä tulen lisäämään sitä rakkautta, kunnes te palatte 

armeliaisuudesta, minne ikinä menettekin.” 

( Clare ) Herra, minä tunsin itseni niin tuomituksi, kun minä katsoin, kuinka Todd meni kauppaan ja 

hän ei muuta tehnytkään, kun levitti sanomaa. Minun koko asenteeni on, kun minun täytyy mennä 

kauppaan, on mennä sisään ja tulla ulos! Minä en välitä asettua samalle aaltopituudelle ympärillä 

olevien kanssa, ketkä saattaisivat tarvita sanomaa. Minä vain haluan mennä ULOS sieltä! Onko se 

huono asia? 

” Miltä sinusta tuntuu, kun sinä viet sanomaa sielulle?”  

( Clare ) Ihanalta. 

” Ja näin sen kuuluu ollakin. Kun sinä kiellät lihasi, sinä menetät kiinnostuksesi siihen, mitä 

kaupoilla on tarjottavana, ja suosit mahdollisuutta koskettaa kärsivää sielua Minun rakkaudellani 

ja kohottavalla sanalla heille. Kun te kiellätte itsenne, te tyhjennätte itsekkäät, lihalliset halut ja 

teette tilaa Minun rakastavan läsnäoloni ottaa teidät valtaansa.”  

” Sinä olet kokenut tämän; eikö se ollut ihanaa ja jokaisen vaivan arvoista?” 

( Clare ) Kyllä, Herra, minun tyytyväisyyteni oli yli odotusten. 

” Sitä Minä tarkoitan, kun Minä sanoin, että ”Minä olen tullut tuomaan yltäkylläistä elämää.” Se on 

yltäkylläistä elämää, koska te olette ELOSSA ja palvelemassa eloisuutta muille. Te todella olette 

Minun lähettiläitäni ja välitätte vähän hupsuista asioista, joilla oli tapana motivoida teitä.” 

” Ja mitä tulee sinun kuntoosi ja Ezekielin kuntoon, Minun palvelijoilleni tulee olemaan 

räjähdysmäistä paranemista, niin että he voivat palvella korkeammilla tasoilla. Mutta muistakaa: 

aina tulee olemaan uhrauksia, Simonin ristin uhrauksia. Aina. Mutta ne tulevat olemaan 

vähemmän ja vähemmän kivuliaita heille, jotka ovat ottaneet tavakseen irrottautua lihan 

nautinnoista.” 

” Minä tiedän, että nämä sanat eivät ole helppoja useimmille, mutta Minä en ole kutsunut 

useimpia. Minä olen kutsunut Minun Morsiamiani ylemmäs – ja Minä en ole vielä päässyt loppuun. 

Me tulemme jatkamaan kiipeämistä… se on siis, jos te haluatte.”  

” Itsekieltäymyksen elämä ei ole kaikille, mutta hedelmät ovat kaikkien koettavissa. Ja jotkut, jotka 

kieltäytyivät menemästä ulos pellolle työskentelemään, tulevat muuttamaan mielensä ja 

tekemään Minun tahtoni, kun he näkevät, mitä he luopuisivat siitä, mistä he niin epätoivoisesti 

pitävät kiinni.” 

( Clare ) Siispä, vain ollakseni selkeä, Herra, sanotko Sinä, että meillä on vielä viisi vuotta?  

” Ei. Minä sanon, että meillä on lisää aikaa, enemmän kuin sinä aikaisemmin ajattelit, joka oli 

kolme vuotta. Minä sanon, että Minun Isäni on määritellyt, että Hänen armonsa tulee 

kukoistamaan ennen viime hetkeä, kun kukaan ei voi hypätä aidalta. Tämä on myös varoitus niille 

teistä, jotka tiedätte, että te olette tulleet haaleiksi ja suosineet itsekkäitä halujanne. Teillä on 

mahdollisuus kasvaa täyteen Jumalan poikien ja tyttärien merkitykseen.” 

” Minä pidennän kutsua teille aidalla istuskelijoille, jotka yhä hautovat syntiä elämissään, toivoen, 

että Minun armoni tulee kattamaan teidät viime hetkellä. Se ei tule kattamaan. Joko eläkää sitä 
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elämää, johon Minä olen teidät kutsunut – tai pysykää täällä ja kärsikää. Valinta on teidän. Ja tällä 

hetkellä teillä on tauko, jonka te tarvitsette noustaksenne ylös.”   

” Älkää lykätkö pelastustanne yhtään hetkeä enää, älkää myöhentäkö sitä. Teidät tullaan 

jättämään syntienne tomuun ja tuhkaan. Jos te asutte yhdessä, menkää naimisiin tai muuttakaa 

pois. Jos te varastatte, lopettakaa nyt ja palauttakaa siitä saatu etu. Jos elätte itsekkäästi itseänne 

varten, alkakaa palvella köyhiä. Antakaa heille, joilla ei ole mitään.”  

( Clare ) Siispä, Herra oletko Sinä sanomassa, ehkä kolme tai neljä vuotta lisää?  

” Sinä olet lähellä, mutta Minä en tule antamaan tarkkaa aikakehystä. Minun täytyy kertoa sinulle, 

että Minun Isäni tuomio tulee jatkumaan ja manifestoitumaan Maapallolla ihmisperäisillä ja 

luontoperäisillä tuhoilla. Teidän ainoa suojanne tulee olemaan sellaisen elämän eläminen, että 

olette valmiita tulla kutsutuiksi Kotiin millä minuutilla hyvänsä. Minä en anna mitään takeita.”  

” Oikeudenmukaiset ja epäoikeudenmukaiset tulevat menehtymään yhdessä; heidän kohtalonsa 

tulevat olemaan täysin erilaiset.” 

” Minä kerron teille, saattakaa lahjanne tuottamaan hedelmää, työskennelkää lujasti Minun 

voitelussani. Lopettakaa itseänne varten eläminen. Lopettakaa ruokkimasta lihaanne ja etsikää 

rampoja ja haavoittuneita ja mitä voitte tehdä heidän hyväkseen rajoitetuilla voimavaroillanne.”  

” Jos teidät kutsutaan markkinapaikalle, tukekaa heitä, jotka palvelevat ja heitä, jotka ovat 

lähetystyössä ja teidän käy hyvin, kun Minä tulen. Todella Minä kerron teille, te ette tule 

menettämään palkkiotanne.” 

” Eläkää Minun edessäni joka päivä, kuin jos se olisi teidän viimeisenne, koska rutot, sodat ja 

kauheat Maapallon tuhot tulevat jatkumaan kiihtyvällä tahdilla, kun synnytystuskat lähestyvät. Te 

ette tiedä päivää, jolloin Minä kutsun teidät Kotiin – ja te tulette antamaan tilinpidon.”  

” Sen takia, alkakaa elämään Minua varten ja Minun agendoitani varten, niin että teillä tulee 

olemaan aarre Taivaassa.”  

” Ne teistä, jotka ovat typerästi haudanneet taitonne, koska te olitte kiireisinä istumassa katolla 

katsellen Minun tulemistani – tässä on teidän mahdollisuutenne tehdä oikein. Ryhtykää kiireisiksi. 

Jos te olette kiireisinä Minun asioillani, teidän ei ole tarpeen tietää päivää eikä tuntia, tai sitä 

jätetäänkö teidät jälkeen.”  

” Älkää erehtykö: katolla istujat, jotka itsekkäästi kuluttavat aikaansa, odottaen ilmaista kyytiä 

Taivaaseen, tullaan jättämään jälkeen. Ainoat, joita Minä otan, ovat niitä, jotka ovat kiireisinä 

Minun töissäni tai ovat uskollisina asemissaan elämässä. Ja opettaen lapsiaan, kuinka antaa ja 

kuinka palvella.” 

” Minä kehotan niitä, jotka jatkavat sanomista, että he eivät voi kuulla tai nähdä Minua. Te ette 

sinnittele tarpeeksi; te ette elä yksinomaan Minua varten, vaan teette kompromisseja maailman 

kanssa. Minä en ole tullut teille kaikki-kaikeksi ja teidän kaikeksi tai Minä takaan teille, te ette olisi 

ilman Minun vahvaa ohjaavaa kättäni ja rakastavia käsivarsiani.”  

” Ettekö te ole tunteneet Minun halauksiani, kun te hyvällä sydämelle menitte jotakin henkilöä 

auttamaan? Ettekö te ole tunteneet Minun syvää kiitollisuuttani? Salaisuus, silloin, on tehdä 
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enemmän ja enemmän joka päivä ja te tulette tottumaan Minun läsnäoloni tunteeseen ja teidän 

hyväksymiseenne.” 

” Kun teillä on tämä varmistus, te tulette JUOKSEMAAN INNOKKAASTI ODOTTAEN rukoilu 

paikkaanne ja lukitsemaan oven, kunnes te olette koskettaneet Minun pukuni helmaa.”  

” Monet teistä tietävät sydämissään, että te olette olleet laiskoja ja että se on vaikuttanut teidän 

kykyynne kuulla ja nähdä Minut. Sydämessänne, te olitte vakuuttuneita, että te ette olleet sen 

arvoisia, koska te olette pidätelleet itseänne Minulta.”  

” Tämä ei ole pelkästään oikeamielisiä töitä. Se on toimiva, rakastava suhde, että kun te rakastatte 

jotakuta, te luovutte tärkeysjärjestyksessänne olevista asioista ja oikeudesta edistää niiden 

agendoita. Ja kun te teette tämän, te tulette ODOTTAMAAN olevanne yhteydessä elämänne 

Rakkauteen, koska te elätte heitä varten.”  

” Siispä, kaikki kaikessa, Minun Morsiameni, te olette oikeilla jäljillä. Pyydän, Minun Morsiameni, 

älkää paastotko lihassa, toisin sanoen, sallikaa Minun johdattaa teitä. Tehkää Rhema kortti 

paastoamiselle ja erilaisille paastoille ja se tulee auttamaan teidän ohjaamisessanne, kun se 

nousee ylös. Päämääränä ei ole näännyttää teitä nälkään, vaan auttaa teitä tulemaan 

välinpitämättömäksi ruuan suhteen, siihen pisteeseen asti, että te syötte vain ravitaksenne 

ruumistanne. Ei sen nautinnon vuoksi.” 

” Nämä ovat asioita, joita te voitte tarjota Minulle Rakkaudesta Minuun ja ne ovat hyväksyttäviä 

lahjoja. Mutta pitäkää mielessä, että monilla teistä on jo sairauksia, jotka jo ovat riittäviä ristejä tai 

murskaavia perhetilanteita. Minä haluan teidän olevan vahvoja toimimaan, mutta 

välinpitämättömiä sen suhteen, mitä te syötte. Tämä tulee sulkemaan oven jatkuville lihan 

kiinnostuksille ja auttamaan teitä tutkimaan elämiänne hengessä, kokoaikaisesti.”  

” Odottakaa ihmeellisiä muutoksia kulkemisessanne, Minun ihmiseni. Muistakaa, te ette voi 

ammentaa Minua tyhjiin.” 

 

 

559. Jeesus sanoo…  

Ryhtykää Minun Rauhan, Valon & Parantamisen Suurlähettiläikseni 

 
RYHTYKÄÄ MINUN RAUHAN, VALON & PARANTAMISEN SUURLÄHETTILÄIKSENI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Lokakuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Kun te menette ulos maailmaan, te ette mene pelkästään omia tarpeitanne 

varten. Te olette Minun Valon ja Parantamisen suurlähettiläitäni tässä maailmassa. Te ette mene 

loukkaantuneen tai kodittoman ohi – te teette jotakin osoittaaksenne rakkauttanne – koska te, 

Minun ihmiseni, olette Minun käteni ja jalkani ja suuni. Se, mitä te teette, saattaa vaikuttaa teistä 

mitättömältä, mutta teillä ei ole aavistustakaan, kuinka alhaalla se sielu on, jos he ovat 

suunnittelemassa, kuinka lopettaa se kaikki. Te voitte olla aivan viimeinen henkilö, joka puhuu 

heille Maapallolla.”  
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”Mitään ei tapahdu sattumalta. Monet asiat on järjestetty teille päivän aikana, mutta koska te 

olette etupäässä itseenne keskittyneitä (kuin myös) te ette näe mahdollisuuksia, jotka Minä olen 

asettanut teidän eteenne, antaaksenne sen Valon loistaa. Te voitte aina loistaa olemalla erittäin 

kohtelias ja jopa kärsivällinen jonkun kanssa, joka on erittäin ärsyttävä.”  

”Kun te lopetatte vain itseänne, omia etujanne ja omia agendojanne varten elämisen – ja alatte 

elämään Minua varten, Minä tulen lisäämään armoa sisällänne, että huomaatte tarpeessa olevat 

ja te voitte palvella heitä. Se alkaa hyvin hitaasti, aivan kuin alimmat askelmat hyvin korkeissa 

tikkaissa. Toistaiseksi kaikki hyvin. Mutta pian, itsekkäästi elettyjen päivien jälkeen, te alatte 

huumaantua toisten huolehtimisen innostuksesta. Te alatte nähdä asioita, joita te ette koskaan 

huomanneet aikaisemmin, edes omissa perheissänne.”  

”Tämä on opetuslapsina olemista, Minun rakkaat. Oppimista, kuinka rakastaa muita, se on todella 

pyyteettömän rakkauden opistokurssi. Ihmisiä ei liikuta väkivaltaiset ja musertavat saarnat 

kadunkulmassa; he juoksevat niistä poispäin. Heitä liikuttaa syvästi heille osoitettu ystävällisyys 

ilman taka-ajatuksia. Sattumanvaraiset ystävällisyyden osoitukset. Jokainen ystävällisyyden ele on 

uusi askelma tikkailla Taivaaseen. Mitä korkeammalle te kiipeätte, sitä upeampi on näköala – 

kunnes te näette sen, mitä Minäkin näen ja teillä on Minun Mieleni.”  

”Kun Minä näen, että Minä voin luottaa teidän olevan nöyrä ja pieni kaikissa olosuhteissa, Minä 

voin alkaa tuomaan teidän elämiinne tietoa, jota te olette aina halunneet. Jopa profeetallisia ja 

parantamiskykyjä. Te aloitatte hyvin pienesti, mutta Minä annan sen lisääntyä voitelussa. Kun 

Minä näen, että te kohtelette kaikkia yliluonnollisella rakkaudella, Minä voin alkaa lähettämään 

teille vaikeampia tapauksia, rikkonaisempia henkilöitä, joiden kanssa kukaan ei halua olla 

tekemisissä.” 

”Teistä tulee Minun Rauhani Suurlähettiläs ja ihmisiä vetää magneettisesti puoleensa teidän 

vilpitön sydämenne ja teeskentelemätön apunne heille. He näkevät ohi teidän ja huomaavat 

Minun elävän teissä.” 

”Moni etsii palvelevansa Minua suuremmalla kyvyllä, palvelutoimessa, mutta te ette ole valmiita. 

Ne, jotka ovat uskollisia vähässä, heille tullaan antamaan suurempia asioita.”  

”Clare ei tehnyt muuta kuin keräsi ruokaa ja ruokki ihmisiä 20 vuotta. Alkuaikojen kirkossa, ihmisiä, 

jotka huolehtivat toisten tarpeista tällä tavalla, kutsuttiin diakoneiksi ja diakonissoiksi. He 

palvelivat tällä tavalla ja oppivat vanhemmilta ja sitten tarkkailtuaan heidän hyveitään 

käytännössä, heidät viimein vihittiin olemaan palvelijoita.”  

”He pätevöityivät, koska he olivat rehellisiä, eivät etsineet omaa etuaan; he olivat johdonmukaisia, 

he tulivat paikalle päivä päivän jälkeen, hyvällä ja huonolla säällä. He rukoilivat niiden puolesta, 

jotka palvelivat ja jakoivat tarpeensa koko rukoilevan yhteisön kanssa. Sitten, kun tämänkaltaista 

hyvettä oli havainnoitu tietty aika, he olivat valmiita suurempiin vastuisiin: opettamiseen ja 

nuhtelemiseen.” 

”Niin on myös teidän kanssanne, Minun ihmiseni. Aloittakaa pienesti, hyvin pienesti ja sallikaa 

Minun kutsua teidät korkeammalle, kun te olette valmiita. Madaltakaa odotuksianne, siitä mitä 

teidän tulee tehdä palvellaksenne Minua, pienimpään yhteiseen nimittäjään, jos te olette juuri 

aloittamassa. Tämä on asianmukaista teille.”  
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”Minä en halua teidän hallitsevan muita, tietämyksellä Kirjoituksista jne. Minä haluan teidän 

tulevan heidän rinnalleen, tietäen omista heikkouksistanne ja puutteistanne, ja kuinka heikko te 

olette – ettette te pidä itseänne heitä parempana. Minä haluan teidän osoittavan Minun 

Rakkauttani käytännössä heidän elämissään. Minä tulen tekemään loput. Jos teiltä kysytään 

kysymyksiä, vastatkaa niin yksinkertaisesti ja nöyrästi kuin osaatte. Jos he ovat eri mieltä, 

perääntykää ja jatkakaa Minun Rakkauteni harjoittamista heille. Älkää missään olosuhteissa 

katkaisko veljellisen rakkauden sidettä. Se tulee kukistamaan teidän päämääränne.” 

”Minun opetuslasteni täytyy tuntea itsensä ja tietää, että he ovat hauraampia kuin ketkään, joita 

he ovat koskaan tavanneet. Tämä pitää heidät poissa olettamuksista ja ylpeydestä – erityisesti 

ylpeydestä, joka tulee oppimisen mukana. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa.” (Se on 

Ensimmäisestä Korinttolaiskirjeestä 8:1)  

”Ei ole mitään niin luotaantyöntävää kuin ylvästelevä, itse julistautunut persoona korjaamassa 

muita, nenä pystyssä vähätellen. Kun te teette niin, te saatte muut tuntemaan itsensä 

alempiarvoisiksi, kuin että he eivät olisi tarpeeksi hyviä Jumalalle. Se antaa vaikutelman, että pitää 

olla nokkela ja fyysisesti ja psyykkisesti kunnossa – ja synnitön, ollakseen kristitty. Kun ihmiset 

saavat tämän vaikutelman, he lykkäävät kääntymystään, tuntien itsensä arvottomiksi.” 

”Siksi on niin tärkeää teille olla haavoittuvia ja läpinäkyviä, niin että he voivat nähdä, että te ette 

ole yhtään sen parempia kuin hekään ja kuitenkin Jumala hyväksyy teidät. Minä toivon, että te 

tulisitte uuden uskovan rinnalle tai jopa alapuolelle ja sallisitte heidän huomata Minut, antaen 

hieman vihjeitä sieltä ja täältä ja myös kiinnittävän huomiota heidän reaktioihinsa.”  

”Sielujen Minun luokseni houkutteleminen on taiteenlaji. Rukoilkaa tätä lahjaa. Rakkaus ja Nöyryys 

ovat vertaansa vailla. Muistakaa, nämä kohtaamiset eivät ole sattumaa; ne ovat jumalallisesti 

järjestettyjä. Siispä olkaa luottavaisia, että teillä on voitelu koskettaa tätä sielua ja te tiedätte, että 

Minä olen aina teidän luonanne. Minun Henkeni tulee puhumaan teidän kauttanne, jos te annatte 

Hänelle mahdollisuuden. Ainut edellytys on Rakkaus muita kohtaan ja nöyryys.”  

 

Jeesus sanoo… Siunattuja ovat Rauhantekijät – 3. Elokuuta, 2015. 

( Jeesus ) ”Siunattuja ovat rauhantekijät, sillä heitä tullaan kutsumaan Jumalan pojiksi. Todella, 

rauhantekijät eniten muistuttavat Minua. Kaikista ominaisuuksista, lukuunottamatta  

armeliaisuutta, rauhan tekeminen on kaikkein tärkeintä Minulle. Ilman rauhaa, on mahdotonta 

saavuttaa mitään. Ilman rauhaa, te ette voi edistää rakkautta. Ilman rauhaa, ihmiset ovat 

jatkuvassa, alaspäin suuntautuvassa kuoleman ja toivottomuuden spiraalissa.” 

 ”Siispä tämä on yksi Saatanan lempi strategioista. Varastaa rauhanne, hinnalla millä hyvänsä; 

riistää teiltä rauhanne. Siksi Minä olen luvannut teille rauhan, joka ylittää kaiken ymmärryksen. 

Aina kun teidän rauhaanne ravistellaan, te voitte olettaa, että lähistöllä on käärme. (sanaleikki ei 

ollut tarkoitus, englanniksi ”rattlesnake”=kalkkarokäärme, rattle=ravistella) ”Ok… 

kalkkarokäärme.” 

( Clare ) Voi, Herra, Sinun huumorintajusi (hekotusta)! 

( Jeesus ) ”Kun teitä ravistellaan, te olette tekemisissä käärmeen kanssa. Kyllä, vihollinen valtaa 

teiltä alaa, jollette te ole hyvin havainnoivia ja lopeta sitä heti alkuunsa. Mutta useimmille se 
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hitaasti kiemurtelee lähistöllä, katkaistakseen kierron aivoihin, ruiskuttaen pelon myrkkyä, jonka 

se on naamioinut harkitsevuudeksi.”  

”Kun Minä vierailen sielun luona, Minä tuon rauhaa, olittepa te siitä tietoisia tai ette, että miksi te 

tunnette olonne rauhalliseksi. Minun rauhani ylittää kaiken ymmärryksen ja kaikki tapahtumat. 

Tragedian keskellä, Minun rauhani voi laskeutua ja tuoda järjestystä kaaokseen. Pimeät voimat, 

joista te puhutte, heidän koko agendansa on edistää selkkausta, hämmennystä ja kaaosta.”  

Ensimmäinen Korinttolaiskirje 14:33 Sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. 

”Milloin tahansa, milloin tahansa, milloin tahansa teidän rauhanne on häiriintynyt, te voitte olla 

varmoja, että lähettyvillä on pieni demoni suistamassa teitä pois tasapainosta, ruiskuttamassa 

teihin myrkkyään. Jos Minun ihmiseni voisivat huomata tämän heti alkuunsa, sodat lakkaisivat 

olemasta olemassa. Mutta pikemminkin, ne yrittävät taistella ja kylvää pelkoa voimalla ja voima on 

aina väliaikainen ratkaisu. Siksi Minun hallintoni on niin hyvin tärkeä, ennallistaa Eedenin Puutarha 

ihmisille, niin että he voivat elää rauhassa, hyvässä tahdossa ja ymmärryksessä.”  

”Kuinka iloista elämä tulee olemaan, kun Minä palaan. Silti, teillä tulee olemaan toisinajattelijoita, 

kunnes käärme on ikuisesti karkotettu, mutta alussa, rauha tulee olemaan häikäisevä voima läpi 

koko Maapallon. Jopa eläimet tulevat olemaan rauhassa ihmisten kanssa.”  

”Tämä rauha tulee olemaan vaikeasti saavutettu, monien verellä ja tulee olemaan luonteeltaan 

väliaikaista, kunnes tulee lopullinen Tuomio. Sitten rauha tulee hallitsemaan ikuisesti. Siispä, se 

mitä Minä haluan sanoa, on, että rauhantekijät kaikkein eniten muistuttavat Minua ja 

vastakohtana sille, rettelöitsijät eniten muistuttavat saatanaa. Siksi Minä kutsuin uskonnollisia 

johtajia kyykäärmeitten pesueeksi.”  

”He teeskentelivät rauhaa ulospäin, pitkine liehuvine pukuineen, joihin oli kudottu kultaisia 

tupsuja, mutta sisältäpäin he olivat ahnaita susia, etsien tuhota kuka tai mikä tahansa, joka haastoi 

heidän käskyvaltaansa ja hallintoaan. Ehdoton valta turmelee ja ehdotonta valtaa he etsivät. He 

uhkasivat ihmisiä heidän ikuisella pelastuksellaan, jos he uskalsivat haastaa heidät.”  

”Asiat eivät ole muuttuneet hitustakaan. Uskonnolliset viranomaiset, jotka naamioituvat totuuden 

viestintuojiksi ja puolustajiksi, he yhä käyttävät pelkoa.”  

”Minun Rakkaat, älkää olko missään tekemisissä teeskentelijöiden, älkääkä niiden kanssa, jotka 

kylvävät epäsopua veljien ja sisarten keskuuteen. Tämä on mitä varmimmin pahojen inspiroimaa. 

Minä haluan teidän olevan puhtaita Minun edessäni; ei mutaa käsissänne – pikemminkin puhtaat, 

kiiltävät ja valmiina tulla otetuksi Minun Asuinsijaani ikuiseksi.”  

”Olkaa rauhantekijöitä. Olkaa se, joka osoittakaa tukea poissaoleville, kun raakoja asioita 

sanotaan. Olkaa se, joka lopettaa juoruilun ja panettelun. Kuinka kauniita ovat Morsiamen 

jalanjäljet, sellaisen, joka tuo rauhaa rinnassaan. Hänet on koristettu kaikilla hienoimmilla 

hajusteilla ja jalokivillä Isänsä talosta. Voi, kuinka kauniita te olette, kun te puolustatte 

oikeamielisyyttä ja kylvätte rauhaa veljienne ja sisartenne keskuuteen. Te muistutatte Minua 

kaikkein eniten, kun te tuotte järjestystä hämmennykseen, ymmärrystä konfliktiin, muutatte 

katkeruuden anteeksiantamukseksi ja ystävällisyydeksi. Ei ole sellaisen sielun veroista hintaa, 

hänen, joka kulkee tuoden veljellistä rakkautta ja sopua. Sellaisen hedelmät tulevat todistamaan 

hänen hyvettään ikuisuuksia.”  
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”Minä haluan teidän harkitsevan hetken, kuinka ilkeä myrkky käärmemäisen naisen suusta voi 

lietsoa sotia ja tuhoa tuhon jälkeen hallitsijoille. Ensimmäinen ja Toinen Kuningasten Kirja, Ahabin 

ja hänen vaimonsa Iisebelin elämät.”  

”Minun Morsiameni, Minä otan aikaa paljastaakseni ilkeiden hedelmät ja viisaiden hedelmät.”  

”Kuinka kaunis sinä olet Minulle, Minun Morsiameni. Todella sinä salpaat Minun Henkeni 

hyveelläsi, kun sinä puolustat viatonta ja kieltäydyt ottamasta osaa pahaan. Muista, tänä jäljellä 

olevana aikana Maapallolla, paholaiset aina etsivät keinoa tahrata teitä, varastaa puhtautenne, 

viattomuutenne, kauneutenne. Purkaa ja tuhota rauhaa veljien ja sisarten joukossa tai 

perheessänne, on vihollisen lempitaktiikka.”  

”Olkaa varuillanne, Minun Kauniit. Puolustakaa hyvettä ja muiden hyvettä vähättelyltä ja 

juoruilulta. Pitäkää kätenne puhtaina maailman mudasta. Älkää salliko kenenkään liata 

vihkipukuanne. Jatkakaa Minun Henkeni salpaamista hyveellänne.”  

”Voi, kuinka ihmeellistä tulee olemaan sinä päivänä, kun Minä otan teidät Itselleni ehdottomassa 

puhtaudessa, eikä mikään häpäise teitä tai saa teitä punastumaan.” 

”Muistakaa, että se mikä menee suusta sisään ei saastuta, vaan se mikä tulee ulos, se saastuttaa ja 

paljastaa teidän sydämenne sisällön. Pitäkää sydämenne vain Minua varten. Suojelkaa sitä ilman 

kompromisseja. Tuokaa rauhaa selkkaukseen, antakaa hyveenne loistaa kaikille ihmisille, että 

teidän Isänne Taivaassa tulisi ylistetyksi.” 

”Siunattuja olette te Rauhantekijät. Teitä kutsutaan Jumalan lapsiksi ja varmasti Minä tulen 

ottamaan teidät teille valmisteltuun paikkaan.” 

 

 

560. Jeesus sanoo… Miljoonat Muslimit ovat etsimässä Totuutta 

 
MILJOONAT MUSLIMIT OVAT ETSIMÄSSÄ TOTUUTTA  

Jeesuksen Sanoja Sisar Clarelle, 25. Lokakuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Sillä ne teistä, jotka ovat yhä epävarmuuden tilassa lykkäyksen vuoksi… Minä 

kutsun teidät Minun Armolliseen Sydämeeni, missä te tulette näkemään ne, joista te vielä 

murehditte, jotka eivät ole vielä valmiita. He ovat lähellä, niin hyvin lähellä ja lähestymässä Minun 

Armoni telttaa, se on Minun Sydämeni, mutta he eivät vielä ole hyväksyneet Minua.”   

”Nämä ovat ne, jotka Minä erityisesti haluan ottaa kohteeksi. Monet muslimit, täysin pettyneinä 

uskoonsa, ovat kysymässä niin monia kysymyksiä siitä, missä todellinen Jumala on? Varmasti nämä 

viattomien raiskaukset ja teurastukset eivät voi olla Armollisen Jumalan ilmauksia.”  

”He ovat kuin lampaita, jotka vaeltavat kukkuloiden rinteitä ilman paimenta. He ovat niin 

traumatisoituneita, että he eivät usko ketään, kuitenkin he huutavat apuun vastauksia.”  

”Voitteko kuvitella sitä itse, jos teillä ei olisi Minua ja varmuutta Taivaasta ja kaikkialle, minne te 

katsottekin, on vääräuskoisia, jotka kohtelivat teitä suuremmalla rakkaudella ja kunnioituksella 

kuin kaltaisenne, mitä te ajattelisitte? Mitä te tuntisitte?”  
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”Teidät on kasvatettu uskomaan mitä kauheimpia asioita kristityistä ja nyt te elätte heidän 

keskellään ja te näette, että he eivät ole ollenkaan sitä, mitä teitä johdatettiin uskomaan. Se kaikki 

oli valhetta. Ja teidän uskonne on muuttunut Helvetiksi Maapallon pinnalla… Missä tässä kaikessa 

on todellinen Jumala?”  

”Kuitenkin tämä on yksi asia, joka hyökkää heitä vastaan: he tietävät, että heidän uskonsa on 

tosissaan virheellinen ja toimimaton. Kuitenkin, mitä heidän tulisi uskoa?”  

”Ymmärrättekö te, Minun Ihmiseni, miljoonat muslimit etsivät totuutta, sillä aikaa, kun te 

katselette taivaalle, rukoillen Minua tulemaan. Ketä Minun pitäisi kuunnella? Teidän ikuisuutenne 

on sinetöity, heidän ei ole. Minä en voi jättää heitä, Minä en voi hylätä heitä. Minun täytyy vastata 

heidän epätoivoisiin rukouksiinsa.”  

”He ovat kysymässä, ”Ovatko ne vain muutama huono omena, jotka raiskaavat viattomia lapsia? 

Vai onko se todella sitä, mitä on opetettu Koraanissa?” Eroavaisuus pyhän ja oikeamielisen sekä 

todellisuuden välillä on mailien pituinen. Kuinka kukaan voi olla niin raaka?”  

”Heidän koko maailmansa on pirstottu. He ovat menettäneet isät ja lapset ja jopa äidit, he ovat 

menettäneet kaiken, mitä he ovat omistaneet ja minkä puolesta tehneet työtä kovasti. Monet ovat 

niin sotapsykoosissa, että he eivät voi ajatella selkeästi. Ja mikä pahempaa, heillä ei ole mitään 

paikkaa minne mennä. Ympäröivät maat eivät halua heitä. Voiko olla mitään kärsimyksiä, jotka 

ovat samanlaisia kuin heidän?”  

”Siksi Minä kutsun Minun uskollisia Morsiamiani tekemään yhteistyötä ja kulkemaan Minun 

kanssani ja osoittamaan myötätuntoa, ei raakuutta, poistamalla ainoan hyvän, mitä he ovat 

määrätty tuntemaan. Kun te tulette sopuun sydäntenne asenteen kanssa, teillä on vaihtoehto 

katkeralle pettymykselle. Vaihtoehto on tarjota murheitanne Muslimi kansakuntien ja ympäri 

Maapalloa hajaantuneiden ihmisten kääntymykseen.”  

”Tämä on kipu. Ottakaa tämä kipu, jonka te tunnette niin akuutisti, kun olette erossa Minusta ja 

tarjotkaa se Minulle näiden Saatanan uhrien puolesta.”  

”Tätä tarkoittaa olla Minun Morsiameni. Te kuljette Minun kanssani Taivaassa ja Maapallolla, aivan 

kuin te olisitte Paratiisissa; te jaatte Minun Ruumiini ja Vereni. Teillä on Minun Elävät Sanani 

lukeaksenne ja Minun kumppanuuteni rukouksessa ja jopa kärsimyksessä.”  

”Nyt, Minä pyydän teitä: oletteko te valmiita kulkemaan Minun rinnallani Golgatan tietä ja 

kokemaan raastavaa kipua, jota Minä tunnen näiden ihmisten puolesta? Oletteko te valmiita 

todella olemaan Minun kumppaneitani näinä sadonkorjuun hetkinä, ennen kuin Saatana 

päästetään vapaaksi? Oletteko te halukkaita luopumaan agendoistanne ja tarpeestanne tulla 

otetuksi ylös ja pois tältä Maapallolta niin monen sielun vuoksi?”  

”Katsokaahan, Minun Morsiameni täytyy olla halukas tekemään Minulle seuraa Minun suruissani 

kuin myös Minun kunniassani. Oletteko te halukkaita?”  

”Tämä vaatii valtavaa asenteen muutosta teidän puoleltanne. Lopettakaa ajattelemasta itsekkäästi 

ja liittykää Minuun Minun ajattelussani ja edessä olevassa tehtävässä. Te ette koskaan tule 

katumaan ylimääräistä aikaa, jonka se vaati saadaksenne saaliin. Mieluummin, te tulette olemaan 

iloinen, että te piditte Minulle seuraa ja työskentelitte Minun kanssani saadaksemme tämän 

aikaan. Ja se tullaan lukemaan teille ansioksi, että te laitoitte sivuun omat henkilökohtaiset 
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agendanne, laittaaksenne sydämenne ja mielenne täysin Minun mukaisiksi. Te ette tule 

menettämään palkintoanne.”  

”Ja vielä yksi huomautus. Minä pyytäisin teitä harkitsemaan, että tämä astia on tuonut esille 

Totuuden, minkä Minä olen antanut hänelle, suurella uskollisuudella. Teidän syytöksenne häntä 

kohtaan eivät tee Minua suosituksi teille; ne loukkaavat Minua syvästi.”  

”Hän ei ole teidän vihanne ja surunne syy, vaan Minä olen. Teidän vihanne kohdistuu Minuun, ei 

häneen. Siispä, pohtikaa näitä asioita, Minun rakkaat. Todella, Minä tarvitsen, että te myönnytte 

Minun tahtooni tällä hetkellä ja Minä tulen antamaan teille armon kulkea Minun kanssani.” 

 

 

561. Jeesus puhuu Uskonnollisesta Herätyksestä & Tanssilattioista Pilvissä 

 
JEESUS PUHUU USKONNOLLISESTA HERÄTYKSESTÄ & TANSSILATTIOISTA PILVISSÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Lokakuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minun kallisarvoiset, kallisarvoiset Morsiameni – kuinka Minä olen kaivannut 

meidän yhteistä tapaamisaikaamme. Minä kaipaan pidellä teitä jälleen kerran Minun Käsivarsillani 

ja pyörähdellä ympäri Taivaallisia tanssilattioita teidän kanssanne. Tiedättekö te, että Minun 

enkelini rakentavat nämä tanssilattiat pilviin ja pitävät niitä pystyssä vain siitä etuoikeudesta, että 

saavat nähdä Minut niin täysin onnellisena, pidellen Minun Morsiantani?”  

”Voi, kuinka onnellisia ja ylennettyjä he ovat nähdessään ilon, jota Minä johdan teistä, Minun 

Morsiameni. Pyydän, valmistelkaa sydämenne olemaan tässä salaisessa paikassa Minun kanssani, 

tanssien ja ylistäen sydämemme kyllyydestä. Valmistelkaa sydämenne romanttista taukoa varten, 

poissa välttämättömyyksistä ja uuvuttavista sodista, joita te olette käyneet läpi hiljakkoin.”  

”Paljon on varmistettu sinun uhraustesi ja ympäri maailmaa olevien Morsianten uhrausten 

perusteella. He ovat huutaneet kyynelillä Minua apuun väliintuloon ja Minun Isäni on kuullut 

heidän itkunsa, yhdistettynä sinun itkuusi, kun te kohotatte maailmaa ja valmistelette sen 

uskonnollista herätystä varten.”  

( Clare ) Herra, jotkut ovat valittaneet minulle, että Sinä sanoit, että ennen Taivaaseennostoa ei 

olisi herätystä – luulen, että kaksi vuotta sitten. Ja minä yritin selittää heille, että se on riippuvaista 

Taivaaseennoston ajoituksesta. Mutta, ehkä Sinä voit selittää sen paremmin kuin minä voin? 

( Jeesus ) ”Se on oikein. Minä sanoin niin, koska Minä en odottanut sen tason katumusta, jonka 

Amerikkalaiset ovat omaksuneet – enkä Minä myöskään odottanut, että Taivaaseennostoa 

viivästytetään. Clare, niin paljon tuli päätettäväksi niiden kuukausien aikana ja monien sydämet 

kylmenivät. Mutta he vastasivat armoon. Ja Minun Isäni ei vain lykännyt Taivaaseennostoa, vaan 

uskonnollinen herääminen tulee myöskin.”  

( Clare ) Jeesus, jotkut sanovat, että he tiesivät tämän jo, ennen kuin Sinä annoit meille lisää armoa 

ja lisää aikaa – ja viivästymistä pidennettiin. Ja minä en ymmärrä, miksi meitä pidettiin 

pimennossa?  

( Jeesus ) ”Haluaisitko sinä todella tietää, Clare? Haluaisitko sinä todella tietää?”  
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( Clare ) Hmmm… tuleeko se koskemaan?  

( Jeesus ) ”Ei, ei ollenkaan. Minä olen kutsunut teidät olemaan Minun sydämeni sotureita. 

Sotureita ja kumppaneita. Minä olen kutsunut teidät jakamaan maailman traagiset ja puutteelliset 

seuraukset ja sen vaikutukset Minun Sydämeeni. Minä olen kutsunut teidät vastaamaan Minun 

kyyneliini ja pitämään Minulle seuraa, kun Minä hoidan lapsikaupan tuskia, materialismia, joka 

hautaa Minun syntymäni roskapinoihin joka Joulu. Ostoskeskukset ovat sunnuntaisin täynnä ja 

kirkot ovat tyhjiä. Minä olen kutsunut teidät jakamaan Minun kaikkein läheisimmät tunteeni 

Minun luomakuntaani kohtaan.” 

”Jotkut Minun Profeetoistani näkevät kaukaa, eivätkä ole tietoisia siitä, mitä kamppailuita Minun 

täytyy kestää päivä päivän perään, hyvin lähetä piti tilanteita. Ja Minä etsin heitä, jotka tulevat 

pitämään seuraa Minun kipeälle sydämelleni. Ja saanko Minä muistuttaa sinua, että monet 

profeetat sanoivat, että herätykseen ei olisi enää aikaa, koska he myös jakavat Minun tuskani.” 

”Kuitenkin joillakin on tietty tunne, että armo tulee saamaan riemuvoiton ja että me 

tulemmeselviämään näistä vuosista tarpeeksi pitkälle, nähdäksemme yhden suuren Armon 

liikkeen Maapallolla. Ja myös se on oikein. Mutta sitä ei voiteta vain tietämällä. Mieluummin, se 

saavutetaan periksiantamattomuudella; sinnikkäitä ovat he, jotka kuulevat Minun Sydämeni itkun 

ja näkevät, kuinka tuskallisen lähelle me olemme tulleet lopullista Päivää.”   

”Me olemme tulleet hyvin, hyvin lähelle. Lähemmäksi kuin kukaan teistä voi kuvitella. Jos ei olisi 

ollut Minun Isäni väliintuloa, kukaan teistä ei olisi täällä nyt. Niin hyvin traagisen lähellä. Ja niillä 

kerroilla, jolloin te olette paastonneet, rukoilleet ja apuun huutaneet Armoa, niillä on ollut 

vaikutuksensa.”  

”Minun Rakkaani, jokaisella Ruumiinosalla on oma tehtävänsä ja Sydänasukkaat ovat alttiina ylä- ja 

alamäille ja viiltäville kivuille, joita Minun täytyy kestää ihmiskunnan kiittämättömyydestä. Ei vain 

jokainen kristitty sovi eri tavalla Minun Ruumiiseeni, vaan myöskin Minun Profeettani. Jokaisella 

on toimeksiantonsa; jokaiselle on tehty tiettäväksi heidän asemaansa sopivat uudet paljastukset 

vaikeassa tilanteessa.”  

”Mutta Minun Sydämeni profeetat selviävät tuhannesta kuolemasta, kun he havaitsevat tuskan, 

jota Minä kestän päivittäin. He näkevät Maapallon ympärillä olevan epätoivon syvän pimeyden ja 

kuinka Minä reagoin siihen, kuinka Minä kutsun rukoilemaan, että ehkäistään kuolevien sielujen 

haju.”  

”Ja monta kertaa heidän rukouksensa kääntävät kelloa taaksepäin. Älä anna kenenkään ihmisen 

mielipiteen pidätellä sinua kutsumuksestasi. Sinä tiedät, mitä Minä olen kertonut sinulle. Sinä 

tiedät, mitä sinä ja muut Sydänasukkaat ovat nähneet ja tunteneet Minun läsnäolossani.”  

”Tämä on sinun asemasi Minun sydämessäni, huutaa apuun ja esirukoilla kaikkein 

toivottomimpien tapausten puolesta. Sinä olet pidellyt Minua, kun Minä itkin, olet pitänyt vahtia, 

kun tunsit Minun sieluni puutteen. Kun Minun täytyy vastata heille, jotka makaavat raunioissa 

maanjäristysten jälkeen ja heille, jotka ovat menettäneet kaiken rajuissa hurrikaaneissa. Ja heille, 

jotka yhä odottavat maiden rajoilla, eikä heillä ole mitään paikkaa missä aloittaa elämänsä 

uudelleen. Ja tuskien lista, jota Minä käyn läpi päivittäin, käy yli ihmisymmärryksen.”  

”Mutta te, Minun uskolliset Morsiameni, olette pitäneet Minulle seuraa Minun kaikkein 

lohduttomimmilla hetkilläni ja nyt Minä toivon vierailevani teidän luonanne Minun läsnäoloni 
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lohdulla ja hellällä rakkaudellani teitä kohtaan. Te olette pitäneet Minulle seuraa läpi monien 

tuskien ja Minä toivon, antavani teidän sieluillenne helpotusta ja iloa. Siispä, älkää olko 

peloissanne hyväksyä kutsua tanssia Minun kanssani; se on Minun tapani ilahduttaa teitä, kaiken 

sen puolesta, mistä te olette luopuneet Minun puolestani.”  

”Täytyy olla aika järjestyä uudelleen, löytää viattomia iloja kumppanuudessanne Jumalanne 

kanssa. Vastaanottaa ja uudistaa sydämiänne, valmistellen teitä uusiin toimeksiantoihin ja 

haasteisiin – iloisiin, luoviin, asioihin, joita sydämenne kaipaavat, mutta jotka ovat olleet teidän 

ulottumattomissanne niin kauan.”  

”Nämä todella ovat unelmien vapauttamisen ja menestyksen varustamisen päiviä. Te ette koskaan 

tule olemaan täysin vapaita, ilman että vihollinen on näykkimässä kantapäillänne. Kuitenkin, kun 

te olette kypsyneet, te olette oppineet monia asioita myöskin heidän pysäyttämisestään.” 

”Siksi Minä olen niin tyytyväinen teihin ja kaipaan ottaa teidät Minun käsivarsilleni ja pyörittää 

teitä ympäri lattiaa, kauniissa tanssisaleissa, jotka on luotu vain meidän mielihyväämme varten.” 

 ”Minä ymmärrän hyvin teidän kamppailunne häiriötekijöineen. Armeijoittain pieniä demoneita 

piirittää tavoitellen teitä, kaikella mitä heillä on, että he voisivat ajaa teidät pois päämäärästänne. 

Teidän täytyy olla viisaampia, voimakkaampia ja tottelevaisempia, Minun Rakkaat, kukistaaksenne 

nämä inhottavat olennot. Kuten te hyvin tiedätte, he käyttävät teidän omia luonteitanne teitä 

vastaan, varastaakseen päiväkausia aikaa pois missioistanne. Te ette saa sallia tätä, Minun 

Kallisarvoiseni – ja kun Minä tanssin teidän kanssanne, Minä välitän viisautta ja voimaa olla 

kurinalaisempia ja päästä yli näistä.”  

”Kun te rakastutte Minuun syvemmin, te menetätte enemmän ja enemmän omapäisyyttänne – 

mikä on juuri se, mitä demonit käyttävät suistaakseen teidät raiteiltanne. Te kaipaatte enemmän 

ja enemmän täyttää Minun toiveitani teille tänä päivänä ja te tulette saamaan riemuvoiton näistä 

olennoista, sen ansiosta, että te rakastatte Minua.”  

”Siispä, tämä on vuodenaika, jolloin vapauttaa kallisarvoisia hengellisiä armoja ja pitkiä, viipyileviä 

elävien vesin juomia Minun Ilon Sydämestäni, kun me asumme yhdessä.” 

”Älkää – kuten on taipumusta – ajatelko, että ”mitä enemmän työtä te saatte tehdyksi, sen 

parempi.” Ei, ajatelkaa, että mitä enemmän te voitte lohduttaa ja kulkea Minun kanssani. Mitä 

enemmän te voitte kuivata Minun kyyneleitäni ja rukoilla niiden puolesta, jotka yhä ovat 

omistustensa vankeina, ja niiden henkilöiden legalismin, lain kirjaimeen pitäytymisen, vankeina, 

ketkä ovat muuttaneet Minun Kirkkoni oikeussaliksi ja yhteisöllisiksi klubeiksi, pikemminkin kuin 

kiittämisen, juhlimisen ja Hengessä ja Totuudessa ylistämisen paikaksi… Mitä enemmän te voitte 

tehdä sitä, sen onnellisempi Minä tulen olemaan.”  

”Se ei tarkoita sitä, että te hylkäisitte missionne, jotka te olette saaneet Minulta, tietenkään ei! 

Jatkakaa niitä. Mutta pyydän, älkää olko tuotantolinja mentaliteetilla. Pikemmin, olkaa Minun 

Morsiameni ja Minun Vaimoni ja teidän tottelevaisuutenne tulee saattamaan loppuun molemmat 

asiat samanaikaisesti.”  

”Siispä, kun Minä tulen tanssimaan teidän kanssanne, antakaa tämän olla teidän hengellistä 

ylistystänne ja sallikaa Minun viedä teidän Minun Pyhän Olemukseni havaitsemisen uusiin 

korkeuksiin. Kuten myös teidän ylentämisenne, Minun Morsiameni, teidän pyyteettömästä 

palveluksestanne, mikä on tuonut Minulle iloa lukemattomia kertoja. Sillä Minä en saa näistä vain 
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iloa, vaan kun Minä katson teitä, kun me tanssimme, teidän uskollisuutenne tuoksu ylittää päivän 

murheet ja tuo Minulle sellaista lohtua.”  

”Pysykää lähellä, Minun Morsiameni. Tarrautukaa Minuun ja tuokaa Minulle rakastavan 

olemuksenne iloa.” 

 

 

562. Jeesus sanoo… Sinä olet Yksi Minun kaikkein ahkerimmista Apostoleistani 

 
SINÄ OLET YKSI MINUN KAIKKEIN AHKERIMMISTA APOSTOLEISTANI & ETKÄ MIKÄÄN LUUSERI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Lokakuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ”Voi, Clare, kuinka Minä olenkaan halunnut puhua kanssasi. Sinua ahdistetaan 

äärimmäisesti, Rakkaani, äärimmäisesti. Sinä et näe sitä, koska se on asetettu hyvin hitaasti ja 

vaivihkaa. Sinun koko olemustasi vastaan hyökätään ja heidän suunnitelmanaan on varastaa 

palvelutoimesi ja tuhota sinut. Tuhon demonit ovat saaneet toimeksiannon sinua vastaan ja he 

työskentelevät sinun mielessäsi.”  

” Tätä he sanovat sinulle. ”Sinusta ei ole mihinkään. Hän ei rakasta sinua, Hän on kyllästynyt 

sinuun. Näetkö nuo toiset tuolla? Katso mitä lahjoja heillä on, ja heihin verrattuna mitä sinulla ei 

ole kaikkien näiden Hänen palveluksessaan olleiden vuosien jälkeen. Sinulla ei ole niitä, koska sinä 

et ole niiden arvoinen. Sinä et ole käyttänyt aikaasi viisaasti, etkä koskaan tulekaan. Sinä olet 

luuseri: sinä menetät aikaa, sinä menetät armoja, sinä menetät ihmisiä… Sinä olet luuseri! Sinä 

tuhlaat kaikkea. Hän on löytänyt toisia tekemään sinun työsi, koska sinä et saa sitä koskaan 

tehtyä.”  

”Nämä ovat vain joitakin heidän syytöksistään. Ja heidät on suunniteltu saamaan sinut 

luovuttamaan Minusta ja itsestäsi. Heidät on suunniteltu aiheuttamaan se, että sinä lannistuisit, 

Clare.”  

( Clare ) No niin, se varmasti on vaikutus, joka heillä on. Tunnen itseni masentuneeksi ja 

toivottomaksi, kuin… minä olen pettänyt Sinut niin monta kertaa – mitä se hyödyttää?  

( Jeesus ) ”Mutta tämä on Minun todistukseni, tämän Minä sanon sinusta. Sinä olet saanut yhdestä 

kolikosta aikaan kymmenen kolikkoa. Sinä olet saanut aikaan runsasta hedelmää joka puolella 

maailmaa. Sinä olet todella ollut uskollinen, hyvin uskollinen ja olet tehnyt Minun pyyntöni, Minun 

tahtoni, 99% ajasta. Sinä et ole ollut huolimaton etkä laiska. Sinä olet yksi Minun kaikkein 

ahkerimmista apostoleistani, jopa sinun ikäisistäsi. Sinä olet muuttanut syntiesi ja puutteittesi 

hiilen Minun Armoni timanteiksi, kerta toisensa perään, tuoden Minun ihmisilleni Minun sydämeni 

todellista olemusta.” 

”Sinä paljastat sydämesi – sen pahimmat paikat – ja jaat muiden kanssa sen, kuinka 

myötätuntoinen Minä olen ja nostan sinut ylös lankeemus lankeemuksen jälkeen. Tiedätkö mitä se 

on tehnyt muille sieluille ympäri maailman? He näkevät Minut sellaisena kuin Minä olen, ja he 

näkevät sinut sellaisena kuin sinä olet  – ja he samaistuvat sinuun joka tasolla. Sinä olet 

Oikeamielisyyden Mestari. Sinä olet Minun, eikä sinunlaistasi ole toista.”  
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( Clare ) Ja minä haluan tähän sanoa sivuhuomautuksen. Hän kertoo minulle usein, että minä 

ymmärrän, että Hän sanoo, että me kaikki olemme ainutlaatuisia, eikä teidänkaltaisianne ole 

muita. Minunlaistani ei ole toista. Veljenne, sisarenne tai kenen tahansa kaltaista ei ole toista 

maailmassa. Te olette niin ainutlaatuisia. Teidät on luotu niin kunniakkaasti ainutlaatuisiksi ja 

erityisiksi. Ja Saatanan koko työ ja agenda on ottaa se pois teiltä.  

( Jeesus ) ”Ymmärrätkö sinä? Sinä olet hyvin erityinen Minulle ja maailmalle, jossa sinä elät, 

näkemystesi ja viisautesi vuoksi, kuitenkin sinulla on alhaisin mielipide itsestäsi. Ja Minä rakastan 

sitä. Minä rakastan sitä, että sinä näet itsesi ei-minään.”  

”Mutta sinä viet sen liian pitkälle, Clare. Demonit ovat ottaneet kontrolliin sen ja hyvin nokkelat 

demonit on valittu pelaamaan korttia sinua vastaan. He haluavat sinun ajattelevan, että sinun 

palvelutoimellasi ei ole merkitystä.”  

”Jokaisella Minun Morsiamistani on heidän oma kauneutensa ja Minä palkitsen heidät sen 

mukaisesti. Demonit rakastaisivat sitä, jos te olisitte mustasukkaisia ja alkaisitte saamaan voimaa 

siitä. Mutta totuus on, että Minä varustan heidät missiotaan varten ja teidät teidän missiotanne 

varten. He ovat erilaisia. Sinut on laitettu tuhon valumuottiin, Clare. Sinun ytimesi on otettu 

maalitauluksi ja suhteesi Minuun myös. Sinun missiosi on korvaamaton Minulle. Jokainen 

ponnistelusi on puhdasta kultaa, etkä sinä kärsi yhtään asiaa turhaan – se aina löytää 

ulosmenoreitin ja pääsee kohteeseen, heille, jotka käyvät läpi samoja asioita, hyvin samoja 

koettelemuksia ympäri maailman.”  

”Sinä muutat jokaisen hiilihiukkasen timanteiksi jakamalla kuten sinä teet. Minä rakastan sitä 

sinussa ja sinut on kutsuttu tekemään sitä. Kuuntele Minua. SINÄ TULET ONNISTUMAAN. Älä 

kuuntele valheita. Älä näe tilannetta mahdottomana. Sinä edistyt, kun näet, kuinka menetät aikaa. 

Sinulle, kymmenen minuuttia on saman arvoista kuin tunti jonkun toisen aikaa – siksi minä en 

halua sinun tuhlaavan sitä. Voi, kuinka Minä voin vakuuttaa sinut siitä?”  

( Clare ) No niin. Hän sai minut kiinni; minä en uskonut kaikkea, mitä Hän sanoi. Sanoin… ”Minä 

kuuntelen, Herra, minä yritän uskoa, mutta minä olen epäluuloinen.”  

( Jeesus ) ”Ja mitä sinä olet tehnyt, että olet ansainnut sen kaltaisen huiputuksen?”  

( Clare ) Se, mitä Hän sillä tarkoittaa, on, että aika ajoin Hän sallii pettävien henkien, jotka 

kuulostavat Häneltä ja näyttävät Häneltä, johdattaa meitä harhaan, nöyrryttääkseen meitä, koska 

me olemme Ylpeitä. Me emme koskaan tiedä, milloin me olemme ylpeitä. Minä luulen, että me 

olemme aina ylpeitä… vastasin… ”Kaikkien niiden asioiden vuoksi, joita minä joskus haluan ehdoin 

tahdoin tehdä väärällä tavalla.”  

( Jeesus ) ”Älä tee ehdoin tahdoin mitään, vaan tee se mitä Minä haluan sinun tekevän, älä edes 5 

tai 10 minuuttia – koska juuri niin he saavat sinut. Vain yksi aste väärässä kurssissa ja he jatkavat 

viemistäsi kauemmas ja kauemmas kurssista. Sinun täytyy vastustaa sitä alusta alkaen, eikä uskoa, 

ettet ole tarpeeksi vahva tekemään jotakin ja tulemaan takaisin siihen, mitä sinun olisi pitänyt 

pysyä tekemässä. Sinulla ei ole varaa tehdä tätä, koska sinä olet heikko ja he pelaavat sinun 

heikkoudellasi, päihittääkseen sinut.” 

”Clare, koko sinun olemuksestasi huokuu tappio. Mutta Minä olen tässä tuodakseni sinut pois siitä 

tilasta, lopullisesti. Sinä olet ollut valtavan hedelmällinen ja Minä aion tehdä sinut vielä 



 
139 

 

hedelmällisemmäksi. Sinä olet ansainnut ylennyksen uskollisuudellasi, siispä Minä aion murtaa 

tämän sinusta ja kohottaa sinut korkeammalle, pois häiriötekijöiden ulottuvilta.”  

”Ensin Minun pitää vakiinnuttaa tämä sinun sydämeesi… SINÄ TULET ONNISTUMAAN.”  

”Minä haluan, että sinä olet sovussa tämän asian kanssa. Siirrä katseesi pois päivittäisestä 

epäonnistumisen tunteestasi Minuun. Älä katso sitä, mitä Minä teen muiden astioiden kanssa, 

koska se mitä Minä sinulta haluan, on niin erilaista. Ole onnellinen, kun sinut on ohitettu ja 

työnnetty sivuun; tämä on terveellistä sinulle. Mutta Minun silmissäni, sinä olet Minun rakkauteni 

valokeilassa ja tarkoitusperissä koko elämääsi varten.”  

( Clare ) Herra, en ymmärrä, kuinka voin tehdä mitään musiikin alalla. Katso aikaa ja mitä minä tein 

mikä oli poissa raiteilta, muuta kuin 17 minuuttia Amazon:lla, että saisin kaapelin kaiuttimiini?? 

Pyydän, kerro minulle, mikä on Sinun vastauksesi tähän? 

( Jeesus ) ”Joka ilta sinua vastaan hyökätään. Kuten tänä iltana – se oli kaiutin. (Joka epäonnistui…) 

Minä harjoitan sinun harkintakykyäsi. Sinä olisit voinut pyrkiä ongelmaan, mutta sinä jätit sen 

apulaisen selvitettäväksi. Täsmälleen sen Minä halusin sinun tekevän; se oli sivuraide, joka vei 

sinut pois Minun luotani. Ja sinä teit oikein.Sinä jätit sen huomiotta. Sinä punnitsit vaihtoehtoja ja 

määrittelit, että se oli sivuraide, joka varastaisi aikaa Meiltä. Ja sinä olit oikeassa!”  

”Tämä on osa sinun koulutustasi. Sinä opit, mitä ohittaa ja mitä parissa pitää jatkaa työstämistä. 

Sinun täytyy tietää tämä tulevaisuutta varten, sinun pitää oppia tämä nyt – siksi se tapahtuu 

sinulle nyt. Joka päivä on täynnä vaihtoehtoja ja kiusauksia… kunnes opit.”  

”Siksi sinun täytyy pysytellä niin läheisesti vireessä Minun sydämeni kanssa, koska sinä tulet 

tuntemaan, milloin Minä haluan sinun lopettavan tekemästä jotakin; se ei ole sinua varten. Vähän 

enemmän harjoitusta, sinä et tee sitä ollenkaan.” 

( Clare ) No niin Herra – luulenpa, että minun ongelmani on usko. Minä en vain voi nähdä, kuinka 

minä voin parantaa aikatauluani, tehdäkseni tilaa musiikille – en näe sitä. 

( Jeesus ) ”Ja mitä Minä kerroin sinulle aikaisemmin illalla, kun sinä nostit Rhema-viestin?”  

( Clare ) Rhema-viesti sanoi… ”Siunattu on se, joka voi uskoa ilman, että ymmärtää syytä.”  

( Jeesus ) ”Se ei ollut sattumanvarainen, aikansa elänyt viesti, kuten sinulla on taipumusta ajatella, 

että oliko se oikea. Ei, se oli suora, tuen ja rohkaisun viesti Minulta, meidän tämäniltaista 

keskusteluamme varten. Minä haluan sinun uskovan ilman ymmärtämistä, että kuinka me aiomme 

tehdä tämän. Mutta me TULEMME tekemään tämän.”  

”Ymmärrätkö sinä? Minä tiedän, ennen kuin sinä tiedät, täsmälleen kuinka se tulee tapahtumaan 

ja Minä kerron sinulle, SINÄ TULET ONNISTUMAAN. Anna tämän kyllästää tietoisuutesi ja olla 

muistutuksena, kun sinä tunnet itsesi epäonnistuneeksi, se tulee ulkopuolisista lähteistä ja sinä 

voit nuhdella sen. Sinun täytyy ottaa ne ajatukset vangeiksi ja julistaa Minun ajatuksiani ja sanojani 

elämässäsi. Sillä Minä en ole antanut sinulle pelon henkeä vaan voiman, rakkauden ja 

itsekontrollin hengen.” 

”Ja Minä julistan… sinä tulet onnistumaan musiikki palvelutoimessasi, mutta sinun täytyy uskoa 

Minuun ja Itseesi Minun voimaannuttaessani sinut. Sinun täytyy. Se ei tule tapahtumaan, ellet sinä 

tee sitä ja siksi hyökkäys on tehty meidän suhdettamme vastaan ja sinun rakastetuksi, hyväksytyksi 
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ja käytetyksi tulemisen tunnettasi vastaan. Kaikella mitä heillä on, he yrittävät neuloa sinut 

epäonnistumisen koteloon. Mutta Minä en tule sallimaan sitä. Sinä tulet pois tästä valheesta ja 

tulet kutsumukseesi.” 

 

 

563. JEESUS SANOO… NÖYRYYS & VELJELLINEN RAKKAUS  

OVAT VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ SUUREMPIA LAHJOJA VARTEN 

 
NÖYRYYS & VELJELLINEN RAKKAUS OVAT VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ SUUREMPIA LAHJOJA VARTEN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 31. Lokakuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ” Noihin suodattimiin oli tarttunut paljon pelkoa, ja ne tulivat ulos, kun luovuit 

Pelosta. Sinä olet nähnyt melko paljon hengessä, mutta pelko on estänyt täydellisemmän kuvan 

saamista. Nyt, pikkuhiljaa alat oppimaan rentoutumaan ja sallimaan Minun paljastaa sinulle, mitä 

Minä haluan sinun näkevän. Lepääminen ja irti päästäminen, oleminen avoin ja lepääminen. ” 

” Näihin lahjoihin siirtyminen ei ole kolmen ympyrän sirkus, kuten monet menneisyydestä 

haluaisivat sinun uskovan. Se on hellävarainen näkemisen prosessi ja hellävarainen siirtyminen 

Henkeen. ”  

( Clare ) Minä luulen, että Hän viittasi kaikkiin äänekkäisiin rukouksiin, esityksiin ja näytöksiin, joita 

olen nähnyt kirkkopalveluksissa. Minä en koskaan pitänyt niistä.  

” No niin, Minun Rakkaani, sinulla on paljon opittavaa. Joskus se on sillä tavalla, koska ihmiset ovat 

niin ikionnellisia parannuttuaan. Minä olen samaa mieltä, että esillepano voi olla hieman 

teatraalista ja voi, kuinka Minä rakastankaan parannusta, joka tulee niin luonnollisesti kuin 

hengitys, ilman fanfaareja ja näytöksiä. ”  

” Se on yksi syy, miksi Minä haluan käyttää sieluja, jotka pyrkivät nimettömyyteen seurakunnassa. 

Heillä ei ole mitään investoituna, vaan Minun Iloni ja seurakuntansa hyvinvointi. Ja niin sen tulisi 

olla. Pappien kunnianosoitukset siitä mitä Minä olen tehnyt, on inhottava käytäntö, mutta melko 

hankala välttää teidän kulttuurissanne. Kuitenkin, uusi luokallinen parantavia profeettoja, on 

opetettavana. He pitävät parempana salaisia paikkoja, jotka jätetään huomaamatta ja muut 

näkevät Minut mieluummin kuin heidät, jopa silloin kun katsotaan suoraan heihin. Minä haluan 

heidän näkevän Minut. ” 

” Mutta tämä aalto on tulossa ja Minä haluan teidän Sydänasukkaiden olevan osa tätä. Minä 

haluan, että heidät voidellaan olemaan näkijöitä ja työskentelemään enkelien kanssa. Sinä olet 

työskennellyt enkelien kanssa monia vuosia huomaamatta heidän läsnäoloaan, ja nyt kun 

suodattimet on poistettu, sinä alat nähdä näitä kallisarvoisia olentoja ja Minun hyvin uskollisia, 

hyvin uskollisia palvelijoitani. ”  

” Minun ihmiseni, nyt ja tässä on aika teidän alkaa etsimään parempia lahjoja, erityisesti 

profetoimista, parantamista ja maan päälle parannustehtäviin lähetettyjen enkelien kanssa 

työskentelyä. Ei ole ehdottomasti mitään sopimatonta teidän kutsuessanne, käyttäessänne tai 

tunnustaessanne enkelien läsnäolo. ”  
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” Tämä todellakin on tapa, jolla Minä haluan, että asiat tehdään. Koska jokaisella Taivaassa on työ 

tehtävänä, jokainen palvelee ja he rakastavat palvella. Ja Minä rakastan nähdä heidän palvelevan! 

Ja Minä rakastan sitä, kun te tunnustatte heidät, ilman että ihannoitte heitä henkilöinä. Se on 

suloista, tukevaa papintointa ja nämä viestintuojat kantavat mahtavaa voitelua tehdä Minun 

käskyjäni – koskivatpa ne väkivaltaista sotaa tai parannuskokousta. ” 

” Minun ihmiseni, pyytäkää Minulta tätä lahjaa ja jos te ette ole valmiita, Minä valmistelen teidät. 

Minä olen tuonut teidät tälle Kanavalle valmistellakseni teidät suurempiin lahjoihin, ja nöyryys on 

ehdoton edellytys. Nöyryys ja halu olla syrjässä, halu tulla nähdyksi vain Minun silmilläni. 

Vaatimattomuus ja Nöyryys käyvät käsi kädessä. Ne teistä, jotka ovat valinneet kätkeytyä ihmisiltä, 

ovat lähestymässä valmistelujenne loppua; teille tullaan pian uskomaan suurempia lahjoja. ” 

” Itse asiassa, kaikki teistä, jotka ovat seuranneet Minua ylös vuorelle, kaikki teistä, jotka ovat 

tehneet vakaan sitoumuksen olla menemättä takaisin alamaihin, olette lähestymässä teidän 

varustamisenne aikaa. ”  

” Nöyryys ja veljellinen rakkaus ovat kaksi perustavaa laatua olevaa hyvettä, jotka teidän täytyy 

vakaasti vakiinnuttaa, ennen kuin Minä voin turvallisesti käyttää teitä. Enkö sanonutkin, ” Menkää 

pois Minun tyköäni, Minä en koskaan tuntenut teitä.” heille, jotka tulivat Minun luokseni, kertoen 

kuinka he olivat parantaneet ja suorittaneet ihmeitä Minun Nimessäni?”  

”… Moni sanoo Minulle sinä päivänä: ”Herra, Herra, emmekö me Sinun Nimesi kautta ennustaneet 

ja Sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja Sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista 

tekoa?” Silloin Minä lausun heille julki: ”Minä en koskaan teitä tuntenut; menkää pois Minun 

tyköäni, te laittomuuden tekijät.” Matteuksen Evankeliumi 7:22-23. 

” He tunsivat ihmeet, kyllä, mutta he eivät tunteneet Minua. Siksi sinä olet täällä, oppimassa 

kaikkein perustavanlaatuisen asian: oppia tuntemaan Minut ja täydellisesti tukeutumaan Minuun, 

tulemaan valmiiksi varustamistanne varten. He, jotka suorittavat ihmeitä ilman rakkautta, heillä ei 

ole sijaa Minussa, sillä teidän rakkautenne Minuun ja teidän veljeenne pätevöittää teidät tähän 

voiteluun. Siispä, Minä kerron teille, älkää jahdatko ihmeitä. Jahdatkaa Minua ja kun te löydätte 

Minut – älkää koskaan päästäkö Minua menemään ja kaikki muu tulee silloin kun sen on 

tarkoitettukin. ” 

” Sitten Minä tulen valmistelemaan teidät toimimaan Minun sijastani, sillä enkö Minä kertonutkin 

teille, että te tulette tekemään suurempia töitä kuin nämä? ”Totisesti, totisesti, Minä sanon teille, 

joka uskoo Minuun, on myös tekevä niitä tekoja, joita Minä teen ja suurempiakin, kuin ne ovat, 

hän on tekevä; sillä Minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte Minun nimessäni, sen Minä 

teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. ” Johanneksen Evankeliumi 14:12-13. 

” Teidän halunne pitää Minut ikuisesti luonanne, asuen sydämessänne, on teidän suojanne. Kun 

tämä on vakiinnutettu, Minä voin luottaa teille voimallisempia lahjoja, koska teidän 

tärkeysjärjestyksenne on oikein. Jos etsitte näitä lahjoja, mutta jätätte Minut huomiotta, johtaa 

ylpeyteen ja turhamaisuuteen ja tulee vahingoittamaan minun Kehoani enemmän kuin, jos ette 

koskaan olisi tehneet yhtään työtä. Se mitä te olette ja mitä he näkevät teissä, kun te olette 

papintoimessanne, tulee toistumaan heidän omissa elämissään. Siksi Minä olen niin pikkutarkka 

kouluttaessani ja valmistellessani teitä. Itserakkaudesta ei saa olla jälkeäkään, joka voisi puhjeta 

kukkimaan epäjumalanpalvontaan. ” 
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( Clare ) Vau, Herra! Muistan, kun pyysit Ezekieliä lopettamaan levittämästä sanomaa musiikin 

kautta, koska Sinun Morsiamesi oli rakastunut lahjaansa. Ja tämä tapahtui, todellakin, Herran 

kanssa monta vuotta sitten – ja niin hän lopetti. Sen jälkeen me olemme tehneet muita asioita, 

mutta oli aika, jolloin Ezekielillä oli tällainen romanttinen, John Michael Talbot-tyyppinen aura, ja 

ihmiset katsoivat meihin sillä tavalla, eivätkä katsoneet Herraan. Siispä Hän halusi meidän 

lopettavan. Ja me teimme sen mielellämme. 

” Kulttuurinne luonne on ylistää ihmisiä. Tämä on toinen työ, jota teistä ei saa löytyä, kun te 

tulisesti puolustatte Minun kunniaani kieltäytymällä ottamasta minkäänlaista kunniaa mistään 

paitsi teidän valmistelemisestanne ja varustamisestanne. ”  

( Clare ) Herra palautti mieleen tämän tapauksen Pyhistä Kirjoituksista, jonka voitte lukea 

Apostolien teoista 14:8-15. 

 ( Jeesus ) ” Se on ihmisluonto, Clare, mutta ihmisluonto pitää valloittaa. Minulla on täydellinen 

luottamus teihin, jotka olette valinneet jyrkän nousun kaikkine petollisine ja liukkaine rinteineen. 

Minulla on luottamusta teihin, että te tulette puolustamaan Minun kunniaani. Te olette etsineet 

Minua koko sydämellänne ja Minä näen, että teidän sydämillenne ei ole mitään rakkaampaa kuin 

Minun Rakkauteni ja läsnäoloni elämissänne. ” 

” Kuitenkin on muita, jotka opettavat kuinka saada silmiinpistäviä lahjoja Kehossa, samalla kun 

Minut sivuutetaan. Tämä on vaarallinen polku. Älkää rakastuko kahdessa-paikassa-yhtä-aikaa 

oloon, parannus ihmeisiin, luoviin ihmeisiin, niin paljon että unohdatte sen kallisarvoisen 

rakkauden, jonka me jaamme, Minun Morsiameni. Teitä tulevat houkuttelemaan monet, jotka 

eivät ymmärrä, mutta te tulette oikaisemaan vääryydet, kun he myöntävät teille kunnian. ” 

” Siispä, tämä on uusi vuodenaika teille, Minun Morsiameni. Kun olette rakastaneet veljeänne kuin 

itseänne, kun olette rakastaneet Minua koko sydämestänne ja mielestänne ja voimastanne, 

rakastakaa veljenne ja sisarenne kokonaisiksi Minun lahjoillani teille. ”    

 

 

564. Jeesus sanoo… Kutsu Minua Kiusauksesi Hetkellä 

 
KUTSU MINUA KIUSAUKSESI HETKELLÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Marraskuuta, 2017. 

Clare aloitti… Jeesus, pyydän, anna meille voimaa ja viisautta sanoa ”ei” synnin tilaisuuksille. 

Amen.  

No niin, minä nautiskelin ja menin takaisin sivustolle, jossa oli jotakin, jota minä todella halusin, 

mutta minun ei sallittu saada. Se oli pyöreä punainen lasisydän, joka edusti minulle muutoksia 

sydämessäni. No niin, se oli teräsansa. Se tuli minulle kuin salama. Minut otettiin kiinni, loukattiin, 

suistettiin raiteiltani ja olin niin tunteikas ja vihainen, että en kyennyt tekemään mitään eilen 

illalla. En kirjoittamaan, soittamaan musiikkia, vain vähän kirjeenvaihtoa. Ja se oli suuri virhe. 

Siispä, minä päädyin olemaan hyvin paljon poissa tolaltani Herran kanssa ja tunsin pahoin, että 

Hän ei antanut minun saada sellaista pientä asiaa. Mutta Hänellä oli Hänen syynsä – mutta minä 

en ajatellut sillä tavalla. Minä ajattelin… minä haluan jotakin ja en voi saada sitä, ja en ymmärrä 
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miksen? Se päättyi siihen, että olin eri mieltä Herran kanssa, ja minusta tuntui niin pahalta. Sanoin, 

”Herra. Minä en enää ikinä halua olla eri mieltä Sinun kanssasi. Minä vihaan sitä!”  

Jeesus vastasi… ”Sitten sinun täytyy kuunnella huolellisemmin, eikä antaa periksi hiukkaakaan 

omapäisyydellesi.”  

( Clare ) Sinä olet oikeassa. Minä nautiskelin ja menin takaisin sille sivustolle. Ja teräsansa laukesi 

kuin salama. Minut otettiin kiinni, minua loukattiin, suistettiin raiteilta ja olen niin tunteikas ja 

vihainen! En pystynyt tekemään muuta kuin valittamaan. 

( Jeesus ) ”No niin, me olemme tässä nyt.”  

( Clare ) Mistä Sinä pitäisit, Jeesus? 

( Jeesus ) ”Katumus on aina hyvä alku.”  

( Clare ) Luulin tehneeni sen.  

( Jeesus ) ”Voisit tehdä sitä vähän enemmän…”  

( Clare ) Herra, minä olen todella pahoillani, että olen hemmoteltu ja haluan oman pääni mukaan. 

Pyydän, anna minulle anteeksi ja tee minut viisaammaksi ja halukkaammaksi kantamaan ristiäni ja 

harjoittamaan itsekieltäytymistä. Pyydän, auta minua. Ja todella, katumus tuli tänään, sen jälkeen, 

kun olin hieman viilentynyt lisää.  

( Jeesus ) ”Sinä olet saanut anteeksi. Mutta Minä haluan varoittaa teitä kaikkia, Sydänasukkaat, 

välttäkää jokaista synnin tilaisuutta. Jos te tiedätte, että jokin kiehtoo teitä ja suistaa teidät 

raiteiltanne siitä, mikä on tärkeää meille, on todennäköisyys sille, että teille on asetettu ansa. Ja 

jos te suotte itsellenne uteliaisuutenne tyydyttämisen, ajatellen, että te voitte säästyä kiinniotolta, 

te olette erehtyneet. Katsokaahan, demonit yrittävät ensin asettaa kiusauksen lihallenne. ”Voi 

tämä todella on jotakin, mistä te pitäisitte, tulkaa katsomaan sitä! Sitä paitsi, enemmän asioita 

ponnahtaa sen ympärillä.” Sillä aikana, he ovat keksineet jokaisen olemassa olevan näkökulman ja 

laittaneet hyvin nokkelan silmukan maahan, että te astuisitte siihen.”  

”Siispä teillä on tekosyy, ”Voi ei katsomisesta ole haittaa.” Ja kun te menette sinne, he iskevät teitä 

hyvin voimakkaalla tunteellisella kiintymyksellä johonkin, jota Minä en ole sallinut teidän tehdä tai 

saada. Ja te alatte paheksua Minua, sillä Minä kiellän teiltä viattoman nautinnon.”  

”Mitä sinä kerroit Minulle eilen illalla? ”Herra, minä työskentelen kovasti Sinulle, minä harvoin 

pyydän Sinulta mitään erityistä, koska se muistuttaa minua missiostani ja rakkaudesta, jota Sinä 

olet antanut Minulle Sinun ihmisiäsi varten. Onko liian paljon, jos pyydän tätä ystävällisyyden 

elettä?””  

”Ja koko ajan sinä haudot paheksuntaa mielessäsi, ”Oivoi, Herra, onko se todella liian paljon 

pyydetty?” Ja nyt olet tullut jo katkeruuteen. Jos sinä olisit pysynyt erossa siitä kiusauksesta, sinä 

et olisi koskaan loukkaantunut, etkä käyttänyt paljon aikaa itkemiseen. Sinua ei koskaan olisi 

kaadettu päivän päätteeksi, ennen kuin edes aloitit työsi kosketinsoittimella. Sinä et koskaan olisi 

menettänyt koko motivaatiotasi –paitsi löytääksesi vikaa ja mutristaaksesi suutasi, koska Minä en 

ollut reilu.”  
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”KAIKKI se olisi voitu välttää, jos sinä vain olisit pysäyttänyt kiusauksen alkuunsa. Mutta sinä olet 

ollut kiinnittynyt siihen kuukausia, sinä et koskaan täysin päästä irti – ja vain yksi pieni vierailu 

sivulle oli tarpeeksi tuomaan takaisin sinun hyvin surulliset muistosi.” 

” Kuinka tietämättöminä sinä pidät demoneita, Clare? Minä voin vakuuttaa sinulle, että he eivät 

ole tietämättömiä ja että he tekevät muistiinpanoja jokaisesta ohimenevästä tunteesta ja niistä 

asioista, jotka voisivat saada sinut tekemään virheen tulevaisuudessa. He laskelmoivat näitä 

asioita.”  

”Ja sinä, Minun Kyyhkyni, pelasit heidän pussiinsa. Sinulla on yhä kiintymyksiä. Minä voin 

ymmärtää hyvin, miksi esine viehätti sinua. Mutta on asioita, jotka tulevat tekemään kipeää, kun 

luovut niistä. Kuitenkin toistaiseksi, Minä pyydän, että luovut niistä. Voit käyttää kyyneleet 

uhrauksena, tiedäthän. Mitä syvemmin tunnet, sen parempi uhraus. Kiellä itseltäsi, nosta ristisi ja 

seuraa Minua. Se on vain niin yksinkertaista.”  

”Minä ymmärrän sinun järkeilysi ja Minä vain pyydän sinua päästämään irti siitä toistaiseksi. Ja 

pyydän, älä anna sen vetää sinua alas kuoppaan uudelleen… pyydän? Vaikka me olemme 

puhuneet siitä ja se yhä koskee sinuun, sinä et saa sallia itsesi elättelevän niitä tunteita. On muita 

paljon tärkeämpiä muita asioita, joista sinun pitäisi olla loukkaantunut.” 

( Clare ) Olen pahoillani, Herra. Siinä minä jälleen tarvitsen Sinun armoasi. Minä olen rukoillut 

niiden puolesta, jotka todella ovat loukkaantuneet ja ovat elämän ja kuoleman rajoilla, mutta minä 

näen, että minä voin tarjota tämän heidän lohdukseen.  

( Jeesus ) ”Aivan oikein. Se vaikuttaa typerältä asialta tehdä, mutta koska sillä on merkitystä ja se 

koskee, sillä on enemmän merkitystä ja tuntemasi kipu voidaan tarjota heille, jotka todella 

kärsivät. Ikuisuuden valossa, sinä tulet olemaan kauhistunut, kuinka paljon sinä arvostit asioita, 

jotka olivat arvottomia.” 

( Clare ) Kyllä, minä tiedän, että Sinä olet oikeassa. Ja minä yritän saada otetta siitä. Minä toivon 

olevani jo siinä pisteessä.  

( Jeesus ) ”No, me olemme menossa sitä kohden…  

”Lapset, lapset, vihollinen on nokkela, paljon enemmän, kuin mitä te annatte hänelle tunnustusta. 

Myös tämä tulee menemään ohi. Vartioikaa itseänne synnin tilaisuuksilta. Älkää menkö sinne, jos 

se on johdattanut teidät syntiin menneisyydessä. Olkaa siisälykkäät kuin käärme ja viattomat kuin 

kyyhkynen ja pistäkää kuolettavalla myrkyllä. Kutsukaa Minua apuun kiusauksenne hetkellä ja 

Minä tulen päästämään teidät pahasta.” 

 

 

565. Jeesus puhuu Ylistyksestä & Musiikkityyleistä 

 
JEESUS PUHUU YLISTYKSESTÄ & MUSIIKKITYYLEISTÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Marraskuuta, 2017. 

Clare aloitti… Jeesus, anna meille anteeksi. Meillä ei ole aavistustakaan, kuinka hellä Sinun 

sydämesi on ja kuinka herkästi Sinä loukkaannut. Pyydän, auta meitä olemaan herkkiä ja tietoisia 



 
145 

 

siitä, mitä me sanomme tai tunnemme, kun meidän täytyy hyväksyä Sinun Tahtosi meitä varten. 

Amen. 

Olen pahoillani, että minä sain Sinut itkemään. Se on kauhea asia, saada sinut itkemään – ja 

sellaisen typeryyden takia.  

( Jeesus ) ”Minä hyväksyn sinun sydämeenkäyvän anteeksipyynnön ja katumuksen ja Minä annan 

sinulle anteeksi.”  

( Clare ) Voi, todella koskee, kun tiedän, että loukkasin Sinua. Kun Sinä puhkesit nyyhkyttämään, 

kun Sinä pitelit minua, en ollut varma, mitä ajatella. 

( Jeesus ) ”Mutta sitten sinä oivalsit, että se oli sen vuoksi, kun Minä en koskaan halua menettää 

sinua, Clare. Ja kun tällaisia asioita tapahtuu ja Minua vastaan on syytös, se loukkaa Minua syvästi, 

että sinä et luota Minun tuomiooni. Minä ymmärrän, että se oli lapsellista ja kypsymätöntä sinulta, 

mutta sinä et ole nähnyt, kuinka monta sielua Minä menetän täsmälleen samalla tavalla.” 

”Heidän elämissään tapahtuu jotakin ja he eivät ymmärrä – siispä he syyttävät Minua. Minä 

ymmärrän heidän ajattelunsa. Vaikka Minä en luonut tragediaa, Minä sallin sen ja monelle se on 

käsityskyvyn ulkopuolella. Ja he menevät pois… jotkut, ikuisiksi ajoiksi. Jotkut elämiensä pituiseksi 

ajaksi. Ja jotkut jäähdyttelevät ja palaavat Minun luokseni, tietäen, että Minun tuomioni on paras 

ja koska Minä olin halukas kuolemaan heidän puolestaan, he tuntevat, että heidän täytyy kuolla 

itselleen Minun puolestani – ja he palaavat.” 

”Minä toivon, että Minä voisin kertoa teille, kuinka monia Minä menetän, kun Minun täytyy kieltää 

heiltä jotakin, mitä he tuntevat tarvitsevansa tai jopa vain haluavansa. Heitä on lukematon määrä, 

vaikka jokainen heistä on kirjoitettu Minun Sydämeeni, enkä Minä koskaan unohda heitä.”  

( Clare ) Siitä on pitkä aika, kun viimeksi olen tanssinut Herran edessä ja ylistänyt, koska me emme 

käy kirkossa. Ja minä tunsin, ”Vau! Minun todella tarvitsee tehdä tämä uudelleen.” Ja minä tein 

sen tänä iltana. Mutta mitään ei tapahtunut, minä en vain pystynyt saamaan yhteyttä. Minä 

halusin vain lähelle Herraa ja olla läsnä Hänelle. Siispä, Hän yritti selittää minulle, miksi me emme 

saaneet yhteyttä. Hän sanoi… 

( Jeesus ) ”No niin, se on osa sinun syytäsi. Sinä halusit vain istua tässä ja olla lähellä Minua.”  

( Clare ) Mikä on toinen osa, Herra?  

( Jeesus ) Jokaiselle sielulle Minä olen säätänyt tavan, jolla he tulevat kaikkein lähimmäksi Minua. 

Minun ylistämiseni on kaikkein voimakkainta rakkautta ja ihailua ja kuitenkin hiljainen tapa 

Hengessä ja Totuudessa on todellisempi monelle, koska me olemme yksin yhdessä ja he voivat 

päästää todelliset tunteensa valloilleen ja paljastaa sielunsa mitä voimakkaimmalla rakkaudella.” 

 ”Toiset toivovat ääntävänsä iloisesti ja löytävän polkunsa läheisyyteen ylistyksen keskeltä.” 

 ”Voi, Minun Clareni, jokaisen sielun kanssa on erilaista ja heidän ajankohtiensa kanssa ja kuitenkin 

kaikki tulevat kohtaan, jossa tulevat syttymään ja yhdistymään Minuun. Aivan kuin musiikin tyyli ja 

kieli vaihtuu kulttuurista toiseen. Ei ole oikein kenenkään arvostella toisen ryhmän ylistystä, oman 

henkilökohtaisen tai kulttuurillisen ennakkoasenteen vuoksi.” 

”Minä kuulen sydämen, olipa se iloista afrikkalaista ylistystä tai iloista gregoriaanista hymni 

musiikkia, räppiä ja jopa rokkia. Kun sanoo imeytys & sydänasukkaan musiikkia New Age- 
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musiikiksi, silloin tekee sille hyvin suuren karhunpalveluksen. Kun sanoo, että se tuo demoneita, se 

on hyvin lähellä Minun Henkeni jumalanpilkkaa, koska monet niistä lauluista on tulleet suoraan 

Taivaasta, lohduttamaan ja viemään Minun lapseni kaikkein läheisimpiin paikkoihin.” 

”Harjoittakaa todellista erottelua, käyttäkää erottelukykyä ja te tulette näkemään Minun enkelini 

tanssimassa jokaisessa ylistyksen muodossa, joka tulee sydämestä.” 

”Jokaisessa kulttuurissa, jokaisessa vahdin ja sukupolven vaihdossa, musiikissa on mullistuksia. Voi, 

milloin te, jotka kutsutte itseänne Minun ihmisikseni, lakkaatte tuomitsemasta veljiänne ja 

sisarianne kulttuurillisten ennakkoluulojen perusteella? Milloin te lakkaatte repimästä Minun 

Ruumistani erilleen, koska se ei sovi teidän makuunne? Kun te teette näitä asioita, kuvitteletteko 

te, että teidän ylistyksenne on Minua miellyttävää? Peskää ensin väärin syytettyjen veri, ennen 

kuin tarjoatte ylistyksen uhrausta Minulle.” 

 

 

566. Jeesus kysyy… Kuka kutsuisi Taivasta & Sen ääniä ”New Age”- termillä? 

 
JEESUS SELITTÄÄ “NEW AGE”-LIIKETTÄ… KUKA KUTSUISI TAIVASTA JA SEN ÄÄNIÄ TERMILLÄ NEW 

AGE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Marraskuuta 2017 

( Clare ) Jeesus pyydän anna meille armoa ja erottelukykyä päästä syvemmälle, kun ihmiset 

tuomitsevat toisia kristittyjä, että etsisimme totuutta itse, emmekä nojaisi muiden mielipiteisiin, 

jotka voisivat olla virheellisiä. Amen. 

No niin, minun rakkaani, Teen parhaani ollakseni erittäin objektiivinen. Minulla on omat 

mielipiteeni, mutta pidän parempana jättää ne Jeesuksen jalkojen juureen. Yhtäkaikki, olen 

ihminen, enkä halua mielipiteideni vuotavan Herran sanan joukkoon. Joten rukoilen aina apua. 

Toin tämän asian Hänelle ja sanoin ” Herra, minua harmittaa niin paljon se, kun ihmiset ajattelevat 

joidenkin tiettyjen soittimien melodioiden olevan saatanallista ”new age” musiikkia vain, koska 

nämä melodiat eivät ole heille kultturillisesti tuttuja – Siitäkin huolimatta, että ne perustuvat 

tieteelliseen faktaan, eivätkä mielipiteisiin. Herra, auta minua pääsemään tämän yli. ” 

Jeesus aloitti, ” Nämä ovat samat henkilöt, jotka torjuivat Heidi Bakerin ja jättivät hänet ilman 

resursseja auttaa afrikkalaisia orpoja, koska Minun Henkeni kosketti häntä syvästi Toronton 

siunauskokouksessa. ” 

” Clare, älä vaivaa näillä asioilla päätäsi, ne ovat tyhjiä mielipiteitä, joita hoetaan ja toistetaan, 

koska he kuuntelivat jonkun vakuutteluja internetissä. Joten he nielaiset koukun, siiman ja kohon 

eivätkä vaivaudu tarkistamaan ääniaaltojen tiedettä, eikä näiden epätavallisten 

viritysten/sointujen/melodioiden todellista historiaa. ”    

” He ovat vaikutusalttiin mielen uhreja. Mielen, joka ei tiedustele pintaa syvemmältä. Jos he 

tutkisivat itse eivätkä nielaisisi internetistä jokaista mielipidettä, he pian huomaisivat, ettei ole 

mitään ”new age”:a tai haitallista siinä, että eri melodioiden erilaisia ominaisuuksia käytetään 

hyväksi. Ja niillä on ajan kanssa psykologinen vaikutus. ” 
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” Katson muusikoiden sydämeen. Jos he valitsevat melodian ja laulavat Minulle tai Minusta, Olen 

mielissäni ja siunattu, melodiasta välittämättä. Se on sydän, joka merkitsee. Ja kuten hyvin tiedät, 

voin ottaa maallisen laulun ja muuttaa sen rakkauslauluksi Morsiamelleni. Se on sydän, joka 

merkitsee. Tiede on toisarvoista. ” 

” Kuitenkin Minun täytyy sanoa, että Israelilaiset noudattivat Minun ohjeitani papeille, kuinka 

saada Jerikon muurit murtumaan. Sen pitäisi kertoa kelle tahansa, että musiikilla on ääniaaltoja, ja 

ääniaallot voivat rikkoa lasia, ja ääniaallot voivat kaataa muureja ja tehdä monia muita asioita, 

kuten tuomita syyllisen valheenpaljastuskoneilla. Tämä siksi, koska energia, äänen ja sähkön 

muodossa, voidaan mitata – ja kun henkilö valehtelee, se lähettää tietyn energiapiikin, joka 

osoittaa hänen syyllisyytensä. ” 

” Muinaiset Isät käyttivät erilaisia taajuuksia liturgisissa palveluksissa, ja rajoittivat näiden 

taajuuksien käytön Minun ylistämiseen ja tuodakseen niillä kunniaa Minulle. Aivan, kuten ei ole 

sallittua käyttää suitsukkeita tavallisiin tarkoituksiin, kuten parran hajustamiseen. Näitä hajusteita 

on käytetty Minulle tarjottuina uhrilahjoina. Ne on parasta säilyttää erillään niistä, joita käytetään 

puhdistamaan ilmaa vahingollisista tuoksuista tai, joita käytetään henkilökohtaiseen 

kauneudenhoitoon. ” 

” Aivan kuten sinä et soita meidän tapaamishetkemme musiikkia taustamusiikkina muulloin, kuten 

sinä pidät sen erikoislaatuisena vain sinulle ja Minulle – niin olivat tietyt instrumentit ja melodiat 

varattu vain pyhiä tarkoituksia varten. Tämä ei ole mitään uutta. ” 

” Joku ottaa muinaisen periaatteen ja sen ympärille tekee liiketoimintaa ja väittää kaikenlaisia 

väitteitä. Otetaan vieraasta kulttuurista käsite, joka oli käytössä satoja vuosia sitten ja uudelleen 

paketoidaan se, tämä on hyvin amerikkalaista. En uskoisi kaikkea mitä Minä kuulen tai luen, mutta 

on joka tapauksessa totta, että eri äänillä on erilaiset vaikutukset aineeseen. tämä on todistettu 

tieteellinen tosiasia. Sinut on koottu jatkuvasti liikkuvista hiukkasista. Et ole kiinteä etkä mikään 

ladattu kuva. Sinussa on elämää. ” 

( Clare ) Ja sitten Hän lainasi minulle Kolossalaiskirjettä 1: 16-17 ” Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä 

taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai 

herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen 

kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. ” 

Jeesus jatkoi… ” Minussa pysyy kaikki voimassa ” on preesens aikamuoto. Se on jatkuva meneillään 

oleva prosessi. ” 

” Elämä atomeissa, molekyyleissä jne. on jatkuvassa liikkeessä, ja Minun Rakkauteni pitää 

Maailmankaikkeuden koossa- MINUSSA pysyy kaikki voimassa. Ja Minun Rakkauteni tuottaa 

energiaa, joka sisältää Elämän voimaa ja se voidaan mitata sähkömagneettisesti. Se ei tee siitä 

yhtään vähemmän pyhää, sillä kaikki elämä tulee Minulta, ja Minä ylläpidän sitä ja se tekee siitä 

pyhän. Kunnes vihollinen vääristää sen ja käyttää sitä epäpyhiin tarkoituksiin. ” 

” Ne, jotka vainoavat uusia konsepteja kirkossa, ovat erittäin epävarmoja ja heiltä puuttuu 

erottelukykyä, sillä hedelmistään puu tunnetaan. Katso, kuinka moni yhä tuomitsee kielillä ( 

rukoilemisen ) Paholaiselta tulleeksi. He, jotka syyttivät Heidi Bakeria ” new age”-läiseksi, koska he 

toimivat hengessä eri tavalla kuin he. Tavalla, joka on erilainen kuin mihin he, heidän 

vanhempansa tai pappinsa olivat tottuneet, eikä heille oltu asianmukaisesti opetettu 
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erottelukykyä. Pikemminkin heille on opetettu heidän yhteiskuntansa normeja. Ja kaikki mikä ei 

ole heidän normiensa mukaista, sitä he pitävät epäilyttävänä. Soisin heidän itse tutkivan asian, 

mutta he eivät tutki. He tuomitsevat, koska joku toinen tuomitsi ja eikä tutkinut asiaa perinpohjin. 

” 

” Kaikki tässä maailmankaikkeudessa värähtelee, Clare, ja vastaa taajuuksiin; ne asiat heissä 

HEIJASTAVAT Minun läsnäoloani. Se missä ” New Age”-liike on väärässä, on se, etteivät he 

tunnusta Minun voimaani, vaan heijastuksen voimaa. Niinpä, sen sijaan, että ammentaisivat 

Alkulähteestä, he ammentavatkin heijastuksesta, mikä itsessään on hyvin rajoitetusti Minun 

valtuuttamaani. ” 

” Miksi käyttäisit kiviä parannukseen, kun voisit pyytää Minua ja Minä parantaisin välittömästi. 

Näetkö ? Tähdillä on värähtelyjä, planeettojen välinen elektromagneettinen energia on tosiasia. 

Sinä tiedät, että meren vuorovedet reagoivat kuun eri vaiheiden energioihin. Ja näiden luodun 

aineen ominaisuuksien löytämisestä tuli heidän jumalansa, kun he unohtavat, että Minä loin 

heidät. Ja itsessään ja itsestään, ilman Minun Rakkauttani ja jatkuvaa mahdollistamistani, ne 

välittömästi katoaisivat. ” 

” Se ON epäjumalanpalvontaa, maallistunutta humanismia, noituutta ja New Age:a. ” 

” Joku voisi jopa syyttää sinua New Age-läiseksi jos havainnoit kuun vaiheita tietääksesi 

vuorovedet, vaikka et käänny kuuhun päin ja palvo sitä, sinä vain mittaat sen vaiheiden fyysisiä 

vaikutuksia veteen. Jotkut palvovat kuuta – ja se on pakanallista.” 

” Ihmiset voivat nopeasti nimittää salatuilla merkityksillä jopa niinkin yksinkertaista asiaa kuin 

instrumentin virityksen muuttamista, koska he eivät tunne tiedettä ja eivät ole tutkineet sitä. 

Niinpä sen epäillään olevan New Age:a, huolimatta niistä tavoista, millä niitä on käytetty 

uskonnolliseen ylistykseen, satoja vuosia. Ja voisin lisätä, että huolimatta sanoista, jotka ylistävät 

Minua. ” 

” Kuinka tämä voi olla? Universumilla on järjestys, sopusointu ja on olemassa tuhansia erilaisia  

taajuuksia, Clare. Ja siksi, kun ihmiset tulevat Taivaaseen, he kuulevat ääniä, joita eivät ole koskaan 

kuulleet. Mutta kuka syyttäisi Taivaan olevan ”New Age”:a ? ” 

” Nyt Heidi ja Roland Bakerin hedelmät ovat Afrikan suurin uudestisyntyminen. Se on selvästi 

nähtävissä kääntyneissä: sieluja, jotka helposti voisivat kuolla Minun puolestani, sieluja, jotka 

olivat noitia, kääntyivät Minun puoleeni ja katuivat. Kokonaisia kaupunkeja ja kyliä on kääntynyt 

Minun puoleeni, ylistävät Minua ja tutkivat Minun Sanaani ja palvelevat lähimmäisiään. ” 

” Hyvä puu ei kanna huonoa hedelmää. ”     

” Mutta paha puu ei kanna hyvää hedelmää, ja löydät monta niin kutsuttua Internet profeettaa, 

jotka halventavat Minun Henkeni Liikkeitä ja kutsuvat sitä New Age:ksi ja noituudeksi. He tekevät 

näin, koska heillä ei ole erottelukykyä. He kantavat ikuisesti merkkiä, koska ovat pilkanneet Minun 

Pyhää Henkeäni. ” 

” Ja kuitenkin he kutsuvat itseään Minun palvelijoikseni ja käyttävät tuntikausia keksiäkseen 

keinoja mustamaalata viattomia ihmisiä, joilla on hyvä hedelmä. Heidän hedelmänsä on kitkerä, 

koska juuri on kitkerä. He vetävät yleisöä tyytymättömistä ja katkerista ihmisistä, jotka käyttävät 
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ravintonaan väärien syytösten, valheiden ja juorujen saastaa. Missä on ihmeet, parannukset, 

kääntymiset ja Raamatun opiskelujen kirkot? Heillä ei ole yhtään. ” 

” En sano, että kaikki ovat pahoja. Minun todellisista uskovistani eivät kaikki ole pahoja. Mutta 

Fariseukset eivät kaikki olleet pahoja – kuitenkin hedelmä, jonka he kantoivat, on jäänyt historiaan 

todistuksena heitä vastaan. ” 

” Clare, sinun täytyy opettaa yleisöämme erottamaan hyvä hedelmä pahasta hedelmästä, eikä 

koskaan toistamaan huonoa todistusta. Mutta jos joku on epäilyttävää, tutki sitä selvittääksesi 

Totuus tai pidättäydy kommentoimasta. Mutta ÄLÄ matki ihmisiä, joilla ei ole erottelukykyä, ja 

jotka panettelevat viattomia. ” 

” Tiedän, että olet suruissasi, kuten Minäkin olen. Mutta pyydän, älä anna sen varastaa iltaasi? 

Meillä on vielä paljon tekemistä. ” 

” Olen kaiken elämän Luoja ja värähtely tulee Minulta, se ei ole oma objektinsa; se säteilee 

värähtelyn kaavaa, jonka Minä olen sille antanut. Ja jos melodiasta tehdään jumala, se on 

epäjumalanpalvontaa. Mutta jos sitä käytetään ja samalla tunnustetaan Minut Alkulähteeksi, se on 

täydellisesti oikeutettua. ” 

” Sama pätee painovoimaan ja lentämisen periaatteisiin. Jos sinulla on riippuliitäjä ja jonkinlainen 

ajanjakso tavoittaa tuulta, voit lentää. Lopulta laskeudut, mutta käytät painovoimaa ja fysiikan 

lakeja – valjastaen sen lentämään, koska se on Universumin määrätty järjestys. Et palvo tai nimitä 

riippuliitäjää Jumalaksesi ja lentämisen alkulähteeksi; se on vain työkalu, joka on sopusoinnussa 

fyysisten ominaisuuksien kanssa, niiden, jotka Minä olen vakiinnuttanut. ” 

” Samalla tavalla käytetään melodiaa luomaan tietty ilmapiiri. Melodialla on tietty aallonpituus ja 

se vaikuttaa aineeseen tietyllä, ennalta arvattavalla tavalla. Niinpä, kun joku soittaa niitä 

taajuuksia, voi odottaa samoja vaikutuksia joka kerta, koska he pääsevät käsiksi fysiikan lakeihin, 

jotka Minä loin Maapallolle. ” 

” Nyt, se milloin siitä tulee New Age:a, on kun henkilö alkaa antamaan värähtelylle motiiveja, 

muita kuin Minua. ” 

” Ei,  Värähtely on Minun Sydämeni ilmaisu ja kaikki ylistys ja kunnia tulisi antaa Minulle. Mutta jos 

ei-uskova harjoittaa näitä asioita tunnustamatta Minun osuuttani asiaan, he vain käyttävät samoja 

sääntöjä ja muuttujia, jotka asetin, että saavutettaisiin samat tulokset. Ja ne tulokset ovat ennalta 

arvattavissa. ”  

” Se missä ” New Age ”-liike on mennyt vikaan, on etteivät he katso sen taajuuden aiheutuvan 

Minusta ja että ylistäisivät Minua – mutta he tekevät siitä taajuudesta palvonnan kohteen. ”   

” Tässä on vielä yleisempi esimerkki. Lääkäri määrää lääkettä infektion parantamiseen. Hän 

käyttää tieteellistä tietoa tavalla, että se parantaa sairauden; sillä on todistettu näyttö, että se 

tappaa sen bakteerin. Se, missä lääkärit menevät harhaan, on että he sanovat, että he eivät 

tarvitse Jumalaa; tosiasiat ja tieteellinen todistusaineisto ovat heidän jumalansa. Minä silti 

hallitsen elämää ja kuolemaa. Voin helposti estää lääkkeen vaikutukset, niin ettei henkilö parane. ” 

” Olen Jumala, eikä muita ole. ” 
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” Niinpä, Minun Rakkaani, olkaa varovaisia, älkääkä koskaan yhdistäkö tiedettä ” New Age ”:een. 

Se riippuu tavasta, millä sitä käytetään, se on työkalu. Minä olen Alkulähde – jos se on Minun 

korvaajani, se on epäjumalanpalvontaa. Jos sitä käytetään sillä tavalla, millä se luotiin ja 

tarkoitettiin käytettäväksi, ylistämään ja antamaan Minulle Kunniaa, silloin se on vain kristityn 

kädessä oleva työkalu. ” 

” Hedelmistään heidät tunnetaan. ” 

 

 

567. Jeesus puhuu Ylpeydestä, Luottamuksesta & Tarkkaavaisuudesta 

 
JEESUS PUHUU YLPEYDESTÄ, LUOTTAMUKSESTA & TARKKAAVAISUUDESTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. ja 10. Marraskuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Älkää antako lannistamisen saada teitä viivyttelemään. Se on vain väliaikaista, jos 

te tulette sinnittelemään Minun kauttani ja kutsumaan Minua apuun. Uupumus, pettymys, 

vastustus – kaikki nämä asiat ovat vain savuverhoja, joilla teidät saadaan tempaistuksi pois 

kutsumuksestanne. Minä tulen auttamaan teitä, jos te käännytte Minun puoleeni koko 

sydämestänne, ettekä luota tunteisiinne tai vaistoihinne, vaan kuljette Uskossa, täysin 

vakuuteltuna, että se, mitä Minä olen antanut teille tehtäväksi, sen Minä myös olen varustanut 

teidät tekemään.” 

”Tämä Kanava ja kaikki siitä syntyneet kanavat ovat vihollisen maalitauluja. Hän laskee sen varaan, 

että matala itsetuntonne ja omakuvanne tulevat pysäyttämään teidät. Kun te olette nöyriä, te ette 

laske itsenne varaan, vaan Minun varaani, niin että sen ei pitäisi toimia teihin – ellette te ryhdy 

tähän työhön Ylpeydellä, missä tapauksessa Minä en ollut se, joka teille sen antoi. Kaikkien teidän 

pitää taistella Ylpeyden kiusauksia vastaan, mutta Minä valitsin teidät, koska te olette tietoisia 

puutteistanne, ja se on niistä suurin.” 

”Mutta jos te elätte vain tehdäksenne muihin vaikutuksen, Minä en ole antanut teille 

toimeksiantoa. Se saattaisi teidät vaaralliseen tilanteeseen, ettette lankea – vakavasti.”  

”Vihollinen laskee sen varaan, että menneisyytenne epäonnistumiset saavat aikaan sen, että te 

luovutatte. Mutta te olette täällä, nyt – ja te olette oppineet, että Minun kanssani kaikki asiat ovat 

mahdollisia. Takertukaa siihen, Rakkaat, takertukaa Minun kaikkivoipaisuuteeni ja te tulette 

olemaan pitelemättömiä.” 

”Nouskaa ylös nyt, pyyhkikää pölyt yltänne ja alkakaa uudestaan. Me teemme tämän yhdessä. Te 

ette ole yksin, kuten te olette nähneet itsenne menneessä. Minä tulen kantamaan teidät 

menestyksen läpi, jos te vain laitatte täydellisen luottamuksenne Minun Käsiini.” 

Viesti 10. Marraskuuta, 2017 

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, aviomiehen erottelukyvystä ja Sinun hellästä korjauksestasi. 

Pystykäämme aina kuulostelemaan Sinun ääntäsi puolisomme kautta. Amen. 

No niin, minä ryntäsin eteenpäin ja minä ärsytin itseäni, koska en ollut päässyt rukoukseen heti, 

alkuillasta. Ja Jeesus halusi minun hidastavan ja kysyvän Hänen neuvoaan. Kiitos Jumalalle minun 
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aviomiehestäni. Hän käsitti sen. Minä sanoin… Olen pahoillani, Herra. Kaikki ovat tärkeämpiä kuin 

Sinä. Tämä on järkyttävää ja minä inhotan itseäni tässä vaiheessa. Kuinka Sinä siedät minua, minä 

en tule koskaan tietämään. 

Jeesus vastasi… ”Mutta Minä siedän – suurella rakkaudella. Ja Minä olen mielistynyt siihen, että 

sinä kuuntelet aviomiestäsi. Minä yritin saada kiinnitettyä huomiosi, mutta sinä olet ollut liian 

kiireinen kuuntelemaan. Tämä ei ole hyvä, rakkain, meidän pitää muuttaa tämä. Ajoitus kaikkea 

varten ei ole aivan vielä valmis. Siispä, Minä haluan, että jatkat työskentelyä musiikin ja viestien 

parissa ja kiinnität aivan erityistä huomiota kärsiviin sieluihin.” 

( Clare ) Mitä minä voin sanoa, Herra? Olen pahoillani.  

( Jeesus ) ”Tämä ei ole helppoa sinulle. Sinulla on taipumusta käydä käsiksi asioihin, vain 

saadaksesi ne tehtyä. Mutta sinun täytyy olla paljon, paljon huolellisempi ja edetä hitaammin 

päätöksenteossa. Paholaiset ovat aina kiireessä, yrittäen varmistaa, että sinä kiirehdit johonkin, 

ennen kuin sinä huomaat, että se oli väärä suunta. Toisaalta Minä olen aina hellä ja tasapainossa.” 

( Clare ) Minä en tiedä, kuinka minä sen teen. Se ei ole sitä, mitä minä haluan. Minä haluan edetä 

hitaammin – ja minä kaipaan erityisesti Sinua, koska tämä työnpaljous on harteillani. 

( Jeesus ) ”Se on valhe, Clare. Sinulla on aikaa. Sinun täytyy vain olla varovainen, ettet tuhlaa sitä 

tai että ajatuksesi eivät lähde harhailemaan. Kaikki, mikä kiiltää, ei ole kultaa… ja on hyvä olla 

tietämätön monista asioista, niiden, jotka haluavat harjoittaa määrätietoista sydäntä.”  

”Tämä on yksi vihollisen taktiikoista, joista Minä haluan sinun puhuvan. Tämä tunne, että täytyy 

kiirehtiä ja käydä käsiksi asioihin, on hyvin suosittu taktiikka, aikaansaada Minun astiani tekemään 

vääriä valintoja. Se on suosittua, koska se on menestyksellistä. Mutta Minä pitäisin parempana, 

Minun Morsiameni, että te ette tekisi mitään, kuin että juoksisitte eteenpäin, koska te tunnette 

painostusta. Viivyttely ei ole hyvä asia, mutta asioihin ryntääminen ei ole hyvä myöskään. Minä 

toivon tasapainoista lähestymistapaa, paljon rukousta ja kaksinkertaista erottelua.” 

”Mitä tärkeämpi työ, sitä huolellisemmin teidän täytyy tehdä perustukset. Tämä tulee säästämään 

teiltä lukemattomia virheitä, mitkä voisivat johdattaa teidät hyvin tuhoisille sivuraiteille.”  

( Clare ) Asiat näyttivät loksahtelevan toisiinsa niin hyvin, Herra. Minulle ei koskaan pälkähtänyt 

päähän, että ei ollut Sinun ajoituksesi. Minä kiireisenä keskityin siihen, että kuinka pitkään minulta 

oli mennyt vastata Sinun pyyntöösi ja olin niin iloinen, kun viimeinkin tein sen. 

( Jeesus ) ”Ezekiel oli oikeassa sanoessaan, että se on ajoituksesta kiinni. Ja Minä pidän pienistä 

asioista parhaiten, Minun Rakkaani. Se todella on ajoituksesta kiinni. Sinä tarvitset enemmän aikaa 

luoda musiikkia ja tämä todella olisi vienyt sinut pois juuri siitä. Lepää Minussa, Clare. Minä tiedän, 

mikä on parasta ja milloin on parasta.” 

”Pääasia, jonka Minä haluan vakuuttaa teille, Minun Sydänasukkaani, on että nyt, kun jotkut teistä 

ovat saaneet vision ja voitelun, olkaa huolellisia, ettette ryntää mihinkään. Olkaa huolellisia joka 

askeleella eteenpäin, koska vihollinen asettaa ansoja. Jos hän ei saa teitä viivyttelemään tai 

välttämään panna toimeen visio ja lahjat, jotka Minä olen antanut teille, hän tulee kiirehtimään 

teitä asioihin, joiden ei ollut tarkoitus olla tai saa aikaan, että te olette niin sidottuja tähän uuteen 

suuntaan, että te tulette laiminlyömään tärkeät asiat, jotka jo ovat elämissänne.” 
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”Minä olin puhunut Clarelle aikaisemmin radiossa olemisesta. Ja hän on tuntenut syyllisyyttä, 

koska hän ei pystynyt siihen pitkään aikaan. Ja kun hänelle tuli tilaisuus, hän oli huolimaton, eikä 

huolehtinut erottelusta, että oliko tämä Minun ajoitukseni ja Minun valintani hänelle.”  

”Hän ei tule tekemään sitä uudelleen. Mutta ei tarvita kuin yksi kerta suistamaan missio 

raiteiltaan. Yksi väärä suunta voi tuhlata päiviä, kuukausia ja jopa vuosia. Siispä, olkaa huolellisia, 

koska vihollinen tulee yrittämään kiirehtiä teitä asioihin.”  

”Mutta Minä olen hyvin mielissäni teidän joukossanne niistä, jotka menevät eteenpäin 

huolellisesti ja viimeinkin käyttävät lahjojaan ja omistautuvat työlle. Tämä on NIIN Minua 

miellyttävää, mutta niin vihollista uhkaavaa – niin hän tulee epäilemättä yrittämään suistaa teidät 

raiteiltanne.”  

”Olkaa vain varuillanne ja edetkää huolellisesti. Muistakaa aina… Minä en kiirehdi teitä mihinkään, 

mutta vihollinen kiirehtii. Tämä on varoitusmerkki teille, vilkkuva keltainen valo… Olkaa 

varuillanne! Vaara edessä!” 

 

 

568. Jeesus sanoo… Rakkaus ei ole vain Ajatus tai Tunne 

 
RAKKAUS EI OLE VAIN AJATUS TAI TUNNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Marraskuuta, 2017. 

( Clare ) Herra, pyydän, auta meitä ymmärtämään, että kaikessa tekemisen arvoisessa on 

vastustusta ja Sinä olet aina elävä, liikkuva ja Sinun olemuksesi on meidän sydämissämme. Sinä 

voit ja tulet auttamaan meitä, jos me pyydämme. Amen.  

No niin, minä haluan aloittaa tämän sanomalla, minä en tiennyt mitä sanoa Herralle. Minä en ole 

kunnioittanut aviomiestäni niin kuin minun olisi pitänyt. Minä ärsyynnyn, kun ei ole sopivaa, mutta 

sitten minä muistutan itseäni, kuinka iloinen minä olen, kun hän on minun vierelläni ja minä 

korjaan sanomisiani. Minä en pidä lihallisista reaktioistani, Jeesus. Ja minä tiedän, että et Sinäkään. 

Sinä annoit minulle viestin, ”Hänen kunnioittamisensa on Minun kunnioittamistani.” Minä vain 

väsyn, kun yritän täyttää kaikkien tarpeet ja silti huolehtia Kanavasta. Minä olen niin, niin 

pahoillani minun joskus niin surkeasta asenteestani.  

Jeesus vastasi… ”Minä olen niin iloinen, että sinä näet sen ja kadut. Mikä suuri aarre hän onkaan 

sinulle, Clare. Joku, jota pitää suuresti kunnioittaa ja rakastaa kaikella kyvylläsi. Monella ei ole 

sellaista suhdetta kuin sinulla on hänen kanssaan. Kuitenkin Minä ymmärrän sinun uupumuksesi. 

Mutta Minä kysyn sinulta: miksi sinä olet niin hidas pyytämään Minun apuani ja odottamaan sitä? 

Enkö Minä ole kertonut sinulle, että kun sinä vuodatat itseäsi muiden hyväksi, sinulla on enemmän 

ja enemmän voimaa Minusta?”  

( Clare ) Herra, minä unohdan!  

( Jeesus ) ”Ja sinulla on heidät, jotka auttavat sinua unohtamaan ja ehdottavat, että sinun tulisi sen 

sijaan olla ärsyyntynyt ja epäkunnioittava… ei niin, että se näkyisi ulospäin, vaan syvällä 

sisimmässäsi, missä se myrkyttää sydämesi ja kuivattaa energiasi. Minä olen niin iloinen, että sinä 
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osoitat tämän vakavan vian, Minun Tyttäreni. Näytä rakkauttasi Minua kohtaan hänen kauttaan ja 

ole iloinen antaja.”  

( Clare ) Pyydän, voitko tehdä minut voimakkaammaksi, Herra?  

( Jeesus ) ”Minä voin. Minä tulen tekemään – mutta on aikoja, jolloin sinun täytyy venyttää itseäsi, 

koska Minä pidän parempana nähdä, että sinä annat niin, että koskee. Koska sinuun koskisi hyvin 

paljon, jos sinulla ei olisi tässä häntä, kenelle antaa. Ja sinulle tekee niin hyvää venyä ja kasvaa 

luonteessa ja armeliaisuudessa.” 

”Rakkaus ei ole vain ajatus, tunne tai sanottu sana; rakkaus on sitoumus tehdä sitä, mikä on 

epämukavaa, sellaisella tavalla, että se vaikuttaa olevan kaikkein luontevin ja helpoin asia 

maailmassa sinulle. Itse asiassa, se tuo sydämeesi iloa närkästyksen sijaan – närkästys varastaa 

energiasi ja asettaa sinut alttiiksi lankeamiselle. Monet kerrat Minä olen nähnyt sinut sellaisena, 

mutta se on enemmänkin koettelemus, kun tunnet, että olet mokannut ja sinua ojennetaan, niin 

kuin sinä tunnet nyt.”  

”Tietäen, että on epäonnistunut jollain tavalla, se ei ole koskaan helppoa. Tässä testataan miehen 

tai naisen luonne: kuinka he ovat vuorovaikutuksessa vaikeissa ja väsyttävissä tilanteissa, kun he 

tietävät, että heitä ojennetaan? Katsohan, tämä on hyväksi sinulle, erittäin paljon hyväksi sinulle, 

koska se saa sinut ammentamaan itsestäsi epäitsekkäästi toisen puolesta. Clare parka, se minkä 

kanssa sinä todella kamppailet, on sinun vaillinaisuuksiesi ja epäonnistumistesi kanssa hyvässä 

harkinnassa ja tämä on aina vaikeaa, Rakkaani. Kuitenkin, Minä rakastan tapaa, jolla sinä 

sinnittelet ilman ajatustakaan, että jättäisit leikin kesken. Minä todella rakastan.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, mutta me molemmat tiedämme, että se kaikki on Sinun tekemääsi! 

( Jeesus ) ”Minä haluan sinun jakavan meidän Sydänasukkaittemme kanssa riittämättömyyden 

tunteesi.”  

( Clare ) No niin, minun rakkaat ystäväni, näyttää siltä että minä otan kaksi askelta eteenpäin ja 

yhden taaksepäin. Onko se oikein? Joo, tavallaan… Minä edistyn kosketinsoittimen ja huilun 

kanssa, mutta jostakin syystä minä en voi käsittää, minä unohdan tehdä ääniharjoitukseni päivän 

aikana… Sitten päivä muuttuu 3 päiväksi, jne. Sitten Perjantai ja Lauantai menevät ja ennen kuin 

tiedänkään, minun seuraava oppituntini tulee ja en ole työskennellyt niin kovasti kuin minun olisi 

pitänyt. Minulla ei ole koskaan ollut tapana laulaa talossa. Minä olen aina ollut hyvin hiljainen ja 

helposti eksynyt siitä, mitä minä olen tekemässä. Viime aikoina kuitenkin, minulla on mennyt hyvin 

huilun ja kosketinsoittimen kanssa, minä olen vain jäljessä ääniharjoituksissa. Sen tuloksena minun 

ääneni ei avaudu niin kuin sen pitäisi. Tänä iltana ehtoollisessa palveluksessa, minä pyysin Herraa 

auttamaan minua todella sinnittelemään. Koska minulla on monta laulua, jotka minä haluan 

laulaa. Kun minä ajattelen niitä, minä tunnen itseni niin lannistetuksi, koska teidän olisi pitänyt 

kuulla ne kuukausia sitten. Tämä viimeisin radio sotku ei varmasti auttanut asioita ollenkaan. 

Siispä, minusta tuntuu tarpeeksi pahalta itkeäkseni ja huutaakseni apua. Itse asiassa, minä laitan 

itseni rukoussotureiden listalle! Onko se, minkä halusit minun jakavan, Herra? 

( Jeesus ) ”Se oli, koska sinä e ole yksin. Koska monet, monet Sydänasukkaat käyvät läpi samaa 

surullisuutta. Heillä on lahjoja, mutta niiden harjoittaminen menee vaikeasti kuvailtavien jaksojen 

läpi. Jaksot ovat hyvin lamauttavia. Minä toivon, että Minulla olisi nopea ja helppo vastaus, mutta 

Minulla ei ole. Kaikki, mitä Minä voin kertoa sinulle on, Minun kovin rakkaat, on että läpimurto on 



 
154 

 

tulossa, pahasta päästäminen on tulossa ja siihen asti Minä tarvitsen sitä, että te kannatte tätä 

ristiä päättäväisyydellä ja arvokkuudella. Tietäen, että tämä ei kestä ikuisesti, loppu on näkyvissä.”  

”Monet teistä ovat oppimassa, kuinka haavoittuvaisia te olette häiriötekijöille ja että teidän 

TÄYTYY soveltaa enemmän kuria ja kontrollia ympäristöönne. Teidän täytyy erottaa arvollisen ja 

turhan ja tarpeettoman välillä. Hallitaksenne taitonne ja sen, mitä te tunnette, että teidät on 

kutsuttu tekemään, teidän tarvitsee tehdä enemmän ja enemmän uhrauksia, kunnes te olette 

sulkeneet pois jokaisen ajan haaskauksen tilaisuuden ja te todella tunnette hyvältä edistymisenne 

suhteen.”  

”Joillakin teistä on töitä ja lapsia ja vastuita, jotka vaativat tietyn määrän aikaa. Minä en edellytä 

mahdotonta. Se, mitä Minä edellytän, on hidas, vakaa kehitys – sinnitteleminen, ei väliä kuinka 

hitaasti te havaitsette kulkevanne. Niille teistä, jotka eivät anna periksi, läpimurto tulee ja mitä 

suurempi ponnistelu teillä on ollut, sen suurempi läpimurto teillä tulee olemaan.” 

”Usein Minä sallin nämä pitkät, vaikeat matkat kovettaakseni teidät, niin että teidän juurenne 

menevät syvälle, eikä elämän kuumuus kuivata pinnallisia juuria. Kukaan ei voi tulla paljastamaan 

teidän juurianne ja näkemään, että ne ovat juuri pinnan alla, missä päivän kuumuus voi ne helposti 

tuhota. Ei, te olitte viisaita, te kohtasitte vastustusta kovassa maassa tai katukäytävällä ja 

tunkeuduitte alas, kunnes te löysitte hyvää maata.” 

”Tätä vaaditaan menestykseen. Juurien täytyy mennä syvälle ja löytää kosteaa maaperää, missä ne 

voivat lähettää versot vakiinnuttamaan kasvin ja tulemaan ravituksi. Kuvitelkaa mitä sen siemenen 

on täytynyt kokea, ennen kuin se pystyi kukkimaan. Ja niin on myös teidän kanssanne, Minun 

Morsiameni, monilla teistä on ollut läpimurtoja yhdellä alueella, vain huomataksenne, että te yhä 

tulette perässä muilla alueilla. Älkää antako periksi taistelussa. Sinnitelkää, älkää vetäytykö 

taistelusta.” 

”Ja sinun, Minun Clareni, täytyy tehdä samoin, tietäen, että Minä olen uskollinen, enkä tule 

kieltämään sinulta tarvitsemaasi apua. Minä olen tässä auttamassa ja mitä enemmän luotat 

Minuun, sitä vähemmän vastustusta sinulla tulee olemaan.”  

”Minä tulen kuitenkin laittamaan sinut asemaan, jossa sinun täytyy valita, mikä sinulle on kaikkein 

tärkeitä. Ja tässä sinä joko seisot tai kaadut. Valitse vain parempi osa. Valitse vain taito valikoima, 

jota Minä harjoitan sinussa. Valitse vain kunnioittavasi aviomiestäsi ja olla uskollinen elämäntilaasi 

kohtaan, kuin myös Kanavaa kohtaan ja rakkaita sieluja kohtaan, he rakastavat sinua ja rukoilevat 

sinun puolestasi.”  

”Kuinka onnekas sinä olet, kun sinulla on tällaisia kumppaneita kuin nämä elämässäsi! Tämä myös 

on harvinainen lahja. Nämä sielut ovat samalla matkalla, täynnä samaa rakkautta toisia kohtaan, 

mitä Minulla on heitä kohtaan. Ole kiitollinen näistä koettelemuksista ja tule Minun luokseni, kun 

vaikuttaa olevan vain liian paljon. Minä tulen virkistämään sinun sielusi. Minä tulen ennallistamaan 

sinut ja Minä tulen kukistamaan vastustuksen.” 

 

 



 
155 

 

569. Jeesus puhuu Itsetuntemuksesta, Viisaudesta & Halukkuudesta 

 
ITSETUNTEMUS, VIISAUS & HALUKKUUS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Marraskuuta, 2017.  

( Clare ) Herra Jeesus, pyydän, varottaisitko Sinä meitä sisäisen surun tunteella, kun me olemme 

liukumassa yhteisymmärrykseen demonien kanssa? Amen. 

Jeesus, kaikkien minun häiriötekijöitteni ja haaleuden tunteitteni jälkeen, olenko minä vielä Sinun 

Rakkaasi?  

( Jeesus ) ”Nyt ja ikuisesti, sinä olet todella Minun Rakkaani. Mutta aina, kun sinä olet pidentänyt 

tekemisiäsi maailman kanssa, on mennyt huonommin ja sen vuoksi sinun on vaikeampi ja 

vaikeampi kuulla Minua. Maailma ja kaikki mitä siinä on, on vaarallinen harhauttaja, joka saa sinut 

ajelehtimaan kauemmas ja kauemmas Minusta. Nyt Minä haluan vetää sinut… lähemmäs ja 

lähemmäs Minua. Nämä asiat ovat saaneet sinut vaeltamaan ja Minä todella kaipaan sinua, Clare. 

Pyydän, sovita itsesi Minun käsivarsilleni ja olkapäilleni ja tule takaisin Minun luokseni.”  

( Clare ) Jeesus, en tiennyt, että minä olin niin kaukana?  

( Jeesus ) ”Sinä et ole MEIDÄN ihanne paikassamme; sinulta vain puuttuu jotakin. Tule lähemmäs, 

Minun Clareni, tule siihen hellään paikkaan Minun sydämessäni, omenapuun alle puutarhaamme.”  

( Clare ) Sitten Hän asetti morsiushunnun pääni ylle.  

( Jeesus ) ”Kuuntele, Clare. Kaikki, mitä Minä olen kertonut sinulle, että Minä tekisin sinun kauttasi, 

ne Minä tulen tekemään. Minun sanani eivät palaa takaisin Minun luokseni tyhjinä. Minä tiedän 

esteet. Minä tiedän vihollisen suunnitelmat riistää sinulta kutsumuksesi. Minä tiedän KAIKEN mitä 

on tiedettävissä ja Minä kerron sinulle… Mikään ei tule pysäyttämään tätä tapahtumasta. Vain 

jatka tottelemista, rukoilemista ja äänesi ja pianon kanssa työskentelemistä. Minkään ei tule 

pysäyttämään sinua. Ei mikään. Onko selvä?”  

( Clare ) Kyllä, Herra.  

( Jeesus ) ”Hyvä! Nyt, nouse tuhkistasi ja mene eteenpäin. Tee musiikkia, laula, ole luottavainen 

tässä. Millään ei ole voimaa pysäyttää sitä, minkä Minä olen säätänyt. Ei väliä, kuinka paljon he 

yrittävät, se tulee olemaan kohtalokasta heille – ei sinulle. He ovat epäonnistujia, et sinä. He 

heijastavat tätä kuitenkin sinuun, koska he eivät voi sietää kohdata Saatanaa ja kertoa heille, että 

he ovat epäonnistuneet jälleen. Mutta heidän sanoissaan ei ole voimaa, ellet sinä anna heille 

voimaa olemalla samaa mieltä heidän kanssaan.”  

”Samaa mieltä olemisella on voimakas vaikutus. Kun on Minun kanssani samaa mieltä, se on 

voitto. Kun olet samaa mieltä lihasi kanssa, kun se valittaa, että se on väsynyt tai kun olet samaa 

mieltä vihollisen kanssa, kun hän yrittää lannistaa sinua – siinä on sinun voimasi, yksimielisyydessä. 

Niin kauan kuin et ole yksimielinen heidän kanssaan, sinä tulet olemaan voitokas. ME tulemme 

olemaan voitokkaita.”  

”Tämä todella on salaisuus ja Valtakunnan vuorovaikutussuhteet. Tavallaan kyllä, valheiden 

uskominen on ”kumppanuutta” pahan kanssa, koska sinulla on luovaa voimaa tuoda sanoja 

todeksi. Siksi sinä olet kanssaluoja Minun kanssani. Siispä sinä voit tuoda todeksi sen, mitä Minä 
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puhun sinulle olemalla samaa mieltä ja järjestäen elämäsi olemaan samaa mieltä ja sitten 

puolustamalla kumppanuutta. Mikä tahansa, mikä rikkoo yhteenkuuluvuuden tunnetta 

kumppanuudessa, kuten synti, epäusko, tuomitseminen, jne., sillä on mahdollisuus keskeyttää 

meidän kumppanuutemme ja aiheuttaa vian yhteydenpitoon ja eteenpäin menoon.”  

”Minun ihmiseni, teidän täytyy pysyä tiukasti yhdistyneenä Minun kanssani kaikissa olosuhteissa. 

Te ette saa sallia minkään vaarantavan uskoanne kulkea tai meidän kumppanuuttamme.” 

 ”Kaikki, mitä te ajattelette, teette, unelmoitte ja hengitätte, sen täytyy olla samaa mieltä Minun 

sanojeni kanssa teille.” 

 ”Kun te omaksutte tämän asenteen ja puolustatte sitä, te olette pitelemättömiä. Kun te eroatte 

siitä, kaikki pysähtyy ja se täytyy korjata ja rakentaa uudelleen. Siksi Minä opetan teitä tuntemaan 

itsenne, heikkoutenne ja taipumuksenne tehdä syntiä, niin että te voitte olla ovelampia kuin 

vihollinen ja vartioida sydämiänne epäonnistumistaja meidän suhteemme rikkoutumista vastaan.”  

”Tämä kyky pysyä samassa vireessä Minun kanssani, on sisäänrakennettu jokaiseen armoon, 

minkä Minä annan teille toteuttaaksenne missionne. Kuinka työntekijä voi menestyä työssään 

ilman, että olisi kosketuksissa ja yhteydenpidossa työnantajaansa? Näin täytyy olla ja se on 

annettu teille toimeksiantojenne mukana, että te ette koskaan olisi ilman yhteydenpitoa Minun 

kanssani. Elleivät paholaiset innoita teitä tekemään syntiä ja te olette samaa mieltä heidän 

kanssaan.”  

”Tämän takia perusta ja kaikki, mitä Minä olen opettanut tällä Kanavalla, koskee itsenne 

tuntemista ja vihollisen taktiikoiden erottamista. Sen takkia Minä painotan rakkautta, omien 

uhrauksienne tekemistä ja nöyryyttä niin hyvin painokkaasti. Minä olen rakentamassa teistä 

varmuuden linnaketta, jonne Minä voin tallettaa Minun armojeni aarteet, jotka tulevat 

muuttumaan siunauksiksi kaikille Minun Lapsilleni.” 

”Turvattua linnaketta; sitä Minä olen rakentamassa teihin.”  

”Tämä vaatii poikkeuksellista itsetuntemusta ja viisautta ja halukkuutta hylätä itsenne, nostaa 

ristinne ja seurata Minua. Niin kauan kuin te seuraatte näissä Minun jalanjäljissäni, te tulette 

valloittamaan vihollisen, joka työskentelee teidän heikkouksienne kautta. Sitten kun te olette 

saavuttaneet täydellisen itsenne hylkäämisen tilan, te tulette kuulemaan Minun ääneni paljon 

helpommin.” 

”Monet eivät voi kuulla Minun ääntäni, koska heillä on jotakin suojeltavaa. Jotakin, jonka he 

haluavat pitää. Jokin, josta he ovat haluttomia päästämään irti. Ja jos he kuulevat Minun ääneni 

selvästi, Minä saatan kertoa heille, että kiintymys, tämä riippuvuus täytyy jättää Ristin juurelle, 

siispä he tekeytyvät kuuroiksi.”  

”Mutta niille teistä, jotka ovat menneet ylös vuorta Minun kanssani ja päättäneet, että te ETTE 

käänny takaisin, te olette tulleet siihen pisteeseen, missä te olette valmiita luopumaan kaikista 

asioista Minun vuokseni. Ja siispä, Minun ääneni kuulemiseen ei ole liittynyt pelkoa, koska ei ole 

jäljellä mitään kiintymyksistänne suojeltaviksi.”  

”Ne, jotka tulevat menettämään elämänsä Minun vuokseni, tulevat löytämään sen. Se on niin 

yksinkertaista. Te, jotka olette löytäneet elämänne, te olette rajujen hyökkäysten kohteena, mutta 

mikään ei voi voittaa teitä, jos te pysytte Minussa ja kieltäydytte olemasta samaa mieltä pahan 
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kanssa. Epäusko, laiskuus, viivyttely, pelko ja mikä tahansa teidän vanhassa syntiluonnossanne voi 

aiheuttaa murtumisen.”  

”Siispä, tukeutukaa Minuun, Minun Morsiameni ja kieltäytykää olemasta yksimielisiä näiden 

herjaavien, teidän tai Minun henkilöäni vastaan hyökkäävien ajatusten kanssa. Tukeutukaa 

Minuun kaikella sydämellänne ja moittikaa valheet. Tällä tavalla te tulette olemaan turvassa siltä, 

että teidän elämän unelmanne suistettaisiin raiteilta.” 

 

 

570. Jeesus sanoo… Minä olen johdattamassa teitä hedelmälliseen aikaan 

 
MINÄ OLEN JOHDATTAMASSA TEITÄ HEDELMÄLLISEEN AIKAAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Marraskuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Jokaisessa, joka tulee Minun luokseni, on murtumisen ja voitelun syklejä. 

Koettelemuksia ja ristiriitoja, esteitä, menetyksiä – kaikki ne on suunniteltu kypsyttämään teidät 

Jumalan pojiksi ja tyttäriksi.”  

” Nämä ajat, mitkä näyttävät niin ankarilta teille, ovat itse asiassa aikoja, jolloin te kasvatte 

syvimmälle ja leveimmälle ja siksi niitä ei voida hypätä yli. Niin useat, jotka tulevat Minun luokseni, 

odottavat, että elämä tulee nyt olemaan aina kukkiva puutarha. Pian he huomaavat, että raekuuro 

tulee ja tuhoaa kaiken tunnissa, kuivuus aiheuttaa hitaan kuoleman ja elämän kuihtumisen, lumi 

täysin hautaa hedelmät ja kukat jääkerroksen alle.”  

”Se, mitä niistä myrskyistä ja karsinnasta tulee seurauksena, sitä ei tiedetä, ennen kuin keväällä. 

Monet teistä ovat nyt kevätajassa ja valmiita kantamaan tuoretta hedelmää. Mutta toisille, ei tule 

kevätaikaa, koska he hylkäsivät puutarhan ensimmäisen huolen merkin tullessa näkyviin. Tai 

asioiden, joita he harkitsivat, eivätkä halunneet tehdä. Minulla oli paljon heitä varten, mutta he 

eivät halunneet käydä läpi vuodenaikoja, joita kaikkien täytyy käydä läpi, kantaakseen tervettä 

hedelmää.”  

”Niin monet teistä ovat olleet täällä melkein alusta asti, ja te olette käyneet läpi monia 

vuodenaikojen syklejä – ja Minä tiedän, että tämä viimeisin oli vaikein. Mutta katsokaa, missä te 

olitte kolme vuotta sitten ja missä te olette nyt. Silloin puutarhanne oli läiskikäs, ja siellä oli vain 

joku kasvi siellä täällä. Mutta sen ajan jälkeen, se ei ole van kasvanut suuremmaksi vaan 

satoisammaksi ja siellä on herkkiä tuoksuja ja makeita hedelmiä ja se on täynnä elävää vettä. Tämä 

sen vuoksi, kun te kärsitte kuivuudet ja raekuurot, tornadot ja jopa hurrikaanit. Te ette hylänneet 

puutarhoja, koska me olimme niissä yhdessä ja te luotitte Minuun koko sydämestänne.”  

”Siispä Minä olen tuomassa teitä hedelmälliseen aikaan. Jotkut tullaan seppelöimään uusilla 

armoilla ja kyvyillä; toiset tulevat saamaan apua kitkemisessä ja oikeiden viljelykasvien 

istuttamisessa.”  

”Jotkut tulevat valmistelemaan maaperää, koska kaikki, mitä heillä oli puutarhoissaan, oli he itse ja 

lihansa ja niin meidän täytyi raivata maaperä ja kyntää syvältä. Te itkitte, kun nämä muutokset 

tulivat, mutta nyt rikkaan, mustan mullan ollessa varpaittenne välissä syvälle maaperään, te alatte 

innostua siitä, että mitä tästä puutarhasta tulee, uusine kukkineen, yrtteineen ja puineen.”  
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”Jotkut teistä ovat kokeneet ei-niin-hyviä lintuja ilmasta, pyyhältäen alas ja varastaen siemenet 

suoraan maastanne. Teidän täytyy olla erityisen valppaita, suojellen näitä hentoja versoja, kunnes 

ne juurtuvat ja suuntaavat ylöspäin aurinkoa kohti. Nämä ilkeät olennot tulevat, koska ne tietävät, 

että Minä olen istuttamassa kanssanne puutarhassa ja kaikki, mitä Minä teen, on uhka heidän 

pimeyden valtakunnalleen.” 

”Monet ovat jo oppineet olemaan varuillaan niiden varalta, jotka varastavat teiltä, niinpä te olette 

valppaina päivin öin. Versonne saavat nyt lehtiä ja yltävät ylemmäs aurinkoon saadakseen 

ravinteita. Mutta pahuuden prinssi ei ole tehnyt vielä kaikkeaan; hän valmistelee heinäsirkkoja ja 

kuoriaisia tuhoamaan ne versot, ja kuluttamaan suuremmat lehdet ja jättämään ne paljaiksi.”  

” Hän tekee tämän teidän vikojenne, kiintymyksienne, syntienne kautta – tehden teidät 

levottomiksi ja harhauttaakseen teidän ajatuksenne. Minä sanon teille, Minun rakkaat, olkaa 

varuillanne hänen tuhoavia enkeleitään; älkää antako synnille mahdollisuutta henkilökohtaisessa 

elämässänne. Muistakaa: Minun Sanani on aita, joka vartioi puutarhaa vuohilta ja tunkeutujilta, 

jotka tulevat elämään hennoilla versoilla ja jättämään jälkeensä käyntikorttinsa. Mieluummin, 

pysykää valppaina Sanassa ja puhukaa elämää ja suojelusta rajojenne yli. Älkää jättäkö 

puutarhojanne vartioimattomiksi. Alle tunnissa, pienet ketut ja korpit voivat ahmia hedelmät ja 

repiä hennot versot viinipuusta.” 

”Mikä on tapa numero yksi, jolla te jätätte puutarhanne vartioimattomaksi? Itserakkaus. 

Itserakkaus synnyttää kiintymyksiä, agendoita, taka-ajatuksia, kun taas veljellinen rakkaus 

synnyttää armeliaisuutta, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä ja halukkuutta palvella ilman palkkiota – 

muuta kuin Minun onnellisuuteni teihin – ja muiden hyvän tähden. Tämä todella on salaisuus 

kestävään onnellisuuteen ja rauhaan. Siellä, missä ei ole kiintymyksiä, siellä ei kamppailla 

suojellakseen ja varustaakseen, siellä on vain rauhallinen joki virtaamassa Minun armossani, 

kantaen teitä määränpäähänne.” 

”Niin kauan kuin te pysytte siinä paikassa, te olette turvassa. Mutta jos te pysäytätte veneen ja 

nousette siitä, te olette jälleen vihamielisellä maaperällä ja tulevaisuutenne on epävarma. 

Tukeutukaa Minuun, Minun Morsiameni ja tukeutukaa suunnitelmiin, joita Minä olen paljastanut 

teille. Älkää antako minkään vetää teitä toiseen suuntaan.”  

( Clare ) ”Herra, liittyykö tämä minun ääneni?” Minä kysyin Häneltä, koska aikaisemmin olin kuullut 

ihmeellisen nuoren miehen laulavan ja ajattelin ”Voi, minä mietin, että pitäisikö minun sisällyttää 

jotakin siitä tyylistä minun ääneeni?” 

Jeesus katsoi minuun ja Hän sanoi… ”Miten sinä arvasit?” 

Ja minä aloin puhumaan. Sanoin… ”Mutta…”  

Ja Hän sanoi… ”Olemmeko me kiistelemässä nyt?” 

”Clare, Minun pieni perhoseni, sinä viet Pyhän Kirjoituksen ”Missä näet hyvää, matki sitä” hieman 

liian pitkälle.”  

”Minä olen vakiinnuttanut Minun hyväni sinuun, sinun täytyy vain harjoittaa sitä, mitä Minä olen 

antanut sinulle, ei sitä mitä Minä olen antanut jollekin toiselle. Se olisi syrjähyppy armon virrasta, 

mikä on liikkunut hitaasti, mutta johdonmukaisesti. Näetkö lisäbonuksen, jonka saat, kun annat 

viestejä? Sinä saat ohjeita itseäsi varten, rakas.”  
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”Ole rauhassa, Clare. Sinä olet oikeilla jäljillä ja ei väliä miltä kukin kuulostaa, silti on kyse 

voitelusta. Minä tuen voitelemaan sinut sellaisena kuin olet, niin että voit tehdä sitä, mitä Minä 

olen luonut sinut tekemään. Älä välitä, tämä on vihollisen harhautustekijä.”  

”Siispä lopetellakseni sen, mitä Minä olen sanomassa, Minun Morsiameni, sinä et voi nähdä 

kauneuttasi niin kuin Minä näen sen. Sillä ensinnäkin, Minä näen sinut valmiina Taivaassa – ja mitä 

suloista tuoksua sinä levitätkään ympärillesi! Siispä, ”kun näet hyvää – matki sitä” on hyvä vain 

tiettyyn pisteeseen asti… Toisen lahjan tai identiteetin tavoitteleminen on tuhoavaa, eikä koskaan 

tule tuomaan sinulle tyydytystä.” 

”Siispä Minä pyydän teitä pysymään Elämän Virrassa – teidän elämänne virrassa, missä Minä 

kannan teitä Minun armoni virtauksissa, että te turvallisesti saavuttaisitte määränpäänne.” 

 ”Nauttikaa matkasta! Se on täynnä yllätyksiä ja ihmeellisiä voittoja. Luottakaa Minuun tässä, 

levätkää Minussa ja te tulette saapumaan turvallisesti määränpäähänne.” 

 

 

571. Jeesus sanoo… Aito synnintunto on lahja 

 
AITO SYNNINTUNTO ON LAHJA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Marraskuuta, 2017. 

( Clare ) Isä, pyydän anna meille hellät sydämet Sinun Poikaasi kohtaan, että me emme 

koskaananna Hänen odottaa pinnallisten ja tyhjien huvien vuoksi, vaan pikemminkin 

kunnioitamme sitä aikaa, joka on varattu Hänelle, ilman kompromisseja. Amen.  

No niin, minä laiskistuin tänään ja sallin mieleni vaellella pariin YouTube-videoon – yksi koski 

Cerniä ja yksi Nibirua, sitten toinen pysähdys, Ukrainan Kyky Kilpailu (Ukraine`s Got Talent). En 

tiedä teistä, mutta kun minä ajattelen esteitä, joita jotkut kilpailijoista voittavat päästäkseen 

esiintymislavalle, minua todella inspiroi olla omistautuneempi Herralle. Joka tapauksessa, se EI 

ollut kunnollista ajan käyttöä ja minä sallin itseni tuudittautua kuuroksi… enkä kuulostella Herran 

ääntä. Kun minä pääsen sellaiseen kuuroon tilaan, en kuule mitään. Todella, suurimman osan 

aikaa, minun korvani ovat avoimena Herralle. Kun joudun sellaiseen tilaan, minä tavallaan vaivun 

omaan maailmaani. Siispä, tulin Herran luo ehtoollisen jälkeen ja sanoin, ”Kuinka voin sanoa, että 

olen pahoillani, kun tunnen itseni niin ehtyneeksi. Niin hirveän ehtyneeksi?”  

( Jeesus ) ”Jopa silloin kun olet ehtynyt, Minä olen sinun kanssasi. Minä rakastan sinua ja pidän 

kiinni oikeasta kädestäsi – ja joskus, yli kaikkien odotustesi, Minä tulen viemään sinut Kunniaan. 

Mutta viime aikoina Minä olen kertonut sinulle, että älä ole niin ankara itsellesija nyt Minun täytyy 

kertoa sinulle, että ole vähän ankarampi itsellesi. Tarvitseeko Minun mennä selityksiin?”  

( Clare ) Ei, Herra. Minä ymmärrän sen.  

( Jeesus ) ”Ensimmäisestä ajatusten harhautumisen ja etääntymisen merkistä, jonka tiedät olevan 

Minun täydellinen tahtoni, pysäytä itsesi, Clare. Älä salli itsesi näytellä kuuroa ja tee se joka 

tapauksessa, pyydän. Sinä olet tuhlannut aikaa tänä iltana ja me olemme hukanneet armoja. 
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Meille on niin tärkeää, että sinä pidät keskittymisesi Meidän Tahdossamme, ei niissä asioissa, jotka 

tavoittavat sinun mielikuvituksesi.”  

( Clare ) Herra, Tunnen niin kuin Sinä kerran kerroit Ezekielille ja minulle – Sinä voit taivuttaa 

jousta, kunnes se katkeaa. Minä tunnen, että tarvitsin jotakin inspiraatiota tai ajatusten 

harhautusta. Jotakin vähän erilaista.  

( Jeesus ) ”Kyllä, Minä tiedän, Rakkaani. Mutta Minä haluaisin mieluummin valita sinulle ajatusten 

harhauttajat, kuin antaa vihollisen johdattaa sinua sokeasti, jolloin hän voi istuttaa asioita päähäsi 

ja ohjata sinut pois raiteiltasi. Ymmärrätkö sen?”  

( Clare ) Kyllä ja tunnen itseni tuomituksi. Minä olin väsynyt ja utelias ja annoin periksi, jopa vaikka 

tiesin paremmin. Ja nyt tunnen itseni niin ehtyneeksi. En tunne katumusta, mitä minun pitäisi, 

tehtyäni sen. 

( Jeesus ) ”Sellainen katumus, jota haluaisit tuntea, on lahja aitoon synnintuntoon. Aito 

synnintunto tarkoittaa, että sinä olet pahoillasi, että olet loukannut Minua. Sinä et ole päässyt 

siihen pisteeseen vielä.” 

”Se mitä puuttuu, on ymmärryksesi siitä, kuinka Minä odotan sinua ja kuinka sinä laitat Minut 

sivuun uteliaisuuden vuoksi… ja kuinka kovin epäkunnioittavaa se on. Sillä nimenomaisella 

hetkellä, kun sinä tiedät, että Minä odotan sinua, jätä se, mitä olet tekemässä ja tule Minun 

luokseni, Clare. Älä lykkää sitä. Minä en odota ikuisesti…” 

”Kuten Rakkaani Korkeassa Veisussa (=Laulujen Laulussa), sinä tulet sanomaan Minulle, ”Olen 

pessyt jalkani, likaisinko ne jälleen, aukaistakseni oven sinulle?” Hän sinä yönä,” Jeesus jatkoi, ”ei 

ollut Minun vierailuni arvoinen, vaan pikemminkin sai ansioita ennakkoluulojensa voittamisesta.” 

Ja se on Korkeassa Veisussa, Laulujen Laulussa, Kappale 5:1-8.  

Rakkaani sanoi… Minä nukuin, mutta minun sydämeni valvoi. Kuule rakkaani kolkuttaa: ”Avaa 

minulle, siskoseni, armaani, kyyhkyseni, puhtoiseni. Sillä pääni on kastetta täynnä, kiharani yön 

pisaroita. Olen ihokkaani riisunut; pukisinko sen päälleni enää? Olen jalkani pessyt; tahraisinko ne 

taas?” Rakkaani pisti kätensä ovenreiästä sisään. Silloin minun sydämeni liikkui häntä kohden; 

minä nousin avaamaan rakkaalleni, ja minun käteni tiukkuivat (=tihkuivat) mirhaa, sormeni sulaa 

mirhaa salvan kädensijoihin. Minä avasin rakkaalleni, mutta rakkaani oli kadonnut, mennyt 

menojaan. Hänen puhuessaan oli sieluni vallannut hämmennys. Minä etsin häntä, mutta en häntä 

löytänyt; minä huusin häntä, mutta ei hän minulle vastannut. Kohtasivat minut vartijat, jotka 

kaupunkia kiertävät, he löivät minua ja haavoittivat minut; päällysharson riistivät yltäni muurien 

vartijat. ”Minä varoitan teitä, te Jerusalemin tyttäret: jos löydätte rakkaani, mitä hänelle sanotte? 

Sanokaa, että minä olen rakkaudesta sairas.” 

Se on kaunis kuvaus Herran vierailusta.  

Jeesus jatkoi… ”Se todella on kirkon tila. Monet katsovat, että mitä he ovat tehneet, niin että he 

voivat levätä ja löytää helpotusta, mutta unohtavat vain kuinka pyhä Minä olen ja kuinka paljon 

kunnioitusta heillä tulisi olla meidän yhteisiä rukousaikojamme kohtaan. Tuttavallisuus voi 

kasvattaa halveksuntaa. Ja tällaisten kuin nämä, heidän ovelleen Minä en tule uudelleen.”  
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” Minun Morsiameni. Pystytkö olemaan tarkkaavaisempi, Clare? Vähemmän utelias? Vähemmän 

laiska? Nämä todella ovat sinun pitkään jatkuneita puutteitasi, Minun Rakkaani ja Minä tulen 

juhlimaan päivää, jolloin sinä jätät ne, etkä koskaan enää palaa niihin.”  

( Clare ) Herra, minun intohimossani miellyttää Sinua ja aloittaa muotokuva ja laulut, totisesti en 

ole viettänyt sitä aikaa mitä me molemmat tarvitsemme yhdessä. Sillä seurauksella, että minusta 

on tullut haalea ja minun pitää palata ensirakkauteni luo.  

( Jeesus ) ”Tämä on maailmanlaajuinen ongelma suurimmalla osalla Minun palvelijoistani. He 

tulevat niin innokkaiksi työn kauneuden vuoksi ja tunteesta, että heitä käytetään, he hitaasti 

vähentävät aikaansa Minun kanssani lyhemmäksi ja lyhemmäksi sovittaakseen sen heidän 

tarpeeseensa tuottaa. Näin ei saa olla sinun kanssasi, Minun Clareni. Sinä tiedät paremmin ja Minä 

olen iloinen, että sinä lopetat sen heti alkuunsa.”  

( Clare ) Jeesus, ilman Sinun Sydämesi Eläviä Vesiä minä kuolen sisältä… Sitten minun töistäni tulee 

kuolleita töitä. Kiitos Sinulle, ikuisesti, kärsivällisyydestäsi minun kanssani.  

Minun kasvoni olivat olleet alas luotuina koko keskustelun ajan, mutta Hän nosti minun poskeani, 

kunnes silmämme kohtasivat. Ne olivat niin haavoittuvat, että minä aloin tuntemaan syvää 

katumusta ja kyyneleet pulppusivat. Minä oivalsin, ”Hän odotti, mutta minä en tullut ennen kuin 

myöhään. Todella myöhään. Hän ei antanut minulle, sitä mitä minä ansaitsin, pikemminkin Hän 

hellästi nuhteli minua. Kuinka minä saatoin tehdä tämän Hänelle?  

Katsokaahan, Sydänasukkaat, kun minä kerron teille, että Hän valitsi minut, koska minä olin niin 

epäsopiva ja niin ala-arvoinen tähän työhön, te luulette, että minä vain yritän olla nöyrä. Mutta 

minä en ole. Minä näen tämän selvästi; minä en ole sen arvoinen.  

Siispä, jos te tunnette olevanne arvoton, älkää olko peloissanne, älkää olko kaukana Hänestä. 

Pikemminkin etsikää Häntä, kunnes te löydätte Hänet, ja särkekää sydämenne kuin pienen 

pullollisen kallista mirhaa ja kaatakaa se Hänen särkevän Sydämensä päälle. Lohduttakaa Häntä, 

Sydänasukkaat, lohduttakaa Häntä Hänen sydämensä syvyyksissä, kaikkien niiden puolesta, jotka 

tulevat sivuuttamaan jopa Hänen syntymänsä juhlinnan. 

( Jesus ) ”Nyt Minä voin antaa sinulle anteeksi, Clare. Sinä olet tuntenut kivun omassa sydämessäsi 

ja Minä annan sinulle anteeksi.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Jeesus. 

 

 

572. Jeesus sanoo… Ei ole mitään vaarallisempaa kuin Itsenäisyys & Ylpeys 

 
MIKÄÄN EI OLE VAARALLISEMPAA KUIN YLPEYS & ITSENÄISYYS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Marraskuuta, 2017. 

( Clare ) Jeesus, kiitos Sinulle, kun vartioit meitä kuin Silmäterääsi, etkä salli Ylpeyden saada 

tuhoavaa jalansijaa meissä.  
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Kiitos Sinulle, Herra, kun nöyrrytät minua. Minä pystyin tuntemaan, että minä tarvitsin sitä ja minä 

pyysin, että se olisi hellää, niin hyvin hellää – mutta silti aika tuomitsevaa. Sitten Sinä pidit minua 

lähellä sydäntäsi ja Sinä katsoit alas minuun sellaisella ymmärtämyksellä ja myötätunnolla. Kuinka 

ihmeellinen on Sinun Armollinen Sydämesi. Minä toivon, että voisin laulaa siitä ikuisesti.  

No niin, se oli yksi niistä päivistä. Sitä luulee olevansa menestyksen aallonharjalla…eikö vain? 

Kaikki, mitä minä tein olivat joko turhauttavia tai noloja epäonnistumisia ja minä pystyin 

tuntemaan Herran rakastavan käden vetävän minua takaisinpäin. Vaikka minun ei pitäisi olla 

nolostunut tai hämmästynyt, koska minä vain tein sen, mikä tulee minulta luonnollisesti, kun olen 

omillani.  

( Jeesus ) ”No niin, Minun Rakkaani, Minun Rakkain. Sinä kysyit ja se piti saada tehdyksi. Ja olen 

niin iloinen, että sinä kysyit, niin että se menisi ohi pian ja sinä voisit palata varmalle maaperälle, 

olemaan viimeisellä sijalla ja vähäisimpänä kaikista.”  

”Voi, mitä aarteita minä tulen välittämään sieluille, jotka tuntevat itsensä, kuten Minä tunnen 

heidät. Suurimmat lahjat, suurimmat aarteet niille, jotka tunnustavat todellisuuden siitä, ketä 

ovat, niille, joilla on viisautta kysyä, ”Näytä minulle, kuka minä olen Sinun silmissäsi, Herra.” Tämä 

on viisas pyyntö, jota Minä en ikinä koskaan kiellä.”  

”Rakkaat sielut, teillä ei ole mitään pelättävää siinä, että te näette, kuka te olette Minun edessäni 

– nyt, tässä hetkessä. Pelon pitäisi tulla silloin, kun te olette vältelleet aihetta ja pettäneet 

itseänne. Sen pitäisi aiheuttaa suurta sisäistä levottomuutta, koska te kuljette paperinohuella 

jäällä. Parempi on kävellä nöyryyden jäätiköllä kuin luistella ohuella ylpeyden, itsenäisyyden ja 

itsevarmuuden jäällä.”  

”Voi, Minun sieluni, kun te alatte tuntemaan sitä itsenäisyyden ”minä voin tehdä sen!” asennetta 

pulppuavan teistä esiin, juoskaa Minun käsivarsilleni ja pyytäkää Minua palauttamaan teidät 

todellisuuteen, ennen kuin Minun täytyy sallia vakava lankeaminen. Tehkää tämä aina Minun 

kanssani ja Minä tulen näyttämään teille teidän vikanne ja myöntämään teille katumuksen 

kyyneliä, anteeksiantaen teille aina. Kyllä, aina. Minä olen niin täynnä anteeksiantamusta ja uutta 

alkua teille.” 

( Clare ) Minä kysyin Herralta… No niin, minä ymmärrän tämän, Herra. Mutta sitten on aikoja, 

jolloin minun pitää tunnustaa… ”Minä VOIN tehdä tämän.”  

( Jeesus ) ”Sinulta jäi puuttumaan lauseen loppu, Clare: ”Kristuksen avulla, Joka vahvistaa minua.”  

( Clare ) Voi. Minä yleensä sanon sen tällä tavalla… Mutta minä tunsin jotakin erilaista, josta minä 

en pitänyt lainkaan. 

( Jeesus ) ”Kyllä, Itsenäisyyden hengen. Sinä voit sanoa oikeat sanat, mutta sinulla voi olla väärä 

asenne. Se tapahtuu silloin, kun sinulla on pala hampaissa ja alat juoksemaan sen kanssa, 

sivuuttaen kaikki varoituskyltit, ”Vaara edessä, silta poissa.”  

( Clare ) Jeesus, minä pystyin tuntemaan tämän, enkä pitänyt siitä ollenkaan – Fariseusten 

hapatusta. Siksi minä pyysin, ”Pyydän, auta minua. Minä tunnen ylpeyden ja itsenäisyyden 

pulppuavan ylöspäin minussa ja se tuntuu kauhealle.” Mutta, pyydän, ole hellä? Auta minut pois 

tästä synnistä. Se on Ylpeyden keinulauta, joka menee aivan liian ylös toiseen suuntaan. Se mitä 
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minä sillä tarkoitan, on että kun tuntee itsensä surkeaksi, hyvin usein sen ovat demonit käsin 

syöttäneet… ”Voi, sinä olet niin epäonnistunut.” Sinä olet ruma ja olet keinulaudan pohjalla.  

Sitten, kun saat takaisin rohkeutesi ajatella, sinä voit voittaa itsesi… No niin, ole varuillasi, ettet 

mene liian kauas ja ota itsenäisen hengen asennetta, nousten maasta liian ylös ilmaan 

keinulaudalla. Korkealla olemisen tunne on minun loppuni. Oikea tapa tehdä tämä on tulla Herran 

luo ja pyytää Häntä nostamaan sinut jaloillesi, minkä Hän aina tulee tekemään, mutta minulla on 

vika, että olen liian kiihkeä osallistumisessani siihen ja sitten voin langeta Ylpeyteen. Voi, kuinka 

minä vihaan sitä sanaa!  

Nyt minä voin todella tuntea, mitä Paavali tarkoitti, kun hän sanoi… ”Minä viheliäinen ihminen, 

kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?” Paavalin Kirje Roomalaisille 7:24.  

( Jeesus ) ”Clare, Minä tulen aina pelastamaan sinut tästä ”kuoleman ruumiista”. Aina. Koska Minä 

haluan sinun olevan vapaa. Ja kun sinä kuljet pää pystyssä, niin sinä olet vankeudessa – koska sinä 

et todella voi nähdä minne olet matkalla ja et voi lukea varoituskylttejäkään, ”Vaara, edessäpäin 

silta on poissa!” Ja aivan kuten Minä tulin Paavalin avuksi, Minä tulen myös sinun avuksesi.”  

” Minun Ihmiseni, ei ole mitään vaarallisempaa kuin itsenäinen, ylpeä asenne. Suurimmaksi osaksi, 

kun te teette työn perustuksia, teidät voidaan täyttää tällä hapatuksella ja se iskostuu 

perustukseen. Tämä tulee vaikuttamaan jokaiseen, jota palvelette ja teistä tulee vain jälleen uusi 

palvelija, joka tyrkyttää Ylpeyttä – joka tuhoaa Ruumiin ja tekee kirkot tyhjiksi Minun Hengestäni.”  

”Kun te avaatte sementtisäkin peläten ja vapisten ja alatte sekoittamaan siihen Eläviä Vesiä, jotka 

virtaavat sisältänne. Lähde olen MINÄ – niin että teillä olisi varma perustus, joka synnyttää 

pyhyyttä heissä, ketä te palvelette. Ne teistä, Minun rakkaat, jotka olette tunteneet niin kahlituiksi 

alas epäonnistumistenne vuoksi menneessä, olkaa hyvin, hyvin varovaisia tämän saastutuksen 

vuoksi, kun Minä kohotan teitä ylös. Jos on kyse siitä, että Minä teen tekemiset, te olette turvassa. 

Mutta jos te yhdenkään hetken ajaksi nostatte päänne ylös korkealle, juosten pala suussa; kaikki 

mitä te teette siitä asemasta, tulee olemaan alttiina epäonnistumiselle, kun te ette tule tietoiseksi 

siitä.”  

”Siispä, mitä Minä olen sanomassa?” Jeesus jatkaa. ”Olkaa rohkaistuja, koska Me voimme tehdä 

tämän yhdessä. Minä olen kutsunut teidät esiin. Te kuljette pelossa ja vapisten, koska te näette, 

että Minä kutsun teitä ja se on enemmän, kun mitä te voitte käsitellä. Te tiedätte tämän, syvällä 

sydämessänne.” 

”Hyvä. Nyt te tiedätte, Kuka on ruorissa ja kuka on konehuoneessa – eikä ole vaaraa, että te 

muuttaisitte tämän TEIDÄN lahjaksenne. Teidän palvelutoimeksenne. Teidän kyvyksenne. Se on 

Minun, alusta loppuun. Kokonaan Minun. Minä olen suunnitellut sen, varustanut ja 

voimaannuttanut sen. Ja te olette lähinnä hallinnoimassa voimavaroja ja tekemässä osanne Minun 

lähettiläinäni. Voi, pyydän – pysykää tässä mielentilassa ja Ylpeyden tuliset nuolet, jotka on 

ammuttu vihollisen jousilla, eivät löydä polttoainetta teissä, jatkaakseen palamistaan. Elävät Vedet 

tulevat sammuttamaan nuolet ja ne tulevat välittömästi sammumaan.”  

( Clare ) Nyt, tämä on todella mielenkiintoista. Minä sain juuri kortin… no niin, itse asiassa se on 

rhema-viesti nettisivulta: ”Siellä missä ei ole puuta, tuli sammuu.” Ja minä ajattelin, ”Mihin tämä 

liittyy? En voi kuvitella, että mihin tämä liittyisi?? No niin, nyt minä tiedän mihin se liittyy. Puu on 

Ylpeys. Siispä tuliset nuolet iskevät siihen ja ne vain räjähtävät Ylpeyden liekeistä.  
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( Jeesus ) ”Tämä todella on Jumalallisen palvelutoimen salaisuus. Me teemme tämän yhdessä ja 

sinä olet Minun nöyrä palvelijani. Suojele tätä totuutta kaikella mahdillasi, koska Saatana tulee 

epäonnistumaan yrittäessään upottaa Ylpeyttä sydämeesi. Jos olet tietoinen ja odotat sitä, sinä 

tuet olemaan valpas suojelemaan sitä.” 

 

 

573. Jeesus sanoo… SOTAA EI tule, mutta sotkuista tulee olemaan 

 
SOTAA EI TULE, MUTTA SOTKUISTA TULEE OLEMAAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. & 30. Marraskuuta, 2017. 

Ensimmäinen Viesti 29. Marraskuuta  

Jeesus aloitti… ”Teidän kaikkien pitää vakavasti vahtia kiintymyksiänne ja halujanne, eikä olla 

lihanne alaisia. Juhlapyhät tulevat olemaan, myrskyisiä niille, jotka eivät ole varautuneet. Laittakaa 

talonne kuntoon, omistautukaa uudelleen tärkeysjärjestyksenne tärkeimmille ja pysykää 

rukoilemassa.”  

” Älkää salliko viholliselle yhtään jalansijaa iskeä teitä vyön alle ja siirtää teitä pois annetusta 

toimeksiannosta, niin kuin hän teki Clarelle tänä iltana. Tämä oli suora isku hänen palvelutointaan 

kohtaan ja jos hän ei olisi katunut, seuraukset olisivat voineet olla hyvin vakavia.” 

” Älkää salliko itseänne suistettavan raiteiltanne millään, mikä saattaisi olla vastaan sitä, mitkä 

ovat Minun haluni teitä varten. Te ette ole samanlaisen syynäyksen alaisia, kuin hän on, mutta te 

tiedätte, että mikä elämässänne on sellaista, mitä Minä en halua teidän tekevän. Siispä pyydän, 

Minun kallisarvoiseni, välttäkää pahan tilaisuuksia. Älkää salliko vihollisen houkutella teitä 

ansaan.” 

”Ja vartioikaa itseänne hyvin huolellisesti. Toimeksiantoja on annettu juhlapyhien keskeyttämiseksi 

ja valtavan hämmennyksen luomiseksi. Hallituksessanne on menossa kriittisiä asioita ja ne vaativat 

vakavaa rukoilua, Minun Ihmiseni.”  

” Tämän maan hallinnasta on meneillään sota ja Minä tarvitsen sitä, että te kaikki menette 

rukoilupaikoillenne, paastoten ja anoen Minun Isääni, kansakuntanne puolesta.” 

”Teidän Presidenttinne on tuhoamassa aikaisemmin vallalla olleen pahan tässä kansakunnassa ja 

hän tarvitsee teidän rukouksianne, aivan kuten te rukoilitte hänen voittavan vaalit. Hän tekee 

kaiken vallassaan olevan tuodakseen tämän kansakunnan takaisin perustuslakiin ja Saatana tekee 

kaiken vallassaan olevan saadakseen hänet epäonnistumaan.” 

” Vihollinen haluaisi nähdä teidän juhlivan itsenne hemmottelulla juuri nyt; pyydän, älkää tehkö 

sitä. Pysykää timmissä kunnossa kuten Kristuksen sotilaat, jotka eivät uppoudu siviiliasioihin. Te 

ette tule pysymään valmistautuneina, jos te löysäilette. Pysykää rukouksessa, lukekaa Pyhiä 

Kirjoituksia, erityisesti rukoilemalla ja avaamalla kirjan siitä, mistä Minun Henkeni johdattaa teitä. 

Lukekaa rivien väleistä, ottakaa aikaa imeä se, mihin Minä olen kiinnittämässä teidän 

huomiotanne. Mietiskelkää sitä.”  
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” Älkää salliko minkään kansallisten tapahtumien ravistella teitä rukouksen perustuksiltanne. Ja 

ymmärtäkää, että tiettyjen tapahtumien täytyy tapahtua, oikaistakseen tämän kansakunnan sen 

pahuudesta, ylösalaisesta tilasta.”  

”Teidän presidenttinne ei kuivaa suota, hän kuivaa Suuria Järviä. Sillä, mitä hän tekee, on 

vaikutusta jokaiseen osavaltioon ja hän ravistelee tämän kansakunnan ilkeitä perustuksia. Hän 

tulee tekemään Amerikan suureksi jälleen, mutta ei ilman teidän rukouksianne. Hän tarvitsee teitä 

nyt enemmän kuin koskaan ennen. Älkää löysäilkö. Ottakaa päämääräksenne sydämessänne 

kieltää itsenne, nostaa ristinne ja taistella kansakuntanne puolesta.”  

” Tehkää se polvillanne.” 

”Minä lasken teidän varaanne voimaannuttaa hänet rukouksillanne ja paastoamisellanne. Älkää 

vaarantako terveyttänne. Paastotkaa viisaudella – yksinkertaisia asioita, kuten herkkuruokien 

vähentämistä, toisten palvelemista, älkääkä vetäkö huomiota siihen, mitä olette tekemässä 

Minulle, ellei teidän perheenne ole yhdistyneenä rukous aikomuksissa. Älkää aiheuttako 

erimielisyyttä tai kitkaa perheissänne juhlapäivien juhlallisuuksien aikana, koska he ovat eri tasolla 

teidän kanssanne.”  

”Mieluummin rakastakaa, palvelkaa ja pitäkää uhrauksenne yksityisinä, meidän välisinämme. Minä 

tulen tuomaan heidät mukanani Minun tielleni. Jos te yritätte tehdä sen itse, te vain työnnätte 

heitä kauemmas Minusta.” 

”Ja pyydän, muistakaa… Tämä juhla koskee Minun Syntymääni. Vaikka ajoitus ei ole oikea, aikomus 

keskittyä kiittämään Minun Isääni Hänen uhrauksestaan on se, mitä pitäisi korostaa. Tehkää 

parhaanne sisällyttää sitä mihin tahansa juhlaan, ilman että aiheutatte perheessä erimielisyyttä.”  

”Teidät tullaan tulevaisuudessa näkemään oikeamielisyyden pilareina perheissänne; sellaisena, 

joka pitää asiat kasassa ja jolla on suurta viisautta, jos te seuraatte Minun ohjeitani. Älkää antako 

minkään ravistella teitä siitä vakaasta päätöksestä, että pahuutta ollaan kumoamassa ja että se 

tulee olemaan sotkuista. Suurin lahja, jonka te voisitte saada Minulta, on saada kansakuntanne 

takaisin.”  

 

Viesti 30. Marraskuuta  

Jeesus aloitti… ”Sotaa ei tule. Minä annan teille siitä vakavan sanan. Ei sotaa. Tämä ei tule 

tapahtumaan; se ei voi tapahtua, koska Minun Isäni ei tule sallimaan sitä. Ei väliä, millaisen 

esityksen Kim pitää, hän EI ole Jumala. Hän voi ajatella olevansa, toisten yläpuolella oleva 

ylivoimainen olento, mutta todellisuudessa hän on hyvin pieni mies, housuissa, jotka ovat aivan 

liian isot hänelle ja ne ovat tulossa alas, paljastaen hänen alastomuutensa.”  

”Ja se on tosiasia.”  

”Tällä kertaa ei tule sotaa, Clare. Kuinka Minä voisin toteuttaa kaiken sen mitä on asetettu teidän 

ja kaikkien niiden ihmisten eteen, joita Minä olen tuonut tälle Kanavalle? Kuinka Minä voisin sallia 

sotaa tänä aikana?”  

”Kyllä, se sopisi Obaman suunnitelmaan täydellisesti, mutta ei Obamakaan ole Jumala, vaikka hän 

haluaisi julistaa itsensä sellaiseksi.”  
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”On aivan liian paljon tehtävää. Se on alkanut ja se tullaan saattamaan loppuun. Se, mitä Minä 

olen tehnyt ja olen tekemässä tämän maan kanssa, tulee täyttymään. Minä vain tarvitsen sitä, että 

te kaikki olette valmiustilassa ja rukoilette presidenttinne puolesta.”  

”Tämä on todellinen kriisi, ei pieni mies kuuman painikkeen kanssa. Hän on enemmän kuin 

säälittävä, Clare, niin paljon enemmän kuin säälittävä ja hänet tullaan siirtämään pois edestä. 

Myös korealaiset on aikataulutettu herätykselle. He ovat huutaneet apua ja Minun Isäni on kuullut 

heidät. Heidät tullaan todellakin lisäämään Valtakuntaan.”  

”Te voitte katsoa uutislähteitä niin paljon kuin haluatte. Tietenkään Minä en HALUA teidän 

katsovan! Mutta muistakaa, että Minulla on viimeinen sana.”  

”Olenko minä ollut sinun kanssasi näin pitkään ja koskaan pettänyt sinua? Olenko Minä sallinut 

sinun murskaantua hienoksi jauheeksi…”  

”…vain täysin huuhdellakseni sinut viemäristä alas, saattaa Minun palvelutoimeni huonoon valoon 

sinun kauttasi ja tuottaa pettymys kaikille heille, jotka ovat rukoilemassa sinun puolestasi ja 

uskovat, että Minä puhun sinun kauttasi? Tällaista Jumalaako sinä palvelet? Et varmasti. Edessä on 

vaikeita aikoja, mutta ei sotaa.”   

”Minä haluan,että jokaisella omistautuneella rukoussoturilla on tosiseikat tiedossa ja että tämä on 

ohi pian. Minä tarvitsen polvia maahan, tukemaan presidenttinne jokaista liikettä.”  

” NIIN PALJON riippuu rukouksesta.” 

 

 

574. Jeesus sanoo… Kuulukaa Minulle, EI Maailmalle 

 
KUULUKAA MINULLE… EI MAAILMALLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Joulukuuta, 2017. 

( Clare ) Herra Jeesus, pyydän, pidä meidät Sinun rauhassasi ja vapaina saastumisesta, kun 

maailma on niin täynnä kiusauksia juuri nyt. Amen. 

No niin, rakkaat Sydänasukkaat, Minulla on ollut aika kuivaa rukousrintamalla viime aikoina, mutta 

tänä iltana ylistyshetkessä Jeesus otti minuun yhteyden uudelleen ja me keskustelimme siitä, mikä 

oli vetänyt minua poispäin Hänestä viime aikoina. Minä kerroin Hänelle, kuinka kuivaksi minä 

tunsin itseni ja että minä kaipasin Häntä. 

Jeesus vastasi… ” Sinä olet ollut maailmassa, Clare. Se vetää sinusta sen suloisen hengellisen 

kuoren, joka suojelee sinua ja niinpä maailma laittaa henkenne ritilää vasten. Mitä enemmän aikaa 

te vietätte siellä, sitä enemmän te menetätte suuntautumistanne.”  

” Viisas kettuemo jättää pesänsä pakottavassa tarpeessa ja palaa kotiin välittömästi.”  

” Sinä viipyilet siellä, koska se on hämmentävää ja niin monet asiat vetävät mielenkiintoasi. 

Kallisarvoiset vauvat ja kissanpennut, kiehtovat otsikot ja kertomukset. Voi, se on niin 

viettelevää!”  
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” Sinä tiedät tämän, mutta jätät sen huomiotta, kun sinä menet ulos. Sinulla ei ole varaa jättää sitä 

huomiotta, koska se upottaa koukkunsa lihaasi ja kutsuu sinua takaisin uudelleen ja uudelleen. 

Sinulle on parasta rukoilla suojelusta sille ajalle, kun olet siellä, koska internetin voimat, 

näkymättömät internetin voimat,ovat psykologisesti hyvin voimakkaita. Voimat, joista sinä et tiedä 

mitään, mutta joille sinun sielusi altistuu. Sinä olet siellä, että se palvelisi sinua, mutta kun sinä 

kadotat jäljen siitä ja lankeat maailman humalluttaviin kuvitelmiin, sinä unohdat – ja silloin sinulta 

riistetään sinun hengellinen suojasi ja suojeluksesi.”  

” Mutta sinä olet tässä nyt ja Minä olen, voi niin onnellinen, kun saan sinut tähän Minun viereeni ja 

täysin tietoisena Minun läsnäolostani jälleen kerran, Clare. Minä haluan ennallistaa sinun rauhasi, 

sinun hengellisen puskurisi, sinun näkökantasi, sinun toivosi ja sinun ilosi. Sähköinen 

kohtauspaikka varastaa tämän sinulta, jos sinä viipyilet siellä. Demonit asuttavat nettiä, Clare. 

Muista, mitä Minä kerroin sinulle, kun sinä aloitit nettisivusi? ”Sinä olet menossa vihollislinjojen 

taakse”.” 

” Sinä olit niin haavoittuvainen. Kuka tahansa, joka työskentelee internetin kanssa, on. Salaisuus 

on asua Viinipuussa, eikä sallia itsensä oleilevan uteliaisuuksissa, edes hetkeäkään.”  

Tässä Hän siteeraa Johanneksen Evankeliumia, 15:4… ”Pysykää Minussa, niin Minä pysyn teissä. 

Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään voi 

kantaa hedelmää, jos ette pysy Minussa.”  

( Jeesus ) ”Sinun todella täytyy rukoilla suojelusta joka kerta, kun menet sinne. Minulla on 

enkeleitä asemissa, jotka eivät tee mitään, mutta haluaisivat auttaa sinua. Samaan tapaan, kuin 

sinä pyydät suojelusta unillesi, pyydä heitä suojelemaan sinua internetissä.” 

” Kiitos rukoilemisesta, Sydänasukkaat. Minun Isäni kuuntelee mitä tarkkaavaisemmin teidän 

pyyntöjänne. Pitäkää ne tarkkoina ja lukuisina, sillä Minun Henkeni puhuu teistä jokaisen 

sydämelle ja asettaa sinne elintärkeitä huolia teille esirukoiltavaksi niiden puolesta. Teidän 

rukouksenne toimivat.”  

” Niin paljon on meneillään kulissien takana, mistä te ette tiedä mitään juuri nyt, mutta 

tulevaisuudessa, te tulette näkemään korruption tulevan näkyville marraskuun 29. päivästä 

joulukuun 20.päivään. Nämä ovat avain päivämääriä muistaa, kun toimiin ryhdyttiin. Te tulette 

näkemään, että paljon minkä vuoksi te rukoilette juuri nyt, niihin on vastattu.Teidän on tärkeää 

nähdä tämä ymmärtääksenne, että TEILLÄ on merkitystä.” 

” Muistakaa myös keskittyä hyväksikäytettyihin lapsiin, myöskin, kun te rukoilette. Niin monet ovat 

saaneet elinikäiset haavat ja ne, jotka ovat Minun luonani, heillä on asiat paljon paremmin. 

Kuitenkin, teidän rukouksenne voidaan muuttaa armoiksi eloonjääneille, että useampi tulisi esiin 

paljastamaan nämä hirmuteot, että syylliset tuomittaisiin.” 

” Teidän Presidenttinne tekee juuri sitä, mitä Minä olen häneltä pyytänyt ja joka päivä hän tulee 

lähemmäs ja lähemmäs Minua, ymmärtää Minun tapojani ja Minun viisauttani. Tämä myös, on 

teidän rukoustenne ansiosta. No niin, ymmärtäkää, tämä on myös se vuodenaika, kun 

toimeksiantoja lähetetään, että saataisiin ihmiset hyötymään maailmasta, niin kuin hait 

ruokintavimmassaan. Jonkun ajan kuluttua ei ole enää omaatuntoa jäljellä ja sitä vain ostetaan, 

ostetaan, ostetaan. Varoita heitä, Clare. Antaminen on terveellisempää kuin omistaminen, 

jakaminen on palkitsevampaa kuin hamstraaminen, kohtuus on paljon parempaa kuin 
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ylenpalttisuus. Tiedä, että tämä on massiivinen toimeksianto niitä vastaan, jotka ovat lihan 

vallassa. Pyydän, Minun ihmiseni, kuulukaa Minulle, ei maailmalle.”  

( Clare ) Herra, minä tiedän, että Sinä yrität vallata minun sydämeni jälleen… mikä on ehdottomasti 

traagista, että olen vaeltanut niin kauas. Maailmaa jatkuvasti vetää minun huomiotani. Minä 

tiedän, että meidän on määrä rukoilla Presidentin puolesta, mutta se, mitä me olemme saaneet 

selville tähän mennessä, pysyy minun päässäni ja vetää minun huomioni harhaan, jopa 

rukouksessa. Se on niin hirvittävää. Jeesus, kuinka minä voin korvata välinpitämättömyyteni ja 

huolettomuuteni Sinulle?  

( Jeesus ) ” Clare, mitä Minä haluan juuri nyt, enemmän kuin mitään muuta, on sinun sitoutumisesi 

pysähtyä ja ollapalaamatta oksennuksellesi. Kuin koira, joka palajaa (=palaa) oksennukselleen.” 

Sananlaskut 26:11.  

( Clare ) Tämä on minun sydämelläni ja sydän on halukas, mutta liha on heikko. Kuinka minä voin 

ennakoida käytöstäni? 

( Jeesus ) ” Tukeudu Minuun. Löydä ilosi Minussa. Halveksi maailmaa ja sen tyhjiä lupauksia. 

Suuntaa huomiosi uudelleen, Minun Rakkain Clareni, suuntaa huomiosi uudelleen. Sinä olet juuri 

nyt mielen taistelussa, kuin on myös jokainen amerikkalainen uskova ja monet ympäri maailman. 

Tämä aika vuodesta, kun synnilliset liiallisuudet tapahtuvat ja niitä syöttävät kiroukset ja demonit, 

jotka tekevät parhaansa kääntääkseen pois ihmisten huomiot henkilökohtaiseen etuun, ahneuteen 

ja materialismiin.” 

” Mutta sinä et ole kummankaan vaikutuksen alaisena, jos valitset, että et ole. Se on täysin sinusta 

kiinni. Suuntaa huomiosi uudelleen. Minä tiedän, että se on vaikeaa, koska vihollinen ampuu 

nuolia sinua kohti melkein lakkaamatta. Rukoile sitä vastaan. Ota esille sota-aseesi, varmistu, että 

pelastuksen kypärä on varmasti kiinni. Kuinka sinä voit opettaa näitä asioita, mutta kun tulee 

niiden noudattamisen aika, sinä olet niin lamautunut?”  

( Clare ) Sinä olet oikeassa, Herra. Minun täytyy olla aggressiivisempi näitä hirviöitä kohtaan ja 

heidän vietteleviä tapojaan, maailman ansoituksien kanssa. 

( Jeesus ) ” Paljon enemmän aggressiivisempi. Ongelma on, että sinä olet yhä koukussa ja pantteri 

vetää sinua alas; sinä voit käsitellä ne molemmat rukouksella. Kun sinulla vielä on viehätystä 

maailmaan ja asioihin, se syö sinua, yrittäen saada sinua antamaan periksi – koska sille antaa 

voimaa demoni, jonka ainoa ajatus on kukistaa sinut. Sinä et tule kukistumaan, mutta kiusaus on 

yhä olemassa, koska sisälläsi on yhä viehätystä. Ja sen käsitteleminen on ajatusten 

harhautumista.” 

” Kun sinä tukeudut Minuun enemmän ja enemmän, Clare, se viehätys tulee haihtumaan ja 

tietenkin ahneus ja rahanhimo, jotka on laskettu vapaiksi, tulevat lakkaamaan pian Joulun jälkeen, 

ellei jo aikaisemmin, riippuen maailman tilanteista.”  

” Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, olkaa tietoisia vihollisen suunnitelmista saattaa teidät 

kuluttamaan rahaa tarpeettomasti. Se, mitä seuraa, kun te lankeatte, on syyllisyys ja velka. Teillä 

on hyvin todellinen vihollinen yllyttämässä teitä. Vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.” 

Jaakobin Kirje 4:7. 
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” Tietäen tämän, sinusta voi tulla paljon harkitsevampi sen suhteen, mitä sinä todella tarvitset ja et 

tarvitse. Pyydän, älkää vähätelkö Minun syntymäni juhlimista, tekemällä siitä materialistinen 

vapaa kaikille. Pyydän, kunnioittakaa Minua sen keskuksena ja opettakaa lapsillenne, 

esimerkillänne, pyhiä arvoja.” 

( Clare ) Herra, kuinka minä käsittelen Joulu koristeita ja adventti kransseja olematta 

maailmallinen? 

( Jeesus ) ” Pidä ne yksinkertaisina ja Minuun keskittyneinä. Minä en sanonut, ettetkö sinä voisi 

laittaa muutamia koristeita esille. Tämä on vuodenaika, jonka lapset muistavat, kun he kasvavat 

vanhemmiksi, olevan juhlallinen ja hyvin erityinen. Koska sinulla on lapsi talossa melkein joka 

päivä, ajattele häntä, kun laitat asioita esille. Kuitenkin pidä ne yksinkertaisina.” 

 

 

575. Jeesus selittää…  

Tuleva taloudellinen Romahdus USA:ssa on osa Minun Puhdistustani 

 
TULEVA TALOUDELLINEN ROMAHDUS USA:SSA ON OSA MINUN PUHDISTUSTANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Joulukuuta, 2017.  

( Clare ) Herra Jeesus, pyydän, välitä meille kaikille kansakuntamme ehdottoman kriittinen tila ja 

tarve syvään esirukoiluun ja paastoamiseen. Jeesus, päästä meidät pahasta, päästä meidän 

presidenttimme, meidän kansakuntamme ja maailma… Amen. 

Jeesus aloitti… ” Se kaikki ei tule tapahtumaan yhdessä päivässä. Aivan kuten kiinteistö kriisit, se 

tulee alkamaan yhtenä päivänä ja yhtenä päivänä loppumaan, useita kuukausia myöhemmin. 

” Tämä on osa Minun puhdistustani tälle kansakunnalle. Tämä on herätys Minun ihmisilleni, jotka 

istuvat aidalla. On aika saada sielunne järjestykseen. Tässä ei ole kyse vain rahasta, vaan 

rappeutuneista ihmisistä, jotka ovat unohtaneet Minut. Enää ei tule yksi ryhmä kristittyjä olemaan 

elossa ja toinen ryhmä kuollut. Hengellisesti siis.”  

” Pikemminkin, tämä tulee ravistelemaan kuoleman ja penseyden,haaleuden heistä, herättämään, 

kiinnittämään huomion ja reagoimaan Minulle.”  

” Se ei tule olemaan kaikki niin tuhoisaa kuin ensiksi ajattelette, koska se on totta: teidän 

presidenttinne odottaa tätä tulevaksi ja on varautunut siihen. Tämä ei tule yllättämään häntä.”  

” Vaikka media tulee yrittämään syyttää häntä, se ei kestä kauan ja se ei tule estämään häntä 

tuomasta rikollisia oikeuteen. Se tulee hämmentämään ihmiset, mutta vain vähäksi aikaa.” 

” Rukoilevat kristityt pitävät tätä kansakuntaa yhdessä. Voi, Minun sydäntäni särkee niiden 

puolesta, jotka eivät tiedä paremmasta ja ovat olleet niin laiskoja, kieltäytyneet lukemasta ajan 

merkkejä. Voi, kuinka Minuun särkee ja sattuu heidän puolestaan. Se todella on karski keino tuoda 

heidät tietoisiksi, sillä he ovat valinneet nukkua, vaikka heidän olisi pitänyt olla tietoisia monista 

asioista.”  



 
170 

 

” Tämä, valitettavasti, käy yksiin keskiluokkaisen, liberaalin elämäntyylin kanssa, kuten myös 

vanhahkojen, eläkkeellä olevien kanssa; he eivät keikuttaneet venettä, vaan vain sopeutuivat 

myötämielisyyden muottiin, laskien eläke-etujaan.”  

” Perheitä tullaan kutsumaan tukemaan omia vanhempiaan, laittaen heille uuden taakan. Tämä 

myös on Minun suunnittelemaani, herättääkseni heidät itsekkäästä elämäntyylistään ja vetääkseni 

heidät armeliaisuuden ja välittämisen sydämiin, jopa niin kuin Pyhät Kirjoitukset neuvovat.”  

” `Kunnioita isääsi ja äitiäsi`- tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus - `että menestyisit ja 

kauan eläisit maan päällä.` Kirje Efesolaisille 6:2-3. 

” Clare, tämä on vain väliaikaista. Kaikki tulee palaamaan entiselleen muutamassa kuukaudessa; 

ajoitus riippuu paljon teidän rukouksistanne. Kaikista rukouksistanne.” 

” Minä en halua teidän ajattelevan, että tämä on loppu. Tämä EI ole loppu; se on väliaikainen 

mukautuminen ja korjaus materialismin yhteiskuntaan. Te tulette toipumaan, kaikki tulevat 

toipumaan, mutta se tulee olemaan vaikea siirtymä.”  

 

” Minä haluan vain teidän olevan valmistautunut tekemään, mitä voitte, kaikkien asiaan liittyvien 

hyväksi, pitääksenne tämä missio pystyssä, kun siirtymä on meneillään. Tulee olemaan pyhyyden 

ja varallisuuden elpymistä, niin että jos se hoidetaan hyvin, se tulee kestämään aikamoisen 

ajanjakson. Kuitenkin ihmiset tulevat unohtamaan Minut jälleen, ja se tulee olemaan lopun alku.” 

” Minä haluan, että te olette rohkaistuneita. Minä haluan teidän rohkaisevan toisia, varoituksen 

kera. Hekin voivat ottaa useita askelia.” 

 ” Kaikkein tärkein on rukous ja tuki Presidentillenne – hän ei tule johdattamaan teitä harhaan. 

Hän tulee johdattamaan teidät pois tästä romahduksesta, jos te rukoilette ja seuraatte häntä. 

Rohkaiskaa muita seuraamaan häntä ja pysymään rukoilemisessa. Paljon tulee riippumaan siitä, 

kuinka paljon te pysytte rukoilemisessa, paastoamisessa ja antamisessa.”  

” Tämän siirtymän aikana suurkaupungit ovat vaarallinen paikka olla, mutta sellaista mellakointia 

ja hulinaa, kuin te kuvittelette, ei tule olemaan.”  

” Tulee olemaan hidasta, kasvavaa lamaa, kunnes järjestelmä korjaa itsensä. Se tulee tekemään 

reiän presidentin talouteen, mutta asiat tulevat palaamaan ennalleen.”  

” Kuten Minä olen kertonut aikaisemmin. Levätkää Minussa. Luottakaa Minuun. Se ei tule olemaan 

niin traumaattista, kuin mitä jotkut ovat esittäneet sen olevan, ketkä haluavat myydä juoniaan.” 

” Siitä huolimatta käteisenne muuttaminen kullaksi on silti hyvä tehdä, kunnes järjestelmä korjaa 

itsensä.” 

 

 

576. Jeesus sanoo… Pahat päivät ovat edessäpäin, mutta ne ovat lyhytaikaisia 

 
PAHAT PÄIVÄT OVAT EDESSÄPÄIN… MUTTA NE OVAT LYHYTAIKAISIA  
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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. & 15. Joulukuuta, 2017. 

Jeesus, meidän toivomme on Sinussa, meidän voimamme on Sinussa ja Sinä elät meissä. Auta 

meitä muistamaan, että maailmassa meillä tulee olemaan murheita, mutta että olisimme 

turvallisella mielellä, sillä Sinä olet voittanut maailman. Amen. 

Jeesus aloitti… ” Pysykää lujina. Pahat päivät ovat edessäpäin, mutta ne ovat lyhytaikaisia. Minä 

odotan teidän, Minun morsiameni, seisovan luottavaisina Minussa ja olevan rohkeuden ja uskon 

lähettiläitä ristiriitojen ja menetysten edessä. Teidän elämänne eivät ole riippuvaisia siitä, mitä te 

syötte, missä te elätte, mitä te puette päällenne tai millä te ajatte. Ne riippuvat sisäisestä 

ratkaisusta ja rehellisyydestä, niin että te ette vajoa alas mutaan, kun vaikeat tilanteet haastavat 

teitä.” 

” Minä tulen olemaan teidän kanssanne tulevina kuukausina ja Minä tulen jatkamaan teidän 

hiomistanne ja täydellistämistänne, kun me kiipeämme vuorta yhdessä. Jotkut teistä tulevat 

voimakkaammiksi, toiset tulevat jäämään tien poskeen. Mikä tahansa teidän valintanne on, 

muistakaa, että te olette silti Minun ja Minä en tule koskaan hylkäämään teitä tai jättämään teitä 

oman onnenne nojaan.” 

” Minä olen teidän kanssanne, jopa kun teidän täytyy nousta puhdistuksen tulista. Minä olen silti 

teidän kanssanne.”  

” Kuten Minä olin silti sinun kanssasi Clare, kun sinä kamppailit sen paheen kanssa tänä iltana. 

Joskus sinun täytyy mennä takaisin mutalätäkköösi monta kertaa, ennen kuin sinä väsyt olemaan 

likainen.” 

” Minun Tyttäreni ja Poikani, Minun Morsiameni ja Ystäväni, koskaan ei ole hetkeä, jolloin Minä en 

ennakoisi teidän sielunne liikkeitä ja tarjoaisi poispääsyä kiusauksista. Koskaan ei ole hetkeä, 

jolloin Minä nostaisin käteni ilmaan ja sanoisin, ”Se on siinä! Minä en ole enää tekemisissä sinun 

kanssasi! Mene omaa tietäsi”.” 

” Ei, Minä en koskaan ota avioeroa Minun vaimostani. Minä en koskaan jätä Minun perhettäni. 

Pikemminkin, Minä annan heille mahdollisuuden ottaa hengähdystauon – niin, että he voivat 

nähdä, mitä tai kenet he ovat valinneet ottavan Minun paikkani heidän elämässään. Useimmille 

tulee aika, jolloin he näkevät selvästi sen, mitä he eivät voineet nähdä aikaisemmin, koska 

vihollinen sokaisi heidät – vihollinen heidän omissa intohimoissaan – että mitä he tulevat 

menettämään, kun he kääntyvät juoksemaan idolinsa, epäjumalansa perään. Monille se tapahtuu 

heidän kuolemansa hetkellä ja sitä käytetään heitä vastaan, kääntämään heidät epätoivoon, niin 

että he tulevat menemään Paholaisen mukaan.”  

” Siispä sinä näet, Minun Clareni, Minä ymmärrän – vaikka se loukkaakin Minua. Minä tiedän sinun 

viitekehyksesi, milloin sinä seisot ja milloin sinä lankeat ja Minulla on kaikki varotoimet niitä 

varten, Minun Rakkaani. Tule aina takaisin, Clare. Älä koskaan löydä kiveä, jonka alle piiloutua; tule 

aina takaisin. Muista, että sinulla on ilkeä vihollinen kyttäämässä sinua ja kyllä, sinun kaikkein 

paras suojauksesi on nöyryys.”  

” Minun rakkaat, ei väliä, mitkä teidän vikanne ovat, Minä suojelen teitä monia, monia kertoja, niin 

että te ette lankea niihin takaisin. Kuitenkin, jos te katsotte nenänvarttanne pitkin alaspäin 

kehenkään, Minä vedän suojaukseni ja jätän teidät omillenne, niin että te tulette oppimaan, juuri 

kuinka heikkoja te olette ja että te ette koskaan, koskaan arvostele ketään.”  
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” Kyllä, nöyryys on valtava suojaus.” 

” Minä siunaan teidät nyt rohkeudella, kestävyydellä ja rehellisyydellä seisoa kaikkien myrskyjen 

läpi ja olla Minun uskollisia todistajiani.”  

 

Viesti 15. Joulukuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ”Clare, Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin, että tämä on testi. Minä haluan 

paljastaa, mikä on kätkettynä Minun Morsianteni ja Minun ihmisteni sydämiin. Mikä parempi aika 

olisi tehdä se, kuin kun taloudellinen kriisi on ilmassa?”  

” Minun kultaset Morsiameni, te, jotka olette valinneet levätä Minussa, te olette valinneet 

viisaasti. Te, joille Minä olen uskonut köyhien muonittamisen ja jotka ovat totelleet, ovat myös 

tehneet viisaasti. Kun varallisuus kasvaa, te olette asettamassa sydämenne Minuun ja Minun 

tarpeilleni. Tämä on todella ihailtavaa.”  

” Mutta niille, jotka ajattelevat, että tämä on tilaisuus liittyä ”talosta taloon” – voi teitä, Minä 

sanon. Sillä te ette ole varustautuneet sitä päivää varten, jolloin te tulette seisomaan Minun 

edessäni ja tekemään tiliä siitä, mitä Minä olen sallinut teidän ansaita. Te ette ole keränneet tätä 

omaisuutta omillanne. Minä olen suojellut teitä monilta tuhoilta, odottaen vain näkeväni, milloin 

teidän sydämenne kääntyisi maailmallisesta voitontavoittelusta, maasta, omaisuudesta, kullasta, 

hopeasta – Minuun ja niihin, joiden itkuja Minun täytyy kestää joka päivä, kun heidän lapsensa 

kuolevat nälkiintymiseen.” 

” Minä olen odottanut ja odottanut ja Minä olen yhä odottamassa. Jokainen päivä menee ohi ja 

nämä lapset huutavat – ja Minä odotan. Teistä on kirjoitettu, ”Hopeansa he viskaavat kaduille, ja 

heidän kultansa tulee heille saastaksi. Heidän kultansa ja hopeansa eivät voi heitä pelastaa Herran 

vihan päivänä, eivät he sillä nälkäänsä tyydytä eivätkä vatsaansa täytä; sillä siitä tuli heille 

kompastus syntiin.” Hesekiel 7:19.  

” Mikä tässä on viesti? Te olette kerryttämässä varallisuutta. Mutta sinä päivänä, kun Minä otan 

Minun Palvelijani ja uskolliset Morsiameni Maapallolta, teidän kultanne ja hopeanne tulevat 

muuttumaan arvottomiksi ja te tulette olemaan niin murheissanne, että te ette voi sietää sitä 

näkyvissänne, sillä minä olen jättänyt teidät jälkeen. Ja nyt te kohtaatte Pedon ja teidän 

varallisuutenne tulee olemaan merkityksetöntä, ellette te ota Merkkiä.”  

” Minä annan teille mahdollisuuden nyt uudistaa elämänne. Lopettakaa eläminen yksinomaan 

itseänne ja perhettänne varten ja harkitkaa Minun tarpeitani myös. Ei ole liian myöhäistä teille, 

mutta se päivä on tulossa, kun se tulee olemaan liian myöhäistä ja te tulette olemaan 

pöyristyneitä itsekkyytenne seurauksista.”  

” Kun tuntee Minun Sydämeni, tuntee Minut; Minun Sydämeni tunteminen tarkoittaa, että tuntee 

kipua köyhien puolesta ja niiden puolesta, joilta on kielletty oikeudet.”  

” Tässä häämöttävän muutoksen tilaisuudessa, monien sydämet on paljastettu. Minä annan teille 

toisen mahdollisuuden harkita tapojanne ja tehdä muutos ja harkita Minun tapaani.”  

” Siunattuja olette te, jotka olette uskollisia Maapallon asioissa, sillä Minä tulen tukemaan teitä 

olemaan uskollisia niissä suuremmissa asioissa.” 
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577. Jeesus sanoo… Me emme ole vielä ohittaneet kriittistä pistettä 

 
ME EMME OLE VIELÄ OHITTANEET KRIITTISTÄ PISTETTÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. & 21. Joulukuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Sinun ihmisesi ovat rukoilemassa ja siitä syystä he tulevat menestymään – ja Minä 

en tarkoita rahallisesti. Minä tarkoitan huolista vapaata elämää. Sellaisista huolista, jotka valtaavat 

ihmiset, kun epäoikeudenmukainen ihminen hallitsee.”  

” Olkoot epäoikeudenmukaiset raivattu tieltä. Antakaamme heidän nähdä oikeudenmukaisuuden 

näyn toteutettavan. Antakaamme heidän laittaa toivonsa Minuun uskon ja hyvien töiden ajaksi. 

Minä olen lähettänyt enkeleitä edeltä ja he ovat kääntämässä pahojen kassalippaat ja he tekevät 

tyhjiksi pahojen ihmisten juonet ja itse asiassa he laittavat alulle sitä, mikä on oikeamielistä ja 

hyvää maassa.”  

” Mutta lisää rukouksia tarvitaan; tämä ei ole aika perääntyä.” 

” Moniin pimeisiin ihmisiin ja pimeisiin paikkoihin Oikeudenmukaisuus ei ole vielä koskettanut ja 

Minä toivon, että KAIKKI heidät syrjäytettäisiin ja korvattaisiin miehillä ja naisilla, jotka ovat Minun 

oman sydämeni mukaisia. Minä haluan nähdä, että oikeutta jaetaan ja toteutetaan ehdotuksia 

pelastaa heikkoja ja avuttomia, vanhuksia ja loukkaantuneita, nuoria ja äitejä. Yhteiskunta, joka on 

täynnä oikeudenmukaisuutta ja missä korruptio ei ole normi, missä korruptiota ei suvaita tai 

selitellä olemattomiin.”  

” Tämä on Minun Sydämeni mukaista, Clare, ja tämän takia te rukoilette. Joka ilta Minä laitan 

sinun sydämeesi juuri sen asian, joka on Minun edessäni ja tarvitsee rukousta eniten. Rukouksia 

pahojen lääkefirmojen puolesta, rukouksia, että lopetettaisiin saastutus, alumiinin laittaminen 

ympäristöön ja ilmastokontrolli. Nämä olivat tätä iltaa varten. Kaikki nämä asiat ovat pahoja, 

pahoja asioita – kuitenkaan kaikkia ei voida ratkaista ennen kuin Minä tulen vakiinnuttamaan 

oikeudenmukaisuuden Maapallolle.”   

( Clare ) Herra, minä olen hieman hämmentynyt tästä rauhan ajasta, jonka Sinä haluat tuoda 

Maapallolle ja kuinka Koettelemusten Aika tulee alkamaan?  

( Jeesus ) ” Clare, pahoja ihmisiä tulee yhä olemaan olemassa, mutta tulee viemään aika kauan 

aikaa järjestää uudelleen heidän paha tietoverkkonsa. Kaikkein tärkeintä ovat rukoilevat ihmiset, 

jotka tukevat hallintoanne ja maailman hallintoja rukouksilla.”  

” Kun vauraudesta tulee niin ajatukset muualle kääntävää, että rukous jää takapenkille, silloin 

teidän tulisi alkaa valvomaan ja tekemään huomioita. Runsauden häiriötekijä tulee jälleen 

kukistamaan tämän kansakunnan, koska ihmisluonnon mukaista on laiskistua vauraudessa.” 

” Tämä on jotakin, jota teidän presidenttinne täytyy oppia. Käännekohta on aina kulttuurin 

huipulla; huppukohta tulee, sitten putoaminen alapäin.”  

” Clare, Minun sydämeni on muslimeiden puolella. Kaikki, mitä nämä pahat hallitsijat ovat tehneet 

asettaessaan kulttuurin kulttuuria vastaan, uskon uskoa vastaan, se on vain tullut takaisin heidän 
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kasvoilleen, koska nyt he ovat valmiita harkitsemaan kristillisyyttä. He ovat pelanneet shakkia ja 

hävinneet ja nyt Minä tulen kutsumaan kaikkia ihmisiä Itselleni ja miljoonat sielut, jotka olisi 

menetetty – kun Saatana pelaa voittaakseen – tullaan tuomaan kotiin Minun rakastaville 

käsivarsilleni.” 

” Voi, kuinka ihmeellisiä ovat ne päivät, kun menetetyt vastaanottavat Minut sydämiinsä ja koko 

Taivas juhlii!”  

” Siispä, näettekö, te ette rukoile vain kansakuntanne rauhan puolesta, vaan ympäri maailman – 

että jokainen maa heräisi ja antaisi kenkää epäoikeudenmukaisille hallitseville voimille ja hoitaisi 

köyhiä ja haavoittuvia joukossaan.”  

” Ja erityisesti muslimi väestölle annetaan uutta toivoa. Englanti on tragedia ja sen ainut toivo on 

herätys, uskon elpyminen. Tähän Minä on asettanut sydämeni, kuitenkin on paljon epäjärjestystä 

ja vastustusta. Kuten Minä olen näyttänyt sinulle aikaisemmin, että moskeijat ovat pahan 

pesäkkeitä.” 

” Kyllä, paljon haittaa on tehty tarkoituksellisesti tämän kansakunnan ihmisille. Petos petoksen 

jälkeen, että tuhottaisiin kulttuuri ja asetettaisiin rotu toista rotua vastaan, sallien muslimi uskon 

lisääntyä nopeasti sekä ihmisten määrässä että vaikutusvallassa, siihen pisteeseen asti, että 

epäoikeudenmukaiset lait ottavat vallan kasakunnasta.”  

” Se on uskomaton irvikuva, mutta monet ihmiset ovat kääntyneet pois Minusta ja tuoneet tämän 

itselleen. Kun he palaavat järkiinsä ja takaisin Minun luokseni, muutos tulee olemaan mahdollinen. 

Mutta siihen asti, paha tulee lisääntymään nopeasti ja leviämään.”  

” Minun sydämeni mukaista on, että kaikki ihmiset huomaisivat tarpeensa Minuun ja hylkäisivät 

väkivallan tiet, että Minä voisin tuoda heidät Minun Rakkauden ja Oikeudenmukaisuuden 

Valtakuntaani. Ilman rakkautta oikeudenmukaisuus on vain illuusio. Nämä ovat pahan päiviä, 

kuitenkin toivoa täynnä.” 

” Jatkakaa, Minun rakkaat Sydänasukkaani. Jatkakaa rukoilemista. Ja jos te ette tunne taakkaa 

ehtoollisvalmisteluiden aikana, pyytäkää sellaista ja Minä tulen antamaan sen.”  

***  

Viesti Joulukuun 21.pv. 2017 

Jeesus aloitti… ” Me emme ole vielä ohittaneet kriittistä pistettä, Clare. Minä tarvitsen yhä kaikkea, 

mitä sinä ja sinun ihmisesi voitte tarjota Minulle. Tilanne on niin hyvin kriittinen ja Minä lasken 

Minun valittujeni rakkauden ja lojaalisuuden varaan, että te tuette tätä ja tuotte sen erinomaiseen 

lopputulokseen.”  

” Kun Minä olin valmis ottamaan teidät Taivaaseennostossa viime vuonna, niin monet kaipasivat 

Minua ympäri maailman; hämmentyneinä, rikkinäisinä, yksin, sotien tuhoamina, uskonsa 

ristiriitojen tuhoamina. Olisi ollut hyvä aika päätellä se.”  

” Mutta Minä näin, että amerikkalaiset olivat alkamassa heräämään torkkumasta. Yllättävää kyllä, 

monet olivat alkamassa kuuntelemaan sitä, mitä he aiemmin pitivät ”epätavallisena salaliitto” 

kuvitelmana.” 
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” Oli vain niin paljon todistusaineistoa tullut esille tuomita syylliset heidän mielissään. Sinä et ole 

ainoa, joka näki omahyväisen virneen Bush Nuoremman kasvoilla. Monet katsoivat sitä ja 

ihmettelivät, ”Miksi tämä mies ei ole surun murtama, miksi hän hymyilee… tai vähintäänkin yrittää 

tukahduttaa hymyä?” Se kosketti monia epäilyllä. Oliko hänellä ennakkotietoa tästä tapauksesta? 

Saiko hän jotakin kieroutunutta iloa sen onnistumisesta? Totuus tulee valoon, mutta Minä 

tarvitsen teidän rukouksianne, että varmistetaan langettavat tuomiot.” 

” Tämä on erittäin tärkeä asia amerikkalaisille. Koko asia tehtiin sosioekonomisista syistä, että olisi 

tapettu monia teidän maanne hienoimmista sotilashenkilöistä väärennetyssä sodassa ja että olisi 

laitettu polvilleen muut. Ja ajettu jotkut itsemurhaan, toivottomaan epätoivoon. Ja mitä luulette 

heidän ajatelleen, kun he näkivät amerikkalaisia aseita vihollistensa käsissä? Kyllä, se särki heidän 

sydämensä. He olivat täynnä ristiriitaisuuksia, eivätkä ymmärtäneet mitä näkivät. Laittoiko 

Washington heidät sinne tarkoituksellisesti tappaakseen heidät?? Miksi? Miksi asiassa oli niin 

paljon ristiriitaisuuksia?”  

” Menemättä suuriin syvyyksiin, on vielä monia vapaina, jotka pitää tuoda oikeuteen ja Minä 

pyydän rukouksia, että heidät vangittaisiin ja tulevat operaatiot, kuten raiteiltaan suistettu juna, 

tultaisiin välttämään.” 

” Se on hyvin vakavaa, Minun ihmiseni, hyvin vakavaa. Ja rukous tulee heilauttamaan heilurin niin, 

että menestys ja oikeudenmukaisuus tulevat tapahtumaan. Pyytäkää Minulta taakkaa ja Minä 

tulen antamaan sen teille.”  

” Minä tiedän, että joillakin teistä on suuria menetyksiä perheissänne – kovaa sortoa, sairautta ja 

uhkaavia vaikeuksia versoo kaikkialla ympärillänne.” 

” Nämä eivät ole vain Satanistien hedelmiä, he jälleen juhlivat pahoja tekojaan, mutta ne on myös 

sallittu, koska Minä tarvitsen uhrauksia hillitäkseni tätä kuolettavaa syöpää, ainakin toistaiseksi, 

hallinnossanne.”  

” Näetkö Clare, pahuuden kattavuuden Maapallolla? Eikö olekin Armon ihme, että Maapallo ei ole 

tuhoutunut Minun Isäni vihassa? Siksi, että on vielä viattomia ja menetettyjä, jotka huutavat apua 

ja suuri puhdistus on käynnissä Muslimiyhteisössä – mikä tulee lopulta johtamaan 

massaherätyksiin, joista jotkut ovat jo alkaneet.”  

” Sillä välin maailma on muutoksen ja epävakauden tilassa. Tämä on pidätysten lisäksi, joita 

tapahtuu ympäri maailman, pahuuden puhdistamiseksi ja lapsikaupan reittien tukkimiseksi.”  

” Teidän rukouksillanne on saavutettu paljon.”  

” Kuten sinä muistat, Minä sanoin sinulle, että tarkastele 20. päivänä muutoksia, joita on 

tapahtunut, koska te olette rukoilleet ja paastonneet. Nyt Minä kerron teille jälleen kerran, 

palatkaa polvillenne. Minä tarvitsen sitä, että te palaatte polvillenne, ettei tästä vuodenajasta tule 

toistaiseksi suurinta tragediaa.” 

( Clare ) Entä tuleva pankkitoiminnan muutos. Täytyykö meidän laittaa ruokaa varastoon? 

( Jeesus ) ” Pitäkää huomionne rukouksessa ja näiden rikollisten tuomisessa oikeuteen ja Minä 

tulen suojaamaan teitä kaikkia. Te olette kuninkaallinen papisto, valittu sukupolvi – ja Minä luotan 

teidän rukoustenne varaan. Jopa teidän kuuntelevien korvienne joukossa on heitä, jotka yrittävät 

estää teitä rukoilemasta ja rakentavat kaikenlaisia tapahtumia ja esteitä teille, ettei teillä olisi sitä 
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aikaa mitä tarvitsette. Olkaa varautuneita tekemään päätös, että te ette tule tekemään 

kompromissia ja olkaa varmoja sitoutua rukoilemaan näitä asioita vastaan intohimolla.”  

” Te olette tehneet hyvin, Minun ihmiseni. Pyydän, jatkakaa paastoamista, tarjotkaa uhrauksia ja 

rukoilkaa intohimoisesti loppua tälle pahojen sielujen tietoverkolle. Minä olen todella teidän 

kanssanne tässä. Rukouksen kautta, Me tulemme saamaan voiton.” 

 

 

578. Jeesus puhuu Lapsikaupasta, Rukouksesta,  

Trumpista, Obamasta & YK-Joukoista 

 
JEESUS PUHUU LAPSIKAUPASTA, RUKOUKSESTA, TRUMPISTA, OBAMASTA & YK JOUKOISTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. & 22. Joulukuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Minä haluan, että te hengellisesti adoptoitte lapsikaupan uhreja. Te olette hyvin 

tietoisia viattomien lapsiparkojen hirvittävistä kidnappauksista, myymisestä ja kauppaamisesta 

kautta maailman monissa paikoissa. Heitä ei vain viedä heidän vanhemmiltaan ja sisaruksiltaan, 

mikä on itsessään tarpeeksi terrorisoivaa. Mutta myynnin jälkeen, heidät hakataan pahoin, että 

heidät saataisiin taipumaan, ensi hetkestä lähtien, sanomattomaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön 

ja heidän herkkien ruumiittensa kivuliaaseen loukkaamiseen.”  

” Jotkut teistä itse ovat olleet kauhean hyväksikäytön ja laiminlyönnin kohteina, kun te olitte 

nuoria, myöskin – ja te tiedätte, kuinka tuhoavaa se oli teille, jopa aikuisvuosiinne asti.”  

” Minä vetoan teihin nyt. Pyydän, työskennelkää Minun kanssani pelastaaksemme, 

lohduttaaksemme ja parantaaksemme nämä kallisarvoiset lapset ja nuoret aikuiset, jotka 

päivittäin ovat uskomattoman terrorin ja äärimmäisen kivun uhreja; itkien, anoen ja vedoten 

päivin öin, että joku OLISI NIIN KILTTI ja auttaisi heitä.”  

” He ovat jatkuvasti äärettömän pelon tilassa, kun joitakin pidetään kanaverkkohäkeissä, toisia 

kellareissa, kylmässä, aliravittuina ja he kärsivät nesteen puutteesta. Ainoan kerran, kun he 

näkevät päivänvaloa on, kun heidät raahataan ulos, karskisti pestään ja laitetaan päälle sievät 

mekot, eikä alusvaatteita ja ajetaan salaperäisiin motellihuoneisiin, missä yksi tai useampi 

juopunut ”asiakas” on juuri odottamassa, että voi käyttää ja hyväksikäyttää heitä toistuvasti.”  

” Joskus niin monta kuin kuusi eri miestä tai jopa useampikin, pitävät heitä tunteja yhteen 

menoon, polttaen, hakaten ja raiskaten heitä. Jotkut heistä eivät selviä hengissä näistä pitkistä 

kidutuksen ja hyväksikäytön jaksoista. Hiljentääkseen heidän huutonsa, nämä miehet sullovat 

sukkia ja nenäliinoja heidän suihinsa. Koska monet näistä lapsista ovat jo hyvin heikkoja ja sairaita, 

heillä on vaikeuksia hengittää ja he voivat päätyä tukehtumiskuolemaan.” 

” Jos he sattumalta selviävät hengissä, moni menehtyy pian, päivien aikana puhjenneen pernan 

komplikaatioihin ja sisäisiin verenvuotoihin.”  

” Vaikka tämä on ollut hyvin vaikeaa sinun kuulla ja hyvin vaikeaa Minun kuvailla sinulle, Minun 

Isäni perusteellisella myötätunnolla ja hellyydellä, Me olemme nähneet heidän kyyneleensä ja 

kuulleet heidän epätoivoiset vetoomuksensa. Siksi, Me olemme tehneet varauksen kääntää heidän 
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ajatuksensa pois kiduttamisesta ja sallien sielujen, jotka rukoilevat heidän puolestaan, että he 

kokisivat rakastetuksi tulemisen ja hellästi pitelemisen hellyyden. Toisin kuin mitä heille tapahtuu, 

he löytävät jotakin lohtua tästä.” 

” Ne, joilla on sydäntä lohduttaa näitä lapsia, ovat kokeneet tämän ja nyt Minä pyydän teitä 

työskentelemään Minun kanssani ja ”hengellisesti adoptoimaan” niin monta näistä kuin te 

mahdollisesti voitte. Jos te tulette antamaan Minulle lupanne ja omasta vapaasta tahdostanne 

ottaa nämä ja tarkoituksellisesti pidellä heitä, suojata heitä ja kantaa heidät lähemmäs sydäntänne 

– Minä tulen laajentamaan sekä teidän että sielun sydäntä, majoittaaksenne KAIKKI, ketä Minä 

tuon Teille, sekä Kaiken valppaana olevan ja omistautuneen äidin rakkauden ja huomion.” 

” Enkö Minä ole teidän Uskollinen Isänne? Sanonko Minä ja enkä pane täytäntöön? Minä tulen 

olemaan heidän kanssaan kuin ”kasteinen tuulahdus” tulisessa pätsissä. Ja moni tulee elämään, 

mennen ulos maailmaan julistamaan Minun ihmeellistä rakkauttani ja pahasta päästämistä 

Maapallon loppuun saakka!”  

” Minä olen julistanut tämän kaiken,” sanoo Herra ”että monien sielut tulevat pelastetuiksi!”   

 

Viesti 22. Joulukuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Minä toivon, että te tietäisitte, Minun ihmiseni, että Maapallolla ei ole suurempaa 

voimaa kuin teidän rukouksenne ja paastoamisenne.” 

” Ainut syy, miksi Minä pidän sinut poissa uutisista, on että se on NIIN pimeää, Clare. Pienin 

määräkin on sinulle silti liian paljon, Minun Rakkaani. Se jättää tahroja mieleesi, jotka Minun täytyy 

pyyhkiä pois, ennen kuin sinä voit täysin imeyttää Minut. Kuitenkin Minä ymmärrän kaksi asiaa 

tässä mielessä sinusta. Yksi on hyvin luonnollinen ihmistaipumus uteliaisuuteen, että saisi tietää 

viimeisimmät käänteet. Ja ylpeys voi olla sen takana myös. Ja halu tietää minkä puolesta rukoilee 

ja kuinka rukoukset toimivat.”  

” Tästä syystä, Minä sallin sinun katsoa. Mutta pyydän, Minun Clare Kultaseni, älä käytä paljon 

aikaa sen kaiken ymmärtämiseen. Minä olen antanut sinulle perusasiat ja muutamat vahvistukset 

ovat hyvin hyödyllisiä, mutta yhtään syvemmälle meneminen on haitallista. Sinä ymmärrät tämän, 

etkö ymmärräkin?”  

( Clare ) Minä en halua olla ylimielinen erikoisuuksien etsijä, mutta sitä minä olen ilman Sinun 

Armoasi, Herra. Voi Jumala, säästä minut tältä pimeydeltä, ja tuo minulle sen sijaan asioita, joita 

minun tarvitsee tietää rukoilemista varten, pyydän, Herra.”  

( Jeesus ) ” Kuten sinun toivomuksesi on – hyvä ja terveellinen toivomus – Minä tulen tekemään 

niin. Se myös syö niin paljon sinun aikaasi, siis jälleen, on hyvä vetää raja ja sanoa ”tarpeeksi on 

tarpeeksi!” Sinun rukouksesi ja Sydänasukkaiden rukoukset menevät valtavaan suitsukepilveen, 

joka tulee Minun Isäni eteen – suloinen, suloinen tuoksuva uhri, sitä seuraa teidän vaihtelevat 

uhrauksenne, särkynne ja kipunne. Minä olen järjestänyt sinulle lisää aikaa käytettäväksi 

musiikkiin, tuomalla juttuja sinulle, pikemminkin kuin, että tekisin niistä jotakin, joita sinun täytyisi 

metsästää.”  

” Minä haluan sinun kertovan kaikille Sydänasukkaille, että he tekevät suuren vaikutuksen 

Taivaassa. Vaikka te olette NIIN pieniä, teidän sydämenne ovat puhtaita. Monet, monet, hyvin 
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puhtaat sielut ovat osa tätä Kanavaa ja Minun Isäni säälii, kun Hän näkee puhtaan sydämen 

rukoilevan kiihkeästi muutosta. Sinä olet opettanut heidät hyvin; puhtaus on yksi heidän 

suurimmista piirteistään. Ja tietenkin rakkaus. Veljellinen Rakkaus, erityisesti se, joka uhraa minun 

puolestani ja Saatanan uhrien puolesta.”  

” Minä haluan teidän tietävän, että niille teistä, jotka ovat ottaneet ristin olkapäilleen, on monia 

palkkioita. Minä tiedän, että te ette ottaneet sitä vastaanottaaksenne palkkion. Kuitenkin tämän 

kaltaisesta uskollisuudesta on palkkioita. Ja Minun murheen lamaannuttamaan sydämeeni tuo niin 

paljon lohtua, kun joku teistä ottaa näitä lapsiraukkoja käsivarsilleen ja rukoilee heidän 

puolestaan. Voi, Minun hyvin Rakkaat, teillä ei ole aavistustakaan, kuinka te olette palvelleet 

Minua. Jatkakaa tätä pyhää käytäntöä ja te tulette kasvamaan syvemmälle ja syvemmälle.” 

” Minä haluan kertoa teille myöskin, että teidän Presidenttinne kasvaa suurin harppauksin. Hän 

todella on tulossa tuntemaan Minut ja tukeutuu Minun viisauteeni yli hänen omansa. 

Katsokaahan, jo monia vuosia hän on ollut tietoinen Minun aktiivisuudestani maailmassa, mutta 

hänellä ei ollut ymmärrystä siitä, Kuka Minä olen. Paljon siitä on nyt takanapäin, kun hän näkee 

Minut toiminnassa elämässään: suojellen häntä, johdattaen häntä, tehden hänet tietoiseksi niistä 

asioista, joita kukaan ei tiedä, mutta jotka ovat tärkeitä hänelle tehdäkseen yhteyksiä. Kyllä, hän 

todella on suurenmoinen mies, mutta yhä on paljon yli hänen ymmärryksensä. Se alkaa 

muuttumaan, kun hän alkaa toimimaan, niin kuin hän tietää, että on oikein. Minä jatkan hänen 

suojelemistaan, ohjaamistaan ja valaisemistaan. Hänellä on ollut aikamoinen matka.”  

” Kunnia, kunnia, kunnia Kaikkivaltiaalle Jumalalle. Hänelle, Joka loistaa Valoa pimeisiin paikkoihin 

ja tekee vihollisenne voimattomiksi. Kaikki Kunnia Hänelle!”  

” Minun rakkaat, huolehtikaa, että teette tämän ajan erityiseksi ympärillänne oleville, kun olette 

yhdessä. Jos te paastoatte, pyydän, pitäkää tieto itsellänne. Teidän uhrauksenne ovat tärkeitä 

Minulle. Ja juuri, kun tämä vuodenaika tulee vain kerran vuodessa, se, mitä te teette 

muovatessanne hallintoanne kerran-elämässä mahdollisuudella kääntää Saatana takaisin itseensä 

ja vapauttaa Taivaan voimat, vapauttaaksenne vangittuja ja oikaistaksenne vääryyksiä 

yhteiskuntaa vastaan – ja niitä, joita ette ole koskaan tavanneet, mutta kuitenkin tunnette 

myötätuntoa heitä kohtaan.” 

( Clare ) Sitten minulle osoitettiin tätä videota, joka tuli sähköpostissa ja jota kuuntelin pikaisesti. 

Siinä puhuttiin armeijasta, jonka Obama oli koonnut yhteistyössä ympäri maailmaa peräisin 

olevien vieraiden joukkojen kanssa – MEIDÄN MAAPERÄLLÄMME! Kun minä luin näistä asioista ja 

katsoin videota, minä odotin jälkeenpäin Herraa, nähdäkseni mitä Hän sanoisi.   

Jeesus aloitti jälleen… ” Kyllä, näitä asioita on ollut meneillään Amerikkalaisen nenän alla. YK-

joukkojen ryhmiä kaikkialla tässä maassa ja se on toinen selkeä ja akuutti vaara.”  

” Mutta teidän Presidenttinne on toiminut aggressiivisesti kukistaakseen infrastruktuurin, 

ottamalla kohteeksi johtajat ja rahoittamisen, jonka he vaivihkaa olivat siirtäneet laillisilta 

hallinnon osastoilta, kuin myös huume- ja seksikaupan. Tämä ei tule tapahtumaan, jos te jatkatte 

rukoilemista. Tätä tullaan hillitsemään, mutta se on asetettu ja valmiina vapautettavaksi oikealla 

hetkellä.”  

” Clare, tiedätkö sinä, mikä se oikea hetki on?”  

( Clare ) En, Herra.  
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( Jeesus ) ” Kun on kaaos, eikä kukaan ole pysäyttämässä heitä. Kaaosta on hillitty uudelleen ja 

uudelleen, vastauksena teidän rukouksiinne. Eikä vain se, vaan oikea hetki on, kun ei ole mitään 

estämässä heidän etenemistään.”  

” Teidän kaikkien rukoustenne ansiosta sellaista hetkeä ei ole ollut. Eikä sellaista hetkeä tule 

olemaankaan ennen Taivaaseennostoa, koska Minä Olen Jumala, eikä ole toista. Ja maailman 

suurin sotilaallinen voima on Amerikan maaperällä. Ja se ei ole aseistettu aseilla ja luodeilla. Se on 

aseistettu sydämellä, joka on elämän puolesta ja hyvyydellä ja lojaaliudella Minua kohtaan. Ja se 

on polvillaan-rukoilevat kristityt.”  

” Paastoavat, rukoilevat ja uhraavat kristityt ovat paljon vaikuttavammat kuin Obaman vieraat 

joukot, giljotiinit, YK:n tankit, rekat ja kulkuneuvot.”  

” Siksi tämä ei voi tapahtua niin KAUAN KUIN TE pysytte valppaina ja rukoilette. Minä tulen 

tekemään sen tyhjäksi.”  

” Jatkakaa rukoilemista, Minun uskolliseni. Jatkakaa rukoilemista. Uhkaavat vuoret siirretään tieltä, 

niin että tämä kansakunta voi säilyä hengissä ja panna toimeen periaatteet, joita Minä olen 

kaivannut laitettavan paikoilleen. Jatkakaa rukoilemista, se toimii! Maapallolla EI ole teidän 

rukoustenne veroista voimaa – ei yhtään. Ei edes yhtä.” 

 

 

579. Jeesus sanoo… Maanalainen Hallitus ei taistele Presidentti Trumpia vastaan 

 
MAANALAINEN HALLITUS EI TAISTELE PRESIDENTTI TRUMPIA VASTAAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Joulukuuta, 2017.  

Herra Jeesus, kiitos Sinulle, että olet antanut meille taakan rukoilla kansakuntamme puolesta. 

Pyydän, pidä meidän sydämemme tarkkaavaisina Sinun Hengellesi. Amen. 

Jeesus aloitti… ” Clare, nämä ovat suuren vaaran aikoja, missä yksi väärä liike voisi lietsoa 

sisällissodan. Mutta ymmärrä… Maanalainen Hallitus (=Deep State) ei taistele Presidentti Trumpia 

tai Amerikan kansaa vastaan; he taistelevat Minua vastaan.” 

” Minä tulen saamaan tahtoni läpi tämän pedon kanssa. Minä tulen paljastamaan sen salaisuudet 

ja huitomaan lihat sen luista irti. Minä tulen jättämään jäljelle kuihtuneen raadon, jopa kuten se on 

tehnyt tämän maailman köyhille. Minä tulen tuomaan oikeutta ja rangaistus tulee tapahtumaan. 

Minä tulen pitämään huolen sen poismenosta.” 

” Se ei tarkoita, etteikö se nousisi uudelleen. Se tarkoittaa, että se tullaan syrjäyttämään vallasta ja 

vaikutusvallasta ja jättämään yksinäiseksi. Tämä tulee tapahtumaan, koska te Amerikan kansa ja 

ihmiset ympäri maailmaa rukoilitte ja paastositte. Ihmiset ympäri maailman, jotka tunnistavat, 

että niin kuin Amerikalla menee, niin menee myös muualla maailmassa.”  

” Te olette todistamassa historiallisia liikkeitä, jotka paljastavat kapinan lietsomista, sekasortoa, 

kansanmurhaa, kapinaa ja satanismia sen raaimmassa muodossa, kun se manipuloi kansakuntia. 

Se ei tule manipuloimaan enää. Minä tulen kukistamaan sen. Ne, jotka ovat Israelin puolella, 
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astuvat vasemmalle; ne, jotka eivät ole, astuvat oikealle – sillä todella Minä sanon teille, maa tulee 

aukeamaan ja nielemään teidät ja teidän perheenne.” 

” Teidän aikanne on tullut loppuun. Enää eivät teidän sortoanne ja kansanmurhia tulla sallimaan, 

ollaksenne vapaita raiskaamaan, ryöstämään ja tuhoamaan tavallista ihmistä. Minä tulen 

repimään sen teistä pois. Minä tulen repimään teidän silkki- ja pellavavaatteenne. Enää te ette 

tule lepäämään ylellisyyden sylissä, sillä aikaa kun naapurinne kuolee aliravitsemukseen. Teidän 

päivänne ovat luetut ja ovat tulossa päätökseen. Minä tulen hiljentämään teidät ajanjaksoksi ja 

kukaan ei syöksy auttamaan teitä. Teillä on ollut kauhu hallintonne. Nyt te tulette korjaamaan, 

mitä olette kylväneet ja te tulette supistumaan nahkoiksi ja luiksi.” 

” Minä käsittelen karskisti näitä Saatanaa palvovia hirviöitä, mutta kuten aina, muistakaa: he 

kerran olivat lapsia ja korruptoituneet ja kieroutuneet vanhemmat kasvattivat heidät. Minä yhä 

toivon heidän katumustaan ja palaamistaan Minun luokseni. Minun sydämeni puolesta, Clare. 

Minun sydämeni puolesta, rukoile heidän kääntymystään – että se olisi Minun sydämeni 

suuruuden todistus, Minun ikuisesti kestävän Rakkauden ja anteeksiannon.”  

” Kun Minä teen näitä asioita, jotkut tulevat tunnistamaan ja kääntymään virheellisiltä teiltään. 

Itse asiassa, nyt on olemassa niitä, jotka ovat aidosti nähneet sen pahan, missä ovat olleet 

osallisina. Tämä on aina kaikkein paras ratkaisu mihin tahansa pahaan: katumus ja uudistuminen. 

Kuitenkin on olemassa sieluttomia, jotka ovat myyty Saatanalle ja ovat menneet yli pisteen, josta 

ei enää palata takaisin. Ne Minä tulen tuhoamaan ja lähettämään ikuisen kidutuksen paikkaan.”  

” Nyt on aika rohkaista ihmisiänne rukoilemaan koko sydämestään niiden uudistusten puolesta, 

joita presidenttinne panee käyntiin. Nyt on aika olla varma, että te voitte äänestää ja saada 

äänenne kuuluville. Nyt on aika levittää hyviä uutisia tälle kansakunnalle, että ne, jotka 

valtavirtamedia on sokaissut, vastaanottaisivat todellisen näkymän ja ymmärtäisivät 

mielipiteittensä virheet. On yhä monia median sokaisemia. Niin, niin monia. Ja on asiaankuuluvaa 

rukoilla heidän poismenoaan ja toisten laitosten nousua, millä on Totuuden standardi.” 

” On aika puolustaa Totuutta ja nimittää ihmisiä, jotka ovat omistautuneet Totuudelle. Yhä 

useampi ja useampi tulee pettymään, kun paljastetaan heidän niin sydämellisesti uskomiensa 

henkilöiden korruptio. Moni tulee ajattelemaan ja uudelleen ajattelemaan asioidensa 

tärkeysjärjestystä ja näkemään selvästi, että he eivät enää elää ostoskeskusten, teattereiden ja 

korkeamman koulutuksen elämää, ja samaan aikaan sivuuttaa, mitä heidän hallinnossaan todella 

on meneillään.”  

” On vielä paljon tulossa pintaan, Clare. Mitä syvemmälle mennään, sen enemmän mätä ja 

korruptoitunut raato on. Kaiken täytyy tulla valoon – herättämään nukkuvat, että he näkisivät, 

mitä he niin sydämellisesti ovat tukeneet, koska he kuuntelivat ja hyväksyivät kyselemättä tai 

kiinnittämättä huomiota omaantuntoonsa, koska se maksaisi heille liikaa.”  

” Ne, jotka haluavat olla osa tätä hallintoa, heidän täytyy omaksua täysin uudenlaiset moraalit ja 

suuntaviivat, koska korruptiota tullaan sietämään vähemmän ja vähemmän ja se otetaan 

maalitauluksi enemmän ja enemmän.”  

” Tämä on teidän lykkäyksenne, helpotuksenne, Amerikka. Rukoilkaa, että se tekee syvän ja 

pysyvän vaikutuksen kansalaisiinne ja maailmaan. Rukoilkaa rohkeutta kutsua syntiä synniksi – ja 

sitä, mikä on hyvää ja oikeaa, hyväksi ja oikeaksi.”  
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” Älkää torjuko Minua enää! Omaksukaa Minut ja kiittäkää Minua kansakuntanne kääntämisestä 

toiseen suuntaan.”  

” Ja muistakaa, että tulevaisuudessa teille tulee kiusaus unohtaa Minut. Jos te sallitte tämän 

tapahtuvan, se tulee olemaan lopun alku.”  

” Tukeutukaa Minuun, Minun ihmiseni ja tukeutukaa siihen, mikä on oikein hallinnossanne ja 

tukekaa sitä.” 

 

 

580. Jeesus sanoo…  

Teidän Presidenttinne tekee, mitä kukaan ei uskonut, että voitaisiin tehdä 

 
TEIDÄN PRESIDENTTINNE TEKEE, MITÄ KUKAAN EI USKONUT, ETTÄ VOITAISIIN TEHDÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Tammikuuta, 2018.  

Clare aloitti… Voi, Herra, tämä on sellaista kamppailua. Minä olen niin nälkäinen kuulemaan 

jonkinlaista edistystä.   

Jeesus vastasi… ” Mitä enemmän sinä kuuntelet, sitä pahemmaksi se tulee.”  

( Clare ) Mutta voinko minä saada vain muutamia suuntaviivoja?  

( Jeesus ) ” Ne tulevat innostamaan sinun ruokahaluasi lisää.”  

( Clare ) Mutta Sinä voit auttaa minua sen kanssa, etkö Sinä voisikin? Minä tiedän, että tämä 

haluaminen ruokkii Ylpeyttä, eikö totta? Pyydän, Jeesus, auta minua ymmärtämään. Pystytkö Sinä 

auttamaan minua rikkomaan tämän pakonomaisen tarpeen? Se valtaa minut ajoittain. Minä en voi 

keskittyä mihinkään muuhun. Kuitenkin minä olen suurimmaksi osaksi totellut Sinua ja pysynyt 

erossa uutisista. 

( Jeesus ) ” Oletko sinä?”  

( Clare ) No niin, ei muuta kuin Presidentin Twitter, suurimmalta osin – kyllä. Eikö niin?  

( Jeesus ) ” Sinä olet suuresti vähentänyt osallistumistasi ja Minä ymmärrän sinun uteliaisuutesi. 

Mutta Minä haluan sinun elävän hengen mukaan, en lihan mukaan. Ei toisten ihmisten lihan. Ja se 

on laajalle levinnyttä ja ovat pimeitä, pimeitä ja kuvat ovat inhottavia ja tarttuvat mieleesi. Voi, 

Minä niin tahdon enemmän puhtautta sinulle, Minun Rakkaani. Enemmän puhtautta, Clare, ei 

itsesi ruokkimista pimeydellä. Minä lupaan sinulle, että saat tietää, mitä tarvitset jatkaaksesi 

rukouksiasi. Etkö sinä mieluummin ottaisi taakan Minulta, kuin potentiaalisesti väärää 

informaatiota heiltä?”  

( Clare ) No niin, se on totta. Minä paljon mieluummin ottaisin. Voi, pyydän, Herra, välitä se taakka 

minulle. 

( Jeesus ) ” Sitä Minäkin haluan myöskin. Mutta Minun kysymykseni on… tuletko sinä olemaan 

tyytyväinen vai tuletko sinä haluamaan lisää?”  



 
182 

 

( Clare ) Minä luultavasti haluan nähdä sen jossakin uutisissa fyysisenä vahvistuksena.  

( Jeesus ) ” Mutta kuinka monta kertaa sinä olet mennyt katsomaan ja löytänyt vain pimeyttä?”  

( Clare ) Aika monta. Enimmäkseen.  

( Jeesus ) ” Juuri sitä Minä tarkoitan. Se, mitä Minä annan sinulle, ei ole julkista tietoa. Se, mitä 

Minä annan sinulle, on se mihin Minä haluan SINUN keskittyvän rukouksissasi, koska siinä Me 

taomme seuraavaa liikettä ja läpimurtoa. Sinä olet hyvin informoitu, koska tietosi Lähde on 

erehtymätön. Minä haluan, että sinä opit tulemaan tyytyväiseksi sillä ja et ole heikko, joka antaa 

periksi uteliaisuudelle, kuten heikot sielut.”  

( Clare ) Huokaus. No niin, minä olen syyllinen siihen… 

 ( Jeesus ) ” Minun äitini ei antanut periksi uteliaisuudelle. Hän tiesi, että Minä kertoisin hänelle, 

mitä hänen tarvitsi tietää. Ja mitä hänen ei tarvinnut tietää, sitä hän ei halunnut tietää. Sellaista 

luottamusta ja pyhyyttä Minä tarvitsen sinulta.” 

( Clare ) Ok, minä todella aion yrittää pysyä pois mediasta, vaikka minä haluankin nähdä, mitä 

meidän rukouksemme saavat aikaan. Erityisesti minun, sillä yhä nukkuvalla Amerikan väestöllä ei 

ole aavistustakaan, kuinka pahoja heidän poliitikkonsa ovat.  

( Jeesus ) ” Ja Minä tiedän että sinä tulet tekemään sen Rakkaudesta Minuun. Minä tiedän, että 

sinä haluat miellyttää Minua. Minä kuulen sinun vastaanottavan sanan, ”Miellyttäisikö tämä 

Jeesusta?” Ja Minä näen sinun sanovan, ”Ei. Se ei miellyttäisi.” Ja jättävän sen. Se on niin 

ansiokasta ja Minä kaipaan lisää ansioita sinun puoleltasi, koska Minä lisään sinulle armoa. Mitä 

pikemmin sinä saat tästä voiton ja kieltäydyt sallimasta uteliaisuudellesi, sinä tulet tekemään 

suuria harppauksia eteenpäin.” 

” Kun sinä annat periksi uteliaisuudelle, sinä annat periksi pimeydelle ja maailmalle. Sinä sallit sen 

tulla sisään mieleesi ja sydämeesi. Sitten sinä tulet tahratuksi ja likaiseksi saastutuksesta. Se 

hillitsee sinun rukouksiasi ja hyvinvoinnin tunnettasi, jota paha syvästi häiritsee. Minä pitäisin 

parempana, jos et katsoisi sitä ja tulisi saastutetuksi. Sitä Minä tarkoitan. Pitkässä juoksussa, sinä 

tulet olemaan paljon onnellisempi, että olet torjunut uteliaisuuden demonit rakkaudesta Minuun. 

Erittäin onnellinen, todella. Enemmän ja enemmän Minua Lähteenä, vähemmän ja vähemmän 

maailmaa – ellen Minä tuo sinulle jotakin ja sinä tunnet vapauden katsoa sitä.”  

( Clare ) No niin, minä huomasin, että minulla oli halu rukoilla vähemmän, sen kustannuksella, että 

halusin tietää enemmän. Koska sen sijaan, että olisin tukenut rukous taakkaa, minä halusin juosta 

katsomaan sähköposteja ja katsomaan, oliko siellä mitään uutta.  

( Jeesus ) ” Ja kuitenkin Minä tuon sinulle niitä pyyntöjä raskaalla sydämellä ja odotan sinun 

vastaavan niihin täydellä sydämellä, kun Minä teen niin. Ja se surettaa Minua, kun sinä et tee niin. 

Sinä ohitat ne, kutkuttavampien uutisaiheiden vuoksi, kun Minä olisin tarvinnut sinun todella 

välittävän niistä, mitä Minä sinulle toin, jotka eivät olleet sinun lempiaiheestasi.” 

( Clare ) Olen pahoillani Herra, se on niin kovin, kovin väärin.  

( Jeesus ) ” Mutta näin liha saa yliotteen. Se polttava uteliaisuus ja hinku tietää, aiheuttaa sen, että 

sinä sivuutat asioita, jotka ovat tärkeämpiä Minulle. Asioita, jotka ovat tavallisempia. Sinä tekisit 
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hyvin, jos sinä hillitsisit tämän, Minun Rakkaani. Se on vika sinussa; itse asiassa, se on ryppy 

hääpuvussasi, koska se on pitkään jatkunut tapa.”  

” Tahroja tulee, kun altistat itsesi maailman syntien saastalle ja saastumiselle, ellei se sitten ole 

valmistelua tiettyä työtä varten. Ja jopa sitten, sinun täytyy ottaa hengellinen kylpy, kun poistut 

aiheen parista, koska se on jättänyt hyvin ruman lian ja sairaan hajun sieluusi.” 

” Kyllä, tämä pätee teihin kaikkiin, Sydänasukkaat. Älkää käyttäkö aikaa kaivelemalla pilaantunutta 

ja mätää ainetta. Koskettakaa sitä kevyesti ja jatkakaa matkaa. Parempi teille kaikille, jos saatte 

ymmärryksenne Minulta, eikä maailmalta, joka esittää asiat rampauttavalla ja vääristetyllä tavalla, 

saadakseen teistä esiin tiettyjä asenteita.” 

” He taivuttavat teidän mieliänne valheilla ja manipuloimalla ajatteluanne, niin että te tulette 

tekemään mitä he haluavat. Mikä useimmiten on olla epävarma ja rauhaton. Kaikella tällä on 

demoninen alkuperä.”  

” Siksi Minä pyydän teitä pysymään poissa mediasta. Jopa vaihtoehtoisilla uutiskanavilla on 

”kierre”, että teidät saataisiin olemaan hyvin kiinnostunut, palaamaan uudelleen ja uudelleen 

tukemaan heitä. Esittämiseen liittyy aika lailla manipulaatiota, kun Minä mieluummin haluaisin, 

että te näkisitte pelkät tosiasiat, vastaanottaisitte uuden taakan Minulta ja jatkaisitte 

rukoilemista.”  

( Clare ) Herra, onko Sinulla mitään jaettavaa uudesta vuodesta?  

( Jeesus ) ” Minulla on, Minun rakkaani, mutta tämä ilta ei ole se, jolloin Minä jaan sen. Minä 

haluan teidän rukoilevan amerikkalaisten ihmisten puolesta, että he lopulta tulevat aukaisemaan 

silmänsä. Rukoilkaa, että sokeus, mikä on pantu heidän silmiensä päälle, tulee alas ja irtoaa. 

Rukoilkaa, että he etsisivät totuutta yli puoluerajojensa. Rukoilkaa vihollisen puolesta, joka haluaa 

pitää heidät tietämättöminä ja vihamielisenä presidenttiänne kohtaan – joka tekee sitä, mitä 

kukaan ei uskonut, että voidaan tehdä.”  

” Jatkakaa oikeudenmukaisuuden puolesta rukoilemista, rakkaat. Presidentillä on 

monumentaalinen tehtävä edessään ja se vie paljon aikaa, tämän vuoden kevääseen ja kesään 

asti. Se, mitä hän on paljastanut, on niin kauaskantoista, että vie useita kuukausia tuoda 

pahantekijöitä oikeuteen.” 

” Minä olen ylpeä teistä, Sydänasukkaat. Monet teistä ovat kärsineet ja rukoilleet täydestä 

sydämestänne. Uskokaa Minua, Minun Isäni on hyvin mielissään teistä ja te olette tehneet 

mahtavaa työtä Jumalan Valtakunnan puolesta.”  

” Mutta on vielä monia kiinniottoja ja syyttämisiä, jotka täytyy tehdä. Ja monet tulevat yrittämään 

vältellä sitä salajuonilla tai väittämällä, että ovat kuolleita ja sitten katoavat salaiseen 

määränpäähän.”  

” Minä haluan heidän vaikutuksensa lopetettavan – ja sitä varten heidät täytyy ottaa kiinni ja 

tutkia oikeudessa… Rukoilkaa” 
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581. Jeesus sanoo… Tähän Draamaan ei ole nopeaa loppua 

 
TÄHÄN DRAAMAAN EI OLE NOPEAA LOPPUA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Tammikuuta, 2018.  

Clare aloitti… Herra, pyydän, jatka rukoussotureiden kasvattamista maallemme ja anna heille 

yliluonnollista viisautta ja suosiota Sinun ja Meidän Isämme kanssa. Amen.  

Rakkaat, jatkakaa rukoilemista. Pyydän. On olemassa seitsemän konttia rekoissa, joissa raporttien 

mukaan on massatuhoaseita. Ne ovat tulleet rajan yli Kanadasta Yhdysvaltoihin ja vain Jumala ja 

asevoimat tietävät, minne ne ovat menossa. Pyydän, rukoilkaa tätä selkeää ja tämänhetkistä 

pahaa vastaan, että se tulisi täysin epäonnistumaan. Jumalan käsi on pitkä; Hän voi tehdä paljon 

estääkseen heidän pahat juonensa. Minä haluan teidän tietävän, että teidän rukouksistanne on 

suuri määrä hedelmää – teidän ja muiden rukouksista ympäri maailmaa.  

Minä aion antaa teille hyvin lyhyen päivityksen, koska tämä on epätyypillistä Sydänasukkaiden 

Palvelutoimelle, mutta minulla on tunne, että minä olen teille velkaa ainakin, että tiedätte, mitä 

teidän rukouksenne ovat saaneet aikaan.  

(Meidän asevoimien lähteestämme) ”Yhdestä sinetöidyistä syytekirjeistä oli sinetti poistettu… 

Soros, molemmat Bushit, Cheney, David Rockefeller, John Ashcroft, Brent Scowcroft, John 

Brennan, Condolesa Rice ja noin kymmenen muuta henkilöä, joille syyttäjä vaatii 

kuolemantuomiota siitä, mitä he tekivät New Yorkin kaksoistorni-iskussa ja Uranium 1:lle.”  

”Hillaryä vastaan on nostettu syytteitä Soroksen auttamisesta, se on 10 vuoden tuomio, mutta 

muista syytteistä häntä odottaa kuolemantuomio. John McCainia odottaa elämä Gitmossa 

(=Yhdysvaltojen Laivastotukikohta Guantanamo Bayssä, Kuubassa) Soroksen auttamisesta, kuten 

myös Obamaa ja John Kerryä.”  

”Barry Soetoro (Obaman toinen nimi). Delta Force (=Yhdysvaltojen Maavoimien terrorismin 

vastaiset joukot) anasti hänen varallisuutensa Thaimaassa lauantaina, yhteistyössä Thaimaan 

kanssa. 100 miljoonan dollarin edestä Kultaa (varastettu kaksoistorni-iskussa rakennuksen 

kellarista) ja useita kannettavia salakoodattuja tietokoneita anastettiin myös. 100 miljoonaa 

dollaria kultaa kuuluu nyt Yhdysvaltojen Valtiovarainministeriölle.”  

Ja mitä minä siitä ymmärrän, sivuhuomautuksena että Bushit olivat kytköksissä Kaksoistornien 

tuhoon, alakerrassa kellarissa oli suuri määrä kultaa varastoituna. Ja kun se kulta tuli ulos, 

rakennukset tulivat alas.  

”Nämä kaikki tullaan syyttämään Sotaoikeudessa, samanlaisissa kuin Nurnbergin Oikeudenkäynnit 

Toisen Maailmansodan jälkeen. Juuri nyt on kolme muuta lentokonetta menossa Gitmoon 

(Guantanamo). 30-50 Kongressin ja Senaatin edustajaa ei tule palaamaan virkaan tällä viikolla. 

Julian Assange on Trumpin suojelevassa haltuunotossa ja hänet on täydellisesti vapautettu 

vastuusta kaikista rikoksista. Kahdeksan kansakuntaa vaihtaa hallintoaan tänä vuonna, kun heitä ei 

enää tueta Soroksen rahoilla. Iran on ensimmäinen.” 

Siispä, siinä se on kiteytettynä. Aika lailla kaikkein tärkeimmät tiedustelu uutiset, mitä minulla on. 

Ja kuten sanoin, tämä on epätyypillistä meidän Kanavallemme, mutta minä teen tämän, että 

tietäisitte, että teidän rukouksenne toimivat ihmeellisesti! Herra vastaa meidän rukouksiimme.  
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Siispä, Herran kanssa viettämänäni aikana, ensimmäinen asia, jonka sanoin oli… ”Herra, minä en 

halua saastaa. Minä haluan puhtautta ja minun musiikkiani – mutta minä en halua olla tietämätön 

siitä, mitä on meneillään. Kuka tulee pelastamaan minut tästä kuoleman ruumiista?”  

Jeesus vastasi… ” Minun Clareni, Minä tunnen suurta myötätuntoa sinua kohtaan. Sinua ovat aina 

kiehtoneet asevoima asiat, koska se on sinun sukujuurissasi. Minä ymmärrän niin hyvin ja tunnen 

sympatiaa sinua kohtaan. Mutta sinun täytyy valita, mihin suuntaan sinä kiinnität huomiosi. Tähän 

draamaan ei ole nopeaa loppua. Tulee olemaan oikeusjuttuja, tuomioita ja teloituksia. Se tulee 

jatkumaan kuukausia. Kuinka kauan sinä haluat olla poissa herkistä asioista ja puhtaudesta, johon 

Minä olen kutsunut sinut?”  

” On totta, että sinä olet tekemisissä jonkinlaisen korruption kanssa joka ainoa päivä. Minä en voi 

antaa sinulle mitään takeita, että sinä olisit vapaa tästä, ilman suunnatonta välinpitämättömyyttä. 

Ja koska sinä olet asemassa, jossa sinä johdat muita rukoukseen, Minä tulen vaatimaan, että 

sinulla on jonkinlainen ymmärrys siitä, mitä tapahtuu ja kuinka Minä haluan sinun rukoilevan.”  

” Kaikki, mitä Minä haluan sanoa, on, että Minä haluan sinun etäännyttävän itsesi niin paljon kuin 

pystyt yksityiskohdista. Ne ovat pieniä koukkuja, joihin sinä voit jäädä kiinni ja se johdattaa sinut 

Internettiin saadaksesi lisää yksityiskohtia. Pyydän, jos voisit hillitä itsesi ja tulla Minun luokseni 

ennen kuin katsot lisää. Rukoile ja pyydä Minulta, ”Jeesus, kuinka minun tulisi rukoilla?” Jos Minä 

ajattelen, että sinulle on lisää, sinä tulet tuntemaan vapauden katsoa. Jos Minä en ajattele, sitten 

tyydytä uteliaisuutesi rukoilemalla koko sydämestäsi ja jätä asia Minun jalkoihini.”  

” Kun teet väkivaltaa uteliaisuudellesi, se on hyve, jolla on paljon ansiota. Minä lasken sen 

paastouhraukseksi. Minä olen kuullut sydämesi itkun. Minä en ole kuuro tai kaukana. Minä asun 

sinun sisälläsi, Minä olen kuullut ja Me olemme vastaamassa sinun rukouksiisi, kuin myös 

tuhansien muiden, joiden sydämet itkevät loppua tälle.”  

” Minä pidättelen poissa vihaa. Seitsemän suurkaupungin pommittaminen ydinpommeilla EI ole 

agendassa. Sinä muistat, kun pommi oli matkalla asuintaloon Jerusalemissa ja kääntyi ympäri ja 

meni merelle? Minulla on Minun tieni ja Minun tieni ovat paljon suuremmat kuin kenenkään 

ihmisen tiet.” 

” Kuitenkin teidän rukouksenne ovat suunnattoman arvokkaita. Kyllä, Minä haluan sinun ihmistesi 

rukoilevan. On pantu toimeen monia kostojuonia maatanne vastaan, kun se edistyy Maanalaisen 

Hallituksen (=Deep State) lonkeroista vapautumisessa. Se on paljon laaja-alaisempaa kuin oli ensin 

kuviteltu, paljon enemmän. Miksi? Koska on olemassa heitä, joiden kunnianhimona on toteuttaa 

agendat, jotka oli aloitettu ja he pitävät matalaa profiilia hallinnossa, tietäen, että jos tulee 

paljastetuksi, se tulee olemaan heidän loppunsa. Kuitenkin he vielä ovat siellä ja teeskentelevät 

olevansa teidän puolellanne.” 

” Se on suuri vaara… he paikoilleen asetettuina ja heidän henkilökohtaiset agendansa ja 

kuuliaisuutensa Uudelle Maailman Järjestykselle (=NWO=New World Order). He tulevat 

tuhoamaan, kukistamaan missä ikinä ovatkin, mutta niin kauan kuin asiat ovat kuumimmillaan 

presidenttinne agendoissa, he teeskentelevät olevansa mukana. Sitten, kun mahdollisuus 

ilmaantuu, he tulevat pettämään sen, mikä on oikein.” 
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 ” Jälleen, tämä on paljon syvemmällä kuin toiset ovat ajatelleet ja sillä on lonkeroita jokaisessa 

suuressa hallituksessa ja se on hyvin yhdistynyt. Siispä, Minä tarvitsen teidän rukouksianne, että 

nämä petturit tullaan paljastamaan, ennen kuin he voivat tehdä vahinkoa.”  

” Rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa presidenttinne puolesta. Hän ei voi tehdä mitään ilman teidän 

rukouksianne, paastoamistanne ja uhrauksianne. Tällä tavalla vapautetaan armo kukistaa paha. 

He, jotka vuodattavat sydämensä Minun Isäni valtaistuimen edessä, jotka saavat aikaan, että Hän 

nousee kukistamaan pahan. Nämä rukoukset ovat teidän kaikkein voimakkaimmat aseenne. Minä 

en voi sanoa sitä tarpeeksi monta kertaa. Minkä on mahdotonta ihmiselle, on mahdollista 

Jumalalle ja te tulette kohtaamaan monia mahdottomia juonenkäänteitä tulevina kuukausina.”  

” Muistakaa, että te olette tekemisissä satanistien kanssa. Vaikka te lukitsisitte 75% Satanistisista 

noitakokouksista, toisia tultaisiin värväämään heidän tilalleen. Rukous ON pelastuksenne. Siksi 

maassanne on vapautettu Kunnianhimon Henki ja Hankkimisen, Rahanhimon ja Häirinnän Henget 

Internetissä. He eivät halua, että teillä on rukoukselle omistettua aikaa. Siksi sinua vainotaan – sinä 

opetat sitä, mitä he pelkäävät.” 

”Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään 

kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että me saisimme viettää 

rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja 

otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme.” Paavalin Ensimmäinen Kirje Timoteukselle 2:1-3. 

” Ihmiskaupassa ei ole mitään arvokkuutta. Myrkyllisissä rokotteissa ei ole arvokkuutta, eikä 

myrkyllisessä ilmassa, mitä te hengitätte. Pikemminkin, on alentavaa nähdä Minun rakastamieni 

ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin joutuvan korruptoituneitten hallintojärjestelmien saaliiksi ja 

synkronoitujen tapahtumien säässä, taivaalla, yleisessä kansanterveydessä, kansanmurhissa – 

näiden kaikkien saaliiksi. Täällä teidän maassanne ja vieraissa maissa, missä myrkkyä levitetään 

ruokaan ja veteen, että rajoitetaan väestöä ja edistetään tauteja.”  

” Tämä on Saatanan agenda: supistaa väestöä kärsimyksen, sairauden ja kaikennäköisten sotien 

avulla, mukaan lukien ilmastosodan, nälkiintymisen… Voi, Clare, Minä voisin jatkaa aina vaan – 

irvikuvat eivät lopu koskaan.”  

” Ja ihmiset, jotka hakeutuvat virkoihin, ollakseen korruptoituneita ja pysyäkseen riveissä tämän 

agendan kanssa, heillä ei ole aavistustakaan kuinka hyvin typeriä he ovat. He katsovat vain rahaa. 

Heillä ei ole hajuakaan! He sahaavat juuri sitä oksaa, jolla ovat. Totuus on, että kun hallitseva Eliitti 

on saattanut loppuun sen, mitä haluavat, monet heidän maaorjistaan tullaan lopettamaan; heitä ei 

tulla kutsumaan Eliitin uljaaseen uuteen maailmaan.” 

” Herätkää ihmiset! Te, jotka tarkkailette tällaisia sivuja kuin tämä, luuletteko te, että kun asiat 

kehittyvät kaaokseksi, teidät tullaan kutsumaan yksityisiin Eliitin bunkkereihin, nauttimaan 

shamppanjaa ja kaviaaria? Ajatelkaa uudestaan. Teidät tullaan sulkemaan ulkopuolelle kaikkien 

muiden ”murisijoiden” kanssa, jotka tekivät heidän likaiset työnsä. Te tulette samaan loppuun, 

kuin mitä te tarjositte muille, kukistaaksenne heidät.” 

” Nämä ihmiset ovat pahoja valehtelijoita, jotka tekevät mitä tahansa edistääkseen agendoitaan. 

He lupaavat teille turvallisuutta heidän uudessa hallinnossaan ja sitten teloittavat teidät tai 

sulkevat ulkopuolelle, kun te olette tehneet heidän urakkansa. Katukaa tätä pahaa, johon te olette 

ottaneet osaa. KATUKAA! Minä sanon teille.” 



 
187 

 

” Jos te tulette Minun luokseni katuvaisina, Minä tulen antamaan teille anteeksi ja parantamaan 

teidät. Ja vaikka jos te kuolisitte palvelusta tehdessänne, te tulette olemaan Minun kanssani 

Taivaassa. Koska Minun lupaukseni ovat todellisia, joka ainoa. Ja Minä rakastan teitä suuresti ja 

kuolin tehdäkseni teille mahdolliseksi olla Taivaassa Minun kanssani ikuisesti.”  

” Mistä lähtien Saatana on tehnyt teille mitään sellaista? Aivan oikein – hän ei tehnyt, ei tee ja hän 

tulee jatkamaan teidän opettamistanne huiputtamaan, koska hän on Valheiden Isä. Ja teidän olisi 

pitänyt se jo arvata tähän mennessä: kaikki, mitä hän on teille luvannut, jatkuu vain tietyn matkan 

ja sitten hän riistää sielunne ruumiistanne ja kiduttaa teitä, kun hän nauraa typeryydellenne, kun 

uskoitte mitä tahansa hän sanoi.”  

” HERÄTKÄÄ! Te olette pelinappula – korvattavissa oleva. Kun teidän työnne on tehty, te kelpaatte 

vain huviin, jota demonit saavat, kun he kiduttavat teitä ikuisesti Helvetissä. Minä rukoilen teidän 

puolestanne, Minä rakastan teitä, eikä Minulla ole minkäänlaista halua nähdä teitä Helvetissä.”  

” Ja teille muille, Sydänasukkaat, rukoilkaa näiden puijattujen puolesta, että he heräisivät, ennen 

kuin on liian myöhäistä. Älkää olko inhottavia tai julmia heitä kohtaan; rukoilkaa heidän 

puolestaan ja näyttäkää heille Minun ehdotonta rakkauttani. Tämä on heidän ainoa, AINOA 

toivonsa.” 

” Sillä aikaa, älkää salliko vihollisen katkaista rukoiluaikaanne lyhyeen tai tehdä siitä hajanaista. 

Ponnistelkaa rukouksessa ja paastoamisessa. Teidän elämänne tulee paranemaan 

hämmästyttävän nopeasti, koska teidät tullaan suuresti palkitsemaan tottelevaisuudestanne.” 

 

 

582. Jeesus sanoo… Se on sinun Valintasi – Elämä Turhautumisessa tai Ilossa 

 
SE ON SINUN VALINTASI… ELÄMÄ TURHAUTUMISESSA TAI ILOSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Tammikuuta, 2018. 

Clare aloitti… Jeesus, Sinä yksin tiedät meidän korkeimman hyvän polkumme tässä elämässä. 

Pyydän, auta meitä pääsemään sopuun omapäisyytemme kanssa – se voi hallita meidän 

ajatteluamme ja turhauttaa Sinun korkeimman hyvän meille… Amen. 

No niin, vastikään minun sydämeni on kaivannut mennä syvemmälle Jumalan Sanaan ja minua 

kiehtovat yksityiskohdat ja kuinka ne ovat yhdistyneet ja mitä ne tarkoittavat. Mutta aika 

huolettaa minua. Mutta Herra on kertonut minulle… ”Sinä voit valita opiskella tätä kirjaa tai sitä 

kirjaa, tai sinä voit meditoida, mietiskellä Pyhiä Kirjoituksia ja Minä tulen imeyttämään sinut 

tiedolla ja ymmärryksellä. Sinun ei tarvitse raivata tietäsi läpi toisten mielipiteiden ja heidän 

johtopäätöstensä. Sinä voit levätä Minussa ja Minä tulen tyydyttämään sinun Totuudennälkäsi.” 

Jeesus vastasi… ” Mitä sinun vaistosi kertoi sinulle?”  

( Clare ) Minä tunsin pienen ruksin, hinnan vuoksi. Mutta sitten minä löysin sen alennuksesta, 

todella hyvään hintaan. Mutta jopa silloin, minä tunsin pienen ruksin ja epävarmuuden tunteen. 

Niin usein menneessä, Minä näen, että olen antanut itselleni luvan, koska viesti ei ollut ratkaiseva 
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puoleen eikä toiseen. Ja minä en rehellisesti sanottuna tiennyt, mitä tehdä – siispä minä tein, mitä 

minä halusin tehdä.   

( Jeesus ) ” Sinä yhä et tunne itseäsi tarpeeksi hyvin hillitäksesi ruokahaluasi. Saatana ei välitä 

mihin hän sinun aikasi tuhlaa, kunhan se vain saa sinut vetäytymään ja pitää sinut poissa todella 

tärkeästä. Etkö sinä vielä tunnista tätä, Clare?”  

( Clare ) Herra, Minä alan tunnistamaan.  

( Jeesus ) ” Sinä olet todella utelias. On vain yksi keino päästä siitä eroon: tottelevaisuus sille 

lepattavalle tunteelle sisimmässäsi, sydämessäsi. Jos se lepattaa; anna sen mennä ohi – ei väliä, 

kuinka hyödylliselle se sinusta näyttää. Me alamme päästä siihen, missä meidän täytyy ollakin, 

Minun Rakkaani. Se vain vie aikaa. Sinun täytyy uupua loppuun umpikujiin. Sillä aikaa, kello 

tikittää. Saanko minä tehdä siitä yhteenvedon sinulle?”  

( Clare ) Kyllä, Herra. Mielellään.  

( Jeesus ) ” Lue Pyhiä Kirjoituksia, mutta älä jää kiinni pikkuseikkoihin. Lue rivien väleistä ja 

kuuntele Minun ääntäni ja Minun johdatustani. Rukoile. Asu, oleskele. Ota ehtoollinen. Anna 

viestejä. Laula ja soita pianoa. Se saa sinun aikataulusi hyvin täyteen ja se tulee suojelemaan sinua 

tältä tuhoisalta puolelta – poluilta ja umpikujilta. Perustus, jonka laadin sinun elämällesi, tätä 

kulkua varten, tuli Pyhältä Franciscukselta.”  

( Clare ) Ja vain taustatietona, minä olin tottunut fransiskaanisisar, valan vannonut ja se antoi 

minulle valtavan määrän vapautta ja vapautti paljosta maailman asioista. Se oli todella aika 

mahtavaa. Se oli vakiintunut. Minä tarvitsin Jumalaa ja rukousta. Sanan mietiskelemistä ja 

rakkautta Jumalaa ja naapuriani kohtaan. Pyhällä Franciscuksella oli torjunta teoreettista opiskelua 

kohtaan, koska niillä oli taipumusta johtaa sieluja ylpeyteen ja Jumalasta etääntymiseen. Hän 

kovasti piti parempana köyhyyttä asioissa ja siten, vähemmän häiriötekijöitä. Tunteja ja tunteja 

rukousta sekä syrjäytyneiden ja köyhien palvelemista. Ensimmäistä kertaa elämässäni, minä en 

tarvinnut mukavia asioita. Itse asiassa, tarvitsin tuskin mitään. Tämä oli ainut tie, joka johti 

vakaaseen läpimurtoon materialismista ja ”mustasta pantterista”, jonka kanssa minä aina 

kamppailen. Materiaaliset asiat eivät kiinnostaneet minua. No niin, ei ”EIVÄT kiinnostaneet” vaan 

”kiinnostivat vain hyvin, hyvin vähän” verrattuna mukavien asioiden elämäntyyliin, jota 

aikaisemmin vietin.   

( Jeesus ) ” Sinulle tämä oli lihasi kuolettamista. Sinulle tekisi hyvää päästä takaisin siihen samaan 

tilaan – se oli puhtain. Vain sinun nykyisten velvollisuuksiesi lisäksi ja sinä pärjäät hyvin, todella.”  

( Clare ) Huhhuh… Kyllä, Herra. On samoin, kuin tunsin eilen. Minä rakastan sinua niin hyvin paljon, 

mutta minä tiedän, että sen tunnustamisen mukana tulee haaste totella. Minä tiesin, että tänään 

tulisi sen rakkauden testaamisia. Ja minä en läpäissyt… 

( Jeesus ) ” Minä en aio saada sinua tuntemaan yhtään huonommin itsestäsi. Mutta Minä sanon, 

että sinä olet lähestymässä sitä. Sinä olet tunnistamassa Saatanan porsaanreikiä ja tapoja suistaa 

sinut radaltasi. Sinulta vei pitkä aika päästä siihen, ja asiat voivat mennä nopeasti, jouhevasti ja 

palkitsevasti, jos et anna periksi tässä vaiheessa. Mukaudu Minun viisauteeni, Clare. Ja LUOTA.”  

” Minun ihmiseni, teidän näkökulmanne elämiinne on kapea. Sitä ovat suuresti määrittäneet 

teidän halunne tietää asioita, jotka loppujen lopuksi ovat asiaankuulumattomia. Ainut keino, millä 
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Minä voin säästää teitä huonon omantunnon ja menetetyn ajan sydänsurun, on 

tottelevaisuutenne kautta. Te tiedätte, milloin te kokeilette rajojanne. Teillä on se hatara, 

epävakaa tunne sydämissänne. Se tarkoittaa: Väärä suunta – mene takaisin! Jos te jätätte sen 

huomiotta, te siirrytte enemmän ja enemmän omapäisyyteen.”  

” Pitkässä juoksussa, jos tätä jatkuu, teidän pitää kysyä itseltänne… ”TAHDONKO minä todella 

palvella Herraa?? Vai tahdonko minä palvella itseäni.” Minä mielelläni säästäisin teiltä sen 

tuhlatun ajan. Teidän täytyy mennä syvälle ja kysyä se kysymys itseltänne. Jos te kamppailette, 

ilman menestystä, Minä olettaisin, että te ette ole valmiita. Minä voin aina tehdä teidät valmiiksi, 

jos te tiedätte, että se on teidän sydämenne halu. Mutta TEIDÄN täytyy alkaa näkemään vaivaa 

asian eteen. Tehkää Minun kanssani yhteistyötä ja taipukaa Minuun. Aika ratkaisee. Mitä 

kauemmin te odotatte, sitä enemmän te menetätte. Ja te menetätte paljon, mikä olisi voinut olla 

ja tehdä teidät myös onnellisiksi.”  

” Nyt, jos te teette jotakin, josta te olette epävarmoja ja tunnette syvää tyytyväisyyttä jälkeenpäin 

- todellista, elävää tunnetta. Ette ole hirveän suruissanne, vaan rohkaistuneita ja elpyneitä. Sitten 

te olette tehneet oikean asian. Jatkakaa.” 

” Tämä on niin yksinkertaista, kaksivuotiaskin oppisi sen – ja oppii. Lapset tekevät monia asioita 

vaistonvaraisesti ja vetäytyminen jostakin, joka ei ole heille hyväksi, on usein tehty 

vaistonvaraisesti. Tämä on hyvin positiivinen piirre, jonka te voisitte elvyttää elämissänne.” 

” Minua varten eläminen on niin hyvin yksinkertaista. Minä koulutan teitä teidän 

omassatunnossanne. Mutta jos te haluatte jotakin, mitä Minä mieluummin soisin, että te ette 

haluaisi, te löydätte keinoja oikeuttaa se.” 

” Minä olen erittäin kärsivällinen, mutta Minä odotan, että te heräätte. Ja yhteytenne Minuun on 

kadonnut, kun te sivuutatte Minun neuvonpitoni ja jatkatte menoanne. Ja se ei tunnu hyvältä 

Minusta eikä teistä. Minä vihaan sitä.”  

” Minä haluan teidät lähemmäs Minua minuutti minuutilta ja se tarkoittaa tottelevaisuutta 

hetkestä toiseen. Tottelevaisuus tuo suuren palkkion. Yksi palkkio rakentaa toista palkkiota, 

kunnes me olemme yhtä sydäntä ja mieltä.” 

” TÄTÄ Minä haluan teille. Onko tämä sitä, mitä te haluatte Minulta? Jos se on, Minä olen juuri 

antanut teille keinon saavuttaa se. Olkaa tottelevaisia kaikkina aikoina. Kysykää itseltänne, ”Mikä 

tekisi minun Jeesuksestani onnellisimman kanssani?” Sitten tehkää se asia.”  

” Älkää pysähtykö pohtimaan, että mitä te menetätte tekemällä sen – vain tehkää se! Kun te 

tutkitte kaikkia omapäisyys plussa puolia, te voitte kasata ne kattoon, yrittäessänne oikeuttaa 

oman tahtonne. Mutta se ei koskaan saavuta Taivasta, joka on ulottuvuus, jossa te olette, kun te 

olette tottelevainen ja me tanssimme poski poskea vasten, niin sanoakseni.”  

” Ei ole mitään, josta Minä nauttisin enemmän kuin meidän puhtaasta sydäntemme liitosta. Siinä 

tilassa, me teemme kaikki yhdessä ja se on lähin Taivaan vastine Maapallolla. Se on teistä kiinni. 

Minä olen halukas, mutta se tulee maksamaan teille paljon.”  

” Teidän lempiprojektinne ja ideanne täytyy laittaa sivuun, pois sen tieltä, mitä Minä haluan teidän 

tekevän. Tässä kohden monet sielut horjuvat ja tekevät kompromisseja. Mutta Minä en koskaan 
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luovu teistä. Minä tulen jatkamaan teidän houkuttelemistanne, kuolemaan itsellenne, niin että 

Minä saatan saada vapaan vallan elämissänne.”  

” Pyydän, harkitkaa. Mitä te haluatte nähdä, kun te katsotte taaksepäin elämänne lopussa? 

Paheellista elämää, monine umpikujineen? Vai suuria saavutuksia liitossanne Minun kanssani? 

Turhautumisten elämää? Vai Ilojen elämää!”  

” Se on teidän valintanne, Minun Rakkaani. Minä olen jo tehnyt Minun valintani.”  

 

 

583. Jeesus sanoo… Jos te rakastatte Minua, te tulette tottelemaan Minua… 

Uteliaisuus & Lyhyt Kulta Päivitys 

 
JOS TE RAKASTATTE MINUA, TE TULETTE TOTTELEMAAN MINUA, UTELIAISUUS & KULTA PÄIVITYS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Tammikuuta, 2018.  

Clare aloitti… Kiitos Sinulle, Jeesus, Sinun uskomattomasta kärsivällisyydestäsi meidän kanssamme. 

Auta meitä näkemään, kuinka hyvin pienimmätkin asiat, jotka eivät ole Sinun tahtosi meille, ovat 

syötillisiä ansoja, odottamassa katkaistakseen meidän siipemme. Amen.  

Herra, minä haluaisin kysyä Sinulta, milloin kulta tulee mukaan kuvioihin.  

Jeesus vastasi… ” Toistaiseksi, on hyvä, että olet laittanut asian sivuun. Minulla on syyni ja ne 

tullaan paljastamaan aikanaan. Sillä aikaa, siihen saatte tyytyä. Tietäkää, että se, mitä te olette 

laittaneet sivuun, oli tehty tottelevaisuudesta ja se tulee kantamaan hyvää hedelmää – niin kauan 

kuin teidän sydämenne ei ole asettunut materiaaliseen hyötyyn, vaan on asettunut maailman 

hyväksikäytettyihin lapsiin, joiden puolesta Minä itken päivittäin.”  

( Clare ) Kyllä, minä tarkoitin sen hyödyttävän heitä.  

( Jeesus ) ” Ole rauhassa. Sinä teit oikein. Anna sen olla toistaiseksi.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, sen selventämisestä. 

No niin, Sydänasukkaat, minä alan ymmärtää, että minun elämäni on miinakenttä. Ei pommien, 

vaan ajatusten harhauttajien, jotka ovat odottavia ansalankoja, jotka on viritetty katkaisemaan 

minun siipeni. Tänään, minun videoni vieressä, oli erinomainen päivitysten lähde Maanalaisesta 

Hallituksesta (=Deep State), ilman, että tarvitsisi kuunnella koko joukkoa täytetavaraa. Minä 

annoin periksi kiusaukselle ja kuuntelin noin viisi minuuttia ja oivalsin, ”että minä en todella halua 

kuunnella tätä roskaa.” 

Rakkaat Sydänasukkaat, uteliaisuutta herättävät aiheet ovat tahallisia, syötillisiä ansoja, jotka on 

viritetty leikkaamaan siipenne ja estämään teidät täyttämästä kohtaloanne, syömällä aikaa ja 

energiaa, jota teidän olisi pitänyt käyttää missioonne. Minä olen kaikkein huonoin esimerkki siitä, 

ja minä varoitan teitä – pyydän… jos te rakastatte Herraa ja arvostatte missiotanne – älkää 

langetko näihin asioihin. Välttäkää niitä kuin ruttoa! Ne ovat pyydystäjäin paula (=ansa).  
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Jeesus jatkoi… ” Sinä et voi tehdä kompromisseja, Clare. Et nyt, et myöhemmin. Sinulla ei ole varaa 

kompromisseihin. Ei, Minä en aio uhata sinua. Mutta se on vakavaa ja sinun täytyy olla tietoinen, 

että sinulla ei ole varaa kompromisseihin. Minä rakastan sinua, rakas. Min teen vain sen, mikä on 

parasta sinulle. Jos sinulle olisi hyväksi kuunnella niitä asioita, luuletko sinä, että Minä riistäisin 

sinulta ne?”   

( Clare ) En.  

( Jeesus ) ” Aivan niin, Minä en riistäisi. Sinä tulet olemaan paljon onnellisempi, Minä takaan sen. 

Sitä paitsi, Minulla on musiikkia sinulle kirjoitettavaksi ja on yhä heitä, jotka odottavat sinun 

julkaisevan uutta musiikkia. Minulla on hellä ja ystävällinen sydän ja jos se olisi terveellistä sinulle, 

Minä en sensuroisi sinua. Jos se toisi sinulle paljon lohtua ja hyvää, Minä en koskaan sensuroisi 

sinua. Mutta Minä kerron sinulle Totuuden… se on silkka ajatusten harhauttaja ja vihollisen portti 

kaataa maailma sinun päähäsi. Siinä kunnossa, sinä et toimi kauniista, korkeasta ja ihanasta 

paikasta, jonka Minä olen suunnitellut sinulle. Luota Minuun, Clare. Tämä paikka, jonne Minä vien 

sinut, on niin paljon parempi, kuin missä sinä olet ollut. Vioistasi huolimatta, Minä en sivuuta sinua 

tai jätä sinua susille, jotka jatkuvasti kiertävät sinua, etsien tapaa hyökätä ja tappaa sinut. He ovat 

säälimättömän pahoja ja jääräpäisiä tuhotakseen sinut. He vihaavat läheisyyttä Minun kanssani 

enemmän kuin mitään muuta, koska se muuttaa ihmisten elämiä parempaan ja vapauttaa heidät 

tulemaan täysin sellaisiksi kuin Minä loin heidät olemaan.”   

” Todella, Minä elän ja hengitän ja liikun sisältä heidän sydämistään käsin. Minä suojelen sinua 

heiltä, ellet sinä kävele heidän luolaansa ja syö heidän pöydästään. No niin, se on tuskin puhtaan ja 

arvokkaan sielun merkitys. Enemmänkin se on nälkäisen koiran merkitys. Siksi Minä pidän sinut 

poissa koko tämän linjan ajattelusta ja tutkimisesta. Se on täysin hyödytöntä ja myrkyllistä sinun 

sielullesi. Tietenkin, vihollinen tietää tämän ja saastuttaa sinut mahdollisuuksilla nautiskella. 

Mutta, jos sinä tulet vastustamaan häntä, sinä tulet olemaan turvassa.”  

” Minun ihmiseni, älkää olettako, että te voitte puuhastella tulen kanssa ja pysyä kärventymättä. 

Älkää luulko, että te voitte tehdä kompromisseja aikanne kanssa ja nautiskella ajatusten 

harhauttajista ja säilyä vahingoittumattomina. Vihollinen on hyvin nokkela. Hän laittaa mehukkaan 

makupalan eteenne ja kuiskaa, ”Vau! Katsos tätä, se vie vain hetken.” Ja niin te menette. Mutta se 

hetki muuttuu kolmeksi minuutiksi, viideksi minuutiksi, kymmeneksi minuutiksi… Neljä muuta 

videota myöhemmin te olette menettäneet tunnin, mielenne on sumea ja päänne on täynnä 

saastaa.”  

” Kun te menette omatuntoanne vastaan, te aina häviätte. Aina. Minä yritän säästää teidät siltä, 

kertomalla kuinka hyvin tärkeää on hillitä uteliaisuuttanne ja pitää sydämenne ja mielenne 

keskittyneenä siihen, mikä on hyvää ja puhdasta ja pyhää. Tai mitä Minä olen määrännyt teidät 

tekemään.” 

” Tässä hedelmä on makein ja täyteläisin – paikassa, jonka Minä olen määrännyt teille. Teille on 

haitallista työskennellä toisen miehen hedelmätarhassa. Oman hedelmätarhanne hedelmä 

vaarantuu. Kun te olette poissa, linnut nokkivat sitä, heinäsirkat syövät lehvästöä, rosvot tulevat ja 

varastavat täysiä vakallisia ja vihollinen kaataa puun. Teillä ei ole varaa olla poissa 

hedelmätarhastanne: liian paljon on panoksena.”  

” Suojelkaa lahjojanne ja toimeksiantojanne tottelevaisella elämällä ja luottamuksella Minuun. 

Minä haluan vain mitä on parasta teille, Minun rakkaat. Hyvin yksinkertaisesti… jos te rakastatte 
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Minua, te tulette tottelemaan Minua. Ja Minä tulen suojelemaan teitä ansalangoilta, joita 

vihollinen on virittänyt rampauttaakseen siipenne, niin että te ette enää voi lentää.”  

”Jos joku rakastaa Minua, niin hän pitää Minun sanani ja Minun Isäni rakastaa häntä ja me 

tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.” Johanneksen Evankeliumi 14:23.  

( Clare ) Ja toinen Pyhä Kirjoitus, joka on soinut minun korvissani… ”Rakastatko sinä Minua 

enemmän kuin nämä?” Johanneksen Evankeliumi 21:15.  

Ja sen Jeesus sanoi Pietarille kolme kertaa. Koska Pietari oli hiipinyt takaisin kalastustoimeensa. Ja 

Herra halusi hänen jatkavan Hänen palvelemistaan. Ei voi pyörittää kalastus liiketointa ja palvella 

Herraa samaan aikaan. Se ei ollut hänelle räätälöity paikka. Se ei ollut se, mitä Jumala oli luonut 

hänet tekemään. Siispä, Hän kysyi (Pietarilta) kolme kertaa… Rakastatko sinä Minua enemmän 

kuin nämä?  

Jumala siunatkoon teitä, Sydänasukkaat. Pyydän, pysykää erossa ajatusten harhauttajista kuin 

rutosta. Ottakaa neuvo siltä, joka tietää. 

 

 

584. Jeesus sanoo… Viimeinen Taistelu ennen Taivaaseennostoa 

 
VIIMEINEN TAISTELU ENNEN TAIVAASEENNOSTOA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Tammikuuta, 2018. 

Clare aloitti… Herra Jeesus, pyydän, täytä meidät toivollasi ja rohkeudella, kun me odotamme 

Sinua, ja opeta meille, että ellemme pysy viinipuussa, emme voi tehdä mitään millä olisi mitään 

arvoa Jumalan Valtakunnalle… Amen.  

No niin, minun kallisarvoiset ystäväni, te olette niin hyvin erityisiä minulle ja minä avaan sydämeni 

teille niin, että te voitte nähdä minun kamppailuni selvemmin, ne ovat mahtavia. Paastoaminen ja 

rukoileminen kansakunnan draaman läpi, joulu ja hyvin sairas aviomies ovat kaikki vieneet 

veronsa. Ja olen huomannut itseni olevan ilman motivaatiota soittaa musiikkia tai laulaa. Ja minä 

tarkoitan TODELLA alamaissa. Alhaalla kuopassa- alamaissa. Alempana kuin alamaissa! Siispä 

menin Herran luokse epätoivoisena, koska tiesin, että en pystyisi korjaamaan tätä. Mikään määrä 

kofeiinia ei pystyisi korjaamaan sitä. Minä aloitin… Herra, minä en tiedä mitä tehdä.  

Jeesus vastasi välittömästi… ” Kuuntele Minua, Clare – älä anna periksi. Pyydän, älä anna periksi. 

Minä tulen auttamaan sinua. Pyydän, älä anna periksi. ” 

( Clare ) Herra, minun täytyy nähdä jotakin, joku merkki elämästä, jotakin… Sinä tiedät, että minä 

haluan tätä koko sydämestäni, mutta minä en enää usko itseeni. 

( Jeesus ) ” Tämä on vihollisen tekosia. ”  

( Clare ) Pyydän, voitko ennallistaa jonkinlaisen uskon? Minä olen todella vararikossa. 

( Jeesus ) ” Tämä on vihollisen tekosia. He haluavat tappaa sinut, mutta Minä en salli sitä. Siispä, 

sen sijaan he haluavat särkeä sydämesi. Valeita, valeita, valeita. He nuijivat sinua valheilla, ettet 
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voi tehdä tätä, te kaikki olette mennyttä, te hukkaatte kallisarvoista aikaa yrittämällä tehdä 

jotakin, johon te yksinkertaisesti olette liian vanhoja, ja väsyneitä ja heikkoja. ”  

” Haluatko uskoa sen? ”  

( Clare ) No, en. En halua. Mutta jotenkin se on osunut sydämeeni ja tunnen itseni kuolleeksi 

sisältä. 

( Jeesus ) ” Clare, pimeintä on juuri ennen päivänkoittoa. Sinä tulet nousemaan uudelleen. Luota 

Minuun. Minä olen Elämän Luoja, ja sinä tulet nousemaan uudelleen – parempana, vahvempana, 

viisaampana kuin ennen. Sinua ei ole johdettu harhaan, vaan sinä olet hyvin, hyvin väsynyt ja 

toivosi on kulunut loppuun. Mutta Minä olen täällä ennallistamassa sinua. Voitko antaa Minulle 

sen ajan, mitä tarvitsen? ” 

( Clare ) Mitä Sinä tarkoitat?   

( Jeesus ) ” Hiljaisuuden tunnit. Tunnit, jotka istut Minun edessäni ja sallit Minun parantaa sinut 

sisäisesti ja ulkoisesti? ” 

( Clare ) Kun Hän sanoi sen, minä kuulin ”neljä tuntia”, ja monena päivänä minä käytän siihen 

kolme tuntia. Siispä, minä kysyin… ”Neljä tuntia Sinun edessäsi istumista, Herra?”  

( Jeesus ) ” Kyllä. Sinä olet juossut, juossut ja juossut, ja nyt olet tyhjä. Sinun pitää istua Minun 

edessäni hiljaisuudessa ja sallia Minun tehdä se ennallistamistyö, mikä on tarpeellista. Jos voit 

tehdä sen, Minä lupaan, että pääset takaisin jaloillesi. Se, mitä Minä pyydän sinulta, on aika; 

enemmän aikaa sielun Puolisosi kanssa. Anna sille viikko aikaa. Annatko sille viikon aikaa? ”  

( Clare ) Minä tulen mielelläni antamaan sille viikon. Kiitos, Herra. 

( Jeesus ) ” Tulkaa Minun tyköni, kaikki te, jotka olette raskaasti kuormitetut ja Minä ennallistan 

teidän sielunne. Minun ihmiseni, monet teistä ovat juosseet itsenne tyhjiksi ja te ihmettelette, että 

miksi tunnette itsenne epäonnistuneiksi, lannistuneiksi ja kykenemättömiksi elämään unelmianne 

todeksi. Saanko sanoa, että te olette sallineet itsenne supistaa aikanne Minun kanssani lyhyeksi, 

tehden kiireisinä muita asioita? Te voitte tehdä sen, ja laatu on yksinkertaisesti tavanomaista, 

päivittäisiä asioita. Mutta te ette voi tehdä sitä, kun odotatte olevanne seurakunnassa sillä tasolla, 

mille Minä olen teidät tuonut. Te ette voi antaa sitä, mitä teillä ei ole. ”  

” Ja on monia syitä, miksi teillä ei ole. Yksi on se, että tällä Kanavalla, niin paljon kuin sitä 

rakastattekin, teillä on todellisia vihollisia, jotka käyvät kurkkuunne elämässänne. He vihaavat sitä, 

mitä täällä opetetaan, he vihaavat teitä, jotka kuuntelevat. Ja he ovat ottaneet tehtäväkseen 

kaataa jokaisen kuoppaan, niin ettette koskaan ymmärrä mahdollisuuksianne. ” 

” Jos olette tällä Kanavalla, rakastatte tätä opetusta, teidän täytyy nousta taistelemaan oikeudesta 

kukoistaa kutsumuksessanne. Hyvä uutinen on, että Minä olen ottanut teidät mukaani. Huono 

uutinen on, että pahat vihaavat sitä, niinpä he yrittävät sabotoida elämiänne. ” 

” Tiedättekö mihin kohteeseen he tähtäävät? Ei, se ei ole raha, ei sairaus tai petokset, tai 

vastustus… niitä asioita saatetaan käyttää, mutta ne eivät ole maalitauluja. Maalitaulu on teidän 

suhteenne Minun kanssani. ” 

” Se hetki, jolloin laitatte suhteenne Minun kanssani toiselle sijalle elämässänne, te olette 

lähteneet alaspäin spiraalissa. Eikä vain se, vaan teidän täytyy joka päivä taistella päästäksenne irti 
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vihollisesta. Nämä eivät ole niin kuin menneet päivät. Näinä aikoina vain vahvimmat, rohkeimmat 

ja kaikkein kestävimmät ja sydämeltään ja motiiveiltaan kaikkein puhtaimmat tulevat 

menestymään. Miksi? Koska lopun aikojen vastustus on paljon suurempaa, kuin kukaan on 

koskaan kokenut. ” 

” Yhä enemmän ja enemmän demoneita ja Saatanan palvojia on vapautettu tälle maapallolle, ja se 

mitä olisi voitu tehdä vahvalla ponnistelulla ja johdonmukaisilla toimilla viisikymmentä vuotta 

sitten, vaatii nyt suunnattomia ponnistuksia ja sankarillisia toimia. ” 

” Tämä ON viimeinen taistelu ennen Taivaaseennostoa. Tämä ON suurimman koettelemuksen aika 

Valituille, koska sitten, kun olette kukistaneet tämän ajan, Minä tulen viemään teidät Kotiin. ”  

” Tämä ON myös aika, jolloin on potentiaalisesti saavutettavissa enemmän hedelmää kuin koskaan 

ennen tämän Maapallon historian aikana. Mutta jos haluat olla osa sitä, sinun täytyy olla 

armottomasti sitoutunut aikaasi Minun kanssani, koska Minä olen teidän AINUT vahvuuden 

lähteenne. ” 

 ” Ja ne teistä, jotka ovat ymmärtäneet sen ja kieltäytyvät vaarantamasta aikaanne Minun 

kanssani, te olette joukon vahvimmat. Koska Minä elän teissä vahvasti, teitä ei voida kukistaa, 

koska Minua ei voida kukistaa. ” 

” Tämä on se mitä teiltä vaaditaan, Sydänasukkaat. Minä kerron tämän teille suoraan, että voitte 

mitata sitoutumisenne Minuun ja päättää oletteko vai ettekö ole halukkaita tekemään sen, mitä 

vaaditaan menestymiseen. ” 

 ” Clare ei ole ainoa, joka on pakotettu vetäytymään ja pieksetty. Clare ei ole ainoa maalitaulu; 

kaikki te olette. Miksi? Koska Minä kutsuin teidät tälle Kanavalle, niin että te voisitte edetä 

seurakunnissanne ja vetää ihmisiä Minun puoleeni ilman uskonnollisia agendoja, ilman toisten 

tuomitsemista, ilman mustasukkaisuutta tai pelkoa. ” 

” Minä tarvitsen teitä, minun lopun aikojen armeijani. Minä tahdon teidän edistyvän, niin että 

Minä voin lähettää teidät eteenpäin. Mutta tätä ei saavuteta vaarantamalla aikaanne Minun 

kanssani, hioaksenne taitojanne tai saadaksenne asiat tehtyä. Sopii yrittää, teille ei jää kuin tyhjät 

kädet, jos noudatatte sitä filosofiaa. ”   

( Clare ) Herra, siksikö en pysty tekemään sitä? Olen yrittänyt puskea eteenpäin musiikin kanssa, 

mutta en jaksa sitä kauaa, kun tiedän, että emme ole viettäneet aikaa yhdessä. 

” Kyllä, se on suuri armo, mikä sinulle on annettu – eikä vain sinulle. Kaikille tällä Kanavalla on 

annettu mahdollisuus omaksua se armo ja tuoda hyvää hedelmää. ” 

” Mutta he, jotka ovat virheellisesti laittaneet aikansa toimintaan ja tuloksiin, vaarantaen 

läheisyytensä Minun kanssani, tulevat epäonnistumaan surkeasti. He saattavat tehdä töitä, kyllä, 

mutta ei välttämättä Minun töitäni. Ne ovat ihmisten töitä, puuta, heinää ja sänkeä – jotka 

tuomion tulet kuluttavat. ” 

” Jotta teillä olisi kultainen sydän, teidän täytyy olla puhtaita ja loppumattomasti kestäviä 

suhteessanne Minuun. Ja useimmat eivät vain ole halukkaita laittamaan niin paljon aikaa ja vaivaa 

siihen. Se on pikemminkin ”terve ja näkemiin”. Eikä vain sitä, vaan teidän täytyy olla vapaita 

tietoisesta synnistä. Ja se tarkoittaa, että vapaita tekemään mitä haluatte, kun sydämessänne 

tiedätte, että se ei ole Minun parhaani teille. ” 
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” He, jotka puhdistavat itsensä ja kuolettavat salaiset agendansa ja halunsa, tulevat voittamaan 

itsensä ja Minä tulen käyttämään heitä. Mutta he, jotka jatkavat mudassa rypemistä, heidät Minä 

tulen ohittamaan valittujen seurakuntien kanssa. ”   

” Ne teistä, joilla jo on seurakuntia, teitä Saatanan lähettiläät pilkkaavat omistamaan enemmän 

aikaa seurakunnalle kuin rukoukselle. Miksi? Koska he tietävät, että te tulette ajamaan itsenne alas 

ja te tulette haaleiksi. ”  

” Se on teistä kiinni, Minun ihmiseni. Te voitte saada mitä haluatte, mutta se tulee maksamaan 

teille. Mitä suurempi halu teillä on palvella, sitä enemmän se tulee maksamaan. ”  

” Minä puhdistan astiat, ennen kuin käytän niitä, ja monet teistä ovat käyneet läpi tätä puhdistusta 

nyt kuukausia. Tämä siksi, että etsin heitä, jotka voin nimittää valittuihin seurakuntiini – joten 

lisään lämpöä. Jos olette langenneet vihollisen valheisiin, että teidän täytyy käyttää enemmän 

aikaa seurakuntaan, Minun seurassani olemisen kustannuksella, te olette langenneet 

kohtalokkaaseen valheeseen, joka lopulta tulee tekemään teidät kelpaamattomaksi. ” 

” Tulkaa nyt, Minun Morsiameni. Astukaa sisään Rakkauden kamareihin, missä Minä tulen 

varustamaan teidät myrskyisiä voimia vastaan, joita teidän täytyy kohdata, ennen kuin voitte 

kasvaa niihin mittasuhteisiin, joita tarvitsette kantamaan sen voitelun, jonka Minä haluan antaa 

teille. ” 

” Ja sinulta Clare, Minä pyydän enemmän aikaa, niin että Minä voin korjata vahingot ja vahvistaa 

sinua jälleen. Mutta milloin tahansa kuka tahansa teistä epäilee sitoutumistansa Minuun, joka 

kerta, kun etsitte häiriötekijöitä viemään teidät pois taistelukentältä, joka kerran, kun alatte 

kaipaamaan Egyptin purjoja ( Neljäs Mooseksen Kirja 11:5 ), olkoon tämä merkkinä teille, te 

tarvitsette paljon enemmän aikaa Minun kanssani. ” 

 ” Miltä se näyttää? Se näyttää katumiselta, jumalanpalvelukselta, Rhema-ohjelauseiden 

saamiselta ja Minun ohjeiden mukaiselta kurssin korjaukselta, mitä Minä annan teille. ” 

” Se näyttää imeytysrukoukselta, sydänasukkaan rukoukselta, se näyttää Pyhien Kirjoitusten 

lukemiselta, ja pyhän kirjan lukemiselta. Ja se näyttää lepäämiseltä. Suuri määrä lepäämistä 

Minussa. ” 

” Nämä kaikki ovat tapoja, joilla Minä johdan teitä, olen teidän pappinne. Ja se herkästi vie 

muutaman tunnin. Kun Minä lähetän teidät eteenpäin siitä tilasta, teidän päänne on selvä; teidän 

innokkuutenne, toivonne ja kestävyytenne ovat vahvoja ja teidän rukouksenne kumoaa jokaisen 

vihollisen hyökkäyksen. Mutta jos teette kompromisseja, teidän rukouksenne ovat heikkoja ja te 

tunnette omantuntonne kiskovan teitä alas. ” 

( Clare ) Ja se oli Hänen viestinsä loppu. Ja kun menin internettiin tekemään jotakin, tämä rhema-

ohjelause tuli minulle… ” Minä kärsin kuin kyyhkynen, valittamatta. Mutta jotkut tuntuivat 

löytävän nautintoa Minun ärsyttämisestäni kaikin tavoin millä pystyivät. Minun rauhallisuuteni 

ärsytti heitä. Mutta Jumala antoi Minulle niin paljon sisäistä voimaa, että kestin sen tyynesti. ” 

Jumala teitä kaikkia siunatkoon, rakkaat. 
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585. Sitomisrukous jokaista pahaa vastaan 

 
11.01.2018 Julkaistu sisar Claren toimesta 

Kaikki valtiaan Jumalan, Elohimin lapsena, minä pyydän Pyhiä palveleviaenkeleitä ja 

soturienkeleitä rukoilemaan Meidän kanssamme ja toimeenpanemaan jokaisen toimintaohjeen. 

Minä julistan ”ME”  sanan koskemaan... (Luettele asiat/henkilöt mielesi mukaan.) 

Esimerkiksi... 

Enkelit, perhe, työtoverit, rukoussoturit, sydänasukkaat seurakunta, Clare ja Ezekiel tiiminsä 

kanssa, presidentti Donald Trump ja hänen perheensä ja tukijoukkonsa, meidät itsemme. jne. –

lemmikkimme, tietokoneemme, kanavamme, muistiasemat, CD:t, kirjat ja kaikki tarvittavat 

työkalumme Herran työssä ja kaikki työmme Herran tähden. 

Isä, pyydät, että pukisit MEIDÄT täydellisesti Poikasi, herramme Jeesuksen verellä ja Sinun 

täydellisellä haarniskalla. Vahvista MEITÄ uskossa, rohkeudessa ja urheudessa, jotta pystyisimme 

vastustamaan ja voittamaan pahuuden niin itsessämme kuin itsemme ulkopuolella. Isä, pyydän, 

että lähettäisit MEILLE sen taivaallisen voiman ja Pyhän Hengen opastuksen, jota tarvitsemme. 

Puhun Jeesuksen nimessä jokaista pahaa MEITÄ kohtaan: Minä sidon teidän kykynne 

kommunikoida. Purkakaa välineenne. Palauttakaa se, mitä olette varastaneet. Korjatkaa, mitä 

olette vahingoittaneet – Ja vapauttakaa MEIDÄT, NYT. Jeesuksen nimessä, vapauttakaa MEIDÄT, 

NYT. Jeesuksen nimessä, vapauttakaa MEIDÄT, NYT. Minä sidon kaikki teidän henkiset kykynne, 

joita tarvitsette toimiessanne MEITÄ vastaan, teidän voimanne, taitonne, kaikki yhteytenne, 

reservi- ja kostojoukkonne, johtajanne ja osakkaanne. Minä rikon kaikki toimeksiannot ja 

kostotoimet MEITÄ vastaan, NYT, Jeesuksen nimessä. Te toimenne ovat päättyneet täällä. Minä 

sidon teidän ulosteenne teille itsellenne ja lähetän teidät suoraan Jeesuksen jalkoihin 

tuomittavaksi ja kiellän teitä koskaan palaamasta MEIDÄN luo. 

x3 Mahtavan Jeesuksen nimessä; Jokaikinen osa saatanan valtakunnasta MEITÄ vastaan – 

Hajotkaa palasiksi, älkääkä enää koskaan nousko MEITÄ vastaan! x3 

Minä pyydän soturienkeleitä kulkemaan MEIDÄN edellämme ja tuhoamaan kaikki herjaukset, 

valheet, harhautukset ja aseet MEITÄ vastaan. Mukaanlukien ne, jotka on johdatettu MEITÄ 

vastaan. Jeesuksen nimessä minä vaiennan, teen toimintakyvyttömäksi ja lähetän Jeesuksen 

jalkoihin tuomittavaksi kaikki he, jotka ovat luoneet nämä, heidän johtajansa, reservinsä ja 

kostojoukkonsa. Pyydän soturienkeleitä toimeenpanemaan tämän määräyksen. 

x3 Korkeimman nimessä, Jeesus Kristuksen nimessä minä poistan jokaisen toimeksiannon ja luvan 

ahdistaa MEITÄ. Minä rikon ja ikuisesti sidon jokaisen pahan; moniulotteisen, henkisen, fyysisen, 

psyykkisen, sielullisen, mentaalisen ja pahan yhteyden sekä suunnitelman. Jokaisen teon, 

ajatuksen ja aseen MEITÄ vastaan. Jeesuksen nimessä minä tuhoan lopullisesti jokaisen 

linnakkeen, yhteyden, verhon, kirouksen, pahan toiveen, loitsun, noituuden, taian, sinetin ja 

saatanallisen metkun, joka on asetettu MEITÄ tai niitä seurakuntia vastaan, jotka ovat lähtöisin 

sydänasukkaat seurakunnasta. x3 
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Pyhät enkelit, pyydän vahvistamaan tätä. On kirjoitettu, ”Jokainen ase, joka valmistetaan sinun 

varallesi, on oleva tehoton.” Herra, auta MEITÄ voittamaan pahuus Sinun ahkeruudellasi ja 

rohkeudellasi. 

Herra Jeesus, pyydän Sinua lähettämään Sinun Pyhät enkelisi seisomaan vartiossa. Tee täydellinen 

puhdistus ja poista jokainen demoni ja pahuuden harjoittaja Meidän rajoiltamme. Estä kaikki 

pahat suunnitelmat. Tee toimintakyvyttömäksi kaikki kirotut esineet, ansat ja aikapommit. Puutu 

kaikkiin voimiin, jotka on suunnattu MEITÄ vastaan. 

Herra Jeesus, pyydän vahvistamaan ja tekemään läpipääsemättömäksi enkelien muuri MEIDÄN 

ympärillämme. Mihin tahansa menemmekään. Jeesuksen Verellä minä sinetöin jokaisen 

ulottuvuusportin ilmassa, maassa, tulessa, vedessä ja moniulotteisuudessa MEIDÄN 

ympärillämme. Pyydän lähettämään Sinun Pyhät enkelisi seisomaan vartiossa ja pysäyttämään 

vihollisemme, kirotut esineet ja estämään pahuuden voimien sisään pääsyn. Kiitos teille hartaat ja 

mahtavat Pyhät enkelit, että vahvistatte ja toimeenpanette nämä rukoukset. Ja kiitos kun olette 

tulleet pelastamaan niin monesti. 

Jeesuksen nimessä minä sidon jokaisen valheen hengen, jokaisen hajaannuksen hengen, joka käy 

tällä kanavalla. Minä Lähetän teidät Jeesuksen jalkoihin tuomittavaksi teidän valheiden ja 

ulosteidenne kanssa. Teidän toimeksiantone tällä kanavalla ovat päättyneet. Jeesuksen nimessä 

minä tuhoan jokainen kirouksen, loitsun, pahan toiveen ja taian, joka on tehty tätä kanavaa, täällä 

kanavalla työskenteleviä ihmisiä tai tällä kanavalla vierailevia ihmisiä vastaan.  

x3 Jeesuksen nimessä minä tuhoan jokaisen kuoleman kirouksen, joka MEITÄ vastaan on 

muodostettu. ME elämme ja menestymme julistaen Herramme suuremmoisia tekoja. x3 

Herra Jeesus, pyydän vahvistamaan, ylläpitämään ja siunaamaan suuresti enkeleitämme 

taistelussa. Lisää heidän voimaansa, kestävyyttänsä ja lähetä vahvistuksia parannuksen kanssa 

taistelun keskelle. Pyhät enkelit, ME siunaamme ja aidosti kiitämme teitä teidän 

puolustuksestanne ja suojeluksestanne. Herra, minä pyydän Jumalan taivaallista ja yliluonnollista 

suosiota MEILLE, meidän enkeleillemme ja meidän töillemme Herran puolesta. Pyhät enkelit, 

pyydän teitä pystyttämään vahvan puolustuksen jokaisen Herran työmme ympärille. Jotta jokainen 

Häntä aidosti etsivä olisi suojassa. 

Isä, Jeesus, Pyhä Henki: Sydämestämme ME Sinua ylistämme, kunnioitamme ja rakastamme. Kiitos 

kun rakastat MEITÄ ja annat voimaa voittaa pahuus. Jeesus, minä luotan Sinuun. Kiitos kun olet 

kirjoittanut nimemme uhrilampaan elämänkirjaan. Jeesus, minä luotan Sinuun. Kiitos kun lähetät 

Sinun Pyhät enkelisi suojelemaan MEITÄ. Jeesus, minä luotan Sinuun. Tee MEIDÄT Pyhiksi, niin 

kuin Sinä olet Pyhä. 

Pyhä Isä, pyydän Sinua hillitsemään lisääntyvää pahuutta ja antamaan MEILLE lisää aikaa, lisää 

lahjoja ja lisää armoa kylvää ja kerätä sieluja. Ja anna MEILLE viisautta ja itsehillintää elää vain 

Sinulle näinä viimeisinä päivinä. 

Nämä ovat virallisia määräyksiä, jotka on Jumalan Pyhä Henki inspiroinut. Nämä ovat Taivaallisten 

tuomioistuimien virallisia ja sitovia dokumentteja. On kirjoitettu, ” kaikki, minkä te sidotte maan 

päällä, on sidottu taivaassa.” Amen 
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586. Jeesus sanoo… Älkää olko häpeissänne näyttää rakkauttanne Minua kohtaan 

 
ÄLKÄÄ OLKO HÄPEISSÄNNE NÄYTTÄÄ RAKKAUTTANNE MINUA KOHTAAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Tammikuuta, 2018. 

Clare aloitti… Suloinen Jeesus, anna meille rohkeutta, pyydän, olla halukkaita puolustamaan Sinua. 

Ja julistamaan Sinun Rakkauttasi avoimesti. Amen. 

No niin, minun rakkaat ystäväni, minä olen ollut missiossa nämä viimeiset neljä päivää ja siksi te 

ette ole kuulleet minusta. Minä opettelen kuinka laulaa ja olen törmännyt johonkin minulle hyvin 

vieraaseen… Minä en halua vetää huomiota itseeni mahtavilla havainnollistamisilla ja äänekkäillä 

osuuksilla laulussa, mutta minä voin nähdä, että se on tullut tarpeelliseksi siinä, mitä minä olen 

työstämässä.  

Minä kerroin Herralle… ”Se vakavasti vaivaa minua.” 

Jeesus vastasi aika odottamattomasti… ”Älä ole peloissasi näyttää rakkauttasi Minua kohtaan.”  

( Clare ) Mutta se tuntuu dramaattiselta, pikemminkin kuin näyttämöllä näyttelemistä. Tämä on 

NIIN minun luonteeni vastaista. Pyydän, auta minua ymmärtämään ja tekemään, mikä on oikein.   

( Jeesus ) ” Sinä et saa koskaan myöntyä syntiin, mutta Minä olen laittanut sinut tälle paikalle, 

koska sinun luontainen taipumuksesi on salattu elämä. Sinä vihaat kaikkea, mikä on tekemisissä 

mahtailun kanssa ja niin sinun tulisikin. Eikö Minulle sitten olisi turvallista laittaa sinut Elämän 

näyttämölle, julistamaan rakkautta Minua kohtaan?”  

( Clare ) Ja minulla on pieni muistiinpano tässä. Minä työstin laulua ja yhtäkkiä, hyvin sopivassa 

kohdassa, tulin äänekkääksi ilman tietoista ponnistusta ja se yllätti minut. Ja minä ajattelin 

itsekseni… ”Hmm… oliko se pyhä onnettomuus? Enkö minä huomaa jotakin tässä? Mutta minä 

tunnen itseni niin patoutuneeksi; tämä toinen tapa ei ole minun luontoni.  

( Jeesus ) ” Minä tulen kukistamaan sinun luontosi, rakas. Minä melkein tein sen yhtenä iltana, 

mutta sinä estit… Kuitenkin, sinä oivalsit jotakin. Kun sinä kuulet Kari Joben laulavan, vetääkö hän 

huomion itseensä?”  

( Clare ) En. Minä tunnen hänen intohimonsa Sinua kohtaan ja hänen syvät, tiiviit tunteensa ja 

minun sydämeni saa vastakaikua siitä. 

( Jeesus ) ” Täsmälleen. Clare, sinun sydämessäsi on jotakin, josta muut voisivat saada vastakaikua, 

JOS sinä päästät sen ulos. Hiljainen musiikki on tärkeää, Minä teen paljon sen kautta, mutta on 

myös intohimo: intohimo, jota sinä tunnet, kun sinä huudat apuun Minua. Ja Minä toivoisin, että 

se tuotaisiin sieluille, auttamaan heitä parantumaan, Clare.” 

( Clare ) Tässä vaiheessa, minun silmäni alkoivat kyynelehtimään.  

( Jeesus ) ” Sinä halusit aina tulla käytetyksi parantamiseen ja siinä on monia erilaisia lahjoja, jopa 

musiikissa. Tietty parannus tapahtuu yhdistämisen ja sen tunnustamisen kautta, että heidän 

tunteensa ovat päteviä. Sinä jaat sen, mitä sinussa on, he antavat vastakaikua ja tietty 



 
199 

 

tunnistaminen, tietäminen & paikkansapitävyys saa heissä vastakaikua, mikä saa heidät 

tuntemaan itsensä kokonaisemmiksi.”  

” Sinä et vedä huomiota pois Minusta; sinä paljastat Minun Sydämeni sisäisen ilon omassasi. Se 

loistaa syvältä sisältä ja tuottaa valaistumista.”  

” Älä pelkää näyttää tunnetta. Kun vihastut – ja Minä tarkoitan todella vihastut – ihmiset 

ympärilläsi vapisevat. Kiitä Jumalaasi, että sitä ei tapahdu usein eikä ilman hyvää syytä. Etkö sinä 

voi ilmaista sitä samaa intensiteettiä Rakkaudessasi Minuun?”  

( Clare ) Huokaus. Sinun avullasi, minä voin tehdä mitä vain!  

( Jeesus ) ” Täsmälleen. Sinä olet kaivannut kuulla Minusta. Älä lopeta nyt!”  

( Clare ) Minä ajattelin, että se oli kaikki, mitä Hän aikoi sanoa.  

( Jeesus ) ” Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, monet teistä ovat sidoksissa yhteiskunnallisiin 

normeihin ja asemaan. Ettekö te tiedä, että Minä rakastan sitä, kun te innostutte ja olette liekeissä 

Minun puolestani? Tiedättekö te, että Minä innostun ja olen liekeissä teidän puolestanne?? No 

niin Minä teen ja enkelit ja Taivaan kansalaiset todistavat sitä.”  

” Mutta monia teistä on opetettu tukahduttamaan tunteitanne; kätkemään ne, älkää olko 

haavoittuvia, suojelkaa pehmeää sisintä. Kyllä, Minä ymmärrän sen – itsesuojelua naurunalaiseksi 

tulemiselta. Mutta myös, se on pelokas reaktio ja se saa kaiken tulenne ulos ja se on täsmälleen 

se, mitä aiottiin tehdä. Saatana on KAIKEN tukahduttamisen takana.”  

” Tiedättekö te, että Taivas ei ole hiljainen paikka, kuten monet on opetettu uskomaan? Kyllä, 

Minä annoin Jesse du Plantisille mahdollisuuden nähdä Minut saarnaamassa intohimoisesti. Mikä 

shokki joillekin!”  

( Clare ) Kyllä, se järkytti minua, se on varma! No niin, Herra, Pyhät Kirjoitukset sanovat, että Sinä 

et huuda etkä huuda apua tai korota Sinun ääntäsi kaduilla. Jesaja 42.   

( Jeesus ) ” Luuletko, että se tarkoittaa, että Minä en tule innostumaan?” 

( Clare ) Minä en tiedä, mitä ajatella.   

( Jeesus ) ” Tällä sanonnalla on enemmän tekemistä hyväksikäytön ja karkeuden kanssa, kuin 

saarnaamisen ja nuhtelemisen kanssa. Miksi Minun ei pitäisi huutaa ilmoille Hyviä Uutisia, joita 

Minun Isäni lähetti Minut julistamaan?”  

” Clare, on ihan OK olla intohimoinen ja äänekäs. Te olette yhä jonkin tyyppisessä vankeudessa, 

pysyäksenne rauhallisina.”  

( Clare ) No niin, vaikuttaa siltä, että kiivas saarnaaminen on saanut monet inhoamaan ja Sinä olet 

pelkkää rakkautta. Ja rakkaus on hellää ja ystävällistä… No niin… Minä en tiedä, kuinka vastata 

Sinulle. Paitsi, että minä inhoan äänekästä kailottamista ja tuomitsemista, jota jotkut saarnaajat 

tekevät. Se tuo esille tuomitsemista näkemyksen sijaan. Suoraan sanoen, minä en voi enää edes 

olla samassa huoneessa.  

( Jeesus ) ” Voi, odotahan nyt hetkinen – monet sielut tarvitsevat tätä, Clare. Sinä olet pieni ja hellä 

ja et tarvitse tätä, mutta on synnissä kovettuneita, jotka tarvitsevat voimallista esitystä, että heidät  
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provosoitaisiin katsomaan itseään Minun Peilistäni. Kirjanoppineet ja Fariseukset olivat, ja yhä 

valitettavasti ovat, sellainen ryhmä.”  

” Luuletko sinä, että Minä sanoin tämän hellästi? ”Voi teille, lain opettajat ja Fariseukset, te 

tekopyhät! Te olette kuin valkeiksi pestyt haudat, jotka näyttävät kauniilta ulospäin, mutta sisältä 

ovat täynnä kuolleiden luita ja kaikkea epäpuhdasta.” Luuletko, että Minä sanoin sen sillä tavalla?”  

” VOI TEILLE, LAIN OPETTAJAT JA FARISEUKSET, TE TEKOPYHÄT! TE OLETTE KUIN VALKEIKSI PESTYT 

HAUDAT, JOTKA NÄYTTÄVÄT KAUNIILTA ULOSPÄIN, MUTTA SISÄLTÄ OVAT TÄYNNÄ KUOLLEIDEN 

LUITA JA KAIKKEA EPÄPUHDASTA.”  

( Clare ) Joo… Jep! Sinä kuulostat vihaiselta.  

( Jeesus ) ” Ja oikeutetusti, myös, sillä sitä tapahtui temppelin takahuoneissa ja syvyyksissä. 

Tahraamista ja kaikkea epäpuhdasta; ja se on täsmälleen miksi Minä lähetin roomalaiset 

tuhoamaan sen. Minä en tule olemaan tekemisissä minkään epäpuhtauden kanssa. Luuletko sinä, 

että Minä olin ystävällinen, kun Minä käänsin rahanvaihtajien pöydät nurin? En, todella en ollut! 

Minä tuhosin ja soimasin heitä heidän jumalattomuudestaan, röyhkeydestään ja ahneudestaan 

Minun huoneessani, kaikista paikoista!”  

” Ja kun Minä korotin Minun ääneni Vuorisaarnassa – olinko Minä nöyrä vai oliko Minä 

intohimoinen? Minä julistin niiden autuutta, joita tämä ylösalaisin oleva maailma kutsuu 

arvottomiksi. Minä julistin heidän kauneuttaan ja autuuttaan avoimesti, oikaistakseni asiat.” 

” Lyhyesti, on aikoja olla hiljaa ja aikoja puhua.” 

” Nyt, palataan sinun laulamiseesi. Sinulta puuttuu melkoinen palapelin osa, koska sinä et ole 

harjoitellut viihdyttämistä. Ja Minä en pyydä sinua teeskentelemään sitä. Minä pyydän sinua 

antamaan rakkautesi viipyillä – niin sanotusti.”  

” Ihmisiä täytyy koskettaa ja inspiroida; tämä on paikka ja aika Minun enkeleideni ja Minun 

Henkeni viedä sanomaa väkijoukoille. Jotkut kutsuisivat sitä viihteeksi. Minä kutsun sitä 

palvelemiseksi, sanoman viemiseksi, kaikilla inhimillisillä tunteilla esitetään sanomaa sieluille. 

Jotkut ovat uskomattoman tukahdutettuja, Clare. He tarvitsevat erämaasta huutavaa ääntä ja se 

pätee lauluihin, yhtä hyvin kuin saarnaamiseenkin. Todella, sinä saarnaat laulujesi kautta. Ehkä 

tämä on paras keino saada sinut päästämään irti.”  

( Clare ) No niin, minä en koskaan oikein ymmärtänyt tätä, Herra.     

( Jeesus ) ” Ja kuitenkin sinä olet aina halunnut näytellä, etkö olekin?”  

( Clare ) No niin, kun olin teini, minä halusin kommunikoida ja välittää sisälläni olevia asioita.  

( Jeesus ) ” No niin, kiinnitä turvavyöt. Sinä olet menossa takaisin niihin päiviin.”  

( Clare ) Vau. 

( Jeesus ) ” Sinä olet pehmennyt iän myötä ja niin sen tulisikin olla. Ja meidän musiikkimme, joka 

on pehmeää, palvelee hyvin tärkeää tarkoitusta. Ja niin tulee tämä musiikkikin, mikä ei ole niin 

pehmeää tietyissä kohdissa.”  

” Clare, sinä yhä vastustat Minua.”  
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( Clare ) Minä en voi kätkeä Sinulta mitään!  

( Jeesus ) ” Ei, et sinä voi. Mutta Minä voin auttaa sinua ymmärtämään. Tämä on vain 

kommunikaation väline. On aikoja heijastaa rauhaa; on aikoja heijastaa intohimoa. Kun sallit 

tunteitten tulla ilmoille, on kokonainen, parantava ja säännönmukainen, Minä saattaisin lisätä, 

käytäntö. Ja muuten, harjoittelu tekee mestarin – me tulemme työstämään tätä.”  

” Minun ihmiseni, se mitä Minä kerron hänelle, pätee teihin myös. Te näette, kuinka intohimoisia 

ihmiset ovat rokkitähdistä ja jalkapallo otteluista ja se intohimo vetää huomiota ja antaa muille 

luvan ilmaista tunteitaan.” 

 ” Missä on Minun ihmisteni intohimo? Intohimo, jota he tuntevat Minua kohtaan? Missä on 

teidän avunhuutonne epäoikeudenmukaisuutta kohtaan? Missä on uskonne juhlinta? Onko se 

elossa ja intohimoista – vai tukahdutettua typerältä näyttämisen pelon taakan alla?”  

” Minä haluan teidän olevan omia itsejänne ja ilmaisevan itseänne sellaisina kuin te todella olette. 

Kuinka muuten normaalit ihmiset tulisivat tuntemaan, kuinka ihmeellistä on olla suhteessa 

Minuun? Kuinka he voivat tietää, että Minä voin pelastaa heidät häpeältä ja epäonnistumiselta? 

Kuinka he voivat tietää, että Minä voin rakentaa heidän elämänsä uudelleen? Ellette te ilmaise 

avoimesti ihmeitä, joita Minä olen tehnyt teille.”  

” Te olette Minun vapaana synnistä olemisen lähettiläitäni ja suurlähettiläitäni. Addiktioista ja 

itseinhosta vapaana olemisen. Pimeydestä ja hämmennyksestä vapaana olemisen. Voi, kuinka 

vapauttavaa on syntyä uudelleen Minussa.”  

” Mutta kenet Minä lähetän ilmaisemaan tätä yli käsityskyvyn olevaa lahjaa? Haaleatko? Ei, Minun 

ihmiseni, teidän täytyy olla ”neitsyitä”, joilla on lamput täynnä ja lisää varalla. Teidän täytyy olla 

Minun Pyhän Henkeni sytyttämiä, vapaita huolista, vapaita pelosta ja tuomitsemisesta. Kaikki 

nämä lahjat ovat teidän, ottamista vailla, kun te menette syvemmälle Minun kanssani ja Minun 

Sanassani. Todella, Sanan lukeminen pesee sielujanne, se puhdistaa, tuo näkemystä ja sitten 

toivoa ikuisen lupauksen kera. Lupauksen Minun ehdottomasta rakkaudestani teitä kohtaan.”  

” Ei väliä, mitä te olette tehneet – ei väliä, kuinka monta vauvaa te olette uhranneet 

henkilökohtaisen edun ja Saatanan tyydyttämisen vuoksi, teille on yhä paljon toivoa. Ja Minä 

odotan. Miksi Minä odotan? Koska Minä tiedän, että te jonakin päivänä tulette heräämään ja 

oivaltamaan, että teidän tapanne eivät tuo rauhaa vaan sotaa, eivät onnea vaan menetystä ja 

surua. Minä tiedän ketkä ovat Minun ja joita Saatanan tyhjät lupaukset ovat johdattaneet harhaan 

ja Minä tiedän, että te tulette tulemaan Minun luokseni. Siispä, Minä odotan.”  

” Otetaan esimerkiksi monet Satanistit, jotka ovat olleet liekeissä pahan puolesta ja heidän 

sydämensä ovat nyt liekeissä Minun puolestani. He matkustavat uupumatta, julistaen rakkauttaan 

Minuun. Ja Minä käytän heitä, koska heidän lamppunsa ovat täysiä, he ovat korviaan myöten 

rakastuneita Minuun. Sillä he, joille on paljon anteeksi annettu, tulevat rakastamaan paljon.”  

” Siispä, Minä etsin värvätäkseni heitä, jotka ovat liekeissä ja rakastavat Minua. Minä haluan teidän 

ilmaisevan intohimoanne muille, koska kun te paljastatte sisäisen armonne, jossa te elätte Minun 

kanssani, he myös tulevat haluamaan sitä mitä teillä on. Te tulette olemaan inspiraatio uuteen 

elämään ja armon toivoon, joka on varattuna heitä varten.” 
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 ” Paavali oli intohimoinen, ei pyydellyt anteeksi evankeliumin julistamista.” (Te voitte lukea tämän 

Paavalin Kirjeestä Kolossalaisille 1:25-29.  

” Siispä, Clare, tullaksemme koko kierroksen – älä ole häpeissäsi näyttää rakkauttasi Minuun. 

Muista tämä Minusta. Ja ne, jotka tunnustavat Minut ihmisten edessä, ne Minä tulen 

tunnustamaan Isän edessä. Taivas on paikka täynnä riemuitsemista ja kaikki, mitä te teette, tuo 

Taivasta alas Maapallolle. Tulkoon Sinun Valtakuntasi, tapahtukoon Sinun tahtosi.” 

 

 

587. Jeesus selittää meidän Ainutlaatuisuuttamme &  

Kuinka me menetämme Armon ja Voitelun 

 
TEIDÄN AINUTLAATUISUUTENNE & KUINKA TE MENETÄTTE ARMON JA VOITELUN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Tammikuuta, 2018.  

Clare aloitti… Rakas Jeesus, pyydän, anna anteeksi minun haluttomuuteni ja helposti harhautuvat 

tunteeni ja auta minua vastaanottamaan Sinun sydämesi koko minun sydämelläni… Amen.  

Näinä muutamana viime päivänä, kun minä olen mennyt Hänen lepoonsa, useaksi tunniksi 

päivässä, kuten Hän on pyytänyt minua tekemään. Minua on siunattu ylevällä rakkaudella, jota on 

vaikea viestittää. Jos te koskaan olette rakastuneet syvästi ja toinen henkilö on myös rakastunut 

syvästi teihin ja te tanssitte yhdessä, esimerkiksi. Teidän silmänne läpäisevät toinen toistenne 

olemukset. Te voitte päästä lähelle sen tunteen ymmärtämistä, kun Jeesus katsoo teidän silmiinne 

ylivoimaisella rakkaudella teitä kohtaan. 

Joka tapauksessa, minä yhä kamppailen pitääkseni sen keskittymiskohteen ja vastaanottaakseni 

sen. Hän on yrittänyt joka päivä tavoittaa minun sisäisä syvyyksiäni Hänen rakkaudellaan. Ja minä 

saan ohikiitävän maistiaisen siitä, mutta sitten minä kadotan sen. Voi, se on niin turhauttavaa 

minulle! Ja minä en voi edes kuvitella, mitä Hän käy läpi.  

Jeesus aloitti… ” Sinä et vain voi ymmärtää sitä rakkautta, mitä Minä tunnen sinua kohtaan, Clare. 

Se on yli sinun käsityskykysi. Sinun henkilöhahmosi on niin tukossa tuomitsemisesta ja itseinhosta, 

Minulle on hyvin vaikeaa päästä läpi. Joka tapauksessa, Minä yritän. Ja aina silloin tällöin – kuten 

muutamana viime päivänä – ja aikana, jolloin vein sinut palatsiisi, aina silloin tällöin, sinä saat 

vilahduksen.”  

” Meidän suhteemme on hyvin paljon työsuhde, joten eri vaihteelle vaihtaminen ei ole helppoa 

sinulle. Minä kaipaan kertoa sinulle, juuri kuinka paljon kiintymystä ja perustavaa laatua olevaa 

rakkautta Minulla on sinua kohtaan, mutta sinä olet joskus hyvin haluton omaksumaan Minun 

todellisia tunteitani.”  

( Clare ) Itse asiassa, Herra on valittanut minun aviomiehelleni Ezekielille tästä, että Hän yrittää 

päästä läpi minulle ja minä olen vain… huh. En siellä.  

( Jeesus ) ” Viime aikoina sinä olet ajatellut Minun olemuspuoltani, joka kuuluu sinulle. Voi, se on 

niin oikein! Katsohan, jokainen henkilö on kuin monimutkainen pistoke, joka sopii täsmälleen 
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oikeaan pistorasiaan. Joka ikinen pistoke, tai sielun rakenne maailmassa on erilainen: erilaisia 

kokoja, yhdistelmiä, pituus, leveys, syvyys. Joka ikinen on ainutlaatuinen ja erilainen.”  

” Minun Isälläni on erilaisia vastaanottimia jokaiselle pistokkeelle, niin sanoakseni. Ezekiel ei sovi 

sinun vastaanottimeesi, etkä sinä sovi hänen. Jokainen syntyvä vauva tulee omanlaisensa 

sinikopion tai pistokkeen kera ja Minun Isäni halu on, että jonain päivänä, se vauva kasvaa ja 

omasta vapaasta tahdostaan palaa alkuperäänsä ja kytkeytyy Isäänsä. Vasta sitten voi sielu olla 

täydellistynyt; vasta sitten Minun Isäni voi tuntea täydelliseksi, koska se olento, jota Hän rakastaa, 

on palannut ollakseen osa Häntä jälleen.”  

” Siksi on niin traagista, kun sielu menetetään. Se hyvin yksittäinen, ainutlaatuinen pistorasia 

Isässä jää tyhjäksi ja ei täydellisty. Mikään, kerta kaikkiaan ei mikään ole Hänelle kivuliaampaa, 

kuin sielun poissaolo Ikuisuuden. Kun sinä palasit Hänen luokseen, sinä yhdistyit siihen yksi-

miljardissa pistorasiaan, josta sinä olit luotu. Sinä täydellistit virtapiirin.”  

 ” Nyt sinulla ja Minulla on hyvin ainutlaatuinen ja erityinen suhde ja sinä näet Minut hyvin 

selvästi, kuulet Minut selvästi ja tunnet Minun syvän rakkauteni, kuin myös sinulla on toimiva 

suhde. Ja kun Minä olen loppumaton, Minä esitän Itseni niinä hetkinä sinulle loppuunsaatettuna 

yhteytenä Isään. Siispä sinä voit seisoa katsomassa Minua, puhua Minun kanssani, pidellä Minua ja 

olla Minun puolisoni.”   

” Kuitenkin, kun sinä olet yhteisessä ylistyksessä, sinä näet miljardeja muita virtapiirejä. Ja se 

valtaa sinut valolla, kun sinä näet Meidät kaikki yhdistyneenä ehjäksi ja kokonaiseksi, pikemminkin 

kuin sinun yksilölliseksi ja ainutlaatuiseksi osaksi – sinun Jeesukseksesi, sinun Isäksesi, sinun 

Hengeksesi. Meidän olemuspuolemme, joka on ainutlaatuisesti sopiva vain yksinomaan sinuun. Ja 

niin se on kaikkien sielujen kanssa.”  

” Siispä, selityksen eriävyys, joka on vaivannut sinua, on että miksi jotkut näkevät Isän hellästi 

pitelevän heitä kuin lasta, kun Hän on polvillaan? Kun taas toiset näkevät Hänet valtavana, 

mahtavana, ylivoimaisena Henkilönä, jolla on suunnaton voima ja valaistuminen. Kun se Hänen 

puolensa on paljastanut, Hän on paljastanut Hänen kokonaisuudessaan. Se on enemmän voimaa, 

kuin mihin sinä mahdollisesti voit samaistua.” 

” Kuitenkin, kun se ainutlaatuinen osa Häntä, mikä on sinun, ilmestyy, sinä olet kykenevä pitämään 

yllä suhdetta. Siispä, eri aikoina se on henkilökohtainen ja läheinen; toisina aikoina se on 

yhteisöllistä, kuten ylistyksessä Taivaassa, kun Hän on Valtaistuimella.” 

” Nyt, palataan takaisin meidän rakkaussuhteeseemme. Sinulla ei ole mitään keinoa ymmärtää sitä 

päättymätöntä rakkautta, jonka ruumiillistumia sinä olet, Elämän Lähteistä, kun sinä ja Minä 

olemme yhdistyneenä ja olemme yhtä.” 

( Clare ) Tässä Hän puhuu olemisesta yhdistyneenä puhtaimmalla tavalla, hengellisessä liitossa.  

( Jeesus ) ” Sinä ilmestyt Minulle Minun sielunkumppaninani, Minun täydellistäjäni; Minun koko 

olemukseni luovana ilmaisuna, joka on ainutlatuisesti sinun. Ja on energian siirtoa siinä, että sinä, 

Minusta riippumatta, valitset yhdistää itsesi Minuun. Kun se tapahtuu, Minun kunniani on esillä 

meidän sydäntemme liitossa ja Minä en voi olla tuntematta kaikkein mahtavinta ja ylivoimaisinta 

rakkautta sinua kohtaan. Sinä, tavallaan, olet Isän yksilöllinen täydellistymä, pieni virtapiiri tai 

pistoke, jolla on pistorasioiden yhdistelmä, joita ei luotu kenellekään muulle sielulle.”  
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” Minulle tämä on ekstaattinen kokemus, aivan sellaiseksi kuin se voi tulla teillekin.” 

” Se yö, jolloin sinä vastaanotit Minut elämääsi, sinä tunsit sen ekstaattisen liiton 45 minuutin ajan. 

Ja se oli vain esimakua siitä, mitä sinä tulet tuntemaan, kun me olemme täysin Yhtä Taivaassa. 

Vaatii aikaa ymmärtää, sisäistää ja toimia tässä tilassa – sinut muutetaan Minun 

ylösnousemuskunniani tilaan. Se mitä Minä olen sanomassa, Minun Rakkaani, on se, että mitä sinä 

tunnet, kun me olemme todella suunnanneet itsemme toinen toisiimme; se mitä sinä tunnet, on 

vain hiukkanen siitä, mitä Minä tunnen. Ja Minä kaipaan välittää sitä autuutta sinulle, jopa jakaa 

sen sinun kanssasi.” 

” Kuitenkin sinä vaikeutat Minua, kun suojaverkkosi on täynnä likaisia mielipiteitä itsestäsi. 

Kerääntyneitä tuomioita, joita demonit ovat viskoneet sinulle. Virheellisiä syyllisyyden käsityksiä, 

syytöksiä ja menneiden syntien viipyilevä löyhkä, josta sinun on melkein mahdotonta vapauttaa 

itsesi. Todella, siinä on Minulle työ. Mutta sinun täytyy päästää Minut sisälle siihen kaikkein 

pyhimpääsi sydämessäsi, niin että Minä voin puhdistaa sen jätteen, polttaa sen pois Minun 

rakkaudellani ja anteeksiantamuksellani, niin että mitään ei jää jäljelle, estämään meidän 

välillemme.”  

” Kun te tulette tähän paikkaan, te heijastatte Minun kunniaani täydellisemmin ja teidän koko 

läsnäolonne on täynnä parannusta. Siksi on niin tärkeätä, että ei lisää mitään siihen suojaverkkoon 

tietoisella synnillä, tai tekemällä mitään, minkä te tiedätte olevan Minulle epämiellyttävää. Tämä 

saa häpeän ja syyllisyyden tukkimaan näkymän Minuun kuin tiheä muta. Tietäen kuinka hyvä Minä 

olen teitä kohtaan, saa teidät välttämisen pisteeseen, syyllisyyden takia.” 

” Näin demonit manipuloivat teitä erillisyyden tilaan Minusta. ”Voi, Hän on Jumala. Hän 

ymmärtää. Etene vain – Hän antaa sinulle anteeksi.” Sitten, kun te olette tehneet sen, ”Sinä ilkeä, 

katala henkilö! Kuinka sinä voit sietää itseäsi? Jumala ei voi sietää sinua. Hän ei voi – sinä olet liian 

saastainen olemaan Hänen läsnäolossaan.” Ja tietenkin te vetäydytte.”  

” Ja se ON totta. Kuitenkin tunnustuksen ja synnintunnon avulla, Minä pesen pois sen syyllisyyden 

– ja ajan mittaan, te voitte nähdä Minut selvästi jälleen. Mutta se vie aikaa.”  

” Sen ajan kuluessa, oli jotakin hyvin tärkeää, jota Minä halusin tehdä teidän kanssanne, enkä 

voinut, koska te olitte rikkoneet Minun luottamukseni. Paholaiset näkevät tämän tulevan, niinpä 

he asettavat teille ansan, niin että se mitä Minä suunnittelin tehdä teidän kanssanne – sitä ei voida 

saattaa loppuun, ennen kuin te kadutte ja olette täysin ennallistettu sekä Minun silmissäni että 

teidän.”  

” Minun ihmiseni, jos te olette tosissanne Minun palvelemisessani, te ette voi harjoittaa harkittua 

tottelemattomuutta. Mikä on laillista yhdelle, voi olla synti toiselle.”  

” Esimerkiksi, jos teidän pitäisi olla paastoamassa – ja te sorrutte mässäilemään tupla kinuski 

jäätelöannoksen, te rikotte meidän yhteytemme, kunnes te täysin kadutte, että olette loukanneet 

Minua. Toisaalta, jos henkilö menee ulos perheillanviettoon, hän voi ottaa jäätelöannoksen ilman, 

että tuntee tuomitsemista. Koska se on sallittu Minun täydellisessä tahdossani sille sielulle.”  

” Katuminen vie aikaa, Minun ihmiseni. Te ette vain sano, ”Olen pahoillani, Herra,” ja se on siinä. 

On jälkiseurauksia, joiden selviäminen vie aikaa selvitä, ennen kuin me olemme ennallistettuja. Jos 

se on virhe, jonka te teitte tietämättömyyttänne, se voidaan pestä pois aika äkkiä. Ajan pituus 
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riippuu sen vakavuudesta, kuinka te petitte Minun luottamukseni. Se määrittää ajan, kuinka kauan 

me voimme korjata vahinkoa.”    

” Ajoitus voi olla kriittistä sielun kanssa, jota Minä yritän teidän kauttanne tavoittaa. Paholaiset 

tietävät tämän, niinpä he yrittävät erittäin kovasti houkutella teitä ja rikkoa sen siteen, niin että 

sielu, joka Minulla oli mielessä, että te ette voisi viedä sanomaa hänelle. Tietenkään he eivät aina 

tiedä, mutta he arvelevat, läheisyyden perusteella ja heidän teistä molemmista tekemiensä 

havaintojen perusteella.”  

” Siispä, nämä ovat voitelun varastamisen tekniikoita, joita vihollinen käyttää. Kun te olette puhdas 

Minun edessäni, te palvelette luottavaisesti, tietäen, että Minä olen nopea vastaamaan niiden 

rukouksiin, ketkä rakastavat Minua ja havainnollistavat sen tottelemalla Minua.”  

” Ja tietenkin on myös toinen asioiden välinen vuorovaikutussuhde – suojautuminen kiusaukselta. 

Minun enkelini vartioivat sinua, Clare, mutta jos otat itsellesi oikeuden tuomita toista sielua, se luo 

aukon sinun suojaukseesi ja demonit saavat sisäänpääsytien. Ja Minä sallin tämän vakuuttaakseni 

sinut sinun alhaisuudestasi, sinun heikkoudestasi ja mahdollisesta synnillisestä luonteestasi – niin 

että sinä ET otaksu välittäväsi tuomiota kenellekään.”  

” Te, Minun Ruumiissani, jotka välittävät tuomiota muille: te ammutte itseänne omaan jalkaanne 

ja menetätte valtavat määrät Armoa. Se mitä te unelmoitte ja toivotte, sitä tullaan vastustamaan, 

kunnes te opitte kunnioittamaan ja arvostamaan muita enemmän kuin itseänne.” 

” Mitä pienempi ja köyhempi sielu, sen suurempi rikkomus se on Minulle, kun te tuomitsette heitä 

MILLÄÄN lailla. Jos te tiedätte ja harjoitatte tällaista ajattelutapaa, vaikka vain sydäntenne 

salaisissa kammioissa, te tulette kasvamaan armossa ja voitelussa Minun Valtakunnassani. Myös 

enkelit tulevat kunnioittamaan teitä ja he tulevat nopeasti teidän avuksenne. Heitä vakavasti 

loukkaa olettamuksen myrkky.” 

” Monet teistä jo tietävät tämän ja harjoittavat sitä. Mutta olkaa erityisen varuillanne, jos joku 

loukkaa teitä. Tämä on aika, kun te olette kaikkein haavoittuvaisia reagoimaan tuomitsemisella. 

Tämä on toinen syy, miksi Minä en halua teidän katsovan uutisia. Paljon siitä on valhetta ja kun te 

vastaatte toisten tuomitsemisella, kuulemanne valheen vuoksi, se on vakava synti Minun 

silmissäni. Vaikka se olisi totta, Minä pitäisin parempana, että te reagoisitte armeliaisuudella 

loukkaavia sieluja kohtaan ja rukoilisitte heidän puolestaan.”  

” Ja monta kertaa tämä asenne riistää teiltä armojen toiminnan, jotka Minä olin aikaisemmin teille 

myöntänyt. Siispä te rukoilette ja odotatte Minun voiteluani – sitten kun te olette saaneet sen, te 

haaskaatte sen muiden tuomitsemiseen. Ja uskokaa Minua, demonit katsovat hyvin tarkkaan, kun 

teille on annettu uusi armo, niin että he voivat provosoida teidät tekemään jotakin, 

menettääksenne sen, ennen kuin se vahingoittaa pimeyden valtakuntaa.” 

 ” Minä kerron teille näitä asioita, Minun syvästi rakastetut, niin että te voitte edistyä pyhyydessä 

ja voitelussa, rikkoaksenne pahan ikeet, jotka on laitettu Minun lapsilleni. Minä lasken sen varaan, 

että te seuraatte tätä opetusta, koska se on elintärkeää teidän kasvullenne ja muiden sielujen 

pelastukselle, joita te olisitte voineet koskettaa.”  

” Tämän takia, kun te vierailette Taivaassa, jokainen on niin iloinen nähdessään teidät – kuin 

häntää heiluttava koiranpentu. Heidät on parannettu kaikista taipumuksistaan arvioida ja tuomita 

teitä. Taivaassa, sielut eivät tuomitse – he toivottavat teidät tervetulleeksi rakkaudella. Ja jos te 
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suuntaatte puita kohti syödäksenne hedelmän ja juodaksenne Elämän Virrasta, he ymmärtävät – 

koska myös he ovat tulleet sitä kautta.”  

” Minä olen jakanut nämä asiat teidän kanssanne, koska Minä rakastan teitä kaikkia niin syvästi. Ja 

Minä haluan meidän toimivan meidän potentiaalinne täyteydessä, niin että te saattaisitte olla 

täynnä Minun iloani ja että sitä läikkyy muillekin.” 

” Kulkekaa tällä tavoin uskollisesti ja te tulette pyhiksi, jopa kuten Minä olen pyhä. Minä todella 

rakastan teitä niin hyvin, hyvin paljon.” 

 

 

588. Jeesus kertoo kaikille, jotka seuraavat Valheiden Isää… VIISASTUKAA 

 
JEESUS KERTOO KAIKILLE, JOTKA SEURAAVAT SAATANAA… VIISASTUKAA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Tammikuuta, 2018. 

Jeesus, Sinä olet kertonut meille, että meidän heikkoudessamme, Sinä olet vahva… Tätä on vaikea 

ymmärtää. Sinun ystävällisyydessäsi, pyydän, avaa meidän mielemme tälle totuudelle. Amen.  

Herra aloitti… ” Minulla on paljon sanottavaa, tuhat vuotta ei voisi sisältää sitä kaikkea. Mutta 

Minä kiteytän sen näin: ”Älä anna periksi, Clare, kun sinä olet heikoimmillasi, Minä olen 

vahvimmillani sinussa. Minä tiedän, että tämä ei käy loogiseen ihmisjärkeen, mutta se on niin 

totta.”  

” Minun voimani täydellistyy heikkoudessa.”  

”Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun 

asumaan.” Paavalin Toinen Kirje Korinttolaisille 12:9. 

Mutta se, mitä Minä sanon, on, että hedelmä, mikä kerätään, kun te olette alimmassa asemassa, 

on ylivoimaisesti suurin mitä on kerätty aikaisemmin. Teidän heikkoutenne saa Minun 

Omnipotenssini, Kaikkivoipaisuuteni, loistamaan. Kun vihollinen kiroaa teitä ja te kestätte sen alla, 

koska se ei taivu rukoukseen, (se tarkoittaa, että Hän ei aio vastata siihen – ja siihen on syy) on 

olemassa hyvä syy.”  

” Paavali tiesi, mitä Minä tarkoitin, kauan ennen kuin hänet mestattiin. Hän eli jatkuvan 

uhrautumisen elämää kääntymisensä jälkeen, tunnistaen siinä hänen osallistumisensa ja yhdessä 

työskentelemisensä Minun Ristissäni.”  

”Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen 

minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta.” Paavalin Kirje Kolossalaisille 

1:24.  

” Oliko Minun työni Ristillä tarpeeksi? Kun Minä inahdin ”Se on täytetty,” Minä julistin, että se oli, 

kaikkia aikoja varten, tarpeeksi. Kuitenkin, joka rakastuu ja ei kaipaisi kantaa rakastettunsa 

taakkaa? Itsensä uhraamista, itsestään antamista, luopumista oikeudesta vaatia parantumista, 

kantaakseen ristiä.”  
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”Jos joku tahtoo Minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon 

Minua.” Matteuksen Evankeliumi 16:24.  

” Nämä eivät olleet vain kielikuvia. Ei, ne olivat julistuksia, että jos te haluatte seurata Minua, 

teidän täytyy kuolla itsellenne ensin. Clare, sinun aviomiehesi on valinnut sen ja kuinka siunattu 

hän on ja sinä olet, osallistumisesta tähän ristiin.” 

” Siispä, Minun kallisarvoinen, Minä rohkaisen sinua jatkamaan kestää taakan alla, niin kauan kuin 

Minä valitsen käyttää sitä. Hän todella pelasti miehen kuoleman prosessissa, tulemasta vedetyksi 

hornaan. Hänen kärsimystensä ja teidän kaikkien rukoustenne ansiosta tämä mies on nyt Minun 

luonani ja tulee ikuisesti olemaan kiitollinen. Sillä todella, hän oli vain sekuntien päässä ikuisesta 

erosta Jumalasta ja kadotuksesta.”  

” On todella kaunis asia laittaa elämänsä jäähylle ystäviensä puolesta – erityisesti niiden, joista 

teillä ei ole mitään tietoa.”  

” Minä tiedän oikein hyvin, kuinka raskasta tämä on ollut sinulle, kuin myös petos, joka jätti sinut 

ilman apua. Minä tiedän kaikki yksityiskohdat oikein hyvin. Ja kaikki, mitä Minä voin sanoa sinulle, 

on, että jokainen kärsimyksen pisara muuttuu muuntuvaksi armoksi, tällä Kanavalla vieraileville 

kuin myös muillekin.”  

” Minä tulen kantamaan sinua, Clare, Minä tulen kantamaan teitä kaikkia. Älkää huolehtiko, että 

onko teillä voimaa laulaa tai palvella Minua monilla tavoilla, joilla te palvelette. Tietäkää, että 

Minun armoni on riittävää teille ja koskaan te ette kärsi mitään, mitä Minä en käyttäisi.”  

” Se on myös ero Saatanan ja Minun Valtakunnan välillä. Hän rakastaa kärsimyksen tuottamista ja 

ihmisten pettämistä seuraamaan häntä. He ovat innokkaita, koska katkera juuri on ottanut kiinni 

heidän sydämistään. He kieltäytyvät antamasta anteeksi, he kantavat kaunaa ja kaipaavat saada 

tasoitusta heiltä, jotka ovat loukanneet heitä. Ja jopa välttävät, että kukaan ei voi koskaan 

vahingoittaa heitä enää.”  

” Jos he vain kääntyisivät Minun puoleeni, Minä antaisin heille armon antaa anteeksi. Minä 

suihkuttaisin Minun rakkauttani heidän päälleen, paljastaisin heille, kuinka suuresti Minä rakastan 

heitä ja kuinka kallisarvoisia he ovat Minulle. Ja nostaisin heidät Minun sydämeeni, antaen heille 

uuden ja kirkkaan, toiveikkaan elämän.” 

 ” Saatana tuli vain tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan. Minä tulin antamaan elämää 

yltäkylläisesti. Ja missään muualla se ei ole ilmeisempää kuin huoneessa, jossa on kuoleva sielu. 

Saatana olisi repinyt sen miehen riekaleiksi, mutta Minun Armoni syleili häntä kuin pientä lasta ja 

hänet lisättiin Valtakuntaan.”  

” Minä muutan Minun pyhimysteni huolet armoiksi, jotka tuovat kääntymystä ja iloa. Saatana 

käyttää ihmisiään vain kuin likaisia räsyjä ja kun hän on tehnyt likaiset työnsä, hän polttaa heitä 

tulessa ikuisuuden.” 

” Vielä kerran, hän aina häviää – sairauden kautta, kun hän aiheuttaa kipua. Minä muutan sen 

kivun toisinpäin ja varastan sielun häneltä. Hän häviää aina.” 

Teille kaikille Minun Lapsilleni, mikään, mitä vihollinen tekee, ei mene ilman, että Minä muutan 

sen hyväksi. Mitä pahemmin hän saa toiset kärsimään, sen suurempia armoja Minä vapautan 

kaikille asianosaisille ja niille, jotka vielä ovat hänen kynsissään. Joku saattaisi ajatella, että hän 
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auttaa Minua, mutta tietenkin, ei tarkoituksellisesti. Hän ei onnistu ymmärtämään, kuinka Minä 

saan riemuvoiton lopussa, kuten Minä aina saan – ja muutan sen armoksi, aivan niin kuin Minä 

tein Ristillä.” 

” Viisastukaa, te, jotka seuraatte Valheiden Isää. Jos hän opettaa teidät valehtelemaan muille, mitä 

hän tekee teille? Minä kerron teille: hän lupaa teille nautintojen valtakunnan, jota ei ole olemassa. 

Ellette te viisastu ja katso hänen hahmoaan ja käänny pois hänestä Minun luokseni, te tulette 

saamaan selville, kun te kuolette, että hänen lupauksensa olivat kaikki valheita.” 

” Siellä ei ole mitään muuta kuin kärsimystä, haavoja ja palavaa lihaa kiehuvissa padoissa, missä 

teidän ihonne tuskallisesti kuoriutuu ruumiistanne – vain kasvaakseen takaisin ja kuoriutuakseen 

uudelleen ja uudelleen. Hän tulee seisomaan siellä, kun te sanotte, ”Mutta Minä palvelin sinua 

uskollisesti! Sinä lupasit minulle palkkion!” Ja hän tulee nauramaan pilkallisesti ja halveksimaan ja 

sanomaan, ”Kyllä, minä lupasin! Ja tämä ON teidän palkkionne!” Hänen elämänsä on elävä Helvetti 

ja nyt hän viihdyttää itseään, kun hänen demoninsa kiduttavat teitä uudelleen ja uudelleen.”  

” Jos te tulette Minun luokseni, Minä tulen antamaan anteeksi teidän hirmutekonne. Minä tulen 

päästämään teidät pahasta Valon ja Totuuden Valtakuntaan ja Minä tulen suojelemaan teitä niiltä, 

jotka yhä ovat hänen ilkeän loitsunsa vaikutuksessa, joka vahingoittaisi teitä.”   

” Ja Minun ihmiseni, rukoilkaa näiden satanistien puolesta, erityisesti nuorten puolesta, joita ovat 

niin kauheasti heidän vanhempansa ja maailma loukanneet. Epäoikeudenmukaisuudet, julmuudet, 

pettämiset – olosuhteet, jotka aiheuttivat heidät haluamaan kontrolloida, mitä tapahtuu heille, 

hinnalla millä hyvänsä.”  

” Rukoilkaa heidän puolestaan, koska syvällä sisimmässään heillä on pilkahdus siitä, että mitä he 

tekevät, on väärin – he eivät vain tiedä, miten päästä ulos. Rukoilkaa, että he löytävät muita ex-

satanisteja, jopa todistajia YouTubessa, auttamaan heitä selviämään. Ja rukoilkaa, että Minun 

rakkauteni suihkuttaa heidät puhtaaksi kaikista menneistä kohtaamisistaan vahingollisten ihmisten 

kanssa.”  

” Vastikään, kaksi oli päättänyt lopettaa noitien kokouksessa, teidän rukoustenne ansiosta. Siispä, 

älkää lakatko rukoilemasta.”  

” Ja Minä tiedän, että ajat ovat yhä aika rankkoja maassanne ja maailmassa. Mutta muutos on 

tapahtunut ja monet Maanalaisen Hallituksen (=Deep State) pahantekijöistä ovat kohtaamassa 

loppunsa. Rukoilkaa myös heidän puolestaan. Mutta kaikista näistä töistä tulee olemaan 

seurauksensa ja Amerikka tulee havainnollistamaan tarkoituksensa maailmassa jälleen kerran.”  

” Kuitenkin, on huoli. Sillä vaurauden mukana tulee haalea henki, siis tietäkää, että aikanaan – 

asiat tulevat jälleen vakavoitumaan. Mutta kun ne tulevat, miljoonia muslimeita on lisätty 

Valtakuntaan, koska te rukoilitte ja kestitte nämä myrskyisät ja itsensä uhraamisen ajat käsi 

kädessä Minun kanssani. Te olette Minun Morsiameni; eikö Minun pitäisi jakaa suruni teidän 

kanssanne? Ja todella Minä jaan, kuin myös jaan teidän huolenne. Minä en koskaan poistu 

viereltänne.” 

” Siispä, edetkää kuin on suunniteltu. Tukeutukaa Minuun, seuratkaa Minun ohjeitani teille. Älkää 

antako periksi koettelemuksen tai paineen alla, edetäksenne missionne työssä, joka tulee tuomaan 

hedelmää läpi koko ikuisuuden. Minä siunaan teidät nyt, teidät, jotka riudutte ja kamppailette ja 

Minä lupaan teille, että työnne hedelmät tulevat olemaan valtavat ja makeat.” 
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Havainto Jackielta, estääkseen kaiken hämmennyksen… 

”Trumpet Call of God”-nettisuvulla Herra sanoo, että meidän täytyy päästää irti helvetin ja ikuisen 

kidutuksen opista, kuten ihmisten kirkoissa on opetettu ja tässä Hän sanoo Clarelle, että Saatana 

tulee kiduttamaan niitä, jotka seurasivat häntä elämässään, eläen elämää synnissä ilman 

katumusta. Muistakaa, oletuksella, me kaikki seuraamme paholaista. Vain vilpittömän katumuksen 

kautta ja luovuttamalla elämämme Jeesukselle täysin, meidät tullaan vapauttamaan 

synneistämme, mikä myös riippuu halukkuudestamme antaa anteeksi kaikille niille, jotka ovat 

tehneet syntiä meitä vastaan.  

No niin, kaikkein suurin ero sen mitä ihmisten kirkoissa on opetettu ja totuuden välillä, minkä 

Jumala itse on opettanut, on, että he väittävät, että Jumala tulee rankaisemaan kaikki ne 

helvettiin, jotka ovat eläneet synnillistä elämää, mikä on Herran Nimen jumalanpilkkaamista mitä 

suurimmassa määrin. Sillä se, mitä me kutsumme ”helvetiksi” on tila, jonka me saatamme 

itsellemme elämäntavallamme ja Jeesus jatkuvasti yrittää pelastaa meidät, Hän kutsuu meitä 

katumukseen ja poistumaan leveältä polulta, joka johtaa tuhoon. Siis Hän ei sano, että helvetillisiä 

olosuhteita ei ole, mutta se ei ole Jumala, joka sen loi tai rankaisee ihmistä sillä, ihminen itse luo 

sen, eroamalla polulta, jonka Jumala tarkoitti kaikille hengille, minkä mukaan elää, mikä on 

rakkauden tie, johtaen taivaaseen ja ikuiseen autuuteen.  

Siis seuratkaamme Häntä rakkauden polkua Taivaaseen ja meidän ei tarvitse huolehtia helvetistä 

ollenkaan. Siunatkoon Hän kaikkia teitä, rakkaat veljet ja sisaret. 

 

 

589. Jeesus sanoo… Minun Ruumiini on hyvin sairas, KUOLEMANSAIRAS 

 
MINUN RUUMIINI ON HYVIN SAIRAS… KUOLEMANSAIRAS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Tammikuuta, 2018. 

( Clare ) Jeesus, pyydän, avaa meidän silmämme ja sydämemme meidän mielipiteittemme 

seurauksille ja kuinka me loukkaamme suullamme. Amen.  

No niin… On ollut hyvin tiivis päivä. Tänä iltana, Ezekiel koki kauhean kivuliaan profeetallisen 

kokemuksen Herran kanssa. Hän näki Herran tuskissaan Ristillä ja Roto-rooterin (viemärin 

aukaisulaite) terä tuli Herran Ruumiin ytimen läpi riipien lihan pois Hänen sisältään. Herra oksensi 

lihaa ja verta. Kun tämä oli meneillään, Ezekiel oli suunnattomissa tuskissa – hän vain valitti. Ja 

koki hyvin samantapaista kipua- täydellisessä tuskassa. Herran äiti oli Ristin juurella valittaen, 

”Minun Poikani, minun Poikani, mitä he ovat tehneet sinulle? Pyydän, lakatkaa loukkaamasta 

minun Poikaani.”  

Jeesus aloitti… ” Ezekielille annettiin se nimi, koska hänen elämänsä ja kärsimyksensä ovat 

heijastusta Minun Ruumiistani ja Minä kutsun Häntä tekemään tiliä. Jos Minä tulisin nyt, monia ei 

tultaisi ottamaan, koska he ovat Minua vastaan – vainoten Minun Ruumiini jäseniä, salamurhaten, 

riipien jäsenen kerrallaan, suolistaen, lävistäen Minun sydämeni uudelleen ja uudelleen 

tuomitsemisillaan.” 
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” On kuten profeetta sanoi: Minä annan hänelle unen maantien tienvarsimainoksista. Jokaisessa 

tienvarsimainoksessa oli ruhjottu ruumiinosa. Murskattu jalka, vääntyneet ja vuotavat kädet, irti 

revityt sormet, Ruumiista irti leikatut jalat. Ja jokinen tienvarsimainos oli symboli sille, mitä Minun 

Ruumiini on tehnyt itselleen jo hyvin pitkän aikaa.”  

” Clare, se mitä hän näki ja koki, on se mitä Minä käyn läpi Minun Ruumiini kanssa. Se on sairas, 

sairas, sairas Herjauksen, Mustasukkaisuuden, tietämättömyydestä peräsin olevan Pelon, 

Selkäänpuukotuksen syövistä, ja siihen iskevät ilkeät Erillisyyden, Rahanhimon, köyhiltä 

Varastamisen ja Ahneuden kynnet. Minun Ruumiini on hyvin, hyvin sairas, jopa kuolemansairas.” 

” Joka tapauksessa, Minun täytyy parantaa se – mutta Minä haluan, että sinä puhut selvästi näistä 

ongelmista, jotka repivät Minua erilleen. Sinä et ole saanut sitä laulua ilman hyvää syytä. Puhe 

sinusta on tavoittanut eeppiset mittasuhteet ja Minä olen kuolemansairas, en vain sinun vuoksesi 

vaan Minun muiden uskollisten palvelijoideni vuoksi, jotka kärsivät, kun oletetusti uskolliset, 

kypsät, vakaat kristityt repivät Minun Ruumistani hajalle.”   

” Minun Morsiameni, jos te levitätte negatiivisuutta ja tuomitsette Minun palvelijoitani… Itse 

asiassa, jos te tuomitsette KETÄÄN – te teette syntiä. Teidän kätenne ovat verentahrimat, teidän 

vihkipukunne on myös töhritty verellä. Teitä ei tulla, ei tulla, EI TULLA ottamaan 

Taivaaseennostossa, jos te ette uudista tapojanne! Lopettakaa juoruaminen, lopettakaa 

tuomitseminen, loukkaaminen, niiden palvelijoiden tuhoaminen, ketä te ette ymmärrä ja ketkä 

tuovat runsaasti pelastuksen ja pyhityksen hedelmää.”  

” Te olette petollisia, Minun Morsiameni, ja Minä en tule ottamaan teitä Taivaaseen Minun 

kanssani, ennen kuin te siivoatte elämänne. Minä en pysty. Taivas on rakkauden paikka; teidät 

karkotettaisiin välittömästi, jos te yrittäisitte saapua Taivaaseen tällaisina. Mutta tarpeeksi. Teidän 

on aika muuttua.”  

( Clare ) Sitten minä osoitin Herralle joitakin asioita, jotka vaivasivat minua. Minä sanoin… ”Herra, 

minä olen ymmälläni. Sinä olet näyttänyt minulle, että Sinä et halua minun puhuvan Maanalaisen 

Hallituksen (=Deep State) synneistä, kuitenkin täytyy olla uudistus. Sinä olet pyytänyt meitä 

rukoilemaan ja Sinä olet paljastanut heidän syntejään aikeisemmassa viestissä. Mutta Sinä et halua 

minun katsovan mediaa ja seuraavan tämän hirviön alastuloa. Todella, minä olen hämmentynyt 

tästä. 

( Jeesus ) ” Raikas vesi ei ole kitkerää eikä suolaista. Tämä on maailman tunkio ja kun te asutte 

sellaisissa paikoissa, te saastutte asenteista ja mielipiteistä. Kun te arvostelette, löydätte vikaa ja 

syyllisyyttä – tuotte sen yleisön tutkittavaksi – te edistätte tuomitsemista ja negatiivisuutta.” 

” Tämä ei tarkoita sitä, etteikö joitakin ihmisiä olisi kutsuttu tekemään tätä työtä, kuten 

tuomareita, lainvalvojia ja heitä, jotka määrittävät sellaisia asioita. Ja on valitettava asia, että se 

täytyy tehdä. Yhteiskunnan syövät täytyy poistaa. Kun Minä palaan, te tulette yhä olemaan 

tekemisisää heidän kanssaan, jotka pitävät syntiä parempana kuin oikeamielisyyttä ja rehellisyyttä. 

Siksi, monista teistä tulee tuomareita ja kutsutaan tekemään päätöksiä syyllisiä vastaan.”  

” Mutta Minä en halua tämän leviävän Minun Ruumiissani! Se on mätää, pilaantuvaa lihaa ja 

sellaisena se täytyy eristää käsiteltäväksi. Minä haluan Minun Morsiameni rukoilevan näiden 

ihmisten puolesta, jotka kerran olivat viattomia vauvoja ja heitä on taivutettu korruptioon 

lapsuudesta asti. Minä haluan heidän parannettavan, katuvan ja Taivaaseen Minun kanssani.” 
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” Se ei tapahdu, jos kaikki kuuntelevat vääryyksiä, joita he tekivät. Teistä tulee se, mitä te 

mietiskelette ja millä ruokitte itseänne. Minä en halua teidän ruokkivan itseänne sillä tai levittävän 

sitä.”  

” Minä tarvitsen tahrattoman Morsiamen, sellaisen, jonka sydän tuntee surun iskun näiden 

ihmisten puolesta. Sellaisen, joka tietää mihin vakaviin synteihin he itse ovat olleet syyllisiä omissa 

elämissään ja kieltäytyy tuomitsemasta muita heidän synneistään. Te voitte tuomita synnin, mutta 

vain Minä tiedän asiaan liittyvät motiivit.”  

” Clare, Minä haluan teidän sydäntenne olevan puhtaita ja helliä, nöyriä ja rakastavia, aina 

rukoilemassa parasta, jopa kaikkein toivottomimmiltakin näyttävissä tapauksissa.”  

” Saatana johtaa mediaa ja koko hänen agendansa, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, on 

edistää juoruilua – toden tai valheen. Tietysti, mitä enemmän valheita, sen parempi, koska ihmiset 

elävät valheella, avaavat ovia seulomiselle, koettelemiselle ja päästävät hänet suoraan sisään. 

Juoru on yksi hänen menestyksekkäimmistä työkaluistaan, Mestariavain aukaisemaan kaikki ovet 

sieluun. Mestariavain, se avaa jopa kaikkein valppaimman sydämen hänen demoniensa tulla 

sisään.” 

” Joka kerta, kun te vedätte huomion toisten vikoihin, Minun täytyy vetää huomio teidän 

vikoihinne. Teidät on kutsuttu suojaamaan toisten vikoja.”  

” Kyllä, on aikoja, milloin puhutaan siitä mitä teidän elämissänne on meneillään ja kuinka te 

käsittelette ne, mutta se on liukas rinne, joka äkkiä heikkenee katkeruudeksi. Jatkakaa vain niiden 

puolesta rukoilemista ja siunaamista, jotka teitä loukkaavat. Se on turvallisin asema.”  

” Minun ihmiseni, Minä en halua, että te ruokitte itseänne maailman tunkiosta – paitsi kun on 

välttämätöntä, kun olette lakiasioissa, ja teidät pakotetaan kohtaamaan epäoikeudenmukainen 

tilanne. Ottakaa tiedot esille ja työstäkää tilanne. Älkää luetelko heidän syntilistaansa ja välittäkö 

tuomiotanne ja tuomitsemistanne sähköposti toisensa jälkeen.”  

” Te voisitte järkyttyä, kun tietäisitte, että moni Maanalaisen Hallituksen jäsen todella uskoo, että 

se, mitä he tekevät, on velvollisuus, jonka he ovat velkaa ihmiskunnalle parantaakseen Maapallon. 

He ajattelevat, että tarkoitus pyhittää keinot ja he ovat osa ”superrotua”, joka on tekemässä 

maailman paremmaksi paikaksi meille elää. He ovat sokeita ja eivät näe, että he työskentelevät 

Saatanalle, tuhotakseen viattomat. Ja heidän päämääränsä EIVÄT pyhitä heidän keinojaan.” 

( Clare ) Herra, minä olen yhä painimassa tämän kanssa sydämessäni. Painimassa, että mistä me 

tiedämme, että minkä puolesta rukoilla. Useimmat ihmiset eivät kuule Sinua selvästi, siispä heidän 

ainoa tietonsa tulee muista lähteistä. Saastuneista lähteistä.    

( Jeesus ) ” Sinun kysymyksesi on oikeutettu. On aika tunnistaa korruptio ja päättää tehdä sille 

jotain. Suurimmalle osalle, tehtävä toiminta on rukoileminen ja niiden tukeminen, keiden täytyy 

käsitellä tätä hyvin saastunutta ainetta. Minä tuon sen teille rukoiltavaksi.”  

” Toiset voivat poimia sen toisista lähteistä ja sitten mennä rukoilemaan. Ongelma tulee, kun te 

jäätte koukkuun – kuten saippuaoopperoiden katselemiseen. Ne ovat hyvin koukuttavia ja niin 

ovat uutisetkin. ”Tietäminen” ei koskaan tyydyty tiedolla; tietäminen voi olla loputon musta 

kuoppa elämässänne, kun teidän joka päivä vain täytyy saada tietää viimeisimmät paljastukset, 
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pidätykset, syytökset, lisää ja lisää ja lisää. Suuri osa elämäänne tulee naulituksi pahaan ja sillä on 

vaikutuksensa.”  

” Te ette enää ole puhdas ja ihana Kristuksen Morsian; te olette nyt saastainen, kun olette 

seuloneet roskalavan läpi. Teidän pukunne haisee ja näyttää iljettävälle ja päänne on täynnä 

inhottavia tosiasioita. Minä haluaisin mieluummin, että te ette tietäisi mitään tästä, kuin nähdä 

teidät koukuttuneena mätiin roskiin.” 

” Minä tiedän, että sinun on vaikea käsittää tätä, Clare, ja Minä todella tunnen sympatiaa sinua 

kohtaan, kun sinä haluat tietää edistymisen. Mutta Minä pyydän sinua luottamaan Minuun. 

Näiden asioiden tietäminen saattaa tyydyttää sinun uteliaisuuttasi lyhyen aikaa, mutta ne tulevat 

kasvattamaan Tuomitsemista, Närkästystä, Omahyväisyyttä ja Ylpeyttä.”  

” Sinulle on paljon parempi, kun seulot omaa omatuntoasi joka päivä katuvalla sydämellä. Tämä 

tuo hyvää hedelmää.”  

( Clare ) Minä ymmärrän, Herra. Minä voin nähdä, että Sinulla on tasapaino.  

( Jeesus ) ” Aivan oikein. Ja tasapaino voidaan kiteyttää… ”Kosketa sitä kevyesti ja jatka eteenpäin.” 

Ottakaa se mukaan rukoukseen, vedotkaa Minuun heidän pelastuksensa puolesta. Rukoilkaa 

uhrien puolesta. Tukekaa niitä, jotka elävät moraalisten sitoumusten mukaan ja ottakaa vakavasti 

heidät, jotka haluavat palvella julkisella sektorilla. Tukekaa niitä, jotka työskentelevät uhrien 

auttamisen alalla. Rukoilkaa uhrien puolesta. Nämä kaikki ovat hyödyllisiä asioita.”  

” Minä tulen tuomaan pieniä tiedon muruja, läpi viikon, ja ne antavat sinulle maistiaiset siitä, missä 

mennään. Tällä tavalla, sinä et ole etsimässä heitä ja se, miten asiat tulevat paljastumaan, ei tule 

kiehtomaan sinua.”  

” Teidät kaikki on kutsuttu olemaan pyhimyksiä. Se tarkoittaa, että te ette ajattele niin kuin 

ihmiset Maapallolla ajattelevat, te ajattelette taivaallisella mielellä. Te rakastatte ehdoitta, te 

rukoilette niiden puolesta, jotka teitä vahingoittavat. Muistakaa… ”Tulkoon Sinun Valtakuntasi, 

tapahtukoon Sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin Taivaassa.” Te olette juuri niitä, jotka 

havainnollistavat ajatukset ja toimintatavat, joita Taivaassa on, koska se on teidän kotimaanne ja 

Minä elän teidän sisällänne.”  

” Se on Minun henkilökohtainen Taivaani – uskovien sydämissä.” 

 

 

590. Jeesus sanoo… Rukoilkaa näiden Sielujen puolesta &  

Ympärileikatkaa Sydämenne 

 
YMPÄRILEIKATKAA SYDÄMENNE & RUKOILKAA NÄIDEN SIELUJEN PUOLESTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. & 29. Tammikuuta, 2018. 

( Clare ) Herra, enemmän kuin koskaan, me tarvitsemme katumisen ja periksiantamattomuuden 

armoa. Pyydän, tule meidän avuksemme… Amen. 



 
213 

 

Me työskentelemme saadaksemme avustussivun lapsikaupan uhreille. Siellä tulee olemaan useita 

linkkejä muille nettisivuille, jotka ovat yhteisön ihmisten hyvin suosittelemia. (Me julkaisemme 

Linkin mainitulle sivulle videon alla YouTubessa).  

Jeesus aloitti… ” Minun rakkaat, te ette voi kuvitella millaisessa ahdingossa nämä lapset ovat. 

Heidän mielensä ovat niin vääntyneet ja kieroutuneet pelosta, he eivät voi järkeillä niin paljon, 

että pakenisivat tilannettaan. Heidän päittensä yläpuolella pidetään tapetuksi tulemisen uhkaa. 

Joissakin tapauksissa, jopa heidän perheitään uhataan, jos he eivät suostu. Se on paha, ilkeä 

järjestelmä, jonka Saatana on antanut näille miehille kontrolloimaan haavoittuvia sieluja, tehden 

heistä uhreja kaikkein valitettavimmalle hyväksikäytölle, mitä ihmiskunta on koskaan tuntenut.” 

” Teidän rukouksillanne on merkitystä. Teidän tuellanne on merkitystä. Ja Minä haluan teidän 

tietävän, että kun te haukotte henkeä kauhusta sen vuoksi, mitä on tehty, Minun Isäni Taivaassa 

kuulee sen rukouksena. Ei mitään, mitä te tunnette, näette tai minkä puolesta rukoilette, mitään ei 

pienennetä; kaikki se tuo hedelmää jollain tasolla. Älkää uupuko loppuun hyvää tehdessänne. 

Tarkistakaa töitä näillä sivuilla ja harkitkaa heidän puolestaan rukoilemista, vähintäänkin.”  

( Clare ) Voi, Herra, auta minua tässä – minä unohdin rukoilla jokaisen yksilön puolesta.  

( Jeesus ) ” Minun Rakkaani, sinun täytyy tehdä paremmin. Kirjoita heidän nimensä ylös ja rukoile 

heidän puolestaan, Clare. Minä tiedän, kuinka paljon sinulla on tehtävää, joten tee vain parhaasi.”  

” Lisäyksenä rukouksiinne, monet asiat, mitä te kärsitte päivän mittaan, ne toimivat 

paastouhrauksina. Ajoittain, niitä käytetään teidän kansakuntanne puolesta; ja toisina aikoina 

näiden lapsiparkojen puolesta. Ei mikään, mitä te tunnette tai koette, mene hukkaan; Minä käytän 

sen kaiken. Yhdistäkää kärsimyksenne Minun Kärsimyksiini Ristillä ja sallikaa Minun Henkeni valita, 

mihin ne menevät.”  

” Monet ovat esittäneet halun hengellisesti adoptoida näitä lapsia. Yksikertaisesti pyytäkää Minua 

ja Minä tulen tuomaan heidät teidän luoksenne hengessä. Jotkut teistä näkevät tämän; toiset 

eivät. Se ei ole tärkeää. Se, mikä on tärkeää, että teidän sydämenne on heidän puolellaan, te 

rukoilette ja he saavat lohdutusta ja lievitystä. Mitä enemmän te rukoilette, sitä suurempi on 

pakomahdollisuus heitä kynsissään pitävien otteesta. Heidän, jotka ovat kärventäneet heidän 

omantuntonsa muutaman dollarin tähden. Yksikään rukous ei jää vastaamatta. Jokainen rukous 

yhdistetään armoihin – ja jotkut jopa paljon yli sen, mitä te olette investoineet rukoukseen.” 

” Jotkut teistä eivät saa lievitystä yksinomaan sitomisrukouksesta. Tämä sen takia, koska Minä 

sallin tämän olosuhteen, koska Minä tarvitsen teidän uhrauksianne kansakunnan ja lasten hyväksi. 

Mutta rukouksen lisäksi, pyytäkää Minun Pyhää Henkeäni johdattamaan teitä; rukoilkaa kielillä ja 

kuunnelkaa ohjeita, jotka kertovat teille, kuinka rukoilla.”  

” Mutta aina kielillä rukoileminen saavuttaa paljon, mitä te ette näe tai ymmärrä.”  

” Jotkut teistä tulevat saamaan erityisiä ohjeita siitä, mitä rukoilla. Olkaa uskollisia käyttämään sitä 

mikä on annettu ja kirjoittakaa se ylös tulevaa mainintaa varten, laajentaaksenne rukouksianne.”  

Mutta muistakaa, Minun rakkaat, mitä tottelevaisempia ja sitoutuneempia te olette Minulle, sen 

suurempi on teidän rukoustenne vaikutus.” 
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Viesti 29. Tammikuuta, 2018  

Jeesus aloitti… ” Minun Kaunis, Kaunis Morsiameni, teidän ihanuutenne on vanginnut Minun 

sydämeni. Todella, te olette ihme ja kaunis kaikissa teidän kärsimyksissänne, tukien ristejänne 

suurella päättäväisyydellä ja jotkut teistä jopa teette tämän suurella ilolla.” 

 ” Tätä Minä tarkoitin, kun Minä sanoin, ”Kieltäkää itsenne, nostakaa ristinne ja seuratkaa Minua.” 

Risti ei ole koskaan helppo ja kun te kannatte yhtä ja rakennatte hengellisen rakkauden lihasta, 

joka sallii teidän jatkaa matkaa ja sinnitellä suurempiin ja suurempiin syvyyksiin Minun kanssani – 

teistä tulee toivon majakoita maailmalle.”  

” Se on teidän kärsimysten rakkaus-valo, joka loistaa vangittujen raukkojen päälle ja tuo toivoa 

heidän sydämiinsä ja mieliinsä. Minä tiedän, että tämä ei ole koskaan helppoa, mutta se tosiseikka, 

että te jatkatte päälle painamista, todistaa teidän suurta rakkauttanne Minuun ja Minä olen 

pihkassa teihin, Minun Morsiameni. Mistään ei löydy sellaista epäitsekästä rakkautta, kuin te 

olette esittäneet rukouksessa, paastoamisessa ja sietäessänne piikkejänne; missään muualla ei 

tällainen rakkaus loista, avatakseen pelastuksen ovia ja muuttaakseen kaikkein viheliäimmät 

ihmiset.”  

” Tämä rakkaus on peräisin Minun Isäni Sydämestä. Ja vaikka Minä olen saattanut loppuun Ristillä 

uhrauksen kaikkien sielujen puolesta, Minä silti vaadin näitä uhrauksia, tuodakseni heille Minun 

Rakkauteni lahjan, että he kääntyisivät synnillisistä elämistään omaksuakseen Minut. Voi, kuinka 

Minä odotan heidän olevan loppuun uupuneita, etsiäkseen parempaa elämää, etsiäkseen Minua.”  

” Minä pyydän teitä, älkää liittykö maailman tuomioon näille sieluille, jotka on sidottu pimeyteen; 

pikemminkin muistakaa heitä pieninä, kun he tulivat pimeään maailmaan ja heidät vallattiin. Älkää 

yhtykö tuomitsemaan heitä, jotka ovat tehneet syntiä hallinnossanne; pikemminkin pidelkää heitä 

hellästi käsivarsillanne ja pyytäkää katumuksen ja pelastuksen armoa. Suuri on todella riemu 

Taivaassa vain yhdestä sielusta, joka on katunut. Ja Minä hymyilen heille, joilla on Minun sydämeni 

heitä varten.” 

” Tehkää tämä Minun puolestani – rakastakaa heitä niin kuin Minä rakastin raakoja roomalaisia, 

jotka ristiinnaulitsivat Minut. Rakastakaa heitä, kuten Minä olen rakastanut teitä ja rukoilkaa 

heidän kääntymyksensä puolesta.” 

 ” Teille koittaa kevätaika, Minun Morsiameni. Se todella on tulossa. Mutta nyt Minä pyydän teiltä: 

etsikää Minua ja etsikää tietääksenne teidän kaikkein piilotetuimmat syntinne. Puhdistakaa 

itsenne aivan sielujenne pohjia myöten, sillä Minä kaipaan välittää teille aarteita, joita Minä olen 

varastoinut. Mutta Minä en voi täyttää teitä, ennen kuin te tyhjennätte ylpeyden, itsekkyyden, 

pahan puhumisen ja valittamisen. Minä tiedän, että te kamppailette suuresti näiden asioiden 

kanssa, mutta se ei enää ole vapaavalintaista. Nauttiaksenne Kevätajan täyteydestä elämissänne, 

teidän täytyy manata nämä synnit ja demonit iäksi keskuudestanne.”  

” Joka voittaa, sen Minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin.” Ilmestyskirja 3:12.  

” Minä tulen varjostamaan teidät Minun hyvyydelläni ja Minun siipieni suojan alla kansakunnat 

tulevat löytämään turvapaikan.”  

” Olenko Minä kamppailun arvoinen? Monet teistä ovat todistaneet, että Minä olen. Mutta silti 

Minä odotan niitä, jotka leikittelevät synnillä, eivätkä vakavasti ota sitä pois elämistään. Minä en 
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halua jättää teitä jälkeen, Jumalan liikkeessä, mikä on tulossa. Minä haluan käyttää teitä. Minulla 

on ihmeitä varattuna teitä varten, Minä kaipaan seppelöidä teidät hienoimmilla armoilla.”  

” Te olette kulkeneet puoleen väliin tai kolme neljännestä matkasta, jo tarpeeksi pitkään. Nyt on 

aika mennä KOKO matka ja laittaa ne asiat, joita Minä inhoan, pois elämistänne. Laittakaa ne asiat, 

jotka ovat tuhlanneet aikaanne elämistänne ikuisiksi ajoiksi ja omaksukaa kaikki se, mitä Minulla 

on teitä varten. Tyhjentäkää itsenne maailman kiintymyksistä. Ympärileikatkaa sydämenne ja Minä 

tulen pesemään ne puhtaiksi vastaanottamaan Minulta niitä ihmeitä, joita Minä olen varastoinut 

teitä varten. Jos te teette työn, Minä tulen tekemään työtä teidän kanssanne. Teidän täytyy vain 

päättää, että nämä asiat eivät enää merkitse teille ja Minä tulen nostamaan teidät ylös 

Taivaallisiin.” 

 

 

591. Herra puhuu DNA:sta & Mahdollisesta Sukulaisuussuhteesta Jeesukseen, 

Mariaan tai Kuningas Daavidiin 

 
JEESUS PUHUU DNA:STA & MAHDOLLISESTA SUKULAISUUSSHUHTEESTA HÄNEEN, MARIAAN TAI 

KUNINGAS DAAVIDIIN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Tammikuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ” Minun rakkaani, teidän syntyperässänne on monia salaisuuksia. Teidän 

sydämillänne, ja sillä mitkä ovat teidän mielihalujanne, on juurensa siellä. Jos teillä on tulta 

sieluissanne ja hellyyttä sydämissänne ja pyritte lievittämään ihmisen kärsimystä, mahdollisuudet 

ovat hyvät, että jossain menneisyydessä on esivanhempia, jotka ovat sukua Minun äitini perheelle 

ja jopa kauemmas taaksepäin Kuningas Daavidille. ” 

” Tämä taipumus hyvyyteen on tunnusomainen merkki Minun läsnäolostani teissä nyt, mutta 

kauan ennen kuin synnyitte uudelleen, ja jos tämä oli olemassa sydämissänne, se on toinen merkki 

siitä, että jossain DNA:ssanne te olette sukua Minulle. ” 

” Ongelmia tulee, kun perheenne kontaminoitunut puoli ottaa etusijan rakastavalta puolelta. Ette 

ehkä näe tai ymmärrä mitään tästä vain katsomalla sukupuutanne, mutta se on siellä, haudattuna 

ja lähtemättömästi merkittynä sydämiinne. Haluatte elää tehdäksenne hyvää. Sen pitäisi kertoa 

paljon alkuperästänne. ” 

” Jokaisessa sielussa on hyvää ja pahaa; se on heidän asiansa päättää mille haluavat antaa 

elämänsä. Ja sielut käyvät läpi eri aikajaksoja, jolloin he ” kokeilevat ”, että tuoko erilainen 

elämänpolku heille täyttymyksen. ” 

” Mutta he, jotka voidaan jäljittää Minun perheeseeni, heidän ajatuksensa tulevat olemaan 

yksinomaan vallattu tekemään hyvää toisille. Vielä ei ole testejä, joilla voidaan todistaa keitä te 

olette, mutta niitä tulee olemaan. Kuitenkin, Minä olen se, joka kutsuu ja kelpuuttaa; ja te 

vastaatte. Perus-DNA on olemassa, mutta niin ovat myös negatiivisemmat DNA vaikutukset. Se on 

teistä kiinni, Minun rakkaani, aina valita parempi osa. ”  
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” Te olette saattaneet kokea geneettisiä muistoja, kun olette tunteneet vetoa Lähi-Itään ja 

Jerusalemiin ja Pyhään Maahan. ”  

( Clare ) Vau Herra! Minun sydämeeni koski erittäin paljon tänä iltana Israelin ja juutalaisten 

puolesta, he eivät vieläkään halua kuulla Sinusta. Voi, minun sydämeni särkyy, kun ajattelen niitä 

monia, jotka eivät edes halua harkita profetioita, jotka ovat KIISTATTOMAT todisteet siitä kuka 

Sinä olet. Varsinkin, kun kuulen ihmisistä, jotka etsivät Messiasta Daavidin sukulinjasta, ajatellen, 

että hän on elossa nyt ja piilossa. Voi, kuinka petolliseksi se voikaan osoittautua. 

( Jeesus ) ” Älä huoli, Minun Rakkaani. Minä olen täysin kykenevä todistamaan heille, joilla on 

silmät nähdä ja korvat kuulla, vaikkakin se tulee aiheuttamaan sekasortoa. ”   

( Clare ) Mutta Herra, he tietävät jo profeetta Yitzak Kadurin kautta. Hän kuoli 108 vuoden iässä ja 

vietti viimeiset vuotensa kokien näkyjä Sinun kanssasi… eikö totta? 

( Jeesus ) ” Todellakin, mutta mitä ihminen tietää älyllisesti ja mitä hän on valmis uskomaan 

sydämessään ovat kaksi erillistä asiaa. Tämä itsepäisyys on syvässä, erittäin syvässä. ” 

 ” Clare, Minun pelastustani ei tulla piilottamaan. Se tulee tulemaan Valoon, Minun Rakkaani, se 

tulee. ” 

 ” Rakkaat, kipu sydämissänne, on vielä toinen merkki teille teidän ennaltamääräämisestänne. ” 

 ” Minä jaan tämän teidän kanssanne, koska haluan teidän elävän sen mukaan keitä olette, 

Minussa. Ennen kaikkea te olette Suuren Kuninkaan lapsia. Ja sitten teillä on sukujuuria, jotka 

järkyttäisivät teitä. Te ette ole orpoja. Jos teidän unelmanne ja halunne eivät ole tästä maailmasta, 

vaan tulevasta maailmasta – jonne olen kutsunut kaikki, jotka haluavat olla osa, haluatte osallistua 

– te olette Jumalan perhettä. Minä haluan teidän ymmärtävän, että ei ole virheitä, kun kutsun 

sielun. Minä tiedän tasan tarkkaan, kuka kukin on ja mihin te kykenette Minun voitelullani. Ja se 

on niin paljon enemmän kuin mitä olette tekemässä. ” 

” Teidän elämissänne on niin paljon puolia, jotka eivät ole huomionne arvoisia – ja Minä kutsun 

teitä irrottautumaan niistä. Kieltäkää itsenne, poimikaa ristinne ja seuratkaa Minua. Te olette 

hyvin erityisiä Minulle, hyvin erityisiä. Olen nähnyt erittäin paljon vaivaa kommunikoidakseni sen 

teille. Eläkää sen mukaan, Minun Lapseni, Minun Morsiameni, eläkää sen mukaan. ” 

” Teidän täytyy ruokkia sitä tulta ylistäessänne, sitten kohdistaa se seurakunnassanne. 

Ylitsevuotava rakkaus odottaa ulostulo väylää sydämessänne. Se mitä sisimmässänne tunnette, 

täytyy jakaa. Juhlikaa sitä kuka Minä olen teille. Juhlikaa elämää, jonka Minä olen antanut teille 

Minussa. Juhlikaa kauneutta, jonka Minä olen luonut, juhlikaa Minun rakkauttani ja halua parantaa 

sydämensä rikkoneet. Juhlikaa Minun kuolemaani todistuksena Minun rakkaudestani. Voi, on niin 

paljon juhlittavaa! Tulkaa esiin ja juhlikaa sitä kuka Minä olen maailmalle. ”  

” Minä juhlin sitä kuka te olette Minulle. Minä laulan ja hyräilen yllänne; itken ja nauran yllänne. 

Minä rohkaisen teitä synkimpinä aikoinanne ja kannattelen teitä, kun epäonnistutte. Ja Minä 

juhlin, että olette antaneet koko elämänne Minulle. ” 

 ” Teitä pelätään ja rakastetaan suuresti. Minun ihmiseni, maailma näkee Minut teissä, he kuulevat 

Minut, kun te puhutte – ja monelle, monelle teistä tällä Kanavalla, ne on kudottu teidän 

DNA:hanne. Älkää väheksykö itseänne. Väheksykää syntejänne ja kiusauksianne, mutta älkää ” 

itseänne ”. Teidän itsenne on jopa liian kaunis Minulle ilmaistavaksi teille sanoilla. Te olette niin 
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paljon ylempänä kuin asiat, jotka ovat pidätelleet teitä, toistaiseksi. Ette ymmärräkään, kuinka 

paljon teidän alapuolellanne ne ovat. ” 

” Niin monet teistä eivät tiedä mitään niistä yövartioista, kun vien teidät moniin paikkoihin 

maailmalla tekemään papin työtä. Minä pidän nämä asiat salassa teiltä, ettette ylpistyisi. Mutta 

olkaa varmoja, Minä käytän teitä mahtavasti monin, monin tavoin. ” 

” Te olette saaneet voitelun päästä ihmisten sydämiin, aukaisemaan sen, mikä on mennyt kiinni 

haavoittuneisuuden takia. Aukaisemaan sen, mikä on betoniin valettu, sielujen rikkonaisuuden, he 

ovat kokeneet elämän pahimman. Te olette saaneet voitelun parantaa sydämiä, koska Minä elän 

teissä. ”  

” Kyllä, totisesti, te olette juuri ne, jotka valitsin, Aabrahamista alkaen. Kutsukaa Minun piilotettuja 

ja kadotettuja lapsiani ja he tulevat kuulemaan Minun ääneni. ” 

” Kaikki tämä on ihmeellistä. Se ei ole ” tästä maailmasta ”, pikemminkin Minun Isäni ajattomasti 

järjestämä, että sen tulee olla niin. Minä en tule sallimaan enää teidän alasajoanne. Luvatkaa 

Minulle kaikkenne, ja Minä pidän huolen siitä, että Minun kaikkeni loistaa teidän kauttanne. ”  

” Jatkakaa ” Kyllän ” sanomista, Minun pyhät ihmiseni, jatkakaa ” Kyllän ” sanomista. Antakaa 

Minun kaataa kauttanne kaikki mitä Minulla on annettavaa. Älkää turhauttako Minun 

suunnitelmiani antamalla itseänne mihinkään vähempiarvoiseen. ” 

” Näettekö? Se mihin teidät on kutsuttu, sillä on arvoa enemmän kuin millään tässä maailmassa. 

Siis, älkää tuhlatko aikaanne siihen. Älkää tuhlatko Minun aikaani siihen. Ette ole huomanneet 

sielujenne suuruutta; siksi ette ole vastanneet pelottomasti. Minä haluan epätoivoisesti todistaa 

teille, kuinka erittäin erityisiä ja ainutlaatuisen arvokkaita te olette Minulle. ” 

” Puhutaan turhautumisesta! Voi, se on paljon suurempaa kuin voitte kuvitella. Mutta nyt te olette 

lähempänä kuin koskaan sen ymmärtämistä ketä te olette ja mitkä teidän kohtalonne ovat. Kyllä, 

se jatkuu tämän elämän tuolle puolen, kyllä. Mutta nyt, tässä elämässä, on niin paljon mitä te 

voitte tehdä Minulle. Niin paljon. Minä autan teitä saamaan selville teidän erityislaatunne, niin 

että te vuodatatte muille pelottomasti, suurella rakkaudella. ”  

” Voi, kuinka haluaisinkaan kertoa teille niin paljon enemmän. Miksi samaistutte niin vahvasti 

joihinkin Pyhien Kirjoitusten henkilöihin. Se, mikä on teidän DNA:ssanne, on heidänkin ja miksi 

samaistutte heihin. Kun luette Pyhiä Kirjoituksia, jokin syvällä teissä liikuttaa teitä. Siihen on 

syynsä. Mikään ei ole sattumaa. Ei mikään. Kaikki on liittynyt yhteen ja niillä on tarkoitus. ”   

” Se mitä Pyhiin Kirjoituksiin on kirjoitettu, on myös käyntikortti minun Ihmisilleni kokoontua 

yhteen näinä viime päivinä. Kun heidän sydämensä syttyy Pyhien Kirjoitusten kappaleen vuoksi, he 

voivat olla varmoja, että siihen liittyy DNA-muisto. DNA-testit ja tietous, jota on olemassa, ovat 

vielä hyvin alkeellisia. Sieluissa ja DNA:ssa on NIIN paljon enemmän läsnä kuin he voivat 

kuvitellakaan. Ja Minun armostani, se voidaan vapauttaa milloin vain ja manifestoida tässä 

elämässä. ”  

” Kyllä, Minun ihmiseni, monet teistä, joita tämä Kanava on vetänyt puoleensa, ovat tulleet tänne 

DNA:nne sisältämien ikivanhojen muistojen takia. Ne liittyvät siihen, mitä jaan hänen kanssaan. 

Lumouksenne Israelia ja Pyhää Maata kohtaan, kaikella sillä on ydin DNA-muistoissanne. ”  
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” Tiedättekö, että on mahdollista tehdä elokuva DNA:sta? Kyllä vain. Kaikki paikat, äänet, tuoksut 

ja aistimukselliset tallenteet ovat DNA:ssa ja jonakin päivänä te tulette näkemään elokuvia esi-

isienne menneisyydestä. Te tulette ymmärtämään niin paljon enemmän elämästänne Maapallolla, 

kun näette. ”  

” Minä soisin teidän olevan yhä vähemmän ja vähemmän riippuvaisia ulkonaisista seikoista, mutta 

Minä ymmärrän, että niin paljon on kirjoitettu DNA:hanne, mihin olette mieltyneet. Kun stimuloin 

tai vapautan tietyn DNA-muiston teissä, niin paljon muutakin nousee pintaan, kuten sinulle, Clare, 

tapahtui kun teit Exodus-nauhoituksia. ”  

” Minulle on mahdollista näyttää teille elokuva, joka perustuu ainoastaan teidän DNA:nne 

sisältöön, kaikki tarvittava kohtauksen tekemiseen on juuri teidän sisällänne. Minun Ihmiseni, 

arvostakaa keitä olette. Huomatkaa mieltymyksenne pyhiin asioihin. Huomatkaa halunne parantaa 

ja rakastaa ihmisiä. Huomatkaa, että Minä asun teissä, kun kutsuitte Minut sydämeenne KAIKKINE 

noine haluinenne. Mutta juuri teidän DNA:nne voi hyvinkin olla yhteydessä Minuun fyysisellä 

tavalla. Ja antakaa tämän olla inspiraationa teille, kohotkaa elämään pyhintä mahdollista tässä 

elämässä. Antakaa sen merkitä Minulle. ” 

 

 

592. Rukoushälytys… Presidentti Trump on vakavassa Vaarassa 

 
RUKOUSHÄLYTYS, PRESIDENTTI TRUMP ON VAKAVASSA VAARASSA 

30. Tammikuuta, 2018 

Sydänasukkaat, on olemassa juoni tappaa Presidentti hyökkäämällä Washingtoniin ydinaseilla. 

Yhdysvaltojen Maanalainen Hallitus (=Deep State) kontrolloi Pohjois-Koreaa ja meidän 

Merivoimissamme, korkeassa asemassa on petturi, joka ei saata suojella Presidenttiä meren 

puolelta.  

Presidentti Trump on aikeissa julkaista dokumentin kaikista Maanpetoksista, joita Maanalainen 

Hallitus (=Deep State) on tehnyt tätä maata kohtaan. He yrittävät pysäyttää hänet.  

Pyydän, paastotkaa ja rukoilkaa tänään ja seisokaa kuilussa, että KERRASSAAN MITÄÄN vahinkoa ei 

tule tapahtumaan meidän presidentillemme ja hänen hallinnolleen.   

PYYDÄN, paastotkaa ja rukoilkaa koko sydämistänne suojellaksenne häntä. Hänellä on viisi päivää 

aikaa julkaista dokumentti. Hän on vakavassa vaarassa. 

Herra, anna Armoa. Pyydän, Herra, suojele oikeamielisiä. Ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka tullaan 

tuomitsemaan näistä rikoksista, että he katuisivat ja antaisivat elämänsä Jeesukselle, ennen kuin 

on liian myöhäistä. Hän ei halua yhdenkään heistä menehtyvän, olivatpa he olleet kuinka pahoja 

tahansa. Hän yhä rakastaa heitä.  

Mitä ikinä te voittekin tarjota Herralle paastouhrauksena, pyydän, tarjotkaa se.  

Jumala teitä siunatkoon, Sydänasukkaat. Vaara ei ehkä ole ohi ennen kuin hän on julkaissut 

dokumentin. Siispä, pyydän, pysykää Rukouksessa… 
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593. Jeesus sanoo… Älkää olettako tietävänne kaikkea &  

Teidän Kärsimyksenne eivät ole turhia 

 
ÄLKÄÄ OLETTAKO TIETÄVÄNNE KAIKKEA & TEIDÄN KÄRSIMYKSENNE EIVÄT OLE TURHIA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. & 7. Helmikuuta, 2018.  

Herra, Sinä olet uskollinen yli kaikkien käsitysten. Kiitos Sinulle, kun kannoit meidät kärsimysten 

kynnyksen yli ja olit jatkuva lohtu meille. No niin, minun rakkaimmat Sydänasukkaani, kiitos teille 

niin paljon rukouksistanne; niitä tarvittiin suuresti ja minä voin paljon paremmin.   

Ezekiel kävi läpi hyvin rankan kipujakson ja no niin, mitä minä voin sanoa? Mitä sinä tunnet, kun 

hän, jota rakastat, kärsii kauheasti? Se sai minut kyyneliin monena, monena yönä. Ja viimein, 

minulla ei ollut jäljellä enää mitään. Hoidin pieniä asioita, jotka ovat niin tärkeitä, kun joku on 

vuodepotilaana, yrittäen niiden välissä tehdä hänen olonsa mukavaksi. Ja rukoilin kyynelissä, enkä 

nähnyt tuloksia hyvin pitkään aikaan – se vain oli liikaa minulle.  

Ja minä heräsin aamulla hänen pahimman kärsimyksensä jälkeen ja minusta ei ollut mitään jäljellä. 

Ja mahdollisuus nähdä hänen kärsivän uudelleen sai minut puhkeamaan kyyneliin ja minä itkin 

itseni takaisin uneen. Minä olin täysin ehtynyt.  

Kun kuinka selittää, mitä on meneillään, kun me paastoamme ja teemme muita uhrauksia 

liittääksemme ne anomuksiimme, hän tarjosi itsensä eläväksi uhriksi kansakunnan uudistamisen 

puolesta ja vapauttaakseen pieniä lapsia kidutuksesta ja hyväksikäytöstä seksikaupassa.  

Minä jaan kanssanne, että Ezekielille oli ihmeellisiä lohdutuksia kärsimisten välillä. Monia matkoja 

Taivaaseen, monia äärimmäisen autuuden jaksoja (ja ei, se ei johtunut lääkityksestä, koska hänellä 

EI OLLUT lääkitystä). Kun hän oli meidän pienellä altaallamme, Herra oli hänen kanssaan, pidellen 

häntä ylhäällä ja suudellen häntä otsaan monia kertoja suurella hellyydellä.  

Oli myös helpotusta kivusta ja äärimmäisen ilon hetkiä ehtoollisella Herran kanssa. Tämä seuraa 

monien kärsivien palvelijoiden kaavaa. Meidän rakas Jeesuksemme kärsii kanssamme, mutta silti 

löytää keinoja suihkuttaa ihastuttavia lohdutuksia päällemme lepotaukojen aikana.  

Herra kohteli häntä niin hellästi näiden äärimmäisen kärsimisen jaksojen jälkeen ja näytti hänelle 

joitakin hänen työnsä hedelmiä. Sillä todella, tällaisen kivun kestäminen ON työtä!  

Ja Hän kertoi Ezekielille… ” Tämä on sinun koko elämäsi tuotteliain aika. Sinä olet tehnyt enemmän 

tällä edistääksesi Jumalan Valtakuntaa ja sielujen pelastusta, kuin kaikkina palvelutoimiesi vuosina 

yhteenlaskettuna.”  

Vau! Sen lisäksi, että Jeesus lohdutti kertomalla Ezekielille ”hyvin tehty”, minä uskon, että me 

olemme kääntäneet lehteä ja olemme etenemässä kohti täydellistä paranemista.  

Mikä tahansa Jumalan ajoitus, rakkaat, me otamme sen vastaan päätöksellä, että kuinka kauan 

tahansa Jumalan armo on meidän seuranamme, me emme anna periksi. Minä en ole, hiukkaakaan, 

horjunut Herran lupauksesta, että Ezekiel paranee näistä ongelmista. Todella, kun Jeesus ilmoitti 
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minulle, että mitä me tulisimme läpikäymään, Hän teki lupauksen… ”Sinä et tule pelkäämään 

hänen elämänsä puolesta, sillä Minä olen luvannut sinulle, että Minä tulen parantamaan hänet ja 

sinulla tulee myös olemaan rauha kaikissa olosuhteissa, merkkinä siitä, että Minun lupaukseni on 

todellinen ja Minä olen sinun kanssasi.”  

Ja minulla todella on yliluonnollinen rauha, jota olosuhteet eivät voi heilutella, mitä tulee 

kuoleman uhkaan. Minä tiedän, että meidän Satanisti ystävämme haluaisivat nähdä hänet 

kuolleena. On ollut monia kuoleman toimeksiantoja ja kuoleman demonit ovat käyneet vieraisilla. 

Mutta he kaikki lähtivät tyhjin käsin, koska he eivät määrää täällä… Jeesus määrää.  

Joillakin teistä, minun rakkaat Sydänasukkaani, on kysymyksiä ja epäilyitä tätä oppia kohtaan, jossa 

Ristin kärsimykset jaetaan Valtakunnan vuoksi. Mutta todella, kyse on vain näkökulmasta.  

Kun te tutkitte Pyhiä Kirjoituksia perusteellisesti ja huolellisesti, te tulette näkemään, että tämä 

ON Raamatussa. Jos te olette enemmän kiinnittyneet tämänhetkisten palvelijoiden mielipiteisiin, 

he eivät salli kärsimystä. Minä neuvoisin teitä asettamaan omanne ja heidän mielipiteensä sivuun 

ja etsivän Pyhän Hengen neuvonpitoa. Pyhä Henki tulee vahvistamaan teille periaatteet ristin 

takana. Ristin, jota Jeesus käski meidän kantaa.  

Minä uskon, että on olettamuksen huippu sanoa, että rukous ja usko on kaikki, mitä tarvitaan 

parantamaan jokainen sielu, olipa tapaus mikä tahansa. Että Jeesus parantaa jokaisen meidän 

ajoituksellamme – olipa tapaus mikä tahansa. Ja jos sinä et parantunutkaan, sinulla on kätketty 

synti tai uskon puutetta. Vain Jumala tietää, miksi Hän ei manifestoinut parannusta hänelle, jolle 

sitä rukoilimme.  

Jeesus aloitti… ” On myöhäinen hetki ja sinä olet selittänyt hyvin monia asioita Minun lapsilleni.”  

” Älkää olettako tietävänne kaikkea, Minun rakkaat, koska muut, jotka opettavat teitä, vakuuttavat 

teidät, että he tietävät kaiken. Pikemminkin testatkaa henkiä ja olkaa avoimia Hänen 

johdatukselleen, jopa kun se asettaa teidät vastakkainasetteluun muiden kanssa, jotka pitävät 

tiukasti kiinni opinkappaleistaan. Älkää salliko itsenne vaarantavan totuutta tuen tai ystävyyden 

vuoksi; pikemminkin, olkaa valmiita menettämään ystäviä, pikemminkin kuin vaarantamaan 

totuuden, jonka Minun Henkeni toteaa kanssanne.” 

” Niin paljon kuin Minä haluaisinkin nähdä rauhan veljien kesken, Minä kerroin teille, että Minä en 

tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan ja erillisyyttä.” 

Matteuksen Evankeliumi 10:34 sanoo… ”Älkää luulko, että Minä olen tullut tuomaan rauhaa maan 

päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä Minä olen tullut nostamaan pojan riitaan 

isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansan vastaan.”  

” Ja mikä on miekka, mihin Minä viittaan tässä? Se on Jumalan Sana, erottaen luun ytimestä ja 

paljastaen kätketyt asiat. Ne, jotka arvostavat sosiaalista asemaansa yli Minun Totuuteni, tullaan 

jättämään tomuun, kun Minun uskollinen Morsiameni tukeutuu Minuun, eikä kehenkään 

ihmiseen.”  

” Olkaa voimakkaita, rohkeita ja tukeutukaa Minuun yli henkilöiden ja asioiden. Minä en tule 

johdattamaan harhaan. Käyttäkää erottelukykyä, Minun syvästi rakastetut, erottakaa Minun Pyhän 

Hengen voiman kautta, erottakaa Totuus ja tukeutukaa siihen.” 
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” Pyydän, älkää uupuko loppuun, vaan saattakaa loppuun määrätty kurssinne. Sillä Jumala on 

uskollinen palkitsemaan ne, jotka pitävät kätensä auran varressa ja liikkuvat eteenpäin.”  

( Clare ) Minä tiedän, että se on vaikeaa – uskokaa Minua, Minä tiedän, että se on niin vaikeaa. 

Meillä kaikilla on ajatuksia, kiusauksia luovuttaa, mutta Herra tulee meidän avuksemme 

voimistamaan meitä. Siispä, pitäkäämme käsiämme yhdessä rukouksessa ja jatkakaamme ristin 

kantamista, jonka Hän on jokaiselle meistä antanut. Minä rakastan teitä syvästi, Perhe. Kiitos teille 

niin paljon teidän rukouksistanne.  

 

Viesti 7. Helmikuuta, 2018 – Jeesus sanoo… Teidän Kärsimyksenne eivät ole turhia   

Jeesus aloitti… ” Minun lapseni, paha tässä maailmassa ylittää sen, mitä te voitte kuvitella. Se on 

niin hienovaraista ja huomaamatonta pinnalta katsoen, ja Minulla on monia sotureita, jotka 

ottavat näiden pienten kärsimykset ja vapauttavat heidät heidän toivottomuutensa tuskallisesta 

vankilasta. Niin monet heistä ovat kotiin sidottuja ja kykenemättömiä elämään normaalia elämää, 

(Hän puhuu tässä esirukoilijoista) mutta he löytävät täydellisen täyttymyksen toisten puolesta 

elämisestä ja esirukoilemisesta.” 

” Nämä tulevat olemaan kuningattaria ja kuninkaita Taivaassa ja heille annetaan monia vastuita 

olkapäilleen heidän veljiensä ja sisariensa puolesta, olivatpa he Taivaassa tai Maapallolla. Minun 

Ruumiini on yksi ja me olemme kaikki yhteydessä toisiimme. Kun yksi riemuitsee, kaikki 

riemuitsevat. Kun yksi kärsii, me kaikki kärsimme. Tällä tavalla, kärsiminen ei ole nujertavaa, vaan 

leviää laajalle ympäri Ruumista.”  

” Siksi nämä viikot ovat olleet niin vaikeita sinulle. Monet kärsivät maailman ja Amerikan 

kansakunnan puolesta ja täsmälleen niin se tulee vaikuttamaan maailmaan, kun puhdistus on 

lopulta loppuunsaatettu.”  

” Te olette läpikäymässä suurta puhdistusprosessia täällä Amerikassa, kuitenkin maailma jakaa 

teidän kärsimyksenne. Tälle on annettu nimi… ”Pyhimysten Liitto” tai ”Suuri Todistajien Pilvi”.”  

” Herkkäuskoiset ihmiset ovat ehdottaneet ja hyväksyneet monia vääriä oppeja ja valheita, ilman 

että ovat kyseenalaistaneet niiden todenmukaisuutta. Ja kaikille näille opetuksille, jotka ovat mitä 

tehokkaimpia taistelemaan pahuutta vastaan, on annettu pahin nimi vääristelemällä tiettyjä 

tosiasioita, niin että on saatu ne näyttämään kerettiläisyydeltä.” 

” Sen seurauksena, monet erittäin itsevarmat kristityt ovat täysin tietämättömiä opetuksista, jotka 

tulivat varhaisaikojen kirkosta Antiokiasta ja Jerusalemista ensimmäisellä vuosisadalla. Saatana on 

tahallaan ottanut ne maalitaulukseen, riistääkseen teiltä tuen ja rukoukset koko Ruumiilta Minun 

johtajuudessani.”  

” Taivaassa tämä ei tule enää olemaan mysteeri teille. Mutta nyt ympärillänne olevat, jotka 

käyttävät erottelukykyä ja jatkuvasti kuolevat itselleen Totuuden vuoksi – jos te etsitte Kirkkoisien 

opetuksia, te tulette löytämään totuuden aarrearkun, joka tulee huoltamaan teitä monissa 

taisteluissa ja tasoittamaan tietä syvempään pyhyyteen. Ja te tulette myös löytämään paljon 

vastustusta ”vallitsevan tilanteen” kirkosta.”  

” Joka tapauksessa, Minun lapseni, Minä olen tullut kertomaan teille jälleen kerran… teidän 

kärsimyksenne  eivät ole turhaa. Monet teistä ovat tehneet suuria uhrauksia rukouksessa ja 
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ottaneet osaa monien sielujen päästämiseen pahasta. He olivat matkalla kohti helvettiä, ilman 

teidän tietoisuuttanne mukanaolosta.” 

” Tätä Minä rakastan tässä Kanavassa. Te ette etsi sitä lisäystä, mitä maailmalla on tarjottavana, 

vaan pikemminkin lisäystä tullaksenne Minun, ristiinnaulitun, kaltaisiksi. Ne, jotka ovat kuolleet 

Minun kanssani, tulevat myös nousemaan, kuten Minä tein, kunniassa ikuisuutta varten, mikä 

ylittää kuvittelukykynne.” 

 

 

594. Jeesus sanoo…  

Valitkaa tehdä vain oleelliset Asiat & Odottakaa Ihmeitä Minulta 

 
VALITKAA… TEHDÄ VAIN OLEELLISET ASIAT & ODOTTAKAA IHMEITÄ MINULTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Helmikuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ” Minun Rakkain Clare, Minä tiedän kuinka hyvin vaikeita nämä muutokset ja 

haasteet ovat sinulle, mutta Minä toivon, että sinä jaksat Minun kanssani ja nojaa Minun 

viisauteeni kaikissa asioissa. Tarraudu Minuun, Clare, tarraudu Minuun kaikella kyvylläsi. Minä olen 

tässä; Minä olen, Minä olen – vaikka ajoittain sinä et näe Minua, Minä olen seurassasi joka 

paikassa ja Minä toivon, että sinä olisit tietoisempi Minun rakastavasta ja suojelevasta 

läsnäolostani. ” 

” Älä huolehdi lääkityksestä, Minä en tee siitä vaikeaa sinulle. Pidä vain huoli katraasta, laula, 

äänitä – enemmän, enemmän, enemmän. Minä odotan sinun menevän eteenpäin, Rakkaani; 

tehosta ja mene eteenpäin. Olet vastustuksesta selviämisen kynnyksellä ja sinua pidätelleistä 

asioista selviämisen kynnyksellä. Siispä, etene läpi, mene läpi, jalkaa toisen eteen. ”  

” Niin monia hyviä asioita tapahtuu maassanne, mutta silti on vielä pitkä matka. Tukekaa tätä 

miestä joka päivä ja kannatelkaa häntä Minua varten. Hänen tehtävänsä on valtava, mutta niin 

Minäkin olen – ja hän ei tule epäonnistumaan. Paljon muutoksia tulee tapahtumaan 

hallinnossanne, mutta se on silti hankalaa ja tulee todella tarvitsemaan pitkitettyä rukous 

taustatukea. ” 

Te ette ole ainoita, jotka kokevat ongelmia päämäärään pääsyssänne. Vastustus on ollut 

hirvittävää, Clare, melkein jokaiselle. Mutta nyt Minä vapautan armoja, että te liikutte eteenpäin, 

jos laitatte HUOMIONNE siihen ja SINNITTELETTE. Nämä ovat Minun valtuutukseni teille juuri nyt. 

Usva alkaa hälvenemään, mutta jotkut ovat silti juuttuneet vastustuksen mutaan ja liejuun ja he 

tulevat tarvitsemaan apua päästäkseen ylös ja liikkeelle. ”  

” Minun lapseni, te olette todellakin kohdanneet monia ajatusten harhauttajia ja vastustusta. 

Jotkut teistä ovat antaneet periksi ja vain istutte mudassa hengelliset pyöränne sutien. ”  

” OK, Minä ymmärrän mitä te olette käyneet läpi. Mutta nyt on aika nousta ylös ja palata niihin 

suuntiin, jotka Minä asetin teidän sydämiinne. Kiivetkää pois, Minun rakkaat, kiivetkää pois! Tällä 

kertaa teitä onnistaa. Mutta Minä tarvitsen sitä, että te tarraatte Minuun koko sydämestänne ja 

voimastanne motivaatiota saadaksenne ja tarvitsemaanne käynnistystä varten. ” 
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” Mutaisten teiden aika on nyt loppumassa ja Minä toivon, että te nousette jälleen valtateille, ja 

etenette tasaisesti kohti missiotanne ja päämääriänne. Älkää antako entisen vastustuksen sortaa 

teitä; kyntäkää sen läpi ja jatkakaa menoanne. Minä olen määrännyt enkeleitä tekemään sen 

helpommaksi teille ja vihollinen ei saa teistä yliotetta, jos te sinnittelette. Nämä esteet tiellä 

tulevat väistymään Minun voimastani ja voimasta, joka työskentelee teidän kauttanne, mutta 

teidän täytyy säännöllisesti tavata Minua salaisessa paikassa, saadaksenne motivaatiota ja voimaa, 

joita te tarvitsette menestyäksenne. ”  

” Teidän missionne ja asiat, jotka Minä olen laittanut teidän sydämiinne tehtäviksi, eivät 

tapahtuneet sattumalta. Minä tiesin hyvin ennen kuin teidät oli hedelmöitetty, että mikä teidän 

kutsumuksenne on. Monien teistä on pitänyt työskennellä läpi lihanne, löytääksenne se paikka. ” 

 ” Joillakin teistä on ollut välähdyksiä, joillakin on ollut maistiaisia ja jotkut ovat jopa edenneet, 

kunnes valtaisa vastustus ja näennäisesti loppumattomat keskeytykset ovat vetäneet teidät pois. ”  

” Minä pyydän teitä nyt palaamaan siihen, mitä teidän on ollut tarkoitus tehdä ja älkää antako 

minkään estää teitä tai olla tiellänne. Jotkut asiat, jotka ovat tulleet teitä vastaan, tulevat 

tuottamaan teidän tämän ajan parhaat ponnistuksenne. ”  

” Teidän täytyy vetää raja ja asettaa vakaa ”EI”, tai he tulevat jatkamaan teidän hallitsemistanne. 

Se on teistä kiinni, rakkaat, on monia asioita, joita te voisitte tehdä elämillänne. Valitkaa korkein, 

parhain, se mitä te olette kutsuttu tekemään ja jättäkää muut. Vaikka te kärsisitte puutetta tai 

haluja jättäessänne ne, päättäkää, että se mitä olette menettäneet, ei ole sen ajan ja vaivan 

arvoista jahdata niitä. Tehkää enemmän vähemmällä ja te etenette nopeammin ja pehmeämmin 

päämääriänne kohti. ” 

” Valitkaa tehdä vain oleelliset asiat. Valitkaa loukata tunteita, jos on tarpeellista, voidaksenne 

mennä eteenpäin Minun tahdossani. Valitkaa se, minkä te tiedätte oikeaksi ja oppikaa päästämään 

irti ja elämään ilman toisia asioita, jotka ovat esittäneet olevansa niin kiireellisiä, että te ette 

mahdollisesti voi elää ilman niitä. ”  

( Clare ) Joo, ja se on vain valtavaa sumutusta. Sukulaiset. Ystävät. Työpaikat. Asiat voivat olla 

kohtalomme tiellä, jos me sallimme sen. On meidän päätettävissämme ottaa härkää sarvista 

joskus ja sanoa… ”Minä aion laittaa jalan alas. Minä en aio jatkaa elämäni elämistä tämän 

vähäisemmän päämäärän vuoksi. Minä aion mennä korkeampaa kutsumustani kohti Herran 

avulla.” Ja se tulee loukkaamaan joitakin ihmisiä ympärillämme. Mutta se ei tule loukkaamaan 

Herraa. Se saa Hänet iloiseksi kanssamme.   

Ja lopussa, me vastaamme siitä Hänelle. Ja me haluamme kuulla, kun me tulemme Herran luo… 

”Hyvin tehty, Minun hyvä ja uskollinen palvelijani!” Me haluamme kuulla sen! Me emme halua 

kuulla… ”Miksi te ette tehneet sitä, kun Minä kutsuin teitä tekemään sen? Miksi te annoitte 

ihmisten ja asioiden estää teitä? Elämäntyylin, jonka te tiesitte olevan alempiarvoinen, kuin mihin 

Minä teitä kutsuin? Katsokaa, mitä te olette menettäneet!” Me emme halua kuulla sitä… Minä 

tiedän, että minä en varmasti halua kuulla sitä.  

( Jeesus ) ” Te tulette löytämään sellaisen ilon ja vapauden näiden päätösten tekemisestä, että te 

ette koskaan tule katumaan niitä. Mutta te ette tule olemaan tarpeeksi voimakkaita tekemään tätä 

ellette te vietä huomattavaa aikaa takertuen Minuun rukouksessa ja ylistyksessä. Pitäkää silmänne 

jatkuvasti Minussa ja Päämäärissä, jotka me olemme asettaneet yhdessä. Tällä tavalla vihollinen ei 
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kykene harhauttamaan teidän ajatuksianne tarkoituksestanne, koska me tulemme 

työskentelemään yhdessä.” 

” Minä rakastan teitä, rakkaat. Kuinka hellästi Minä rakastan teitä ja Minulla on niin monia 

ihmeellisiä asioita varattuna heille, jotka eivät anna periksi ja ovat valmiita astumaan 

kohtaloihinsa! He, jotka sinnittelevät loppuun asti ja oppivat erityisesti ottamaan tyynesti 

menetykset ja vastaväitteet eikä romahtaa itsesäälin kuplaan. Heillä tulee olemaan suuri ilo. Eikö 

vain, Clare?”  

( Clare ) Joo… Minä vajosin itsesääliin pari päivää sitten. Minä annoin periksi ja pyysin Häntä 

ottamaan sen pois ja puff! Se oli poissa… ”Kyllä Herra. Syyllinen, kun syytetään.”  

( Jeesus ) ” Odota ihmeitä Minulta, rakas. Me etenemme menneisyydestä tulevaisuuteen yhdessä. 

Odottakaa ihmeitä ja NOPEAA eteenpäin menoa.” 

 

 

595. Rukoushälytys Ydinsodan välttämiseksi 

 
RUKOUSHÄLYTYS YDINSODAN VÄLTTÄMISEKSI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Helmikuuta, 2018. 

Kallisarvoinen Jeesus, kiitos Sinulle niin paljon siitä, että Sinulla on kaikki hallinnassa. Pyydän, auta 

meitä lohduttamaan Sinua näinä vaikeina aikoina, kun ydinsota uhkaa Pohjois-Korean maaperällä. 

Pyydän, auta meitä lohduttamaan sinua ja rukoilemaan kaikkien osapuolten puolesta, että tämä 

kriisi vältettäisiin ilman, että sieluja loukkaantuu… Amen.  

Kiitos Sinulle, Herra – että SINÄ olet meidän päiviemme johdossa ja Sinä olet niin rakastettava ja 

armollinen. Kiitos Sinulle kaikkien niiden asioiden välttämisestä, joita on meneillään juuri nyt – kun 

mahdollisuuksia on Olympialaisissa ja niin edelleen. Ja pyydän, auta meitä kaikkia rukoilemaan ja 

esirukoilemaan tilanteen puolesta.  

No niin, Sydänasukkaat. Meillä on ollut useita visioita ja me olemme ydinsodan vakavassa vaarassa 

juuri nyt. Ilmeisesti, Pohjois-Korea on laukaissut ainakin kolme ydinkärkeä, jotka on ammuttu alas 

ja säteilyä on päässyt ilmaan sen seurauksena. Yksi Englannin yllä ja toinen matkalla Hawaijille on 

ammuttu alas. Siispä, säteilyä/radioaktiivista laskeumaa seuraa tästä, ainakin minun ymmärrykseni 

mukaan.  

Minä luulen, että Kim käyttää Olympialaisia suojanaan ja yrittää hyökätä Yhdysvaltoihin ilman 

vastaiskua. Siispä, juuri nyt on aika vakavat paikat. Meidän täytyy rukoilla Pyhää Armorukousta, 

päivin öin, jos mahdollista. Se todellakin ON vakavaa. Muuta minä pitäydyn Herran lupauksissa 

meille, että Hän tulee hoitamaan tämän.  

Siispä, pyydän, rukoilkaa Presidentti Trumpille suunnatonta viisutta ja hänen kenraaleilleen 

suunnatonta viisautta tietää täsmälleen, mitä tehdä. Ja mitä EI. Tämä on absoluuttisen, erittäin 

tärkeän rukouksen aikaa. Koska he käyttävät Olympialaisia kuten Taliban ja muut käyttävät 

viattomia perheitä suojanaan, pystyäkseen tekemään likaiset työnsä.  



 
225 

 

Pysykäämme rukoilemassa, että näemme tämän tilanteen päättyvän oikeaan lopputulokseen… 

Amen. 

 

 

596. Jeesus puhuu häämöttävistä Tragedioista 

 
JEESUS PUHUU HÄÄMÖTTÄVISTÄ TRAGEDIOISTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Helmikuuta, 2018.  

Clare aloitti… Rakas Herra ja Isä Jumala, pyydän, älkää antako heidän tehdä sitä, mitä he haluavat 

tehdä tuhotakseen maailman. 

Pyydän, Jeesus – pyydän, puutu asioihin yliluonnollisesti. Anna hallitsevien ilkeyden kostautua 

heidän omalle maaperälleen, että mitään dramaattista ei tarvitse tehdä heidän 

pysäyttämisekseen. Anna armottomien langeta omiin ansoihinsa ja päästää maamme vapaaksi 

tästä saatanallisesta otteesta. Voi, Isä Jumala, suojele meidän kansakuntaamme niin kauan kuin 

Trump on virassa tai ne, jotka rakastavat oikeamielisyyttä, ovat työskentelemässä kumotakseen 

pahoja agendoita, joita on asetettu paikoilleen viimeiset yli 40 vuotta. 

Perry Stone, esimerkiksi, on nähnyt monia unia, jossa suurkaupunki, jossa on kaunis silta, 

räjäytetään. Juurella oleva silta räjäytetään ja sitten valtava tsunami tulee. Me myös olemme 

jakaneet unia teidän kanssanne San Franciscosta ja New Yorkista. Ja minun täytyy sanoa, että 

Yhdysvaltojen maanalaisella hallituksella (=Deep State) on teknologiaa tehdä näitä asioita.  

Tämän ajan ilkeillä hallitsijoilla on tätä teknologiaa laukaista tsunameja ja siirroslinjoja 

tuhotakseen nämä kaksi kaupunkia – New Yorkin ja San Franciscon. Mutta ilmeisesti, he haluavat 

räjäyttää sillan perustuksia myöten ja saada näyttämään siltä, että tsunami vei sen pois paikaltaan. 

Mutta tässä ei ole siitä kyse. On kyse terrorismista, samaan tapaan kuin New Yorkin kaksoistorni-

iskussa (9/11).   

Herra, pyydän, anna minulle anteeksi, jos olen väärässä. Mutta pyydän, rakas Jumala, eivätkö 

meidän rukouksemme voi tehdä jotakin estääksemme näitä asioita toteutumasta?  

Jeesus aloitti… ” Minun rakas Morsiameni, Minä tiedän, että lautasesi on ollut suruja täynnä ja 

myös edistystä monilla alueilla. Ja Minä tiedän, että sinä suret sitä, mitä pian voisi tapahtua. Me 

suremme myös.”  

” Minun Isäni suree Minun kanssani ja Minun Pyhä Henkeni – mutta joitakin asioita ei täysin voida 

välttää. Siitä huolimatta, teidän rukouksenne ovat voimakkaita ja Me kuulemme ne. Ja Me 

harkitsemme niitä. Ja Me teemme muutoksia mukautuaksemme teidän rukouksiinne.” 

” Kyllä, Meidän sydämemme murtuvat häämöttävien tragedioiden vuoksi, jotka vaativat viattomia 

elämiä; Me itkemme jo pelkkää ajatusta näistä. Pyydän. Pyydän, painakaa päälle ja rukoilkaa!”  

” Mitä voidaan tehdä? Kyllä, te voitte rukoilla koko sydämillänne, että näitä asioita voidaan 

lieventää, välttää tai lykätä – ja jälleen Minä kerron teille, teidän rukouksenne on kuultu Taivaassa. 

Saatanalla on monia suunnitelmia Maapalloa varten, monet niistä ovat jo toteutuneet. Mutta 
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Minä kerron teille jälleen: teidän rukouksenne ovat voimakkaita ja Minun Isälläni on YHÄ 

täydellinen hallinta siitä, mitä tulee tapahtumaan täällä.” 

” Teidän rukouksenne ovat voimakkaita! Ajatelkaa viattomien elämien menetystä ja rukoilkaa, 

rukoilkaa, rukoilkaa Armoa. Rukoilkaa, että ilkeys korkeissa asemissa tullaan taltuttamaan. 

Rukoilkaa, että kansakuntanne herää ja näkee, että se, mitä tämä Presidentti on tehnyt, on niin 

hyvää.”  

” Rukoilkaa, että tietämättömät tulevat näkemään ilkeiden esitykset kauniilla kasvoilla, kauniilla 

kasvoilla, komeilla kasvoilla. Paha sanoo monia asioita, mitä ihmiset haluavat kuulla. Paha johtaa 

harhaan – ja Amerikan kansaa on puijattu, koska he eivät kiinnittäneet huomiota.” 

” Rukoilkaa, että he heräävät, Minun Ihmiseni ja tehkää oma osanne pahan paljastamisessa. On 

yhä toivoa. Te ette ole vielä ohittaneet kohtaa, jonka ohi ei voi enää palata takaisin; on toivoa. 

Mutta rukoustenne voima, äänestämienne äänien voima ja teidän kykynne informoida 

tietämättömiä, ne asiat tulevat saamaan aikaan suurimman hyvän Amerikalle ja maailmalle.”  

” Tehkää oma osanne ja Me tulemme tekemään Omamme.” 

 

 

597. Jeesus sanoo…  

Olkaa rohkeita, päättäväisiä ja uskollisia Totuudelle & seuratkaa Minua 

 
OLKAA ROHKEITA, PÄÄTTÄVÄISIÄ JA USKOLLISIA TOTUUDELLE & SEURATKAA MINUA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Helmikuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ” Minun rakkaat, nämä ovat yhä hengenvaarallisia aikoja, jotka vaativat teiltä 

suurta peräänantamattomuutta, jopa kuten Minä olen puhunut Minun Sanassani niin monta 

kertaa; kehotuksiani, joiden mukaan teidän tulisi jatkuvasti elää elämiänne.” 

” Jokainen, joka kilpailee kisoissa, harjoittelee tiukalla kurilla. He tekevät sen kruunun vuoksi, joka 

on katoava, mutta me teemme sen kruunun vuoksi, joka on katoamaton. Siksi, Minä en juokse 

päämäärättömästi, Minä en taistele, kuin olisin hakkaamassa ilmaa.”  

” Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän 

kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka Häntä rakastavat!” Jaakobin Kirje 1:12.  

” Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä 

pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan 

avaruuksissa. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä 

tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen 

vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan 

evankeliumille.” Paavalin Kirje Efesolaisille 6:12-15.   

( Clare ) Ja minä haluan lisätä tässä, älkää salliko koettelemusten innon saada teitä syyttämään 

puolisoitanne tai lähiperhepiiriänne. Pikemminkin olkaa nöyriä ja työskennelkää heidän kanssaan. 

Älkää loukkaantuko, sillä Saatana tulee yrittämään aiheuttaa erkaantumista keskuudessanne, 
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koska teidän ylpeytenne nousee puolustautumaan teille puhuttuja sanoja tai syytöksiä. Ei. Älkää 

tehkö sitä. Se on Erillisyyden taktiikka, että teidät eristettäisiin tehdäkseen teidät heikoiksi. 

Tunnistakaa, että lähimpänne eivät ole teidän vihollisenne; pikemminkin Saatana on tähdännyt 

teitä erottaakseen ja tuhotakseen perheenne. Älkää ottako syöttiä. Pitäkää matalaa profiilia ja 

puhukaa hellästi, välttäkää konfliktia, olkaa rakastavia ja kärsivällisiä. Tällä tavalla, te asetatte 

esimerkin ja hajotatte tilanteet, jotka tapahtuvat kaikkine paineineen.  

” Lopuksi vahvistukaa Herrassa Hänen väkevyytensä voimassa.” Paavalin Kirje Efesolaisille 6:10.  

( Jeesus ) ” Clare, Minä sanon nämä asiat erityisesti sinulle, koska Minä tiedän, että sinä ja Ezekiel 

olette todella etulinjassa, jatkaen kulkua – jopa kun nuolia vilisee.”  

” Tämänkaltaista urheutta Minä vaadin teiltä, Minun Ihmiseni. Raivokas taistelu on käynnissä 

taivaallisissa Maapallon herruudesta ja ne, jotka eivät tunne Minua – heitä kaatuu kuin kärpäsiä 

Saatanan valheisiin ja ansoihin. Ja ovat työskentelemässä Minua vastaan, kun heidän pitäisi 

tunnistaa Totuus ja työskennellä Minun KANSSANI.”  

” Kuitenkin, ne teistä, jotka työskentelevät, ovat periksiantamattomia poikkeuksellisen 

koettelemuksen alaisina – kuinka ylpeä Minä olen teistä!!! Kuinka kunniakas onkaan palkkionne 

Taivaassa.”  

” Näiden salamanvälähdysten keskeltä tulevat sateenkaaret ja heräävät nuput, mutta taistelu on 

silti hyvin raivokas. Nouskaa ylös, Minun Soturi Morsiameni ja tehkää tyhjiksi pahojen 

suunnitelmat sydäntenne valituksen kautta. Nouskaa ylös ja julistakaa, että Minä olen Herra: 

myrskyn Herra, teidän elämänne Herra, kaiken Luomakunnan Herra – ja jokainen teistä on 

kallisarvoinen lapsi Isän sydämestä. Luottaen Häneen kaikessa. Ja te tulette voittamaan tämän 

taistelun.”  

” Mutta teidän täytyy miehistyä ja julistaa, että mikään ei tule erottamaan teitä Minun 

Rakkaudestani ja Minun Armostani, jotka on vapaasti annettu teille voittaaksenne tämän taistelun, 

koska Minun Rakkauteni avulla tulevat kaikki muut tarvitsemanne varustelut menestyäksenne.”  

” Monet teistä ovat yhä taistelemassa vastustusta vastaan ja kuitenkin kipinä, jonka Minä olen 

sytyttänyt teidän sydämissänne elämän tarkoitustanne, missiotanne varten, yhä palaa teissä 

pitäen teidät toiminnassa ja menestyksekkäänä. Jopa kun paholaiset tekevät parhaansa 

kipatakseen kylmiä happovesiä unelmienne päälle, kipinä jälleen sytyttää kutsumuksenne Minua 

varten ja se polttaa pois Epäuskon hapon.”  

” Näin ei tule jatkumaan ikuisesti, rakkaat. Asioiden kulku kääntyy. Mutta sillä välin, te opitte 

sodankäynnin taitoja, joita te tulette antamaan heille, joiden täytyy selvitä suuresta 

Koettelemusten ajasta. Te olette nyt vastaan sanat, visiot, taiteen, filmit ja musiikin, jotka tulevat 

elämään jälkeenne ja varustamaan heidät, jotka lopulta antavat kaikkensa Minun puolestani. 

Teidän esimerkkinne tulevat elämään kauan sen jälkeen, kun Minä otan teidät pois tästä surujen 

hunnusta ja teidän hedelmänne tulevat moninkertaistumaan eksponentiaalisesti, kun te olette 

Minun kanssani Taivaassa.” 

” Kuinka kunniakkaat tulevat olemaan valot, jotka ympäröivät teitä ja säteilevät teistä niinä 

aikoina! Kuinka täydellisen varustettuja te tulette olemaan, kun Minun lapseni tulevat olemaan 

teidän opetuslapsianne ja he tulevat uudelleen asuttamaan koko Maapallon Millenniumin, 

tuhatvuotisen ajan aikana.”  
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” Voi, pitäkää silmänne palkinnossa, Minun syvästi rakastetut; pitäkää silmänne palkinnossa!! 

Pitäkää silmänne myös Minussa, tietäen, että Minä olen vierellänne ja jopa ajoittain pidellen teitä 

ylhäällä ilmassa, kun te kuljette läpi vihollisen aavehirviöiden… vahingoittumattomina.” 

” Kyllä, te olette pyhimysten kanssakansalaisia, ETTE ERISTETTYJÄ, vaan sopivasti asetettu yhteen, 

kasvaen YHDEKSI pyhäksi temppeliksi Minussa. Minussa, te olette rakennetut yhteen ja olette 

Minun asumukseni Hengen kautta.”  

” Ymmärrättekö te, Yhä Ohjeistettavat Lapset – te olette YHTÄ Minun kanssani, Minun Ruumiini 

kanssa ja te ette voi torjua Suurta Todistajien Pilveä. Minä olen opettanut teitä, kun te näette tai 

kuulette tragediasta, teidän suuren myötätunnon huokauksen on kuullut Minun Isäni Taivaassa 

rukouksena.”  

” Ymmärrättekö Minun Ihmiseni, Pilvi nauraa niiden kanssa, jotka nauravat ja itkee niiden kanssa, 

jotka itkevät? Jopa kuten on kirjoitettu Pyhissä Kirjoituksissa… ”Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää 

itkevien kanssa.” Paavalin Kirje Roomalaisille 12:15.   

” Kuinka tämä voi olla?? Minun Henkeni kautta ja Minun teidän ruumiissanne olevan asumukseni 

kautta, te olette ikuisesti yhdistyneet YHDEKSI ruumiiksi, jolla on YKSI pää. Siksi, kun yksi tuntee, 

kaikki tuntevat; kun yksi kärsii, kaikki kärsivät; kun yksi riemuitsee, kaikki riemuitsevat. Ja kun Suuri 

Pilvi katsoo tekemisiä Maapallolla, jokainen pyhimys vastaa sydämestään itkulla, ”Jeesus, auta 

heitä.”  

” Kuka on opettanut tämän virheen, että te ette voi rukoilla toinen toistenne puolesta, sitten kun 

teidät on siirretty Taivaaseen? Enkö Minä ole sanonut, että… ”Rukoilkaa LAKKAAMATTA toinen 

toistenne puolesta?” Paavalin Ensimmäinen Kirje Tessalonikalaisille 5:17 ja Paavalin Kirje 

Efesolaisille 6:18… ”Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä 

ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta.”   

” Näettekö, Minun Lapseni: Rukoillen aina kaikella rukouksella ja anomisella Hengessä”. Kuinka voi 

Jumalan Henki olla erotettu uskovasta? Ei Maapallolla eikä Taivaassa, näin EI voisi KOSKAAN olla. 

Se ei ole mahdollista tai te lakkaisitte olemasta olemassa. Minun Henkeni täyttää ja tukee kaikkea 

elämää. Ilman sitä, on olemassa vain tyhjiö.”  

Paavalin Kirje Kolossalaisille 1:16-18 sanoo… ”Sillä Hänessä luotiin kaikki, mikä Taivaissa ja mikä 

maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai 

valtoja, kaikki on luotu Hänen kauttansa ja Häneen, ja Hän on ennen kaikkia ja Hänessä pysyy 

kaikki voimassa. Ja Hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää: Hän, joka on alku, esikoinen 

kuolleista nousseitten joukossa, että Hän olisi kaikessa ensimmäinen.”  

” Loppuuko se, kun te liitytte Pilveen? Ei tietenkään! Ketkä teistä voivat katsoa näiden lapsikaupan 

uhrien ahdinkoa ja olla huudahtamatta sydämistään, ”Voi, Isä, pyydän, lopeta tämä julmuus!” Eikö 

tämä itku kaiu Taivaan esikartanoissa ja tule Isän eteen??Tietenkin se tulee! Minun Isäni on silkkaa 

myötätuntoa ja kuulee sielujen sydänten itkut Taivaassa ja Maapallolla.”  

” Lopettakaa tämä Ruumiin erillisyyden virhe; on vain YKSI pää ja YKSI ruumis.”  

Paavalin Kirje Roomalaisille 8:26&27 sanoo… ”Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. 

Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki Itse 

rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.”  
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” Kyllä, jopa Pilven huokauksilla.”  

” Ja Minun Pyhä Henkeni elää kaikissa Taivaassa ja Maapallolla, jotka ovat hyväksyneet Minut 

Pelastajakseen.”  

” Minä olen antanut tämän todistuksen yhdelle teidän tämän ajan palvelijoille, (ja tässä Hän puhuu 

Jesse du Plantisista), joka fyysisesti vietiin ylös Taivaaseen ja hän puhui pyhimyksille ja enkeleille. 

Hetkiä ennen hänen paluutaan Maapallolle, Kuningas Daavid puhui tälle miehelle ja sanoi, ”Minä 

rukoilen sinun puolestasi, Jesse.” 

” Tarkoittaako se, että Daavid otti Minun paikkani ja rukouspyyntö Daavidille oli käytännössä sama 

kuin Minun korvaamiseni ihmisellä? Ei tietenkään! Kenelle Daavid rukoilisi??? MINULLE, joka 

jatkuvasti esirukoilen Isän edessä. Hän oli esirukoilemassa tämän miehen puolesta, hänen 

Maapallolle paluunsa aikaan, hyvin samaan tapaan kuin sinun rukoussoturisi esirukoilevat sinun 

puolestasi, Clare.”  

Minä kerron teille tämän verran, ne, jotka eivät etsi totuutta koko sydämestään, ne, jotka 

kieltäytyvät kieltämästä Uskonnollista henkeä, eivät tule hyväksymään tätä – jopa vaikka Minun 

Sanani selvästi tukee sitä. Aivan niin kuin se tukee Kolmiyhteyttä.” 

” Minä olen paljastanut tämän niille, jotka kuulevat Minun ääneni ihmisten elämöinnin yli. 

Ihmisten, joilla on teorioita.”  

” Monet tällaiset asiat ovat nyt avautuneet Pyhistä Kirjoituksista; salaisuudet, jotka ovat olleet 

kätkettyjä, on nyt avattu niiden ymmärtää, jotka ottavat osaa lopullisiin taisteluihin. Aivan kuten 

Taivaat on avattu, niin on nämä mysteerit avattu kaikille, jotka vastaavat Totuuteen ja eivät voi 

suvaita Uskonnollista henkeä – joka on avoimesti ristiriidassa Totuuden kanssa.”  

” Tämän seuraukset ovat valtavat niille, jotka ovat joutuneet uskontokuntaisuuden ja 

laitossääntöjen verkkoon. Se tarkoittaa, että sillä viikolla, kun sinun isoäitisi haudattiin, ja sinä 

tunsit hänen läsnäolonsa, hänen todella sallittiin olla läsnä sinulle. Se tarkoittaa, että uni, joka 

sinulla oli rakkaasta edesmenneestä, ja hän varoitti vaarasta, se oli pätevä. Se tarkoittaa, että Pilvi 

on aina kanssanne, jopa kuten Minun Henkeni on aina teidän kanssanne, koska te kaikki asutte 

yhdessä Minun Hengessäni.”  

” Missä yksi on läsnä, kaikki ovat läsnä – kuten Minä pidän tarpeellisena.” 

” Ja siispä, paholainen on hyvin tietoinen, että Pilvi voi voimaannuttaa teitä ja jopa rukoilla teidän 

puolestanne. Hän on pelännyt tätä esirukoilemista ja teidän yhteyttänne sen kanssa. Ja tehnyt 

kaiken voitavansa estääkseen sen, ja vääristelläkseen sen jonkin muotoiseksi epäjumalan 

palvonnaksi tai jopa kirkkojen perversioiksi, jotka käyttivät tätä oppia vaatiakseen varallisuutta.”  

” Ja todellakin, Minä kasvatin miehen protestoimaan tätä julmuutta, mutta Saatana käytti tätä 

mahdollisuutena vääristelläkseen pätevää Totuutta, että kaikki ovat Yksi Minun Ruumiissani 

Maapallolla ja Taivaassa.”  

” Ja jopa sellaista kuin noidat kutsumassa kuolleita – jonka Minä olen kieltänyt Minun Sanassani. 

Jopa sitä on käytetty pimittämään tätä totuutta. On vain Yksi Ruumis ja Yksi Pää ja Minun Henkeni 

kautta kaikki ovat yhteydessä toisiinsa.”  
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” On paljon enemmän, mitä Minun pitää kertoa teille, Minun Lapseni, mutta teitä on vielä ihmisten 

niin helppo taivutella. Ja kun teidän kypsyytenne Minussa syvenee ja levenee, Minä tulen 

paljastamaan nämä asiat teille ja te tulette näkemään ne sellaisina kuin ne ovat Minun Sanassani 

ja teidän mielenne tulee laajenemaan, vastaanottaakseen kaiken hyvän, mitä Minä olen jättänyt 

jälkeeni teille.” 

( Clare ) Ja sitten minä kiilasin väliin tässä vaiheessa ja sanoin… Vau, Herra, kun minä käännyin New 

Age:sta, minä täysin hylkäsin kaikki osallisuudet hengellisestä valtapiiristä, ajatellen, että se kaikki 

oli pahaa! Silti, kuinka me tiedämme varmasti, että joku, joka on vieraillut meidän luonamme, on 

Suuresta Pilvestä, eikä vain naamioitunut demoni?? Minä tarkoitan… tämä todella on petollinen 

maaperä.  

( Jeesus ) ” Clare, kun sinun äitisi meni rajan yli Taivaaseen ja rukouksessa sinä näit hänet Minun 

kanssani ja hän sanoi sinulle, ”Se on totta! Se, mitä sinä kerroit minulle, on totta.”  

( Clare ) Nyt, hän sanoi sen siksi, koska hän ei uskonut minua, kun minä kerroin hänelle Taivaasta ja 

että hänet siirrettäisiin kauniiseen paikkaan.  

( Jeesus ) ” Luuletko sinä, että se oli vainajahenki, demoni?”  

( Clare ) En.  

( Jeesus ) ” Ja miksi et?”  

( Clare ) No, ensinnäkin, minä tunnistin Sinut hänen kanssaan. Ja toiseksi, se kävi järkeen, että Sinä 

sallisit hänen tulla nähdyksi sanomassa sen – koska hän todella loukkasi minua ajattelemalla, että 

minä sanoin hänelle niin, että hän päästäisi irti ja kuolisi. Minä halusin hänen tietävän, ilman 

epäilystäkään, että hän ei menisi tyhjiöön – vaan Sinun käsivarsillesi.  

( Jeesus ) ” Siispä, sanoisitko sinä, että sinä käytit erottelukykyäsi siihen?”  

( Clare ) Joo. Minä luulen, että käytin.  

( Jeesus ) ” Ja eivätkö Minun lampaani kuule Minun ääneni? Ja enkö Minä ole Totuuden Henki?”  

( Clare ) Kyllä, Herra.  

( Jeesus ) ” No niin, sitten, se todella on erottelukyvyn asia – ja siksi Minä olen käynyt läpi suuria 

tuskia tällä Kanavalla opettaakseni teille erottelukykyä. Miltä sinusta tuntui sen jälkeen, kun hän 

kertoi sinulle sen?”  

( Clare ) Minä tunsin itseni iloiseksi, rauhalliseksi, helpottuneeksi ja epäilyistä puhdistetuksi.   

( Jeesus ) ” Täsmälleen. Ja mitä Minä olen opettanut sinulle sinun visioittesi ja uniesi hedelmästä?”  

( Clare ) Sinä olet kertonut minulle tutkia kokemuksen hedelmää, nähdäkseni, mitä se tuottaa… 

hyvää vai pahaa. 

( Jeesus ) ” Kyllä, se on oikein. Ja se on sitä, mitä Minä kerron teille, Minun Ihmiseni. Te luotatte 

liikaa ihmisiin, jotka ovat täynnä virheitä. Teidän täytyy oppia erottelukykyä tai te olette 

tuomittuja seuraamaan niitä, jotka opettavat virhettä.” 

” Te ette voi olla laiska lammas. Teidän täytyy olla valpas lammas ja oppia seuraamaan ainoastaan 

Paimenta, eikä sutta, joka on pukeutunut paimenen vaatteisiin. Mutta monet ovat laiskoja ja 
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sidottuja ”sosiaalisiin klubeihin.” Sillä Minä tarkoitan, te olette osa sosiaalista ryhmää, joka pysyy 

tietyissä uskomuksissa. Ja jokainen, joka ajattelee eri tavalla kuin niiden uskomusten laatikossa 

ajatellaan… no niin, heidät torjutaan.”  

” Siksi Minä kerron teille, että kuka tahansa, joka rakastaa isäänsä, sisartaan, veljeään, äitiään 

enemmän kuin Minua (TOTUUTTA) EI VOI OLLA Minun opetuslapseni.”  

” Minun kallisarvoiset, kallisarvoiset. Monet teistä kulkevat ympäriinsä ihmisjoukon 

uskonkappaleiden uskomusten rampauttamina. Teillä ei ole kaikkea, mitä Minä jätin teitä varten. 

Teidät on laatikoitu eikä teillä ole työkaluja taistella hyvää taistelua. Te pelkäätte, että miesten ja 

naisten ryhmä hylkää teidät, niinpä te kätkette heiltä asiat, joista he eivät ole samaa mieltä. ” 

” Tiedättekö te, että te estätte kynttilänne valoa? Ettekö te olekin, tavallaan, kätkeneet 

kynttilänne vakan alle? Ettekö olekin vaikeuttaneet vapauttanne rukoilla niin kuin teidän pitäisi, 

pilkan vuoksi?” 

” Kuinka moni teistä pelkää kielillä puhumista, erinomaista asetta Saatanan kätyreitä vastaan? Te 

pelkäätte sitä, koska puoliso, rakas ystävä tai kirkko, jossa te käytte, vähättelee sitä. Siispä, te 

jatkatte samaa mieltä olemista ja kulkemista virheessä, ettekä käytä KAIKKIA lahjoja, joita te 

tiedätte hengessä, että Minä olen antanut teille.”  

” Kuunnelkaa tarkasti, Minun valittuni. Minä olen kutsunut teidät Totuuteen. Älkää asuko 

valheiden häkissä, jonka Saatana on sepittänyt ihmisten virheiden kautta. Teidän täytyy käyttää 

erottelukykyänne ja punnittava asiat tasapainoon, eikä kiinnittyä sosiaaliseen klubiin, joka on 

leikannut siivet, jotka Minä annoin teille lentääksenne niillä.”  

” Nyt on suuremman ja suuremman Totuuden aika tulla paljastetuksi, varustaakseen teidät näiden 

viimeisten päivien palvelutoimeen. Te olette jo omaksuneet päivittäisen ehtoollisen ja se on hyvin 

suuri askel eteenpäin.” 

” Nyt Minä pyydän teitä olemaan tietoisia siitä, että te olette osa Minun Ruumistani, sekä täällä 

Maapallolla että Taivaassa. Ei ole erillisyyttä. Minä pyydän teitä olemaan avoimia matkoille 

Taivaaseen, jos Minä vedän teitä siihen suuntaan. Älkää pelkästään lukeko muista ja heidän 

kokemuksistaan, vaan olkaa avoimia Minulle, että vien teidät Taivaaseen, missä te tulette 

tapaamaan loput perheestänne, jotka rakastavat teitä ja te tulette näkemään ihmeitä, joita Minä 

olen varastoinut sinne teitä varten.”  

” Olkaa rohkeita. Olkaa päättäväisiä. Olkaa Uskollisia Totuudelle. Ja seuratkaa Minua.” 

 

 

598. Jeesus sanoo… Ihmeellisiä Ovia tulee avautumaan teille 

 
IHMEELLISIÄ OVIA TULEE AVAUTUMAAN TEILLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Helmikuuta, 2018.  

Jeesus aloitti… ” Minun kallisarvoiseni, te ette ole yksin kärsimyksissänne. Kukaan teistä ei ole 

yksin. Minä olen aivan teidän vierellänne kärsimässä kanssanne, uudelleen ja uudelleen ja yhä 

uudelleen. Te ette kulje yksin.”  
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” Ja Minun Morsiameni on tavannut Minut puutarhassa niin monta kertaa, nauttien rakkautemme 

kauneudesta. Mutta on myös ristiinnaulitsemisen aikoja. Aikoja, jolloin me tulemme kärsimään 

yhdessä, jopa kuten me olimme päihtyneitä rakkautemme suloisuudesta, mitä tunnemme toinen 

toistamme kohtaan.”  

” Niin monissa paikoissa Minä olen opettanut teille kärsimyksen mysteereitä liitossa Minun 

kanssani. Kokeakseen todellista kärsimystä, pitää tulla sisään syviin altaisiin, jotka ovat Minun 

Rakkauden Sydämessäni ihmiskuntaa kohtaan.”  

” Ilman näitä kokemuksia, te ette voi mitata Minun Rakkauteni syvyyttä, ettekä elää ja kulkea 

Minun anteeksiannossani, rakastaen veljiänne ja sisarianne kuten Minä teen. Teidän täytyy 

ymmärtää kärsimystä kokemuksen kautta tai te pysytte vain hengellisenä vastasyntyneenä.”  

” Nämä ovat raskaimpia asioita Minun kanssani kulkemisessa. Nämä ovat asioita, joita useimmat 

välttävät ja selittävät olemattomiin – antaen tekosyyn, että ”Minä kannoin sinun heikkouksiasi.” 

Todella, Minä kannoin!”  

” Mutta Minun Morsiamenani te nyt myös kannatte veljienne ja sisartenne heikkouksia. Ei Taivaan 

porttien avaamiseksi, vaan uskon ja armon kautta oikeutuksen prosessia varten – armo täytyy 

vapauttaa, että sielut voidaan tuoda Taivaaseen. Se on teidän yhteinen lunastustyönne 

edistääksenne hyvien uutisten tuomista kullekin sukupolvelle.”  

” Tämän takia Minä kuormitan sinua, Clare, epäitsekkään kärsimisen tarpeen vuoksi. Tarpeen, että 

kannat ristisi ilman närkästystä tai valitusta. Se on niin sopimatonta sinulle, Minun Rakkaani. Sinä 

tiedät käsillä olevien asioiden painavuuden. Sinä tiedät kuinka hengenvaarallisia ajat ovat. Sinä 

tiedät, että Minä olen vain oikeudenmukainen ja kohtuullinen ja Minä en tee mitään pinnallisista 

syistä.”  

” Siispä, jos Minä sallin nämä taakat sinulle, siihen täytyy olla erittäin hyvä syy.” 

” Voi, etkö sinä luota Minuun??! Pyydän, luota Minuun, että tämä kärsimyksen ja koettelemuksen 

aika on niin hyvin tarpeellista edetäkseni eteenpäin Minun suunnitelmissani. Pyydän, tiedä, että 

Minä olen valinnut sinut kaikista Sydänasukkaista hyvin erityistä työtä varten, tuodakseni 

ihmiskunnan Minun Sydämeeni ja kasvattaakseni nämä lapset täyteen kokoonsa, jonka Minä 

kuvittelin heille ennen kuin Aika edes alkoi.”  

” Koskaan Minä en tule sallimaan sinun kärsivän yli sen armon, mitä Minä olen antanut 

ylläpitämään sinua. Luota Minuun tässä. Sinä voit silti kantaa tätä ristiä ja ihmeellisiä ovia tulee 

avautumaan teille kaikille.”  

” Uskomattoman siunauksen ja muutoksen ovia on tulossa Minun Sydänasukkailleni, mutta ensin 

ankara kiipeäminen Rakkauden Vuorelle.”  

” Luota Minuun tässä ja tiedä, että jokainen pieni asia, sirusta suureen leikkaukseen – kaikki 

lasketaan Minun Valtakuntani perustamiseen ja Minun Tahtoni tapahtumiseen.”  

” Minää siunaan teidät nyt, rakkaat. Minä siunaan ja voimistan teidät. Minä seison valmiina 

vierellänne. Minä lasken jokaisen taakan sen armon kyvyn mukaan, jonka Minä olen antanut teille 

ja Minä toivon teidän iloista ja armollista vastaustanne ristien kantamisessa ilman valituksia. Vaan 

pikemminkin iloa sen tietämisestä, että Minä käytän teitä suuressa työssä ja mikään, mitä te 
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kärsitte, ei tule putoamaan maahan käyttämättömänä. Kaikki siitä tulee kantamaan makeaa, 

ravitsevaa hedelmää siementen kera, myös seuraavaa sukupolvea varten.”  

” Olkaa rauhassa, Minun rakkaat. Kärsimänne asiat eivät ole turhia. Ne ovat erittäin tärkeitä 

Valtakunnalle. Kutsukaa Minua niinä hetkinä, kun vaikuttaa, että on liian paljon kestettävää ja 

Minä tulen tukemaan teitä Minun rakastavalla läsnäolollani ja Minun ylösnousemusvoimallani.” 

 

 

599. Jeesus sanoo…  

Ei kaikki ole niin kuin se näyttää olevan – Etsikää aina Minun Viisauttani 

 
ETSIKÄÄ AINA MINUN VIISAUTTANI… EI KAIKKI OLE NIIN KUIN SE NÄYTTÄÄ OLEVAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Helmikuuta, 2018.  

Jeesus aloitti… ” Minä en haluaisi sinun olevan tietämätön hengellisistä vuorovaikutussuhteista, 

joiden kanssa sinä olet tekemisissä. Kaikkialla ympärilläsi on todella suuri sodankäynti meneillään. 

Enkelit ovat aika kiireisiä huolehtien kaikesta sinuun liittyvästä, Clare.”  

” Minä tulen vakiinnuttamaan sinut kunniassa tähän Katraaseen. Minä olen valinnut sinut 

johtamaan ja Minä en tule hylkäämään sinua. Clare, viisaus, jonka Minä olen suonut sinulle, tulee 

tavoittamaan muita ja siunaamaan heidät. Älä ole huolissasi, Minun Rakkaani. Emmekö me ole 

yhtä?”  

” Nyt, Minä tulen kertomaan sinulle, että sinun täytyy taistella pitääksesi tämä parantaminen. 

Paholaiset ovat hyvin älykkäitä ja he tulevat tekemään kaiken voitavansa, säälittävää kuin se onkin, 

aiheuttaakseen sinun uskosi horjumaan. Älä salli tätä. Ota luja asema alusta alkaen, kun olet 

tekemisissä heidän kanssaan; älä anna niille yhtään tilaa saada aikaan kompromisseja. Ole luja ja 

vakaa. Älä anna tilaa millekään ehdotuksille, jotka sanovat, että hän ei ole parantunut. Minä olen 

todella kuullut sinun itkusi, Minun Rakkaani. Minä todella olen parantanut hänet. Ole levollinen 

tähän tietoon. Mutta sinun täytyy taistella sen puolesta.”  

” Sinä olet monenlaisten hyökkäysten kohteena, Clare. On kuten sanoit: hienovarainen tasapaino 

vieraanvaraisuuden osoittamisen ja yhä uskollisena olemisen heille, jotka ovat odottamassa sanaa 

Minulta. Kuitenkin, saanko Minä sanoa teille kaikille, Sydänasukkaat – Minä olen kutsunut ja 

varustanut teidät tämän Kanavan kautta saamaan omat sananne joka päivä. Ja silloin, kun Clare on 

teiltä poissa, Minä olen läsnä teille – enkä epäonnistu vastaamaan heille, jotka ovat valmiita 

odottamaan Minua, kuten Clare tekee.”  

” Kaikilla teillä on samanlainen pääsy Minun luokseni kuin Clarella on. Tämä on hänen missionsa 

sydän – mission teille, että kukaan ei kulkisi ilman kuulematta ja ymmärtämättä Minua selvästi. 

Kyllä, Minun ymmärtämisessäni on monia sudenkuoppia, mutta Minä olen osoittanut ne kaikki 

hänen aikaisemmissa viesteissään ja opetuksissaan.” 

” Se on Minun tapani sanoa, ”Rakkaat, teidät on varustettu kuulemaan Minut… jos te vain näette 

sen vaivan.”  



 
234 

 

” Mutta Minä haluan painottaa kaikille teille, että on erityisen tiivis taistelu meneillään, 

päämääränä varastaa teiltä teidän hyvin erityiset kohtalonne ja missionne. Vihollinen on 

käynnistänyt kaikella voimallaan ponnistukset riistääkseen teiltä teidän kutsumuksenne.”  

” Harhautuksia ja taktiikoita tulee olemaan monia erilaisia ja ennalta varoitettu on ennalta 

aseistettu. Ei kaikki, mikä näyttää pahalta, ole pahaa ja kaikki, mikä näyttää hyvältä, ole hyvää. 

Jokaiseen asiaan täytyy käyttää erottelukykyä yksilöllisesti. Tämä on Minun uskollisen 

seuraamiseni sydämessä ja Minun Jumalallisessa Tahdossani elämisessä. Jatkuva tarkkaavaisuus ja 

erottelukyvyn käyttö ovat välttämättömiä navigoidaksenne näissä haiden vaivaamissa vesissä.”  

” Niille teistä, jotka pelaavat shakkia, te tiedätte, että kaikki ei ole niin kuin se näyttää olevan. On 

jatkuvasti piilossa olevia tekijöitä joka tapahtumassa ja vain teidän tarkka huomion 

kiinnittämisenne Minuun, tulee ennalta varoittamaan teitä kätketyistä seurauksista ja ansoista.”  

” Minä olen huolehtinut kaikista teistä suurella huolella, opettaen teille havaintokykyä, kun vaara 

on ilmassa. Minä olen opettanut teille myös, kuinka tulkita aikoja ja Minun sydämeni liikkeitä – 

katsoa pieniä yksityiskohtia, mutta pitää mielessä suurempi kokonaisuus, koska vihollinen tietää 

hyvin, kuinka käyttää hyväkseen teidän heikkouksianne.”  

” Mutta tämä on myös uusi ajanjakso, uusien, ennen näkemättömien taktiikoiden aika 

elämässänne.”  

” Kun te sopeudutte yhä enemmän ja enemmän vihollisen liikkeille, Vastustaja harjoittaa heitä 

erilaisilla tavoilla päihittämään teidät. Siksi teidän täytyy jatkuvasti olla varuillanne, perusteellisesti 

käyttäen erottelukykyä jokaiseen tapahtumaan, sen omista ansioista tai haitoista.”  

” Clare, kun näet railoja reunoilla, ne asiat, jotka eivät asetu oikein hengessäsi, kiinnitä niihin 

huomiota ja pane merkille. Paholaiset eivät voi peittää jälkiään perusteellisesti. He väistämättä 

tekevät jossain vaiheessa lipsahduksen ja kun Minä vedän sinun huomiosi johonkin, sille on syynsä. 

Pane merkille. Älä kumoa omia huomioitasi tai pyyhi niitä pois armeliaisuudesta. Pane merkille ja 

odota Minulta lisäpaljastusta.”  

” Nyt sinä tiedät mihin Minä viittaan, etkö tiedäkin?”  

( Clare ) Kyllä, Herra, luulen tietäväni. 

( Jeesus ) ” No niin sitten, pankaa merkille ja kiinnittäkää huomiota. Älkää tuomitko ketään 

henkilöä; tuomitkaa käytös ja se tulee antamaan teille suuren oivalluksen, ilman että teette 

väkivaltaa sielulle. Minä olen opettanut teille kaikille… älkää tuomitko henkilön motiiveja, vaan 

katsokaa hedelmää, kuin myös tuloksia – ja että missä suunnassa ne on punnittu. Johtaako tämä 

toimi epäitsekkyyteen ja palvelutoimeen? Vai johtaako se itsekkyyteen ja epäjärjestykseen? Te, 

Minun lapseni, voitte kertoa niin paljon havainnoimalla toisten tekemiä valintoja. Valitsevatko he 

Minun parhaakseni vai omaksi parhaakseen? Ovatko he keskittyneitä vai vaeltelevatko he? Ei 

kaikki tästä ole sitä, miltä se pinnalta käsin näyttää olevan.” 

” Ja niille teistä jotka pilkkaatte tätä lähestymistapaa – Minä sanoisin, että olkaa varuillanne, 

ettette lankea olettamiseen ja siihen, että luulette tietävänne, kun itse asiassa te ette tiedä. 

Ihmisistä ja tapahtumista on niin paljon opittavaa – ja harkitsevuus ja veljellinen rakkaus ovat 

täsmällisen erottelukyvyn listan kärjessä.” 

” Etsikää Minua kaikissa asioissa ja älkää luottako omaan ymmärrykseenne.”  
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” Minä rakastan teitä, Minun Morsiameni. Minä olen tuomassa teitä kypsyyteen. Kulkekaa nöyrästi 

ja varovasti edessä olevina päivinä. Tukeutukaa Minuun ja etsikää Minun viisauttani aina.” 

 

 

600. Jeesus sanoo… Maailma on muuttumassa teidän vuoksenne… Riemuitkaa! 

 
MAAILMA ON MUUTTUMASSA TEIDÄN VUOKSENNE… RIEMUITKAA! 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Maaliskuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ” Minun kallisarvoiset, kallisarvoiset Lapseni, Minä en haluaisi teidän lankeavan 

epätoivoon, kun tapahtumat muuttuvat vaikeiksi teille. Minä en haluaisi teidän uskovan, että Minä 

olen vihainen teille tai että Minä rankaisen teitä; tämä on kaukana totuudesta. Te olette seisoneet 

kuilussa Minun Isäni vihan tämän kansakunnan ja maailman syntien vuoksi. Jopa kuten on 

kirjoitettu, ”Kenet Minä lähettäisin?” Te olette nousseet ylös ja sanoneet, ”Lähetä minut”. ”Ja 

Minä katsoin, että näenkö jonkun seisovan kuilussa, enkä nähnyt ketään.”  

” Nyt Minä voin todella sanoa, että Minä olen löytänyt teidät ja te olette olleet uskollisia 

paholaisen vihaa vastaan, ollen periksiantamattomia kantamaan maailman ristiä monien tuskien 

keskellä.”  

” Kuinka kiitollinen Minä olen teille. Minä en koskaan tule kykenemään ilmaisemaan teille sitä 

ihmeellistä vaikutusta, mikä teillä on ollut maailmaan teidän yksinkertaisella 

tottelevaisuudellanne. Todella, Minä olen kätkenyt teiltä, kaiken hyvän, mitä te olette tehneet, 

ettette te tule ylpeiksi. Mutta pian tulee päivä, Minun Morsiameni, jolloin te tulette katselemaan 

kärsimystenne ja rukoustenne hedelmiä.”  

” Kuinka ylpeä Minä olen teistä kaikista jalansijanne pitämisestä. Minun sydämeni ei voi ilmaista 

sitä iloa, mitä Minä tunnen teidän uskollisuudestanne. On mahdotonta sanoa, ”Kiitos teille,” ja 

jättää asia siihen.” 

” Maailma on muuttumassa erilaiseksi paikaksi teidän vuoksenne. Lapsia vapautetaan ja 

pelastetaan kidutuksista, sen vuoksi, mitä vastinkäymisiä te uskollisesti kärsitte. On hallituksia, 

jotka kääntävät uuden lehden ja puhdistavat korruptiota – teidän rukoustenne vuoksi.” 

” Kuinka monia ja erilaisia teitä onkaan tämän maapallon pinnalla ja kun kirjanpito pidetään, 

kuinka ihmeellisiä tämän pienen Sydänasukkaiden ryhmän tulokset ovatkaan. Riittää kun sanon, te 

ette ole ahertaneet turhaan. Pikemminkin, te olette tuoneet hedelmää, jotka kestävät ajasta 

aikaan ja se tulee jatkumaan ja laajenemaan ja tuomaan lisää hedelmää.” 

” Kuinka turhautunut vihollinen onkaan teille teidän yksinkertaisen tottelevaisuutenne vuoksi! 

Ajoittain se on ajanut hänet epätoivoon, koska niin hyvin laaditut suunnitelmat ovat murentuneet 

tomuksi. Kyllä, tämä on hyvä asia, hyvin hyvä asia; ihme, joka on huolellisesti tehty Minun pienien 

uskollisteni käsissä ympäri maapallon.” 

” Kun asiat jatkavat muuttumista, Taivaassa on paljon riemuitsemista. Ja kun hyvyys tuntuu ympäri 

maailman, kun pahuus puhdistetaan hallituksista, kun Valoa tuodaan useampiin kansakuntiin, kun 
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muslimi ihmiset löytävät pelastuksensa yksinomaan Minussa – Taivas riemuitsee ja katsoo teihin 

ihmetellen, että te olette valinneet uhrata heidän puolestaan, ketä te ette edes tunne.”  

” Voi, kyllä, Suuri Todistajien Pilvi riemuitsee heidän puolestaan, ketkä ovat ottaneet ristinsä ja 

seuranneet Minua. Ja he näkevät sen, mitä te ette pysty näkemään. He näkevät sen suuren 

lukumäärän, mikä lisätään Valtakuntaan päivittäin. He näkevät sydämet, jotka olivat kovia ja 

pahoja,  muuttuvan hyviksi ja heräävän eloon ja toivoon jälleen. Ja heidän ilonsa teidän 

rukouksistanne ja uhrauksistanne ei tunne rajoja.”  

” Minä halusin kertoa teille tämän, koska moni teitä on todella saanut iskuja ja te ette voi nähdä 

työnne hedelmiä. Mutta Minä näen sen kaiken. Taivas näkee sen ja Minun Isäni riemuitsee teistä, 

jokaisesta, joka on tehnyt osansa saaden tämän tapahtumaan.”  

” Nyt Minä haluan teidän ymmärtävän, että vihollinen tällä hetkellä on saanut selkäänsä suuresti. 

Monet hänen suunnitelmansa ovat jauhautuneet tomuksi ja siroteltu tuuleen. Monet, joita hän 

luuli pitävänsä vankinaan, Helvettiin varmistettuna, on vapautettu ja kunniakkaasti otettu 

Taivaaseen. Ja lisää on tulossa. Enemmän ja enemmän nämä kääntymiset levittävät pyhää tulta 

ympäri kansakuntia, vetäen enemmän ja enemmän sieluja Valtakuntaan. Uusia palvelijoita syntyy 

ja he ottavat aloitteen vapauttaa vangittuja.”  

” Te ette näe näkökulmastanne, mutta teidän kätketyt rukouksenne ovat kannustaneet monia 

näistä – niin että te ette vain tuota hedelmää elinaikananne, vaan ne mitä te olette saaneet 

aikaan, tuovat lisää ja lisää hedelmää. Ja heidän seuraava sukupolvensa tulee saamaan aikaan lisää 

ja lisää hedelmää – kunnes joet tulvivat sieluja, jotka ovat antaneet elämänsä Minulle.”  

” Siispä, Minä sanon teille tänään, riemuitkaa! Sillä suuri on teidän palkkionne Taivaassa; suuresti 

te olette vaikuttaneet maailmaan. Älkää vaipuko epätoivoon menetystenne vuoksi, te ette voi 

koskaan ammentaa Minua tyhjiin.” 

” Jos teillä on vielä kokematta puutarhan ihanuus Minun kanssani, pyytäkää ja odottakaa Minun 

vastaavan teidän rukoukseenne. Mutta kummin tahansa, Minulla on monia lohtuja varattuna teille 

ja mikään, EI MIKÄÄN, mitä te olette uhranneet Minun vuokseni, ole mennyt huomaamatta.”  

” Silmä ei todella ole nähnyt, korva ei todella ole kuullut, mitä Minä olen valmistellut heille, jotka 

Minua rakastavat. Ja te, monien joukossa, ovat niitä, jotka todella olette rakastaneet Minua ja 

vastanneet Minun kutsuuni rukoilla ja uhrata.” 


