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601. VAROITUS Jeesukselta… Rutto HÄLYTYS Minä tarvitsen teidän Rukouksianne 

 
VAROITUS JEESUKSELTA… RUTTO HÄLYTYS, MINÄ TARVITSEN TEIDÄN RUKOUKSIANNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Maaliskuuta, 2018.  

Kiireellinen kutsu rukoilemaan Amerikassa vapautettavaa ruttoa vastaan.  

Minä näin unen kaksi yötä sitten ja odotin Herraa vahvistamaan, että se oli tarkoitettu jaettavaksi. 
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Sää oli leuto ja me näytimme olevan virkistysmetsä alueella, jossa oli järviä, ehkä etelässä. Kuten 

Louisianassa, Arkansasissa ja Teksasissa, mutta se on minun arvaukseni, en todella ole varma siitä. 

Alueella oli vuoria ja paljon laajenemista käynnissä, loma-asuntoja useilla järvillä, joiden 

ympäristössä joka suunnassa oli hyvin korkeita kukkuloita tai vuoria.   

Minä olin kahden pukuun pukeutuneen miehen seurassa, nähtävästi jonkinlaisia hallinnon 

ammattilaisia, kuten FBI:ssä tai CIA:ssa, CDC:ssä (=Centers for Disease Control and 

Prevention=Yhdysvaltojen sairauksien valvonnasta ja ehkäisystä vastaava viranomainen). Me 

ajoimme keskikokoisella kulkuneuvolla, puhtaalla kuten vuokratulla tai laivaston kulkuneuvolla. 

Tulimme alueelle, jossa oli järvenrannan lähikauppa, hiekkaisella rannalla – ja järvi virkistysmetsä 

alueella. Vaikutti olevan kesäaika tai melkein kesä. Ihmiset eivät olleet uimassa vielä, mutta he 

olivat kalastamassa ja olivat pukeutuneet kevyisiin vaatteisiin.  

Miehet olivat siellä havainnoimassa hyvin tarttuvan, kuolettavan ja tartuntaa levittävän taudin 

puhkeamista. Minä havainnoin, että he olivat vapauttaneet taudin alueen järviin tai ehkä 

vapauttaneet rutolla infektoituneita kärpäsiä ja sääskiä. He olivat juuri saapuneet ja vaikutti siltä 

kuin rutto oli alkamaisillaan. 

Minä näin näyn tämän ruton jälkiseurauksista, ruumiita makasi maassa, mädäntyen taudin vuoksi. 

Minä johdin ryhmää ihmisiä ja meillä oli mukanamme joitakin isänmaan ystäviä ja entisiä 

erikoisjoukkojen ihmisiä, jotka olivat hyvin tietoisia, mitä oli tulossa tapahtumaan. Me pyrimme 

siirtymään erämaa-alueelle, missä me olisimme piilossa heiltä ja etäämpänä alueesta, jossa rutto 

oli riehumassa. Kun me tutkimme maastoa, tämän nimenomaisen vuoren takapuolella oli toinen 

aika pitkä, mutta pienempi järvi, painautuneena vuorien väliin. Sen olisi pitänyt olla syrjäinen, 

mutta sinne oli raivattu teitä ja kiinteistöjen rajoilla oli paaluja. Se muistutti minua Ozarks-

vuoristoalueesta. 

Sydänasukkaat, nämä ihmiset, jotka ovat sukineet meidän hallintomme Amerikassa tuhoa varten, 

heillä ei ole tunnontuskia viattomien ihmisten hävittämisessä, tavoitellakseen omia pahoja 

päämääriään. Pyydän, rukoilkaa heidän puolestaan ja että tämä rutto ei tapahtuisi tai se olisi 

heikennetty. 

Jeesus aloitti… ” Minä olen todella antanut sinulle tämän unen levittääksesi sitä ja rukoillaksesi 

tällaisia tapahtumia vastaan kuin tämä. He, jotka vihaavat teidän maatanne, heitä ei pysäytä 

mikään aiheuttamasta hävitystä ja yrittämästä syrjäyttää hallintoanne. Mutta kuten Minä olen 

kertonut teille aikaisemmin, Minä rukoilen teidän kanssanne, Minun Rukoileva Armeijani. Ja teidän 

rukouksenne ovat toistaiseksi pysäyttäneet jokaisen inhottavan tapahtuman, jotka ovat 

suunnitelleet he, joilla ei ole mitään ihmiselämän kunnioitusta ja jotka piittaamattomasti käyttävät 

sitä edistääkseen omia agendojaan.”  

” Sinun maassasi on yhä monia, jotka ovat tietämättömiä siitä, mitä heille on tehty ja mitä heitä 

vastaan on suunniteltu. Ja nyt se on paljastettu, he ovat epätoivoisesti tuhoamassa presidenttinne 

ja hänen hallintonsa, ennallistaakseen hallintonne ja Amerikan teollisuuden epävakauttamis 

prosessin.”  

” Minä en salli tämän tapahtuvan, jos te rukoilette. Sinä et ole ainoa, Clare, jota on varoitettu tästä 

tapahtumasta. On muitakin. Ja Minä haluan sinun tulevan esille ja jakavan sen, mitä Minä olen 

uskonut sinulle. Sinun varoituksesi tulevat nostattamaan hälytyksen ja itkun, niin että Minun 

Rukoileva Armeijani rukoilee tätä ruttoa vastaan.”  
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” Minä tarvitsen teidän rukouksianne. Ilman niitä, tämä rutto tulee tapahtumaan. Se on teistä 

kiinni, Minun ihmiseni, pysäyttää tämä rukouksella. Jo monet Minun sisällä pysyttelijöistäni ja 

esirukoilijoistani rukoilevat jotakin hyvin pimeätä ja pahaa vastaan, ymmärtämättä tarkalleen mitä 

se on. Minä lähetän ilmoille aseisiin tarttumiskutsun. Aseistakaa itsenne rukouksella ja 

paastoamisella niin kuin voitte ja rukoilkaa, että tämä tullaan lopettamaan.”  

” Jos ei, viattomia ihmisiä tulee traagisesti menehtymään. Minä lasken teidän varaanne, Minun 

Ihmiseni.” 

 

 

602. Jeesus puhuu… Syyllisyydestä, Hillittömyydestä & Vauraudesta 

 
JEESUS PUHUU SYYLLISYYDESTÄ, HILLITTÖMYYDESTÄ & VAURAUDESTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Maaliskuuta, 2018.  

Clare aloitti… Suloinen Jeesus, kuinka minä ikinä voin kiittää Sinua Sinun Ystävällisyydestäsi ja 

Armostasi? Kiitos Sinulle, Herra. No niin, suloiset Sydänasukkaat, kun minä tulin rukoilemaan, minä 

näin Herran pitelevän kääröä vasemmassa kädessään ja tulitikkua oikeassa kädessään. Ja Hän 

sytytti sen tuleen ja oli polttamassa sitä. Minä ajattelin, ”Oi, voi…” Mutta Hän antoi ymmärtää, 

että sillä oli tekemistä kukkien kanssa. Katsokaahan, joka vuosi minä saan tämän kiusauksen 

kevätaikaan ja tänä iltana minä annoin periksi. Siispä, minä tulin hyvin syyllisenä alttarin eteen. 

Haluten rukoilla, mutta tietäen, että olin todella munannut ja salaisesti toivoen, että Hän tekisi 

poikkeuksen ja antaisi minun pitää ne. Katsokaahan, minä tilasin muutamia siemeniä ja pari hyvin 

pientä kasvia Amazonista – ja tiesin, että jos Hän ei antaisi minulle armoa, minä peruuttaisin 

tilauksen tänä iltana. Hassua tosin, minä en todella odottanut Hänen reaktiotaan. 

Siispä, minä kysyin… ”Mitä Sinä olet polttamassa, Herra?” (Tietäen hyvin, että minä olin ollut 

typerä…)  

Jeesus aloitti… ” Sinun asialistasi, josta sinä tunnet syyllisyyttä. Minä olen niin väsynyt sinun 

syyllisyyteesi, Clare. On olemassa Minun salliva tahtoni ja Minun täydellinen tahtoni. Saanko Minä 

sanoa, että joskus sinä olet aivan liian heikko elääksesi Minun täydellisessä tahdossani? Ja tänä 

iltana Minä olen antanut sinulle Minun Armoni. Sillä sinä olet palvellut Minua uskollisesti ja 

monien koettelemusten läpi – ja nämä kukat ovat Minun lahjani sinulle. Siksi Minä kerroin sinulle, 

että mene takaisin ja ota ne liljat; Minä tiesin, että sinä luovuit niistä Minun vuokseni, mutta nyt 

Minä annan ne sinulle lahjana.”  

” Sielun elämässä on aikoja, jolloin vaaditaan armoa… Ja kuten sanonta menee… ”kaarta voit 

taivuttaa vain niin kauan, kunnes katkaiset sen.”  

” Monilla Minun pyhimyksilläni oli puutarhat, joita he hoitivat; monilla oli myös tunkioita, missä 

heidän ainoa lohtunsa oli Minun läsnäoloni. Jokaiselle Minä määrittelen, mikä on oikein heidän 

erityisessä elämän vaiheessaan. Jotkut soutavat venettä; jotkut istuvat vieressä syömässä 

hunajakakkuja, nauttien matkasta. Jokaisella on aika ja tarkoitus. Kukat ovat Minun lahjani sinulle, 

Rakkaani; pergamentti, käärö Minun kädessäni, oli se, josta sinä tunsit syyllisyyttä.”   
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” Nyt Minä pyydän sinua menemään takaisin hyvin yksinkertaiseen rukouksen ja ylistyksen 

elämääsi ja ruokkimaan Minun lampaitani, tietäen, että Minä rakastan sinua syvästi, Clare. Vaikka 

sinä olet kieltänyt itseltäsi vuosi vuoden ja vuoden jälkeen nämä hyvin yksinkertaiset nautinnot – 

TÄNÄ vuonna Minä haluan, että sinä nautit niistä Minun kanssani. Ilman pääsi päällä roikkuvaa 

syyllisyyttä.”  

( Clare ) Minä en tiedä, mitä sanoa, Herra! Muuta kuin itkeä hieman kiitollisuuden kyyneliä Sinun 

kallisarvoisesta Armostasi. 

( Jeesus ) ” Minä haluan sinun istuttavan ne, tietäen, että tämä on elämäsi kevätaikaa. Tämä on 

aikaa, jolloin astut kaipauksiisi miellyttää Minua, sillä Minä olen sinun kanssasi ja kukaan ei tule 

estämään Minua myöntämästä sinulle näitä siunauksia. Kukaan ei tule estämään niitä. Kukaan ei 

tule varastamaan niitä sinulta.”  

” Mutta rukoile vihollistesi puolesta; he eivät ole tehneet muuta kuin kironneet sinua ja kaikkea, 

mitä sinä edustat. Kuitenkin Minä olen aikeissa riisua heidät aseista ja kuinka säälittäviä he tulevat 

olemaan, tarpeeksi säälittäviä, tarvitakseen sinun rukouksiasi. Siispä, Minä määrään sinut 

anomaan Minun Isältäni heidän pelastustaan. Kuinka Minä kaipaan antaa heille armoa!”  

( Clare ) Tiedättekö kaverit, Hän on puhunut meille PALJON vihollistemme puolesta rukoilemisesta. 

Ja jopa ihmisten, jotka ovat kiduttaneet pieniä lapsia ja kaupanneet heitä. Herra haluaa pelastaa 

heidän sielunsa. Lapset, joita he kauppaavat, pelastetaan, mutta heille ei ole toivoa ilman meidän 

rukouksiamme.  

Siispä. minä vastasin… ”Kyllä, Herra. Minä tulen rukoilemaan. Ja minä lasken sen varaan, että Sinä 

muistutat minua kuitenkin, pyydän?” 

( Jeesus ) ” Tämän Minä tulen tekemään. Sinä olet taistellut pitkään ja kovasti. Ei sillä, että 

tulevaisuus olisi helppoa, mutta sanokaamme vain, että sinä et tule kohtaamaan samoja esteitä, 

kuin olet kohdannut kahden viimeisen vuoden aikana. Ja kaikki te, Minun uskolliset 

Sydänasukkaani ja esirukoilijani. Taistelut tällä Maapallolla ovat pitkiä ja vaikeita. On aikoja, jolloin 

Minä haluan siirtää teidät sivuun palautumaan ja etenemään ilman, että tarvitsee uuvuttaa itseään 

taisteluissa pitkin päivää.”  

” Minä haluan teidän myös ymmärtävän, että aikoja on varattuna, että sellaista, mikä ei 

aikaisemmin ollut sallittu, on sallittu tänä tiettynä aikana. Minä karaisen teitä kaikkia pois omista 

tahdoistanne ja kun te opitte itsekuria ja keskittymään enemmän Minun sydämeeni ja Minun 

asioihini, Minä voin luottaa teille muutamia asioita, jotka tavallisesti johtaisivat teidät väärään 

suuntaan.”  

” Mutta aina pitää olla varuillaan, koska hillittömyys rohkaisee lisää hillittömyyttä. Esimerkiksi, te 

tiedätte, että ”Ei saa silmä kylläänsä näkemisestä eikä korva täyttänsä kuulemisesta.” Saarnaaja 

1:8.”  

” Ja näin Laodikea, vauras kaupunki, lankesi uskosta luopumiseen ja haaleuteen. Tämän takia Minä 

olen kertonut, että suurimmat haasteet tulevat vaurauden kera, koska ihmisellä on tapana olla 

rakastunut väliaikaiseen, tuulentupien tavoitteluun. Hän on hyvin varustettu sotaa varten, mutta 

todellinen vaara on rauhan aikana.”  
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” Minun rakkaat, Minun sydämeni mukaista ei ole riistää teitä. Te olette sodassa sielujenne 

puolesta ja lastenne sielujen puolesta. Ja tästä syystä teidän täytyy rakentaa yhdellä kädellä ja 

pidellä miekkaa toisella. Teidän täytyy olla valppaita, koska vihollinen ikuisesti yrittää hitaasti, 

huomaamattomasti ohjata teidän kiintymyksiänne asioihin, jotka tulevat heikentämään teidän 

kykyänne elää rehtiä elämää.” 

” Kun sota oh ohi ja te olette Minun kanssani Taivaassa, te tulette näkemään kuinka paljon Minä 

rakastan teitä,  ja kuinka paljon Minä kaipasin antaa teille parhaimpia lahjoja Maapallolla, mutta 

en antanut, koska Minä tiesin, että he aiheuttaisivat, että te lähtisitte vaeltelemaan ja laskisitte 

suojaustanne, sillä aikaa, kun vihollinen varkain pyrkisi saattamaan teidät tuhoon. Hän 

työskentelee pienin lisäyksin, asioissa, joita te ette huomaa. Yhtenä päivänä te tarvitsette tätä, 

toisena päivänä te tarvitsette sitä ja seuraavana päivänä te tarvitsette lisää ja lisää ja lisää… kunnes 

turhuudet ovat ottaneet haltuunsa teidän elämänne ja te ette enää ole palvelemassa Minua 

ettekä te ole innokkaita palvelemaan Minua. Pikemminkin, te haluatte nauttia leluistanne.”  

” Kukaan sotilas ei sotkeudu siviiliasioihin. Jos hän tekee niin, hän ei enää voi suojella sitä, mikä on 

uskottu hänelle. Ja teidän kanssanne on aivan samoin. Mitä enemmän te linnoittaudutte 

siviiliasioihin, sitä vähemmän te olette kykeneviä olemaan valppaina ja varuillanne. Ja sitä 

todennäköisemmin te tulette lankeamaan, nauttien maailman turhuuksista, sillä aikaa, kun 

vihollinen on kiireisenä asettamassa ansoja perheellenne ja heille, joita te rakastatte, kuin myös 

hylkäämään tämän Maapallon köyhät, jotka Minä olen luonut saadakseni selville teidän 

sydämistänne lähtevän rakkauden ja armeliaisuuden. Köyhät ovat todella Minun lahjani teille, että 

te tulisitte enemmän Minun Taivaassa olevan Isäni kaltaisiksi.”  

” Ja kyllä! Kun te tulette Taivaaseen ja näette paikan, jonka Minä olen valmistellut teille, se tulee 

olemaan yli teidän villeimpienkin odotustenne – miellyttäen teitä tavoilla, joita ette koskaan 

uskoneet mahdollisiksi. Tämä sen takia, koska te olette vapaita vihollisesta. Te olette suojeltuja. Ja 

ne kauniit luodut asiat, jotka Minä tein teidän nautinnoksenne, tulevat ympäröimään teitä tavoilla, 

joita te ette koskaan uskoneet mahdolliseksi.”   

” Kyllä, Minä toistan itseäni. Minä sanon sen uudelleen ja uudelleen ja uudelleen: Silmä ei ole 

nähnyt, korva ei ole kuullut eikä se ole mennyt ihmisen sydämeen, mitä Minä olen valmistellut 

teille, jotka rakastatte minua.” 

” Siispä, näettekö? Minä en ole julma piiskuri, jollaisena Saatana haluaisi Minut esittää. Ei, Minä 

olen valpas Isä, tietäen vaarat, jotka ovat jokaisen asian takana, mitkä vetävät teitä puoleensa. Ja 

hyvän Isän lailla Minä harjoitan teitä pysymään loitolla näistä vaaroista.”  

” Siispä, Minun Rakkaani – tuodakseni tämän taas kotiin luoksesi ja sinun rakkaussuhteeseesi 

kukkien kanssa. Minä olen luonut kukat tuodakseni sinulle iloa. Ymmärrä, että sinun terveytesi 

vuoksi Minä olen pitänyt sinut poissa näistä asioista. Ja kuitenkin, niiden nauttimiselle on aikansa. 

Muista vain olla varuillasi, ettei vihollinen vedä sinua pois jopa suuremmalla määrällä kauneutta.”  

” Sillä sinä tiedät hyvin, Clare, että kaikki kauneus, mitä sinun sydämesi ikinä voi haluta, on Minun 

käsivarsillani, Minun silmiini katsomisessa ja Minun sanojeni ”Minä olen tyytyväinen sinuun” 

kuulemisessa. Näitä asioita vihollinen ei voi ottaa pois sinulta, Minun Rakkaani. Tämä suhde pysyy 

iäti, kukkii iäti, tuoksuu iäti. Ja tuottaa hedelmää iäti. Siispä, tule hellästi Minun käsivarsilleni, 

Clare, ja nauti liljoista.” 
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603. Jeesus sanoo… Minä en ole liioitellut Claren heikkouksia 

 
JEESUS SELITTÄÄ… KUKA ON CLARE DU BOIS… MINÄ EN OLE LIIOITELLUT CLAREN HEIKKOUKSIA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Maaliskuuta, 2018.   

Jeesus aloitti… ” Minä niin uskon sinuun, Clare. Vaikka sinä alennatkin itsesi, Minä ylennän sinut. 

Minä kerron sinulle tämän, koska Minä tahdon, että sinulla on suuri luottamus siihen, mitä sinä 

Minun hyväkseni teet. Koska totisesti, Minun Henkeni on elävänä ja hyvinvoivana sinussa. ” 

” Sinä et vain näe tai ymmärrä sitä. Kuitenkin se on näkyvänä yksinkertaisille ja lasten kaltaisille ja 

meidän jaksomme ruokkivat heitä kuten maito ja hunaja. ” 

Ja tämä on se mistä tässä kaikessa on kyse. Täytyy mennä reilusti pinnan alle, nähdäkseen ja 

tunteakseen yhteyden. Kuinka surullista onkaan, kuinka kristillinen yhteisö on sysännyt sinut 

syrjään ja väärin syyttänyt sinua kaiken näköisellä panettelulla. Tämä on traagista Minulle, koska 

paljon hyvyyttä virtaa Minusta sinun kauttasi ja kuitenkaan he eivät juo. ” 

Minun Sydänasukkaat, teille on välttämätöntä huomata, että Claren ja Minun vuoropuhelu on 

lahja SINULLE, enemmän kuin mitään muuta. Se ei ole hänen lahjansa. Se on Minun lahjani, 

jaettavaksi kanssasi niin että voit tavoitella Minua ja sinä saat samanlaisen syvän ja hellän suhteen. 

Hän on vain astia, hyvin rikkonainen astia lisäksi, ja jokainen hänen arpensa on mahdollisuus 

sinulle kokea Minun Armoni omassa elämässäsi. ” 

 ” Minä olen valinnut hänet, koska hän on heikko niin monella eri tavalla, että se suuriinpiirtein 

kattaa kaiken, minkä kanssa te kaikki kamppailette. Hän on vähemmän terävä kuin te olette, hän 

on pakonomaisempi kuin useimmat teistä, hän on kärsimätön ja kevytmielinen, helposti 

harhautettavissa, ei ole kykenevä suuriin paastoihin tai itse-kieltäymyksiin, ajautuu sisään ja ulos 

hänen rakkaus suhteessaan maailmaan ( kukat jne. ). Mutta hän tarjoaa Minulle erittäin 

täydellisen mahdollisuuden puhua teille teidän vioistanne ja teidän ymmärtää, että Minä olen teitä 

varten kaikesta Sydämestäni. ” 

” Monet teistä ovat paljon älykkäämpiä, teillä on parempi itsekontrolli, olette omistautuneempia, 

keskittyneempiä, luotettavampia… Voi, Minä voisin jatkaa ja jatkaa. Mutta Minä olen valinnut 

tämän maailman hupsut niiden sijasta, ketä pidetään niin erittäin viisaina ja pystyvinä. Kyllä, kuten 

on kirjoitettu… ” Jumalan hupsuus on viisaampaa kuin ihmisen viisaus, ja Jumalan heikkous on 

voimakkaampaa kuin ihmisen voima. ” 

” Ajatelkaa, veljet ja sisaret, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin: teissä ei ollut monta ihmisen 

mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, 

sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi 

saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä, ja halveksittua, 

mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotain. Näin ei 

yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa 

Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja 

lunastukseksi.  ” 1. Korinttolaiskirje 1:26-30. ” 
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 ” Se, mitä Minä haluan saada välitetyksi teille kaikille on, että teillä ei ole mitään syytä olla 

mustasukkainen tästä palvelijattaresta. Hänellä on vikoja enemmän kuin kaikilla teillä yhteensä, ja 

Minä sanon tämän kaiken lihan Herrana ja Elämän Luojana. Ja lupaan teille, tämä ei ole liioittelua. 

” 

” Siis, mikä sitten on niin erilaista Claressa? Ei mikään, todellakaan. Hän on erittäin tavallinen, ja se 

tekee hänestä täydellisen esimerkin kaikille teille siitä, mikä on mahdollista Minun kanssani. 

Antakaa Minulle elämänne ja Minä teen ihmeellisiä asioita kanssanne. Antakaa Minulle elämänne 

ja Minä elän kauttanne. Antakaa Minulle epäonnistumisenne ja vikanne ja Minä työstän ne saaden 

Minun Kunniani loistamaan. ” 

” Jokaisella teistä on enemmän potentiaalia kuin mitä hänellä on; se on toinen syy, miksi Minä 

valitsin hänet. Kun hän opiskeli ” New Agea:a ”, paholaiset sivuuttivat hänet, koska he halusivat 

jonkun lahjakkaamman, hän ei ollut pätevä eikä tarpeeksi hyvä mitattuna useammalla tavalla kuin 

mitä Minä voin teille kertoa. ”  

” Mutta hän oli pätevä Minun silmissäni, koska hän etsi totuutta enemmän kuin mitään muita 

asioita, ja oli halukas käsittelemään latteita kelpoisuusehtojaan. Hän tiesi, että Minun Rakkauteni 

oli ainut, jolla oli merkitystä hänelle ja loppu oli epäoleellista. ”  

” Tähän päivään asti, hänen ponnistelunsa yhä saavat hänet kompuroimaan – mutta Minä nostan 

hänet pystyyn, koska hän ei laske itsensä varaan. Hän laskee Minun varaani. Kyllä, hän näkee 

vaivaa, mutta Minun pitää tulla häntä vastaan 90 %:lla tai mitään ei saavuteta. ” 

” Minä odotan teitä loppuja, rakkaat. Milloin te lopetatte yrityksenne olla jotain ja käännytte 

mitättömyydellänne Minun puoleeni, jotta Minä voin tehdä teidän kanssanne mitä Minä haluan? 

Minä rakastan rikkonaisia kyniä. Suuri taiteilija voi tehdä ihmeellisiä asioita vain yhdellä pienellä 

kynällä, ja se on kuinka näen monet teistä – rikkonaisina kyninä, pyyhekumit kuluneina, hyvin 

lyhyinä ja hankalina tarttua ja piirtää niillä. Mutta Minä hämmästytän teidät sillä mitä Minä voin 

tehdä, kun te olette täysin kääntyneet Minun puoleeni. ” 

” Siis, pyydän. Älkää laittako tätä naista jalustalle. Pikemminkin nähkää hänet erittäin tavallisena 

sieluna, joka jatkuvasti putoaa kuoppaan ja täytyy vapauttaa sieltä Minun Rakkaudellani. Hänellä 

ei ole muuta tarjota kuin vikansa ja epäonnistumisensa ja vilaus Minun Armooni ja sen mitä 

voidaan saavuttaa alhaisimman astian kanssa. ” 

” Minä lupaan teille, että en ole liioitellut Claren heikkouksia. Minä olen ollut suorasukaisen 

rehellinen. Ja hän tietää sen. ”  

” Ja kerron sen niin kuin se on, koska tämä kanava ei ole jonkun suuren profeetan tervehtimistä 

varten. Tämä Kanava on Minun armoni ja rakkauteni voiman osoitusta hyvin pienen sielun 

elämässä, ketä Minä olen valinnut käyttää paljastamaan Minun Armoni, työskennellen teidän 

kaikkien kanssa teidän epäonnistumistenne ja puutteittenne kanssa. Minä en olisi pystynyt 

käyttämään häntä tähän tehtävään, jos hän olisi ollut jotakin enemmän kuin ei-mitään. ”  

” Mitä Minä voin tehdä teidän kanssanne, jotka haluatte olla rikki ja tulla muovatuksi uudelleen 

sellaiseksi, joiksi Minä olen teidät luonut? Se on teidän käsityskykynne ulkopuolella tietää tämä, 

Rakkaat. Riittää kun sanon, Minulla on teitä jokaista varten erittäin ihmeellisiä asioita varattuna. 

Teidän silmänne eivät ole nähneet, eikä se ole edes tunkeutunut uniinne, mitä Minä voin tehdä 

heidän kanssaan, ketkä Minua rakastavat ja taipuvat Minun keskeytykseeni ja koulutukseeni. 
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Mutta Minä lupaan yhden asian: te tulette hämmästymään, kun olen saattanut asiat loppuun 

kanssanne. Ja te tulette katumaan ja nöyrtymään enemmän kuin sanat voivat kertoa. Ja te tulette 

muistuttamaan Minua. ”  

” Tulkaa! Tulkaa Minun käsivarsilleni ja antakaa Minun tehdä teistä astia jaloa käyttöä varten. 

Minun sydämeni kaipaa teitä! Tulkaa ja täyttäkää kohtalo, jonka Minä olen varannut yksin teille. 

Tulkaa! Luottakaa, että ei mikään tässä maailmassa voi estää Minua saavuttamasta Minun 

päämääriäni teidän elämissänne. ” 

” Haluatteko olla pyhimys? Tulkaa. Minä voin yhtä hyvin tehdä senkin teidän kanssanne. Mutta 

suurinta ei ole se, mitä teistä voi tulla, vaan se ketä te olette Minulle ja kuinka paljon Minä täytän 

teitä Minun rakkaudellani ja kiitollisuudellani, koska te annoitte itsenne Minulle. Tulkaa! ” 

 

 

604. Jeesus sanoo… Minä kutsun Minun Ihmisiäni Tietoisuuteen,  

Toimintaan & Vastuullisuuteen 

 
MINÄ KUTSUN MINUN IHMISIÄNI TIETOISUUTEEN, TOIMINTAAN & VASTUULLISUUTEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Maaliskuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ” On hirveän tärkeätä Minulle, että Minä olen katraani kanssa kommunikaatio 

yhteydessä. Niin monia tämän hetken maailman tapahtumat heiluttavat, sellaisina kuin ne 

valtavirta mediassa esitetään. Mikä on kieroa ja vääristeltyä niin pitkälle, että sitä ei voida oikaista. 

”Minun ihmiseni menehtyvät tiedon puutteeseen”, koska he ovat liian laiskoja etsimään, kunnes 

he ovat löytäneet totuuden.”  

” Sinä olit tällainen, Clare, mutta aika ei ollut vielä tullut, että sinun ymmärryksesi kasvaisi. 

Kuitenkin, sinä ymmärsit asioiden luonteen pitkän matkan päästä.” 

( Clare ) Kyllä – Minä en vain saanut äänestetyksi ketään, koska minä tunsin, että he KAIKKI olivat 

korruptoituneita ja valehtelijoita. 

( Jeesus ) ” Mutta nyt Minä kutsun Minun Ihmisiäni tietoisuuteen, toimintaan ja vastuullisuuteen. 

Kun te löydätte totuuden, teillä on velvollisuus tukea sitä ja äänestää.”  

” Minä tiedän, että kukaan ei ole täydellinen. Minä tiedän, että salakähmäisyyttä ja korruptiota on 

joka paikassa, minne te käännytte. Mutta ilman, että te tuette parasta, vaikka ne ovatkin 

epätäydellisiä, teistä tulee pahimman uhreja.”  

” Jotkut teistä on kutsuttu sosiaaliseen toimintaan ja te tulette löytämään itsenne vastuun 

asemista. Te tulette sitten ymmärtämään paljon täydemmin korkeat tuulet, joissa ylevien täytyy 

navigoida ja säilyä hengissä poliittisilla alueilla. Kaikki voivat istua nojatuoleissaan ja löytää vikaa. 

Mutta antakaa heidän päästä asemaan, jossa paineita on joka puolella ja katsotaan, jos he voivat 

säilyä hengissä, kun he tekevät oikein.”  
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Tämä on yksi syy, miksi Minä kammoan kritiikkiä ja selkään puukotusta. Ne, jotka tekevät 

kielestään miekan, iskeäkseen muita maahan, eivät ole osa ratkaisua. Ne, jotka haluavat tehdä 

tästä maailmastan moraalisemman paikan, tulevat käärimään hihansa ja ryhtymään töihin.”  

” Ja niinpä, Minä neuvon teitä, Minun ihmiseni… ottakaa vastuuta hallinnostanne, olipa se 

rukouksella, ehdokkaan tukemisella tai yleisön opettamisella. Älkää salliko asioiden vain virrata 

ohitsenne, ilman, että otatte niihin moraalista kantaa. Ja muistakaa, että kukaan ei ole täydellinen, 

vaan etsikää sellaisia, jotka kannattavat sitä, mikä on tärkeää Minulle. Tämä voi olla suuremmassa 

tai vähemmässä määrässä, riippuen valinnoistanne, mutta tehkää se, mikä on oikeaa Pyhien 

Kirjoitusten mukaan.”  

” Sotku, missä kansakuntanne on nyt, on seurausta vuosikymmenien pinnallisesta ajattelusta; 

synnillisen kiireisiä elämäntyylejä, joilla ei ole aikaa Minulle tai kansakunnalleen. Tästä Saatana on 

riippuvainen – haaleasta keskiluokasta, joka on loputtomien maailmallisten kiinnostuksien 

valtaansa ottama.”  

” Ei ole helppoa nähdä, kuinka elintärkeä teidän hallintonne on… kunnes teistä tulee korruption 

uhreja ja on liian myöhäistä tehdä mitään sille.” 

 ” Näin käy kansakunnille, jotka eivät ole ennakoivia ja tukemassa sitä, mikä on oikein, perustasolta 

aivan ylhäälle asti. Näin diktaattorit ottavat valtaansa ihmiset, sortavat ja murhaavat heitä. 

Vapaudella on hirvittävä hinta. Ja jos sydämenne värähtää, kun harkitsette kansakuntaanne, te 

kuulette Minun kutsuni tehdä jotakin. Ryhtykää aktiivisiksi ja aloittakaa jostakin. Ei väliä, mistä 

aloitatte. Minä tulen siirtämään teidät paikasta paikkaan, kun te kasvatte.” 

” Minä laitan tämän viestin teille juuri nyt, koska joillakin teistä on edessänne vaalit, jotka tulevat 

syvästi vaikuttamaan siihen, kuinka Presidentti Trump pystyy tekemään välttämättömiä moraalisia 

muutoksia, lopettaakseen viattomien teurastuksen ja muut häpeällisen moraalittomat lait.”  

( Clare ) Herra, Sinä olet niin täynnä yllätyksiä! Minä en koskaan odottanut tällaista viestiä.  

( Jeesus ) ” No niin, Minä olen kiitollinen sinulle, Clare, että sinä käytät nämä päiväsi viime hetket 

varmistaaksesi, että tämä viesti julkaistaan. Se on lyhyt, mutta hyvin tärkeä.”  

” Ja me edistymme asioissa, jotka ovat Minun Sydämelläni. Siispä, pyydän, älä vajoa paheksumaan 

sitä, että vedät asioita yhteen. Kaikki, mitä sinä olet tehnyt, on ollut Minun tahtoni sinulle.” 

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra.  

( Jeesus ) ” Etkö sinä tunne rauhaa?” 

( Clare ) Minä tunnen. Se on hyvin suloista.  

( Jeesus ) ” Se on varma merkki siitä, että se mitä sinä olet tehnyt päivälläsi, on ollut hyvin Minua 

miellyttävää. Minä haluan sinun kulkevan vapaana syyllisyydestä. Vihollinen tulee vääristelemään, 

mitä ikinä hän voi, aiheuttaakseen sen, että sinä tuntisit syyllisyyttä. Ja se heikentää sinua. Siispä, 

Minä käytän tämän mahdollisuuden kertoa sinulle, ”Nauti rauhastasi; sinä toimit Minun 

tahdossani.” 

( Clare ) Sinä olet niin ystävällinen minua kohtaan, Jeesus. 

( Jeesus ) ” Minä haluan palkita sinun uskollisuutesi ja rauhoittaa sinun sydämesi.” 
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605. Jeesus sanoo…  

Kiitos sinulle sinun Tunnustuksestasi & Rehellisyydestäsi tänään 

 
MINÄ KIITÄN SINUA SINUN TUNNUSTUKSESTASI & REHELLISYYDESTÄSI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Maaliskuuta, 2018. 

Clare aloitti… Kiitos Sinulle, Herra, kun päästit meidät vihollisistamme. Sinä olet Mahtava ja 

Uskollinen. Pyydän, ole armollinen ja anna meille lisää armoa kantaa nämä ristit – erityisesti 

rohkeuden… Amen. 

Minun täytyy kertoa teille, että Ezekiel oli taistelussa tänään ja se oli jotakin, jota me emme ole 

kohdanneet tähän mennessä. Siispä minä sain todellisen annoksen avuttomuuttani tänään, kun 

näin hänen kärsivän sillä tavalla ja se tuo minulle kyyneleet silmiini, kun vain ajattelen sitä. Siispä, 

minä tulin Herran luo alastomuudessani ja hämmennyksessä… ”Herra, tässä minä olen. 

Pöyristyneenä heikkoudestani ja kyvyttömyydestäni, ottaen täyden vastuun siitä.”  

Jeesus aloitti… ”Kuinka Minä voin käyttää sinua, Clare, ellet sinä ole kertakaikkisen tuttu 

heikkouksiesi kanssa? Luuletko sinä, että Minä nautin nähdä sinun kärsivän tällä tavalla? Minä en 

nauti. Kuitenkin on tarpeellista saattaa sinut siihen pisteeseen, että sinä todella tiedät, ilman 

epäilyksen häivääkään, että sinä olet vähäisin Minun talossani. Mooses oli sellainen mies. Siksi sinä 

olet ollut viehättynyt häneen menneisyydessä ja on jopa lisää syitä.”  

” Luuletko sinä, että Minä sallin sinun tuhoutuvan taistelussa? Enkö Minä ole tehnyt lupauksia 

teille molemmille? Kuitenkin sinä sallit itsesi kosiskella pelkoa – ehkä ajatellen, että Minä tulen 

hylkäämään sinut? Mitään sellaista ei tule koskaan tapahtumaan. Minä olen sinun ikuisesti ja sinä 

olet Minun ikuisesti – enkä Minä tule hetkeksikään hylkäämään sinua.”  

” Kuitenkin Minä olen kertonut sinulle, että tässä maailmassa sinulla tulee olemaan huolia… Mutta 

pidä leukasi ylhäällä – Minä olen voittanut maailman ja Minä elän sinussa.” 

” Sinä olet selviäjä. Katso menneisyyden taisteluita. Milloin Minä hylkäsin sinut?”  

( Clare ) Herra, Sinä et ole koskaan hylännyt minua – ja on ollut huomattavia taisteluita. 

( Jeesus ) ” Kyllä, ja Minä olen kertonut sinulle, että tulee olemaan lisää ja niiden täytyy olla 

vaikeampia kuin ne, jotka edeltävät niitä, jotta sinä kasvaisit.  

( Clare ) Herra, minä tulin ”loppuni rajalle” tänään. Täysin rikki sisältä hänen kärsimyksensä vuoksi 

ja minä todella halusin vetäytyä tiiviistä taistelusta – pelkuri kun olen. Minä todella ajattelin, että 

minä en voisi kestä enempää.  

( Jeesus ) ” Mutta sinä selvisit sen läpi. Mikä on sinun päätöksesi nyt, Clare? Sinä tiedät, että Minä 

olen kertonut sinulle, että jos sinä päätät olla kiipeämättä ja kärsimättä, että sinä et menettäisi 

mitään, mitä Minä olen luvannut sinulle. Ja Minä olisin silti aivan yhtä syvästi rakastunut ja sinua 

varten, kuin Minä olen nyt. Se on sinun valintasi, loppujen lopuksi.”  
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” Kuitenkin myös Ezekielillä on osansa tässä – loppujen lopuksi hän on johtava uhrisielu. Kuitenkin 

sitä vyöryy myös sinun päällesi. Siinä on paljon kärsimystä, kun näkee rakastetun kärsivän sillä 

tavalla.”  

( Clare ) Herra, jos minä pidän silmäni Sinussa, minä en ikinä koskaan voi torjua Sinua. Kuitenkin, 

kun minä katson mitä hän käy läpi, minä haluan sanoa ”Ei enää. Pyydän, ei enää!” Ei ainakaan sillä 

tavalla. Kuinka minä voisin vastata Sinulle nyt? Minä olen todella ihan lopussa.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän, Minun Rakkaani, ja sinulla on yö ja huominen aikaa ajatella näitä asioita. 

Mutta anna, kun Minä sanon sinulle, Clare, Min olen ikuisesti kiitollinen uhrauksesta, jonka sinä 

teit tänään; sinun avuttomuuden tunnustuksestasi ja rehellisyydestäsi koskien hämmennystä ja 

heikkoutta. Minä näen sinun halusi oppia lisää ja Minä tulen kunnioittamaan sitä. Mutta ennen 

kaikkea, Minä arvostan sinussa siirtymistäsi Minun tahtooni ja luottavaisuutta Minuun.”  

” Ei ole synti tunnustaa, että on tullut kestokykynsä rajalle ja että ei halua kärsiä enää sillä tavoin. 

Se ei ole syntiä. Se olisi kaduttavaa, koska kaiken sen hedelmän vuoksi, jota on syntynyt sinun 

kärsivällisen kestävyytesi kautta. Mutta Minä voin aina löytää jonkun, joka on niin rakastunut 

Minuun, että he ovat valmiita luopumaan kaikesta, mikä on rakasta heille. Sinä olet ollut tällainen 

ja kuitenkin me menemme syvemmällä ja me olemme pääsemässä sinun sielusi lahjakkuuteen 

täällä.”  

( Clare ) Minä en voi käsittää sanovani ”ei” Sinulle, Jeesus. Mutta minä en voi käsittää näkeväni 

hänen kärsivän sillä tavalla myöskään. Ja minä olen liian väsynyt tekemään sitä päätöstä.  

( Jeesus ) ” Lepää sen päälle, rakas Clare. Lepää ja sinun sydämesi tulee neuvomaan sinua. Me 

tulemme puhumaan lisää tästä huomenna.” 

 

 

606. Salamurhayrityksiä…  

Rukoilkaa Presidentti Trumpin Pohjois-Korean matkaa vastaan 

 
JEESUKSEN VAROITUS… RUKOILKAA PRESIDENTTI TRUMPIN POHJOIS-KOREAN MATKAA VASTAAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Maaliskuuta, 2018. 

Clare aloitti… tässä on yhden meidän kanavamme tilaajan uni. Nainen kirjoitti… ”Minä näin unen 

yhtenä yönä, että Presidentti Trump oli lentokoneessa, joka räjähti ilmassa, kun se oli lentämässä. 

Se oli kauheaa ja minulla oli kauhea pelon tunne asiasta. Minä kysyin Herralta, oliko uni häneltä ja 

minä sain varmistuksen, että se oli. Yhdysvaltojen maanalainen hallitus (=The Deep State) on 

epätoivoisesti estämässä presidentti Trumpia syyttämästä heitä heidän rikoksistaan, siispä meidän 

pitää jatkaa rukoilemista hänen puolestaan.” 

Siispä. minä menin Herran luo ja kysyin… ”Herra, ONKO TÄMÄ TOTTA?”  

Ja Hän aloitti… ”Etkö sinä ole todistanut sitä, Clare? Enkö Minä ole elävöittänyt sinun henkeäsi, 

että matka Pohjois-Koreaan on vaarallisten mahdollisuuksien täyteinen, tehdäkseen lopun 

hänestä?” 
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” Todella, Minä olen varoittanut sinua ja KAIKKIA SYDÄNASUKKAITA… OLKAA 

HÄLYTYSVALMIUDESSA. Rukoilkaa tätä vastaan ja Minä tulen estämään tämän yrityksen häntä ja 

hänen rakkaittensa henkeä vastaan. Mutta teidän TÄYTYY vakavasti rukoilla ja pitää tämä 

mielienne etualalla, valmiina pudottautumaan polvillenne hetken päätöksestä.”  

” Älkööt hän vastatko KENENKÄÄN painostukseen nousta mihinkään lentokoneeseen. Seisokoot 

hän vahvana kaikkia houkutteluyrityksiä vastaan, houkutella hänet ansaan. Olkoot häntä lähellä 

olevat ennalta varoitettuja pahoilla enteillä, että hän EI seuraa suunnitelmaa, vaan löytää 

vaihtoehdon tai peruu sen kerta kaikkiaan.”  

” Tämä on hyvin vaarallista aikaa. Minä olen hänen kanssaan ja teidän rukouksenne tulevat todella 

pelastamaan hänen henkensä ja Minut tullaan ylistämään, uudelleen ja uudelleen ja uudelleen.” 

” Ketä ovat nämä turhat ja sokeat vastustajat, jotka uskovat, että Minä en näe tai Minä en tule 

asettumaan heidän suunnitelmiaan vastaan? Kuka Minä olen heidän silmissään, vaan usvaa ja 

tietämättömien ihmisten keksittyjä juttuja?”  

” MINÄ OLEN Jumala, joka päästi Minun oikeamieliset Nebukadnessarin liekehtivästä 

sulatusuunista. Ja niin Minä tulen tuhoamaan ikeiden tuliset nuolet. Sillä Minä olen Jumala, eikä 

ole toista.” 

” Kuitenkin te, jotka asetatte ansoja, te olette seisseet juoksuhiekassa, mikä tulee varmasti 

nielaisemaan teidät, ellette te kadu ja luovu pahoista tavoistanne.”  

” Ei väliä, kuinka suuri on Minun Vihani, Minun Armoni tulee olemaan läsnä teille, kun te kadutte.” 

 

 

607. Jeesus puhuu Läpinäkyvyydestä,  

Rehellisyydestä & Oppitunneista, joiden täytyy upota syvälle 

 
LÄPINÄKYVYYS, REHELLISYYS & OPPITUNNIT, JOIDEN TÄYTYY UPOTA SYVÄLLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Maaliskuuta, 2018.  

Jeesus aloitti… ” Minä itken Minun Kirkkoani, Minun Ruumistani. Minä itken, koska he eivät 

ymmärrä läpinäkyvyyden arvoa ja avoimena olemisen ja rukousten pyytämisen välttämättömyyttä. 

Minä haluan kaikkien näkevän, että teitä kohtaan tehdyt hyökkäykset ovat maailmanlaajuisia ja jos 

te seisotte yhdessä yhtenä Ruumiina, ne voidaan voittaa.”  

” Te voitte nähdä samoja taktiikoita, joiden uhreja te olette, käytettävän muihinkin. Te voitte 

nähdä vihollisen käden pyyhkäisevän ja musertavien iskujen piinaavan Minun Ruumistani 

samanaikaisesti. Te tulette sitten ymmärtämään, että tarkoituksen yhtenäisyys, pyhyys ja yhdessä 

pysyminen tottelevaisuudessa, on se, millä tämä kukistetaan.” 

” Sen sijaan, että te yritätte todistaa, että olette päättäväinen ja vahva, eikä teillä ole tarvetta 

toisten neuvoille ja rukouksille, te tulette kaikki näkemään, kuinka kamalan samanlaisia te olette. 

Multimiljonääri, koditon mies, elokuvatähti, ponnisteleva lukio-oppilas, maanviljelijä, liikemies. 

Minä en välitä, mikä teidän ammattinne on – teillä kaikilla on samoja ongelmia kukistettavana, 
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samoja taisteluita, samat synnit ja paheet, sama vastustus Totuuteen. He, joilla on suurempi 

määrä rahaa ja he, jotka ovat köyhempiä. Teidät kaikki on johdotettu hyvin samalla tavalla ja te 

kohtaatte hyvin samanlaisia haasteita.”  

” Tietääksenne tämän, syvällä sieluissanne, teidän tulee kukistaa egonne, ylpeytenne ja 

intohimonne – joita Saatana käyttää kontrolloidakseen teitä kaikkia, mitä tehokkaimmin. Kuinka te 

voitte katsoa alentuvasti miestä tai naista, joka on pornon koukuttama – kun te itsekin olette 

myös? Oletteko te molemmat samanlaisia heikkouksissanne? On kyse tiimityöstä ja pahasta 

ylipääsemisestä, veljellisellä rakkaudella ja peräänantamattomuudella.”  

” Tunnustakaa syntinne, toinen toisillenne, se tuo ylevän miehen alas eristetyltä vuorenhuipultaan 

ja sielun, joka asustelee syvällä erämaassa, ylös tasangolle, missä molemmat ovat varustettuja 

tukemaan toinen toistaan heidän haasteissaan. Torjunnan pelko ja haavoittuvaisuus aiheuttavat 

miesten ja naisten tekevän muurin ympärilleen, suojatakseen heikkoa turvallisuuden tunnettaan. 

Siispä, he maalaavat hyväksytyn kuvan ja tukeutuvat vallitsevaan tilanteeseen.”  

” Mutta aika on päällänne, jolloin vallitseva tilanne voi aiheuttaa teidän menettämään sielunne. Ja 

he, jotka kuvittelevat, että he voivat käsitellä ongelmansa itse, ovat surullisesti erehtyneet. Kun te 

kaikki tunnustatte ihmisyytenne, te tulette tukemaan toinen toisianne – aivan kuin he tekivät 

uudisraivaaja-aikana, kun kaikki toimivat ryhmässä yhtenä, pitääkseen puoliaan vihollisen 

hyökkäyksiä vastaan.” 

” Vihollinen on kaikkialla ympärillänne, Minun Ihmiseni. Ja hän laskee teidän 

turvallisuudentarpeenne varaan, kontrolloidakseen teidän päätöksiänne – jopa päätöstä ylistää 

Minua ja vain Minua, kun se tuo teidät ristiriitoihin lähimpienne kanssa. Kun se vaarantaa tulonne. 

Kun se saattaa vieraannuttaa lapsen tai rakkaan. On enemmän keinoja kuin voidaan laskea, 

varkain vetää teidät pois Minun luotani – kunnes te olette avoimena, suojaamattomana ja 

kävelette suoraan väijytykseen.”  

” Mutta sielu, joka pysyttelee lähellä Minun sydäntäni, tulee kuulemaan Hengen elävöittämisen, 

kun valinta tulee tuomaan teidät vaaraan.”  

” Monet tulevat luopumaan uskostaan – monet. Koska he eivät voi kestää ylävirtaan uimisen 

naurunalaisuutta. Kun te kerran liitätte kätenne yhteen ja paljastatte haavoittuvuutenne toinen 

toisillenne, vihollinen tulee menettämään PELON avaintekijän teihin nähden, koska teidät 

saatettaisiin torjua.”  

” Kun teidän läpinäkyvyytenne paljastaa teidän puutteenne toinen toisillenne, MUSTASUKKAISUUS 

on voitettu, kun te näette toistenne haavoittuvuuden. Ja teidän läpinäkyvyytenne saa aikaan tasa-

arvon ja ymmärryksen, että Minä en ole henkilön kunnioittaja; nämä ongelmat ovat 

yleismaailmallisia ihmiskunnassa.”  

( Clare ) No niin, rakas perhe, tässä vaiheessa viestiä, minä vaistosin, että jotain puuttuu. Jotakin 

vähän henkilökohtaista ja minulle tutumpaa – jotakin, mitä Herra odotti minun oivaltavan 

itsessäni. Minä aloin väristä ja tutista, kun minä huomasin, että osa Isän surusta johtui minusta. Ja 

minä oivalsin, että minun pikku projektini vei minut pois Hänen luotaan kolmeksi päiväksi, ei 

yhdeksi. Ja teki meistä erittäin haavoittuvia henkisiä hyökkäyksiä vastaan, koska minun huomioni 

oli vesittynyt muihin asioihin. Kompromisseihin. 
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( Jeesus ) ” Clare, mitä Minä voin sanoa sinulle? Jos olisit kieltäytynyt syötistä, se ei olisi ollut niin 

vakavaa. Minä katson sinua suuresti säälien. Minä sallin sinun tehdä sitä mitä sinä mielit ja se tuo 

sinulle iloa, niin että sinä voit nähdä mikä valtava, ammottavan avoin ansa se on. Ja löytävän ilon – 

ilman siihen sekoittuvaa surua – juuri täältä Minun käsivarsiltani, Rakkaani.”  

” Kyllä. Minä haluan teidän nauttivan luonnon kauneudesta. Mutta te yhä olette sotavyöhykkeellä, 

kranaattien ja pommien räjähdellessä ympärillänne. Se vaatii KAIKEN sinulta, Minun rakkaani. 

KAIKEN sinulta. Koska he, jotka palvelevat asevoimissa, eivät sotkeennu siviiliasioihin. Voitko 

kuvitella sotilaan vihamielisessä ympäristössä ihailevan kukkia ja istuttavan muutaman lisää, jotka 

saattaisivat kukkia hänen palatessaan takaisin?”  

” Kun Minä kerroin sinulle, että ryhdy istuttamaan muutama kukkasipuli, Minä tiesin tarkalleen, 

mitä sinä tulisit kohtaamaan. Jopa pieni kourallinen, jonka sinä otit vastaan, oli keskinkertainen. 

Minä halusin osoittaa sinulle, kuinka epävakaa ja turha ja turhauttava maailma voi olla. Minä 

halusin olla rohkaisematta sinua tulevaisuudessa edes ajattelemasta siihen suuntaan.”  

” Sillä välin, Saatana – tietäen tasan tarkkaan, kuinka sinä reagoit joka kevät – asetti sinulle ansan. 

Minä annoin sinulle luvan kävellä siihen, niin että sinä oivaltaisit, että se ei ole sen arvoista. 

Taivaassa Minulla on kaikki valmisteltuna sinua varten. Kukkia, jotka tulevat laulamaan sinulle, 

Clare. He tulevat kääntämään päänsä seuratakseen sinua, jopa kutsumaan sinua nimeltä, kutsuen 

sinua ylistämään Minua heidän kanssaan. Voi, rakkain, uskomattomia siunauksia odottaa sinua!”  

” Mutta nyt sinun vihollisesi, ja heitä on monta, ovat ottaneet sinut tähtäimeensä. He ovat 

suunnitelleet tämän, tahallaan tietäen, että sinä päätyisit isompaan projektiin, kuin mitä ajattelit ja 

se tulisi supistamaan rukoiluaikaa; sinun olisi vaikea keskittyä, koska sinä olisit niin väsynyt. Siksi 

sinä heikentyisit. He odottivat tätä aikaa, nähdäkseen kävelisitkö sinä ansaan, jota sinä olet 

välttänyt tottelevaisuudellasi kaksi viimeistä vuotta. Tämä, todella, on se, mistä Minä puhun.”  

” Nyt sinä tulet katsomaan tätä aikaa taaksepäin ja näkemään, kuinka kriittisen tuskallista se oli – 

ja sinä tulet oivaltamaan, että sinun aseesi ovat ladattuina kuolettavalla voimalla osuaksesi 

demoneihin – ei hyasintin kukkasipuleihin. Ja jos sinä lataat ne kukilla, sinulla ei ole mitään 

puolustusta.”  

” Minä kerron sinulle sinun omaksi parhaaksesi, Rakkaani. Mikään tässä maailmassa ei ole sen 

arvoista, että uhraisit sille aikasi Minun kanssani. EI MIKÄÄN.”  

” Ja jos sinä et opi menneestä, sinä tulet toistamaan sen tulevaisuudessa. Sinun täytyy punnita 

vaihtoehtojasi aina niin huolellisesti. Sinulla ei ole varaa irrottaa katsettasi tiestä hetkeksikään. 

Koska Minä takaan sinulle… Leijona on odottamassa.”  

” Jos sinä olisit ollut varattuna vain rukoukseen, kuten sinä tavallisesti olet, samat tapahtumat 

olisivat tapahtuneet, mutta sinun rektiosi olisi ollut paljon vahvempi, eikä se olisi ollut niin 

vakavaa. Minä sallin tämän näyttääkseni sinulle, että ei ole tilaa keskittymisen puutteelle ja 

tuulentupien jahtaamiselle. Vaikka ne olisivat kuinka hyväntuoksuisia tahansa.”  

” Tämän tietäen ja hyvin vaikean oppiläksyn oppineena, Minä odotan, että tulevaisuudessa sinä 

sivuutat nuo kutsut rentoutua ja nauttia maisemasta.”  

” Voi, Minä rakastan sinua niin kovasti, Clare! Se todella koskee Minuun nähdä sinut tällaisessa 

ahdingossa. Mutta Minä uskon, että tulevaisuudessa, sinä et höllennä valppauttasi, vaan kieltäydyt 
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noista kutsuista. Sinulla on niin paljon muuta tekemistä, mutta Minä haluan tämän oppiläksyn 

uppoavan syvälle.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra.  

( Jeesus ) ” Ja teille muille, Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani… Te elätätte sisällänne intohimoja, 

jotka houkuttelevat teitä kaikkeen muuhun paitsi Minun kunniaani – jos te huomioitte ne. Minä 

haluan nähdä teidän päättäväisesti kävelevän ohi näiden kiusausten, tietäen, että ne eivät ole 

teidän huomionne arvoisia. Eivätkä ne ole sen arvoisia, mitä Minä kutsun teitä tekemään ja niillä ei 

ole mitään paikkaa elämissänne, jos te uskollisesti pyritte kohti korkeinta ja parasta Meidän 

elämässämme yhdessä.” 

” Minä rukoilen teidän puolestanne, Minun siunattuni. Kyllä, Minä esirukoilen, että te 

vastaanottaisitte mitä kallisarvoisimmat armot, olisitte kykeneviä erottaa katalan ja 

korruptoituneen kallisarvoisesta ja omistamaan elämänne sen mukaisesti.” 

 

 

608. Abortti… Jeesus otti pienen tytön & antoi hänelle nimen ”Grace” 

 
ABORTTI… JEESUS OTTI PIENEN TYTÖN & ANTOI HÄNELLE NIMEN ”GRACE”  

Ezekielin kokemus & Jeesuksen sanoja, 27. Maaliskuuta, 2018.  

Clare aloitti… Herra, kiitos Sinulle kutsumisesta meidät tähän esirukoilemisen paikkaan. Pyydän, 

välitä lisää rohkeutta ja voimaa Tiimillemme, niin että me voisimme voittaa lihamme ja vihollisen 

valehtelu taktiikat. Hän on iäti etsimässä varastaakseen, tappaakseen ja tuhotakseen kaiken sen 

hyvän, minkä Sinä olet antanut meille… Amen.  

Voi, minun hyvin kallisarvoiset Sydänasukkaat, mikä surullinen ja traaginen asia tapahtui tänä 

iltana! Herra tavoitti Ezekielin hengessä, esirukoilemassa ja hänellä oli suuri kipu vatsalihaksissaan. 

Sen jälkeen, kun me olimme rukoilleet hengessä hyvät 20 minuuttia, meille paljastettiin, että teini 

nimeltä Sarah, jonka olivat pakottaneet myöhäisvaiheen aborttiin (=partial birth abortion) kaksi 

vanhempaa naispuolista sukulaista. 

Tämä nuori amerikkalainen teini, jolla oli hartioille ulottuva vaaleat hiukset, hän oli hyvin 

varakkaan ja vaikutusvaltaisen perheen tytär. Perhe oli torjunut lapsen isän, hänen sosiaalisen 

asemansa ja kansallisuutensa vuoksi. He olivat raahanneet tytön klinikalle tai sairaalaan vastoin 

hänen tahtoaan niin voimallisesti, että hänellä oli naarmuja ja mustelmia käsivarsissaan, mistä he 

pitelivät häntä. Tyttö halusi lapsen ja hän oli myös kauhuissaan käytännöstä. Mutta äiti ja täti eivät 

halunneet skandaalia silmäätekevien ystäviensä keskuuteen, niin he vaativat ja pakottivat tytön 

tähän aborttiin.  

Vain Herra tietää, miten lääkäri suostui mukaan tähän suunnitelmaan. Ensiksi, Ezekiel näki heidän 

vetävän lapsen jalan ulos, siinä vaiheessa Ezekiel koki suurta tuskaa ja hän tajusi, että mitä oli 

tapahtumassa, oli hutiloiden tehty abortti. Sen hän kuuli hengessä.  
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Kun he jatkoivat toimenpidettä, tyttö vuoti verta kovasti sen aikana, kun lasta yritettiin siirtää pala 

palalta. Voi, minun rakkaat ystävät, tämä on liian kauheaa kuvailtavaksi… Kuinka kukaan voi tehdä 

sellaista? 

Sarah oli nyt tässä vaiheessa tajuton ja hänen ruumiinsa muuttui kalpeaksi, kunnes se oli vain 

tylsän harmaan värinen, vain hänen kauniit, vaaleat hiuksensa olivat ainoat, mitä oli jäljellä. Lapsi 

oli verinen möykky, mutta yhä vaivoin hengissä. Nopeasti lääkäri alkoi kirjoittamaan 

hermostuneesti fläppitaululle ja oli ilmeistä, että he olivat vaihtamassa papereita ja aloittamassa 

uuden raportin siitä, mitä todella tapahtui. Hän yritti peitellä sitä, mitä oli juuri tapahtunut.  

Tiedättekö, etuoikeutetuilla ihmisillä on varaa saada joku tekemään sellainen toimenpide, vaikka 

se on saattanut olla laiton siinä osavaltiossa. Tämä koko asia saa minun mahani ja sydämeni 

voimaan pahoin. Kuinka erittäin kauhea abortti on – ja vaarallinen, myös!  

Voi lapsi, miksi annoit heidän tehdä sen? Ezekiel sanoi, että hän pelkäsi äitiään. Minä voin 

kuvitella… varakas perhe, uhka tehdä perinnöttömäksi, köyhyydessä eläminen, ovat täytyneet olla 

hänestä pelottavia. Jeesus otti vauvan Itselleen. Se oli pikkuinen tyttö ja Hän antoi sille nimen 

”Grace”.  

Minä rukoilin niiden kahden naisen ja lääkärin puolesta, että he olisivat niin katuvaisia, että he 

katuisivat ja eivät koskaan ottaisi osaa sellaiseen enää. Kuinka surullista! Tässä he halusivat 

lopettaa elämän, joka ei ollut ”heidän nimensä arvoinen”, niinpä he pystyivät säästämään kauniin 

tyttärensä tuottamasta skandaalia perheelle. Ja he päätyivät menettämään hänet. Hänen sielunsa 

tilaa ei annettu meille. Mutta tytön ansioksi, hän vastusti ja hänet pakotettiin siihen.  

Voi, Herra, mitä tapahtui nuorelle tytölle?  

Jeesus aloitti… ” Hän on Minun kanssani, Minun armoni ansiosta. Ja hänellä on lapsensa, aivan 

kuten hän halusikin.”  

” Voi, Minun ihmiseni, kuinka hyvin traagista abortti on. Kuinka hyvin traagista! Minä sallin tämän 

lapsen annettavan heille, tuodakseni heidät kypsyyteen ja antaakseni heille paljon paremman 

tulevaisuuden, kuin mitä tyttö olisi saanut korkean luokan perheessään.”   

” Tyttö halusi tulla rakastetuksi, aidosti rakastetuksi, ei käytettäväksi sosiaalisena kiintokalusteena. 

Kuinka hyvin kauheaa heille. Hän oli loistava lapsi ja hänellä oli niin paljon enemmän minkä vuoksi 

elää. Ja lapsen isä oli hyvä mies. Hänestä olisi tullut hyvä isä, kansallisuudesta huolimatta. Hän 

halusi tätä lasta. Nyt hänen sydämensä on murtunut. Hän menetti molemmat, sekä tytön että 

lapsen.”  

” Amerikassa tämän kulttuurin miehet ja naiset ovat NIIN sokeita. He ajattelevat, että elämä pyörii 

sen ympärillä, mitä toiset kutsuvat menestykseksi. Kuitenkin, kun he ovat vanhempia, he alkavat 

nähdä sen arvon, mitä heillä olisi voinut olla, jos he eivät olisi halunneet elää itseään ja maailmaa 

varten.”  

” Minun sydämeni on murtunut abortin takia tässä maassa. Se pitäisi kieltää lailla, ja se on Minun 

Sydämeni mukaista ja halu koko maailmaa varten… paikka, missä nämä puolustuskyvyttömät 

vauvat voivat säilyä hengissä.” 
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609. Jeesus sanoo… Seuraa Sydäntäsi &  

Murtaudu vapaaksi Vanhempiesi & Sukulaistesi Vaikutuksesta 

 
SEURAA SYDÄNTÄSI & MURTAUDU VAPAAKSI VANHEMPIESI & SUKULAISTESI VAIKUTUKSESTA 

Jeesuksen Sanoja Sisar Clarelle, 29. Maaliskuuta, 2018. 

Jeesus aloitti, ” Niin moni maailmassa riutuu ymmärtämättä ketä he ovat. He vaeltavat 

”järjestelmän” muodostamina vankeina, ja heiltä puuttuu sisäinen ohjaus täysin. Mutta katsohan, 

Minä tulen antamaan sen heille, kun he tavoittavat Minua sinnikkäästi. Ja Minä tarvitsen sitä, että 

sinä jatkat sen opettamista heille.”  

( Clare ) Minä vain haluan tässä tehdä huomion, että on useita sieluja jotka ovat jättäneet 

maailman, myyneet kaiken ja eivät vain tiedä, mitä tehdä seuraavaksi. Ja Hän osoittaa sitä tässä. 

”Herra, Minä olen aivan hukassa heidän kanssaan, en osaa auttaa heille suuntaa, kun he riisuvat 

kaiken elämästään ja eivät tiedä mitä seuraavaksi tehdä.” 

( Jeesus ) ” Kerro heille, että seuraavat sydäntään, kerrotko?”  

( Clare ) Kyllä.  

( Jeesus ) ” No niin, siellä Minä työstän heitä, heidän sydämissään. He saavat inspiraatioita, jopa 

kuten sinä sait kirsikan kukilla.” 

( Clare ) Se oli tapahtuma, joka sytytti minut valokuvaus uralle, kun olin 20-vuotias. 

( Jeesus ) ” He saavat oivalluksia ja innoituksia, mutta koska he ovat olleet niin tämän maailman 

järjestelmän kloonaamia, he ajattelevat, että se on mahdotonta. Jumalan avulla, MIKÄÄN EI ole 

mahdotonta. Minä haluan heidän hylkäävän ”heidän isänsä talon”, sillä Minä olen halunnut heidän 

kauneuttaan. Minä haluan johdattaa heitä polulle, jota he eivät ole tunteneet, tietä pitkin, joka on 

vieras heille. Minä tulen puhumaan heille heidän sydämissään, mutta heidän täytyy harjoittaa 

Minun kuulemistani.”  

” Joka päivä Minä annan heille johtolankoja – ja kuitenkin, he pysyvät vihjeettöminä, koska he 

eivät kuule. Miksi he ovat kuuroja? Koska maailman äänet ovat hukuttaneet Minun ääneni. Tämän 

vuoksi merkittävä hiljaisuus ja rukous ovat niin hyvin tarpeellisia. Antakaa heidän jatkaa päiväänsä 

odottaen Minua avaamaan heidän sydäntensä ovet viisauteen, joka tulee ylempää.” 

” Niin paljon säännellään sosiaalisilla normeilla. Maalliset vanhemmat tukahduttavat niin paljon. 

Heidän täytyy murtautua täysin vapaiksi vanhempiensa ja sukulaistensa vaikutuksesta ja jahdata 

unelmiaan tai he tulevat kulkemaan tässä maailmassa kuin he olisivat kuolleita. Ja tavallaan he 

ovat kuolleita. Kuolleita unelmilleen ja kohtaloilleen, joita Minä olen istuttanut heidän 

olemuksiinsa ennen Aikojen alkua.”  

” Mutta niin monet tehdään tunnottomiksi medialla, musiikilla ja elokuvilla; kaikentyyppisellä 

viihteellä. Heistä tulee tunnottomia, koska se kallisarvoinen asia, jonka Minä olen istuttanut 

heihin, on laitettu mielikuvituksettomien kulttuurillisten normien ja mahdottomuuksien arkkuun. 

Ja sitten se on haudattu. Se on kuollut aikaa sitten ja laitettu lepoon.”  
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” Mutta heidän sydämissään on levottomuutta. ”Mitä me olemme jättäneet tekemättä?” he 

kysyvät. Minun vastaukseni? ”Te ette ole kuunnelleet hyvin huolellisesti. Te ette ole kuulleet 

Minua. Jos te olisitte kuulleet Minua, te ette olisi tässä epävarmuuden ja yhdenmukaisuuden 

paikassa. Te olisitte jahtaamassa unelmianne.”  

” Minä haluan Minun lasteni, Minun karitsoitteni ja Minun lampaitteni tietävän ilman epäilyksen 

häivääkään: te olette pelottomasti ja ihmeellisesti tehdyt: Ja itse teidän DNA:ssanne on teidän 

kohtalonne, jonka Minä olen tuonut esille tällaisia aikoja varten kuin tämä. Unelmoikaa 

suuremmin, Minun ihmiseni, unelmoikaa suuremmin!”  

” Minä en tarkoita televiso-palvelutointa ja mainetta. Minä tarkoitan syvälle kätkettyä salaista 

toivetta elää niin hyvin erilaista elämää, kuin mitä te nyt elätte. ”Laatikon ulkopuolella” elettyä 

elämää.”  

” Se ei ole käytännöllistä, ihmiset tulevat sanomaan. Ja tuletteko te nielaisemaan sen ja 

kävelemään pois unelmistanne viettämän haaleata, vaisua elämää? Vai tuletteko te muuttamaan 

suuntaa uskossa ja seuraamaan unelmianne, mitä tahansa se teille maksaakin? Jotkut teistä voivat 

nähdä kohtalonne lapsuudessanne ja kasvaessanne; asioita tapahtui, jotka tekivät syvän 

vaikutuksen.”  

” Sinä muistat, Clare, kuinka sinulla oli tapana syöttää ihmisiä? Se oli aavistus sinun 

palvelutoimestasi, ruuan tarjoamista köyhille – eikä vain mitä tahansa vanhaa ruokaa, vaan todella 

valittua ruokaa. Muistatko, kun käytit aikaa loukattujen ja väärinymmärrettyjen kanssa? Voitko 

palauttaa mieleen ne pitkät ja syvälliset keskustelut totuudesta ja elämästä? Sinä olit niin hukassa 

ja etsimässä. Sinä olit hyvin pettynyt, kun et saanut vastauksia papistolta.” 

” Sinulla oli Totuuden nälkä ja etsintä, mitä on tavallisuuden kasvojen takana? Todella, ONKO 

Jumalaa? Ja kuka Hän on? Höyryä, voima, persoonaton, tuntematon?”  

” Muistatko sen kivun, mitä se aiheutti sinulle? Eksistentialismia eikä konkreettisia vastauksia, vain 

lisää hävitystä ja pimeyttä – minkä puoleen ikinä käännyitkin. Todella nämä olivat niitä asioita, 

joita sinä kaipasit tietää, mutta et löytänyt mistään jumalattomasta maailman hengellisyydestä. 

Matka matkan jälkeen ja ei mitään muuta kuin sokeita kujia. Umpikujia.”  

” Ja nyt sinä olet löytänyt Minut – tai pikemminkin hyväksynyt Minut. Sillä Minä olen ollut sinun 

kanssasi koko sinun elämäsi. Ja Totuuden tietämättömyyden kivun ajamana, sinun sydämesi on 

jakamassa Minut etsivien ja kipeitten sydänten kanssa. Tämä on sinun matkasi loppu. Olipa se 

sitten laulu tai kirjoittaminen, sinä olet löytänyt elämäntehtäväsi, missiosi elämässä; tuoda Minun 

rakkauttani muille. Henkilökohtaista, puhdasta, kuitenkin läheistä rakkautta, missä sielut voivat 

löytää rauhansa Minussa. Tarkoituksensa – MINUSSA. Elämänsä – MINUSSA.” 

” Minun lapseni, ne teistä, jotka ovat loukattuja ja kaipaatte tietää, katsokaa syvälle sydämiinne. 

Mikä on ollut teidän syvin toiveenne ja ajava voima? Mikä on tuonut teille teidän suurimman ilon 

elämässänne? Ei esineen saamisen ohikiitäviä iloja – vaan perustavaa laatua olevaa tietämisen 

iloa, että te juuri teitte jotakin, joka toi teille tietynlaisen täyttymyksen, jota te olette aina 

kaivanneet.”  

” Minun ihmiseni, vastaus on sydämissänne ja vastaus, reagointi toisten tarpeisiin. Etsikää sitä 

yhdistelmää ja toimikaa sen mukaan. Löytäkää keino auttaa ja tuoda toisia Minun luokseni ja 

jahdatkaa sitä.”  
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” Te voitte jopa aloittaa hyvin pienesti, kerätä ruokaa kaupasta ja välittää sitä puistossa asuville. 

Kuunnelkaa heidän huoliaan, viettäkää aikaa heidän kanssaan, rukoilkaa heidän puolestaan ja 

jakakaa omasta kokemuksestanne. Löytäkää tapa saada elämänne merkitsemään, viemällä Minut 

muiden luokse, olipa se sitten ruoka tai rukous tai musiikki. Antakaa se toisille anteliaasti ja Minä 

tulen suurentamaan teitä. Minä tulen näyttämään teille tien, sillä aikaa kun te palvelette jopa 

pienimmissäkin pyrkimyksissä.”  

( Clare ) Herra, jotkut ihmiset kysyvät minulta, pitäisikö heidän mennä kouluun ja hankkia tutkinto 

teologiassa. Minä olen nähnyt sen tuhoisat tulokset. He oppivat Raamatusta, mutta eivät tunne 

Jumalaa. Heistä tulee maailmallisia, rakennusohjelmia kasvattaa kirkkoja – maailmallisia kirkkoja – 

mutta joilla ei ole hajuakaan kuka Sinä olet.”  

( Jeesus ) Yliopisto ei ole välttämätöntä. Voitelu, myötätunto ja rakkaus ovat välttämättömiä. Minä 

tulen tarjoamaan KAIKKI nämä asiat. Ellen Minä sitten erityisesti johdata teitä Raamattu Opistoon, 

teidät voidaan täysin varustaa juuri siellä, missä te olette, yksinkertaisesti vain tekemällä hyvää, 

opiskelemalla Pyhiä Kirjoituksia, rukoilemalla. Rukoilemalla muiden puolesta ja etsimällä Minua. 

Luottakaa Minuun, että Minä palkitsen hyvät tahdot. Te ette voi antaa Minua loppuun. Jos te 

todistatte vilpittömyydellänne, että te haluatte palvella Minua, aloittakaa siitä mitä teillä jo on ja 

lisätkää siihen. Minä tulen tekemään loput. Oppiminen tuo ylpeyttä, armeliaisuus ylentää.”  

” On paljon helpompaa kääntää liikkuva laiva kuin vedessä liikkumattoman oleva. Kun te kerran 

olette käynnissä, te olette etenemässä ja keskittyneinä auttamaan toisia. Yksi asia johtaa toiseen. 

Sitten Minä tulen pudottamaan pieniä vihjeitä sydämeenne ja alan johdattamaan teitä syvemmälle 

ja syvemmälle.”  

” Kolme vuotta sitten; siihen asti Ezekiel ja Clare omistivat elämänsä etsimällä nälkäisiä perheitä ja 

ruokkimalla heitä. Ihmiset tunnistivat sen arvon, mikä heillä oli Minun tuomisessani yhteisöön ja 

he alkoivat tukea heitä. Heillä oli myös rukoiluryhmiä, missä Ezekiel johti ylistystä ja Clare opetti.” 

” Teillä on lahja; käyttäkää sitä. Teillä on kyky rukoilla, kuunnella ja rohkaista; käyttäkää sitä. 

Löytäkää tapa elää epäitsekkäästi ja tuoda Minut niille, joita kohtaatte.”   

” Pysykää Minun Sanassani ja tuokaa se Sana nälkäisille. Ei tuomitsemalla, vaan rohkaisemalla – ja 

jos tarpeellista, hyvin hellällä korjauksella. Mutta teidän täytyy muistaa, että te olette tekemisissä 

sielujen kanssa, jotka ovat lyötyjä ja joille on kerrottu, että he ovat olleet arvottomia syntymästä 

asti – ja he näkevät Minut vain samanlaisena tuomarina, joka tuomitsee heidät. He eivät näe 

Minun ehdotonta rakkauttani, Minun ymmärtämystäni ja myötätuntoani. Ja että Minä olen täysin 

heidän PUOLELLAAN. Minä EN tuomitse heitä. Ja Minä olen heidän puolellaan ja heidän 

parhaakseen. Ja Minulla on heille tulevaisuus.”  

” Te – näyttäkää tämä heille. Heillä on sen nälkä. Viekää se heille, tehkää se eläväksi. Olipa se 

leivässä, laulussa, rohkaisevassa sanassa – sillä ei ole väliä. Ruokkikaa Minun karitsoitani ja Minun 

lampaitani, jotka vaeltavat kukkuloilla, eikä kukaan ole heistä pitämässä huolta. Minä tulen 

voitelemaan teidät tekemään sen. Ruokkikaa heidät ja Minä tulen olemaan teidän kanssanne. 
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610. Eristä Maailman Melu & Vastaanota Lahja kuulla Minua 

 
VASTAANOTA LAHJA KUULLA MINUA… ERISTÄ MAAILMAN MELU 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Huhtikuuta, 2018. 

( Clare ) Kiitos Jeesus, kärsivällisyydestäsi minun kanssani ja myötätunnostasi minua kohtaan. 

Pyydän, tee meidät kaikki vahvemmiksi kohtaamaan vastoinkäymiset ja myrskyt. Ja tee meistä 

viisaampia kuin sielunvihollisemme, jotka manipuloivat meidät tekemään syntiä Ja myönnä meille 

rohkeutta ja päätöksenteko kykyä valita se mikä on oikein. Aina. Amen. 

Jeesus aloitti… ” Clare, itsesääli on yksi keino, jolla vihollinen viettelee teitä tekemään syntiä. ”Sinä 

parka! Sinä tarvitset lohtua, lohdutusta. Varmastikin sinun rakastava Jumalasi ei loukkaannu, jos 

te… ” teette ”sitä ja sitä. ” Sellaisen lauseen logiikka on Saatanalta. Ja jos olette viisaita, ja todella 

sydämestänne haluatte kasvaa pyhyyteen, te tulette muistamaan sen, ettekä nielaise sitä. ”  

” Voi, Clare, me olemme käyneet läpi tätä aihetta niin monta kertaa. Sinä ja kauneus – ja sinun 

kiusauksesi kaunistaa ympäristöäsi. Ja Minä ymmärrän. Ja Minä tunnen niin hellää myötätuntoa 

sinua kohtaan, Clare. Todella, Minä ymmärrän. ” 

” Siksi Minä olen tehnyt Taivaan niin saavutettavaksi sinulle. Voit mennä sinne, milloin tahansa. 

Voisit istua, vaikka kaatopaikalla ja silti olla ilahtunut Taivaan tuoksuista, kävellen Minun kanssani. 

Sinun täytyy opetella elämään näkymättömässä maailmassa, joka on TODELLINEN maailma. Se 

mitä sinulla on täällä alhaalla, on vain väliaikaista ja se ei voi koskaan täysin tyydyttää sinua. ”  

( Clare ) Lisäksi, se tulee kaikkine koukkuineen ja ongelmineen!  

( Jeesus ) ” Enkö minä vienytkin sinut pienelle purolle, joka virtaa neljänneltä vesiputoukselta ja 

istuin kanssasi nauttimassa pikkuriikkisistä orvokeista? ” 

( Clare ) Kyllä, Sinä teit Herra! 

( Jeesus ) ” Kyllä, totisesti Minä tein. Siksi ne ovat siellä – niin, että sinä et syttyisi maallisille 

orvokeille, vaan nauttisit niistä kokonaisvaltaisesti omassa Puutarhassasi. Menkäämme sinne 

yhdessä useammin. Siellä Minä tarvitsen sitä, että sinä löydät leposi. Tässä paikassa sinä löydät 

leposi ja lohdutuksesi – Minussa. Koska Minä olen luonut tämän pikkuriikkisen nautinnon 

ylentämään sinua, kun pesen pois Maapallon kurjuuden. ” 

” Pyydän, tehkäämme tämä useammin. Jopa joka päivä ei ole liian paljon. Tällä tavoin pysyt paljon 

enemmän tasapainossa. ” 

” Kun oleskelet Minun sydämessäni, sinä olet löytänyt aukon paratiisiin ja Taivaaseen. Sinun 

tarvitsee vain oleskella Minun Sydämessäni, odottaen Minua, rakastaen Minua, niin, että Minä 

avaan oven sinulle. Ja kun ovi kerran on auki, sinä voit palata yhä uudelleen ja uudelleen. Eikä vain 

sitä, vaan sinä tulet vakiinnuttamaan suhteita heidän kanssaan, joita tapaat Taivaassa ja he tulevat 

olemaan ystäviä ikuisesti – kun ei ole ulottuvuuksia erottamassa teitä. Se on vain, että miten hyvin 

hallitsette ja suuntaatte havaintokykynne hyvin hienovaraisesti ollaksenne kykeneviä 

vastaanottamaan Minut ja Minun henkeni ja kommunikoimaan. ”  
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” Ymmärrättekö tämän? Minun Henkeni kyllästää ja pitää paikallaan kaikkea luotua. Ei ole mitään, 

mitä Hän ei tiedä tai voi välittää, kun se tulee luoduksi; se kyllästää koko universumin. On vain 

sinun pulmasi hienosäätää mielesi. ”  

” Tämän takia, Minun lapseni, Minä kerron teille, että vetäytykää maallisesta viihteestä. Vetäkää 

aistinne pois tästä karkeasta kommunikaation muodosta, koska se tylsyttää teidän kykynne kuulla 

Minua ja Minun Henkeäni. Mitä ihmeellisiä asioita te tulettekaan näkemään ja ymmärtämään, kun 

opitte hylkäämään maailman jatkuvat manipuloivat lähetykset. Esimerkiksi pelko lähetykset, jotka 

ovat niin häiritseviä henkiselle käsityskyvylle, että ne kirjaimellisesti tekevät sinut kuuroksi. Miksi 

luulet, että media on tulvillaan törkeitä, lihallisia ja väkivaltaisia tarinoita, näkymiä, ääniä? Koska 

ne tylsyttävät teidän aistinne ja estävät teitä kuulemasta Minua. ” 

” Kokeilkaa tätä koetta. Laittakaa pois päältä kaikki elokuvat, äänekäs ja maailmallinen musiikki. 

Pysykää pois kaupungista. Kuunnelkaa hyvin hiljaista, rauhoittavaa musiikkia – sellaista kuin Claren 

oleskelu musiikki, tai nauhoituksia linnunlaulusta tai veden äänestä. Katkaiskaa aistihavaintonne, 

mukaan lukien lukeminen ja kuvien katseleminen kaikesta tästä. Ja viikon jälkeen, katsokaa, kuinka 

paljon selvemmäksi teidän rukous elämänne tulee. ”  

” Ja toinen vinkki. Etsikää aamun pikku tunteja, jolloin on paljon selkeämpää, koska näkymätön 

maailman kommunikaation surina on myös suurelta osin hiljaista. Tulette herkemmiksi ja tulette 

näkemään huomattavan eron kyvyssänne kuulla Minua. ” 

( Clare ) No niin, Herra, se on erittäin mielenkiintoista. Koska muistan, kun olin mökissä Poconon 

erämaassa aviomieheni ja neljän lapsemme kanssa. Vain vähän pyhää musiikkia. Ei internetiä, ei 

yhteydenpitoa ulkopuolelle – vaan pitkiä kävelyitä metsässä. Sitten tulimme touhukkaaseen 

kaupunkiin ja yhtäkkiä, minun mieleeni iski kuulumaton eristämätön korviin tuleva TULVA… 

Valtameri… äänten ja häiriötekijöiden Tsunami, joka tuotti kipua päähäni. Se sai minut pahoin pois 

tolaltani. Mitään sellaista ei ollut metsän hiljaisuudessa, mutta heti, kun me olimme ”sivilisaation” 

parissa, se oli sietämätöntä.  

( Jeesus ) ” Ja tähän päivään saakka olet ollut herkkä. Eikä ole mitään erehdystä siinä, että elät 

savitiilisessä talossa, koska se suojaa sinua elektronisten äänien aallolta. Siitä huolimatta, yöaika 

on kaikkein rauhallisinta. Siksi Minä herätän monet teistä ylös aamun pikku tunneilla; te kuulette 

ja vastaanotatte kaikkein selvimmin silloin. ” 

” Minun ihmiseni, niin monilla teistä on nälkä ja kaipuu kokea Minut. Minä jatkuvasti puhun teille, 

mutta te ette voi kuulla, koska te olette hukuttaneet Minun ääneni Maailman ääneen. Älkää 

pelätkö olla yksin tai hiljaa. Nauttikaa tästä ajasta, koska silloin te kuulette Minut kaikkein 

selvimmin. ” 

 ” Nyt Minä pyydän teitä: tavoitelkaa. Koskettakaa Minun Sydäntäni vetoomuksellanne kuulla 

Minua. Minä tahdon välittää tämän lahjan teille, mutta sen mukana täytyy tulla itsekontrolli ja 

muut poissulkevan korvan kehittäminen kuulemaan vain Minun ääntäni. Minä tulen voitelemaan 

teidät tällä lahjalla nyt – teidän ei tarvitse muuta kuin vaan pyytää. Aika ja tila eivät merkitse 

mitään. Kun luette tätä, huutakaa avuksi minua ja Minä annan sen teille. Se on minun sydämeni 

toive, että Minulla olisi tällainen suhde teidän kaikkien kanssa. Se on teidän otettavananne. ” 

” Ottakaa vastaan, ja nyt ottakaa käyttöön hiljaisuuden kuri ja katkaiskaa pois maailman kakofonia. 

Minä rakastan teitä hellästi. Ottakaa vastaan tämä lahja Minulta nyt. ” 
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611. Jeesus sanoo…  

Tämä Hetki on superkriittinen, seisokaa Minun kanssani Kuilussa 

 
TÄMÄ HETKI ON SUPERKRIITTINEN & SEISOKAA MINUN KANSSANI KUILUSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Huhtikuuta, 2018.   

Jeesus aloitti… ” Sinä tiedät, että Minä olen sinun kanssasi. Sinä tiedät, että sinä et voi koskaan 

ammentaa Minua loppuun. Sinä tiedät, että Minä rakastan sinua ja Ezekieliä. Onko tämä liian 

paljon pyydetty sinulta, Clare? Minä tiedän, että joskus vaikuttaa siltä, mutta sinä teet osasi. Ja se 

on niin tärkeää Minulle. Ja sitä paitsi, enkö Minä ole antanut sinulle sen voiman, jota sinä tarvitset 

päivästä päivään?” 

” Älä huolehdi musiikista. Minä lupaan sinulle, että sinun aikasi tulee. Sinä olet hoitanut Minulle 

Minun heikkojani. Minun Ruumistani. (Ja tässä Hän tarkoittaa aviomiestä Ezekieliä) Makaa teidän 

sängyssänne. Murtuneena. Haavoittuneena. Heikkona ja riisuttuna. Sinä olet ollut uskollinen siinä, 

mikä on ollut kaikkein tärkeintä. Minä tulen olemaan uskollisesti varustamaan sinut ja koko sinun 

henkilökuntasi. Sinulla ei ole mitään pelättävää tai huolestuttavaa. Kaikki on huolehdittu sinulle.”  

” Ja Minä puhun teidän sydämillenne, Rakkaat. Teillä kaikilla on osanne tässä hoidettavana. Teidän 

rukouksenne nousevat ylös hänen ja Ezekielin ja Carolin ja Minun rukousteni kanssa. Ja koko 

rukoustiimin. Teidän rukouksenne yhteenlaskettuna ovat tärkeä osa sitä mitä Minä olen 

tekemässä. Ja vaikka te ette näe tai ymmärrä sitä juuri nyt, se mitä te kärsitte Minun puolestani, 

on suuresti paljon tärkeämpää kuin mikään, mitä te voisitte tehdä palvelutoimen kautta, mitä 

Minä olen antanut teille tai valinnut teidän tekevän. Musiikki. Maalaaminen. Kirjoittaminen. Kaikki 

ilmaisumuodot eivät vedä vertoja esirukoilemiselle, kärsimyksen tukemana. Tämä on valtava 

henkilökohtainen menetys! Ja te annatte sen suurella rakkaudella.”  

” Tietäkää myös, että Todistajien Pilvi ON teidän kanssanne, kannustaen teitä. Seuraten teidän 

ponnisteluitanne. Itkien apua teidän puolestanne. Ja Me (Pyhä Kolminaisuus) kuulemme heidän 

rukouksensa.” 

” Vaikka he eivät voi kärsiä Taivaassa niin kuin he olisivat voineet Maapallolla, heidän sydämensä 

myös ovat revittyjä, nähden joka päivä avautuvat draamat. Eikä yhtään kyyneltä tai itkua jää 

Minun Isältäni ja Minulta näkemättä. Ja kuten Minä olen aikaisemmin opettanut: yksi aito huokaus 

teidän sydämestänne ja rukouksen suitsuke menee ylös Valtaistuimelle, missä Minun Isäni vastaa 

lähettämällä Armoa.”  

” Pyhä Henki läpäisee kaiken Luodun. Jokainen sielu, joka itkee apua, tulee Minun Isäni eteen 

Taivaassa, jopa kuten Minä myös, itken apua! Te ette ole yksin kärsimyksissänne ja taisteluissanne. 

Kun yksi Ruumiin osa kärsii, kaikki kärsivät.”  

” Minä olen koonnut Ruumiin yhteen, antaen suurempaa kunniaa niille osille, joita sitä puuttui. 

Siispä, Ruumiissa ei pitäisi olla erillisyyttä, vaan sen osilla tulisi olla samanlainen huoli toinen 

toisistaan. Jos yksi osa kärsii, jokainen osa kärsii sen mukana. Jos yhtä osaa kunnioitetaan, jokainen 

osa riemuitsee sen mukana.”  
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” Ja jälleen, ” Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla ne sielut, jotka olivat 

surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka he olivat tukeneet. Ja he huusivat 

suurella äänellä sanoen: ”Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät 

kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?” Se on Ilmestyskirjan 6:10.  

” Se oli henkilökohtainen rukous, jolla he apuun huusivat Minua kostamaan heidän verensä.”  

( Clare ) Ja siinä vaiheessa, minulla oli kysymys. Minä sanoin, ”Mutta Herra. Eivätkö he, jotka ovat 

luopuneet maallisesta majastaan, enää ole Ruumiin jäseniä?” 

Sitten Hän siteerasi 1.Korinttolaiskirjeen 12:27… ”Mutta te olette Kristuksen Ruumis ja kukin 

osaltanne Hänen jäseniänsä.” – ”Siispä, missä se on kirjoitettu, Clare? Että sinä lakkaat olemasta 

osa Kristuksen Ruumista, kun sinä olet Taivaassa?”  

( Clare ) Minä en tiedä, Herra. Se vain on hyväksytty traditio…  

” Virheellisesti. Se on virhe. Eivätkö Minun apostolini ole kiireisinä Minun töissäni Taivaassa? 

Eivätkö he yhä toimi apostoleina? Eikö ole kirjoitettu siinä samassa paikassa ”Mutta te olette 

Kristuksen Ruumis ja kukin osaltanne Hänen jäseniänsä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi 

muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten Hän antoi voimallisia 

tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita ja puhua eri kielillä.” 

” Minä kerron sinulle Totuuden, Clare. Ja kaikille teille, jotka tulette hyväksymään sen. Kuinka 

Pietari, Jaakob, Johannes ja Paavali voivat yhä olla apostoleja ja EIVÄT olisi tietoisia mitä 

Maapallolla tapahtuu Kirkossa? Luuletko, että he kärsivät, kun he näkevät mitä on tapahtumassa 

Maapallolla? Luuletko, että he itkevät apua? Tietenkin he tekevät niin. Kerran apostoli – aina 

apostoli. Hyvässä ja pahassa. Jokainen Taivaassa palvelee Maapallolla olevien tarpeita, tavalla tai 

toisella, kunnes Minun Valtakuntani on viimeinkin vakiinnutettu Maapallolle.”  

” Siispä, kunnes se tapahtuu, kaikki valittavat sisäisesti Minun kanssani, mitä Minä kärsin 

katsoessani korruptiota ja syntiä Maapallolla. Enkelit nauhoittavat valituksen kuten rukouksen. 

Kuten on kirjoitettu: ”Samalla tavalla Henki auttaa meitä heikkouksissamme. Me emme tiedä, 

kuinka meidän tulisi rukoilla, mutta Henki Itse esirukoilee meidän puolestamme valituksilla, jotka 

ovat liian syviä sanoiksi.”  

” Perimmäinen asia, Clare. Kun sinä valitat jonkun toisen ahdingon vuoksi, sinä olet juuri kutsunut 

Isän avustamaan heitä. Lyhyesti, sinä olet rukoillut heidän puolestaan. Siispä, kaikki, jotka 

valittavat Taivaassa, ovat lähettäneet ilmoille rukouksia. Jos ei, täsmällisesti sanallisesti, niin 

valituksen muodossa. Ja Isä kuulee ne.”  

” Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin, sinua tullaan tuomitsemaan ja vihaamaan tästä 

opetuksesta. Mutta mitä se merkitsee sinulle? Sinä vihataan jo muutenkin. Kunhan Minä olen 

onnellinen sinun kanssasi, Clare, älä kiinnitä mitään huomiota arvostelijoihin. Jos ymmärrät nämä 

asiat ja laitat ne käytäntöön, siunattu tulet sinä olemaan.”  

( Clare ) No niin, Herra – kuinka me panemme ne käytäntöön?  

( Jeesus ) ” Toistaiseksi, sinulle on tarpeeksi, kun tiedät ja olet tietoinen siitä. Vihollisella on monia 

väärennöksiä ja ennen kuin Minä lopettelen tämän opetuksen sinulle jaettavaksi, Minä tulen 

puhumaan näistä asioista – että sinua ei johdatettaisi harhaan demonien opeilla tai niin 

kutsuttujen uudistajien, joilta puuttuu ymmärtämystä.”  
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” Minun kallisarvoinen Tyttäreni, kaikki kristityt Taivaassa tai Maapallolla itkevät Isää apuun tällä 

hetkellä. Että se, mikä on hyvää, tulisi saamaan riemuvoiton salakavalista menneisyyden pahoista. 

Ja kun Minä sanon ”kaikki” Maapallolla ja kaikki Taivaassa – Minä tarkoitan KAIKKI.”  

” Mutta teille nyt, Minun Ihmiseni, merkitkää sydämenne rukoilemiseen, sillä tämä hetki on 

superkriittinen. Ja Minä tarvitsen teitä kaikkia. Ja Minä tarvitsen kaiken, mitä te voitte antaa 

Minulle päästääkseni tämän pahan. Nämä ovat ne rauta- ja savijalat ja varpaat, mistä Minun 

profeettani Daniel puhui. Ne ovat olemassa nyt tässä ajassa, mutta niitä hillitään, kunnes Minun 

Isäni määrittelee. Ja sitten ne tulevat sortamaan ja hallitsemaan Maapallolla.”  

” Teidän tulee seisoa kuilussa, NYT, estämässä tätä, kunnes tulee määrätty Hetki – että se ei tule 

ennen aikojaan. Todella, aika on jo mennyt. Mutta Armo, jota on apuun huudettu, tapettujen 

Verestä ja kärsimyksestä tällä Maapallolla, Minun Isäni on kuullut nämä rukoukset ja pidentänyt 

aikaa. Ja on nimittänyt teidät, ja kaikki, jotka välittävät, seisomaan kuilussa, kunnes tulee se 

kohtalokas Hetki.” 

” Sillä aikaa, tuhannet, jotka olivat menossa Helvettiin, ovat ja tulevat käännytetyiksi ja lisätään 

Valtakuntaan. Älä anna periksi, Minun Tyttäreni. Sinnittele. Älä anna ajan kulua ilman, että 

vuodattaisit kaikki kyyneleesi Meidän puolestamme.”  

”Työskennelkää, Minun Ihmiseni. Työskennelkää. Tämä hetki on kriittinen.” 

 

 

612. Jeesus selventää… Koettelemuksen Hyöty & Kasvava Pyhyys 

 
KOETTELEMUKSEN HYÖTY & KASVAVA PYHYYS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Huhtikuuta, 2018.  

Clare aloitti… Minä mietiskelin kahden viimeisimmän päivän äärimmäisiä vaikeuksia ja Herra valaisi 

ajatuksen minun mieleeni. Sillä oli tekemistä näiden koettelemusten hyötyjen kanssa. Asioita, joita 

me emme normaalisti ajattele. ”Kiitos Herra, kun paljastit nämä Sinun tahtosi kätketyt asiat meille. 

Se tekee siitä niin paljon siedettävämpää.”  

Jeesus aloitti… ”Mikään, minkä Minä sallin, ei ole ilman tarkoitusta. Se kaikki tulee ponnahtamaan 

Minun Kunniaani. Miksi sinä itket, Lapsi? Miksi sinä suret? Jopa kuten nyt kuuluvan laulun sanat 

sanovat, ”Se kaikki koskee Sinua, Jeesus. Ja kaikki tämä on Sinua varten. Sinun Kunniaasi ja Sinun 

Nimeäsi. Se ei koske minua. Kuin, että Sinä tekisit minun tavallani. Sinä yksin olet Jumala ja minä 

antaudun Sinun tahdollesi.” (Kaunis Charlotte Laystromin laulu... Kaikki Koskee Sinua… Laulu 

videon lopussa lopussa)  

” Etkö sinä tiedä, että Minä kirjoitan suoriksi mutkaiset linjat? Sallisinko Minä nämä surulliset 

vaikeudet, jos ne eivät palvelisi tarkoitusta Minun Jumalallisessa Suunnitelmassani? Yllättyisitkö 

sinä, jos Minä kertoisin sinulle, että Minä järjestin ne teidän yhteiseksi pyhittämiseksenne?” 

” Vaikka Minä en ole pahan luoja, Minä sallin kokeita sinun elämässäsi. Pahuus, sairaus tai 

kärsimys tulee demoneilta, jotka odottavat jonossa innokkaasti, odottaen aukkoa, jolle Minä 

annan luvan. Se, että sinä kärsit, ei välttämättä ole merkki tai oire synnistä tai epäuskosta. Sinä 
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olet rukoillut monta kertaa ja nähnyt ennallistamista ja ihmeitä. Siispä, kyse ei ole sinun uskostasi, 

Clare.” 

” Ezekiel on monta kertaa parannettu sinun rukouksillasi. Siispä, kyse ei ole hänen uskostaan, 

myöskään. Mistä sitten?”  

” Kätketystä synnistä? Eikö Ezekiel tunnusta ja kadu säännöllisesti, niitä asioita, joista Minä 

tuomitsen hänet? Etkö sinäkin myös tunnusta ja kadu? Miksi sitten, on tämä vakava koettelemus 

sallittu sinulle?”  

” Voisiko se olla, että Minä olen muotoilemassa sinua ja sallin tämän muotoillakseni sinut 

täydellisemmin? Voisiko se olla, että sinun kärsimyksesi lievittävät muiden ahdinkoa? Ehkä estävät 

teidän Presidenttinne salamurhan? Tai jopa tapahtumia, joita sinä et villeimmässä 

mielikuvituksessasikaan olisi kuvitellut?” 

” Voi, Clare. Minä kuulin sinut niin selvästi viime yönä, kun sinä pyysit Minua vapauttamaan teidät 

molemmat tästä koettelemuksesta. Minä kuulin. Minä tunsin. Minä surin. Minä koin KAIKEN, 

minkä sinä tunsit ja Minun sydämeni oli täynnä myötätuntoa.” 

” Ja Minun Isäni sydän, kun sinä itkit Häntä apuun. Oliko Hän kuuro sinun vetoomuksillesi? Ei, 

Clare. Hän oli juuri siellä, vierelläsi, tuskissaan jopa kuten sinä olit tuskissasi. Sinä olet Hänen 

kallisarvoinen Luotunsa. Palannut takaisin Hänen luokseen kaukaa, kaukaa, kun olet vaeltanut 

elämässäsi maailman läpi. Hän ei ollut kuuro. Ei sen enempää kuin Hän oli kuuro Minun itkulleni 

Golgatalla: Jumalani, Jumalani! Miksi Minut hylkäsit?”  

( Clare ) Ja minä haluan jakaa kanssanne, rakkaat, että viime yönä minä pyysin Herraa 

vapauttamaan meidät. Se on tullut liian suureksi. Ezekiel on tarjonnut elämänsä maailman 

puolesta, maamme puolesta ja Donald Trumpin ja hänen perheensä puolesta.  

Mutta hän tunnusti viime yönä… ”Minä olen niin, niin pahoillani. Minä en tiennyt tai harkinnut 

hintaa, kun minä tarjosin itseni. Minä en harkinnut, että se maksaisi SINUT.” 

 Niinpä minä menin Herran luo ja kysyin Häneltä… ”Herra, Missä tässä on elämä? Kuinka kukaan 

voi elää tämän kärsimyksen kanssa? Kuinka minä voin tehdä kaiken, jota Sinä olet kutsunut minut 

itkemään, päivittäin, tällaisen tuhoisan kivun kanssa, jota hän kärsii? Katsokaahan, Rakkaat, 

useimmat hänen tilassaan olevat ihmiset ovat morfiinilääkityksellä. Mutta lääkäri ei anna hänelle 

kivun lievitystä, ellei hän suostu kokeisiin. Ja Herra on uudelleen ja uudelleen sanonut meille ”ei”. 

Sellainen yksinkertainen asia. Muutama koe ja hän voisi saada kivun lievitystä. Mutta Jeesus sanoo 

”ei”. Ja meidän täytyy kunnioittaa sitä. 

( Jeesus ) ” Kuitenkin Isä tiesi suunnitelman. Hän tiesi kunnian ja vankien vapautuksen, jota tämä 

kärsimys toisi, koska Minä suostuin tulemaan Maapallolle. Ja Hän ei pienentänyt iskuja, Clare. Hän 

ei pehmentänyt sylkemistä ja pieksämistä. Hän salli sen minkä piti tapahtua, niin että sinä ja 

jokainen muu sielu saisi mahdollisuuden olla Taivaassa Hänen kanssaan. Palanneena Hänen 

syliinsä. Siihen nimenomaiseen paikkaan, jonka vain he voisivat täyttää Ikuisuuden Iloja varten.”  

” Ja sinä, kun olet uhrannut elämäsi, uudelleen ja uudelleen – suostunut tähän koettelemukseen – 

ja kaikkeen, mihin Minä käyttäisin muovatakseni sinua. Sinä luotat Minuun. Mutta sinun lihasi on 

todellakin heikko. Siksi me emme voi suostua sinun pyyntöösi. Ja enkö Minä ole vahvistanut sinua? 

Vaikka se on niin kivuliaan vaikeaa?” 
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( Clare ) Kyllä, Herra. Sinä olet. Minä vain tunnen itseni niin konkurssikypsäksi.  

( Jeesus ) ” Se myös, on Minun suunnitelmani. Luotatko sinä Minuun, Clare?”  

( Clare ) Kyllä luotan. Kun minä olen järjissäni.  

( Jeesus ) ” Ja näetpä sinä sen tai tiedätpä sen, suuri lievitys ja kääntymys on tulossa sieluille, koska 

sinä LUOTAT Minuun. Mutta ennen kaikkea, Minä haluan jokaisen tietävän, että ei mikään minkä 

Minä sallin teidän elämässänne, ei ole ilman erityistä tarkoitusta. Ja jos se ei olisi teidän 

perimmäiseksi hyödyksenne, Minä en koskaan tulisi sallimaan sitä.”  

” Minulla on niin paljon mielessä, kun Minä sallin näitä asioita. Niin paljon. Ja sinä kompastuit 

yhteen tänään. Te tulette tietämään omakohtaisesti, että puolisot kärsivät, kun heidän puolisonsa 

ovat hyvin, hyvin sairaita. Ja se antaa teille suurta myötätuntoa ja syviä tunteita haluta rukoilla 

heidän puolestaan ja lievittää heitä.” 

” Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.” Jaakobin Kirje 5:16.   

” Ja kuinka teidän rukouksenne voivat olla tehokkaita ja kiihkeitä, jos te ette ole kokeneet niitä 

kauheita kipuja omakohtaisesti? Minä olen laajentamassa sinun sydäntäsi, Clare. Voi, etkö sinä 

näe? Tämä on kaikki sinun koulutustasi. Toimillasi sinä olet todistanut, että sinä et ole asettunut 

omaan tahtoosi, kun luot musiikkia, viestejä tai mitään muutakaan työtä. Jopa niitä, joita Minä 

olen pyytänyt. Sinä olet asettunut Minun tahtooni hetki hetkeltä hoitaessasi aviomiestäsi. Mikä 

aika ajoin vaatii sinulta sen lepäämään jättämistä, mitä olit tekemässä – erityisesti, kun olet 

nauttimassa siitä.”  

” Voi, sillä on niin suuri hyöty, sekä nyt että tulevina aikoina. Kun sinä uskollisesti jätät lepäämään 

näitä asioita, se avaa kokonaisen armon maailman toisille. Ja pyhitetyt ohjeet Kanavallemme.”  

” Minä haluan teidän kasvavan pyhyydessä, Minun Sydänasukkaani. Pyhyys ei ole vain onnellisena 

oloa, kun te teette työtänne, kun te palvelette Minua, kun asiat menevät hyvin.  

Pyhyys on onnellisena oloa tehdä Minun tahtoni, erityisesti, kun se riistää teiltä jotakin. Minä 

haluan pitää täydellisen ruorin hallinnan. Ja tällä tavalla, teitä tulevat aina pyhittävät Armon tuulet 

puhaltamaan kohti kohtaloanne. Armon, joka tulee jokaisen koettelemuksen mukana.”  

” Minun Rakkaat Sydänasukkaani. Minä siunaan teidät nyt etenemään kestävinä ja päättäväisinä. 

Täysin tietoisina, että jopa pienimmätkin asiat elämässänne ovat Minun sallimiani ja niillä on hyvin 

erityinen tarkoitus. Heijastakaa sitä tähän, kun haluatte olla vihaisia tai loukkaantuneita. Ja 

laittakaa lepäämään levottomuus, joka hyökkää rauhaanne kohtaan niinä hetkinä, heijastamalla, 

”Herralla on tarkoitus tähän. Kaikki kunnia Hänelle. Hän, joka helposti olisi voinut estää tämän, 

mutta valitsi sallia sen muotoillakseen minua pyhyydessä. Siunatkaa Häntä”.”  

” Ja sanokaa itsellenne… ”Hän ei ole kiinnostunut pienestä hyödystä, jota tulisi, jos asiat menisivät 

minun mieleni mukaan. Pikemminkin, Hän etsii minusta viimeisteltyä Armon ja Kunnian työtä 

Taivaassa.”  

LAULU VIDEON LOPUSSA: ”KAIKKI KOSKEE SINUA” Charlotte Laystrom (It`s all about You, Jesus) 

Kaikki koskee Sinua, Jeesus. Ja kaikki tämä on Sinua varten,  

Sinun kunniaasi ja mainettasi – Se ei koske minua. 
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Aivan kuin Sinun pitäisi tehdä asiat minun tavallani – Sinä yksin olet Jumala.   

Ja minä antaudun Sinun tavoillesi.  

Jeesus, Sinä rakastat minun sieluani.    

Kaiken kuluttava tuli on Sinun katseessasi, Jeesus.  

Minä haluan Sinun tietävän – Minä tulen seuraamaan Sinua kaikki päiväni.  

Kukaan muu historiassa ei ole Sinun kaltaisesi. 

Ja historia itsessään kuuluu Sinulle – Alfa ja Omega.  

Sinä olet rakastanut minua ja minä tulen jakamaan ikuisuuden Sinun kanssasi.  

Kaikki koskee Sinua, Jeesus. Ja kaikki tämä on Sinua varten,  

Sinun kunniaasi ja mainettasi – Se ei koske minua.  

Aivan kuin Sinun pitäisi tehdä asiat minun tavallani – Sinä yksin olet Jumala.   

Ja minä antaudun Sinun tavoillesi.  

Kaikki koskee Sinua, Jeesus. Ja kaikki tämä on Sinua varten,  

Sinun kunniaasi ja mainettasi – Se ei koske minua. 

Aivan kuin Sinun pitäisi tehdä asiat minun tavallani – Sinä yksin olet Jumala. Ja minä antaudun. 

Kaikki koskee Sinua, Jeesus. Ja kaikki tämä on Sinua varten,   

Sinun kunniaasi ja mainettasi – Se ei koske minua. 

Aivan kuin Sinun pitäisi tehdä asiat minun tavallani – Sinä yksin olet Jumala. 

Ja minä antaudun Sinun tavoillesi… Sinun tavoillesi. 

 

 

613. Jeesus puhuu Pyhimysten vierailuista Taivaasta 

 
JEESUS PUHUU PYHIMYSTEN VIERAILUISTA TAIVAASTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Huhtikuuta, 2018. 

( Clare ) Tänään haluan jakaa kanssanne erään nuoren äidin kokemuksen, hänellä on kaksi lasta. 

Kokemuksen, joka hänellä oli, kun hän rukoili. Hän vastaanotti viestin – aivan kuten minäkin 

kuulen viestin – paitsi että hän vastaanotti sen sielulta Suuresta Todistajien Pilvestä.  

Hieman tämän nuoren naisen historiasta. Hänellä oli myrskyisä, mutta kristitty lapsuus, ja paljon 

hengellisiä kokemuksia. Hän pystyi näkemään eri ihmisten suojelusenkeleitä ja oli todella herkkä 

Herralle ja sille mikä on oikein ja mikä väärin. 

Kun hän lähti kotoa omilleen, hän joutui tekemisiin väärän joukon kanssa ja päätyi saamaan kaksi 

lasta huumevälittäjän kanssa, mies kasvatti marihuanaa vuoristossa, ja hänet viimein pidätettiin ja 
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laitettiin vankilaan. Nuori nainen ei käyttänyt huumeita, mutta hän eli siinä huonomaineisessa 

ympäristössä. 

Kun hänen suhteensa tähän mieheen katkesi, mies uhkasi tappaa hänet ja hänen täytyi paeta 

lapsineen. Samaan aikaan hänelle puhkesi harvinainen syöpä, jopa levisi nopeasti hänen 

kehossaan. Kymmenen vuoden ajan hän taisteli syöpää vastaan ja tunsi kuolevansa ja antavansa 

periksi monta, monta kertaa. 

Viimein hän tuntui saavan sen hallintaansa. Ja hän ja minä aloitimme kirjeenvaihdon.  

Hänellä oli musiikin lahja, joka oli tukahtunut hänen elämänsä myrskyisän elämäntyylin takia. Ja 

hänen lastensa isä kaatoi useita sikspäkillisiä kaljaa hänen erittäin kalliille kosketinsoittimelleen 

tuhoten sen. Kymmenen vuotta hän oli kokonaan ilman musiikkia.  

No niin, minä aloin rohkaista häntä ja hän pystyi hankkimaan uuden kosketinsoittimen ja alkoi 

soittamaan jälleen. Sitten hän sai äänitysohjelman ja alkoi kukoistamaan.  

Hän oli tuntenut Jeesuksen ollessaan pikku lapsi, mutta hän vasta hiljattain palasi Hänen luokseen 

ja syöksyi erittäin syvälliseen suhteeseen Hänen kanssaan – jossa Hän puhui hänelle monta kertaa. 

Näyttäytyi hänelle monissa näyissä ja unissa. Hän tuli hänen luokseen lapsena – Jeesus Lapsena. Ja 

nainen näki itsensä lapsena myös. Ja he keskustelivat ja Hän rohkaisi naista musiikissaan. 

Viime aikoina, hänellä on ollut hyvin vaikeaa keskittyä ja pysyä satulassa. Hän tunsi itsensä 

lannistetuksi ja pelokkaaksi ja rukoili, pyytäen Herraa antamaan hänelle jonkinlaisen varmistuksen 

ja rohkaisun. 

Hän alkoi kertomaan minulle tarinaansa… ” Perjantaista lähtien olin turhautunut, koska tunsin, 

että en voinut keskittyä enkä harjoitella. Tein niin monia virheitä. En tuntunut pystyvän 

keskittymään. Sitten kuin kirkkaalta taivaalta, epäilevät ajatukset tulvivat mieleeni. Olin jostain 

syystä pelokas, että syöpä oli tulossa takaisin. Olin sallimassa huolen tulla takaisin mieleeni, mutta 

minulla ei ollut aavistustakaan miksi. En ollut siitä huolissani moneen kuukauteen. Itse asiassa, 

ennen kuin nämä huolet tulivat mieleeni, tunsin itseni täysin keskittyneeksi. ” 

Silloin hän sai näyn yhdeltä Suuren Pilven Todistajalta, Hildegard von Bingeniltä. Hän tuli naisen 

luokse hengessä ja aloitti tämän kauniin, kauniin rohkaisukirjeen. Hän sanoi… ” Sen taistelun ( 

syöpä taistelu ) myötä opit, ketkä ovat sinun tosi ystäviäsi, kuinka paljon perheesi rakastaa sinua ja 

Jumalan suosion voiman. Ja Jumalan armon voiman. Maallistunut maailma merkitsee sinulle nyt 

vähemmän; ja olet vapaa heidän vaikutusvallastaan, ketkä aikoivat vahingoittaa sinua. ” 

” Olet jälleen kerran saanut yhteyden nöyryyteen ja puhdasta iloa on annettu sinulle lahjaksi. Jos 

pidät sydämessäsi tämän tunteen ja sallit Pyhän Hengen virtaavan kauttasi, Jumalan parantava 

voima tulee aina olemaan läsnä. Se inspiraatio, joka tulee rakkaudestasi Kristukseen, tulee aina 

kasvattamaan ja lannoittamaan sinun lahjojasi. Älä tunne itseäsi turhautuneeksi, kun tunnet 

olevasi lukossa tai sinulla ei ole inspiraatiota. Tämä on vain merkki, että Herra Jeesus haluaa sinun 

tulevan Hänen luokseen nöyryydessä ja pyytämään apua. Älä unohda, että et voi pyytää liian 

paljon Häneltä. Hän rakastaa sinua, ja on voimakkaampi kuin voit ikinä mahdollisesti kuvitella. ” 

” Jumala ei halua, että olet liian tuomitseva itseäsi kohtaan. Nöyränä oleminen ei tarkoita, että 

vertaisit itseäsi heihin, joita pidät kyvykkäämpinä. Sen sijaan, ymmärrä, että Jeesus työskentelee 

kanssasi, että tulisit siksi työkaluksi, jonka Hän tahtoo sinun olevan. ”  
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” Hänen lahjansa tapahtuu Hänen aikataulullaan. Lopeta kiirehtimästä itseäsi; se aiheuttaa sinulle 

vain lisää turhautumista. Kun epäilet Jumalan suunnitelmaa sinulle, sinä päästät vihollisen sisään. 

Saatana kylvää niitä epäilyksiä yrittääkseen horjuttaa sinut polulta, jonka Jumala on sinulle 

tarkoittanut. Jeesus Kristuksen, meidän Herramme pyhän nimen kautta, karkota epäilyksen 

demonit. Jeesus on meidän vapauttajamme. Demonit eivät voi säilyä hengissä Hänen 

läsnäolossaan. ” 

” Lapsi, tämä on viesti, joka sinun on tarkoitus kuulla. Tämä epäilys ei ole Jumalalta. Se on 

Epäilyksen demoni, jonka Saatana on lähettänyt. Hän vihaa sitä, että olet valinnut sen polun, jonka 

Jumala tarkoitti sinulle. Hän ei koskaan lakkaa hyökkäämästä sinua kohtaan. Muista rukoukset, 

jotka kutsuvat apuun Jeesuksen Nimen Puhtaan ja Jumalallisen voiman. Vain Hän voi karkottaa sen 

epäpuhtauden, joka tihkuu tästä häiritsevästä ja keskeyttävästä demonista. ” 

Ja se oli Hildegardin hänelle antaman viestin loppu. 

Jeesus aloitti… ” Älkää erehtykö tässä. Vihollinen on varastanut paljon siitä, mitä Minä halusin 

antaa teille. Uskonnollisiksi tekeytyvät demonit aiheuttavat väärinkäsityksiä uskollisten kristittyjen 

mielissä. Kun tulet Minun tyköni olemaan, tulet olemaan ällistynyt sen armon määrästä, mitä 

vihollinen on sinulta riistänyt. ” 

” Demoneita on määrätty vaikuttamaan heihin, joilta puuttuu syvällinen ymmärrys Pyhistä 

Kirjoituksista, kuten myös henkien erottelukyky. He ovat pitäneet teidät erossa Minun jaloa 

käyttöä varten olevista astioistani; säikyttäen sinut ajattelemaan, että sellaiset asiat ovat 

demonisia. Monet näistä eivät ole peräisin Pyhistä Kirjoituksista, vaan uskonnollisista traditioista ja 

ihmisten mielipiteistä. ” 

” Kun seisoin Kirkastusvuorella, julistin Taivaan auki. Ja siitä ajasta lähtien, manifestaatioiden virta 

Taivaan Valtakunnasta Maapallolle alkoi. Nämä eivät ole turhia sanoja, ” Taivasten Valtakunta on 

lähellä ” josta puhuin Matteuksen Evankeliumin 12.:ssa luvussa. Nämä, kuten monet muut Minun 

sanani, oli tarkoitettu otettavaksi kirjaimellisesti. ” 

” Mutta joita pelko inspiroi, tarvitsevat ihmisen inspiroimia seiniä ja pidikkeitä pysyäkseen 

turvassa, riisuivat  niiltä niiden todellisen merkityksen. Kun seisoin vuorella, Minä annoin teille 

esimerkin, että teidän tulisi kohdata entisaikojen patriarkkoja ja pyhimyksiä vahvistuaksenne 

matkallanne tällä Maapallolla, joka on niin täynnä juoksuhiekan kuolettavia ansoja ja rohkaisun 

puutetta. Ja niinpä, Minun tarkoituksiani varten, Minä sallin taivaallisten olentojen vierailla 

Maapallolla voimistamassa teitä. ” 

” Mutta he, joilta toivottomasti puuttuu erottelukyky, ovat turmelleet nämä vierailut, tehden 

niistä ” demonisia vierailuita” muiden uskovien mielissä. ” 

” Miksi Saatanalla tulisi olla enemmän pahan välineitä kuin mitä Minulla on armon välineitä?? Eikö 

Minun sallittaisi lähettää Minun pyhät sanansaattajani, että Minun kamppaileva kehoni virkistyisi? 

Jos Saatana voi rohkaista hänen pahojaan demoneilla, enkö Minä voi rohkaista Minun pyhiäni 

pyhimyksillä? ” 

” Herää Kirkko! Tämä on sinun aikasi laittaa menneen ajan Fariseus-ismit sivuun ja omaksua avoin 

Taivas, ja vastaanottaa heidät, joita Minä olen lähettänyt sinulle rohkaisuksi – tulevatpa he 

Taivaasta tai nyt Maapallolla olevista. ” 
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” Se maksoi Minulle kaikkeni, repiä se verho auki, niin että teillä olisi pääsy Taivaaseen! 

Ymmärrättekö sen tapahtuman merkityksen? ” 

” Monet teistä tietävät ilman epäilyksen häivääkään, että rakkaat ovat olleet paikalla teitä varten 

kuolemansa jälkeen. Sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä tiedät äitisi läsnäolon, hänen henkensä 

on laskettu vapaaksi Taivaassa. Sinä tiedät, että se on sinun äitisi, eikä naamioitunut demoni. ” 

” No niin, sinun pitäisi myös tietää, että on tuhansia muita enkeleitä ja pyhimyksiä, jotka ovat 

Minun sanansaattajiani. He tulevat luoksesi näyissä ja unissa ja jotkut on nähty jopa paljaalla 

silmällä. ”  

” Ja jos käännytät heidät pois, vain koska olet liian laiska opettelemaan erottelukykyä, ja pidät 

parempana nykytilannetta, menneen virheiden takia – silloin se on sinun tappiosi. ” 

” He, jotka hyväksyvät tämän paljastuksen, Minä siunaan tarkemmalla erottelukyvyllä kuin mitä 

teillä aikaisemmin tässä elämässä on ollut. ”  

” He, jotka kyseenalaistavat, Minä rohkaisen heitä rukoilemaan selvennystä ja vahvistusta, ja ne 

tullaan antamaan teille. ” 

” He, jotka torjuvat ja pilkkaavat tätä Totuutta, teitä pidetään vastuullisina jokaisesta virheestä, 

joita te opetatte. Minä pitäisin parempana, että te vilpittömästi etsitte Minua ja olette halukkaita 

myöntämään, että ne hyvät miehet ja naiset, jotka opettivat teitä, myös erehtyivät. Mutta teidän 

ei tarvitse jatkaa samaa virhettä. Teille on annettu mahdollisuus löytää itse, että onko se mitä 

Minä olen sanonut totta vai valheellista. ”  

” Joka tapauksessa, Minä tulen aina rakastamaan enkä koskaan hylkää teitä. Minä vain toivoisin, 

että teillä olisi kaikki ne työkalut, jotka jätin teille tälle Maapallolle teidän pyhyyttänne ja sielujen 

sadonkorjuuta varten. ” 

 

 

614. Jeesus sanoo… Heittäkää Ihmisten Mielipiteet syrjään &  

Luottakaa yksinomaan Minuun 

 
LUOTTAKAA YKSINOMAAN MINUUN… HEITTÄKÄÄ IHMISTEN MIELIPITEET SYRJÄÄN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Huhtikuuta, 2018. 

( Clare ) Rakas Jeesus, kiitos Sinulle, että annat minulle uskon ohittaa suuren kiusauksen luottaa 

lääkäreihin, vaan pikemminkin tukeutua Sinuun ja Sinun lupauksiisi. Kiitos Sinulle, Herra. Pyydän, 

jatka uskomme vahvistamista… Amen. 

No niin, muutama päivä sitten, menin tarkistamaan Ezekieliä ja hänen hengityksensä ääni vaivasi 

minua hyvin paljon – ja pelko sai minut valtaansa. Mielenkiintoista kylläkin, minä olin varannut 

lääkärinajan kuukausia sitten ja aivan seuraavana päivänä oli se varattu aika. Minä en oivaltanut 

sitä ennen kuin minä tarkistin viestit. Minä ajattelin itsekseni… ”Kuinka oikea-aikaista. Nyt me 

todella saamme kaiken tämän selvitettyä ja oikaistua.”  
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Tässä me jälleen menemme minun lihani mukaan! Mutta seuraavana aamuna, kun minä heräsin, 

juuri sinä nimenomaisena hetkenä, kun minä heräsin, minun ensimmäinen ajatukseni oli, ”Entä jos 

Herra todella ei halua, että te menette lääkäriin ja otatte ne kaikki kokeet? Oletko sinä halukas 

tottelemaan? Ja entä jos sinä menet, ja se osoittautuu olevan katastrofi… ja jotain, johon teillä ei 

ole joka tapauksessa varaa?” No niin. Minä hyppäsin pystyyn ja juoksin Ezekielin luo, joka oli täysin 

hereillä ja sanoi… ”Kultaseni, minä en usko, että Herra haluaa tätä.” Hän päästi ison helpotuksen 

huokauksen ja sanoi… ”Minä olen niin iloinen, että sinä näet sen. Ei, Hän ei halua. Hän haluaa, että 

me luotamme Häneen täysin.”  

Jeesus aloitti… ” Minä en voi edes aloittaa kertomaan teille niitä kauhuja, joita te olisitte 

kohdanneet, jos te olisitte menneet suunnitelmasi mukaan, Clare. Ihmiset tietävät niin vähän 

ihmisruumiista, puhumattakaan hengellisistä realiteeteista, jotka siihen vaikuttavat. Te olisitte 

luopuneet täydellisyydestä, jota te vastaanotatte Minun huolenpidossani hänelle, vastaavasti te 

olisitte saaneet pinon kivuliaita kokeita, joihin teillä ei koskaan olisi varaa – ja te tiedätte, mitä 

mieltä Minä olen siitä, että ollaan ”systeemissä.”  

” Jos Minä en voi huolehtia Minun omistani, minkälainen kaikkivoiva, omnipotentti Jumala Minä 

olen? Ja Minä tiedän, että sinä kysyit sen kysymyksen, viimeinkin, kun sinä heräsit. Voi, siunattu 

uniaika!”  

” Rakkaat, tiedättekö te, mitä me teemme yhdessä, kun te nukutte? Voi, te olette niin kiireisiä 

yöllä, saaden ohjeita ja jopa palvellen muita. Minä en salli teidän muistavan siitä suurinta osaa, 

koska te olette yhä liian alttiita Ylpeydelle. On turvallista pitää Kuninkaan salaisuudet teidän 

kahden välillä, salattuina.”  

” Mutta Minä kulutan aikaa kanssanne yöllä, kun te nukutte. Minä ohjeistan teitä ja opastan teitä 

ja Minä jopa parannan teidän särkyneen sydämenne yöllä. Siksi te voitte mennä sänkyyn, tuntien 

olonne niin huonoksi ja herätä tuntien itsenne iloiseksi ja virkistyneeksi ja raiteilla olevaksi. Minä 

vaalin teitä ja Minä tiedän, kuinka hyvin vaikea tämä kyynellaakso on. Minä en jätä teitä omillenne, 

vaan Minä tulen lohduttamaan teitä.”   

” Minä toivon, että te kaikki asetatte ihmisten opetukset ja näkökannat sivuun ja enemmän ja 

enemmän joka päivä, suositte Minun ohjeitani teille. Sitten, kun vihollinen uhkaa teitä kaiken 

laatuisilla peloilla, te voitte seisoa lujana – koska te olette tottuneita luottamaan Minun sanoihini 

teille, ei heidän. Enkö Minä aina ole uskollinen siinä, mitä Minä lupaan teille?”  

” Minä kerron teille salaisuuden. Mitä enemmän te luotatte Minuun, sen suuremmaksi teidän 

uskonne kasvaa ja siirtyy toimimaan kaikissa olosuhteissa. Kun ei enää mitään ole ihmisten 

tehtävissä, sitten on Minun vuoroni. Ja mitä pikemmin te päädytte siihen johtopäätökseen, sen 

rauhallisempaa ja tuottavampaa teidän elämänne tulee olemaan.”  

” Voi, rakkaat, Minä haluan teidän katsovan aina niin tarkasti, joka päivä, kun päätös pitää tehdä. 

Olkaa aina niin huolellisia. Minä näen, kun teitä houkutellaan antautumaan ihmisten neuvoille, 

jopa vaikutusvaltaisten ja hyvin koulutettujen ihmisten, jotka painostavat teitä. Minä näen, kun te 

pyyhkäisette heidän neuvonpitonsa syrjään ja sen sijaan menette Minun lupausteni mukaan. Ja 

voi, kuinka ikionnellinen Minä olen teidän kasvunne katselemisesta! Mitä suuremmat panokset, 

sen suurempi on kiusaus antautua ihmisjärkeilylle. Minä ymmärrän tämän hyvin, mutta Minä myös 

tiedän, mitä Minä olen varannut teitä varten, haluten antaa teille, kun te teette oikean 

päätöksen.”  
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” Tarrautukaa Minuun jokaisessa koettelemuksessa. Tarrautukaa Minuun. Painakaa mieliinne 

Minun uskolliset sanani teille. Kutsukaa apuun vahvuutta ja Minä tulen antamaan sitä teille. Te 

ette voi kukistaa monia niistä koettelemuksista yksinään, omillanne; todella te tarvitsette Minun 

voimaannuttamistani hetki hetkeltä. Paholainen on hyvin älykäs ja ellette te tarraudu Minuun 

kaikesta sydämellänne, voimallanne ja mielellänne – hän tulee johtamaan teidät harhaan.”  

” Minä välitän teille tämän nyt – niille teistä, jotka haluavat tämän. Se olkoon teidän kanssanne, 

jopa kun uskotte sen. Älkää koskaan lakatko kiipeämästä, saavuttamasta, uskomasta, odottamasta 

Minun uskollisuuttani. Sillä Minä en tule koskaan hylkäämään teitä.” 

 

 

615. Jeesus puhuu Tekijänoikeudesta, Muslimi Kansakunnista &  

Kuinka tuhoisia välittömät Taivaaseennosto varoitukset voivat olla 

 
TEKIJÄNOIKEUS, MUSLIMI KANSAKUNNAT & TUHOISAT, VÄLITTÖMÄT TAIVAASEENNOSTO 

VAROITUKSET 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Huhtikuuta, 2018. 

Koskee Unien jakamista tulevasta Taivaaseennostosta  

( Clare ) Kuinka minä lähestyn tätä, Jeesus?  

Jeesus vastasi… ” Tuo julki selvästi, mitä Minä olen kertonut sinulle ja kyllä, kysy kysymys. (Minulla 

oli kysymys mielessäni.) ” Mitä te olette saaneet tehtyä niinä viitenä vuotena, jolloin te olette 

lykänneet elämäänne odottaen Taivaaseennostoa?”. ”  

( Clare ) Hups! Siis, toisin sanoen, jos ihmiset, jotka ovat vainonneet meidän Kanavaamme, sanoen 

että Taivaaseennostoa on viivästytetty kolme vuotta ja joka päivä he odottavat Taivaaseennoston 

tapahtuvan. Mitä he ovat saaneet tehtyä? Mitä te teitte lahjoillanne? Kuinka te olette palvelleet 

Herraa?  

( Jeesus ) ” Kyllä, Minä HALUAN puhua teille tästä, Clare. Me olemme täsmälleen siinä samassa 

pisteessä, kuin me olimme viisi vuotta sitten ja yhä on paljon tehtävää. Minä toivon, että Minun 

profeetoillani olisi leveämpi maailmankuva ymmärtääkseen, että pelastusta tapahtuu nyt 

tuhansien kohdalla, kun ihmiset ovat työskentelemässä pelloilla.”  

” Aseta kymmenen ihmistä vierekkäin – saman ikäisiä, sama omistautuneisuuden aste Minulle, 

sama koulutus ja kulttuurillinen, taloudellinen tausta – ja esitä heille tämä viesti. Järjestä heidät 

riviin ja julista… ”Taivaaseennosto on välitön”. Nyt, astu taaksepäin ja katso, mitä he tekevät. Sinä 

tulet näkemään, että yhdeksän reagoi pelolla ja alkaa rakentamaan suojia, varastoimaan ruokaa, 

varoittamaan sukulaisiaan ja niin edelleen. Sinä tulet näkemään, että yksi kävelee pois ja menee 

lähetystehtäviin tai palvelutoimeen ja auttamaan sielujen Sadonkorjuussa.”  

” Nyt, aseta kymmenen ihmistä lisää, joilla on enemmän tai vähemmän yhteiset arvot ja 

sitoumukset ja kerro heille, ”Taivaseennostoa lykätään 4-6 vuotta”. Katso mitä he tekevät. Yksi 

menee kotiin sanoen ”Hienoa” ja pelaa videopelejään, ajatellen, että heillä on kaikki aika 

maailmassa. Kuusi alkaa kyselemään… ”Herra, kun meillä on näin paljon aikaa, mitä me voimme 
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tehdä Sinua varten?” Ja kolme menee kiihdytetyllä vauhdilla ja asettavat unelmansa Minun 

Valtakuntaani, ainoana päämääränään elämässä.”  

” Minä kerron teille totuuden… nämä jatkuvat Taivaaseennosto varoitukset, jos niitä ei esitellä 

oikein, ajavat ihmiset pelkoon ja itsesäilytysvaistoon – mikä aiheuttaa heidät hylkäämään 

unelmansa ja lahjansa, suosien huolen pitämistä rakkaistaan, joita ei tulla ottamaan. 

Matemaattisesti puhuen, yksi kymmenestä tulee menemään eteenpäin, tuoden lisää 

Valtakuntaan. Loput yhdeksän kääntyvät sisäänpäin omiin perheisiinsä ja valmistelemaan.”  

” Se mitä Minä haluan, on että kaikki heilahtavat toimintaan, käyttäen lahjojaan, joita heillä on, 

kun heille annettiin mahdollisuus ja kuten sinä, Clare, hioen lahjojaan. Näetkö kuinka itsetuhoisia 

välittömät varoitukset voivat olla?”  

” He, jotka odottavat Taivaaseennostoa, eivät tule olemaan kiireisinä Minun töissäni, kun Minä 

tulen ja heidät saatetaan hyvinkin jättää jälkeen. He, jotka työskentelevät kovasti, kun vielä yhä on 

aikaa, tullaan palkitsemaan lennolla Taivaaseen.”  

” On monia katolla istujia, jotka tulevat käymään läpi Koettelemusten Ajan, koska he eivät olleet 

pukeutuneet hääjuhlaan – eikä heidän lampuissaan ollut öljyä, koska he elivät itselleen. Tämä on 

tässä suuri vaara.”   

( Clare ) Herra, kuinka me etenemme?  

( Jeesus ) ” Aivan kuten Minä olen opettanut sinua. Sinulla on hyvin vähän aikaa jäljellä, mutta 

tarpeeksi tehdäksesi mitä on osoitettu ja jopa hiomaan uusia lahjoja ja ottamaan niitä käyttöön, 

tehdäksesi työtä sielujen pelastamiseksi.” 

” Muslimi kansakunnat itkevät totuutta. He ovat pettyneitä ISIKSEN takia; heillä on vahvoja 

epäilyitä ja huolia siitä, mitä Koraani opettaa. Ja jotkut jopa ihmettelevät, että ONKO kristittyjen 

Jumala Ainoa Tosi Jumala. Mutta siellä ei ole kristittyjä kertomassa heille, koska he ovat kaikki 

kodeissaan työskentelemässä suojissaan ja yrittäen saada perheitään valmistelluiksi.”  

” Minä olen kertonut teille, mikä kelpuuttaa sielun Taivaaseennostoon. Se voidaan summata 

yhteen lauseeseen… Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta voimastasi. Ja 

Rakasta veljeäsi niin kuin itseäsi. Toisin sanoen, ajatelkaa kuin Minä ajattelen. Lohduttakaa köyhiä, 

kadotettuja, sairaita Minun lohdutuksellani, Minun sanoillani ja rukouksillani. Ja eläkää toisia 

varten, älkää itseänne. Sitten te tulette muistuttamaan Minua, kun Minä palaan ja Minä tulen 

tunnistamaan teidät Minun Morsiamikseni välittömästi.” 

” Näettekö te? Varakkaat, itseen keskittyneet kristityt eivät tule olemaan näköpiirissä, koska he 

ovat kotona palvelemassa itseään. Mutta he, jotka menevät eri paikkoihin, käyttäen itseään 

toisten hyväksi, heidät Minä tulen näkemään ja ottamaan välittömästi.”  

( Clare ) Nyt, se ei tarkoita, että jos te olette varakkaita, että teidät jätetään jäljelle. Mitä Hän 

yrittää sanoa, on että jos te olette varakas ja itsekäs, sitten teidät voidaan hyvinkin jättää jäljelle. 

Te voitte olla varakas ja palvella muita. Sitä ei estä mikään.  

( Jeesus ) ” Ja sana varoittamaan teitä tästä. He, jotka ovat rakentaneet rakennuksia ja 

kansainvälisiä palvelutoimia perustuen puhtaasti rakkauteen veljeään kohtaan – Minä tulen 

ottamaan. Ne, jotka ovat rakentaneet rakennuksia ja kansainvälisiä palvelutoimia perustuen 

dollariin ja heidän maineeseensa, ne tullaan jättämään jälkeen.” 
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” Monet tulevat sanomaan sinä päivänä Minulle… ”Mutta minä profetoin Sinun Nimessäsi, Herra! 

Minä paransin sairaat, minä puhdistin lepraiset!” Ja Minä vastaan heille… ”Menkää Minun luotani 

pois, te pahan tekijät. Minä en tunne teitä.” 

” Miksi? Koska he olivat palvelemassa itseään ja tekemässä palvelutoimistaan imperiumeja. Ja 

kyllä, he sortivat pienempiä palvelijoita, jotka yrittivät ottaa heidän sanansa ja jakaa ne ympäri 

maailmaa.”  

” Aivan kuten sinä olet kokenut viime aikoina, Clare. Ymmärrättekö, tämä on kauhistus Minulle?”   

( Clare ) Se mistä Hän tässä puhuu, on että hyvin merkittävä palvelija, jolta minä olin lainannut 

osan videosta, yhdestä heidän videoesityksistään. Ja minä olin laittanut sen meidän Kanavallemme 

– ja tietenkin antaen heille kunnian siitä. Kun he saivat sen selville, he antoivat minulle 

”karkoituspyynnön” Kanavaa vastaan. Ja karkoituspyynnöt ovat vakavia. Kun saat kolme niitä, 

sinut kielletään YouYubesta. Piste. Siis, kyllä – minä olisin odottanut tätä Satanistilta… Mutta 

palvelijalta? Minä olin todella murtunut. Minua ei haittaa kertoa teille, se koski minuun kovasti. 

Minä kävelin kaksi päivää reikä minun sisuksissani. Minä en kerta kaikkiaan voinut uskoa, että 

palvelija voisi tehdä sen toiselle palvelijalle. Tietenkin video otettiin pois. Herra menee syvemmälle 

tähän tässä. 

( Jeesus ) ” Kyllä, kuten sinä olet kokenut viime aikoina, Clare. Ymmärrätkö, tämä on kauhistus 

Minulle? Sinulle antoi karkoituspyynnön YouTubessa yksi palvelija, ja se olisi voinut vaarantaa 

kaikki sinun videosi YouTubessa.”  

” Miksi? Koska sinä et saanut heidän lupaansa jakaa Minun sanojani. Se on irvikuva.”  

” Kun Minä voitelen palvelijan, ”hänen” sanansa eivät enää ole hänen; ne kuuluvat Minun Pyhälle 

Hengelleni. Tämä on simoniaa (=kirkollisten virkojen myyntiä) – voitelun myyntiä – ja se on 

inhottavaa Minusta. Nämä miehet ja naiset eivät tarvitse tuloja Minun Sanoistani. He ovat jo aika 

varakkaita lahjoitusten ansiosta. Miksi he haluavat kontrolloida Minun sanojani heille? Eivätkö ne 

ole Minun, jaettavaksi ilman kuluja ja rajoituksia? Mutta he ovat tämän maailman jumalan 

sokeuttamia, rahan, ja yrityskäytäntöjen – mitkä sopivat hyvin keisarin palatsiin, mutta ovat 

kauhistus Jumalan Huoneessa. Ne ovat Elävän Jumalan Temppeli.”  

” Voi, Clare, niin paljon tulee paljastumaan Taivaaseennostossa, kun nämä massiiviset palvelijat 

jätetään jäljelle itkemään ja hammasta puremaan. Koska he eivät tehneet Minun tahtoani; he 

valjastivat Minun sanani likaiseen rahalliseen voittoon. Se tulee todella olemaan surullinen päivä, 

kun heidän häpeänsä paljastetaan.”  

” Minä rakastan jokaista heistä kovasti, mutta kun he armottomasti vainoavat Minun pieniä 

palvelijoitani, jotka kuulevat Minun ääneni heidän viesteissään ja haluavat välittää sen pienelle 

piirilleen. Ja he ryhtyvät laillisiin toimenpiteisiin heitä vastaan? Voi, Minun Sydämeni on 

murheellinen! He ovat sokeita ja eivät näe, mitä he ovat tekemässä. Voi, rukoilkaa, että heidän 

sokeutensa tulee paranemaan ja he tulevat näkemään ja ymmärtävät ja katuvat, ennen kuin on 

liian myöhäistä heille.” 

” Mitä Minun pitäisi sanoa jäljelle jääneiden palvelijoiden jäsenille? Mitä Minä sanoisin? ”Te olette 

olleet dollarin palvelijoita, ette Sanan. Ilmaiseksi Minä annoin; ilmaiseksi ne oli tarkoitettu 

annettavaksi eteenpäin. Mutta te ette antaneet. Ahneudessanne te pidätitte Minun sanani 
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pieniltä, jotka eivät voineet tehdä teille mitään vahinkoa ja Minulle vain hyvää. Suurta hyvää 

toistamalla, mitä oli Taivaasta välitetty.”  

” Se tulee olemaan hyvin surullinen päivä enkeleille Taivaassa silloin, koska he palvelivat teidän 

palvelussanne ja konferensseissanne ja niin monet, joita te kosketitte, tulevat olemaan Minun 

luonani, koska teidän käytäntönne eivät korruptoineet heitä.”  

” Kyllä, teidän opetuksenne olivat hienoja. mutta tapa, jolla te elitte elämäänne – sortaen muita ja 

kontrolloiden Minun inspiroimia sanojani – se oli kauhistus, jota ei tule opettaa kenellekään. Ja te 

saatte kiittää Minua, että niin harvat tietävät teidän synnistänne. Muuten hekin olisivat 

seuranneet teidän esimerkkiänne.” 

” Se todella on se, mitä Minä aion sanoa heille salaisessa paikassa, kun he tulevat olemaan Minun 

kanssani.” 

( Clare ) Oijoi voi! Minä sanoin… ”Voi Herra, minun täytyy muuttaa tekijänoikeus tieto kaikkiin 

kirjoihini. He laittavat standardi tekijänoikeudet niihin ja minä luulin, että minä olin kertonut 

kaikille, jotka kasasivat kirjoja, että ne ovat vapaita kopioitaviksi tai jaettaviksi ilmaiseksi, ilman 

minun lupaani. Minä en tiedä, kuinka se tapahtui.” Ja siinä se periaatteessa on. Te olette 

tervetulleita käyttämään minun musiikkiani, minun kirjoituksiani, minun opetuksiani – kaikkea, 

mitä Herra on antanut minulle jaettavaksi teille. Vapaasti. Te voitte käyttää sitä, ilmaiseksi. Älkää 

vain ottako rahaa siitä. Se on minun ainoa ehtoni. Te voitte kopioida sitä, tuottaa sen uudelleen, 

varastoida sen ja tehdä mitä ikinä haluatte. 

( Jeesus ) ” Tämä on jotakin, mitä sinun täytyy osoittaa tulevaisuudessa, Clare. Sinun täytyy olla 

hyvin huolellinen. Vaikka sinä olet julkisesti todennut sen ja laittanut vapaasti ladattavaksi 

nettisivullesi, sinun täytyy silti nimenomaisesti sanoa, että ne ovat vapaasti käytettäväksi, ilman 

että niistä peritään rahaa tai saadaan sinun lupasi. Katsohan, heillä on jo Minun lupani kopioida 

sen, mitä Minä olen antanut sinulle. Se mitä sinä olet jakanut, lakkasi kuulumasta sinulle, kun sinä 

annoit elämäsi Minulle. Nyt kaikki, mitä sinä teet, on vapaata koko maailmalle, koska se tuli Minun 

Sydämestäni ja menee heidän sydämiinsä. Pyydän, pidä huoli, että se korjataan.” 

( Clare ) Minä pidän, Herra. Minä olen pahoillani.  

( Jeesus ) ” No niin, Minä en halunnut piiskata ketään tässä. Mutta Minä halusin pyytää teidän 

huomionne maailmalliselle käytännölle, joka loukkaa muita. Kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa 

veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, 

ilman hinnatta viiniä ja maitoa.” Jesaja 55:1 

 

 

616. Jeesus puhuu Ajan Tuhlaamisesta & Maailman Vaatimuksista 

 
AJAN TUHLAAMINEN & MAAILMAN VAATIMUKSET  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Huhtikuuta, 2018.  

( Clare ) Olkaa kaikki rikastettuja Jeesuksen suloisuudella, kun te kuuntelette tätä ja tietäkää, että 

mitä Hän on tehnyt minulle, sen Hän haluaa tehdä teille kaikille. Te olette niin kallisarvoisia 
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Hänelle! Ja nämä keskustelut ovat sen päämäärän takia, että teille havainnollistettaisiin se, rakas 

perhe. Kun Minä tulin rukoilemaan tänä iltana, minun sydämeni oli raskas. Minä olin sallinut 

ajatusten harhauttajia elämääni, jotka söivät minun aikaani kuin heinäsirkat, jotka pörräävät 

kypsän vehnäpellon yllä. Tunsin sellaista tuomitsemista ja turhuutta ja olin todella häpeissäni. Kun 

Jeesus lähestyi minua smokissa ja minä näin itseni iltapuvussa yhtäkkiä… kaikki tuli läikkyen ulos ja 

en pystynyt kuin itkemään.  

Jeesus aloitti… ” Voi, kuinka Minä olen halunnut puhua sinulle, Clare. Kaikki tämä kipu ja suru, 

turhaan. Ihan tyhjän takia. Minä tiedän, kuinka sinä tunnet ja mitä sinä käyt läpi. Minä ymmärrän 

sen kaiken ja me aiomme tulla ulos siitä. Nyt. Sinulla on tärkeysjärjestys selvillä sydämessäsi, sinä 

näet, että lihasi ottaa liian paljon elämästäsi. Kuinka Minä haluan irrottaa sinut tästä kuopasta, 

Rakkain. Teetkö kanssani yhteistyötä?  

( Clare ) Auta minua, Herra. Minä haluan tehdä yhteistyötä Sinun kanssasi.  

( Jeesus ) ” Oletko katkeamispisteessä?”  

( Clare ) Luulenpa, että aika lähellä.  

( Jeesus ) ” Enemmän ympärileikkaamista, enemmän hupsujen asioiden vapauttamista. Sinä yrität 

sovittaa ne mukaan, mutta ne vievät paljon enemmän aikaa, kuin mitä sinulla on niille 

annettavana.”  

( Clare ) Ja se mistä hän puhuu tässä on, joskus joku on sairas tai ei ilmesty töihin, minä päädyn 

tekemään vähäpätöisiä asioita, sen sijaan, että vain sivuuttaisin ne. Ja odottaisin, että ne tehtäisiin 

seuraavana päivänä. Mutta todella, minun täytyy keskittyä niin paljon enemmän musiikkiin kuin 

niihin töihin. Ja myös Hänen viesteihinsä teille.  

( Jeesus ) ” Tämä vaatii enemmän itsekontrollia elämääsi. Enemmän hupsujen asioiden 

vapauttamista. Oletko vielä mukana? Vihollinen on töninyt sinua sinun omalla itsepäisyydelläsi ja 

aiheuttanut sinun muodostavan tapoja. Kun he työstävät sinua tarpeeksi kauan, heidän ei tarvitse 

jatkaa sen tekemistä – he vain seuraavat sinua ja varmistavat, että sinä yhä tuhlaat aikaa.”  

( Clare ) Vau! Se on paljastus!  

( Jeesus ) ” Mutta suuremmalta osalta, he lopettavat sen työn, koska sinä jahtaat omaa häntääsi, 

oman pakkosi ja tapasi vuoksi. He vain vierailevat uudelleen luonasi saaden sinut syvemmälle ja 

syvemmälle siihen ja varmistavat, että et pääse pois. Mutta Minä poistan sen vaikutuksen 

elämästäsi ja kaikki, mitä sinun tarvitsee tehdä, on sanoa, `EI. Minulla on parempaa tekemistä 

Jeesuksen kanssa`.”  

” Koska me teemme asioita yhdessä”, Hän jatkoi. ” Se tarkoittaa, että asioita, jotka merkitsevät 

Minulle, me teemme yhdessä. Toiset asiat – tuulen tuvat – sinä teet omillasi. Eikö se tunnu 

pahalta, kun tiedät, että sinä tuhlaat aikaa?”  

( Clare ) Kyllä, Herra. Se tuntuu hyvin pahalta. Viime aikoina olen tuntenut yhteenkuuluvaisuutta 

Paavalin kanssa. Hän sanoi… `Sillä minä en tunne omakseni sitä mitä minä teen; sillä minä en 

toteuta sitä, mitä minä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.` (Se on Kirje Roomalaisille 

7:15) Se on mielenkiintoista koska Rhema viestin tänä aamuna ja ajattelin, `Paavali. Vau. Ehkä 

esirukoilija Taivaasta.” 
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( Jeesus ) ” Kyllä, Clare. Sinulla on heitä, jotka katsovat sinuun, ketkä todella välittävät sinun 

ahdingostasi ja todella haluavat auttaa sinua – sekä esimerkillä elämällään historiassa. Ja 

rukoilemaan puolestasi. Sinun ei edes tarvitse pyytää rukousta. He vain havainnoivat sinun 

tilannettasi ja heidän sydämensä liikuttuvat säälistä.”  

( Clare ) Herra, Sinä juuri annoit minulle Rhema viestin ja minä ihmettelin, että mitä se tarkoitti… 

”Minun sydämeni on liikuttunut säälistä sinua kohtaan.” Nyt minä ymmärrän. 

 ( Jeesus ) ” Se tarkoitti kaikkia asioita, joiden vuoksi vuodatit kyyneleitä tänä iltana. Minulla on 

paljon sääliä ja syvää ymmärrystä sinun kamppailuitasi kohtaan. Eikä riitä, kun sanot, että sinä 

tunnet liikaa vetoa maailmaan. Sinun täytyy tuntea sen ajan syvä turhuus, jonka sinä olisit voinut 

käyttää laulamiseen ja sen sijaan sinä käytit sen johonkin lihan asiaan. Johonkin, jonka joku muu 

olisi voinut tehdä, jos sinulla olisi ollut enemmän kärsivällisyyttä.” 

” Mutta takaisin siihen, mitä Minä olin sanomassa. Sinun ei tarvitse lähettää viestiä Paavalille 

Minun Pyhän Henkeni kautta. Hän saa sen. Koska Suuri Pilvi on täysin kyllästetty – paremman 

sanan puutteessa – Minun Pyhällä Hengelläni, joka läpäisee kaiken luodun maailman. Hän katsoo, 

että sinä lankeat samaa tietä kuin hän lankesi, tehden asioita, jotka tuhlaavat valtavan määrän 

aikaa ja hänen sydäntään. Hänen rakastava sydämensä huutaa apuun Isää, ”Herra, auta häntä!” 

koska hän haluaa nähdä sinut päästettynä ja täyttäen potentiaaliasi.”  

( Clare ) Voi, Paavali, kiitos sinulle! 

( Jeesus ) ” Hän myös vastaanotti paljon rukouksia. Hän ei ollut täydellinen, vaikka hän halusi sitä 

koko sydämestään. Minun täytyi nöyrryttää häntä monta, monta kertaa, tämän vian vuoksi, mistä 

me keskustelemme. Oli aikoja, jolloin hän repäisi vaatteensa kahtia, koska hän näki tapojensa 

typeryyden. Sen takia hän on ottanut sinun tapauksesi, rukoillakseen Isää sinun päästämiseksesi.” 

” Siispä, me olemme nyt työstämässä tätä nyt, emmekö olekin?”  

( Clare ) No niin, minä ainakin tunnen tuomitsemisen, Herra.  

( Jeesus ) ” Ja siitä se alkaa, Rakkaani.”  

” Nyt, Minä haluaisin tanssia kanssasi tänä iltana, koska ennen muita asioita, jopa sinun 

toimintaasi Minun Ruumiissani, sinä olet Minun Morsiameni, Minun Vaimoni – ja Minä kaipaan 

saada lohduttaa sinua, kuten kuka tahansa hyvä maallinen aviomies tekisi. Minä haluan sinun 

tietävän, kuinka rakastunut Minä olen sinuun, huolimatta kaikista heikkouksistasi. Ja Minä haluan 

sinun yrittävän uudelleen, Clare, saavan otteen itsestäsi ja kieltäytyvän näistä ajatusten 

harhauttajista.”  

” Nyt vihollisesi ovat aikeissa hukuttaa sinut niihin, koska he ymmärtävät, mitä Minä olen 

tekemässä. Mutta tällä kertaa Minä en salli sitä. Ja se, minkä Minä sallin, tulee olemaan este 

ylitettäväksi. Toisin sanoen, tullaan sallimaan ajatusten harhauttajia, että sinun itsesi täytyy 

harjoittaa suurta viisautta ja tahdon voimaa päästäksesi niistä yli. Mutta Minä tulen olemaan sinun 

kanssasi ja Minun armoni on riittävää.  

Sinä tulet olemaan kykenevä tekemään tämän suurella määrätietoisuudella. Ja älä unohda, että 

Suuri Pilvi katsoo tätä taistelua ja lähettää rukouksia ylös Isälle, että sinä tulet todella 

onnistumaan. Sinulla ei voisi olla parempaa esirukoilijoitten ryhmää, vaikka ne, joita sinulla on 

Maapallolla, pystyvät uhraamaan uhrauksia, lisätäkseen rukoustensa voimaa.” 
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” Lähtökohta on siihen johtopäätökseen tuleminen, että sinä voisit tehdä niin paljon enemmän 

Minulle. Ja ei ole kyse vain tuottavuudesta. Minä haluan sinun olevan onnellinen. Minä tiedän, 

että sinä olet onnellisimmillaan, kun sinä jaat toisten kanssa ihmeellisiä lahjoja, joita Minä olen 

antanut sinulle. Ja he myös tulevat inspiroitumaan kaivelemaan herkkujen aarrearkkuaan 

syvemmältä, nähdäkseen mitä yllätyksiä Minulla on heille.”   

” Se kaikki työskentelee saumattomasti ja yhteistyössä. Minun Ruumiini on yhtä yhtenäistynyt ja 

riippuvainen kaikista muista osista, kuin teidän fyysinenkin kehonne on. Kun yksi on pois 

tasapainosta, se vaikuttaa kaikkiin muihinkin. Eikö olekin totta, että kun lyötte pikkuvarpaanne, 

kipu säteilee läpi koko kehonne?”  

( Clare ) Jep, se on varmasti totta! Itse asiassa se juuri tapahtui minulle vastikään ja minä kävelin 

koko päivän kivuissa. 

( Jeesus ) ” No niin, siitä Minä puhun. Te olette kauniisti ja ihmeellisesti tehdyt – kaikki osat sopivat 

toisiinsa, aivan kuten Minun Ruumiini on, Minä Päänä. Ja niinpä, kun yksi kärsii, kaikki kärsivät. 

Tiedä, että Minä olen sinun kanssasi, Clare ja älä kadota jälkeä Minun läsnäolostani – ei edes 

sekunniksikaan. Minä olen aivan tässä ohjaamassa ja opastamassa sinua. Pyydän, ole reagoiva, kun 

Minä autan sinua. Ja kaikki te, Minun rakkaat Sydänasukkaat, jotka voitte samaistua hänen 

ahdinkoonsa. Minä haluan teidän tietävän, ilman epäilyksen häivääkään, että Minä olen teidän 

kanssanne aivan samalla tavalla.” 

” Jokaisella teistä on hyvin ainutlaatuisia lahjoja ja eri syistä, ja vihollinen on nähnyt suurta vaivaa 

varmistaakseen, että niitä ei käytetä. Siispä, jos te tunnette tämän saman asian paineen omissa 

elämissänne, tietäkää, että Minä olen myös teidän kanssanne vetämässä teitä tästä kuopasta – 

toivottavasti, ikuiseksi ajaksi.”  

” Ymmärtäkää, että teidän lähimmät tulevat, ajoittain, olemaan juuri ne, jotka tulevat 

varastamaan ajan, joka kuuluu Minulle. On aikoja, jolloin teidän tulisi joustaa ja toisia aikoja, jolloin 

teidän täytyy vetää raja ja tuoda julki teidän sitoutumisenne Minuun ja oikeutenne kieltäytyä 

maailman vaatimuksista, joihin he yrittävät käyttää teitä. Monesti heidän elämänsä ovat 

sekasortoiset, niin he etsivät teidät korjaamaan tilanne paremmaksi. On eroa ystävällisyydellä ja 

sillä, että sallitaan toisten jatkaa sekasortoista elämäntyyliä. Minä haluan teidän olevan tietoisia 

siitä ja käsittelevän jokaisen ajatusten harhauttajan omilla ansioillaan ja valitkaa olla uskollisia 

Minulle, ei maailmalle.” 

” Toisaalta, jos perheessänne on joku sairaana ja tarvitsee erityistä huomiota ja te olette ainoa, 

joka voi sitä antaa – sitten teille on ansiokasta lopettaa, mitä olette tekemässä ja mennä 

palvelemaan heitä. Tämä on hyvin Minua miellyttävää. Mutta jos siitä tulee itsekäs tapa heille, 

teidän täytyy laittaa jarrut sille.” 

” Minun perheeni, vihollinen tulee luoksenne monissa valepuvuissa. Myös Minä testaan teitä 

monissa valepuvuissa. Teidän täytyy oppia kutsumaan Minua apuun, käyttääksenne 

erottelukykyänne asioihin, joita teidän pitäisi tehdä ja niihin, joita teidän ei pitäisi tehdä. Tällä 

tavalla, Saatana ei varasta tunteja, päiviä ja viikkoja ajastanne. Siispä, pyydän.  

Kiinnittäkää huomiotanne siihen, mitä te olette tekemässä joka päivä ja aikaan, joka kuuluu 

Minulle. Älkää tehkö kompromisseja tai antako aikaa muille toiminnoille. Tehdäksenne tämän, 
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teillä täytyy olla kristallin kirkkaana mielessänne se, mikä osa Minulla on teidän elämässänne ja 

kenelle te olette kuuliaisia ensimmäiseksi ja eniten.” 

” Minä tulen vahvistamaan tämän sydämissänne. Kuunnelkaa Minun silti pientä ääntäni ja 

kehotustani. Minä siunaan teidät nyt sydämellä seurata Minua ja tietää ero pyhän ja maallisen 

välillä ja kulkea tehden oikeita asioita. Yhdessä me tulemme tekemään ihmeellisiä asioita, koska te 

tottelitte.”  

( Clare ) Vau! Mikä oikea-aikainen viesti! Kiitos, Herra. 

 

 

617. Jeesus sanoo… Tämä on Pyhityksestä & Rikki olemisesta Hengessä 

 
TÄMÄ ON PYHITYKSESTÄ & RIKKI OLEMISESTA HENGESSÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Huhtikuuta, 2018.  

Clare aloitti… ”Herra? Missä Sinä olet?”  

Jeesus vastasi… ” Missä Minä aina olen? Minä tiedän, että tämä on vaikeaa sinulle. Mutta se on, 

usko tai älä, osa paranemisprosessia. ”  

( Clare ) Ezekiel luuli tekevänsä jotakin hyvää, kun meni altaaseen, Herra. Ja katso mitä tapahtui. 

Hän jopa luuli miellyttävänsä Sinua. Pyydän, Jeesus, sano jotakin. 

( Jeesus ) ” Minä rakastan sinua. ”  

( Clare ) Pyydän, auttaisitko minua saamaan otteen tästä asiasta?? Minä tiedän, että aina tulee 

olemaan kärsimystä, mutta pyydän. Etkö voi välittää tätä jollekin toiselle uskolliselle palvelijalle? Ja 

pitäisin parempana, että jollekin, jota minä en tunne??  

( Jeesus ) ” Sinä et todella tiedä, mitä Minä teen tässä, Clare. Sinä et todellakaan tiedä. Se ei ole 

vain toisten puolesta kärsimistä. Siihen liittyy pyhitystä, teillä molemmilla. Sen täytyy jatkua vähän 

pidempään, että kaikki saadaan järjestykseen, juuri niin kuin Minä haluan sen. Kuitenkin, se on 

vähenemässä ja hän alkaa paranemaan. Mutta sinä tiedät, kuinka kovasti tällaiset tapaukset 

iskevät sinuun. Osa siitä on sinun velvollisuutesi kärsiä sinun pyhityksesi vuoksi, yhtä hyvin. ”  

” Laita syyllisyydentunne sivuun. Se mitä Minä teen, on paljon syvällisempää kuin se. Paljon 

syvällisempää, Clare. ”  

” Sieluissanne täytyy tapahtua tiettyä maustumista – lieventymistä, mitä vain kärsimys voi saada 

aikaan. Sitä on vaikea selittää sinulle, mutta te siirrytte tietyn tyyppisestä lapsuudesta Jumalan 

tytärten ja poikien kypsyyteen. Se ei ole helppo polku. Se vaatii hyvin syvätasoista omistautumista, 

jota ei voi vältellä tai välittää toiselle. Tämä kaikki on teidän parhaaksenne, tai Minä en sallisi sitä. ” 

( Clare ) ”Mutta kuinka Sinä oletat minun luovan tällaisessa ahdistuksessa, Herra?” 

( Jeesus ) ” Se, myös, on sinun vaihtoehtosi – mutta se on kauhean rajoittava, ja se on osa asioiden 

suunnitelmaa. Kuinka hyvin otat nämä rajoitukset? Kuinka hyvin luovutat omat oikeutesi toisen 
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tarpeiden vuoksi? Ilman, että heität kädet ilmaan sanoen… ” Hyvä on sitten, minä jätän tämän 

tähän nyt. ” Ei, se asenne ei kanna, vaikka Minä olen kuullut sinun kiusauksesi tehdä niin. ”  

( Clare ) Kyllä, Herra rohkaisee minua työskentelemään laulun parissa, tai työskentelemään ääneni 

kanssa, tai pianon kanssa. Sitten minä innostun tehdä niin, ja sitten BANG. Jotakin tällaista sattuu, 

kuten Ezekielin kanssa sattui tänään, ja minä vain juoksen edestakaisin rukoilemassa ja yrittämässä 

pitää hänen olonsa mukavana, tuoden kaikkea, mitä hän tarvitsee. Siispä, kyllä – on aikoja, jolloin 

minä vain haluan sanoa… ”Unohda musiikki! Minä vain ryömin kolooni ja huolehdin hänestä. Minä 

en aio huolestua musiikista”. Mutta tässä Hän sanoo, että se asenne ei kanna… 

 ( Jeesus ) ” Tässä on enemmän kyse pyhittämisestä, syvempää ja syvempää, niihin asioihin, jotka 

todella merkitsevät. Minä sanon tämän verran… sinä et tule koskaan katumaan tätä kärsimyksen 

aikaa, et koskaan. Et, kun näet, mitä se saa aikaan teissä molemmissa. Et koskaan tule katumaan 

sitä. Luota Minuun tässä. Ja kaikessa muussa. Mutta erityisesti tässä, mitä sinä et vain ymmärrä 

nyt. Sinä tulet ymmärtämään sen myöhemmin ja kiittämään Minua siitä. ” 

” Minun rakkaani, toistaiseksi, tee parhaasi. Kirjoita, laula, soita – ja kun pystyt ja silloin kun pystyt. 

Ja älä tunne syyllisyyttä siitä, että olet rikki hengessä ja et pysty muuta kuin itkemään. Ja älä tunne 

pahoin; se on ok. Sinulla on Minun lupani itkeä. Minä vain toivon, ettei sinun tarvitsisi itkeä niin 

paljon. ” 

” Kaikki Minun lupaukseni sinulle ovat totta ja tämä osuus matkaa on hankala. Se on viimeinen 

osuus. Tai seuraavan vaiheen ensimmäinen osuus. Ja se summaa yhteen kaiken, mitä olet oppinut 

tähän mennessä. Se on kuin puolustaisit tohtorin väitöskirjaasi; se, tavallaan on opetuksesi 

kohokohta, tähän mennessä. ”   

” Älä salli itseäsi kuormitettavan ilman toivoa siitä. Huomaa, että on merkkejä olemassa 

läpimurrosta ja edistymisestä ja hyvin, hyvin hitaasta noususta ylöspäin. Mutta silti on 

koettelemuksia. Koettelemuksia, jotka saattavat loppuun työn, jota ei voida saavuttaa millään 

muulla tavalla. ”  

” Hetkinä, jolloin olet yksiksesi, tule Minun tyköni juuri kuten nyt – sinun pelkät tunteesi esillä – ja 

anna Minun lohduttaa sinua. Salli Minun selittää sinulle, mikä on tarpeellista tänä aikana ja 

rohkaista sinua jatkamaan ylöspäin Uskon polulla, jonka sinä aloitit, kun me käänsimme lehteä? ”    

( Clare ) Käänsimmekö me lehteä, Herra? Vai, oliko se illuusio? Vai toiveikasta ajattelua. Ja sinä 

tiedät, kuinka minä vihaan toiveikasta ajattelua. Minä olen realisti. 

( Jeesus ) ” Sinun kaikessa ”realistisessa” todellisuudessasi me käänsimme lehteä ja aloitimme 

kiipeämään hänen parantumiseensa ja ennallistumiseensa. Se tulee olemaan hidasta nousua ja 

tulee hetkiä, jolloin tuntuu, että tulee takapakkia, mutta ne ovat vain syvemmän pyhittämisen 

hetkiä, ja pian niitä on harvemmin ja harvemmin. Mutta sinun täytyy kulkea Uskossa; ei näön 

mukaan. ”  

( Clare ) Mutta entä valehtelevat henget, Herra? 

( Jeesus ) ” Ne tulevat ja menevät. Kun Minä sallin hyökkäyksen toisten sielujen tai maailman 

tilanteen takia, se on todellinen asia. Mutta ei ole mitään, mitä Minä sallin, mitä ei voitaisi 

parantaa välittömästi. Sinä alat ymmärtämään, että sinä et voi kontrolloida näiden tapausten 

pituutta millään omilla tavoillasi – olivatpa ne kuinka asianmukaisia hyvänsä. ”  
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( Clare ) Ja se mitä Hän tarkoittaa on se, että, oi voi. Minä rukoilen sitomisrukousta – minä sidon 

tämän, minä käytän Löylytys miekkaa, minä teen kaiken, mitä voin mahdollisesti ajatella. Ja ei 

muutosta. Siispä, se saa minut tuntemaan… Jukra. Minun rukoukseni eivät ole Hölkäsen Pöläyksen 

arvoisia! Mutta se ei ole totta, minä tiedän. Se on vain, että tässä Hän sanoo että… ” Ei väliä kuinka 

asianmukaisia teidän rukouksenne ovat, ne eivät ”toimi” koska tietyn ajan täytyy kulua. Ja että 

Minä kontrolloin sitä. ” 

( Jeesus ) ” Koska Minä käytän jokaista eri tarkoitukseen. Yksi tapaus voi todistaa Minun voiteluni 

todenmukaisuuden; toinen voi varmistaa sakramenttien voiman, ne minä olen vakiinnuttanut 

vihkimisen kautta. Toinen voi olla vahvistaa nuorelle sielulle hänen parantamislahjansa voima, ja 

saattaa syvemmälle uskon ja myötätunnon tasolle. Toinen voi olla toisten rukousten värvääminen, 

kuten mies, joka kävi hänen luonaan ja meni yhteisöön ja keräsi monia rukouksia. ” 

” Jokaisessa tapahtumassa, on totuus ja vahvistus leima laitettuna todellisuudeksi heille, jotka ovat 

paikalla. Se on Minun todellisuuttani, ja Minä käytän näitä hetkiä saattaakseni loppuun enemmän 

asioita kuin voitte käsittää, kaikille läsnäoleville. Ja Minä haluan teidän muistavan… Monia on 

kutsuttu, harvat ovat valitut. Ja vielä harvemmat vastaavat. Ei väliä, kuinka syvästi tämä surettaa 

Meidän sydämiämme, me emme tule vähennä Meidän rakkauttamme tai armeliaisuuttamme, tai 

anna Paholaisille mahdollisuutta erillisyyden aikaansaamiseen. Jokaisen täytyy valita oma 

polkunsa. Olipa se Minun tai heidän, silti se on vapaa valinta – ja Minä kunnioitan sitä, kuinka 

kivuliasta se onkaan. ”  

” Siispä, Minä olen selittänyt paljon sinun rististäsi sinulle. Nyt sinun täytyy ottaa se ylös ja kävellä 

sen kanssa. Kuitenkin, jopa Simon, pelkkä kuolevainen, auttoi Minua kantamaan Minun ristiäni – 

niin olen Minäkin sinun kanssasi, Clare, Minun Taivaallisella Voimallani, auttaen sinua kantamaan 

sinun ristiäsi. Siitä sinä voit olla varma. Ja Minä tiedän pienintäkin yksityiskohtaa myöten sen mäen 

jokaisen askeleen. ”  

” Sinnittele Minun armossani, Minä en tule pettämään sinua. ” 

” Ja te, Minun Sydänasukkaiden Perheeni, tietäkää, että ei ole synti uupua. Kunhan ette vain anna 

periksi. Tulkaa Minun tyköni, kun tarvitsette voimaa. Ja Minä toimitan sitä teille. Se on Minun 

lupaukseni teille. ” 

 

 

618. Chiara sanoi… ”Jos Sinä haluat sitä, Jeesus, Minäkin haluan sitä myös.” 

 
CHIARA SANOI… JOS SINÄ HALUAT SITÄ, JEESUS, MINÄKIN HALUAN SITÄ MYÖS 

Chiara Lucen Todistus, 24. Huhtikuuta, 2018. 

Clare aloitti… Auta meitä, Herra, rakastamaan Sinua niin kuin hän teki. Anna meille anteeksi, että 

me pelkäämme kärsiä Sinun takiasi. Kuinka kovin surullisilta meidän täytyy näyttää Taivaassa 

sieluista, jotka ovat kukistaneet kaiken rakkaudesta Sinuun. 

Herra, minä en ole halukas… Mutta Sinä voit tehdä minusta halukkaan tulemaan tehdyksi 

halukkaaksi.  
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Jeesus, kiitos Sinulle, että esittelit meille todellisen pyhimyksen. Nuoren tytön, joka intohimoisesti 

rakasti Sinua. Jolla oli kaikki elettävänä maailmassa, mutta hän ei ajatellut mitään maailmasta tai 

hänen omasta mukavuudestaan. Yhdeksänvuotiaana hän liittyi Focolare Liikkeeseen ja sai 

lempinimen ”Luce”(suomeksi ”Valo”) perustajalta Chiara Lubichilta. Kun hän oli kuudentoista, 

hänellä diagnosoitiin osteosarkooma, kivulias luusyöpä. Chiara menehtyi syöpään lokakuun 

7.päivänä 1990, taisteltuaan kaksi vuotta sairautta vastaan. Hänen mottonsa oli ”Jos Sinä haluat 

sitä, Jeesus, niin minäkin haluan sitä myös.” 

Siispä, tämä on hänen tarinansa… 

Chiara Badano syntyi lokakuun 29.päivänä, 1971, Ruggero ja Maria Teresa Badanolle, pienessä 

Sassellon kylässä, Italiassa. Aviopari odotti ja rukoili Chiaraa yksitoista vuotta. He pitivät häntä 

suurimpana siunauksenaan. Kun Ruggero työskenteli rekkakuskina, Maria Teresa oli kotona 

kasvattamassa Chiaraa. Chiara kasvoi ja hänellä oli voimakkaat ja terveet suhteet vanhempiinsa, 

mutta hän ei aina totellut heitä ja toisinaan hänellä oli tappeluita heidän kanssaan. 

Yhtenä päivänä Chiara otti omenan naapurin hedelmätarhasta; hänen äitinsä myöhemmin kertoi 

uudestaan tapauksen…  

” Yhtenä iltapäivänä, Chiara tuli kotiin kauniin punaisen omenan kanssa. Minä kysyin mistä se oli 

peräisin. Hän vastasi, että hän oli ottanut sen naapurin hedelmätarhasta, kysymättä lupaa häneltä. 

Minä selitin hänelle, että hänen aina täytyy kysyä, ennen kuin ottaa mitään ja että hänen täytyy 

viedä se takaisin ja pyytää anteeksi naapurilta. Hän oli haluton tekemään tätä, koska häntä hävetti 

liikaa. Minä kerroin, että on paljon tärkeämpää tunnustaa teko kuin syödä omena. Siispä, Chiara 

vei omenan takaisin naapurillemme ja selitti kaiken hänelle. Sinä iltana, naapuri toi koko 

laatikollisen omenoita sanoen, että sinä päivänä Chiara oli oppinut jotakin hyvin tärkeää.”  

Ghiara osallistui ensimmäiseen tapaamiseen Focolare Liikkeessä syyskuussa 1980, kun hän oli vain 

yhdeksänvuotias. Tällä ryhmällä, erityisesti sen perustajalla Chiara Lubichilla, oli syvällinen 

vaikutus Chiaran elämän. Ryhmä keskittyi hyljätyn Kristuksen kuvaan, keinona selviytyä vaikeista 

ajoista. 

Chiara myöhemmin kirjoitti, että… ”Minä huomasin, että hyljätty Kristus on avain ykseyteen 

Jumalan kanssa ja minä haluan valita Hänet ainoaksi puolisokseni. Minä haluan olla valmis 

toivottamaan Hänet tervetulleeksi, kun Hän tulee. Suosia Häntä ennen kaikkea muuta.”  

Kun Chiara oli tunnollinen opiskelija, hän ponnisteli koulussa ja jopa epäonnistui ensimmäisenä 

lukiovuotenaan. Häntä kiusattiin usein koulussa hänen vahvojen uskomustensa takia ja hänelle 

annettiin lempinimi ”Sisar”. 

Chiara sai useita hyviä ystäviä, usein hän oli myöhään yöhön kahvilla heidän kanssaan. Hän myös 

nautti normaaleista teinien harrastuksista, kuten popmusiikin kuuntelusta, tanssimisesta ja 

laulamisesta. Chiara oli myös aktiivinen tenniksen pelaaja, hän myös nautti patikoinnista ja 

uimisesta. 

Kesällä 1988, kun hän oli kuudentoista, hänellä oli elämää muuttava kokemus Roomassa Focolare 

Liikkeen kanssa. Hän kirjoitti vanhemmilleen, ”Tämä on hyvin tärkeä hetki minulle: kohtaaminen 

Hylätyn Jeesuksen kanssa. Ei ole ollut helppoa omaksua tätä kärsimystä, mutta tänä aamuna 

Chiara Lubich selitti lapsille, että heidän täytyy olla Hyljätyn Jeesuksen puoliso.”  
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Kesällä 1988 Chiara tunsi pistävää kipua olkapäässään pelatessaan tennistä. Aluksi hän ei pitänyt 

sitä minään, mutta kun kipu jatkui, hän kävi läpi joukon testejä. Lääkärit sitten huomasivat, että 

hänellä oli harvinainen ja kivulias luusyövän muoto, osteosarkooma.  

Vastauksena Chiara yksinkertaisesti julisti… ”Se on Sinua varten Jeesus; jos Sinä haluat sitä, minä 

haluan sitä myös.” 

Läpi koko hoitoprosessin, Chiara kieltäytyi ottamasta yhtään morfiinia, niin että hän pystyi 

olemaan tietoisena. Hän piti sitä tärkeänä, että hän tietäisi sairautensa ja kipunsa niin, että pystyisi 

uhraamaan kärsimyksensä. Hän sanoi… ”Se vähentää minun selväjärkisyyttäni ja minä voin tehdä 

vain yhden asian nyt: uhrata kärsimykseni Jeesukselle, koska minä haluan jakaa niin paljon kuin 

mahdollista Hänen kärsimyksistään ristillä.”  

Ollessaan sairaalassa, hän otti aikaa mennäkseen kävelyille masennuksesta kärsivän potilaan 

kanssaan. Nämä kävelyt olivat hyödyllisiä toiselle potilaalle, mutta aiheuttivat Chiaralle suuria 

kipuja. Hänen vanhempansa usein rohkaisivat häntä jäämään lepäämään, mutta hän 

yksinkertaisesti vastasi… ”Minä voin nukkua myöhemmin.”  

Yksi hänen lääkäreistään, tohtori Antonio Delogu, sanoi… ”Hymynsä ja silmiensä valon kautta hän 

näytti meille, että kuolemaa ei ole, vain elämä on.” 

Ystävä Focolare Liikkeessä sanoi… ”Aluksi me ajattelimme, että vierailemme hänen luonaan 

pitääksemme hänen mielensä korkealla, mutta hyvin pian me ymmärsimme, että itse asiassa, me 

olimme niitä, jotka tarvitsimme häntä. Hänen elämänsä oli kuin magneetti, joka veti meitä hänen 

luokseen.” 

Chiara piti mielensä korkealla, vaikka kovat kemoterapiahoidot aiheuttivat hänen rakastamiensa 

hiusten lähtemisen. Kun hiuskiehkura lähti, Chiara yksinkertaisesti tarjosi sen Jumalalle sanoen… 

”Sinulle Jeesus”. Hän myös lahjoitti kaikki säästönsä ystävälle, joka oli menossa tekemään 

lähetystyötä Afrikkaan. Chiara kirjoitti hänelle… ”Minä en tarvitse tätä rahaa enää. Minulla on 

kaikkea.”  

Auttaakseen vanhempiaan elämään hänen kuolemansa jälkeen, Chiara teki ravintolaan 

pöytävarauksen Ystävän Päiväksi sen jälkeen, kun he kieltäytyivät lähtemästä hänen vuoteensa 

vierestä. Hän myös käski heitä olemaan tulematta takaisin ennen puolta yötä. Hän kirjoitti myös… 

”Pyhä Joulu 1990. Kiitos kaikesta. Hyvää Uutta Vuotta”, joulukorttiin ja kätki sen 

kirjoittamattomien sekaan, että hänen äitinsä löytäisi sen myöhemmin. 

Kun hän kävi läpi kivuliaita lääketieteellisiä toimenpiteitä, Chiaran luona kävi nainen… ”Kun 

lääkärit alkoivat suorittaa tätä pientä, mutta aika vaativaa toimenpidettä, nainen, jolla oli hyvin 

kaunis ja valovoimainen hymy, tuli sisään. Hän tuli minun luokseni ja otti minua kädestä ja hänen 

kosketuksensa täytti minut rohkeudella.”  

” Samalla tavalla kuin hän tuli, hän katosi, enkä minä enää voinut nähdä häntä. Mutta minun 

sydämeni täyttyi suunnattomalla ilolla ja kaikki pelko katosi minusta. Sillä hetkellä, minä 

ymmärsin, että jos me olemme aina valmiita kaikkeen, Jumala lähettää meille monia merkkejä 

Hänen rakkaudestaan.”  

( Clare ) Vau. Tuo kuulostaa siltä kuin joku Suuresta Todistajien Pilvestä tuli vierailemaan hänen 

luokseen ja välitti armoa hänelle.  
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Chiaran usko ja mieli ei koskaan huvennut, vaikka syöpä jätti hänet liikuntakyvyttömäksi ja 

tietokonekerroskuvaus näytti, että kaikki toivo elpymisestä oli mennyt. Vastauksena hän 

yksinkertaisesti sanoi… ”Jos minun täytyisi valita jälleen kävelemisen ja taivaaseen menemisen 

välillä, minä en epäröisi. Minä valitsisin taivaan.” Heinäkuun 19.päivänä 1989, Chiara melkein kuoli 

verenvuotoon. Hänen uskonsa ei horjunut, kun hän sanoi… ”Älkää vuodattako minun vuokseni 

enää kyyneleitä. Minä menen Jeesuksen luo. Minun hautajaisissani minä en halua ihmisten 

itkevän, vaan laulavan koko sydämestään.” 

 Kardinaali Saldarini kuuli Chiaran sairaudesta ja vieraili hänen luonaan sairaalassa. Kardinaali kysyi 

häneltä… ”Valo silmissäsi on loistava. Mistä se tulee?” Chiara yksinkertaisesti vastasi, ”Minä yritän 

rakastaa Jeesusta niin paljon kuin minä pystyn.” 

Ennen kuin hän kuoli, hän kertoi äidilleen… ”Voi, Mamma, nuoret ihmiset… nuoret ihmiset… he 

ovat tulevaisuus. Katsohan, minä en voi juosta enää, mutta kuinka minä haluaisin välittää heille 

soihdun, kuten Olympialaisissa! Nuorilla ihmisillä on vain yksi elämä ja on vaivan arvoista käyttää 

se hyvin.” Kun Chiara tajusi, että hän ei tulisi paranemaan, hän alkoi suunnittelemaan ”häitään” 

(hautajaisiaan) yhdessä äitinsä kanssa. Hän valitsi musiikin, laulut, kukat ja luettavat Messua 

varten. 

Hän halusi tulla haudatuksi ”hääpuvussaan” valkeassa mekossa, jossa oli pinkki vyötärö, koska 

hänen kuolemansa tekisi mahdolliseksi hänen tulla Kristuksen morsiameksi. Hän kertoi äidilleen… 

”Kun valmistelet minua, Äiti, sinun täytyy sanoa itsellesi, ”Chiara Luce näkee nyt Jeesuksen.” 

Viimeisinä tunteinaan, Chiara teki lopullisen tunnustuksen ja vastaanotti Ehtoollisen. Hänen 

perheensä ja ystävänsä rukoilivat hänen kanssaan. Chiara Badano kuoli klo 4 aamuyöllä, 7. 

lokakuuta, 1990. Hän kuoli ja hänen vanhempansa olivat hänen vuoteensa vierellä. Hänen 

viimeiset sanansa olivat… ”Hei hei, Äiti, Ole onnellinen, koska minä olen.” 

Kaksi tuhatta ihmistä osallistui hänen hautajaisiinsa; pormestari Sassello sulki kaupungin, niin että 

ihmiset pystyivät osallistumaan. 

 

 

619. Jeesus sanoo… Minä lähetin hänet! Chiaran Vierailu & Lohduttavat Sanat 

 
JEESUS SANOO… MINÄ LÄHETIN HÄNET. CHIARAN VIERAILU & LOHDUTTAVAT SANAT 

Jeesuksen ja Chiaran sanoja Sisar Clarelle, 25. Huhtikuuta, 2018. 

Clare aloitti… Herra Jeesus, kiitos Sinulle pyhimyksellisestä sielusta, jonka Sinä toit meille 

harkittavaksi. Minä luulen, että me kaikki tunnemme itsemme tuomituiksi ja näemme itsemme 

kykenemättöminä saavuttamaan tavoitettamme. Pyydän, auta meitä olemaan hätkähtämättä ja 

tuomitsematta itseämme, vaan tunnustamaan sen, että meissä on vara parantaa itsemme 

kieltämistä, ristiemme nostamisessa ja Sinun seuraamisessasi. Amen.  

Siispä, kun tulin rukoushetkeen tänä iltana ja pääsin ylistykseen, minä luulin, että näin Chiaran 

hengessä pitelevän minun oikeaa kättäni, Jeesus vierellään. Siispä, minä sanoin… ”Onko Jeesus 

sinun Herrasi?” 
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Hän vastasi… ”Jeesus on Minun Herrani, Minun Jumalani ja Minun kaikkeni.” 

No niin, minun kokemuksellani, minä en ole koskaan kuullut demonin tekevän sitä tunnustusta; ne 

ovat aina, ehdottomasti, polkeneet jalkaa närkästyneesti, sanoen rumalla äänellä… ”EI! HÄN EI OLE 

MINUN HERRANI!”  

Chiara alkoi puhumaan… ” Älä ruoski itseäsi, Äiti. Niin paljon on sinulle vielä mysteeriä. Mutta minä 

rohkaisen sinua omaksumaan Hänen tahtonsa koko sydämestäsi ja olemaan vakuuttunut Hänen 

Uskollisuudestaan – sillä paljon kunniaa tulee tästä parantamisesta. Taivas ei millään muotoa 

johtaisi sinua harhaan näinä mitä vaikeimpina hetkinä ja johdattaisi muita harhateille. Se mitä Hän 

on kertonut sinulle, mitä Hän on sanonut, tulee varmasti tapahtumaan. Sinun täytyy olla voimakas 

ja uskollisesti uskoa Hänen lupauksiinsa sinulle.” 

” Kuten sinä olet usein sanonut tänään… ”Ei kaikkia kutsuta kuolemaan 18 tai 22 vuoden iässä, 

kuten monet Pyhimyksistä on.” Sinua ei ole kutsuttu kuolemaan ollenkaan, mutta ei pelon takia, 

vaan Jumalan tarkoituksia varten – kuinka hätkähdyttäviä ja epätavallisia ne ovatkaan.” 

” Sinun ainoa kutsusi on kuolla itsellesi – ja usko minua, se on suuri asia, erityisesti sinun 

tapauksessasi. Mutta älä ole huolissasi. Se on pitkä matka monine vauvan askelineen ja sinä 

edistyt. Ajoittain sinusta näyttää, että sinulle tulee takapakkia, mutta se on vain harhakuvaa. 

Ajoittain on uudelleen harkinnan paikka, niin voit astahtaa taaksepäin ja nähdä, kuinka pitkälle 

olet tullut, sitten menet eteenpäin energisempänä ja ratkaisu, jonka päätät, että sinä tulet 

tekemään sen, koska Hän asuu sisälläsi ja on sinun kanssasi jokaisella mahdollisella tavalla. ” 

( Clare ) Vain sivuhuomautuksena tässä, kun hän sanoi sen – minä olin ihmettelemässä. ”Kuinka 

hän tietää kaikki nämä asiat?” Ja minä oivalsin, että Taivaassa kaikki on selkeää ja selvää kaikille 

muille. He katsovat sinuun ja he tietävät jo kaiken sinusta. Se on silmän räpäyksellistä, koska Pyhä 

Henki tunkeutuu kaikkeen. Eikä ole lihaa, joka tulisi esteeksi. Eikä siellä ole demoneita johtamassa 

teitä harhaan! 

Chiara jatkoi… ” Minua pyydettiin vierailemaan teidän molempien luona, koska sinä kärsit paljon, 

kuten minäkin kärsin ja sinä olet tuonut kunniaa Herralle Jeesukselle jakamalla minun 

todistajanlausuntoni. Ja siitä minä kiitän sinua suuresti.” 

” On niin paljon nuoria ihmisiä, Äiti, joilla ei ole aavistustakaan, miten elää pyhää elämää. He 

katsovat entisajan pyhimyksiä ja sanovat… ”Se oli silloin, mutta nyt ovat modernit ajat. Se ei ole 

sama.” Minä olen eri mieltä, nuoret; se on aivan sama. Kärsimys ja pitkämielisyys ovat yhä hyvin 

suuria tekijöitä modernin ihmisen elämässä. Ja siitä syystä, minut valittiin elämään ja kuolemaan 

valkoisena marttyyrinä (=marttyyrius ilman väkivaltaista kuolemaa) – todistamaan Jeesuksen 

voimaa muuttaa sieluja, kunnes maailmassa ei ole mitään heille ja he mielissään ylösnousevat 

Hänen käsivarsilleen, jättäen kaiken maailmassa taakseen.”  

” Se oli hyvin, hyvin vaikeaa minun äidilleni ja isälleni. He olivat aika suunniltaan, että nyt kun 

heidän ainoa lapsensa, jota he rukoilivat ja odottivat, otettaisiin heiltä pois. Tämä oli kestämätöntä 

kipua, kunnes Herran rakkaus tuli mukaan ja syleili heitä, tehden myös heistäkin pyhimyksiä. Kuten 

sinä olet usein huomioinut, Maria uhrasi poikansa meidän puolestamme – ja se myös on 

musertavaa.”  

Minä haluan rohkaista sinua pysymään uskollisena Hänen lupauksilleen teille MOLEMMILLE, sillä 

Hän varmasti tekee niin kuin Hän on sanonut tekevänsä. Minä rakastan sinun Kanavaasi ja minä 
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tulen varmasti lähettämään sinun luoksesi sieluja, joiden tarvitsee kohdata pelkonsa ja 

väärinkäsityksensä siitä, kuka Jeesus todella on heille. Näkemiin toistaiseksi. Mutta minä olen vain 

ajatuksen päässä ja minä tuen teitä rukouksillani Isälle. Kaikki tulee olemaan hyvin. Pimeimmät 

tunnit ovat juuri ennen aamunkoittoa. Ja Aamunkoitto on tulossa.”  

( Clare ) No niin, minä jäin jotenkin sanattomaksi siinä vaiheessa ja vain sanoin… ”Kiitos sinulle.”  

” Ole hyvä” … hän vastasi. 

( Clare ) Ja minä sanoin… ”Herra, oletko täällä?” 

( Jeesus ) ” Ja missä muualla Minä olisin? Etkö sinä tarvitse? Etkö sinä juuri vastaanottanut Minut 

ehtoollisella? Enkö Minä suojaa sinua Minun siipieni varjossa? Aina?” 

( Clare ) Vau! Tuo sanoo paljon! Kyllä, kyllä suojaat. Kiitos Sinulle. Mitä minun pitäisi ajatella tästä 

tapaamisesta, Herra? 

 ( Jeesus ) ” Ei se ole sen erilaisempaa kuin se kun tapasit Taivaassa Itan, Mooseksen ja muut. 

Hänen läsnäolonsa Pilvessä ja hänen tarkkaavaisuutensa sinun olosuhteillesi ovat lahja Minulta. 

Maapallolla, niin moni tuntee itsensä yksinäiseksi, vaikka Minä olen antanut Minun Sanani ja se on 

kirjoitettu… Todistajien Pilvi kannustaa teitä ja jopa nostaa teitä Minun Isäni luo, saadaksenne 

menestystä missioissanne.”  

” Ja Minä olen siunattu, Clare, että sinulla on ollut rohkeutta olla kertakaikkisen rehellinen meidän 

Sydänasukkaiden perheemme kanssa, tietäen täysin hyvin, että sinua tullaan vainoamaan ja 

syyttämään väärin näistä tapaamisista.”  

” Totuus on, että on monia Jumalan palvelijoita, joilla on unia ja kanssakäymistä Taivaassa 

olijoiden kanssa, mutta he eivät tohdi sanoa, että tämä on aitoa, oikeaa ja normaalia Minun 

normeillani. He tietävät, että heidät torjuisivat sellaiset ihmiset, joilla on vähän erottelukykyä ja 

jotka tarrautuvat uskonnollisiin tapoihin, ennemmin kuin Totuuteen. ” 

” Mutta ei väliä. Sinä olet ollut uskollinen ja Minä olen mielissäni, huolimatta sinun 

mieltymyksestäsi karamelli Frappucinoon. Todella. Laske alas syyllisyyden tuntosi ja ole rauhassa. 

Lakkaa piiskaamasta itseäsi. Sinä yrität pärjätä ja joskus, kun sielut yrittävät pärjätä, he tarttuvat 

tuttipulloonsa tai peukaloonsa ja vain lohduttavat itseään.” 

” Sinun karamellisi on muuten yksi parhaimmista, joita Minä olen koskaan maistanut.” (Hän 

hymyili.) 

( Clare ) Mieheni sanoo, että se on liian kitkerää… Minä en tee sitä kovin usein. Mutta jos Herra 

pitää 

siitä, hienoa! Minä hymyilin. Hän nosti minun leukaani ja sanoi… 

( Jeesus ) ” Katsohan, Minä sain sinut nauramaan. Minä näen haavat ja stressin, jonka kanssa yrität 

toimia, ja Minä haluan, että sinä tulet lohdutetuksi, ilman syyllisyyttä.”  

” Minun Sydänasukas Morsiameni, nöyrtykää Minun mahtavan käteni edessä ja Minä tulen 

näyttämään teille asioita, joita te ette koskaan uskoneet mahdollisiksi. Teiltä on varastettu, 

Totuuden suojelemisen varjolla – kun todellisuudessa, Totuus on vaihdettu ihmisten vääriin 

johtopäätöksiin, pelkoihin ja muodikkaisiin opinkappaleisiin. Vastustus, jota te saatte muilta, jos 
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omaksutte sen, mitä Minä olen opettamassa teille tässä, tulee olemaan tiiviimpää, uhkaavampaa 

tämänhetkisille ajatuksille ja opinkappaleille modernissa kirkossa.”  

” Teidän ei tule perustaa elämiänne vain terveelle perinteelle yksinomaan, vaan myös Pyhiin 

Kirjoituksiin. Ja on yhä monia pisteitä, jota te ette ole yhdistelleet, paljastaaksenne totuuden siitä, 

mitä todella tapahtuu ympärillänne.” 

( Clare ) Tässä vaiheessa, minä muistin, että Ezekielillä oli kohtaaminen aikaisemmin tänään ja 

minä sanoin… ”Herra, sallitko Sinä hänen vierailla Ezekielin luona aiemmin tänään?” 

( Jeesus ) ” Ei, en sallinut; Minä lähetin Chiaran lohduttamaan häntä hänen huolissaan suojella 

sinua siltä, mitä hän on tuntenut huonona päivänä. Minä lähetin hänet rohkaisemaan ja jakamaan 

hänen kanssaan joitakin samoja asioita, mitä Chiara oli kärsinyt, niin, että Ezekiel ei tuntisi oloaan 

niin yksinäiseksi.” 

( Clare ) Chiara kertoi Ezekielille, että ei suojelisi minua oireiden ja kivun ajoilta. Että hänen pitäisi 

olla kärsivällinen, kun ajoitus on hyvin tärkeää Ezekielin tilassa ja paranemisessa. Ja Chiara oli ollut 

hyvin nolo, kun tiettyjä puhdistus toimintoja oli tehty hänelle. Ja että Ezekiel ei voisi nähdä 

näkökulmastaan, mitä todella on meneillään kaikkien olosuhteitten kanssa, joita hän ja minä 

kärsimme. Myös, että olisi hyvin tärkeätä hänelle uskoa, että Jumala on uskollinen Hänen 

lupauksilleen ja että Chiaran missio elämässä oli hyvin erilainen kuin hänen.  

Minä luulen, että te kaikki muistatte viestit, jotka Herra on antanut minulle koskien sielun ennalta 

määräämisestä ennen syntymää – että heille näytetään mikä heidän elämänsä tulee olemaan ja 

pyytämään heidän suostumustaan. No niin, Chiara tiesi hedelmöityksestään lähtien, mikä hänen 

polkunsa elämässä tulisi olemaan. Hän oli kuitenkin normaali kristitty tyttö, kunnes hänellä oli 

syvällinen kääntymys, kun hän omaksui Hyljätyn Jeesuksen osana opiskelujaan ryhmän kanssa; he 

tunsivat kutsumusta siihen nimenomaiseen omistautumiseen. 

Minun täytyy tunnustaa, että minä olen jo itkenyt Chiaralle… ”Pyydän, rukoile minun puolestani, 

että Isä tulee antamaan minulle enemmän rakkautta Hänen Poikaansa kohtaan ja minä tulen 

oppimaan kuinka kärsiä valittamatta rakkauden lahjana Hänelle.”  

Ja sitten minä ajattelin, ”Tiedättekö. Minä todella haluan koostaa rukouksen hänelle. Jotenkin 

näin… ”Rakas Chiara, sinä voit nähdä nyt sen, mitä me emme voi nähdä. Sinä tiedät meidän 

ponnistelumme siitä, mitä sinä olet havainnoinut. Pyydän, esirukoile meidän puolestamme Isä 

Jumalalle, että me tulisimme rakastamaan ja antamaan itsemme täysin Hänelle sanoen… ”Jos Hän 

haluaa sitä, minäkin haluan sitä.” Ja että me tulemme luottamaan, että Hänen armonsa tulee 

todella olemaan riittävä meille.” 

( Jeesus ) ” Clare, nämä ovat hyviä ajatuksia ja rukouksia. Voit olla varma, että sinun polkusi on 

erilainen kuin hänen ja että Minä tulen siitä huolimatta tekemään sen, mitä Minä olen luvannut 

sinulle. Sinä et ole haukannut enempää kuin voit pureskella. Minä olen aika pitkälle ohjaamassa 

sinun pyyntöjäsi ja vetoomuksiasi.” 

” Sydänasukkaat, teidän tulee käyttää samoja ohjeita hengellisessä maailmassa, kenen tahansa 

vierailijan kanssa, kuin mitä te käytätte Minun kanssani. Pitäkää huoli siitä, että teitä eivät johdata 

harhaan demonit, jotka naamioituvat pyhimyksiksi tai enkeleiksi, kuten niin monille on käynyt. 

Käyttäkää teidän erottelukyvyn työkaluja ja varokaa imartelua ja pelkoa. Nämä ovat kaksi 

manipulointi työkalua, joita kaikkein yleisemmin käytetään, kun yritetään johdattaa teitä harhaan. 
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Testatkaa henget nähdäksenne, ovatko ne Jumalasta. Minä tulen olemaan teidän kanssanne 

tässä.” 

” Ja teille lopuille, jotka ette halua tunnistaa enkeleitä ja taivaallisia vierailijoita, ei ole 

tuomitsemista siinä. Se on teidän valintanne. Ja säilyttäkäämme suhteemme kauneus yhdessä 

ilman minkäänlaista syyllisyyttä.”  

” Mutta kun Minä sanon näin, niin se ei vähennä mitenkään meidän puhdasta suhdettamme, jos te 

kehitätte tätä Hengen lahjaa, toivottaen tervetulleeksi taivaallisen vierailijan ja harjoittaen 

erottelukykyänne Henkiin. Tosiasiassa, tämä ei ole sen erilaisempaa kuin Maapallolla, kun 

toivotatte ystävän tervetulleeksi kotiinne ja keskustelette koettelemuksistanne yhdessä ja 

pyydätte heitä esirukoilemaan Isän edessä teidän puolestanne. Ruumis on todella Yksi, Yhden 

Pään alla. Amen. Amen.” 

 

 

620. Jeesus puhuu Ezekielin Parantumisesta &  

Claren Helpotuksesta & Sana heidän Vihollisilleen 

 
EZEKIELIN PARANTUMINEN… CLAREN HELPOTUS & SANA HEIDÄN VIHOLLISILLEEN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Toukokuuta, 2018. 

Clare aloitti… Kiitos Sinulle, Jeesus, kauniista asioista, joita Sinä teet meidän henkemme, sielumme 

ja ruumiimme hyväksi. Kiitos Sinulle aviomieheni terveyden parantamisesta ja terveydentilan 

kääntämisestä parempaan ja hänen tuomisestaan takaisin aivan partaalta. Kuinka kaunista onkaan 

nähdä hänen elpymisensä. Kiitos Sinulle, minun kallisarvoinen Jumalani! Voi, kuinka minä voin 

kiittää Sinua?  

No niin, rakkaat Sydänasukkaat, antakaa anteeksi minun pitkä hiljaisuuteni. Asiat ovat kääntyneet 

aika lailla parempaan noin neljä päivää sitten ja minä olen odottanut näkeväni, jos se olisi 

todellista ja merkittävää… Ja minä olen ikionnellinen raportoidessani, että se on todellista!! 

Ylistäkää minun Rakasta Jeesustani! Hän ei luovuttanut meitä meidän vihollistemme tahdolle ja 

Ezekiel on tasaisesti toipumassa, saamassa voimaa takaisin, eikä hänellä ole mitään ongelmia 

mahansa ja suolistonsa kanssa. Itse asiassa, kaikki sujuu hyvin sujuvasti, kuin ei koskaan ennen. 

Kävi ilmi, että hänellä oli ollut mini kohtauksia, aivoverenkiertohäiriöitä, päivien ajan ja se aiheutti 

vakavan puutteen puheeseen. Ja se oli karmivaa… Hän ei pystynyt ääntämään selvästi tai 

kontrolloimaan käsiensä ja jalkojensa liikkeitä. Ja mikä tahansa pieni häiriö sai hänet kohtauksen 

omaiseen tilaan. Hänellä oli aivovaurio, mutta se on ollut parantumassa ja nyt hänen puheensa ja 

motoriset taitonsa ovat täysin normaalit. 

Herra paljasti hänelle, että hän oli uudelleen kytkemässä hänen aivojaan, poistaakseen tapahtumia 

hänen  lapsuudestansa, mitkä olivat tehneet hänen persoonallisuudestaan kieroutuneen, kun hän 

kasvoi aikuiseksi. Kuka olisi voinut ajatella, että se, mitä paholaiset suunnittelivat pahaa varten, 

sen Jumala on kääntänyt superhyväksi, antaneet Ezekielille uuden näkökulman itsestään ja 

elämästään ja Taivaasta? 



 
52 

 

Hän on menettänyt hyvät 60 tai 70 paunaa (1 pauna=453 grammaa. 60 -70 paunaa=n.30 kg) ja on 

nahkaa ja luuta… Mutta iloista nahkaa ja luuta! Nukkuu 9 tuntia ensimmäistä kertaa vuoteen, 

nousee auringon noustessa ja käy ulkona nauttimassa upeasta kevään kukinnasta. Leikkii pihalla 

koiran kanssa, petaa oman vuoteensa, ottaa suihkuja. Se on ihmeellistä, todella. Se on aika 

kaunista ja hämmästyttävää. Minä olen niin kiitollinen meidän Herrallemme, kun Hän on täyttänyt 

lupauksensa meille. 

Minä tiedän, että siitä on vain neljä päivää, mutta Herra on myös kertonut, että hän toipuu nyt. 

Mutta se vie aikaa. 

Pyydän, rukoilkaa vihollistemme puolesta. Minä haluan heidän näkevän, että Jumala on todellinen. 

Vaikka he halusivat tappaa hänet – ja tappaa minut – Herra meidän Jumalamme on mahtava ja on 

suojellut meitä. Mutta vielä enemmän kuin sitä, useat ihmiset ovat tulleet parantamis voiteluun ja 

palvelemaan Ezekielin kipujen seurauksena. He laittavat kätensä hänen päälleen ja kipu lakkaa. Ja 

nyt he laittavat kätensä toisten ihmisten päälle myös. Se on hämmästyttävää! Niin monet, jotka 

ovat olleet yhteydessä meidän talouteemme, ovat syvästi vaikuttuneita rukouksesta ja Jumalan 

uskollisuuden tuloksien näkemisestä. Todellakin hänestä on tullut merkki ja ihme monille. Minä en 

koskaan odottanut tätä tapahtuvaksi; se on täysi yllätys. 

 Ezekiel on monta kertaa mennyt verhon läpi, mikä erottaa Pilven ja on nähnyt monia sukulaisia ja 

kokenut monia ihmeitä Taivaassa. Hänellä on paljon materiaalia ja Herra on kertonut hänelle, että 

hän tulee kirjoittamaan kirjoja. Siispä, hän on innoissaan siitä ja jakaa sen teidän kanssanne, kun 

hänen tarmonsa lisääntyy. Hänen suhteensa Herran kanssa on puhjennut kukkaan niin kauniisti, 

että hän istuu huoneessaan ja puhuu ääneen Hänelle - ja kuulee vastauksia. On kuin kaksi ihmistä 

olisi siellä keskustelemassa! Minä en kuule Herran vastaavan hänelle. Minä kuulen hänen puhuvan 

Herralle. Mutta se on niin luonnollista ja niin todellista. Ja niin rentoutunutta. Se on kaunista!  

Kaksi päivää sitten, minä puhuin Herralle peloistani, koska oli kulunut vain kaksi päivää, kun hän oli 

ollut toipumassa. Ja minä sanoin… ”Herra, minä niin kaipaan kiittää ja ylistää Sinua siitä mitä Sinä 

olet tekemässä hänen kanssaan – minä vain pelkään niin että se uusiutuu… Voi Jeesus, Sinä yksin 

tiedät, kuinka minä tunnen. Anna minulle anteeksi minun kärsimyksen pelkoni. Voi, minä toivon, 

että tämä olisi ohi. Herra, auta minut pystyyn jälleen. Minun täytyy keroa teille kaverit, minä olen 

ollut matkalle uupunut. Minä olen vain ollut… en ole voinut keskittyä ja olen ollut hyvin, hyvin 

väsynyt. 

Jeesus vastasi… ” Minä olen juuri tässä kanssasi, itkien kanssasi. Minä tiedän, kuinka sinä tunnet 

itsesi loukatuksi, kuitenkaan Minä en ole jättänyt teitä vihollistenne tahdon varaan. Ei, Minä olen 

vartioinut teitä kuin Minun silmäterääni. Jopa nyt, he juonivat sinua vastaan. ”Kuinka me voimme 

saada Claren? Kuinka me voimme saada heidät?” Mutta heidän menetelmänsä ovat hyödyttömiä 

Minun soturienkeleideni edessä, heidät on nimitetty suojelemaan sinua, Clare.” 

” Nouse ylös, Minun Rakkaani! Nouse ylös ja kävele, hyppele, hyppää, itke ilosta! Sinun on aika 

rakentaa se, mikä on revitty alas. Aivan teidän suhteenne alusta asti. Niin paljon on poistettu teiltä 

molemmilta. Monien pahat aikeet, monien kirousten lisäksi. Hänen tunteensa sinua kohtaan ovat 

muutoksen todistus. Ei sillä, etteikö hän rakastanut sinua tarpeeksi aiemminkin, mutta nyt, hän 

näkee paljon selvemmin kuin koskaan aikaisemmin sen aarteen, mikä hänelle on uskottu. Nyt hän 

tietää, kuin ei koskaan aikaisemmin, teidän yhteisen työnne merkityksen.”  
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” Minä poistan menneisyyden esteitä, niin että te VOITTE työskennellä yhdessä musiikinteossa. 

Monet asenne esteet on poistettu; monet. Teidän vihollisenne olivat laittaneet ne teidän eteenne, 

mutta Minä kaipaan nähdä teidän luovan yhdessä. Minä kaipaan nähdä sinun onnellisuutesi, Clare, 

että sinun aviomiehesi on viimeinkin samassa veneessä sinun musiikkisi kanssa, minkä Minä olen 

luonut sinulle tehtäväksi.” 

( Clare ) No niin, tuo on mielenkiintoinen huomio. Ezekiel on aina ollut halukas auttamaan minua, 

mutta aina on tullut joku este. Tiedättehän, me olemme olleet keskellä nauhoitusta yhdessä ja 

asioita vain tulee. Hän sairastuu. Tai väsyy yhtäkkiä. Tai joku hätätilanne keskeyttää. Minä 

tarkoitan, että niin monia esteitä meidän yhdessä työskentelymme edessä.  

Ja minä olen luottavainen nyt, kun Herra on suojaamassa meitä Hänen enkeleidensä kanssa ja me 

tulemme kykenemään menemään eteenpäin ja tekemään musiikkia yhdessä. Ja hän rakastaa niin 

huilua! Hän rakastaa, kun minä soitan huilua – hän rohkaisee minua niin paljon sen kanssa. Siispä, 

minä olen todella innostunut näkemään, mitä me tulemme tekemään yhdessä. Ja Herra poistaa 

nämä esteet tieltä. Minä olen nähnyt nämä esteet. Minä tiedän, että ne ovat olleet olemassa, 

koska ne ovat todella, todella vaikeuttaneet meitä työskentelemästä yhdessä. 

Me olemme julkaisseet yhden laulun yhdessä… Tyhjät Pelot. Ja hän tekee rokkenrolli osuuden 

laulun lopussa. Ja jopa itse laulu, minä pidän laulun toiseen kertaan laulettavista kohdista, koska se 

on kuin… Minun ääneni murtuu muutamassa kohdassa. Meillä on vain niin paljon tehtävää 

yhdessä. Minä olen hyvin innoissani siitä. Ja sitten minä tavallaan rupesin tietoisesti puhumaan 

Herralle ja minä sanoin… ”Voi, Herra, minun ääneni kuulostaa toivottomalta. Minä tarvitsen 

ihmeen.”  

( Jeesus ) ” Ihmeet tehdään kovalla työllä.” 

( Clare ) Sitten minä tarvitsen ihmeen tehdä työtä kovasti. Minä tarvitsen innoitusta. Minä tunnen 

oloni niin tyhjäksi, niin päämäärättömäksi. Minä tarkoitan, minä tiedän, mikä minun päämääräni 

on, mutta tuntuu kuin minä olisin sen kadottanut. Tai se tulee liian myöhään. Tai minulla on siitä 

vajetta tai minun ruumiini on NIIN väsynyt. Voi, Herra – Sinä tiedät täsmälleen mitä minä 

tarkoitan.  

( Jeesus ) Sinä tarvitset enemmän hedelmiä ja vihanneksia, Clare. Vähemmän viljaa, juustoa, 

rasvaa. Sinä tarvitset dieetin kunnostuksen ja paljon enemmän huomion kiinnittämistä siihen, mitä 

sinä syöt. Ja tietenkin, liikuntaa.” 

( Clare ) Ja kun Hän sanoi sen, minä ajattelin… Jep. Allas. Se on poissa käytöstä juuri nyt. Siispä 

minä sanoin… ”Mutta nyt alla on pois käytöstä.”  

( Jeesus ) ” Sinulla on täysi lasti tekosyitä, että miksi et voisi nousta ylös ja yrittää uudelleen. 

Haluatko, että Minä jätän sinut tähän? Vai aiotko sinä tehdä parhaasi noustaksesi ylös sinun 

mielletystä - kukistumisen ja itsesäälin sängystäsi – mikä on vain harhakuva, johon sinä olet 

sallinut vihollisen sinut kietoa? Sinä olet myös lopen uupunut unettomista öistä ja tunnetasolla 

lopen uupunut hänen kärsimyksensä katselemisesta. Vihollisesi ovat tehneet tämän, Clare, mutta 

sinun ei tarvitse jäädä tähän. Salli Minun vetää sinut pois.” 

( Clare ) Herra, sitä minä haluan koko sydämestäni!  
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( Jeesus ) ” Sinun uskosi horjuu, Minun Rakkaani. Usko, että sinä tulet perimään hyviä asioita 

maassa, sillä totisesti Minä sanon sinulle: Nouse, pikku tyttö, nouse ylös! Anna minulle kätesi.”  

( Clare ) Kun Herra otti kädestäni kiinni, minä näin itseni noin neljä vuotiaana sievässä 

juhlamekossa. Hän nosti minut ja laittoi minut kuumavesialtaan kannelle, niin, että me olimme 

samalla tasolla, kasvokkain Hänen kanssaan. Minulla oli myös vaaleanpunaisista villiruusuista tehty 

kruunu. 

( Jeesus ) ” Sinua on pahoinpidelty tunnetasolla ja sinä olet heikko näistä lyönneistä. Ja sinun 

sydämesi on yhä toipumassa siitä, mitä olet nähnyt Ezekielin sairaudessa. Mutta sinä tiedät 

sydämessäsi, että Minä lupasin sinulle parantumista. Ja se on alkanut ja hän voimistuu päivä 

päivältä. ”  

( Clare ) Jep – eikä hän tarvitse kipulääkitystä!  

( Jeesus ) ” Mutta Minä ymmärrän, että sinä odotat väistämättömältä tuntuvan asian tapahtuvan; 

olosuhteet ovat ehdollistaneet sinut tähän. Mutta Minä kerron sinulle, että sinulla ei ole mitään 

huolehdittavaa. Tämä on ylämäkeen kiipeämistä ennallistamiseen, terveyteen ja uuteen 

varustamiseen hänelle ja sinulle.” 

” Kyllä, hän näkee melko selvästi Hengellisen nyt ja on selvillä siitä, miten moittia vihollisen ääntä. 

Voi, Clare, niin paljon on saavutettu tällä sairaudella – mainitsematta edes sitä mitä olet tehnyt 

sen nuoren parin hyväksi, joiden puolesta sinä esirukoilet. Toodellakin, Ezekielin kärsimys on 

merkinnyt ratkaisevasti heidän tilanteessaan.” 

( Clare ) Ja se on mielenkiintoista. On nuori pari, jotka työskentelevät mennäkseen naimisiin ja 

heitä vastustetaan paljon. Suhteen nuori nainen näki unen. Ei – se ei ollut uni. Hän otti Rhema-

ohjelauseen, ja siinä luki ”Ezekiel”. Ja minä ajattelin, ”No niin, hän oli profeetta…” Enkä minä 

tiennyt mitä kertoa hänelle. Ja sitten minä ajattelin sitä hetken. Ja minä oivalsin… ”Ezekiel rukoilee 

sinun puolestasi, Kultaseni! Hän on tarjonnut paljon kärsimystä sinun puolestasi.” Siispä, se oli 

kaunis vahvistus.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän, että sinä etenet varovaisesti, mutta Minä haluan myös, että sinä katsot 

tulevaisuuteen, jonka Minä olen suunnitellut sinulle, josta Minä en vedä Minun sanaani pois. Jaa 

Rhema-ohjelauseesi.”  

( Clare ) No niin, minä olin juuri herännyt ottamaan jonkun Rhema-ohjelauseen. Ja minä menin 

kokoelmalleni, jossa on noin 800-1000 korttia, joita minä olen kerännyt avoimiin kenkälaatikoihin 

kolmenkymmenen vuoden ajan. Minä suljin silmäni ja vedin muutaman kortin. 

Ensimmäinen oli… ”Menneisyyden epäonnistumisilla, nykyhetken heikkoudella, näillä ei ole mitään 

voimaa sinun ylitsesi, jos laitat täydellisen luottamuksesi Minuun. Minä en petä hyvää tahtoa. ” 

VAU!! Se sattui maaliin, vai mitä?! Toinen oli… ”Unohda eilinen… ryhdy katsomaan vain sitä mitä 

aiot tehdä tänään.” Ja kolmas oli… ”Työstä äänihuuliasi.” Jep. Siinä on ihme. Paljon kovaa työtä.  

( Jeesus ) ” Katsohan, Minä osoitan sinulle mihin suuntaan sinun pitää mennä. Katso eteenpäin, älä 

katso taaksesi. Ne päivät ovat menneet. Nyt on kevätaika, useammalla tavalla kuin mitä voit 

kuvitella. Minä teen uuden asian; Minä tarvitsen sitä, että sinä olet siinä mukana. Tule, Minä tulen 

auttamaan sinua.”  
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” Kaikki alkaa Hengessä, Minun innoitukseni avulla. Ja pian se ilmenee fyysisessä maailmassa ja 

sinä olet taas satulassa jälleen. Minä pitelen sinua pystyssä Minun armollani. Minä ennallistan ja 

rakennan sinua uudelleen, vähä vähältä ja katso mitä ihmeellisiä asioita Minä aikaansain sinun 

aviomiehessäsi? Ihmeellisiä asioita, joita hän näkee ja kuulee, ilo hänen hyvin avoimesta ja 

selkeästä suhteestaan Minuun. Ja hänen syvällisesti lisääntynyt rakkautensa ja arvostuksensa 

sinua kohtaan. On niin monia naisia, jotka kaipaavat sitä, mitä Minä hänessä olen sinulle antanut. 

Sinulla on paljon riemuittavaa, Clare. Jatka maailman, presidenttinne, lapsikaupan uhrien, Kanavan 

ja vihollistesi puolesta rukoilemista. Vihollisesi erityisesti tarvitsevat rukousta, sillä jälleen kerran, 

he ovat epäonnistuneet.” 

 ” Ehkä he nyt heräävät sille mahdollisuudelle, että Saatana on valehdellut heille eikä heillä ole 

valtaa teihin, paitsi mitä Minä sallin Minun tarkoituksiani varten. Kun he näkevät tämän, he tulevat 

varmasti kyselemään, miksi Saatana on Minun alamaiseni. Minä tahdon kertoa heille, että he ovat 

eläneet elämään kauhussa ja pelossa, kun he voisivat elää sitä ilossa – ja Minä suojelisin heitä, 

voimaannuttaisin heidät tekemään asioita, joista he ovat pystyneet vain unelmoimaan. Niin paljon 

katkeruutta, niin paljon epäonnistumista.”   

” Rakkaat sielut Saatanan palveluksessa, ettekö te ole väsyneitä tyhjiin lupauksiin ja 

epäonnistumisiin? Ettekö te kyseenalaista, miksi te olette niin rajoittuneita ja turhautuneita? Te 

tiedätte, että toisten kukistaminen avaa teidät sille, että teidän vihollisenne kukistavat teidät. 

Mutta, jos antaisitte elämänne Minulle, Minä näyttäisin teille rakkauden, anteeksiannon, 

kärsivällisyyden ja todellisen kiintymyksen. Minä nostaisin teidät ylös ja varustaisin teidät 

täyttämään unelmanne.”  

” Miksi elää varjoissa, tullen jatkuvasti pelon väijymäksi. Pelon, joka on paljon voimakkaampaa 

kuin te tai teidän noitien kokouksenne? On aina joku voimakkaampi ja mustasukkaisuus provosoi 

kirouksia toisilta. Siispä, näettekö? Mitä enemmän te menestytte, sitä enemmän te olette 

maalitauluina heille, jotka ovat teille mustasukkaisia. Mutta myös tämän universumin lait, joiden 

mukaan teidän täytyy toimia, ovat sidottuja sääntöön, että sitä mitä kylvät, sitä tulet niittämään. 

Siis, te kylvätte kirouksia… ja puolestanne saatte niittää kirouksia. Onko se minkäänlaista elämää, 

elää jatkuvassa pelossa, että joku kiroaa teitä?” 

” Siispä, nyt kun te näette, että te olette epäonnistuneet, ja he ovat menestyneet. Ja niin paljon 

enemmän tehtiin Valtakuntaa varten heidän puhdistamisensa kautta – pyydän, voisitteko te 

harkita? Minä olen hyvä ja rakastava Jumala. Minä loin teidät hyvää varten, en tuhoa, vihaa, 

katkeruutta, pettymystä, vihaa, mustasukkaisuutta ja raivoa varten? Ne ovat kaikki Saatanan 

ominaisuuksia. Ettekö te ole vielä kyllästyneet siihen?” 

” Tulkaa Minun luokseni. Sallikaa Minun puhdistaa teidän menneisyytenne ja antaa teille uusi 

elämä. Minä välitän teistä syvästi ja Minä odotan. Pyydän, tulkaa. Minä odotan teitä.”  

Se oli Hänen viestinsä loppu. Pieni vinkki… Linkki englanninkieliseen Opetukseen Rhema-ohjeiden 

kanssa työskentelyyn ja linkki englanninkielisiin Rhema-ohjeisiin on Youtube-videon alla ja 

nettisivulla. 
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621. Jeesus puhuu Kirouksista,  

Risteistä & EI sanan käytön oppimisen välttämättömyydestä 

 
KIROUKSET, RISTIT & EI SANAN KÄYTÖN OPPIMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMYYS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Toukokuuta, 2018.  

( Clare ) Herra antaa minulle voimaa ja viisautta… Kiitos, Rakas Jeesus, että opetan meille kuinka 

vihollinen toimii ja teet meidät vahvemmiksi joka päivä… Amen.  

Olen painiskellut epäonnistumisen tunteitten kanssa… Voiko kukaan samaistua siihen? Jopa 

rukouksen jälkeen olin niin ladattu turhautumisilla… 

Jeesus aloitti… ” Sinä et ole Minun Epäonnistumiseni. Sinä olet Minun Kuningattareni. Minä 

kunnioitan sinua. Minä rakastan sinua. Minä uskon sinuun ja tämä on vain väliaikainen myrsky 

kansakuntasi hyväksi. Clare, ilman tätä kärsimystä, yhteenlaskettuna kaikkien muiden tällä 

kanavalla ja ympäri maailmaa olevien kokemien kärsimyksien kanssa, me olisimme luisuneet 

sotaan juuri nyt. ” 

” Kyllä, sodanuhkat ovat olleet suuria, jopa juuri nyt. Mutta suurempi on Hän, joka on sinussa kuin 

hän, joka on maailmassa. Ja sinä olet antanut itsesi Minulle ilman ehtoja. Ja Minä tarvitsin tätä 

sinulta, Rakkaani. ”  

( Clare ) Ajattelin jotain, mitä minun ei ehkä olisi pitänyt tehdä ja Hän keskeytti minut… 

( Jeesus ) ” Älkäämme puhuko syyllisyydentunnosta nyt. Puhukaamme siitä mikä on hyvää ja 

oikein. Sinä teet työsi ja sinä teet sen vielä paremmin tulevina viikkoina. Sinä olet osa Kyreneläistä 

Esirukoilijoitten Armeijaa: haluton kärsimään, kunnes Minun Ristini sulous koskettaa sielusi syvintä 

osaa, ja sinun sydämesi on yhdistyneenä Minun sydämeeni työssä mitä on vielä tehtävänä. Sinä 

olet osa heitä, jotka seisovat kuilussa ja kantavat raskaita, sotkuisia ristejä. ” 

” Sinun vihollisesi haluavat sinun ajattelevan, että sinä olet epäonnistuja. He toivovat, että olisit! 

Sitten heidän mestarinsa palkitsisi heidät. Mutta kaukana siitä. Jokainen, joka rakastaa tätä 

Kanavaa, on Kyreneläisessä armeijassa, ja me saamme aikaan parannusta ja heilautamme asioiden 

kulun kuolemasta ja tuhosta neuvotteluihin ja ratkaisuihin, sopimuksiin, lyhyen aikavälin 

ratkaisuihin. Ja estämme kolmatta maailmansotaa etenemästä. ” 

” Rakkaani, sinä olet joutunut niin kauas luottamuksessasi Minuun. Tule takaisin Minun luokseni, 

Clare, ja anna Minun vakiinnuttaa uudelleen sinun vaikutusvaltasi, sinun paikkasi ja sinun arvosi. 

Vihollinen armottomasti vainoaa sinua, sinä uuvut loppuun ja Minä armottomasti suojelen sinua. ”  

” Kuitenkin on aikoja, kuten tämä, jolloin minä tarvitsen sitä syvää, sydän-kärsimystä, että minä 

saan voimavarat riittämään jopa kansojen ja ihmisten välillä. Sinulla ei ole varaa siihen, että 

huomiosi kääntyisi muualle Minusta, kun vietät aikaasi Minun kanssa. ” 

” Minun kallisarvoinen pikku perheeni, kun teillä menee aika hyvin ja yhtäkkiä huomiota pois 

vetäviä asioita tulee joka paikasta ja niitä on pinossa siihen pisteeseen asti, että tunnet, että sinun 

on pakko vastata sähköposteihin, sammuttaa pensaspaloja jne. jne. PUNAINEN LIPPU. Vihollinen 

on kironnut sinut Valtaansa Ottamisella ja Huomion Kääntämisellä. Sydänsuru ja epäonnistuminen 

ja kaikki heikentävät ja lannistavat asiat. Kokoontukaa MINUN luokseni, Minun rakkaat! Tulkaa 
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takaisin rukoilupaikkoihinne ja liottakaa itseänne Minun rakkaudessani ja parannuksessa. Tehkää 

jotain fyysistä päästäksenne eroon stressistä – kuten kävelkää tai uikaa. Kuunnelkaa jotain 

positiivista musiikkia ja JATKAKAA ETEENPÄIN! ” 

” Ilman Minua te olette kuivunut oksa, joka kelpaa vain tuleen. Teidän täytyy tukeutua Minuun. 

Ette voi antaa vihollisen erottaa teitä Minusta, koska näin Hän heikentää sinua. Sinä tiedät kaiken 

tämän, minun rakkaani. Miksi annat heidän tehdä tämän sinulle? Ja se oli retorinen kysymys. Minä 

näen kaiken mitä tapahtuu ja kuinka he ripustavat sinuun kirouksen toisensa perään ja Minun 

rakkauteni polttaa ne pois. Älä lannistu näistä kirouksista, jotka muutan risteiksi ja myöhemmin 

nostan ne hartioiltasi. Pikemminkin, lepää käsivarsillani, Clare. Asettaudu levolle Minun 

käsivarsilleni, tietäen, että sinä olet korkeasti suosittu Minun silmissäni, eikä paha millään muotoa 

tule nujertamaan sinua, koska sinä luotat Minuun. ”  

” Ja siksi he rakentavat ja asettavat ansoja varastaakseen teidän rukoilu aikaanne. He tietävät, että 

teidän vahvuutenne tulee Minulta ja jos he voivat saada aikaan sen siteen heikkenemisen, he 

voivat heikentää teitä. ” 

( Clare ) Herra, minua hämmästyttää se, miten Sinä käytät pahaa hyvään, jos me olemme 

halukkaita olemaan kärsivällisiä ja laittamaan kaiken luottamuksemme Sinuun. 

 ( Jeesus ) ” Ja Minä olen hämmästynyt ja syvästi otettu teidän omistautumisestanne ja 

halukkuudestanne kantaa näitä ristejä. Vaikka ne tuntuvat epäonnistumiselta, ne yksinkertaisesti 

ovat ristejä, jotka Minä olen sallinut, että jonakin päivänä te huomaatte niiden olleen puhdasta 

kultaa – ja sitten ne otetaan pois. ” 

” Minun lapseni, olkaa tietoisia siitä, että paholaiset ovat erittäin älykkäitä, eikä heiltä jää mitään 

huomaamatta. Heiltä ei jää mitään huomaamatta, koska he saavat selkäsaunan, jos heiltä jää 

huomaamatta. Siispä, teidän kaikkien täytyy katsoa suurella valppaudella sitä suuntaa, minne 

olette menossa joka päivä, koska he ovat niin hyviä johdattamaan teitä sivuraiteille – erityisesti 

teille läheisimpien kanssa, ketä te rakastatte – ja teistä tuntuu, ettette yksinkertaisesti pysty 

sanomaan heille ”ei” . ” 

” Minä haluan teidän, jotka jatkuvasti sanotte ”kyllä” – ja kuitenkin se vakavasti verottaa 

suhdettanne Minuun. Minä haluan teidän oppivan käyttämään sanaa ”EI”. Sen ei tarvitse olla 

töykeää. Mutta se voi olla, ” Olen pahoillani, rakkaani, en voi nyt jättää asioita kesken ja tehdä sitä 

sinulle juuri nyt, mutta myöhemmin voin auttaa sinua. ” Tai, ” Sinun täytyy löytää joku toinen, 

kultaseni. Minulla on kädet täynnä tällä hetkellä. Mutta rukoilen puolestasi. ” ”  

” Monta kertaa, vihollinen heittää kehään ongelmia, aiheuttaakseen sen, että teidän täytyy 

puuttua asiaan. Tätä he ovat tehneet Clarelle ja Ezekielille. Clare aloittaa työt, ja he hyökkäävät 

Ezekielin kimppuun. Clare saa sydänsurun kun näkee Ezekielin kärsivän ( kyllä, sydänsuru on kirous 

) ja on kykenemätön tekemään sitä mitä oli suunnitellut tekevänsä sinä iltana. ” 

” Asiat ovat olennaisesti muuttuneet sillä alueella, mutta Minä haluan teidän olevan tietoisia, että 

teitä kytätään ja vaivataan aivan samoilla taktiikoilla. ” 

” Osa tästä on ollut, että Clarelle on opetettu kuinka tulla toimeen vastoinkäymisten kanssa ilman 

että hän menettää asemaansa ja keskittymistään. Tämä on ollut vaikea ja kivulias oppitunti, mutta 

hän on oppinut sen. Nyt Minä haluan teidän ottavan vihjeen häneltä. Näin he pyörittävät teitä. 
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Teillä on aika varattuna; yhtäkkiä saattekin puhelun ja teidän täytyy muuttaa suunnitelmianne. Tai 

niin te luulette. ”  

” On tapoja ilmoittaa sukulaisille ja ystäville, että te ette ole käytettävissä lastenhoitoon tiettyinä 

aikoina päivästä. Ja heidän täytyy vain pärjätä tai muuttaa SUUNNITLEMIAAN. Teidän 

suunnitelmanne kuuluvat Minulle Jumalan Valtakuntaa varten. Suurimmaksi osaksi, heidän 

suunnitelmansa kuuluvat heille, maailmalle ja maailman valtakunnalle. Näin Saatana saa teidän 

tekemään kompromisseja ja menettämään perustustanne. ”  

” Älkää antako hänen päästä kuin koira veräjästä. Ennemmin tai myöhemmin, he tulevat 

huomaamaan, että te kuulutte Minulle ja että he tulevat Minun jälkeeni. Se on kivulias ja haastava 

tapa saada elämänhallintanne takaisin, mutta teidän täytyy arvioida, kuinka paljon teidän 

suhteenne Minuun merkitsee teille. Ja mitä pidemmälle lykkäätte sitä, sitä enemmän menetätte 

perustustanne. Pyhää perustusta. ” 

” Kuunnelkaa tarkkaan Minua, Minun Ihmiseni, ja älkää antako maailman varastaa meidän 

suhdettamme. Pysytelkää lähellä sydäntäni ja pidelkää kiinni lujasti. Jos tutisette ja kiemurtelette 

päästäksenne vapaaksi, Minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin antaa teidän mennä. Sen tähden, 

olkaa valppaita, Minun rakkaat. Olkaa valppaita ja rukoilkaa Claren ja Ezekielin ja heidän 

henkilökuntansa puolesta. Vihollinen todella vihaa heitä. ” 

 

 

622. Pastorin kirje Clarelle & Jeesuksen vastaus pojalleen 

 
PASTORIN KIRJE CLARELLE & JEESUKSEN VASTAUS POJALLEEN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Toukokuuta, 2018. 

Clare aloitti… No niin, rakas Perhe, minä haluan jakaa kirjeen kanssanne. Se on pastorilta, jota 

vihollinen kiusaa epäonnistumisilla. Ja jos Herra sallii sen, siihen on hyvä syy, mutta se ei aina tee 

sitä helpommaksi. Rob kirjoitti minulle itkien apua. 

Hän aloitti… ” Minulla ei ollut tarkoitus antaa itsestäni niin epävakaata vaikutelmaa 

kommentissani. Minulla vain on ollut aalto aallon jälkeen sairautta, paniikkia ja lannistamista. On 

hyvin vaikeaa elää, kun on koko ajan sairaana. Kun voin hyvin, tunnen olevani kuin raketti. Mutta 

minulla on niin monia selittämättömiä terveysongelmia, että tuntuu kuin menettäisin järkeni. 

Puhumattakaan siitä, että kun menen kirkkoon viikolla, minulla on hirveitä paniikki kohtauksia ja 

hermoni ovat loppu. Minä tunnen joka äänen ja paukahduksen kuin maanjäristyksen. ”  

” Minä olen kaikki, mitä minun pojillani on, ja olen vain 39 vuotias. Mutta ollakseni rehellinen, 

joinakin iltoina ihmettelen, että kuolenko unissani. Minä tiedän, että sen täytyy olla demonista… 

se ei ole luonnollista sairautta. Ei vain monikertaisia paniikki kohtauksia ja syvää yksinäisyyttä, 

vaan suunnaton stressi, ne vaativat veronsa. ” 

” Tässä on myös fyysinen puoli, kehoni lämpenee sisältäpäin ja kämmenet ovat kuin tulessa. 

Päässä tuntuu painetta ja migreeneitä on ollut viikoittain. Olen myös nähnyt unia, että lääkäri 

kertoo, että minä tulen kuolemaan. Että minulla on viimeisen vaiheen syöpä. ”  
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” Useammin kuin kerran, unet ovat eläväisiä. Ja minä käytän sitomisrukousta. Minä olen 

kauhuissani kuolemisesta ja joutumisesta Helvettiin. Minä olen kauhuissani, että jotakin tapahtuu 

minun pojille, tai että en ole paikalla huolehtimassa heistä. Minä vain luhistun paineen alla. Tällä 

tavoin tunteminen vihastuttaa ja ärsyttää minua koko ajan, ja minun elämän laatuni on niin huono 

ja se vaikuttaa minun poikiini ja he ansaitsevat parempaa kuin sairaalloinen, ärsyyntynyt, vihainen 

isi. ” 

” Olen tullut pitkän matkaa Herran kanssa, mutta kamppailen yksinäisyyden kanssa ja toisinaan 

lankean itse-nautintoon. On niin vaikeaa mennä täydellä höyryllä eteenpäin Herran puolesta, kun 

en pysty kuulemaan Häntä tai viettämään aikaa Hänen kanssaan ja minä olen häpeissäni koko ajan 

– siis minä vältän myöskin Rhemoja, ohjelauseita, koko ajan. ”  

” Pelkään niin paljon lääkäreitä, että en edes halua mennä sinne enää. Siitä on kaksi vuotta, kun 

olen käynyt. Viimeisimmäksi, minulla on ollut keuhko vaivoja. Se alkoi kaksi päivää sitten, ja tuntuu 

kuin ne olisivat tulessa, joten olen panikoinut. Pyysin apua, koska pelästyin niin, enkä halua kuolla. 

En haluaisi vaivata sinua, mutta minä olen kuunnellut nyt kolme vuotta, enkä tiedä mitä muuta 

tehdä. ” 

” No niin, tiedän, että tämä oli erittäin pitkä vastaus, mutta jos vain voisin lopettaa panikoimisen ja 

tuntea oloni paremmaksi, voisin saada aikaiseksi niin paljon enemmän Valtakuntaa varten. Lisäksi, 

tarvitsen Herran lähelleni ja olen varma, että Hän on lopetellut asiat kanssani. No niin, kiitos sähkö 

postista. Se teki tästä kauheasta päivästä hieman paremman. Pyydän, kerro Jeesukselle, että 

rakastan Häntä ja olen pahoillani, että olen laiminlyönyt Hänet. ” 

( Clare ) Siihen hänen kirjeensä loppui. ” Jeesus, onko Sinulla hänelle sanaa? ” 

Jeesus aloitti… ” Pidä kiinni rakkaasta elämästä, Minun Poikani. Pidä Minusta kiinni kaikella mitä 

sinulla on. Tätä ei jatku ikuisesti. Minä todellakin olen puhdistamassa vanhaa tehdäkseni tilaa 

uudelle. Nöyrry näiden koettelemusten närkästykselle USKOLLA, että Minä olen sallinut ne sinun 

hengellisen kasvusi vuoksi. Älä häpeä jakaa kamppailujasi seurakuntasi kanssa. Heidät täytyy 

järkyttää ulos omahyväisestä kristillisyydestä ja palauttaa todellisuuteen. Paholainen taistelee 

pitääkseen kiinni, ja se mitä sinä käyt läpi, sinun katraasi myös käy läpi. Siis, sinä tasoitat tietä. Ja 

miten sinä käsittelet koettelemuksiasi, niin hekin käsittelevät omiaan. ” 

” Minä pyydän sinua johtamaan, ei murskautumaan unholaan – mutta olemaan rehellinen 

hyökkäyksistä ja nousemaan niiden yläpuolelle USKOLLA, että Minä olen sinun kanssasi, enkä salli 

sinua testattavan yli kykyjesi. Sinä et tiedä kykyjäsi, ennekuin saavutat loppusi. Ja koska Minä 

jatkuvasti tuen sinua, ”loppusi” alla on aina turvaverkko. ” 

 ” Nouse ylös ja tiedä, että Minä olen sinun kanssasi. Kokoa luotetut rukoussoturisi yhteen ja ole 

rehellinen heille. Anna heidän tukea sinua rukouksilla ja paastoamalla ja ÄLÄ MISSÄÄN 

TAPAUKSESSA OTA VASTAAN SANAA, ETTÄ MINÄ OLISIN TYYTYMÄTÖN SINUUN. VALHE, VALHE, 

VALHE. Minä olen erittäin tyytyväinen sinuun, ja siksi Minä valmistelen sinua seuraavan tason 

papintoimeen. Mutta ensiksi, vanhan hapatuksen täytyy tulla ulos. Ja mitä siihen tulee, siinä täytyy 

nöyrtyä paljon. ” 

” Minä en ole järkyttynyt sinun lankeamisten takia. Mieluummin, Minä annan ne anteeksi ja 

pitelen sinua oikeasta kädestä auttaakseni sinut ylös jälleen. Ihmiset, jotka ajattelevat, että tämä 
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on nuhtelua, ovat ymmärtäneet väärin Minun tieni. Mieluummin, Minä karsin sinua, niin että sinä 

voisit tuottaa enemmän hedelmää. ” 

 

 

623. Jeesus sanoo… Keskittykää siihen, mikä on tärkeää, Minä johdatan teidät 

Kaavamaisesta ajattelusta, joten pohdiskelkaa näitä Totuuksia 

 
MINÄ JOHDATAN TEIDÄT KAAVAMAISESTA AJATTELUSTA, JOTEN POHDISKELKAA NÄITÄ 

TOTUUKSIA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Toukokuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ” Minä en halua, että olet niin kovin ymmällään. Se ei ole mitään maailmaa 

kaatavaa, vain vaikeaa – ja kuten aina, sinä tulet navigoimaan sen läpi. Menestyksekkäästi. Clare, 

Minä olen kuullut sinun katumuksesi ja toivottomuuden tunteesi. Sinä olet vain ihminen. Kun 

nämä kiusaukset hyökkäävät kimppuusi ja sinä lankeat, sinä olet kuin loputkin ihmiskunnasta – et 

parempi, et huonompi. Ja sinä kärsit traumaperäisestä stressihäiriöstä. Siksi sinä itket niin helposti. 

” 

” Mutta Minä olen suojannut sinut ja koko sinun perheesi. Jokaikinen heistä on niin kallisarvoinen 

Minulle. Minä vartioin heitä kuin silmäterääni. Sinä olet jo käynyt heidän kanssaan läpi niin paljon 

tragediaa – Minä en voisi tehdä kevätajasta katkeraa sinulle. ” 

” Kun Minä sanon, että sinä olet kuin loput ihmiskunnasta, sinä ryntäät lohtua saadaksesi 

lähimmän asian luo, kun tunnet olevasi alavireessä. Ja kun olet päässyt yli tästä – ja sinä tulet 

pääsemään yli tästä – silloin seisot taas tukevalla maaperällä. Minä tiedän, että sinuun kipusi ja 

haavoittuvaisuutesi kaikesta tästä. Minä ymmärrän tämän koettelemuksen syvyyden, jonka olet 

miehesi kanssa kestänyt, paljon paremmin kuin sinä. Ja Minä vakuutan sinulle – tämäkin tulee 

menemään ohi. ”  

” Sinä koet vähän niin kuin pimeää yötä juuri nyt. Älä vaivu epätoivoon. Tämäkin tulee menemään 

pian ohi. Se mitä Minä tarvitsen sinulta, on johdonmukaisuus ja uskollisuus. Äänesi mukaantulo on 

kivuliaan hidasta, koska muut asiat vetävät huomiotaan puoleesi jatkuvasti. Jotkut ovat 

tarpeellisia; jotkut eivät ole. Mutta Minä haluan sinun tietävän, että tämäkin tullaan poistamaan 

sinun kipeästä sydämestäsi. Työskentele vain niin lujasti kuin pystyt nesteytyksessä ja 

harjoittelussa. Harjoittelu tekee täydelliseksi! ” 

” Minä kaipaan nähdä sinun tekevän, sitä mitä on sydämessäsi, ja sinulla on ollut valtava vastustus. 

Mutta sinä tulet päivä päivältä siitä yhä tietoisemmaksi, mikä sekin vie aikaasi myös. Se mikä pitää 

vielä lisätä tietoisuuteen, on tietoinen päätös mennä eteenpäin joissain asioissa ja hylätä muut 

asiat, sen eduksi, mikä on kaikkein tärkeintä. Minä näen, että teet sitä, mutta haluan sinun tekevän 

sitä enemmän. ” 

” Musiikki on tärkeää. Rukouksen ja erityisen aikasi aviomiehesi kanssa, niiden tulisi täyttää päiväsi 

ylipäätänsä. Ja Minä tarkoitan täyttää sen. ”  
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( Clare ) Siinä vaiheessa Hän lakkasi puhumasta ja otti minut käsivarsilleen ja alkoi keinumaan 

kanssani edestakaisin. 

( Jeesus ) ” Sinä et vain näe niitä syviä, syviä haavoja, jotka aiheutuivat hänen sairautensa aikana. 

Ja ne ovat todella vaatineet veronsa sinusta fyysisesti, henkisesti ja mentaalisesti. Mutta Minä 

muutan tilanteen sinun eduksesi ja parannan sinut. Ja saanko Minä sanoa? Sinä tulet olemaan 

parempi kuin uusi, kun Minä olen lopettanut? ”  

” Joitain asioita ei voi sanoa sanoilla, vaan ainoastaan halauksilla. Minä rakastan sinua sellaisena, 

kuin sinä olet; täynnä vikoja. Minä annan sinulle anteeksi. Mutta Minä pyydän sinua ajattelemaan 

enemmän sydämellä, kun on kyse köyhille antamisesta. Pärjätkää vähemmällä, mutta hoitakaa 

perusasiat. ”  

” Sinua niin haluttaa mennä siihen tilaan, jossa olit, kun olit Analominkissä, Pennsylvaniassa. Kun 

olit niin kovin köyhä ja onnellinen, kun sinulla oli vain Minut. Kyllä, Minä ymmärrän. Minä haluan 

sinun kokevan sen nyt. Mutta ymmärrä että et voi mennä takaisin. Sinun täytyy mennä eteenpäin, 

toteuttaen menneen oppeja. Ja Minä tulen suomaan sinulle sen vapauden ilot, joita tunsit 

omaksuessasi pyhän köyhyyden – vapaana niin monista asioista, joista pitää tai ei ja haluta tai ei. ”  

” Mutta tämä on prosessi – hyvin pieniä paloja kerrallaan. Älä ryhdy talon tyhjennys projektiin, se 

olisi niin häiritsevää. Sen sijaan, vähennä tavaroita sitä mukaa, kun näet niitä, ja pysyttele ennen 

kaikkea keskittyneenä laulamiseen ja musiikkiin. ”  

” Niillä osa-alueilla, jotka koskevat sinua, Minä suojelen sinua epäoikeudenmukaisilta olosuhteilta. 

Vihollisleiri on jo kärsinyt monia tappioita. Ja saanko Minä sanoa, että on ollut tiettyä 

pidättyväisyyttä siinä, kuinka paljon hyökkäyksiä sinua kohtaan tulee. Minun palvelijoitteni 

kimppuun hyökkäämisestä on jälkiseurauksia, tiedäthän. ” 

” Rukoile heidän puolestaan. Jotkut makaavat kuolleina, jotkut haavoittuneina. Ja Minun sydämeni 

haluaa heidän luopuvan pimeydessä elämisestä ja heidän tulevan Valoon ennallistettaviksi siihen 

täyteyteen, jonka Minä tarkoitin heille hedelmöityksessä. Kauneutta ja elämän, jonka he eivät 

koskaan voineet kuvitella olevan niin hyvää. Siispä, pyydän, muista rukoilla heidän puolestaan 

suurella hellyydellä. ” 

” Clare, Minä olen hyvin tyytyväinen sinuun. Minä ymmärrän ne paineet, joiden alla sinä olet ollut. 

Minä olen tässä lohduttamassa sinua, Minun Rakkaani, koska sinun sydämesi on Minua varten. 

Jopa Paavali kärsi samoista sydämen ja mielen kärsimyksistä, ja hänellä oli oma tapansa etsiä 

lohtua vaikeina aikoina. Maapallolla ei ole yhtään, jonka ei tarvitsisi ottaa kupillista viileää vettä 

matkoillaan tämän ankaran ja näännyttävän maailman halki. ” 

” Te olette kaikki vain ihmisiä. ” 

 ” Ja te, Minun rakkaat Sydänasukkaat, ymmärtäkää – hän ei ole mikään hengen jättiläinen. Vain 

pikku tyttö, jonka käsi on tiukasti ujutettu Minun käteeni. Hän hyökkää kimppuun aivan kuten 

tekin. Hän hamuaa suklaata, aivan kuten tekin. Ja te kaikki olette niin samalla tavalla varustettuja 

kiusauksilla, niin että Minun näkö kohdastani ja Suuren Pilven näkökohdasta katsottuna, te kaikki 

olette perhettä. Minun perhettäni. Lapsia kasvamassa kypsyyteen, kohdaten tämän maailman 

erämaan. ”  
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” Ja kun Minä sanon erämaan, en tarkoita kauniita paikkoja, jotka ovat tutkimattomia. Minä 

tarkoitan tätä Maapalloa, sen kulttuureita, sen demoneiden asuinpaikkoja – kehottomia tai 

kehollisia, kuten demoni-avaruusolioilla on. He EIVÄT ole perhettä. En pystyisi edes sanomaan, 

että ne ovat koiria, koska Minä rakastan ja vaalin koiria – ja se olisi loukkaus. Ne ovat pikemminkin 

kuin myrkyllisiä kyykäärmeitä, jatkuvasti etsien paikkaa, mihin ruiskuttaa epäsopua, vihaa, 

tuomitsemista ja kaikkea tuhoavaa. ” 

” Siispä, tämän käärme ryteikön läpi käveleminen ei ole helppoa, ja vain Hyve voi suojella teitä. Ja 

se on polku, jota kaikki Minun lapseni ovat kulkemassa… oppien hyveen, luonteen ja rehellisyyden 

taitoja. Se on vaikeaa ajoittain, koska koettelemusten täytyy täydellistää teidät – ja niinpä, Minä 

sallin ne. ”  

” Mutta samaan aikaan, te jatkuvasti saatte ohjeita, rukouksia ja rohkaisua niiltä, jotka ovat 

lähellänne, näkyvissä ja näkymättömissä. Mutta yhtä kaikki, juuri yhtä todellisia kuin Minä olen 

teille. Kertokaa Minulle. Kuinka reilua teitä kohtaan se olisi, jos Minä sallisin teidän kävellä 

jatkuvasti kyykäärmeitten seassa antaen teille myrkyllisiä ohjeita, enkä samaan aikaan antaisi 

enkelien ja pyhimysten ohjata teitä sen sotkun läpi? ” 

 ” Näettekö? Ja Minä tarkoitan tämän kysymyksen osoitetusti: NÄETTEKÖ te? Teidän omaksi 

hyväksenne, en ole antanut teille vain heidän elämiä, jotka ovat voittaneet itsensä, kirjoituksina 

teidän luettavaksenne. Vaan Minä olen jopa nimittänyt heidät auttamaan teitä voittamaan nämä 

koettelemukset. Ja se todella on Suuri Todistajien Pilvi! Lisäksi, Minä olen aina luonanne. ” 

” Voi, kuinka Minä inhoan tätä eroa, jota teidän täytyy kestää Maapallolla. Kuinka Minä kaipaan 

teidän henkisten silmienne avautuvan, niin että te voitte nähdä ystävät, jotka kulkevat vierellänne 

ja rukoilevat myös! ” 

” Epäilemättä Paholaisella on neuvonantajansa. Hänen ” vainajahenkensä ”. Yrittääkseen 

myrkyttää tietoisuutenne. Olisiko se oikein, jos Minä sallisin paholaisten ylittää enkelien ja 

pyhimysten määrän elämissänne? Tietenkään ei! Ja pitäkää mielessä, että paholaisilla on 

väärennökset kaikesta hyvästä ja laillisesta, mitä Minä olen vakiinnuttanut. Hänellä ei ole mitään 

alkuperäistä itsellään; hän voi ainoastaan kopioida ja turmella sen hyvän, mitä Minä olen antanut 

Minun luoduilleni. ”  

” Minä johdatan teidät ajattelemaan eri tavalla, Minun Ihmiseni. Minä ennallistan teille totuudet, 

jotka Saatana varasti hyvää aikovien ihmisten avulla ja heillä ei ollut perusteellista ymmärtämystä. 

Totta puhuen, Keho tekee paljon enemmän vahinkoa itselleen kuin vihollinen ikinä pystyisi. Mutta 

se johtuu siitä, että vihollinen työskentelee niiden kautta, kenellä on hyvät aikeet, mutta hyvin 

rajoitettu ymmärrys. ” 

” Siispä, pohdiskelkaa näitä Totuuksia, joita Minä välitän teille. Ne ovat osa sitä polkua, jota teidän 

täytyy kulkea Pyhyyteen. Te voitte pysyä missä haluatte pysyä. Minä teen työtä kanssanne silti. ”  

” Mutta he teistä, jotka haluavat sen kaiken, jota Minä olen tarjonnut teille, tämä on vaikea matka. 

Ja se vaatii suuren määrän erottelukykyä ja rohkeutta. ” 

” Minä siunaan teidät nyt, että te menisitte ja toisitte hedelmää suuremmalla ja suuremmalla 

oivalluksella, ymmärryksellä ja hengellisellä näkökyvyllä. ”  

” Minä olen teidän kanssanne, koska Minä rakastan teitä. ” 
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624. Jeesus sanoo…  

Älkää antako Maailman vetää teitä kurssiltanne & Kutsu Saatanan Apureille 

 
ÄLKÄÄ ANTAKO MAAILMAN VETÄÄ TEITÄ KURSSILTANNE & KUTSU SAATANAN APUREILLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Toukokuuta, 2018. 

( Clare ) Herra, vain Sinun armosi voi suojella minua. 

Jeesus aloitti… ” Suojella on oikea sana. Mutta Minä en voi suojella mieltä, joka on itsepäisesti 

asettunut omalle kannalleen. Minun täytyy vapauttaa heidät, niin että he voivat mennä 

jahtaamaan loputtomia jänönpolkuja, jotka eivät johda minnekään.” 

” Jopa, kun sinä katsot kuvia viestejä varten, Clare. Sinä jatkat, uteliaisuutesi vangitsemana, 

löytäen juuri sen oikean asian ja monta kertaa sinä ohitat sen vain katsoaksesi ”mitä muuta täällä 

on”. Kuinka monta kertaa sinä palaat ensimmäisen näkemäsi kuvan luo?”  

” Muuten. Tiesitkö, että Minun Pyhä Henkeni valitsee kuvat sinulle ja laittaa ne eteesi, niin, että 

sinun ei tarvitse tuhlata aikaa? Mutta silti sinä tuhlaat. Näetkö? Tässä kohden sinä voit säästää 

aikaa, jopa 45 minuuttia, käyttääksesi sen musiikkiin.” 

” Voi Rakkain, elämässäsi on niin paljon jänönpolkuja. Minä olen niin iloinen, että sinä alat 

tajuamaan, että mitä ne ovat… koukkuja, jotka vihollinen on laittanut leukaasi. Kun tunnistat ne, 

älä toimi niiden mukaan! Laske ne alas ja juokse pois, takaisin rukouksen turvaan ja työhön. Älä 

salli itseäsi vedätettävän niin kuin kalaa, Clare.” 

” Nyt, näetkö? Sinä jaat totuuden veljiesi ja sisartesi kanssa ja sinun vihollisesi ovat kuuntelemassa. 

Ja ne suunnittelevat seuraavaa liikettään, kun ne luetteloivat sinun heikkouksiasi. Mutta hyvä 

uutinen on, että ne juuri ovat nostaneet rimaa sinulle, tullakseen vahvemmiksi houkutuksen 

vastustamisessa. Huomenna ja ensi viikolla sinä saat lisää houkutuksia. Suurempia. Koreampia. Ja 

jos sinä olet oppinut mitään tänä iltana, sinä tulet tajuamaan ne välittömästi ja juoksemaan niitä 

pakoon.” 

” Kuitenkin, jos sinä lankeat niihin jälleen… No niin, se on pitkä, kuiva kävely saman vuoren ympäri, 

päivä toisensa jälkeen.” 

” Minun ihmiseni, älkää antako vihollisen vedättää teitä! Pitäkää kiinni läheisestä rukous ajastanne 

Minun kanssani; sallikaa Minun voimistaa teitä päivää varten ja valmistella teitä haasteita vastaan. 

Pitäkää sydämenne keskittyneinä Minun agendaani. ” 

” Katsokaahan, Clare on sallinut niin monen maailman huolen vetää itsensä kurssiltaan, että hän ei 

ole niin rukoukseen ja musiikkiin imeytynyt, kuin mitä Minä haluaisin hänen olevan – vaan 

maailmaan. Nyt kun hän tunnistaa paljon selvemmin virheensä, hän voi työskennellä itsensä 

takaisin syvällisiin paikkoihin Minun kanssani. Ja kauniita asioita tulee virtaamaan sieltä käsin, 

virtuaalinen elämän joki.” 
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” Mutta on melkein mahdotonta haluta kaikkein hienoimpia asioita elämässä, kun ruokahalunne 

on asetettu lihaanne. Te kärsitte tästä; Te tulette heikoiksi ja hengellisesti laihoiksi.” 

” Ja teille, jotka yhä odotatte hyviä asioita Saatanalta. Te voitte oppia kaikki nämä ansoittamisen 

tekniikat ja soveltaa niitä kirouksissanne – mutta te ette näe Saatanan valheiden ansaa, jonka 

mukaan te elätte elämiänne. Te tiedätte, että se mitä Minä kerron Clarelle, on niin totta, koska te 

käytätte sitä vihollisianne vastaan. Mutta te ette voi kuulla Minua, kun Minä kerron teille, että te 

olette säälittävästi intohimojenne ansassa, ja ne Saatana on luvannut tyydyttää. ” 

 ” Hän ei välitä teistä yhtään! Hän vain käyttää teitä yrittääkseen vahingoittaa Minua. Ja hänen 

helvettinsä EI ole täynnä iloja, vaan tulta ja tulikiveä ja loppumatonta tuskaa.” 

 ” Luuletteko te, että Minä riemuitsen teidän lopustanne? Minä en iloitse. Minä toin teidät 

rakkauteen, toivoen parasta teille. Mutta Saatana käyttää ihmisen heikkouksia haavoittaakseen 

teitä niin syvästi, että ainut mitä te voitte ajatella, on että kuinka välttää kipua ja kontrolloida 

toisia ja kukistaa heidät oletetun palkkion toivossa demonilta, jolla ei ole mitään muuta kuin 

väliaikaisia etuja ja ikuinen tuli, joilla palkita teidät.” 

 ” Minä kutsun teitä, te, jotka olette jääneet pimeyden ansaan. Minä itken vuoksenne ja kutsun 

teitä… ”Kääntykää ja tulkaa Minun tyköni, katuen ennen kuin on liian myöhäistä. Tutkikaa tarkkaan 

hänen luonnettaan, kuka sanoo palkitsevansa teidät.” 

 ” Hänellä on voimavaroja Maapallolla palkita teitä, koska hän on tämän maailman jumala. Mutta 

se loppuu sinä päivänä, kun te kuolette ja hänen demoninsa tulevat hakemaan teitä, vetäen teidät 

hornaan koukuilla ja ketjuilla. Siellä teitä tullaan kiduttamaan hölmöjen kanssa, he möivät sielunsa 

samojen lupausten vuoksi.” 

” Herätkää! Te elätte valhetta! Juuri niin kuin hän on opettanut teitä valehtelemaan ja pettämään, 

hän valehtelee ja pettää teitä. Miksi? Koska hän vihaa teitä!”  

” Katsokaahan, teillä on yhä mahdollisuus periä ikuinen elämä ja elää Taivaassa Minun kanssani 

ikuisesti. Hän on menettänyt sen oikeuden ja hänellä on odotettavana vain ikuista tuskaa. Hän teki 

päätöksensä. Siispä, päästäkseen tasoihin Minun kanssani, kun hänet on heitetty Taivaasta ulos, 

hän työskentelee päivin öin, viedäkseen teidät kanssaan tuliin, jotka Minä loin vain häntä ja hänen 

langenneita enkeleitään varten. EN teitä varten.” 

” Kyllä, hän tulee huutamaan Minulle… ”Hei! Minä sain tämän! Minä sain tuon! Minä vihaan 

kaikkein Korkeimman Jumalan Poikaa. Minä tulen ottamaan jokaisen sinun luoduistasi ja 

harhauttamaan sen, vieden sen alas Helvettiin minun kanssani!”    

” Kenen te luulette olevan vastuussa Maapallon tuhoamisesta? Riisuen sen puutarhoistaan ja 

koraaliriutoista, tuhoten ympäristöä luodakseen lisää kärsimystä Minun luoduilleni. Kyllä, se on 

hän, koska hän osaa luoda vain joutomaata. Hänellä ei ole voimaa luoda Elämän Puutarhaa, koska 

kaikki mihin hän koskee, muuttuu kuolemaksi.”  

” Onko tämä se, jonka kanssa te haluatte viettää ikuisuutenne? Palaen, aueten ja iho kuoriutuu 

pois – vain kasvaakseen uudelleen, tullaksenne kidutetuiksi ikuisesti? Tämän ei tarvitse olla 

loppunne!”  

” Kuunnelkaa, kuinka Minä kohtelen Clarea, jopa hänen huonoimpina päivinään. Katsokaa, miten 

Minä suojelen häntä teiltä! ”Te voitte mennä tähän asti – ja ei pidemmälle!” Katsokaa millä tavalla 
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Minä olen siunannut häntä. Ja kun te olette siinä, katsokaa, kuinka hän on kasvanut, ja tuhansien 

muiden kanssa, jotka myös ovat kasvaneet lähemmäs Minua – koska he pääsivät yli Saatanan 

suunnitelmista tuhota heidän elämänsä.” 

” Todella. Ottakaa aikaa katsoa, kuunnella ja ajatella, ketä te palvelette. Minä haluan teidät 

takaisin, mutta teidän täytyy tehdä valinta. Minä en välitä mitä te olette tehneet. Minä olen 

nähnyt teidän elämänne jokaisen hetken. Ja kyllä, Minä olin siellä teidän kanssanne, kun te teitte 

sen.” 

” Mutta Minä riipuin Ristillä maksaakseni teidän syntinne, koska Minä rakastan teitä ja Minä 

haluan teidät takaisin. Ajatelkaa näitä asioita, sielut, jotka olette imeytyneet pimeyteen ja 

eksyneet Totuudesta. Ajatelkaa tätä. Minä rakastin teitä tarpeeksi kuollakseni teidän syntienne 

puolesta. Luuletteko te, että Saatana tekisi saman teille?”  

” Ja teille lopuille, Minun perheeni, jotka olette suistuneet raiteilta lihaanne seuratessanne. Te ette 

koskaan tule saamaan onnellisuutta sillä tiellä; se on umpikuja. Tehkää päätös nyt ympärileikata ja 

irrottaa liha ja elää runsasta elämää, mitä Minä tarjoan teille hengessä.”   

” Tulkaa Minun luokseni, sellaisin kuin te olette. Minä tulen auttamaan teitä näkemään selvästi 

katuaksenne ja tullaksenne ennallistetuiksi Kuningaskuntaan. Silloin Minä teen teistä Astian Jaloa 

käyttöä varten ja palkitsen teidät unelmienne työllä ja puen teidät Minun pelastukseeni.”  

” Minun Isäni ei enää tule katsomaan teidän epäonnistumisianne ja saastaanne; Hän tulee 

näkemään vain teidän kunnianne. Kunnian, johon Minä puen teidät. Tulkaa Minun luokseni. Minä 

tulen suojelemaan ja siunaamaan teitä ja päästämään teidät Helvetin tuskista.” 

 

 

625. Jeesus sanoo… Varokaa kompromisseja & Pysykää viinipuussa 

 
VAROKAA KOMPROMISSEJA & PYSYKÄÄ VIINIPUUSSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. & 29. Toukokuuta, 2018. 

( Clare ) Kiitos Sinulle, Jeesus, varoituksesta. Pyydän, myönnä meille visio ja tarvittava armo, 

välttääksemme nämä hyökkäykset. Amen. 

Minun kaikkein kallisarvoisimmat veteraani Sydänasukkaani. Viholliselta tulee hyökkäys, meistä 

niitä vastaan, jotka ovat olleet Kanavalla hyvin pitkän aikaa. Mutta tässä on varoitus: se tulee 

alkamaan jostakin niin pienestä ja hienovaraisesta, että te ette tule tajuamaan sitä, milloin se 

alkaa. Ette ainakaan ilman Jumalan Armoa. Pyydän, olkaa äärimmäisen varuillanne pieniä kettuja, 

jotka viinitarhoja turmelevat. Yhdellä pienellä päätöksellä voi olla VALTAVAT jälkiseuraukset, joten 

olkaa varuillanne, mitä vihollinen on aikeissa tehdä. Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu.  

Jeesus aloitti… ” Minä rakastan sinua niin paljon, Clare. Ja Minä olen sitoutunut tuomaan sinut sille 

hengellisyyden kehitysasteelle, jota sinä haluat koko sydämestäsi. Siksi Minä sallin nämä asiat. Se 

ei ole sinun rangisemiseksesi, mutta kuten sanoit, sitä käytetään ohjausaitana, että voidaan pitää 

sinut turvassa kyykäärmeiltä ja skorpioneilta.”  
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” Sinulla ja Minulla on todella kaunis suhde ja osa sen kauneudesta on Minun lupaukseni pitää 

sinut oikeilla jäljillä. Jokaisella teistä Sydänasukkaista on samanlainen ihana suhde ja te olette 

puhuneet Minulle sydämestänne niin monta kertaa, että lupa oikaista teitä on annettu. Tällä 

tavalla Minä pidän teidät piilotettuna Minun Sydämeeni, missä runsas rakkaudellinen elämä ja 

viisaus virtaavat maailmaan.” 

” Älkää tehkö kompromisseja. Kuten Clare oppii uudelleen ja uudelleen, tässä maailmassa ei ole 

mitään omistamisen arvoista, jos se on vastoin Minun tahtoani ja teidän parasta etuanne vastaan. 

Te voitte kierrellä ja manipuloida, mutta ennemmin tai myöhemmin, Minun täytyy moittia 

ankarasti, niin sanotusti ja tuoda teidät takaisin Minun Sydämeeni – teidän ensirakkautenne.” 

” Tukeutukaa Minuun, rakkaat ja torjukaa vihollisen teille järjestämät ansat ja houkutukset. 

Ymmärtäkää, että hän on hyvin hienovarainen. Tutkikaa hedelmää pitkällä tähtäyksellä. Onko 

niihin kätkettyinä houkutuksia? Älkää koskaan yliarvioiko voimaanne houkutuksen edessä. Jos te 

kuuntelette hyvin huolellisesti, te kuulette Minun varoitukseni joko päässänne tai tunteena 

sisimmässänne. Kiinnittäkää siihen huomiota ja pysäyttäkää se sisääntulossa ja se ei tule 

leviämään ja tuottamaan mätää hedelmää sydämissänne.”  

” Minä olen teitä varten. Minä olen teidän kanssanne. Minä olen rakastunut teihin kaikkiin! Ja ei 

ole mitään, mitä Minä pidättäisin itselläni, jos se on teidän parhaaksenne saada se. Luottakaa 

Minuun. Kuunnelkaa Minun varoituksiani. Harkitkaa jälkiseuraamuksia pitkällä aikavälillä. Ja jos on 

olemassa kompromissin mahdollisuus, hylätkää se suoralta kädeltä – sulkekaa ovi siltä. Kävelkää 

siitä poispäin. JUOSKAA poispäin siitä! Enkö Minä merkitse teille enemmän kuin se? Olkaa lujia, 

olkaa voimakkaita, olkaa rohkeita. Kaikilla maailman rukouksilla ei ole mitään merkitystä, jos te 

teette kompromissin ja annatte sen saada tukikohdan elämässänne. Varokaa nuoria leijonia. Tämä 

on salaisuus… kun te olette uskollisia ajattelemaan asiat läpi ja täysin tottelemaan Minua, Minä 

suojelen teidät vakavilta seurauksilta. Minä rakastan teitä. Minä olen teidän kanssanne. Minä 

pitelen teitä. Ainoastaan, olkaa uskollisia kuuntelemaan huolellisesti ja tottelemaan.” 

 ( Clare ) Voi, minun rakkaat. Minä en vain voinut vastustaa! Olin vain pompottamassa tätä 

työpöydälläni ja menossa nettiin katsomaan kuvaa tätä varten, ja tämä Rhema-ohjelause tuli esille. 

 ” Jatkakaa sinnikkäästi, mitä olette aloittaneet Pyhän Hengen avulla. Älkää hylätkö 

täydellisyyttänne, kuten joillekin sieluille tapahtuu. Mutta välttäkää pimeyden ansoja. 

Ponnistelkaa täydellisempien asioiden eteen.”  

Amen? Amen! Mikä kaunis vahvistus. Kiitos, Pyhä Henki. 

Viesti 29. Toukokuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ”Minun Rakkaat, olkaa kärsivällisiä Claren kanssa, kun hän asettuu Minun 

valtuutuksellani laulamaan. Se ei ole pelkästään yksin hänen äänensä, joka tulee teidän luoksenne, 

vaan Minun hyvin erityinen voiteluni, mennä syvälle teidän sieluihinne ja saada teidän huomionne. 

Mennä uskonkappaleisiinne. Vihollisen taistelusuunnitelmiin – jotka riippuvat melkein täysin siitä, 

kuinka hyvin te puolustatte Hyvettä elämissänne ja pidätte ovet kiinni.” 

” Kaikilla teillä on ollut huomattavia menetyksiä muutaman viime kuukauden aikana ja paljon 

sydänsurua. Minä haluan muuttaa sen nyt. Mutta Minä pyydän teitä, pyydän, pitäkää kiinni 

rukouksistanne presidenttiänne ja maailmaa varten. Pyydän, olkaa armottomia itsenne kanssa, 

kun tunnistatte erehdyksenne hyveissä tai kompromissinne uskossanne. Ja erityisesti 
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kompromissien teko maailman kanssa, kun tiedätte sydämessänne, että Minä en hyväksy tiettyjä 

asioita.” 

” Teidän turvallisuutenne ja oikeutenne toteuttaa missiotanne ja palvella, riippuu hyvin paljon 

hyveen elämästä, jota vietätte. Jos teillä on ihmeellinen lahja kehitettäväksi, ymmärtäkää, että se 

ei tule menemään eteenpäin kovinkaan pitkälle, jos te teette kompromisseja. Kun te avaatte ovet, 

vihollinen ryntää sisään ja teidän täytyy lopettaa luova työ heiluttaaksenne miekkaanne ja 

katuaksenne epäonnistumisianne. Tämä asettaa työn taka-alalle. On etuoikeus tulla käytetyksi 

minkäänlaiseen palvelutehtävään. Mutta tämä palvelutehtävä lykkääntyy, kun teidän täytyy jättää 

kaikki taistellaksenne läpi joka päivänne.”  

” Tämän takia Minä kehotan teitä pysymään puhtaina ja uskollisina Minun tiedetyille 

toivomuksilleni jokaista teitä kohtaan, erityisesti, kun pidätte ovet kiinni suljettuina tiukasti, on 

teidän puolustuksenne saumatonta. Sillä hetkellä, kun te teette kompromissin, juoruatte, 

arvostelette, kulutatte rahaanne siihen, mihin ei pitäisi, annatte velvollisuuksienne jäädä jälkeenne 

– kun te teette näitä asioita, te avaatte ovet ja se tekee siitä kaksin verroin vaikeampaa teille 

jatkaa tehtäviänne, saati sitten laajentua elämänne kauniille kutsumuksille.” 

 ” Voi, Minun Rakkaat! Viettäkää runsaasti aikaa Minun kanssani. Kuinka Minä kaipaan teidän 

seuraanne. Oksa voi tuottaa hedelmää vain, jos se on kiinnittyneenä Viinipuuhun. Ja vihollinen on 

tehnyt suuria hyökkäyksiä monia teitä kohtaan, jotka eivät ole olleet valppaita puolustamaan 

meidän tapaamisaikaamme. Mitä enemmän te kaipaatte Minua, sitä enemmän te antaudutte 

kaipuulle – sitä syvempää, leveämpää ja täydempää teidän voitelustanne tulee. Koska me olemme 

Yhtä toinen toisissamme ja Minä teen työtä teidän lävitsenne, tuodakseni pelastuksen hedelmiä ja 

pyhyyttä teidän elämiinne ja teidän perheittenne elämiin.”  

” Siispä, jos te tunnette itsenne alavireisiksi ja kuiviksi, pyydän, muistakaa: Oksa ei voi tehdä 

hedelmää, ellei se pysy terveenä, imien elämää Viinipuusta.” 

”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy Minussa ja jossa Minä pysyn, se kantaa paljon 

hedelmää; sillä ilman Minua te ette voi mitään tehdä.” Johanneksen Evankeliumi 15:5. 

 

 

626. Jeesus sanoo… Minä niin kaipaan teitä,  

mutta Ihminen Ylpeydessään ei halua totella 

 
MINÄ NIIN KAIPAAN TEITÄ… MUTTA IHMINEN YLPEYDESSÄÄN EI HALUA TOTELLA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Kesäkuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ” Minun kallisarvoinen Sydänasukkaiden perheeni. Todellakin, Minä haluan asua 

teidän kanssanne teidän sydämissänne. Ja niille teistä, jotka ette vielä ymmärrä, mitä se tarkoittaa, 

se on ylistysrukous ja ilo, jonka te otatte Minun läsnäolossani.”  

” Ja kuinka te saavutte sinne? Päästämällä Maailman ja oman mielipiteenne itsestänne menemään 

ja kaipaamalla Minua syvästi sydämessänne. Minä en tuota pettymystä hyville tahdoille. 

Tottelevaisuus todellakin on tie Minun Sydämeeni ja Minun Olemukseni Ilmestymiseen.” 
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” Minä kaipaan paljastaa itseni teille kaikille, mutta jotkut teistä eivät ole vielä aivan valmiita. Te 

yhä vielä roikutte Maailman iloissa. Te yhä vastustatte Minua asioissa, joita Minä olen pyytänyt 

teitä tekemään. Ja Clare kamppailee tämän kanssa, myöskin. Mutta, kun te päätätte mielessänne, 

että mikään ei ole tärkeämpää teille kuin Minä, silloin Minä pystyn muuttamaan teidän 

sydämenne. ”  

” Pyytäkää tätä… ”Herra, muuta minun sydämeni, niin että Sinä olet ainoa tärkeä asia minulle.” 

” Tämä ei tapahdu yhdessä yössä. Suurimmalle osalle, se on Maailmasta irti päästämisen matka ja 

sen omaksuminen, minkä te ajattelette miellyttävän Minua. Se on syvällisen suoraselkäisyyden 

asia. Yhdistää teidän arvonne kristittynä teidän koko elämäänne, ettei jää mitään pimeyden 

nurkkia, missä paholaiset voisivat hyödyntää teitä.” 

” Silloin, kun te annatte luvan pikku asioille, sitä vastaan, minkä te ajattelette olevan Minun 

Tahtoni teille, silloin vihollinen saa jalansijan sydämenne oven sisäpuolella. Kun ovi on suljettu, 

hän ei voi edes alkaa hankkimaan sisäänpääsyä teidän sydämeenne – siispä hän työstää teitä. 

Vedättää teitä. Syöttää teille lupia tehdä, mitä Minä en antaisi teidän tehdä. Aivan kuten Saatana 

teki Puutarhassa, kun hän valehteli… ”Varmasti te ette kuole, jos te syötte tätä hedelmää.” Kyllä, 

hän puhui Eevan tekemään sen, minkä Eeva tiesi olevan väärin – ja katsokaa mitä se heille 

maksoi.” 

” Te ette näe sitä hirviötä, joka yrittää päästä sisään teidän sydämeenne. Pikemminkin se näyttää 

enemmän pikkiriikkiselle hiirelle, asia on niin pieni. Mutta ymmärtäkää, että se voi tulla isoksi ja 

ylivoimaiseksi hyvin lyhyessä ajassa. Aivan kuten pikkiriikkinen tulitikku metsässä voi tuhota 

tuhansia eekkereitä (eekkeri=noin 0,4 hehtaaria), niin voi myös pieni kompromissi tehdä saman.”  

” Minä toistan Itseäni, koska Minä kaipaan läheistä kumppanuutta teidän kaikkien kanssa, ja 

Minun sydämeeni koskee aivan yhtä paljon kuin teidänkin, kun me emme kommunikoi 

keskenämme.”  

” Voi, kuinka Minä kaipaan teitä, Minun kallisarvoiseni! Tämän takia tottelevaisuus tehdä pieniä 

asioita on niin tärkeää. Se vie teidän tikapuiden yhdeltä askelmalta seuraavalle ja taas seuraavalle 

ja seuraavalle. Ja aika pian, te olette Minun käsivarsillani ja meillä on ihanaa kumppanuuden aikaa, 

mitä me molemmat olemme kaivanneet.” 

” Katsokaahan, ihminen Ylpeydessään ei halua totella. Hän etsii itsenäisyyttä, omavaraisuutta, 

oman mielensä mukaan tekemistä, omaa taitavuuttaan ja omia suunnitelmiaan. Omien 

päätöstensä tekemistä. Mutta Minun maailmassani, pienet etsivät riippuvaisuutta Minusta. 

Minuun luottamista, he löytävät täydellisyyden Minussa ja jättävät taitavuuden Minulle, maailman 

ja paholaisen käsittelyn. Ylistävä sydän on se, joka Minua liikuttaa säälimään ja kaipaamaan teitä.” 

” Eikö olekin vaikeata ylistää, kun te tiedätte, että te olette rikkoneet tai laiminlyöneet Minun 

kutsuni?” 

 ” Minä en odota teidän olevan täydellisiä; vain, että kaipaatte olla täydellisiä Minua varten. Tämä 

liikuttaa Minun sydäntäni. Itsekkyys työntää Minua poispäin ja Minun täytyy viedä teidät 

oppiläksysarjan läpi, oppiaksenne kuinka tärkeää epäitsekkyys on. Teidän täytyy löytää itsenne 

aivan pohjalta ja huomata kuinka hyvin haavoittuvia te olette, ennen kuin te täysin haluatte sallia 

Minun olevan teidän kaikkenne, teidän varustajanne, teidän kaikki-kaikessa.” 
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” Ja työskennelkää kaikella voimallanne vastustaaksenne maailman houkutuksia ja viettelyksiä. Ja 

tehkää työtä kaikella voimallanne, tehkää niitä asioita, joita Minä olen pyytänyt teitä tekemään. 

Mitä Minä vihjaan teille tehtäväksi. Asioita, joita te ette halua tehdä, teidän kivuliaan 

menneisyytenne vuoksi tai teidän ympäristössänne olevien vaikeuksien vuoksi. Asioita, joita te 

ette vain halua tehdä, mutta kuitenkin syvällä sisällänne te tiedätte, että Minä haluan teidän 

tekevän niitä.” 

” Tukeutukaa Minuun, Minun kallisarvoiseni. Huutakaa apua kiusauksessa ja juoskaa pois 

jokaisesta synnin tilaisuudesta. Anokaa Minua poistamaan itsepäinen omapäisyys, joka estää teitä 

tekemästä sitä, mitä te tiedätte, että Minä todella haluan teidän tekevän. ” 

 ” Ja jos te lankeatte, palatkaa Minun luokseni säyseällä ja katuvalla sydämellä ja Minä tulen 

ennallistamaan teidät.”  

” Mutta suurin siunaus kaikista on ihana kumppanuus, joka meillä tulee olemaan, koska te olette 

valinneet Minut kaikkea muuta Maailmassa olevaa ennen. Jopa itseänne. Muistakaa… tämä on 

matka ja Minä olen sitoutunut teihin koko matkaksi loppuun asti. Olkaa sitoutuneita Minuun 

myöskin ja Minä tulen täyttämään teidän tyhjät ja kipeät paikkanne sisällänne Minun suloisella 

läsnäolollani.” 

 

 

627. Jeesus puhuu salatuista Motiiveista, Ylpeydestä,  

Rahanhimosta, Ahneudesta & Lähi-idästä 

 
SALATUT MOTIIVIT, YLPEYS, RAHANHIMO, AHNEUS & LÄHI-ITÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Kesäkuuta, 2018. 

Clare aloitti… Kiitos Herra, kun et ole luopunut meistä, vaan olet ollut vierellämme, kun olemme 

kulkeneet kunniasta kunniaan, oppien Sinun tapojasi ja mukauttaen elämämme Sinun täydellisen 

tahtosi mukaisiksi. Amen.  

No niin, vain päivitystä, rakkaat. Herra on niin tosissaan pitämässä meidät poissa vaikeuksista, että 

ajoittain me olemme tuomittuja lankeamaan. Kuunteleminen erittäin tarkkaavaisesti on niin 

tärkeää. Mutta joskus Hän ei kerro meille, milloin olemme astumassa ansaan, koska Hän haluaa 

saada selville sydäntemme syvemmät motiivit ja paljastaa ne meille. 

Kuten tiedätte, Ezekiel voimistuu päivä päivältä ja on innoissaan siitä mitä Herra on tekemässä. 

Juuri hänen paranemisensa jälkeen Herra sanoi, että Hän jättäisi vähän uhrausta varten 

kansainväliseen ahdinkoon ja tarpeeseen. Ja eilen illalla hänet kutsuttiin taas palvelukseen 

Presidentti Donald Trumpin, Presidentti Assadin, Israelin, Pohjois-Korean ja tietenkin Kim`n 

puolesta.   

Mutta kärsimyksessä on tavallisesti kaksi puolta. Yksi on ovi, jonka aukaisimme. Toinen on 

pahaenteinen esirukouksen tarve.  

Ja me aukaisimme oven. Itse asiassa, olen etsinyt Herralta kolme päivää, että minkä oven me 

mahdoimme aukaista, koska oireita alkoi ponnahdella, jotka kertoivat, että jotain oli meneillään. 
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Ja vuosien mittaan, me olemme huomanneet erittäin johdonmukaisesti Herra joskus paljastaa 

asioita meille aikana, jolloin maailma tarvitsee esirukousta. Siis, me voimme kipittää iloisesti 

ajatellen, että kaikki on hyvin. Ja yhtäkkiä ovi aukeaa. Me saamme takaiskun. Ja sitten me etsimme 

Häntä, että ” Kuinka ihmeessä minä aukaisin tämän oven?? ” Mutta samaan aikaan, mitä tahansa 

me kärsimmekään, sitä käytetään ehkäisemään tilannetta ja tekemään se vähemmän vaaralliseksi. 

Tai riisumaan aseista kokonaan. Ja joskus käy niin, että kun rukoilemme joidenkin puolesta, jotka 

ovat hyvin sairaita, ja Herra haluaa vapauttaa heidät siitä sairaudesta.  

Tiedäthän, esirukoilijoina, me emme koskaan tiedä mihin Herra meidät haluaa antaa.  

Valmistautuessamme uuteen äänitys kauteen, meiltä puuttui muutamia instrumentteja – tai niin 

me luulimme, täydentääksemme sen mitä tarvitsimme. Menimme Herran luo asian kanssa, ja 

lukemamme mukaan kaikki näytti vihreää valoa ja iloa. 

No niin, sitten ensimmäinen instrumentti saapui. Ezekieliä vastaan hyökättiin jo ennen kuin hän 

pääsi sängystä sinä päivänä. Ja kun toinen saapui seuraavana päivänä, sama asia tapahtui. Ja 

lopulta, kun viimeinen saapui, ja se oli edullinen bassokitara. Hän ei millään muotoa hemmotellut 

itseään, tiedättehän. Hän tunsi, että hän todella tarvitsi näitä asioita tuotantoa varten. Mutta 

sitten, ISO ovi aukesi kolmantena päivänä ja Kivun ja Piinan demonit ryntäsivät sisään. 

Kahteen päivään me emme voineet kuvitella mistä ihmeestä oli kyse. Yksi rukous 

kumppaneistamme sai Ylpeyden, mutta me emme samaistaneet sitä rahanhimoon, koska me 

tunsimme saaneemme luvan.  

 Mutta minä huomasin tämän. Hän todella nautti toisten muusikoiden kuuntelemisesta ja noin 

yleisesti ottaen sai vaikutteita uusista tekniikoista, jne. Minua vaivasi se, että paljon aikaa 

käytettiin samalla tavalla. Ja minä kaipasin sitä päivää, jolloin hän vain istuisi alas kitaransa kanssa 

ja soittaisi sydämestään. Koska ne ovat hänen kaikkein voimallisimpia laulujaan. Pystyin 

näkemään, että huomion kohde siirtyi, ja rukoilin, että se paljastettaisiin hänelle. Rukoilin 

huolellisesti, koska… mitä jos se oli Herra, joka salli hänen kuunnella eri artisteja?  

Otaksuminen voi todella pilata avioliiton. Varsinkin, jos luulet, että olet super-henkinen ja 

aviomiehesi on vain laiska tai puutteellinen kaiken kaikkiaan. Olemme olleet sillä vuorella 

erämaassa muutaman kerran, kunnes Herra totesi minut syylliseksi Ylpeyteen ja Olettamukseen.   

Se on hienovarainen tasapaino, naiset. Katsokaahan, meidän aviomiehemme – olivatpa he 

kääntyneitä tai ei – monesti heillä on viisautta Ylempää, kuitenkin. Siis, me emme koskaan halua 

olettaa, että Jumala ei johdattaisi heitä. No niin, lyhyesti kerrottuna. Viimeinkin neljäntenä päivänä 

tiesin, että ovi oli aukaistu. Koska hän tuli erittäin sairaaksi. Siis, minä etsin Herraa hartaasti 

saadakseni selville, mitä se oli. Ja me saimme selville, että se oli Rahanhimo. Vau! Minä todella 

luulin, että me teimme Jumalan tahdon mukaan.  

Auts! Ezekiel parka! Hän katui välittömästi ja oli niin allapäin, että hän oli satuttanut Herraa. 

Puhumattakaan siitä, että tarvikkeiden täytyi lähteä takaisin. Maksupalautus menisi tarpeessa 

olevalle seurakunnalle. Mutta toinen puoli tätä kärsimystä on presidentti Trumpin elämän, 

kansakuntamme ja maailman rauhan puolesta. Rukoilemista kaikkien pääpelaajien puolesta.  

Siis, minä pyytäisin teitä kaikkia rukoilemaan näiden miesten ja tilanteiden puolesta. Ja rukoilkaa 

myös Ezekielin puolesta, kun hän toipuu tästä.  
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Niinpä, yön hiljaisuudessa menin Herran luo ja Hän alkoi puhumaan. 

Jeesus aloitti… ” Kerro hänelle, hän on saanut anteeksi. Pyydän, pyydän, ole aina niin varovainen, 

Clare. ” 

( Clare ) Olen pahoillani, Herra. Minä olisin voinut olla hänen vika-turvallisuus-mekanisminsa, jos 

olisin tajunnut.   

( Jeesus ) ” Se on totta. Mutta sinä halusit hänen saavan hyviä tavaroita, kuten kuka tahansa vaimo 

varustaisi aviomiehensä. Mutta sinun täytyy käyttää erottelukykyäsi syvemmin, eikä antaa 

pintapuolisen ajattelun tehdä päätöksiäsi. Mene syvemmälle, Clare. Mene syvemmälle. Milloin 

tahansa saat varoitus-Rheman, kiinnitä siihen huomiota. Kiinnitä ERITTÄIN PALJON HUOMIOTA. On 

niin monen asteisia syntejä, erot ovat hienovaraisia, eikä kumpikaan teistä ole tottunut menemään 

niin syvälle. ”  

( Clare ) Hän antoi minulle varoitus-Rheman, joka oli melkoisen osoittava. Ja se todella häiritsi 

minua, kun sain sen, mutta en kuollaksenikaan pystynyt keksimään kenestä se oli. Ja näin siinä 

sanotaan… ” Alkuaikojen Kirkossa pastorit ja ylemmät kirkonmiehet olivat köyhiä miehiä, 

intohimoisia armeliaisuudessa – eivät ahneudessa. ” Vau… Minä sain sen luultavasti noin kaksi 

päivää sitten, ja ajattelin… ” Mitä tämä oikein on?? Hän varmaan yrittää varoittaa minua jostakin, 

eikä minulla ollut aavistustakaan. ” 

( Jeesus ) ” Kuten sanoin, milloin ikinä saat varoitus-Rheman, KIINNITÄ SIIHEN HUOMIOTA. ”  

Ja se , kaverit oli minun laatikostani, jossa on luultavasti 1500 korttia tähän mennessä.   

( Jeesus ) ” Kun Minä sanon syvemmälle, Minä tarkoitan syvemmälle, Fransiskaanisen syvemmälle. 

”  

( Clare ) Se mitä Hän sillä tarkoittaa, on että pitää pärjätä vain välttämättömimmällä. Ei mitään 

muuta. Voi, Herra, minulla ei ole voimaa eikä rakkautta mennä niin syvälle juuri nyt. Pyydän, 

autatko minua? 

( Jeesus ) ” Siksi me olemme nyt puhumassa, Rakkaani. Voi, Minä haluan lopettaa nämä 

hyökkäykset; niin kovin haluan, että ne loppuvat! Vaikkakin, kuten olet huomannut, 50% on myös 

uhrausta ja tulee aina otolliseen aikaan. ”  

( Clare ) Jeesus, minä olen niin pahoillani. Olin sokea – ihan yhtä paljon Ylpeydestä ja 

Rahanhimosta kuin hänkin oli.  

( Jeesus ) ” Ja kuitenkin sinun aikeesi häntä kohtaan ja Minua kohtaan olivat kunnialliset. Siksi Minä 

sanon sinulle, ettei ikinä koskaan saa tuomita kenenkään motiiveja. Vain Minä tiedän miksi he 

tekivät jotakin. Jopa näennäisesti mitä inhottavimmat ihmiset, jotka ajavat Uuden Maailman 

Järjestyksen ( = NWO= New World Order ) ajatuksia kuinka elää. He pohjimmiltaan vain käyttävät 

älykkyyttään saadakseen aikaan ” parempaa ” elämää Maapallolla. He näkevät sen suurena 

parannuksena, köyhyyden ja hyväksikäytön loppumisena. ” 

” He kuitenkin käyttävät köyhyyttä ja hyväksikäyttöä laittaakseen kokoon jotakin, joka ei tule 

koskaan kestämään. Rauta ja savi eivät tule koskaan kestämään. ” 

( Clare ) Ja siinä Hän viittaa Nebukadnessarin patsaaseen. Siis missä me olemme, Lopun Ajoissa. 

Sen patsaan jaloissa.  
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( Jeesus ) ” Heidät on kasvatettu uskomaan parempaan maailmaan, käyttäen älykkyytensä 

työkaluja, mutta ilman Minua. He näkevät Uskonnon ongelmana. Mitä se todellakin voi olla – 

mutta he eivät näe Minua ratkaisuna. ”  

” Siis, katsohan, jos tutkisit heidän motiivejaan, sinä saisit selville kunniallisia ajatuksia. Se mitä he 

eivät tunnista, on sen synnin määrä, mihin ihmiset ovat langenneet. Mikä tarkoittaa, että ahneutta 

ja hyväksikäyttöä tullaan aina käyttämään, että voidaan varastaa heikoilta. ”  

” Minä tulen vapauttamaan ihmisen tästä orjuuden järjestelmästä, johon he, jotka tulevat ” 

suurista opiskeluhalleista ” ovat heidät lähettäneet. Sitten jokaisella miehellä, naisella ja lapsella 

on mahdollisuus täyttää kohtalonsa. Nämä ihmiset pelkäävät näkemyksiä ja vapautta, koska sitä ei 

voi pakottaa heidän pelinsä suunnitelmaan. Siksi he kohtelevat karskisti ja eliminoivat 

toisinajattelijat. ” 

” Mutta takaisin sinun tilanteeseesi, Minun Rakkaani. Ole aina niin varovainen, Clare. Ihmisen 

sydämessä on paljon ilkeyttä, että ei nähdä mitä se on. Lapsuudesta alkaen, pienokaisille 

opetetaan Rahanahneutta, Ahneutta, Ylpeyttä – ja se menee niin syvälle mieheen tai naiseen, että 

syvää aurausta tai joskus jopa dynamiittia tarvitaan syrjäyttämään se ja tuomaan se pintaan 

käsiteltäväksi. ”  

” Ja Minä tiedän, että se on sinun sydämessäsi . Että sinä haluat käsitellä nämä viat. ja siksi Minä 

jatkan teidän kanssanne työskentelyä tällä tasolla. Te olette molemmat saaneet anteeksi. Menkää 

eteenpäin ilolla, sillä Minä olen teidän kanssanne. Ja muuten, Minä rakastan sitä laulua, jota me 

työstämme. ”  

( Clare ) Kiitos Herra armostasi. Pyydän, anna Ezekielille hiukan lievitystä. 

( Jeesus ) ” Se tulee, kun olen saanut Minun tarkoitukseni  on saatettu loppuun ja varmistettu. Ole 

kärsivällinen, Clare. Hän todellakin kannattelee maailmaa sisäisillä osillaan. Toistaiseksi, tämä ON 

hänen työtään. ” 

( Clare ) Voi, se on vaikeaa… 

( Jeesus ) Kallisarvoiset Asukkaat Minun Sydämessäni. Kaikissa teissä on hyvää ja pahaa, oikea ja 

väärä asetetaan eteenne joka päivä. Jos olette tarjonneet kehonne eläväksi uhraukseksi, tulee 

olemaan aikoja, jolloin vaadin sitä teiltä. pyydän, tarrautukaa Minuun tiukasti ja tietäkää, että 

minä kärsin kanssanne ja tulen poistamaan tämän ajanjakson teiltä niin pian kuin mahdollista. ”  

” Kun näette Lähi-Idän kuumenevan, te tiedätte, että vakavaa esirukoilua tarvitaan. Te voitte 

rukoilla, että kipunne lievittyvät. Tai te voitte rukoilla Lähi-Idän puolesta – ja Minä lievitän kivun. 

Mutta se on olemassa muistuttamassa siitä, että tämän Maailman sytytyslanka palaa jo, valmiina 

räjähtämään minä hetkenä hyvänsä. Ja te olette ämpärillinen vettä. ” 

” Me olemme sodassa, ja te olette etulinjassa. Älkää pelätkö mitään! Minä olen teidän kanssanne. 

” 
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628. Jeesus sanoo… Minun Ihmiseni… Tulkaa Minun avukseni!  

Heitä ei pysäytä mikään tuhoamasta TRUMPIA & PUTINIA 

 
MINUN IHMISENI… TULKAA MINUN AVUKSENI!... ELIITTIÄ EI PYSÄYTÄ MIKÄÄN TUHOAMASTA 

TRUMPIA & PUTINIA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Kesäkuuta, 2018 

Clare aloitti… Rakas Perhe. Lähestyn teitä Herran pyynnöllä rukoilla vakavasti, vakavasti. Tänään 

yksi välittäjistämme näki rukouksessa, että Pyhä Henki itki presidentti Putinin ja Trumpin puolesta. 

Älä odota tiistain Pohjois-Korean kokousta. Ryhdy ahkeroimaan NYT. Jotenkin, Herra laittaa yhteen 

Syyrian, Pohjois-Korean, Kiinan, Venäjän, Israelin ja USA:n luodakseen mahtavien mittasuhteiden 

uudestisyntymisen. Tätä ei voida tehdä ilman Presidentti Trumpia ja Presidentti Putinia. Ja juuri 

nyt on todella, todella vakava yritys ottaa heidät molemmat hengiltä. Rakkaat, tämä on SE. Tämä 

on piste, josta ei ole enää paluuta.  

Meidän täytyy paastota ja rukoilla Presidentti Trumpin ja Presidentti Putinin, ja heidän 

perheidensä elämän jatkumisen puolesta. Pyhä Henki itkee, itkee, itkee Presidentti Putinin ja 

Presidentti Trumpin puolesta. 

Jeesus aloitti… ” Jos haluatte Presidenttinne elävän, menkää polvillenne. Tämä on yksityiskohtaisin 

ja vakavin yritys hänen hengen ottamisekseen, mitä koskaan on suunniteltu. On useita paikkoja, 

missä Minä voin ja tulen aiheuttamaan hässäkkää, JOS olette polvillanne. TÄMÄ ON KRIITTISTÄ! 

Ilman teidän vakavaa väliintuloanne, tämä paha suunnitelma toteutuu. ” 

” Eliitin maailmanvalta yrittää suistaa maailman täydelliseen sekasortoon, koska he ovat 

menettäneet paljon jalansijaa ja menettävät lisää. Tarvitsen jokaisen miehen, naisen ja lapsen 

rukoilemaan vartiovuoroissa näiden miesten puolesta NYT. Minä pyydän. Minun Ihmiseni. Tulkaa 

Minun avukseni. Kuulkaa Minun itkuni ja auttakaa Minua pelastamaan maailma tietyltä 

onnettomuudelta ja suurtuholta. ” 

” Nämä miehet ovat niin pahoja ja jääräpäisiä, ettei heitä pysäytä MIKÄÄN tuhoamasta näitä 

Presidenttejä. Tämä on erilaista kuin mikään mitä koskaan ennen on suunniteltu. Siksi haluan 

teidät kaikki korkeimpaan hälytys valmiuteen. ”  

” Polvillenne rukoilemaan näiden miesten turvallisuuden puolesta, ja että Minun suunnitelmani 

etenisivät esteittä. Minä olen teidän kanssanne näissä rukouksissa. Minun Henkeni johdattaa teitä. 

” 

 

 

629. Jeesus sanoo… Tulkaa Minun luokseni, älkää viivytelkö…  

Tämä maailma on ilkeä paikka & Kenellekään ei ole taattu yhtään päivää 

 
TULKAA… ÄLKÄÄ VIIVYTELKÖ! TÄMÄ MAAILMA ON ILKEÄ PAIKKA & KENELLEKÄÄN EI OLE 

TAATTU… 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Kesäkuuta, 2018.  
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Clare aloitti… Kiitos Sinulle, rakas Jeesus, kun jaat kanssamme Sinun Sydämesi salaisuudet. Amen. 

Minun rakkaat, tänä iltana minä huomasin jotakin hyvin kallisarvoista Sydänasukkaissa. Tämä 

Kanava ei ole kaikille, koska se johtaa suoraan meidän Herramme Jeesuksen kärsivän sydämen luo. 

Me emme ole pelkkä Kristittyjen kokoontuminen. Meidät on kutsuttu Hänen Kärsimyksensä 

syvyyksiin ja uurastamaan Maailman puolesta. Siksi niin monella meistä on fyysisiä kipuja: Hän 

jakaa kanssamme jotakin kuvaamattoman kallisarvoista – Hänen kärsivän Sydämensä. Mutta kuka 

omaksuu Hänen kipunsa? 

Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, Morsiamet ja Uhrisielut, meidät kaikki on kutsuttu 

lohduttamaan Häntä Hänen meneillään olevaan Kärsimykseensä, langenneen ihmisen vuoksi… 

jopa siihen pisteeseen asti, missä Hän suree sellaisen sielun menetystä, joka ei kadu ja ei tehnyt 

koko elämänsä aikana muuta kuin varasti ja murhasi. Me emme koskaan tule todella tietämään 

tuskia, joita Hän käy läpi joka päivä. Mutta Hän saattaa sallia meidän maistaa pisaran siitä 

lohduttaaksemme Häntä. Se tosiseikka, että me etsimme Häntä ja halusimme pitää Hänelle 

seuraa, merkitsee Hänelle. Hän on täysin hullaantunut sieluun, joka on asettanut sydämensä 

Hänen sydämensä rinnalle. Te ette voi asua Hänen sydämessään, ilman, että olette kokeneet 

Hänen tuskiaan. Ja kuitenkin, Hän kutsuu meitä lohduttamaan Häntä, pitelemään Häntä ja 

olemaan yhtä Hänen ja kaiken sen kanssa mikä merkitsee Hänelle. 

Jeesus aloitti… ” Minun Morsiameni, Minun kallisarvoiseni. Ikuisuus ei voi edes alkaa paljastamaan, 

mitä teidän omistautumisenne Minulle on merkinnyt. ”  

” Kun elämänne sivut paljastuvat, Minä pitelen kultaista pikkupulloa, jossa ovat kyyneleet, jotka 

Minä keräsin teidän silmistänne surunne hetkillä. Minä en ole koskaan lähtenyt teidän viereltänne, 

Minun ihmiseni. Voi, kuinka Minä toivon, että jokainen tuntisi Minun hellän armoni, joka ei voi 

hylätä kärsivää sielua.” 

” Voi, kuinka Minä kaipaan, että sielut tietäisivät, että Minä olen heidän puolellaan! He eivät ole 

yksin. Minä olen läheisesti liittynyt heidän elämiinsä, aina yrittäen ohjata heitä oikeaan suuntaan. 

Mutta heille on syötetty niin monia valheita ja kieroutuneita kuvia siitä, kuka Minä Olen, he eivät 

tohdi lähestyä Minua, rangaistuksen pelossa. Kuitenkin Minä olen heidän rinnallaan, käsivarret 

aivan levällään, odottaen jotakin merkkiä Minun etsimisestäni.”  

” Minä lähestyn heitä suurella varovaisuudella, asetan käteni heidän päittensä päälle ja sallin 

heidän tuntea hieman Minun Läsnäoloani. Herättääkseni heidän sydämensä. Tietääkseen, että 

Minä en aio lyödä heitä. Päinvastoin, Minä tulen lohduttamaan, antamaan anteeksi ja kaatamaan 

uutta elämää heihin. Eikä vain mitä tahansa elämää, vaan elämää, jota he ovat aina kaivanneet.”  

” Minä en välitä siitä, mitä te olette tehneet. Enkö Minä antanut anteeksi aviorikoksen tehneelle 

naiselle? Enkö Minä koskettanut ja lohduttanut prostituoitua, joka kaatoi kallisarvoista öljyä 

Minun jaloilleni, valmisteluna Minun hautajaisiani varten? Enkö Minä antanut anteeksi varkaalle ja 

murhaajalle, joka kuoli Minun rinnallani? Mitä hän sanoi minulle? ”Jeesus, muista minua, kun tulet 

Sinun Valtakuntaasi.” Nuhtelinko Minä häntä ja jätinkö Minä hänet niiden miesten, naisten ja 

lasten armoille, jotka hän murhasi ja joilta varasti?”  

” Se ei tarkoita, että Minä suvaitsisin synnin. Se tarkoittaa, että Minä olen tullut vapauttamaan 

teidät vapaiksi synnistä, syntienne rangaistuksista, niin että te voisitte olla Minun kanssani 
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Taivaassa ikuisesti. Minä tein tämän, koska Minä rakastan teitä jokaista intohimoisesti. Mutta te 

ette tule uskomaan tätä, ennen kuin te näette paikan, jonka Minä olen valmistellut teitä varten.”  

” Menkää nyt, Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani ja nähkää suloisia unia päivästä, jolloin me 

vihdoinkin olemme yhdessä. Ja niille teistä, jotka eivät vielä tunne Minua – nähkää unta kaikkein 

ihmeellisimmästä paikasta Maapallolla teitä varten. Sitten nähkää Minut seisomassa siellä Minun 

käsivarteni avoimina teitä varten, kutsuen teitä tulemaan uneen Minun kanssani.” 

” Vaikka Disney suunnittelisi sen kohtauksen, sittenkään se ei lähestyisi kauneutta, minkä Minä 

olen valmistellut teitä varten, kun te viimein tulette Minun luokseni. Minä odotan niin monia 

teistä. Pyydän, älkää viivästykö. Tämä maailma on paha paikka ja kenellekään ei ole taattu yhtään 

päivää. Siispä, tulkaa. Tulkaa Minun luokseni nyt, kun vielä voitte. Minä odotan teitä.” 

 

 

630. Jeesus sanoo… Periksi antaminen ei ole Vaihtoehto!  

Te ette ole epäonnistujia… Älkää antako periksi & Jatkakaa 

 
PERIKSI ANTAMINEN EI OLE VAIHTOEHTO! TE ETTE OLE LUUSEREITA… SINNITELKÄÄ & JATKAKAA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Kesäkuuta, 2018. 

( Clare ) Kiitos Sinulle, Kallisarvoinen Herra, kun päästit minut pahasta. Amen. 

Rakkaat Sydänasukkaat, minä heräsin pahimpaan Epäonnistumisen tunteeseen, mitä minä olen 

koskaan kokenut. Minä todella katselin töitäni tällä Kanavalla suurena tappiona, koska minä en 

oikein ymmärrä asioita niin nopeasti kuin minä haluaisin, vaikka minä yrittäisin kuinka kovasti 

tahansa. Minä EN ollut kaunista katseltavaa! 

Siispä, minä tulin rukoushetkeeni… Itse asiassa minä olin RUKOILEMASSA ja Herra pysäytti minut, 

koska Hän tiesi miten paha olo minulla oli ja Hän aloitti…  

( Jeesus ) ” Minä haluan puhua sinun kanssasi. Paheksunnan käärinliina, jonka kanssa heräsit ei 

OLE Minulta. Minä voin nähdä, että sinä TEET ponnisteluja ja enkö Minä ole palkinnut sinut 

ottamalla pois hänen kipunsa? ”  

( Clare ) Koska Ezekiel on esirukoillut ja ollut kivuissa perjantaista alkaen. 

( Jeesus ) ” Syyllisyys, jota sinä tunnet EI ole Minulta. Kuinka monta kertaa Minun täytyy toistaa 

Itseäni, Clare? Kuinka monta kertaa? ”  

( Clare ) Koska minä en käsittänyt sitä…  

( Jeesus ) ” Tämä pilvi on määrätty sinulle, tehdäkseen sinut niin masentuneeksi, että sinä antaisit 

periksi. Saatana tietää, että sinä edistyit ja että sinulla oli monia esteitä. Siispä, hän pommittaa 

sinua Syyllisyydellä kaikesta.”  

” Jos sinä vain huolehdit kaikkein tärkeimmistä asioista, Minä tulen nostamaan sinut hitaasti tästä 

kuopasta. Ota tämä neuvo sydämeesi, Minun Rakas Morsiameni. Minä en ole paheksunut sinua. 

Kaikkea muuta! Me työskentelemme nostaaksemme sinut tästä Epätoivon Kuopasta ja jälleen 
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Valoon. Me emme tule hylkäämään Meidän Sydäntemme työtä. Ei sinun kanssasi. Ei kenenkään 

kanssa.” 

” Näettekö, Minun ihmiseni? Vihollisella on demoneita koulutettuna raivokkaisiin hyökkäyksiin, 

ryöstääkseen ilosi, toivosi ja ennen kaikkea kohtalosi. Kun sinä tunnet toivottomuutta, etkä edisty, 

vaan vain kierrät ympyrää - SILLOIN Minä olen lähinnä sinua.”  

” Vihollinen käyttää ”armon laukausta” – kuoliniskua, väsyttääkseen sinut.”  

( Clare ) Se on yleensä tarkoittanut… toimintaa tai tapahtumaa, joka lopuksi tuhoaa tai lopettaa 

jonkun. Kuten härkätaistelu. Ja sitä hän käyttää. Hän pitää sitä viimeisenä keinonaan, 

lopettaakseen minut. 

( Jeesus ) ” Paitsi, että sinulle ei tule olemaan ”lopullista loppua”, vaan Taivaan ja Ikuisuuden 

Kunniat. Hän uneksii. Sinä et ole lähdössä mihinkään. Älä salli itsesi edes ajattelevan sitä. Sinä et 

ole epäonnistuja. Sinä olet vain monien asioiden huolestuttama tällä hetkellä. Pidä huoli kaikkein 

tärkeimmistä asioista, Clare. Muut voivat odottaa. ”  

” Enkö Minä ole sanonut sinulle, että vastaa kouralliselle ihmisiä päivässä ja sinä lopulta sinä tulet 

liittyneeksi keskusteluun? Minun suureksi tyydytyksekseni? Taivaassa sinua odottaa sellaista 

kunniaa, että sinä et pystyisi käsittämään, vaikka Minä yrittäisin selittää sitä. Se on enemmän kuin 

mitä sinä odotat, koska sinä sinnittelet, et anna periksi.” 

” Huomaa. Minä käytän nykyistä aikamuotoa. Se tarkoittaa, että sinä olet sinnitellyt, sinä 

sinnittelet ja sinä tulet sinnittelemään vielä enemmän.”  

” Itse asiassa, sinun elämässäsi ei ole sellaista asiaa kuin epäonnistuminen, nyt kun sinä teet 

parhaasi elääksesi Tottelevaisuudessa ja hylkäät mielenkiintosi Maailmaa kohtaan. Mikä ei ole 

mikään pieni asia kohtaamasi vastustuksen takia.”  

” Kukaan teistä Sydänasukkaista ei ymmärrä kuinka tiivistä vastustus on, koska he käyttävät teidän 

omia vikojanne. Ollakseen varmoja, että te tulette siihen johtopäätökseen, että te olette yhden 

askeleen päässä kadotetuksi tulemisesta ja se kaikki johtuu teistä ja luonteestanne. Voi, nämä 

demonit ovat älykkäitä! He kaivavat syvälle, kunnes osuvat suoraan hermoon ja sitten he pinoavat 

syytöksiään, kunnes puu kuihtuu.” 

” Älkää kuunnelko heitä, Minun ihmiseni. Te kohtaatte mahtavaa vastustusta. Mutta Minä olen 

mahtava Jumala, joka tulee kantamaan teidät perille.”  

” Paholaiset myös sinnittelevät, ajatellen, että sinä ja kaikki Sydänasukkaat luovutatte, annatte 

periksi ja katoatte takaisin Maailmaan.”    

 ” Ei. Se ei tule tapahtumaan, koska he ovat Sydänasukkaita. He elävät elämäänsä Minun 

sydämestäni – joskus jopa tietämättään. He käyttäytyvät Minun sydämeni mukaisesti. Ja siispä, 

siitä paikasta, he vahvistuvat Minun omasta Verestäni, sinnittelemään ja selviytymään 

vaikeuksista. Periksi antaminen ei ole vaihtoehto, kenellekään teistä, Sydänasukkaat.”  

” Minne muualle te menisitte? Mistä paikasta käsin te tulette elämään tätä pyhyyden elämää? 

Varmasti te ette tule olemaan tyytyväisiä Maailmaan, maistettuanne Taivaan iloja!” 
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 ” Älkää antako periksi! Sinnitelkää. Koska Minä olen laittanut Minun Ylösnousemus Voimani 

teidän ruumiiseenne, sieluunne ja henkeenne. Te ette mitenkään voi epäonnistua, niin kauan kuin 

te yritätte.”  

” Nouskaa ylös joka päivä ja sanokaa… ”Ei väliä, kuinka paljon tunnen itseni epäonnistuneeksi, 

minä sinnittelen ja jatkan yrittämistä. Koska minun Jumalani on uskollinen. Hän kulkee minun 

kanssani, antaen minulle kaiken, mitä minä tarvitsen saavuttaakseni Maalini.” 

 ” Sitten, uskokaa se sitten, kun sanotte sen. Uskokaa se koko sydämestänne.”  

” Ja mitä sinuun tulee, Clare. Rakkaani, jatka. Sinun kimppuusi ei käytäisi näiden ajatusten kanssa, 

jos sinä et olisi uhka viholliselle. Hän paljastaa tuhon määrän, mitä sinä teet, määräämällä niin 

monia pahoja sinulle. Hän ei haaskaa panoksiaan, Clare. Hänellä on niin monia tähdättäviä. Hän 

lähettää parhaat tarkka-ampujansa sen palvelijan luo, joka tekee eniten vahinkoa hänelle. Olkaa 

rohkaistuneita. Te kuulutte siihen joukkoon. Hän haluaa sammuttaa teidät. Mustamaalata teidät. 

Ja ryöstää Minulta kaikki sielut, jotka ovat jättäneet maailman, tullakseen Minun Morsiamikseni.”  

” Hän vihaa teitä intohimoisesti. Jatkakaa. Minä olen teidän kanssanne suojelemassa ja 

ravitsemassa teitä. Me olemme Luvatussa Maassa. Jatkakaa. ” 

 

 

631. Jeesus puhuu synnistä, Himosta & sen Seurauksista, Kärsimyksestä, 

Helvetistä, Pettureista & Uudesta alusta Amerikalle 

 
SYNTI, HIMO & SEURAUKSET, KÄRSIMYS, PETTURIT & UUSI ALKU AMERIKALLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Kesäkuuta, 2018.  

( Clare ) Jeesus, meidän Kunnian Herramme, Sinä käännät Amerikan suunnan. Kiitos, että käytät 

jopa meidän heikkouksiamme saadaksesi tämän aikaan… Amen. 

Minun rakkaani, jotkut teistä kärsivät kauheasti, koska te ette ole huomanneet ja katuneet Herraa 

kohtaan tehtyä loukkausta. Jotkut teistä vielä kulkevat synneissä ja asenteissa, jotka aiheuttavat 

ovien aukeamista, niin että demonit voivat tutkia teitä.  

Jos teidän heikkoutenne ovat materiaaliset asiat, pyydän, että teette tarkistuslistan ja katsotte, 

mihin sellaiseen olette käyttäneet rahaa, johon teidän ei olisi pitänyt käyttää. Ja vielä parempi, jos 

otatte sen selville, ENNEN kuin menette kauppaan. 

Jos heikkoutenne on Ylpeys tai itsenäinen asenne, epäkunnioitus, halveksunta tai erimielisyys, 

toisten väheksyminen? Pyydän, pyydän, katukaa ja pyytäkää Herraa muuttamaan teidät helläksi, 

rakastavaksi hengeksi. 

Jos heikkoutenne on vian löytäminen toisista? Voi, rakas Herra – pyydän, alkakaa etsimään vikoja 

itsestänne ja keksikää syitä toisten epäonnistumisille, ikään kuin ne eivät olisi mitään! 

Jos heikkoutenne on itsekkyytenne ajankäytössänne? Pyydän, katukaa ja pitäkää huolta lähellänne 

olevista, jotka ovat riippuvaisia teidän huomiostanne, niin että he voivat kasvaa suoraan ja 

vahvoiksi, ei laiminlyönnin rampauttamiksi.  
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Jos heikkoutenne on kumppanuus ja intiimiys, ja jopa Himo. Ja tiedätte ylittäneenne rajan… 

Pyydän, katukaa ja pyytäkää Herraa suojelemaan teitä jokaiselta synnin mahdollisuudelta. 

Vihollisella on satoja tuhansia himon demoneita lähetettynä Maapallolle, erityisesti 

kesäkuukausien aikana, jolloin pukeutuminen vaivoin peittää välttämättömimmän. 

Ja näillä demoneilla on yksi asia mielessään: saada teidät tekemään syntiä ja erottamaan teidät 

Jumalasta. Ja olen varma siitä, että jos olette kristitty, Saatana antaa bonuksia teidän 

kukistamisestanne. 

Pyytäkää suojelusenkeliänne varoittamaan teitä, kun olette menossa tuhoa kohti – sitten 

KIINNITTÄKÄÄ HUOMIOTA siihen varoitukseen! PAETKAA sitä! Hän on se, joka joutuu kokoamaan 

palaset, kun pirstoutunut omatuntonne ottaa teistä vallan.  

Katsokaahan, paholaiset ovat NIIN älykkäitä. He houkuttelevat teidät viattomaan keskusteluun ja 

tunteet alkavat liikahdella. He kuiskaavat päässäsi, ” Se on ihan ok! Vain tämän kerran… Jumala 

antaa anteeksi sinulle. ” Tai, ” Sinä tarvitset tätä. Sinua on loukattu niin pahoin, He todella 

välittävät sinusta. ” 

Siispä, sinä sukellat siihen suhteeseen… tai ehkä liu`ut siihen niin hienovaraisesti. Ja sitten 

paheksunnan demonit tulevat. Paheksunnan Työryhmäksi minä heitä haluan kutsua. Heillä on 

kaikennäköisiä syytöksiä: ” Sinä olet sunnintekijä!! Sinä et voi rukoilla – Jumala ei kuuntele sinua, 

sinä syntinen. ” 

 Ja päivä päivältä tunnet itsesi pahemmaksi, ja niin menet syvemmälle suhteeseen helpotusta 

saadaksesi. Ja aika pian olet vakiinnuttanut suhteen ja tullut riippuvaiseksi, etkä pysty enää 

tekemään päätöstä lähteä siitä. Tai ehkä se johti raskauteen. Ja sinä tiedät, ettet halua kasvattaa 

perhettä tämän ihmisen kanssa. 

Herra on NIIN tosissaan meidän pyhyydestämme ja siitä, että saamme tahrat ja rypyt pois 

hääpuvuistamme, että Hän ei anna meidän lipsua vikoihimme. Ja ennen kaikkea Hän ei halua 

jättää meitä kärsimään Koettelemusten Aikaa. Niinpä Hän sallii näiden epäonnisten tapahtumien 

tapahtua saadakseen meidän huomiomme. 

Ja kuten aina, osa kärsimyksestä on korjaukseksi, ja toinen osa on sopivaan aikaan sattuneita 

maailman tapahtumia varten, joita pitää tukea paastorukouksilla.   

Herra, minä tiedän, että he haluavat kuulla Sinusta. Pyydän, Herra, jaa Sydämesi kanssamme.  

Jeesus aloitti… ” Todellakin, se on Minun sydämeni, jonka haluan jakaa. Voi, kuinka Minä 

rakastankaan jokaikistä! Ja, että Minulle tuottaa enemmän surua korjata teitä ja saada teidän 

huomionne, kuin mitä se tuottaa teille. ”  

” Kun Minun täytyy korjata teitä, siihen liittyy monia tekijöitä. Ensiksikin, inhoan nähdä teidän 

kärsivän! Toiseksi, se lykkää armojen ja mahdollisuuksien ja ylennysten vastaanottamista Minun 

Valtakunnassani. Minun täytyy odottaa, että te kukistatte sen paheen tai synnin ennen kuin voin 

ylentää teidät alueelle missä on vielä enemmän kuumuutta, enemmän houkutuksia, ja enemmän 

mahdollisuuksia syntiin – suurten hengellisten vastuitten myötä. ”  

” Clare, kun olet laiska, kuten olet ollut kaksi päivää nyt, Minä näen sielut, jotka tarkistavat 

Kanavalta Minun viestejäni, ja Minä suren heidän kanssaan, että ei ole lohtua, kun viestiä ei ole 

tullut. Todellakin, Minun rakkain. Minä tiedän, että sinun työtaakkasi on ollut erittäin raskas. Minä 
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olen nähnyt sinun ponnistelusi, kun olet nukahtanut vastatessasi kirjeenvaihtoon. Ja Minä olen 

erittäin tyytyväinen sinuun. Ja Minä arvostan kaikkea sitä mitä teet aviomiestäsi ja lähellä oleviasi 

varten – sillä on ansionsa. ” 

” Mutta pitäisin parempana, jos ottaisit viestin vastaan ensin. Ja sitten Minä autan sinua 

säästämään aikaa ja energiaa muiden asioiden kanssa, niin ettet olisi ” lopussa ” seuraavana 

päivänä, kuten tänään olit. Pyydän, Clare, laittaisitko sen tärkeysjärjestyksessä muiden edelle? ”   

” Ja Minä en tarkoita kirjettä joltakin, joka kärsii. Se merkitsee. Sinä voisit postata sen, tiedätkö. Ja 

sillä tavalla, muutkin hyötyisivät. Minä tiedän, että teet tämän nyt. Minä voin nähdä sydämesi ja 

Minä annan sinulle anteeksi. ” 

” Ja olkoon tämä oppiläksynä teille kaikille, Minun pikkuiseni. Älkää laiminlyökö heitä, jotka 

kärsivät ja ovat kaipaavat seuraanne, lohtua tai neuvoa saadakseen. Olkaa valppaita, koska te ette 

tiedä, kuka on aikeissa tehdä itsemurhan – jonka te estitte menemällä viettämään aikaa heidän 

kanssaan. ” 

 ( Clare ) Anna minulle anteeksi, Herra. 

 ( Jeesus ) ” Olet saanut anteeksi. Vain ota Minut erittäin vakavasti. Sinä tiedät, miltä tuntuu, kun 

ihmiset eivät ota sinua vakavasti. Joten pyydän, ota Minut aina niin vakavasti. ” 

 ” Se, mitä jaoit Himosta, on täydellisesti sivuutettu tässä kulttuurissa, koska sinun oletetaan 

olevan tekemässä syntiä kesäaikaan – niin arvioidaan. Himoja, ja lihallisten halujen lisääntymistä. ” 

 ” Synnin tapahtumaa pitäisi kutsua tuhon tapahtumaksi, koska se vaikuttaa niin moniin elämänne 

ja kulkunne puoliin, kun sallitte itsenne lankeavan syntiin. Se viivästyttää siunausten ja Minun 

teille suunnittelemieni mahdollisuuksien aikajanaa. ”  

” Koska ryhdyitte tähän syntiin, elämänne arvokkaat ihmiset kärsivät suuresti ja olette ehkä 

saattaneet jopa menettää hyvän vaimon tai aviomiehen, jonka Minä olin teille valmistellut. Sen 

välittömänä seurauksena naitte väärän ihmisen, saatte lapsia heidän kanssaan ja huomaatte 

kymmenen vuotta myöhemmin, että se kaikki oli yhtä suurta erehdystä. Nyt te kärsitte 

rikkonaisesta kodista ja lapsista, joita torjunta on pysyvästi vahingoittanut. ”  

” Voi, Minun Ihmiseni, älkää erehtykö. HIMOLLA on hyvin vakavat, pitkälle ulottuvat seuraukset. 

Synti mädättää lahjomattomuutenne, teidän elämän tarkoituksenne, ja kaikki ylennyksenne 

hylättiin – ja Minä en puhu nyt rahasta. Ja kaikkein pahinta, lapset, joita rakastatte, ovat 

vieraantuneet ja vahingoittuneet, tulevat maailmaan etsimään äitiensä ja isiensä korvaajia. Ja he 

jatkavat synnin kehää. ”  

” Nyt, jotkut teistä kuuntelevat Minua; toiset sivuuttavat tämän varoituksen, että olette menossa, 

ei vain tuhoa, vaan hyvin mahdollista, Helvettiä kohti – koska tämä synti on tullut teidän herraksi 

ja ryöstänyt teiltä kaiken mitä te olisitte voineet olla. Ettekö näe? Minä en ole ” ilkeä ”, rankaiseva 

Jumala” Minä olen rakastava, anteeksiantava, ja armollinen. Varoittaen teitä, että pilaatte monta 

elämää itsekkäillä Minun käskyjeni sivuuttamisilla ja kulkien omia itsepäisiä teitänne. ” 

” Ja mitkä testaamisten ja korjauksien kanssa käy yhteen, on rukoilun ja armon tarve teidän 

hallituksenne ja Amerikan kansalaisten puolesta, jotka valtavirtamedia on sokaissut. Sokeutuneet 

silmät ovat avautumassa, ja teidän kärsimyksiänne käytetään tähän tarkoitukseen, kun huomaatte 
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asioita elämissänne, jotka ovat estäneet Minun armojani ja johtaneet erilaisiin sairauksiin ja 

kärsimykseen. ” 

” Minä haluan parantaa teidät, Minun ihmiseni. Kulkekaa oikeudenmukaisesti Minun edessäni ja 

kieltäytykää kompromisseistä joka käänteessä. Monet teistä, jotka ovat langenneet, ellei kaikki, on 

vihollinen manipuloinut käyttäen heikkoja kohtianne ansoittaakseen teidät. Mutta Minä heitän 

teille Armon köyden teidän kiivetäksenne kuopistanne ylös. ”  

” Nyt, tähän lisää. Minä haluan vain sanoa, että jopa kärsimystenne keskellä, paljon armoa on 

myönnetty maanne kääntymiseen. Ja mikään mitä kärsitte, ei mene hukkaan. Tämä aika on ajaa 

Totuuden asiaa ja seisoa Presidenttinne takana. Korruption ovet on heilautettu auki kaikkien 

nähdä, kuinka petturit ovat tuhonneet Amerikan. ”  

” Suota todellakin kuivataan. Mutta jopa sitäkin parempaa on, että Minä aion vapauttaa tuoreen, 

puhtaan Veden aallon Taivaasta, joka saa teidät kaikki unohtamaan menneet päivät. Sillä Minä 

tulen tekemään uuden asian Amerikassa, ja me tulemme kulkemaan Voitosta Voittoon. ” 

” Tuoreet, uudet Elävät Vedet tulevat virtaamaan Taivaan Kanavista järviin ja varastoidaan 

puhtaisiin tekoaltaisiin. Elävien Vesien Lähteet tulevat maasta ylös ja puhdistavat olemassa olleen 

saastan, tuoden heille uuden voitelun hallitukselle, jossa on pystyviä johtajia, jotka ovat 

omistautuneet oikeudenmukaisuudelle. Tämä vaatii kokonaan uuden sadon poliitikkoja, ja monet 

isänmaalliset ovat ottaneet asiakseen investoida hallitukseen, virkailijoina, jotka tekevät Jumalan 

tahdon ja todella ovat kansan ja kansakunnan palvelijoita. ” 

” Minä kutsun kaikkia halukkaita miehiä ja naisia julkiselle sektorille korvaamaan korruptoituneet. 

Minä pyydän joitakin teistä investoimaan elämänsä tälle maalle, kun vielä on aikaa. Minä tulen 

olemaan heidän kanssaan, ketkä sitoutuvat muuttamaan kansakunnan. Kaikilla teistä on joku 

panoksensa annettavana hallituksellenne, ja tulee olemaan ennennäkemätön määrä paikkoja teille 

täytettävänä. Minä voin varustaa teidät. Kaikki, mitä tarvitsen, on teidän suostumuksenne ja 

halunne tulla osaksi sitä, mitä Minä teen tässä maailmassa. ”  

” Minun ihmiseni, todellakin, tämä on uusien alkujen aika. Ei helppojen alkujen. Mutta uusien 

alkujen. ” 

 

 

632. RUKOUSHÄLYTYS JEESUKSELTA.  

Maanalainen Hallitus yrittää kiristää Presidentti Trumpia kätketyillä Ydinaseilla 

 
PYYDÄN, RUKOILKAA. MAANALAINEN HALLITUS KIRISTÄÄ PRESIDENTTI TRUMPIA YDINASEILLA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Kesäkuuta, 2018.  

( Clare ) Rakkaat Sydänasukkaat. Tämä on vakava kutsu rukoilla jälleen. Antakoon Herra meille 

voimaa ja rohkeutta. Meille on juuri annettu uutisia traagisesta juonesta estää Presidentti Trumpia 

paljastamasta ja pidättämästä satoja pettureita tässä maassa. Maanalainen Hallitus (=Deep State) 

yrittää kiristää Presidenttiä matkalaukku ydinaseilla, joita on kätketty eri kaupunkeihin, uhaten 

häntä, että he tulevat räjäyttämään ne, jos hän jatkaa syyllisten paljastamista. Tämä tieto tulee 
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hyvin luotetulta, asevoimien tiedustelun lähteeltä. Minä tunsin raskasta oloa ehtoolliseni aikana. 

En malttanut odottaa kysyä Herralta…  

”Onko tämä totta?” 

Jeesus aloitti… ” On se. Ja Minä kutsun jokaisen, joka on ottanut Minun Nimeni ja kutsuu itseään 

kristityksi, rukoilemaan ja paastoamaan niin kuin pystyvät, estääkseen tämän tragedioiden 

tragedian. Minä en voi sanoa, että Amerikka säilyy vahingoittumattomana, mutta Minä sanon, että 

teidän rukouksillanne tulee olemaan ratkaiseva vaikutus. Siksi Minä olen kutsunut Ezekielin 

kärsimysrukoukseen. ”  

” Minun ihmiseni, on heitä, joita ei pysäytä mikään peittelemästä jälkiään yleisön silmiltä. 

Välttääkseen vangitsemisen ja tietokoneverkon julkitulon, mikä on pidellyt tätä maata kurkusta 

vuosikymmeniä. He ovat työskennelleet sen eteen liian kovasti, vain nähdäkseen sen tuhoutuvan. 

Ainakin niin he ajattelevat. Minun ajatukseni eivät ole heidän ajatuksiaan. Minä puolustan tätä 

Kansakuntaa, joka on tehnyt täyskäännöksen ja on nyt kuuntelemassa Minua ja työskentelemässä 

Minun päämäärieni vuoksi Amerikkaa varten. ”  

” Te olette tekemisissä pahan hallinnon kanssa, joka tulee nielaisemaan jokaisen miehen, naisen ja 

lapsen saavuttaakseen päämääränsä.”  

” Siispä jälleen Minä tulen teidän luoksenne, Minun Ihmiseni. Minä pyydän teitä polvistumaan ja 

rukoilemaan, että pommeja ei tulla räjäyttämään; että he tulevat epäonnistumaan ja ne tullaan 

huomaamaan ja tekemään vaarattomiksi. Rukoilkaa heidän puolestaan, jotka työskentelevät 

pysäyttääkseen tämän, että he tulevat olemaan herkkiä Pyhälle Hengelle ja vastaanottamaan 

Häneltä sen tiedon, mikä tarvitaan pysäyttämään tämä. ”  

” Rukoilkaa kaikkien asianosaisten turvallisuuden puolesta. Minä haluan nähdä tämän 

suunnitelman täysin tuhottuna ja aseista riisuttuna, mutta se tulee vaatimaan suuren määrän 

rukousta ja kärsimystä joillekin. Paastotkaa niin paljon kuin pystytte, Minun uskolliseni. Älkää 

pyörtykö uupumuksesta, vaan antakaa sen merkitä. Ja älkää tunteko paheksuntaa, jos ette voi 

paastota pidempiä aikoja. Tehkää mitä pystytte. Kietokaa sydämenne tämän ympärille. Se on 

epätoivoisen tärkeää Minulle. ” 

” Minä tulen liikkumaan ja puuttumaan asioihin Minun ihmisteni puolesta, koska he rukoilivat. 

Tämä Maanalainen Hallitus on epätoivoinen ja kuolin kamppailuissaan tässä maassa. Ja kuitenkin 

monet tullaan pidättämään Amerikan ulkopuolella osallisuudestaan. Tämän takia he ovat 

junailleet tällaisen halveksittavan suunnitelman.”  

” Rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa, että he tulevat epäonnistumaan. Minun Isäni vartioi sinua, 

Amerikka ja tämä ei ole sitä mitä Hän haluaa sinulle. Minun Henkeni tulee uurastamaan teidän 

sisällänne tätä salakavalaa ja pahaa tuhoa vastaan, kaiken puolesta, mikä on hyvää.” 
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633. Jeesus puhuu Amerikan Hallitsijanvaihdon viivästymisestä,  

Antikristuksesta & Muslimien Pelastuksesta 

 
ANTIKRISTUS, AMERIKAN HALLITSIJANVAIHDON VIIVÄSTYMINEN & MUSLIMIEN PELASTUS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Kesäkuuta, 2018. 

Clare aloitti… Herra Jeesus, pyydän, anna meille Sinun rohkeuttasi ja voimaasi juosta tämä kisa ja 

pysyä polvillamme, kunnes olemme saaneet läpimurron. Amen. 

No niin, viimeiset viisi päivää ovat olleet hyvin vaikeita meille, Sydänasukkaat. Ja minä tiedän, että 

jotkut teistä ovat kokeneet samoja asioita. Jokaisella meistä on ollut kipeän vaikeita taakkoja 

kannettavana. Ja jos Herran rohkaisevia sanoja olisi, me olisimme ihmetelleet, että onko meitä 

nuhdeltu vakavasti jonkin tunnistamattoman synnin vuoksi. Mutta Hän on tehnyt selväksi… tämä 

tarvitaan saattamaan tämä paha valtakunta väliaikaisesti pysähdyksiin. Sillä minä tarkoitan, että 

hallitseva eliitti tulee nousemaan, kun Isä Jumala sallii Koettelemusten Ajan alkavan. Mutta siihen 

asti, Hän pidättelee sitä. Siispä, minä etsin Herraa saadakseni sanan tänä iltana… 

Jeesus aloitti… ” Minun kallisarvoiset lapseni, kaikki tämä kärsimys lisää tyrmäävää voittoa niistä, 

jotka ajattelivat, että he voisivat jatkaa hallitsemista harhautuksella. Minä tiedän, että teidän 

kärsimyksenne ovat monet tällä hetkellä. Minä näen, kuinka te tarraudutte Toivoon, jonka Minä 

olen antanut. Minä kuulen teidän sydäntenne meditaatiot, että te iloiten kärsitte estääksenne 

ydinsodan. En silti pysty takaamaan teille, etteikö tälle maalle koidu mitään haittaa. Mutta Minä 

voin vakuuttaa teille, että se tulee olemaan loppu hirmuvallan ajalle, jolloin nämä pimeät voimat 

olivat luottaneet tuhoavansa Amerikan.” 

” Amerikan hallitsijanvaihdon hetkeä on lykätty eteenpäin, kuitenkin tässä maassa on monia 

täydellisen tietämättömiä siitä, mitä todella on meneillään. On kirjoitettu, että Antikristus pääsee 

virkaan petoksella. Tämän hän on jo tehnyt. Mutta teidän rukoustenne vuoksi hänet on syrjäytetty 

vallasta ja hänet tullaan pitämään odottamassa ratkaisua, kunnes aika on kypsä. Teidän 

rukouksenne ovat rampauttaneet hänen suunnitelmansa ja antaneet teille mahdollisuuden 

ikkunan kerätä sieluja. Voi, kuinka Minä olen kaivannut tätä aikaa! Kuinka Minä olen kaivannut 

nähdä Muslimeita tuotavan Minun Valtakuntaani. ” 

” Suunnitelma hajottaa ihmiset ympäri maailman, mahdollistaen Islamin ottavan haltuun 

maailman, on kostautunut. Koska monet ovat jättäneet Islamin – ja se on vasta alkua. Syvällä 

sisimmässään he tietävät, että Jumala, joka heidät loi, ei mitenkään voisi olla niin julma ja raaka, ja 

se on ajanut heidät uskonkriisiin. Minun Isäni kutsuu heitä Minun luokseni ja Minä tulen 

jatkamaan unien, visioiden ja ihmeiden antamista heille tuodakseni Minun lapseni Kotiin Minun 

luokseni. Mitä suurta lohtua Minulla onkaan heidän paluustaan. Tämän vuoksi Antikristusta on 

pidätelty.”  

” Työskennelkää niin kauan kuin on päivänvaloa, Minun Ihmiseni. Älkää tulko turhamaisiksi ja 

omahyväisiksi, pikemminkin kietokaa voimavaranne köyhien ja oikeutta janoavien ympärille. 

Tuokaa heidät Minun luokseni; he ovat valmiita. Niin kovin valmiita.” 

( Clare ) Jeesus, haluatko Sinä, että minä jaan sen Pyhän Kirjoituksen, jonka Sinä annoit minulle?  

( Jeesus ) ” Kyllä. Jaa se. Se tulee innoittamaan Toivoa ja Kestävyyttä.” 
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( Clare ) Minä tunsin johdatusta nostaa Raamattuni ja ottaa Rhema-ohjelause. Minä aukaisin 

Niniven tuhon kohdalta. Ja minä luen teille sen kohdan, joka todella osui minuun. 

(Rhema) Herra on mustasukkainen ja kostava Jumala; Herra kostaa ja on täynnä suuttumusta. 

Herra kostaa vihollisilleen ja purkaa suuttumustaan vihollisiinsa. Herra on hidas suuttumaan, 

mutta suuri voimassaan; Herra ei jätä syyllistä rankaisematta.  

Hänen tapansa on tuulen pyörteessä ja myrskyssä ja pilvet ovat tomua Hänen jaloissaan. Hän 

moittii meren ja kuivattaa sen; Hän tekee kaikki joet kuiviksi. Baasan ja Karmel kuihtuvat ja 

Libanonin kukat lakastuvat. Vuoret järisevät Hänen edessään ja kukkulat sulavat. Maa tärisee 

Hänen läsnäolostaan, maailma ja kaikki mitä siinä on. Kuka voi sietää Hänen närkästystään? Kuka 

voi kestää Hänen ankaraa vihaansa? Hänen suuttumuksensa pulppuaa kuin tuli; kivet pirstoutuvat 

hänen edessään. 

Herra on hyvä, turvapaikka huolten aikoina. Hän huolehtii heistä, jotka luottavat Häneen, mutta 

ylivoimaisella tulvalla Hän tulee tekemään lopun Ninivestä; Hän tulee ahdistamaan vihollisensa 

pimeyden valtakuntaan. Mitä tahansa he juonivat Herraa vastaan, Hän tulee lopettamaan sen; 

Huoli ei tule toista kertaa. He tulevat sotkeutumaan piikkeihin ja juopumaan viinistään; heidät 

tullaan kuluttamaan kuin kuiva sänki. Sinusta, Ninive, on yksi tullut, joka tulee juonimaan pahaa 

Herraa vastaan ja junailee ilkeitä suunnitelmia.  

Näin sanoo Herra… ” Vaikka heillä on liittolaisia ja he ovat lukuisat, heidät tullaan tuhoamaan ja he 

kuolevat. Vaikka Minä olen koetellut sinua, Juuda, Minä en tule koettelemaan sinua enää. Nyt 

Minä murran heidän ikeensä sinun kaulastasi ja revin pois sinun kahleesi. ” 

( Clare ) Kyllä – Uuden Maailman Järjestyksen (=NWO) ies on ollut niin raskas! Kaikki kauppa 

sopimukset ja tapa, jolla tätä maata on ryöstetty. Valehtelu, joka on meneillään. Koko 

ihmiskauppa. Ihmiskauppa – NIIN raakaa! Niin kauhean raakaa. Ja Saatanallisen rituaali murhan 

käytäntö… KAIKKI tämä, kaikki tämä. Herra tulee murtamaan tämän ikeen meidän kauloistamme. 

No niin, te tiedätte, että me rukoilemme näiden ihmisten puolesta, heidän pelastuksensa ja 

sydämen muuttumisensa puolesta. Aivan niin kuin me rukoilimme Pohjois-Korean diktaattorin 

puolesta. Ja me tulemme jatkamaan rukoilemista. Mutta me haluamme lopettaa pahat käytännöt 

ja nämä rukoukset ovat se, joka sen tekee. Kaikkien meidän rukouksemme, ympäri maailmaa. 

( Jeesus ) ” Älkää antako periksi rukoilemisessa, Minun ihmiseni. Te siirrätte vuoria sivuun. Te 

rampautatte kuolettavia hyökkäyksiä, te käännätte asioiden kulun vetoomuksillanne. Teidän 

esirukouksenne pitävät ylhäällä Oikeamielisyyden Sauvaa Presidenttinne kohotettujen käsien yllä. 

Amalekilaisten yllä. Ja me tulemme saamaan voiton. ”  

” Kuitenkin maassa on paljon pimeyttä. He, jotka ovat viettäneet maailmallista, kiireistä elämää, 

ovat syöttäneet itsellensä median pinnallisia valheita. Aivan kuten Hitlerin päivinä – suosittu mies, 

Saatanan ja hänen kenraaleittensa tukema, on voittanut ihmisten luottamuksen – vaikka he 

näkevät hänen hirvittävät vikansa. Sokeuden käärinliina on vedetty heidän silmiensä yli ja he 

vastaavat Saatanallisten voimien syöttämiin tunteisiin. Näin tietyt elokuvatähdet kiipeävät 

kuuluisuuden tikkaita. He myyvät itsensä Saatanalle ja nimettömyydestä he ovat nousseet 

tähteyteen. Tämä toimii myös politiikassa ja tämä kultti on mahdollistanut Obaman ja Hillaryn 

nousun ja sokaistujen väkijoukkojen hallinnan. ”  
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” Se päivä on tulossa, jolloin silmät tulevat aukeamaan, mutta ei ilman kamppailua. Teidän, Minun 

ihmiseni, täytyy puolustaa Totuutta ja seisoa sen takana, mikä on oikein. Ja vähintäänkin se tulee 

täysin käymään järkeen, kun teidät otetaan Taivaaseennostossa ja he tulevat muistamaan, että te 

varoititte heitä. Tämä ei tule tekemään teistä suosittuja. Mutta toisaalta… Minäkään en ollut 

suosittu.” 

 

 

634. Jeesus sanoo… Opi Ero Minun Näkemykseni & Saatanan Paheksunnan välillä 

 
OPI TIETÄMÄÄN ERO MINUN NÄKEMYKSENI & SAATANAN PAHEKSUNNAN VÄLILLÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Kesäkuuta, 2018.  

( Clare ) Jeesus! Sinä olet päässyt läpi ja kommunikoit minulle. Sinä OLET kommunikoimassa minun 

kanssani pitkin päivää. Pyydän, anna meille armo kuulla ja nähdä, mitä Sinä sanot meille… Amen.  

No niin , Herra lähestyi minua heti rukouksen jälkeen ja Hän sanoi… 

( Jeesus ) ” On pitkä aika siitä, kun sinä olet viimeksi puhunut tanssimisesta Minun kanssani ja 

jotkut ihmettelevät, onko sinulla vielä sellainen suhde Minun kanssani. Pyydän, kerro heille, että 

sinulla on. Pyydän, kerro heille, että Minä rakastan tanssia heidän kanssaan, laulaa heidän yllään ja 

hellästi lepuuttaa heidän päitään Minun sydäntäni vasten. Mikään ei ole muuttunut siinä tavassa, 

jolla Minä olen lähestynyt sinua, Clare, mutta sinä et jaa sitä. Siispä, se miellyttäisi Minua hyvin 

paljon, jos sinä jakaisit.”  

( Clare ) Okei. Mitä minä voin tuohon sanoa? 

Voi, rakas perhe, mikä suloinen herrasmies Hän on, kun Hän haluaa tanssia Hänen Morsiamensa 

kanssa! Minä näen aina itseni virallisessa puvussa, illalla, juhlasalin lattialla. Ihmisiä tungeksi 

ympärillämme tänä iltana, kun me tanssimme ja se muistutti minua ”Prinsessan Päiväkirjat”-

näytöksestä. 

Myöhemmin, kun musiikki muuttui yhdeksi puutarhalauluista ja siinä oli leikillinen tempo. Me 

olimme tanssimassa tilavassa puutarhassa, kukkasaarekkeiden ympäröimänä. Jeesus otti niin 

armollisesti minun käteni ja iloisesti pyöritti minua ympäri ja ympäri tämän iloisen musiikin 

tahdissa. Ja sitten Hän soitti useita ylistys lauluja ja minä ylistin musiikin mukana, nostaen käteni 

ylös, mutta olin koko ajan niin tietoinen Hänen Majesteetistaan. Ja kuinka Hän tulee luoksemme 

niin nöyränä, mutta on silti kaiken Kunnian Jumala. 

Kun Hän lähestyy minua, minä olen hullaantunut Hänen luonnollisesta armostaan ja arvokkaasta 

käytöksestään! Ja Hänen läpitunkevista silmistään. Kuitenkin Hän on niin lähestyttävä, niin 

ystävällinen, niin syvästi otettu Hänen Morsiamensa määrätietoisesta katseesta. 

Minä olen aina kamppaillut tämän konseptin kanssa. Yhtenä hetkenä, Hän on minun puolisoni ja 

me olemme tanssimassa. Ja toisina hetkinä, minä olen heidän joukossaan, jotka nostavat kätensä 

ja ylistävät Häntä.  

Ja sitten on Isä Jumalan läsnäolo. Ja laulu, jota Hän usein soittaa minulle, se on nimeltään ”Voi, Isi 

Jumala”, uusi versio, jonka esittää Dominic Chin. Se on niin liikuttava! Ja se vie minut suoraan 



 
85 

 

Hänen läsnäoloonsa Valtaistuinsaliin. Voi, rakkaat, älkää pelätkö laittaa laulujanne random-

asennolle  ja sallia Pyhän Hengen johtaa teidät syvemmälle ylistykseen. 

( Jeesus ) ” Se, mistä Isä ja Minä nautimme loppumattomasti, on sinun vilpitön ylistyksesi ja 

kiitollisuutesi, kun sinä laulat sydämestäsi, Clare. Minä toivoisin, että te kaikki laulaisitte Minulle 

sydämestänne! Ja tämä käytäntö, että Meidän annetaan valita laulut ja järjestys, missä ne 

soitetaan, on hyvin hedelmällinen. Minä kaipaan ilmaista Minun rakkauteni teille kaikille tällä 

tavalla.”  

” Minä haluan sanoa kaikille teille: Minä olen teidän kanssanne koko ajan. Minä kommunikoin 

kanssanne koko ajan. Minä EN ole KOSKAAN etäinen. Tämä on vihollisen valhe, saadakseen teidät 

tuntemaan itsenne torjutuksi, niin että te etsisitte lohtua häneltä. Tai maailman asioista, mitä eivät 

tuo teitä mitenkään lähemmäs Minua, vaan loppujen lopuksi saavat teidät kääntymään pois 

Minusta.” 

” Kun Minä sanon, ”lähemmäs Minua”, Minä tarkoitan lähemmäs olemaan kykenevä näkemään ja 

ymmärtämään Minut selvästi. Rakkaat, ette mitenkään pysty tulemaan ”lähemmäs Minua”. Minä 

elän teidän sydämissänne; me olemme jo NIIN hyvin lähekkäin! Se, mitä puuttuu, on teidän 

kykynne kuulla ja nähdä Minut. Se on sydämen ja mielen hiljaisuuden asia ja rukoilun asia ja 

harjoittelemisen asia havaita Minun ääneni omastanne, maailman äänestä ja vihollisen äänestä.”  

( Jeesus ) ” Jos te olette antaneet elämänne Minulle, katuneet syntejänne ja etsineet Minua 

kaikella sydämellänne – tietäkää, että Minä olen siellä. Jos te olette antaneet Minulle sydämenne, 

Minä olen siellä asukkaana, aivan kuten Pyhissä Kirjoituksissa on kirjoitettu…”  

” Jos te Minua rakastatte, niin te pidätte Minun käskyni. Ja Minä olen rukoileva Isää ja Hän antaa 

teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, Totuuden Hengen, jota maailma 

ei oi ottaa vastaan, koska se ei näe Häntä eikä tunne Häntä; mutta te tunnette hänet, sillä Hän 

pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En Minä jätä teitä orvoiksi; Minä tulen teidän tykönne. 

Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää Minua näe, MUTTA TE NÄETTE MINUT; koska Minä elän, 

niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että Minä olen Isässäni ja että te olette Minussa 

ja Minä teissä. Jolla on Minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka Minua rakastaa, häntä 

Minun Isäni rakastaa ja MINÄ RAKASTAN HÄNTÄ JA ILMOITAN ITSENI HÄNELLE.” Johanneksen 

Evankeliumi 14:15-21.  

( Jeesus ) ” Koska me asumme yhdessä, Minä kuulen jokaisen sydämenlyöntinne, jokaisen 

mielenne ajatuksen, jokaisen kivuliaan menetyksen ja jokaisen iloisen hetken. Vielä kerran: Minä 

en haaskaa yhtään aikaa, yrittäen saada huomionne ja puhua teille. Joskus se on ulkoinen merkki. 

Joinakin aikoina se on sisäinen mielen kuohunta ja halu, joka teitä johtaa.” 

” Ongelma tulee, kun te epäilette. Paholaiset ovat mestareita manipuloimaan Epäilyä mieliinne. 

Loppujen lopuksi, hehän ovat olleet kuvioissa mukana 6000 vuotta, Eevasta alkaen.” 

” Kyllä, se on hyvä. Kuvittele mielessäsi Eevan kuvaa. Hän epäili Minun hyvyyttäni ja katsokaa, 

mihin se hänet johti ja lopun ihmiskunnan? Ja katsokaa mihin hänen epäuskonsa johti Minut? 

Tulemaan ristiinnaulituksi Ristille.” 

” Minä asun teidän sydäntenne Puutarhassa, Minun Ihmiseni. Ja jos te epäilette Minun sanaani 

teille, kuinka te voitte havaita, että Minä olen siellä? Kuitenkin te pidätte Minua syypäänä ja 
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syytätte Minua teidän hylkäämisestänne! Ettekö te näe? Teidän epäuskonne estää teitä 

kokemasta Minua.”   

” Mitä Pyhät Kirjoitukset sanovat kristityn velvollisuudesta? ”Niin he sanoivat hänelle: Mitä meidän 

pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme. Jeesus vastasi ja sanoi heille: Se on Jumalan 

teko, että te uskotte Häneen, jonka Jumala on lähettänyt.” Johanneksen Evankeliumi 6:28-29. 

” Ja Minun Ihmiseni, tämä on todellakin työtä, hyvin kovaa työtä. Koska veljiemme ja sisariemme 

Syyttäjä on kovasti työssä paholaisineen, yötä päivää, syyttäen teitä itsellenne ja syyttäen teitä 

Minulle. Ja syyttäen Minua teille! Niin, että te uskoisitte valheen, että Minä olen torjunut teidät, 

että Minä en olisi teidän kanssanne. Se on valhe!”  

” Eikö ole kirjoitettukin… ”Ja syttyi sota Taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä 

vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä ollut enää 

sijaa Taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, 

koko maanpiirin villitsijä heitettiin maan päälle ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. Ja 

minä kuulin suuren äänen Taivaassa sanovan: Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän 

Jumalamme valtakunta ja Hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme ja sisariemme syyttäjä, 

joka yöt ja päivät syytti meitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.” Johanneksen Ilmestys 

12:7-10. 

” Kyllä, Minun ihmiseni, Minä kirjoitin tämän teille, niin että te tietäisitte, mistä syytökset tulevat. 

Syytökset aina, 100 % ajasta, ilman minkäänlaisia epäilyjä, tulevat Saatanalta ja hänen 

demoneiltaan. Minä en koskaan, en koskaan, en koskaan syytä teitä. EN KOSKAAN.”  

” Kuitenkin Minulla on teistä näkemys – ja teidän täytyy oppia erottamaan mikä ero on Syytöksellä 

ja Näkemyksellä. Minä olen puhunut tästä aikaisemminkin, mutta on aina hyvä virkistää muistia. 

Näkemys tapahtuu SYDÄMESSÄ. Te tunnette, että jotakin ei ole aivan kohdallaan, te tunnette 

rauhattomuutta. Se on rauhaton sovittelun tunne, kuten ehkä… Minä olen mennyt teiltä ohi.” 

” Paheksunta melkein aina tapahtuu päässä ja alkaa näin… ”Sinun ei olisi pitänyt tehdä sitä. Sinä 

olet paha. Sinä olet tyhmä ja typerä. Mitä sinä oikein ajattelit? Nyt Jumala on vihainen sinulle. Sinä 

mokasit sen. Nyt Hän ei tule kuulemaan sinun rukouksiasi. Hän on torjunut sinut.” 

” Nyt, noilla sanoilla on reaktio, joka TAPAHTUU sisälläsi, välittömästi. Siispä, sinun täytyy saada se 

kiinni heti alkuunsa, koska vihollinen tulee yrittämään monistaa sen näkemyksen tunteen, kun te 

olette näkemyksen alaisina.” 

” Mutta päätunne on paheksunta. Itsestään pahan tunteminen, Jumalan hylkäämäksi tunteminen, 

kyvytön rukoilemaan, uskon puute, että tulisi kuulluksi. Nämä ovat merkkejä demonisista 

vääristelyistä, että teidät saataisiin vedetyiksi Minun luotani pois, saataisiin teidät luopumaan 

Minun näkemisestäni ja kuulemisestani, niin että teillä olisi sisäinen nälkä millaiselle tahansa 

suhteelle täyttää tyhjä paikka sisällä. Paikka, jossa kaikki teidän vastaamattomat kysymyksenne ja 

epävarmuutenne ovat. ” 

” Sielulla voi olla kokonainen varasto epäilyitä tai kysymyksiä – ja Minä lupaan teille, että 

Saatanalla on vastaus joka ikiseen niistä. Siispä, hän johdattaa teidät New Ageen, tai Islamiin, tai 

itämaiseen uskontoon tai sekulaariin, uskonnottomaan, humanismiin – jota on käytetty 

aivopesemään lapset virheellisiin käsityksiin hyvin varhaisesta iästä alkaen ja nämä lapset ovat nyt 

aikuisia, hyvin vaikutusvaltaisissa asemissa olevia.”  
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” Minä haluaan teidän tietävän, että ilman epäilyksen häivääkään, nämä ajatukset EIVÄT TULLEET 

& EIVÄT KOSKAAN TULE tulemaan Minulta. EIVÄT KOSKAAN. Jos te olette tunnistaneet näitä 

ajatuksia itsessänne, ne ovat Saatanasta, eivät Minusta.” 

” Minun reaktioni teille on, että tehtyänne jotakin, jota teidän ei olisi pitänyt tehdä, on tulla 

luoksenne ja hellästi pidellä teitä. Koska Minä tiedän, kuinka pahalta teistä tuntuu, kun te olette 

pettäneet Minun luottamukseni ja epäonnistuneet ponnisteluissanne miellyttää Minua. Ja kun te 

syleilette Minua, tunnustus ja näkemys tulee valuen sydämestänne. Minä tulen antamaan teille 

anteeksi ja teillä tulee lopulta olemaan rauha, kuin myös päättäväisyys olla tekemättä virhettä 

uudelleen.” 

” Oppiläksyt eivät ole niin helppoja oppia, Minun kallisarvoiseni. Tavoilla on taipumusta hallita 

toimianne ja nämä tavat täytyy uudelleenkouluttaa vastaamaan Jumalallista käytöstä. Ja siihen 

menee aikaa. Te olette niin ankaria itsellenne, kun te epäonnistutte! Minä en ole niin ankara teille, 

koska Minä tiedän, kuinka heikkoja te olette. ” 

” Teidät voidaan tehdä vahvemmiksi Minun Armollani, mutta se vaatii, ett te ETTE KOSKAAN 

arvostele tai tuomitse toista sielua. Sielun toimet voivat olla väärin ja on sallittua tuoda se esille. 

Ainoastaan. Äärimmäisessä tarpeessa. Mutta mitä henkilöön tulee, älkää koskaan tuomitko heitä. 

Te vain ette tiedä, millaisten paineiden alla he ovat ja mitä he ajattelevat. Minä olen Ainoa, joka 

tietää ne asiat.” 

” Siispä, kerrataan, mitä Minä haluan teidän pitävän, rakkaat. Jos te tunnette pahoin itsestänne tai 

että Minä en enää haluaisi kuulla teidän rukouksianne, huomatkaa… tämä on viholliselta ja 

mitätöikää sellaiset valheelliset ajatukset.”  

” Sitten kääntykää Minun puoleeni koko sydämestänne ja pyytäkää anteeksiantoa. Pyytäkää 

voimaa olla toistamatta syntiä. Ja jos te työskentelette toisten sielujen kanssa, olkaa varmoja, että 

palaatte heidän luokseen ja että ohjaatte heidät oikealle tielle, muuten te levitätte virhettä ja 

teette itsen tuomitsemisesta paljon pahempaa.”   

” Muistakaa… Minä rakastan teitä niin paljon, jokaista teistä. Kukaan ei voi korvata teitä Minun 

sydämessäni. Ja Minä kommunikoin teidän kanssanne aina.” 

 ” Pyydän, opetelkaa kuuntelemaan Minua. Kiinnittäkää huomiota sydämen muotoiseen kiveen 

polullanne. Kiinnittäkää huomiota luoksenne lentävään ilmapalloon. Kiinnittäkää huomiota 

karkkipatukan kääreeseen joka sanoo… ”Ilo”. Kiinnittäkää huomiota lauluun, joka soi 

supermarketissa, kun olette ostoksilla. Kiinnittäkää huomiota lauluun, jonka Minä valitsen, kun 

soittimenne on ”random”-asennolla, puhuakseni teidän sydämellenne.” 

”Pyydän, Kiinnittäkää huomiota, Minun niin kovasti Rakastetut ja kuunnelkaa huolellisesti. Sitten 

te tulette tietämään ilman epäilyksen häivääkään. Minä todella olen teidän kanssanne teidän 

sydämessänne, vierellänne, aina pitäen teitä lähellä Minun sydäntäni. Teitä ei koskaan voida 

korvata. Te olette ainutlaatuisia…”  

” Voi, siunatkaa Minua rakkaudellanne! Maailma on pimeä ja raaka. Ja Minä tarvitsen teidän 

rakkauttanne, aivan niin kuin tekin tarvitsette Minun rakkauttani.” 

 

 



 
88 

 

635. Jeesus sanoo… Maailmallinen ihminen ei voi vastaanottaa henkisiä lähetyksiä 

 
MAAILMALLINEN IHMINEN EI VOI VASTAANOTTAA HENKISIÄ LÄHETYKSIÄ 

8. Heinäkuuta 2018 Sanoja Jeesukselta Sisar Clarelle 

  Jeesus aloitti … ” Olen kuullut teidän rukouksenne ja itkunne, Minun Kansani, Ihmiseni, ja Minä 

haluan tuoda teidät lähemmäksi niin, että VOITTE kuulla Minut. Niin, Minä aloitan selittämällä ne 

osatekijät, jotka ovat henkisen kasvunne tiellä.”  

” Minulla on teille paljon sanottavaa, Minun rakkaat, jotka ponnistelette kuullaksenne Minut, ja 

siihen on monta syytä. Sillä teillä on hyvin todellinen vihollinen. Teillä on vielä huomaamatta 

jääneitä syntejä elämässänne. Teillä on monia taisteluja lihallisuutenne kanssa, sen takia, mitä 

päästätte sisään korvistanne ja silmistänne. Teillä on taipumus olla itsekkäitä ajankäyttönne 

suhteen. ” 

” Katsokaa, ne teistä, jotka ponnistelette ja rukoilette muiden puolesta, niitä teistä minun pitää 

jatkuvasti täyttää. Siispä, olla täytetty on olla tyhjä alun alkaenkin. Eikä vain, ettei ole antaa 

myötätuntoa, vaan myös ettei ole antaa mitään toisille. Mitä enemmän sielut ammentavat 

elämästään muiden hyväksi, sitä enemmän Minä heitä täytän. Tyhjyytesi ja halusi auttaa muita ja 

heidän hätänsä saavat Minut täyttämään sinut, että VOISIT täyttää heidät. ” 

” Tätä voisitte melkein kutsua henkiseksi laiksi, se on niin säännönmukainen toiminnaltaan. 

Tyhjyys kutsuu Minua, vaatii Minun Armoani – erityisesti, jos sielu murehtii antaakseen muille. ” 

” Jos jatkan auttamistasi, kun keräät vain itsellesi, niin loppujen lopuksi muutut itseäsi 

palvelevaksi, kuin järvi, josta ei ole laskujokea, se muuttuu viimein seisovaksi lammeksi. 

Uskollisuus sinulle Antamalleni armolle, saa Minut voitelemaan sinua vielä enemmän. Kun annatte 

muille kaikkenne, Lapseni, se laittaa Minulle vaatimuksia. ” 

” Tämä todellakin on henkinen laki, tyhjyys täyttyy armon lähteestä, yksinkertaisesti, koska ei ole 

annettavaa. Kuinka voitte palvella muita, jos olette itse tyhjiä? Niinpä Minä täytän teidät, rakkaat 

sielut. ” 

” Nyt tulemme toiseen seikkaan, joka vaikuttaa tähän asiaan, pystyttepä Minut näkemään ja 

kuulemaan vai ette pysty. Joidenkin teidän elämässänne on vielä asenteita ja tapoja, jotka estävät 

Minun armoani pääsemästä niin syvälle elämiinne kuin olisi mahdollista. Kuinka voin täyttää 

maailmaa täynnä olevan astian? Täynnä maailman musiikkia, elokuvia, kehon jahtaamia maailman 

houkutuksia. Maailman helpotuksia ja mukavuuksia, ystävien maailmallisia neuvoja, työn 

maailmallista vaikutusta. Kun astia on täynnä näitä asioita, Minun armollani on vähän tilaa. ” 

” Onneksi löysin sielun, jossa oli paljon näitä vikoja ja hänen kanssaan käymieni keskustelujen 

vuoksi olette pystyneet oppimaan paljon. Mutta oppimisesta ei ole paljon hyötyä, jos ette järjestä 

elämäänne uusiksi sen tiedon pohjalta. Moderni elektroninen media on hyvin järjestetty ja opittu 

järjestelmä, esitetty värikkäiden ja jännittävien tarinoiden asiayhteydessä ja ne saavat valtaansa ja 

vaikuttavat sielujen käyttäytymisarvoihin ja niitä on helppo kontrolloida. ” 

” Kun pelaatte videopelejä, katsotte TV-ohjelmia, luette maailmallisia lehtiä ja kirjoja, silloin 

ohjelmoitte itsenne olemaan maailmallisia. Maailmallinen ei voi vastaanottaa henkisiä lähetyksiä, 

koska kaikki käsitteet ovat heille vieraita, eivätkä käy heille järkeen. ” 
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 ” Esimerkiksi, Autuaat… Siunattuja ovat he, jotka surevat; sillä heitä lohdutetaan. Siunattuja ovat 

nöyrät; he perivät maan. Siunattuja ovat vainotut ja parjatut. Kaikki nämä asiayhteydet ovat 

vastenmielisiä maailmalliselle sielulle ja Minun täytyy hellästi johdattaa teidät siitä saastan 

hetteiköstä, ennen kuin mielenne voi todella vastaanottaa opetuksiani. ” 

” Kyllä. Kylvetän teidät puhdistavien Sanojeni vesissä, kunnes rappion kuoret putoavat 

sydämistänne ja mielistänne ja paljastavat hellät lihalliset sydämenne ja mielet Taivaallisille 

todellisuuksille. Rakkaat, jos Minä pystyisin eristämään teidät näistä pahoista vaikutuksista, te 

pystyisitte kuulemaan Minua erittäin hyvin, todellakin. Mutta tämä on vain yksi ongelma-alue. On 

monia muita, joihin palaan tulevissa viesteissä. ” 

 

 

636. Jeesus sanoo… HERÄÄ AMERIKKA…  

Heille tulee olemaan herättävä tapahtuma 

 
HERÄÄ AMERIKKA!... AMERIKALLE TULEE OLEMAAN HERÄTTÄVÄ TAPAHTUMA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Heinäkuuta, 2018.  

Jeesus aloitti… ” Tämä kansakunta on suuressa vaaratilanteessa, mutta Minä en ole hylännyt 

Häntä. Hän on tehnyt paljon hyvää kautta maailman. Ja hyvä, mitä hän on tehnyt, on enemmän 

ilmaisua Amerikan kansasta kuin pahuudesta. Minä sanon tämän, koska amerikkalaiset voivat olla 

hyvin anteliaita ja tässä kansakunnassa oleva paha ei ole Amerikan sydän tai sen, mitä hän 

edustaa. Pikemminkin, se on Globalistien agenda, joka voidaan jäljittää Ranskan 

vallankumoukseen asti, sen perustamiseen asti. ”  

” Vauraus on johtanut ihmisiä harhaan ja aiheuttanut heidän keskittyvän liian paljon 

mukavuuksiinsa, pikemminkin kuin sinne, minne heidän maksamansa verorahat todella menevät – 

ja syövän pahoihin juuriin, jotka lopulta tulevat ottamaan haltuunsa koko maailman, ennen kuin 

Minä palaan hallitsemaan Maapalloa. Mukavuuden ja runsauden takia paljon on sivuutettu 

poliittisella areenalla. Mutta nyt he, jotka ovat uskollisia tämän kansakunnan hengelle, ovat 

alkamassa ottaa jalansijaa takaisin ja Minä olen tukemassa heitä heidän kamppailussaan. ”  

” Kuitenkin. Se on vaarallista aikaa, koska korruptoituneet maailman eliitin johtajat eivät välitä 

yhtään hänen vauraudestaan. Ja kuten on Pyhissä Kirjoituksissa kirjoitettu, he tulevat repimään 

hänet paljaaksi ja alastomaksi, jättäen hänet kuolemaan. ” 

Ja se on lainaus Ilmestyskirjan 17:stä luvusta.  

Ja hän sanoi minulle: ”Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja 

ja kansanheimoja ja kieliä. Ja ne kymmenen sarvea, ja peto, jotka sinä näit, ne vihaavat porttoa ja 

riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Sillä 

Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja 

antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. ” Ilmestyskirja 17:15-17. 

” Minun ihmiseni, Minun valittuni, historia on kirjoitettu rukouksilla. Ja tämä on teidän aikanne 

seistä kuilun päällä ja rukoilla ihmettä. Itse asiassa, ihmeiden sarjaa. Ihme ihmeen jälkeen 
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tarvitaan vapauttamaan tämä kansakunta vankeudestaan. Teidän, jotka välitätte – se on teidän 

käsissänne. Minä olen antanut teille aikakehyksen, jossa Minä havainnoisin tämän kansakunnan 

toimia ja Minun Isäni tekisi päätöksen hänen kohtalostaan. ”  

” Vaikka Minä olen innokas säästämään muslimi väestön ja muut ympäri maailman, Minä en voi 

vastustaa Minun Isäni tuomiota. Hän näkee niin palon enemmän kuin te. Ja sillä aikaa, kun Hän on 

vastustanut Mestaria murtamaan tämän järjestelmän – ainakin yhden vuodenajan, se on hyvin 

vaikea taistelu. Ja me emme ole voitolla. Me häviämme monilla alueilla. ”  

Mutta sydän riemuvoittoon on yhä elossa ja yritykset tehdä niin, ovat yhä aktiivisia ja voimassa. 

Vastustaja on hurja, jonka lonkerot ovat olleet maailmaan, valmisteluna Koettelemusten aikaan ja 

jokaisen kansakunnan haltuunottoon, hyvin pitkän aikaa; ulottuen syvälle sukupolviin hyvin 

opituilla ja valmistelluilla tuhon toimintasuunnitelmilla, paljastuakseen järjestyksessä. ”  

” Ja nyt me olemme lähellä toimintasuunnitelmien lopettamista. ”  

” Teidän presidenttinne on napannut saaliin aivan viime hetkellä Pedon leuoista. Mutta kätkettyjä 

ansalankoja ja esteitä on kaikkialla. Ja missä edistystä tapahtuu yhdellä alueella, samaan aikaan on 

menetyksiä toisilla ja toisia pidätellään. Tämä on suurta draamaa, jota esitetään aivan teidän 

silmienne edessä – ja jos te vain voisitte katsoa asioiden taakse, te tietäisitte, että asiat ovat paljon 

monimutkaisempia, kuin miltä näyttävät. ”  

” Jos tämän kansakunnan ”mennään-sen-mukaan-mikä-on-mukavaa-ja-viehättävää”- väestö ei 

muutu, ei hyvältä näytä sinulle, Amerikka. Kun liberaali oppositio saa jalansijaa, näiden ihmisten, 

jotka eivät tiedä mitään Totuudesta, heidän korruptoituneet sydämet ja mielet tuovat Minun Isäni 

siihen lopputulokseen, että Hänen väliintulonsa aika on mennä eteenpäin ja tuoda Minun 

Morsiameni Kotiin. Tämä on todella elämän ja kuoleman mullistuksen aika ja ei ole takeita. ”  

” Taistelu on heidän mielissään, ketkä eivät suostu näkemään tai raapaisemaan pintaa tai edes 

järkeillä älyllisesti. Heitä kiihotetaan kohdistamaan Presidentti Trump maalitaulunaan 

turhautumisensa ja vihansa häneen. Koska he ovat valinneet valheet, he saattavat hyvinkin nähdä 

mihin heidän valintansa johtaa. ”  

” Minun Isäni tahto ei ole saattaa Koettelemusten aikaa käyntiin nyt; Hänen tahtonsa on tuoda 

herätystä, antaa kaikki mahdollisuudet katua ja tulla Minun tyköni. ”  

” Kuitenkin vankkumattomat, liberaalit amerikkalaiset ovat aiheuttamassa, että Hän harkitsee 

uudelleen Hänen armollista ajoitustaan. Se on todella petollista aikaa ja asianmukainen rukous 

muuttaisi tämän kansakunnan sydämen, heidät ovat kasvattaneet Globaali Eliitti. He ovat 

jalostaneet tätä tietämättömyyttä ja sokeutta, valmisteluna tämän kansakunnan suureen 

haltuunottoon ja rappioon. ”  

” He näkevät itsensä ”pelastavana” sukupolvena, tuoden globaalia rauhaa. He näkevät teidät 

harmintuojina ja uskonnollisina kiihkoilijoina teeskentelevässä, salaliitoisessa maailmassa. He 

yksinkertaisesti ovat sokeita pahan todelliselle luonteelle, komeillen itse hyvinä. ”   

” Amerikalle tulee olemaan herätys, Clare. Tulee olemaan tapahtuma, joka saa aikaan, että 

mennään pintaa syvemmälle. Kuitenkin, jää nähtäväksi, että ymmärtävätkö korkeasti koulutetut 

sitä. He ovat niin ehdollistettuja valheilla ja pinnallisilla mielipiteillä, että heidän on vaikeaa nähdä 

julkisivun taakse. ”  
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” Minä haluaisin teidän tiivistävän rukouksenne Amerikan tähän sektoriin, joka kulkee Hornan 

reunuksella – silmät sidottuina. He yksinkertaisesti eivät voi nähdä. ”  

” Mutta rukous muuttaa asioita. Rukous kirjoittaa historiaa. Mutta jos ihmisen mieltä ei käännetä 

näistä valheista, asiat alkavat paljon aikaisemmin, kuin mitä Me olimme toivoneet. ” 

 ” Rukoilkaa paljon näiden lasten puolesta, jotka eivät erota heidän oikeaansa heidän 

vasemmastaan. Rukoilkaa, että he heräävät. Rukoilkaa, että Minun Isäni tulee lähettämään heille 

merkin, joka saa heidät menemään syvemmälle. On niin paljon helpompaa mennä joukon mukana, 

löytäen vikaa Presidentistä, kuin heille on edes harkita, että he saattavat olla erehtyneet 

käsityksessään Eliitin valinnoista presidenteiksi viimeisen sadan vuoden ajalta. Ja herätä tosiasiaan, 

että ”uskonnolliset fanaatikot” saattavat todella tietää jotakin, mitä he eivät tiedä. ”  

” Tässä kulttuurissa on paljon ylpeyttä… että, se itsessään olisi ihme! ” 

” Rukoile heidän puolestaan, Clare ja toivo paljon, että he ovat halukkaita siirtämään silmiä 

peittävät siteet ja katsomaan tosiasioita, että missä he seisovat tällä kriittisellä hetkellä ajassa. ” 

 ” Älkää huolehtiko itsestänne ja perheistänne, Minun ihmiseni. Minä tulen pitämään huolen 

teistä. Mutta rukoilkaa paljon tämän sukupolven puolesta, että se tulee vastaamaan armoon ja 

löytämään Totuuden itse.” 

” Rukoilkaa heidän puolestaan! ” 

 

 

637. Jeesus sanoo… Minun pikku Aarteeni,  

te olette Minun Lohtuni kaikkien näiden Kärsimysten keskellä 

 
MINUN PIKKU AARTEENI – TE OLETTE MINUN LOHTUNI KAIKKIEN NÄIDEN KÄRSIMYSTEN KESKELLÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. & 17. Heinäkuuta, 2018.  

Jeesus aloitti… ” Rukoukset ja vetoomukset menevät ylös joka puolelta tätä kansakuntaa. Ne eivät 

tule olemaan turhaan. Minun Isäni sydän on pehmennyt teitä kohtaan, jotka olette rikkoneet 

sydäntenne taskumatit ja voidelleet tämän kansakunnan kyynelillänne. Minun Isäni tuntee 

myötätuntoa teitä kohtaan, rikkinäisyytenne vuoksi ja Hän ei tule muistamaan teidän syntejänne 

enää. ”  

” Te olette antaneet lesken rovon, viimeistä kyyneltä myöten. Ja Taivas kunnioittaa syvästi teidän 

sydäntenne anteliaisuutta, joka on ottanut onkeensa rikkonaisuuden ja uurastuksen. Historiaa ei 

kirjoiteta kynällä ja paperilla. Vaan ahdingossa olevien ihmisten huokauksilla ja vetoomuksilla 

historia kirjoitetaan. ”  

” Älä sano Minulle, että tämä on tapahtunut liian nopeasti, koska sinä laitoit viestin vasta eilen.” 

( Clare ) Sitä minä ajattelin. Tässä Herra korjaa minua.  

( Jeesus ) ” Pikemminkin, ymmärrä, että Minun Sydämen itkuni esirukoilun puolesta on nopeasti 

vastaanotettu ja siihen on vastattu uurastuksella ympäri kansakuntaa. Monet tietävät tämän 
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tilanteen ja heidän sydämensä ovat särkyneet tämän vuoksi päivien ajan. Mutta lisää tarvittiin ja 

nyt te kohtaatte vapautuksen mahdollisuuden, joka ei ollut otollinen aikaisemmin. ”  

” Clare, Minulla on esirukoilijoiden armeija, he elävät vain rukoillakseen. Se on heidän ilonsa ja he 

vastaavat Minun jokaiseen tarpeeseeni. Ja se tulee välittömästi. Voitko sinä kuvitella sellaisia kuin 

he? Voi, kyllä, heidät on käsin poimittu, he ovat pieniä ja maailman halveksimia. Kuinka vähän 

heistä tiedetäänkään! Mutta koko Taivas tietää heidät tutuilla termeillä. Maapallolla, tämä suuri 

sielujen pilvi, niin herkkä Minun Sydämeni liikkeille. ” 

” Siunattuja ovat he, jotka janoavat oikeamielisyyttä, heidät tullaan täyttämään. Ja siunattuja ovat 

he, jotka murehtivat, sillä heidät lohdutetaan. Ei Maapallon lohdutuksilla, vaan pikemminkin 

Taivaan lohdutuksilla, mitkä kukkivat sydämissä ja tuottavat jatkuvaa tuoksua heille ja koko 

Taivaalle. ”  

” Te ette ole selvillä vesillä vielä, mutta asiat ovat saaneet kiinnostavan käänteen. Ja Sallimus on 

työskentelemässä todellisten amerikkalaisten sydänten hyödyksi. Kuinka siunattuja ovat he, jotka 

ovat surreet ja katuneet tämän kansakunnan syntejä! Kuinka suuri onkaan teidän palkkionne 

Taivaassa. ” 

” Nyt, Minä pyytäisin sinua laittamaan tämä viesti ilmoille, ehdolla, että he jatkavat tämän kaltaista 

rukousta. Ja Minä tulen siunaamaan heidät ihmeellisillä uutisilla. ” 

” Katsokaa, te pilkkaajat, ja ällistykää. Oikeamielisten rukoukset Minun Isäni tulee kuulemaan ja 

Hän ei tule kääntämään selkäänsä niille. Se, mitä te olette pelänneet, tulee teille, mutta Minun 

Nimeäni tullaan ylistämään kansakuntien keskuudessa. He tulevat huutamaan… ”Kuinka suuri on 

heidän Jumalansa! Varmasti Taivaassa on Jumala, joka kuulee Hänen ihmistensä rukoukset. Miksi 

me tuhlaamme aikaamme näiden epäjumalan palvojien kanssa? Tuokaamme uhreja ja tulkaamme 

Hänen ihmisikseen myöskin.”    

( Clare ) Se on kaunis rohkaisun sana, rakkaat Sydänasukkaat. Herra siunaa teidät kaikki. 

 Ja nyt Viesti heinäkuun 17. päivältä, 2018. 

 ( Clare ) Herra, onko sinulla jotakin jaettavaa meidän kanssamme tänä iltana?  

 Jeesus aloitti… ” Kyllä. Tehkää Minulle seuraa Minun Ristilläni, Minun pikkuiseni. Minä kutsun 

Puhdas Sydämisiä pitämään Minulle seuraa Ristin varjossa, joka on nyt ylettynyt koko tämän maan 

ylle. ”  

” Sillä, mikä on hyvää kutsutaan pahaksi ja pahaa hyväksi – ja syvä kuilu on syntynyt tähän 

maahan. Sinä sanoit sen niin hyvin, Clare, kun sinä sanoit… ”Tämä maa on opiskellut ja kiihdyttänyt 

monen kansakunnan kukistumista maapallon ympäri; he ovat hyvin treenattuja tekemään sen 

myös täällä, myöskin. ” 

” Ne, jotka syöttävät tätä kuilua, syöttävät kuolemaa ja tuhoa itselleen. Ne, jotka jatkavat sillan 

rakentamista sen yli, pitävät kiinni rakkaasta elämästä, tuodakseen sen yhteen jälleen. Rukous on 

paljon mahtavampi kuin toiminta, kuitenkin molemmat ovat tarpeellisia päästäksemme yli työssä 

olevista pahoista tässä kansakunnassa juuri nyt. ” 

” He eivät tule voittamaan, Clare. He eivät tule hallitsemaan. Mutta se tulee maksamaan Minulle ja 

Minun Ruumiilleni paljon. Paljon uurastusta, paljon kärsimystä, paljon henkilökohtaista 
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menetystä… Ja kuitenkin, heidän sydämensä, ketkä uhraavat Minulle, ovat hyvin poikkeuksellinen 

aarre, aivan erilainen kuin mikään muu aarre, joita Minulla on. ” 

( Clare ) Ja, tässä vain sivuhuomautuksena, minä tiedän, että Ezekiel on yksi niistä aarteista. 

Häneen iski äärimmäinen tuska tänään, mikä iski häneen lujaa.  

( Jeesus ) ” Ja niinä hetkinä, jolloin Minä tarvitsen häntä, hän on Minua varten. Kuitenkin on muita, 

joiden olisi pitänyt olla Minua varten tänään ja viime viikolla, mutta he eivät olleet. ”  

” Rakkaat pikkuiset. Vihollinen on houkutellut teidät taas maailmaan. Te tiedätte, keitä te olette. 

Minä pyydän teitä, palatkaa Ristin varjoon lohduttamaan Minua. Minä kaipaan teitä kauheasti. 

Yksinäisyyden tuska hävityksen keskellä tekee siitä pahempaa, joten älkää laiminlyökö pitämästä 

Minulle seuraa. Olkaa täällä Minua varten. ”  

” Heidän halukkuutensa uhrata, on asettamassa esimerkin muille ja se saa työn tehdyksi. Minä en 

tule koettelemaan heitä heidän kestokykynsä yli, mutta se ei ole helppoa. Ja itse asiassa, se on 

ajoittain julmaa.”  

” Älkää kuitenkaan kiusaantuko siitä, mitä te menetätte, rakkaat isänmaan ystävät. Te pitelette 

soihtua, joka pitää tämän maan ja todella koko maailman Valossa. ” 

” Pimeys on häviämässä, siispä he tekevät kaiken voitavansa vainotakseen ja kiusatakseen 

Presidenttinne tukea. Mutta he eivät tule hallitsemaan, koska monet teistä ottivat Minut 

vakavasti, kun Minä kerroin teille, että tämä maksaa teille paljon – mutta teidän täytyy jatkaa 

rukoilemista; te ette voi löysäillä. ” 

” Kun tämä murtuu – ja se tulee murtumaan – tulee olemaan sokeuttavan Valon purkaus, joka 

paljastaa totuuden tämän kansakunnan todellisista vihollisista ja se, mikä on ollut kätkettynä niin 

kauan, tullaan tuomaan Valoon. ”  

” Kylmät, laskelmoivat ja kavalat eivät säästä ketään. Ei ketään vauvoista ja taaperoista vanhuksiin. 

He eivät välitä muusta kuin, että tuho leviää. Heidän sydämissään on kuolema ja tuho kaikelle, 

mikä on oikein ja hyvää. ” 

 ” Kyllä, ja lämpimästä säästä hyödyn ottamista, he vetävät yhteen heitä, jotka vaeltelevat 

tekemättä mitään. He antavat heille syyn olla intohimoinen jostakin ja tehdä rahaa ja erottua 

joukosta niin, että heidät huomataan. ” 

” Mutta surullista tässä on, että heidän mielensä ovat autiot viisaudesta ja sokeat oksalle, jota he 

sahaavat – juuri sitä oksaa, joka heitä tukee. Heillä ei ole intohimoa eikä uskoa. He ovat vain 

manipuloituja mieliä, käyden tunteita läpi, ilman todellista käsitystä siitä, mistä he protestoivat. 

Vaikka heidät on tehty Minun kuvakseni, he kulkevat kuin eläimet, etsien vain vatsantäytettä, 

huumeista ja lapsikaupasta myrkyttyneellä rahalla. ” 

” Tämä on massiivinen hyvinvointivaltio, jota Obama syötti valmisteluna, tehdäkseen heidät 

kypsiksi luomaan riitaa ja erillisyyttä; helposti heilahtelevaan väenpaljouteen. Lisäksi tiettyä 

energiaa vapautetaan mielenosoitus alueilla. Energioita, jotka ovat vastustamiskyvyn ulkopuolella; 

energioita, jotka saavat aikaan, että ihmiset räjähtävät toisilleen. ”  

” Minä kutsun teitä, jotka välitätte, jatkamaan Presidentin käsien ylhäällä pitämistä ja että ette 

anna hänen uupua loppuun. Tukekaa häntä kaikin tavoin ja valistakaa tietämättömiä ympärillänne. 
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Teidän rukouksenne, Minun ihmiseni, tulevat lopulta aiheuttamaan tämän romahduksen. Teidän 

uskollisuutenne tulee kukistamaan vihollisen. ” 

” Vaikka vain hetkeksi, se tulee avaamaan ovet kääntymykselle suurelle määrälle sieluja, jotka 

viipyilevät Hornan liepeillä ja joilla ei ole enää aavistustakaan, kuka Jumala todella on. He ovat 

jääneet mielen kehykseen, että he eivät voi harkita Minua, ennen kuin Minä vierailen heidän 

luonaan ja Minun vierailuni todellisuus herättää totuuden heidän sisällään. ” 

” He eivät voi mennä takaisin sinne, mistä he tulivat, koska he ovat olleet äärimmäisen pahuuden 

silminnäkijöitä. Ja syvällä sisimmässään he tietävät, että se ei ole Jumala, eikä se ole armollinen, 

eikä se ole mahtava. Pikemminkin, se on hävettävä, moraaliton syvästi turmeltunut. ” 

” Siispä, jatkakaa rukoilemista ja uhraamista Minun pienet, pikkuiseni. Te olette Minun 

lohdutukseni ahdistuksien keskellä. Te olette omistautuneisuuden tuoksu keskellä maanpetoksen 

löyhkää. Te olette yhden kynttilän valo, joka kukistaa kaikki pimeyden teknologiat. ”   

” Te, Minun pikkuiseni, rukouksillanne ja uhrauksillanne – te käännätte asioiden kulun. ”  

” Siispä, jatkakaa ja laskekaa sen varaan, että Minun voimani tulee kestämään loppuun asti. Sillä 

hetkinä, jolloin te ette voi enää kestää, todellakin, Minä tuuditan teitä Minun käsivarsillani Ristillä. 

Ja me yhdessä liikutamme Meidän Isämme sydäntä. ” 

 

 

638. Jeesus sanoo…  

Rukoile Kadotettujen puolesta, rukoile Hillaryn, Obaman & muiden puolesta 

 
RUKOILE KADOTETTUJEN PUOLESTA, RUKOILE HILLARY CLINTONIN & BARACK OBAMAN PUOLESTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21.Heinäkuuta, 2018 

Clare aloitti… Rakastammeko me todella Herraa? Elämmekö me todella Hänen sydämessään? 

Tämä viesti on totisesti testi niille meistä, jotka väitämme asuvamme Hänen Sydämessään. Herra, 

pyydän anna meille armoa omaksua Sinun Sydämesi heitä varten… Amen. 

Kun aloitin jumalanpalvelus menot ja pääsin evankeliumin lukemiseen asti, aloin tuntemaan 

Herran sydämen. Se vei minut takaisinpäin. Kaksi ensimmäistä lukua koskivat Herraa paljastamassa 

vihollisiamme… Punaisen Meren aukeamista ja pahojen tuhoamista. Pahojen hävittämistä. Mutta 

evankeliumi koski aviorikoksesta tavattua naista, josta on kirjoitettu Johanneksen evankeliumissa 

8:1-11. 

Ja tämä Pyhä Kirjoitus vei huomioni ja halusin jakaa sen teidän kanssanne. Olen sen vain tuntenut 

tykyttävän sydämessäni. Se on Hesekielin kirjasta 33:11… ” Sano heille… Näin sanoo Herra Jumala: 

Niin totta kuin elän, en Minä tahdo, että jumalaton kuolee, vaan että hän kääntyy teiltään ja saa 

elää. Kääntykää! Kääntykää pahoilta teiltänne! Miksi te kuolisitte, israelilaiset! ” 

Sitten Jeesus alkoi puhumaan… ” Koska te olette Minun Morsiamiani, en halua, että te näette 

pahantekijät niin kuin maailma heidät näkee. Sen sijaan, Minä haluan teidän näkevän kuinka he 
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tulivat Heidän Isänsä tyköä ja heidät annettiin ihmisten käsiin, joilla oli olematon järkeilykyky. 

Ihmisten, jotka näkivät vain oman tapansa parhaana tapana. ” 

” Tiedätkö, että heidät on treenattu ennen vauvaikää, kohdussa? Ja jopa ennen sitä, valmisteluina 

heidän missioitaan varten heidän erittäin organisoituneissa yhteisöissään? Ei ole mikään virhe, 

että Obama ottaa paikkansa historiassa. Se ei ole sattumaa. Pikemminkin, paljon on suunniteltu 

ennen inkarnaatiota etukäteen – heille, jotka paholaiset ovat valinneet täyttämään roolin 

historiassa. ”  

” Monet näistä rooleista on laadittu jo ennen kuin nainen hedelmöittyy ja pyörät lähtevät 

pyörimään sitten jälkeenpäin. Eikä vain se, vaan monet on myös valittu. Kuitenkin ajan prosessissa, 

näkyviin tulee kaikkein pätevin. Ja sitten suunnitelman osaset täyttyvät ja se pyörähtää käyntiin, 

kuten on Obaman tapauksessa, hänen isänsä, Malcom X, oli musta ja karismaattinen, joka on yksi 

pätevyysvaatimuksista. ”  

” Ja niinpä teidän, Minun Morsiameni, ei pidä katsoa syntiä vaan synnintekijää siinä tilassa missä 

hän oli ennen kuin häntä valmisteltiin täyttämään tämä rooli. Teidän täytyy katsoa Hillaryä ihan 

samalla tavalla. He aloittivat puhtaina luotuina Minun Isäni sydämestä. Sitten paha tuli mukaan 

kuvaan ja treenattiin heihin. Vastaamalla tähän treenaukseen, suuri epäoikeudenmukaisuus tuli 

mukaan kuvaan ja vuosien myötä täydellistyi. ” 

” Ahneus, ylpeys ja kunnianhimo suodattuivat heihin ja opettivat että vain yksin heillä oli viisautta 

ja massat olivat kykenemättömiä nousemaan sille älykkyyden tasolle, heille oli helppoa järkeillä, 

että loppu pyhittää keinot. Sellaisesta valheiden linnakkeesta, suuri epäoikeudenmukaisuus virtasi 

kuin joki. Väitteet seurasivat heitä joka kehityksen askelmalla ja pitivät huolen, että heidät 

heitettiin Ylpeyden ja oman yliarvostuksen betoniin. ” 

 ” Vain epätavallisen suoraselkäiset sielut onnistuivat pakenemaan pahan otteesta valmistautua 

hallitsemaan maailmaa muutaman ihmisen mielen mukaan – jotka hekin, tulivat maailmaan 

samalla tavalla. ” 

 ” Niin, mitä Minä siis sanon? Minä katson sielun peruskalliota, sielua ennen korruptoituneiden 

vanhempien ja johtajien korruptiota. Katson millaisia he olisivat voineet olla, jos heitä olisi 

koulutettu aikaisessa elämänvaiheessa tulemaan Minun kaltaisikseni, Minä katson heidän 

epäonnistumisiaan ja elämän käännekohtiaan, jolloin heidät vilpittömästi kutsuttiin 

kyseenalaistamaan heidän eteensä asetetun suunnitelman oikeutuksen. Minä katson, kuinka he 

kamppailivat elämänsä eri tienristeyksissä. Ja Minä annan heille sentään tunnustusta 

kamppailusta, vaikka he heikkouksissaan hävisivätkin sen, pyrkiä oikealle tielle ja hylätä paha tie. ”  

” Anna Minun muotoilla asia näin. Monet heistä eivät tiedä, että se mitä he tekevät, on pahaa. 

Heille on opetettu, että lopputulos pyhittää keinot, ja että on oikein järkeillä näin. Ei pahasti. ” 

 ” Kun he näkevät viattomien kuolevan suunnitelmansa takia, kuten tsunamit, tulivuoret ja muut 

tapahtumat, jotka on manipuloitu Teslan teknologialla, he näkevät ne sivu-uhreina, 

välttämättöminä jotta rauha saadaan maailmaan. He näkevät, että rauha on täysin saavuttamaton, 

elleivät he voi sitä täysin järjestellä. Ja niinpä he väistämättä tulevat siihen lopputulokseen, että 

heidän toimiensa johdosta tulee kuolemaan massoittain tietämättömiä ihmisiä. Ja he pitävät sitä 

myös hyvänä, että Maapallolta raivataan valtava osa ihmisistä pois ja he ovat tietämättömiä 

ymmärtämään sen elämänsuunnitelman, mikä Minulla oli heille. ” 
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” Vaatii valtavan käännyttämis operaation paljastamaan heille, kuinka heidät on ohjelmoitu ja 

heitä on petetty. Kuten kaikki nuorukaiset, he työskentelivät ahkerasti saadakseen palkkionsa eikä 

heitä opetettu kyseenalaistamaan vaan suorittamaan ylempää tulevien käskyjen mukaan ja 

tekemään se kavereitaan tehokkaammin. ” 

( Clare ) Ja kun Herra sanoi sen, sain vision Hillarystä. Hän oli valpas ja innokas. Nuori – noin 

kaksissakymmenissä. Hän oli juuri tulossa kokeesta iloinen, toiveikas ilme kasvoilla, hehkuen 

aavistusta. Hän oli niin innokas miellyttämään, innokas saamaan hyvän arvosanan. Hän sanoi… ” 

Onnistuinko? Sainko arvosanan? ” Ja mistä hän kysyi? Ajantasaisesta kokeesta, jonka etiikka oli ” 

lopputulos pyhittää keinot ”, ja myöhemmin monet kuolivat hänen päätöksensä seurauksena. 

( Jeesus ) ” Katsohan, näin heidät koulutetaan, Clare. Ja niin, voisit sanoa, että he eivät erota 

oikeaa vasemmasta. Juuri samoin Niniven kulttuuri kasvatti lapsensa, joista Herra sanoi, ” Ja enkö 

Minä säälisi Niniveä, tuota suurta kaupunkia, jossa on yli 120 000 ihmistä, jotka eivät erota oikeaa 

kättä vasemmasta. ” 

” Kuinka oikeudenmukainen ja armelias Jumala menettelee tällaisen tietämättömyyden kanssa? 

Heidän ei voi antaa juoksennella vapaana ja jatkavan työskentelyä Saatanalle – heidät täytyy 

eristää. Ja siinä prosessissa saattaa heidät tietoisiksi synnistään. Tämä on se mitä pyydän teiltä 

Sydänasukkaat. Jos te todella asutte Minun Sydämessäni, te tiedätte, että Minun Sydämeni haluaa 

näille syntisille armoa, uudistumista ja katumusta. ” 

” En halua heidän kuolevan synneissään. Minä haluan, että he katuvat ja vastaanottavat Minut 

Herranaan ja Minä huolehdin lopusta. ” 

 ” Niinpä, Minä pyydän teitä Minun valittuni, rukoilkaa heidän puolestaan. Rukoilkaa vakaumusta. 

Rukoilkaa kääntymystä. Rukoilkaa täydellistä murtumista ja köyhyyttä, sellaista murtumista, joka 

murtaa synnin perustukset heidän elämässään, ne, joille heidän elämänsä rakentuivat pienestä 

lapsesta lähtien. Rukoilkaa sitä. Rukoilkaa sitä ja te todellakin olette Minulle mieliksi. ” 

 

 

639. Jeesus sanoo… Päästä irti tavasta,  

jolla haluat kuulla Minua & Hyväksy Minun Tapani 

 
PÄÄSTÄ IRTI TAVASTA, JOLLA HALUAT KUULLA MINUA & HYVÄKSY MINUN TAPANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Heinäkuuta, 2018.   

Clare aloitti… ” Herra, minä olen tässä. Pyydän, puhu minulle. Sinähän tiedät, että Sinun ihmisilläsi 

on niin Sinun sanojesi nälkä.”  

Jeesus vastasi… ”Aina ja ikuisesti Minä tulen puhumaan näille ihmisille, sillä heidän sydämensä 

ovat särkyneet Minun puolestani. Minä en halua heidän surevan, kun Minä en näytä puhuvan 

heille suoraan. Minä puhun aina, mutta sopivin tavoin jokaista sielua ajatellen.” 

” Minun valitut Astiani Jaloa käyttöä varten, Minä johdan jokaista teitä eri tavalla. Ja kun te 

haluatte ehdoin tahdoin kuulla Minua tavalla, jolla joku toinen kuulee, te tulette kuuroksi sille 

tavalle, jolla Minä puhun teille.” 
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” Joillekin, joiden sydämissä Minä asun niin turvallisesti, että heidän toimensa ovat heijastus 

Minun ajatuksistani ja haluistani. Vaikka he ajattelevat, että Minä en puhu heille, todella he 

käyttäytyvät juuri Minun sydämeni toiveiden mukaan. Kun he huomaavat tämän, he voivat 

päästää tarpeesta kuulla Minua tavalla, jolla sinä tai joku muu kuulette.” 

” Te tulette huomaamaan, että monet näistä ovat hyvin köyhiä maailman mittapuulla, koska he 

eivät ole etsineet rikkauksia ja koulutusta. Asemaa tai kauneutta. Vaan he ovat etsineet Minua. 

Rakkaat, rikkaudet ovat sotku, joka kuluttaa aikaanne ja huomiotanne ja ei jätä Minulle mitään. 

Siksi köyhät ovat alttiimpia saamaan syvemmän rukouselämän.”  

” Monet, kuten he, jotka asuvat luostareissa, ovat tarkoituksellisesti torjuneet rikkaudet 

pitääkseen ajan Minun kanssani kaiken yläpuolella. Kun luostarit toimivat niin kuin niiden kuuluu, 

ne ovat suojattuja paikkoja ja asetettu erilleen Minua ja sielua varten – yksinomaan. Ne ovat myös 

paikkoja, joissa on valtavaa hengellistä taistelua.” 

” Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan 

mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin 

tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin 

mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä 

rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet 

itsensä monella tuskalla.” Paavalin 1. Kirje Timoteukselle 6:6-10. 

” Toisaalta on heitä, jotka kuulevat Minun ääneni ja he eivät ole uskollisia sille, mikä on annettu, 

koska he ovat heikkoja tai itseensä keskittyneitä. Minun toiveeni teille kaikille on, Minun ihmiseni, 

avoin sydän ja mieli ohjeistukselle, jota toteutetaan kuuliaisuudesta.”  

” Kun te ette voi saada suoraa viestiä Minulta, seuratkaa sydäntänne, sillä Minä asun siellä ja tulen 

ohjaamaan teitä siitä sulouden paikasta. Te tulette tuntemaan hyvin hienovaraisen pakottavan 

tunteen tehdä jotakin ja sen mukana tulee tietty sulous. Tämä on Minun sydämeni, joka kutsuu 

teidän sydäntänne, pyytäen suosionosoitusta. Jos te seuraatte tätä pakottavaa tunnetta, te ette 

voi mennä harhaan. Jos te ette löydä Minua, te olette silti miellyttäneet Minua, koska te olette 

toimineet Sydämestä käsin Minun parastani ajatellen.” 

 

” Se ei todellakaan ole niin monimutkaista, erottelukyvyn käyttäminen, että saatte selville Minun 

tahtoni. Väärää polkua kulkemisessa on jotakin tiettyä vaivalloisuutta, joka viipyilee. Teistä tuntuu, 

kuin te olisitte raahaamassa jotakin hyvin raskasta perässänne tai kuin olisitte työntämässä 

raskasta kiveä ylämäkeen.” 

” Tämän takia Minä haluan teidän aloittavan päivänne hiljaisella ajalla ja rukouksella. Panemalla 

ajatuksenne tyyneyden paikkaan, te alatte havaitsemaan enemmän hienovaraisia asioita, jotka 

ovat käynnissä sydämessänne. Ja Minä olen aina ”käynnissä” teidän sydämessänne.”  

” Te havaitsette asioita, jotka ovat hyviä tai pahoja, tietyllä sisäisellä havaintokyvyllä. Tämä on 

Minun Henkeni työskentelemässä teidän omassatunnossanne. Seuratkaa tätä ja te ette voi mennä 

väärään. Vaikka se ei tuntuisi käyvän järkeen, seuratkaa sitä. Jos te alatte tuntemaan iloa tällä 

polulla, tietäkää että te olette valinneet hyvin. Te voitte kohdata vastustusta, mutta syvempi ilon 

tunne tulee hyvittämään sen.”  
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” Toisaalta, kun te aloitatte polulla, joka on iloinen teille ja te olette hyvin innoissanne – se voi olla 

matkittu tunne, jonka vihollinen on syöttänyt teille, saadakseen teidät menemään väärää tietä.”  

” Vihollinen käyttää 99% ajastaan etsien ja toteuttaen tapoja, joilla voi syöstä teidät pois 

määrätyltä polulta, jolle Minä olen teidät asettanut. Hän ei halua teidän täyttävän missiotanne 

elämässä, niinpä hän jatkuvasti vastustaa sitä vastustamalla ja ajatuksianne harhauttamalla. 

Kuinka onnekas te olettekaan, jos te käytätte erottelukykyänne ja erotatte hänen toimensa ja 

rohkaisunsa Minun toimistani. Niillä on eroa.” 

” Esimerkiksi hän saattaa yrittää houkutella teidät pois heikossa kohdassanne. Jotakin, joka vetoaa 

teidän lihaanne tai turhamaisuuteenne. Tunnustuksen saamiseen. Ja te saatatte tuntea tiettyä 

riemua ja halua omistautua sille polulle. Olkaa hyvin, hyvin varovaisia. Minun tieni ovat pieniä, 

eivätkä ole kuin maailman tiet. Hän saattaa yrittää antaa teille luvan tehdä jotain, jota Minä olen 

sanonut menneessä, että älkää tehkö, oikeuttaen sen sanomalla ”No niin, aika ei ollut oikea 

aikaisemmin”. Mutta itse asiassa se on jotain, mitä Minä en halua teidän tekevän. Minun 

Ruumiissani on menossa testauksia, rakkaat… ” 

” Veljeni ja sisareni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, koska teidän 

uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon 

täydellisen teon, että olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset.” Jaakobin Kirje 1:2-

4. 

” Monet teistä ovat huomanneet itsensä alennetuksi ja turhautuneiksi erottelukykynne kanssa. On 

aikoja, jolloin Minä sallin sen kypsyttävän teitä. Näillä kerroilla Minä haluan nähdä, mitä 

sydämessänne on ja minkä menettelytavan te päätätte ottaa käyttöön ilman Minun panostani – 

niinpä Minä jätän teidät ilman vastausta kysymykseenne. Minä haluan nähdä, mitä TE tulette 

tekemään, kun ei ole selvää ohjetta Minulta.”  

” Vaikka tämä on hyvin kivuliasta, se on pyhyyden tie, koska te täysin toimitte vapaasta 

tahdostanne ja tekemistänne valinnoista käsin. Ja mitä niillä saavutetaan, tulee olemaan hyvin 

opettavaista teille.” 

” Jotkut teistä tulevat läpäisemään testin ja jotkut tulevat epäonnistumaan. Mutta ei ole 

häpeällistä epäonnistua. Häpeällistä on epäonnistua ja olla nousematta takaisin ylös. Kun te teette 

sen oikein, te tulette vahvemmiksi, kypsemmiksi ja päättäväisiksi seuraavaa taistelua varten. Ja 

uskokaa Minua, seuraava taistelu on TULOSSA. Jopa nyt me olemme valtavassa sodassa vihollista 

vastaan, kun teidän Presidenttinne pakottaa pahaa pois hallinnostanne.” 

” Monet kärsivät erottelukyky ongelmista, kuten Simonin Rististä, Minun rakkaat. Siispä, pyydän, 

älkää lannistuko tai tulko epätoivoisiksi. Te ette ole yksin! On äärimmäisen tärkeää, että te 

ymmärrätte: MINÄ EN KOSKAAN hylkää sielua, joka aidosti etsii Minua. Kun Minä sanon aidosti, 

Minä tarkoitan, että sielu kaipaa miellyttää Minua, kaipaa tuntea Minua ja Minun tahtoani heille ja 

kaipaa elää vain Minua varten. Minä en tule koskaan tuottamaan pettymystä hyvälle tahdolle. 

Enkä Minä tule hylkäämään ketään sen kaltaista.”  

” Mutta teidän tulee ymmärtää, että kaiken etsimisenne jälkeen, jos te ette näe tai kuule Minua 

sillä tavalla kuin te haluatte – silloin Minun viestintäni teille on täytynyt mennä teiltä ohi. Koska 

Minä jatkuvasti puhun teidän sydämellenne. Ja sen pakottaminen olemaan sellaista kuin te 

haluatte sen olevan, ei ole vain olettamista vaan myös tuhoavaa teidän kasvullenne pyhyydessä.”  
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” Clare tulee kertomaan teille, että kun Minä tarkoituksellisesti piilotan Itseni häneltä ja hän ei voi 

nähdä eikä kuulla Minua, tutkiskeltuaan omaatuntoaan ja kaduttuaan kaikkea, mitä hän 

mahdollisesti olisi voinut tehdä, hänestä tulee säyseä ja hän antautuu sille. Nyt hänellä on 

sellainen aika, koska Minä tarvitsen sitä kärsimystä. Ei vain kärsimyksenä, hänen olettamuksensa 

vuoksi nousta ylös ja jättäen Minut ja lähtien kesken keskustelun, vaan myös paasto-uhrauksena, 

myöskin.” 

” Voi, hengellinen elämä on kaikkea muuta kuin vakiintunutta! Kirjaimellisesti on miljoonia tapoja 

puhua sieluille; miljoonia. Se ei tarkoita muita uskontoja, sillä on vain yksi Totuus ja yksi Tie 

Taivaaseen. Minä tarkoitan sitä, kuinka Minä manifestoidun sieluille eri tavoilla johtaakseni heitä 

oikeamielisyyteen.”  

” Tulkaa luokseni säyseällä sydämellä, nöyrinä ja täynnä kiitollisuutta. Pakottakaa pois 

katkeruutenne, jota olette pitäneet sydämissänne, koska te ette ole nähneet tai kuulleet Minua 

tavalla, jolla halusitte. Pakottakaa pois torjuminen – se on valhe! Tämä on syvä hengellinen 

myrkky, joka vain vahvistaa teidän kiittämättömyyttänne ja kaunaa Minua kohtaan, vaan se on 

erittäin negatiivista ja väsyttävää ruumiille ja sielulle. Ja lopulta johtaa sairauteen.”  

” Katsokaa Minua Ristillä, Lapset. Katsokaa! Ettekö te voi nähdä, kuinka Minä kärsin teidän 

puolestanne? Eikö teidän mielenne rekisteröi, että Minä roikuin siellä kirjaimellisesti TEIDÄN 

VUOKSENNE? Pyydän, ottakaa vastaan nämä hyvät uutiset sydämeenne ja mieleenne. Minä kärsin, 

kuolin ja nousin kuolleista – teidän vuoksenne. En teidän naapurinne tai ihmiskunnan vuoksi, vaan 

teidän.” 

” Kun te mietiskelette sitä ja otatte sen vastaan, te tulette ymmärtämään. MINÄ EN KOSKAAN 

TORJU TEITÄ, jos te olette vilpittömiä etsinnässänne. EN KOSKAAN. Tämä on Saatanan valhe 

saadakseen teidät palvomaan häntä. Koska loppujen lopuksi te väsytte. Ja te tarvitsette jotakin 

palvottavaa. Te tarvitsette jonkunlaisen isähahmon. Siispä te päädytte New Age:n tai Satanismin 

ansaan. Se istuttaa katkeruuden siemenen, joka juurtuu ja myrkyttää kaiken ympärillään. Teidät on 

ostettu Minun kärsimykseni ja vereni hinnalla. Minä rakastan teitä enemmän kuin te koskaan 

voitte ymmärtää.”  

” Älkää estäkö Minua tavoilla, joilla Minä kommunikoin kanssanne. Älkää estäkö Minua vaatimalla, 

että Minä teen sen teidän tavallanne. Pikemminkin, nöyrästi hyväksykää tavat, joilla Minä puhun 

tai en puhu teidän kanssanne. Ottakaa se vastaan kiitollisena ja tietäkää, että Minulla on vain 

teidän etunne mielessä, kun Minä en vastaa tavalla, jolla te haluaisitte Minun vastaavan.”  

” Sillä aikaa, harjoittakaa mieliänne olemaan kiitollisia kaikkina aikoina, jopa kaikkein pahimmissa 

olosuhteissa. Harjoittakaa sydämen nöyryyttä ja mielen kiitollisuutta. Nähkää muut parempina 

kuin itsenne ja löytäkää lohtua siitä.” 

” Lukekaa Pyhien Kirjoitusten rivien väleistä, kun pyydätte Pyhää Henkeä avaamaan teille. Mitä 

enemmän te tyynnytätte ja hiljennätte mielenne, sitä pikemmin te alatte saamaan ainutlaatuisia 

tapoja, joilla kommunikoida Minun kanssani. Ja teidän sielunne tulee löytämään rauhan. Katukaa 

sitä, että olette yrittäneet pakottaa omaa tapaanne kuulla Minua; olkaa täynnä kiitollisuutta ja 

ylistystä joka päivä kaikesta, mitä Minä olen antanut teille.” 
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”Minä en ole myytävänä. Te ette voi ostaa Minua. Mutta yksi asia, minkä te voitte aina luottaa 

miellyttävän Minua, on antelias ja antava sydän, aina valmiina tekemään jonkin uhrauksen toisten 

puolesta, aina halukkaana jakamaan, aina halukkaana menemään auttamaan heikkoja.”  

” Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi 

toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea 

nautittavaksemme. Kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja 

omastansa jakelevat, kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että 

saisivat todellisen elämän.” Paavalin 1. Kirje Timoteukselle 6:17-19. 

 

 

640. Jeesus sanoo… Oikeudenmukaisuuden päivät ovat täällä…  

Käännän järjestelmän ylösalaisin 

 
KÄÄNNÄN JÄRJESTELMÄN YLÖSALAISIN… OIKEUDENMUKAISUUDEN PÄIVÄT OVAT TÄÄLLÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Heinäkuuta, 2018 

Clare aloitti… Kiitos, Herra, ihanista sanoista, että tulevaisuus kangastaa edessä ja että olemme 

ylös nostamassa, elvyttämässä tätä kansakuntaa! Pyydän, anna minulle armoa jatkaa intohimoista 

rukoilemista tämän kansakunnan puolesta. Ja, että tiedostamme, että olet kuullut itkumme. 

Amen. 

Rakas Perheemme, meitä tarvitaan polvillamme juuri nyt. Herra kärsii hirveitä tuskia maailman 

tilanteen vuoksi. Ja haluan sanoa, että Meidän Uhri Sielu Välittäjämme ovat antaneet meille 

palautetta Syyrian ja Israelin kriisistä. Ja se kaikki liittyy ( Yhdysvaltojen ) Maanalaiseen 

Hallitukseen (  Deep State  ). Kaikki on sidoksissa toisiinsa. 

Niinpä, tämän loppuun laitan sanasen, joka lasketaan Rukoilevien Lääkintähenkilöiden ansioksi. 

Tämän haluan jakaa kanssanne, koska se on suunnaton toivon pilkahdus. Mutta haluan myös 

sanoa tämän, Maamme. Kansakuntamme ja se mitä Lähi-Idässä tapahtuu, kaikki se on sidoksissa 

toisiinsa. Koska niin monia voimavaroja viedään maastamme ja siitä maasta. Asiat, jotka tulevat 

esiin, ovat niin myrkyllisiä Maapallolle ja kaikille kansakunnille. Eikä niitä voida erotella. Niiden 

välillä on vahva yhteys. 

Kuten kerron viestissäni, jonka jaan kanssanne hetken päästä, pahan juuret tullaan paljastamaan. 

Syyrian presidentti Assad EI ole ongelma. Ja sanon näin siksi, koska Ezekiel yhä näkee hänet 

tuolissa jalat sidottuina, suukapula suussa. Eikä hän voi tehdä mitään. 

Pikemminkin oman CIA:mme ja Maanalaisen Hallituksen ( Deep State ) kierot jäsenet ovat 

kaasuttaneet viattomia uhreja, myrkyttäen miehiä, naisia ja lapsia. Meidän oma maanalainen 

hallituksemme, joka on myynyt itsensä Uudelle Maailman Järjestykselle ( NWO= New Word Order 

), ja he ovat kaasuttaneet viattomia ihmisiä. Ja he ovat tahallaan lietsoneet sotaa Israelin, 

Yhdysvaltojen ja Syyrian välille. 

Tämä on erittäin ratkaiseva hetki maailmassa. Jokainen Välittäjä, jonka tunnen, käy läpi erittäin 

vaikeita olosuhteita tarjotakseen Isälle uhrilahjoja paastoamalla maailman puolesta. Simonin Risti, 
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toisten puolesta tekeminen, on juuri nyt ERITTÄIN RASKAS. Eli jos koet suuria hankaluuksia, siinä 

on syy. Mutta kerron teille, että tunnelin päässä näkyy valoa. Joten sinnittele! 

Katsokaahan, Herra haravoi Maapalloa etsien sydämiä, jotka ovat täydellisiä Hänelle. Ja minun 

täytyy kertoa teille, Sydänasukkaat, että minä en ole yksi niistä… On tiettyjä paikkoja, minne minä 

en halua mennä. Paljolla työllä Hän pystyisi saamaan minut lähtemään sellaiseen paikkaan, mutta 

miksi Hänen pitäisi? Kun Hänellä on muita ihmisiä, jotka haluavat antaa kaikkensa? 

Kuten Ezekiel, esimerkiksi. On olemassa sieluja, jotka ovat halukkaita luopumaan elämästään 

tavoittaakseen Hänet. Ja haluan olla yksi heistä. Joten voitte rukoilla, että olisin heidän joukossaan. 

Sieluja, jotka rakastavat Häntä olemustensa syvyyksistä asti ja ovat valmiita sanomaan ” Kyllä ” 

kaikelle, nähdäkseen Hänen tahtonsa toteutuvan. 

Mistä pääsenkin itse asiaan… Meidän täytyy rukoilla todella intohimoisesti maailman puolesta 

näinä aikoina. Sillä kunkin kansakunnan johtajat läpikäyvät ennennäkemättömiä koettelemuksia, 

joista vain Jumalan Armolla voidaan saada jotain hyvää aikaiseksi. 

Kaikki todisteet, että voidaan syyttää kansakuntamme ja maailman petoksista niitä, jotka ovat 

niistä vastuussa! Se on nyt Presidentin käsissä. Mutta mitä paineita nämä laittavatkaan Presidentti 

Trumpia vastaan, ettei hän toimisi heitä vastaan? Sitä en tiedä. Mutta tiedän, että Jumala on 

suurempi kuin mitkään niistä paineista. Hän tarvitsee rukouksiamme kipeästi. Monien elämät ovat 

vaakalaudalla, sydänasukkaat. 

Herran sydän on repeytynyt kahtia tässä selkkauksessa. Hän tarvitsee Morsiamiensa rukousten 

lohdutusta. Ja niin monet viattomat ovat vaarassa tulla tapetuiksi, kun presidentti aloitti 

pidättämään pettureita. Ja tästä huolimatta meitä kutsutaan rukoilemaan näiden pahan 

arkkitehtien pelastuksen puolesta. 

New Yorkissa meillä on ystävä, joka on melkein luovuttanut puhumasta kenellekään 

herätelläkseen heitä huomaamaan, että mitä tosiasiassa on meneillään. Ihmiset katsovat häntä 

kuin sekopäätä, joka on ”salaliitto-teorian” puolella, taas ” joku outo, jolla on ongelmia. ” 

He ovat unohtaneet Holokaustin ja jopa nielaisseet väitteen, ettei sellaista koskaan ollutkaan. 

Voitko uskoa sitä ??! ( Heille ) Se kaikki oli valhetta ja sepittelyä, jopa siihen pisteeseen asti, että 

monet juutalaiset Jumalan ylistäjät eivät lue Pyhiä kirjoituksia Mooseksen Lakia pidemmälle. Sen 

takia, miten synagoogat on järjestetty. Pahan toinen osa-alue juutalaisen kirkon edistysmielisessä 

suuntauksessa. 

He eivät lue Danielin kirjaa tai Hesekielin kirjaa tai Jesajan kirjaa, joten heillä ei ole hajuakaan, mitä 

lopun aikoina tulee tapahtumaan. Tämän suunnittelivat tahallaan vapaamieliset juutalaiset 

uskonpuhdistajat, jotka laativat Uuden Maailman Hallinnon pohjatyöt. Valtavirta media esitti sen 

hyvänä asiana ihmisten mieliä hallitakseen. Koska juutalaiset olivat tietämättömiä omien kirjojensa 

ennustuksista. 

Kuinka syvälle ja kuinka hyvin nämä pahan pohjatyöt onkaan tehty! Eikä näin ole vain täällä 

Amerikassa, se on näin ympäri maailmaa. 

Niinpä, kaikki ” New Age”- suuntauksen uudenaikaiset opetukset perustuvat heidän ajatuksiin, 

ettei Saatanaa ole olemassakaan. Ja ettei Helvettiä ja paholaisiakaan ole olemassa. Täsmälleen 

samoja opinkappaleita opettaa Satanistinen Kirkko, ja maallinen humanismi opettaa täsmälleen 
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samat yksityiskohdat? Eikö olekin mielenkiintoista? Voitte etsiä internetistä, kaverit, ja katsoa sen. 

Mitä Saatanan Kirkko uskoo. He käyvät läpi joka kohdan. Tarkoitan, että se on selvästi kirjoitettu ja 

kuitenkin he täysin uskovat ja palvovat paholaista. Tällaiset ”kasvot” he esittävät kirkostaan. 

Kerron tämän kaiken teille, koska meidät on tänä hetkenä kutsuttu uhraamaan kaiken, minkä 

voimme, että Totuus voittaisi valheet ja saamaan tämä kansakunta takaisin suoralle tielle, joka 

miellyttää Jumalaa. 

Katsohan, media tuuditti saksalaiset uneen ja nukutti heidän selvän järkensä, etteivät he epäilisi 

pahoja tekoja. Kun asia viimein paljastui, oli liian myöhäistä. Hitlerin hallinto oli täysin vakiintunut. 

Ja samalla tavalla valtavirta media piilottelee meiltä kaiken pahuuden, aivan silmiemme edessä. 

Media silppuaa perustuslakimme toisilla laeilla, jotka pannaan toimeen tietämättämme, Amerikan 

hajottamisen aikaa varten. Ja sitä on juonittu pitkän aikaa. 

Mutta jos esittelet tosiasiat, he KIELTÄYTYVÄT näkemästä ja sivuuttavat meidät taas sellaisina 

”salaliitto teorian kannattajina”. Kuitenkin he lukevat pörssitietoja päivittäin ja näkevät 

kansakunnan kasvun sen jälkeen, kun Trump astui virkaan. Mutta heille ei näytä juolahtavan 

mieleen, että kaikki mitä hän paljastaa, on todellista ja uhkaa heidän omia elämiään. 

Jeesus, mitä kerrottavaa Sinulla on meille? 

Jeesus aloitti… ” Minun Sydämeni Ihmiset, Rakkaat Sydänasukkaat, Minun Sydämeni on revennyt 

kahtia tämän hetken jännitteiden vuoksi. Viattomia kidutetaan ja surmat jatkuvassa lapsikaupassa, 

sotaan kiihottaminen, viattomien kaasutus, valheellisiin ja virheellisiin tietoihin perustuvat 

yllytykset mellakointiin. Ja lista jatkuu ja jatkuu. Ne jotka tietävät totuuden, heitä pilkataan ja 

väheksytään. ” 

” Kuitenkin Amerikka on heräämässä. Rukouksenne eivät ole turhat. Valtavirta media menettää 

vaikutusvaltaansa ja uskottavuuttaan älykkäiden ihmisten keskuudessa. Ja he jotka ovat juuttuneet 

maailmaan, alkavat kuunnella. ” 

” Tapahtumat, joita muutamille seuraaville kuukausille olen suunnitellut, tuovat kriisin toisensa 

perään. Mutta niissä ei ole mitään mistä te ja Minä emme selviäisi yhdessä. Älkää pelätkö 

elämienne, säästöjenne tai minkään muunkaan puolesta. Tietäkää, että käteni on näiden 

muutosten takana. Käännän järjestyksen ylösalaisin ja ravistelen rappeutuneisuuden, korruption 

valoon kaikkien nähtäville ja sitä ei voida enää kieltää. ” 

” Olen täysin ohjaksissa ja teidän turvallisuutenne on Minun käsissäni. Tulette näkemään 

myllerrystä Oikeusjärjestelmässä ja kongressissa ja senaatissa, myös paikallishallinnossa. Sillä 

leikkaan irti korruptoituneen verkoston kuristusotteen, joka ulottuu jopa Helvetin syövereihin asti. 

Leikkaan sen irti ja vapautan viattomat. ”  

” Tietäkää, Minun Ihmiseni, että koko Taivas jakaa surunne ja sydänmurheenne tämän maailman 

vuoksi. Kaikki tukevat Isää ja Minua. Kaikki valmistautuvat eri tehtäviin maapallolla. Sillä laitan 

Minun enkelini oikeuslaitoksenne elintärkeille alueille, huolehtimaan, että mätämunat kaivetaan 

esille. Huolehtimaan, että Oikeuden portit, ei Suosituimmuuden portit, heilahtavat auki Minun 

Ihmisistäni pienimmille. ” 
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” On totta, pienimpien nyyhkytykset ovat hukkuneet Minun nyyhkytyksiini. Ja siksi olen kutsunut 

Morsiameni rinnalleni. Ei vain taisteluun Maapallolla, vaan myös lohduttamaan Minua syvässä 

kivussani. ” 

” Niinpä, nyt on tullut toiminnan aika. Ryhtyä Kirkkoni kanssa hengelliseen sotaan, kun poistan 

korruptoituneet jäsenet ja korvaan heidät Minun omilla valinnoillani. ” 

” Seisokaa Presidenttinne takana ja pitäkää huoli, että tuette häntä äänestyksissänne. Älkää 

välittäkö siitä, että hänen puolueessaan on korruptoituneita. Jos äänestätte hänen puolueensa 

virkoihinsa, tulette näkemään, että heidät vaihdetaan oikeudenmukaisiin. Jos kuitenkin äänestätte 

hänen puoluettaan vastaan, jatkuvia kiistoja tulee, kun Ismaelin henki työskentelee hänen 

vastustuksensa läpi. ” 

( Clare ) Minua huoletti, kun väkemme olivat ottaneet esille Syyrian, Turkin ja Israelin. Kysyin 

Herralta, mitä siellä tapahtuu. Ja välittömästi olin hänen kanssaan henkenä rajojen yllä. Ja Jeesus 

sanoi… Se on ruutitynnyri… ” 

( Jeesus ) ” Syyrian ja Israelin rajalla on ruutitynnyri. Paholaiset yllyttävät molempien osapuolten 

sotilaita, mutta Minun enkelini partioivat ja tukahduttavat epäsopua. Heidän välillään on jopa 

vähän toveruutta. ” 

” He kaikki ovat väsyneitä ja haluavat kotiin. Suurin osa on ollut siellä todella pitkään. Maanalainen 

Hallitus ( Deep State ) toivoo aloittavansa kaiken kattavan sodan. Pidättelen sitä, Clare. Jokaisen 

omaatuntoa kaivaa se, miten asiat ovat, ei vain siksi, että heidän oletetaan olevan vihollisia, vaan 

koska he kokevat, että sota on järjetön ja se loppuu vain tragediaan. He ovat väsyneitä tähän. Ja 

kuitenkin Saatana jatkaa heidän yllyttämistään ja kiihottamistaan. ” 

” Silti johtajat päättävät, mikä seuraava liike on. Ja kuinka iloinen Minä olen, että te kaikki 

rukoilette. ” 

” Sota on järjetöntä ja monet näistä miehistä tuntevat olevansa pelejä pelaavien poliitikkojen 

pelinappuloita. Kyllä, uskonnolliset johtajat syöttävät heille vihaa kaiken aikaa, mutta jokin heissä 

syvällä oleva, heidän ihmisyytensä, itkee tapahtumia loppuvaksi. Kukaan ei halua tätä sotaa, paitsi 

he jotka haluavat hallita maailmaa. He ovat väsyneitä, nälkäisiä ja kaipaavat perheitään. Viha on 

kuluttanut heidät loppuun. Ja silti, ei tyydytystä, ei loppua. Se vain jatkuu. ” 

( Clare ) Näen merkitsemättömiä mustia lentokoneita, kun Herra puhui. Näen mustia, 

merkitsemättömiä pommikoneita tulevan pommittamaan kohteitaan. Mustia lentokoneita, ei 

merkintöjä? 

( Jeesus ) ” Suren jatkuvasti järjettömiä henkien menetyksiä näiden kansakuntien välillä. Ja 

kuitenkin, eikö ole kirjoitettu, että he jatkuvasti ovat ristiriidassa kaikkien muiden kanssa? Aina 

lietsoen taisteluita? ” 

” Tämä on Saatanan tahra heidän sieluissaan, kuin Haagarin syntymämerkki, joka on periytynyt 

koko Arabi-maailmalle. Kun yksi näistä sieluista antaa elämänsä Minulle, se tahra on poistettu 

ikuisesti ja pikemminkin, että olisivat sotilaita, heistä tulee rakastajia. Ja intohimoisia rakastajia, 

parhaimmalla ja puhtaimmalla tavalla. Kun he oppivat rauhan tiet, he eivät halua olla missään 

tekemisissä aikaisempien elämiensä kanssa. Elämien, joissa oli jatkuvia selkkauksia ja 
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rauhattomuutta. Aina taisteluita, aina ristiriitoja muiden kanssa, aina yllyttämässä. Pikemminkin 

heidän tunnuksekseen tulee rauha ja hellyttävä rakkaus. ” 

( Clare ) Ja tämä on se toivon sana, josta puhuin tässä viestissä lisääväni tähän. 

Herra kosketti minua syvästi tänään ja Hän sanoi minulle, että kirjoittaa Hänestä ensimmäisessä 

persoonassa. Tässä on se mitä Hän sanoi… 

” Minun Oikeuden Karjaisu tulee nyt seuraavassa aallossa. Se mikä pystyi vastustamaan Minun 

viimeisintä aaltoani, ei pysty vastustamaan tätä aaltoa. Tulen voimakkaammin, kovemmin ja 

korkeammalle – ja se tulee olemaan hajottavaa. Ei ole vuorta, jolle en kiipeäisi, eikä muuria, jota 

en repisi alas. Tulen pelastamaan heidät, jotka tarvitsevat Minun Oikeudenmukaisuuttani. Minä 

odotan, odotan ja odotan, koska odotan nousevani Minun Ihmisteni KANSSA. Kuitenkin tulee aika, 

jolloin en voi enää pidätellä ja se aika on nyt tullut. ”   

” Tulen kuin verenpunainen tsunami hyökyaalto ja olen mahtavampi kuin kukaan ihminen tai 

paholaismainen vastustus. Näette, kuinka nauran niille, jotka juonivat Minua vastaan. Paljastuksia, 

paljastuksia, paljastuksia. Paljastan juurineen kätketyn pimeyden menetelmät. Revin irti 

seksikauppa teollisuuden ”koskemattomien” viitat. Valaisen armottomalla valokeilallani planeetan 

jokaisen pedofiilirenkaan. Kyllä, JOKAISEN pedofiili renkaan. Syvemmät pimeyden voimat ovat 

helpottaneet vähäisempiä pimeyden voimia ja Minä olen aikeissa paljastaa syvemmät pimeyden 

voimat. ” 

” Tulen aaltoina, koska se minkä lopulta kiskon juurineen, jos se tehtäisiin kerralla, ei olisi vain 

hajottavaa vaan myös katastrofaalista. Kuitenkin saatte olla varmoja, että Minun 

Oikeudenmukaisuuden aallot eivät pysähdy ennen kuin olen muuttanut kansakuntanne suunnan 

ja maailman suunnan. ” 

” Tämä on nyt MINUN AIKANI ja Minua ei pidätellä. Olen ennalta määrännyt , että tämä on aika, 

jolloin lähden havittelemaan kansakuntia ja heille sovittuja  kohtaloita. ”  

” Te tulette tekemään niin minun kanssani. Olemme vasta aloittelemassa. Kun aloitan, pidätän 

pimeyden renkaita oikeuslaitoksissanne, pidätän pimeyden renkaita Hollywoodissa. Pidätän 

pimeyden renkaita Washington D.C:ssä. Pidätän pimeyden renkaita siellä mitä kutsutaan Minun 

Kirkokseni. Pidätän pimeyden renkaita mediassa. ”  

” Oikeus, Oikeus, Oikeus. Se itkettää Minua tällä hetkellä. Minun Oikeudenmukaisuuteni tulee 

vallitsemaan, että ” näistä vähäisimmät ” voisivat kokea armoa ja rakkautta. Olen nähnyt 

pienimpien itkut ja heidän nyyhkytykset ovat hukkuneet Minun nyyhkytyksiini ja ne ovat nyt 

johtaneet Minun Oikeudenmukaisuuden karjaisuun. ” 

” Olette tienneet, että kun kyynelten maljanne vuotaa yli, niin silloin Minä vastaan, mutta myös 

Minun kyynelten maljani vuotaa yli ja vaatii vastausta. Sen aika on nyt ja vastaus on karjaisu, joka 

jouduttaa Oikeudenmukaisuuden aaltoa. ”  

” Turvaa Minuun kaiken keskellä, koska paljastukset näyttävät uhkaavan kaikkea. Turvaa Minuun 

ja tunne Minun turvani ja Minun turvallisuuteni. Jos turvaat poliittiseen puolueeseesi, 

uskontokuntaasi, lempi julkkiksiisi tai lempi uskomuksiisi, niin saat täristä, kalista ja pyöriä. Anna 

sen sijaan ylistyksesi Minua kohtaan nousta aivan eri tasolle ja turvaat sydämesi. Luota Minuun. 

Itse asiassa Minä tulen pelastamaan sinut ja tulevina päivinä tiedät sen paremmin. ” 
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” Kansakunnat raivoavat ja ilkeät juonivat Minua vastaan, Minun Ihmisiäni vastaan ja Minun 

kansakunnille antamaani tehtävää vastaan. Mutta Minä nauran heille, sillä olen 10 askelta heitä 

edellä. Hamanit hirtetään omiin silmukoihinsa, Goljattien kaulat katkeavat heidän omilla 

miekoillaan, Jezebelit heitetään ulos omilta kuisteiltaan. Kylvän epäsopua Minua järjestelmällisesti 

vastustavien joukkoon ja he murtuvat, tappelevat ja paljastavat toinen toisensa. ” 

” Olen asettanut avainhenkilöitä valtapaikoille - Valkoisesta Talosta alkaen – jotka toimivat Minun 

Oikeudenmukaisuuteni agentteina. Sillä Minulla on oikeudenmukaisia sydämiä kumppaneitteni 

joukossa. Paljastan oikeuslaitoksenne epäoikeudenmukaisuudet, ja sitä kautta te pystytte 

päivittämään oikeuslaitosta, joka on ollut suuresti vaarantunut. Tunnette pikkuhiljaa, kuinka 

ilmapiiri muuttuu, kun teen tämän ja se turvaa suuresti sydäntänne. ” 

 ” Tietäkää, että tämä ei ole vihollisen päivä, eikä tämä ole se päivä, jolloin tulen hakemaan TEITÄ – 

mutta tämä on päivä, jolloin tulen TEITÄ varten. Meillä on paljon tekemistä yhdessä ja kohtalon 

nopeutetut päivät ovat jokaisella suoraan edessä. ” 

” Iloitkaa, iloitkaa, iloitkaa. ” 

 

 

641. Jeesus sanoo...  

Tämä Paavi, Vatikaani & Kaikki sen johto tulevat murenemalla alas 

 
PAAVI FRANSISKUS, VATIKAANI & SEN JOHTO TULEVAT MURENEMALLA ALAS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Elokuuta 2018 

Clare aloitti… Herra Jeesus, pyydän, me tarvitsemme Sinun armoasi luoviaksemme menneisyyden 

ohjelmoinnin läpi ja vastaanottaaksemme sen, mitä paljastat meille. Herra, pyydän, anna Sinun 

mielesi olla meidän mielissämme, anna meidän keskittyä vain Sinuun – anna meille erottelukykyä 

kertoa Totuus eikä virheitä. Amen. 

Voi, sain todella mielenkiintoista tietoa. Ja minä harvoin katson sivuun katsoakseni jonkun videon, 

mutta Mark Taylorilla sattui olemaan otsikko, joka vei huomioni, ja tunsin että minun pitäisi klikata 

sitä. Jotenkin tunsin… mmm, pitäisikö minun? Ei - ei pitäisi – pitäisikö minun? Ei, minun ei pitäisi… 

Mutta minä klikkasin. Ja se osoittautui Pyhän Hengen ohjaukseksi. Se oli Hänen valinta minulle. Ja 

tämä oli mielenkiintoisin uutinen, jonka olin pitkään aikaan kuullut ja Herra on vahvistanut, että se 

mitä Mark sanoi on ehdottomasti totta. Joten, tässä se on. 

Tämä video on ” Kun Isot Nimet tulevat alas, 26. Heinäkuuta, 2018 – Kaikki tiet johtavat Roomaan 

ja Mark aloittaa näin… Jumalan Henki sanoo… ” Paavi ja Vatikaani eivät edistä Minun 

Valtakuntaani, vaan auttavat pimeyden valtakuntaa. ” 

Monet sanovat, että tämä on viimeinen Paavi, mutta ei niistä syistä mistä luulevat. Tämä on 

viimeinen Paavi sen takia, mitä Minä, Herra Jumala, aion tehdä. Paljastan tämän Paavin ja kaikki 

hänen komennossaan olevat sen korruption takia mihin hän ja Vatikaani ovat olleet kytköksissä 

vuosisatojen ajan. 
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Jumalan Henki sanoo… Tärinä ja järinä tulevat tälle Paaville ja Vatikaanille, sillä Minä repäisen 

Vatikaanin ammolleen auki koko maailman nähtäväksi tämän ikivanhan Pedon salatut tekoset. 

Tämä Paavi, Vatikaani ja sen johto murenevat alas. Vedän verhon pois edestä näyttääkseni kuinka 

perusteellista ja pimeää, pahaa petos on ollut. Kuiskailette kamareissanne… ” Me emme ole 

vastuussa kenellekään. Kukaan ei voi saattaa meitä vastuuseen. ” 

Minä, Herra Jumala, näen kaiken sen ja aika on tullut, jolloin Minä saatan teidät vastuuseen 

pimeydestänne. Tämä paljastus on sellaista suuruusluokkaa, että ihmiset sanovat… ” Mitä me nyt 

teemme?? Minne me nyt menemme? Me emme halua olla tämän kanssa missään tekemisissä. 

Meillä ei ole nyt uskontoa. ” Miljoonat jättävät uskontonsa ja tällä on vaikutusta myös muihin 

uskontoihin. 

Jumalan Henki sanoo… ” Onko Minun Armeijani valmis?? Oletteko valmiit vastaanottamaan Minun 

Satoni tämän paljastuksen jälkeen? Valmistelkaa itsenne Ihmis-Tsunamiin, joka janoaa Minua, eikä 

heillä ole paikkaa minne mennä. Valmistautukaa nyt. Kaikki tiet johtavat Roomaan. ” 

( Clare ) No niin, tämä todellakin on mielenkiintoinen ennustus, joka hänelle oli annettu. Ja syy 

miksi jaoin sen kanssanne on koska – olemmeko ME valmiit hoitamaan nämä ihmiset? He ovat 

tulossa. He ovat tulossa tietyistä perinteistä ja ovat todella, todella hukassa, tietäen, että näissä 

perinteissä oli korruptiota alun alkaenkin. Tai itse asiassa, EI alusta alkaen. 300 vuoden jälkeen 

tässä perinteessä, koska alussa apostolien aikaan ei ollut korruptiota. Silloin ihmisiä joutui 

marttyyreiksi. Se, milloin siitä tuli korruptoitunut, oli kun siitä tuli valtionuskonto Roomaan. 

Kysyin Herralta, Mitä tämä kaikki tarkoittaa? 

Jeesus aloitti… ” Sinä halusit tietää. Eipä sillä, ettetkö olisi sen aina tiennyt sydämessäsi. Kuitenkin 

yksityiskohdat säilyvät salaisuutena. Tämän täytyy tapahtua, laitos täytyy kuoria vanhan vallasta. 

Ikivanha käärme on todellakin saanut vaikutusvaltaa ja alkanut manifestoitumaan avoimemmin 

viime vuosina, vaikka alusta alkaen, Clare, Juudaksesta alkaen, Minulla on ollut lähelläni pettureita. 

Hän on Minun Kirkkoni ja Helvetin portit ovat koetelleet. Mutta Hän ei ole antanut periksi. 

Pikemminkin Hän on vain häkeltynyt ajoittain tässä pimeydessä. ” 

” En koskaan valinnut yhtä johtajaa hallitsemaan Kirkkoani niin kuin Rooman aristokraatit tekivät. 

Kaikki nämä muodot ja tavat palvelivat heidän tarkoitustaan lyhyen aikaa, mutta antoivat pian 

tietä rikkaiden ja vaikutusvaltaisten yksityisille eduille. ” 

( Clare ) Hän puhuu tässä Roomasta. Kun Rooma tuli Kirkon piiriin, silloin tämä koko sotku alkoi. 

( Jeesus ) ” Tämä EI ole oikea järjestys Minun Kirkolleni ( Hän viittaa hierarkiaan. ). Oikea tapa on se 

miten se alkoi, tavattiin toisia kodeissa, köyhyydessä ja yksinkertaisuudessa. Katedraalit eivät ole 

Minun ajatukseni; ne ovat Minulle kauhistus. Ne ovat paikkoja, missä säätyjärjestelmä vahvistettiin 

ja jokaista moraalisen rappion tasoa käytetään vaikutusvallan saamiseen. ” 

” TÄMÄ EI OLLUT MINUN AJATUKSENI. En voi painottaa tätä tarpeeksi empaattisesti. Koristelkaa 

mausoleumit ja museot miten haluatte, mutta ei Minun Kirkkoani. Hänen pitää muistuttaa 

ikivanhaa synagoogaa, jossa kaikki, mutta aivan erityisesti tavalliset ihmiset tuntevat olonsa 

kotoisaksi. ” 

( Clare ) Mutta Herra, mutta entä he, joille sanoit, että rakentakaa jotakin Sinun kunniaksesi ? 
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( Jeesus ) ” Sanoinko? Missä vaikutusvaltaiset, kultturellit ja pahamaineiset ihmiset voivat 

kokoontua ylistämään ? Halusinko tämän tapahtuvan? En. En. Ja empaattisesti EN ! Haluan, että 

Kirkko muovataan ikivanhan Jerusalemin ja ensimmäisten synagoogien malliin. Koska, missä 

vauraus tulee sisään, niin myös asema ja vaikutusvalta. Minun temppelini Jerusalemissa on 

kuitenkin eri juttu, koska he, jotka siellä palvelevat, tulevat olemaan nuhteettomia ja Hengen 

valitsemia, ei lihan ja veren. ” 

( Clare ) Entä pyhäinjäännökset, Herra, ja taide ? 

( Jeesus ) ” Olkoot ne säilytettynä museossa ja ottakoot varakkaat ja vaikutusvaltaiset rahat siitä 

ponnistuksesta ja tarjotkoon lähetystyössä ruokkien köyhiä ja ostaen lääkkeitä. En halua 

vaurauden ja vaikutusvallan olevan missään tekemisissä Minun Kirkkoni kanssa, paitsi Minun 

Jerusalemin temppelini ollessa kyseessä. ” 

( Clare ) Vau ! Kuinka tämä kaikki paljastuu ? 

( Jeesus ) ” Shokkiaaltoina. Olen kuitenkin täysin valmistellut turvaverkon tähän siirtymään. Haluan 

sinun käyttävän lahjaasi saattaen sieluja ymmärtämään Minun Teitäni. Vaikka jotkut Kristilliset 

ryhmät ovat sensuroineet sinua ja sulkeneet sinut ulkopuolelleen, Minä en ole sensuroinut sinua. 

Itse asiassa, Minä olen saanut sinut olemaan hieman… No, miten sen nyt sanoisin? ” 

( Clare ) Erilainen… Sopeutumaton ! 

( Jeesus ) ” Kyllä, se ilmaisee asian täydellisesti. Olet Minun pieni sopeutumattomani. ” 

( Clare ) Kiitos, Herra ! 

( Jeesus ) ” Rakkaani, ole uskollinen sille, mitä on sinulla edessäpäin: ahkeruus. Musiikki tulee aina 

olemaan osa elämääsi myös, mutta hallintotoimi on pääasia. Sekä sinä että Ezekiel yhdessä, sillä 

hän tarkkailee tapojasi ja sinä tasapainotat teitä molempia. Ole aina uskollinen sen suhteen 

pyhyydelle, äläkä anna itsekkäiden intohimojen tunkeutua siihen, koska se olisi jäänyt sinulta 

huomaamatta. Ja älä luulekaan, etteikö vihollinen yrittäisi kukistaa sinua. Hän varmasti yrittää. ” 

” Haluan alkaa opettamaan sitä, mitä Minun Kirkkoni oli ennen Rooman aikaa. Niin paljon valheita 

tulvillaan joka puolella, niin Protestanttien, Katolisten kuin Ortodoksien puolellakin. Sinun pitää ne 

paljastaa sitä mukaa, kun minä ne paljastan sinulle. Sillä ne ovat vitsaus. Raha, vaikutusvalta ja 

valta ovat aina rappioituneen uskon ovien takana. ” 

” Muista, mitä kerroin Minun Ihmisilleni Fariseuksista. Kirjanoppineet ja Fariseukset istuvat 

Mooseksen istuimella. Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta 

heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee. ” Matteus 23:2-3 

” Ylipäänsä, Minun Ihmiseni, Minä haluan, että pidätte silmänne Minussa ja vain Minussa. 

Nimettyjä opettajia tulee olemaan ja se kaikki tulee olemaan perheen omaista. Ja kuitenkin, jopa 

Mooseksella oli 70 ihmistä kertomassa laista ja katsomassa, että oikeus tapahtuu. Tulee kuitenkin 

olemaan tietty hierarkia. Tämä on kaikkein ilmeisintä, kun tulen hallitsemaan, mutta jopa ennen 

sitä aikaa. ” 

” Haluan kaikkien Minun Aitojen Sydänasukkaitteni etsivän Minun Sydäntäni ja Minun 

varmistustani, sillä mitä annan Clarelle opetettavaksi. En halua kiihkoilun ja tuomitsemisen tahraa 

joukkoihinne, Sydänasukkaat. Pyydän, älkää vähätelkö sitä mikä on pyhää ja älkää hyväksykö 
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kiistattomasti perinteitänne ja eri opettajienne opetuksia. Vain Minun Sanani on kiistaton, ja siitä 

tulee koko Totuus. ” 

” Kyllä, valta, vaikutusvalta, vauraus ja hallinto ovat vääristäneet paljon sitä, mitä Minä olen 

opettanut ja mitä opetuksia Pyhältä Hengeltä on tullut alas ihmisille aikojen saatossa. Minun 

Kirkkoni on kypsyvä ja kasvava Keho, ja teidän pitää oppia erottamaan totuus valheesta, koska 

eteenne tulee monia asioita, jotka eivät vaikuta oikeilta teidän aikaisempaan oppimistaustaanne 

verrattuna. ” 

” Mutta varoitan teitä etukäteen, jos pitäydytte aikaisempiin eri opettajilta saatuihin opetuksiin, 

vaikka todistan niiden olevan ristiriidassa Raamatun kanssa, silloin menette harhaan. Olen tällä 

kanavalla keskittynyt erottelukykyyn monta kertaa, syy on todella yksinkertainen. Tiesin tämän 

olevan tulossa. Tiesin, että teistä yritetään saada häväistysjuttuja, teitä vastaan hyökätään ja 

teidät saatetaan aivan pyörälle päästänne. Ja tiesin, että olitte erehtyneet hyväksymään monen 

kuuluisan papin opetukset. He välittävät teille heidän omien opettajiensa virheet. ” 

” Oletukset ilman todisteita ja se ettei käytetä aikaa vakavaan vertailuun Pyhien kirjoitusten, 

Raamatun kanssa. Silloin te erkaannutte Totuudesta. Pyydän, että panette syrjään selkäytimestä 

tulevan reaktion ja menette syvemmälle. Minun on täytynyt tehdä näin Claren kanssa. Hänellä oli 

monia ennakkokäsityksiä ja asenteita, jotka eivät miellyttäneet Minua, ja ne itse asiassa olivat 

haitallisia, vahingollisia ja täysiä valheita. Ne asenteet on siivottu hänestä ja siksi käytän häntä tällä 

kanavalla paljastaakseni sen, mitä olen aina tarkoittanut sinun tietävän ja käyttävän, apuna 

matkallasi Taivaaseen täältä Maapallolta. ” 

” Minun Kirkkoni olivat oliivilehdot ja Gennesaretin järven rannat. Minun opetuksiani höystivät 

kadonneet kolikot, kynttilät, lampaat ja viinitarhan työntekijät. Jos havainnoitte tarkkaan Minua 

kuinka opetin. Se tapahtui aina yksinkertaisesti ja selkeästi, että se saavutti alimman yhteisen 

tekijän niin miesten, naisten ja lasten. En opettanut pitkiä tutkielmia, kymmenkirjaimisia sanoja tai 

painottanut vaurautta. Opetin todella yksinkertaisesti perustavaa laatua olevat totuudet, että kuka 

tahansa maanviljelys yhteiskunnassa käsittäisi ne välittömästi. ” 

” En tuomitse teoreettisia töitä. Minä vain osoitan sinulle Minun tapani saarnata. Nykypäivänä te 

voisitte käyttää älypuhelimia havainnollistaaksenne asian ytimen, kun taas niinä aikoina Minä 

käytin Fariseusten hapatusta tai vanhaa viinileiliä, jossa oli uutta viiniä. En sano, että teidän pitäisi 

olla muinaisaikaisia ( se tarkoittaa vanhanaikaisten esimerkkien käyttämistä ), Minun Päivieni 

aikaisia. Mutta sanon, että opetusten täytyy kuvata Totuutta, ja samaan aikaan vedota ja olla 

jokaisen ymmärrettävissä. ” 

” Minun Kirkossani ei ole tilaa ylimystölle. Me olemme perhe ja välitämme toisistamme ja 

kunnioitamme isiämme ja äitejämme. Uudenaikaiset kirkot ovat muovanneet uskosta rahaa 

tekevän toimialan. Tämä on Minusta vastenmielistä. Toistan… tämä on vastenmielistä, inhottavaa 

ja se kuvottaa Minua. Kuinka moni ryhtyy papiksi tehdäkseen rahaa? Useampi kuin haluaisit tietää. 

Kuinka moni tutkii kirkon erilaisia ohjelmia rakentaakseen menestyvän yrityksen, ei pyhää 

oleskelupaikkaa? ” 

” Tunnen hyvin ihmisluonteen ja siksi Minun Kirkkoni täytyy rakentua soluista, jotka toimivat hyvin 

yhdessä ja Kehossa, tukien toinen toistaan. Ei kilpailuhenkisiä TV-pappeja, suuria nimiä ja suuria 

yritysjärjestöjä. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että ihmiset saavat sanan, tai sanaan liittyviä 

kuvia. Ja tähän monen täytyy käyttää mainontaa. Se mitä en hyväksy, on että rahastetaan suuria 
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summia näillä voimavaroilla ja eri opettajien kultti palvontaa ja opetusten keskinäistä kiistelyä ja 

tappelua. ” 

” Sinulla Rakas Kehoni on niin paljon oppimista ja ymmärtämistä siitä, mikä Minulle on mieleen. 

Sillä se, mitä ihmisten keskuudessa arvostetaan suuresti, on Jumalan edessä kauhistus. ” 

” Jos te, Minun Ihmiseni, pystyisitte seuraamaan Minun mukanani Taivaaseen, pystyisitte 

näkemään kuinka suuresti kunnioitettuja ovat kotiäidit, katusaarnaajat, yksinkertaista elämää 

elävät. Lähetyssaarnaajat. Kaikki, jotka elävät Minulle, eivätkä ajattele tämän maailman arvoja. 

Nämä ovat sieluja, jotka ovat täynnä Minun Rakkauttani, eivät rakkautta rahaan. Monet, jotka 

elivät Maapallolla etuoikeutettua elämää, elävät nyt Taivaassa pienissä ja vaatimattomissa 

taloissa. Taivaassa heitä ei tunneta menestyneinä. Pikemminkin he pitävät itsensä kiireisinä 

nöyryydessä, tuoden esille Maapallolla käyttämiensä tapojen virheet, ja miksi heidän palkkionsa 

on niin alhainen verrattuna siihen tapaan miten he elivät Maapallolla. ” 

 ” Ja kuitenkin, tietyillä alueilla näet kartanoita, joissa asuvat he, jotka elivät täydellisessä 

köyhyydessä Maapallolla, mutta antoivat kaiken huomionsa papinviroilleen, eivätkä pitäneet 

itsellään mitään. Näetkö ? Eipä sitten ihme, että järjestöt, jotka ovat ylistäneet itsensä, riistäneet 

tarpeessa olevia, ja hyväksikäyttäneet avuttomia. Eipä ole ihme, että he ovat täysin paljastumassa, 

kuten Saatanalle omistautuneet järjestöt. ” 

” Ja kuitenkin, lasta ei voi heittää pesuveden mukana. Nakkaa pois likainen vesi, mutta vaali lasta. 

Tämä ei ole helppo tehtävä ihmiselle, jonka huomion maailma on vienyt. Ihmisille, jotka eivät tutki 

opettajiensa väitteitä. Ihmisille, joille on tärkeämpää kuulua ryhmään kuin kuulua Totuuteen. ” 

” Se mitä tuon teille esille, on Uskon yksinkertaisuus ja puhtaus. Se mitä annoin apostoleille ja 

jossain matkan varrella sen pimensivät ihmisten mielipiteet ja poliittiset intohimot. Ei ole olemassa 

virheetöntä tai korruptoitumatonta kirkkoa. Ei, ei yhtään. Eli älä ole nopea huomaamaan virhettä 

jossain tietyssä henkilössä. Ole nopea huomaamaan Minut ja tutkimaan mitä Pyhät Kirjoitukset, 

Raamattu sanovat asiasta sen oikeassa asiayhteydessä. Ole nopea tulemaan todistetuksi olleesi 

väärässä menneisyydessäsi tekemissäsi olettamuksissa, koska erittäin varmasti löydät virheitä 

ajattelussasi. ” 

” Heitä on vähän, jos ylipäänsä ketään, jotka eivät ole löytäneet virhettä tai syyttäneet yhtään 

kirkkoa. Nämä sielut ovat lähellä pyhimysmäisyyttä. Niinpä Minun ensimmäinen osa näissä 

opetuksissa oli, että keräsin yksitoista, köyhää, yksinkertaista, työtätekevää miestä Minun 

apostoleikseni ja yhden kirjanoppineen. Ja kirjanoppinut, Juudas, joka hirtti itsensä petettyään 

Minut. Se on varoitus kaikille, pysykää nöyrinä. Arvostakaa yksinkertaisuutta. Inhotkaa 

teeskentelyä ja asemaa. Älkää etsikö näitä asioita, ettei Saatana tee teitä naurunalaisiksi. 

Pikemminkin etsikää kalastajan alhaisuutta ja Minä teen teistä ihmisten kalastajia. ” 

 

 

642. Jeesus sanoo… Miltä Kirkkoni näyttäisi, jos Rooma ei olisi sekaantunut asiaan 

 
MILTÄ MINUN KIRKKONI NÄYTTÄISI, JOS ROOMA EI OLISI SEKAANTUNUT ASIAAN? 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Elokuuta, 2018   
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Clare aloitti… Herra Jeesus, auta meitä pitelemään lujasti kädestäsi, ja seuraamaan Sinua, jopa 

ihmisten vastustuksen piikkipensaitten ja orjantappuroitten läpi. Olemme liian pieniä. 

Tarvitsemme Sinun rakastavan kätesi otetta johdattaaksesi meitä. Amen. 

Otin Rhema-ohjelausekortin… ” Laita luottamksesi Minuun. ”  

Niinpä, Jeesus, Luotan Sinuun ja sanoit että haluat puhua meille joka päivä. Joten, tässä olen. 

Viime viestiin on tullut paljon vastalauseita. Pyydän, johdata minut tämän läpi. 

Jeesus aloitti… ” Onko kukaan koskaan ihmetellyt miltä Minun Kirkkoni näyttäisi ilman Rooman 

sekaantumista asiaan? ” 

( Clare ) Eikö Ortodokseilla ole se tilanne, Rooma ei sekaantunut heidän asioihin.  

( Jeesus ) ” Clare, Joka tapauksessa, poliitikot valitsivat Kirkon. Kun ihmiset näkevät hyvän, 

alkuperäisen asian, heidän luonteensa on tarttua siihen tiukasti hallitakseen sitä, tehdäkseen siitä 

suuremman ja paremman. Lyhyesti, tehdäkseen siitä instituution. En koskaan tarkoittanut, että 

niin kävisi. Minä tarkoitin aina, että pienet ryhmät palvelisivat lähellä asuvien kanssa. ” 

” Kyllä, organisaatiolle oli tarvetta ja pitämään opetukset aitoina, mutta ihmiset aina tuovat 

painolastinsa ja omahyväisyytensä yhtälöön, koska on synnynnäinen tarve kontrolloida ja suojella. 

Tämän takia Minun täytyy tulla Maapallolle uudelleen ja oleskella Minun Ihmisteni seurassa; he 

eivät koskaan saa oikaistuksi asioita ilman Minua. ” 

” Kyllä, valvojia täytyy olla ( Piispa tarkoittaa valvoja, vartija ), mutta ei ylenpalttisuudessa eläviä, 

se vain kylvää ahneutta, kilpailua ja häiriötekijöitä. Pikemminkin heidän täytyy olla nöyriä miehiä ja 

naisia olemukseltaan, tavallisia rakennuksia, ei palatseja eikä teeskentelyä. Ei koskaan palatseja ja 

teeskentelyä. ” 

” Mitä Minun Kirkolleni tapahtui? Se oli traagista ja oli väistämätöntä. Yksi hyvä asia mikä siitä 

seurasi, oli johdonmukaisuus. Mutta ilman Minun vaikutustani se toi kuvioon myös rahan, aseman 

ja julkisuuden, ja ne tulivat mukaan ja ottivat kontrollin. Sen henkiin herättäminen, mitä Minä 

annoin, vaatii paljon huolellista tutkimista. Sekä Pyhän Hengen toiminta aikojen kuluessa, että 

ennallistetaan rakenne täydellisen täsmällisesti Minun toivomusteni mukaisesti. ” 

” Evankelinen köyhyys ja yksinkertaisuus ovat ehdottomia rakennuspalikoita Minun Kirkkoni 

papeille ja hänen ennalleen palauttamiselle. Jos Kirkosta vähennetään kuninkaalliset ja vauraat 

muodot, seremoniat ja valtion ohjeet, silloin ollaan taas ensimmäisen vuosisadan Jerusalemissa. 

Yksinkertaisuus havainnollistettuna. ” 

” Muuten… Minä olen tässä. ”  

( Clare ) Hän aina tietää, milloin epäilen, ” Onko tämä todella Herran ääni ? Minun täytyy tarkistaa 

tämä toiseen kertaan… ” 

 ( Jeesus ) ” Kun rakennetaan ylellinen rakennus, joka on viimeistelty luksuksella, se kutsuu sisään 

sellaiset, joiden elämät ovat keskittyneet sellaisiin asioihin, ja samalla myös varastetaan lesken 

ropo. Kun pidetään kaikki pienenä ja nöyränä, silloin kutsutaan sisään sellaiset, jotka ovat 

enemmän keskittyneet Minuun ja Minun lampaisiini. Miksi luulet, että olen niin tiukka sinua 

kohtaan? Miksi ajattelet, että talosi on niin pieni? Vaatetuksesi niin vähäistä ja köyhää? Tämän 
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haluan olevan esimerkkinä kaikille Minun Paimenilleni. En halua mitään maailmasta esille Minun 

Kirkkooni. ” 

” Kun Usko meni Roomaan, valtion poliittiset tavat alkoivat olla ylivoimaisempia kuin Minun 

apostolieni yksinkertaisuus. Naiset torjuttiin papinviroista ja homoseksuaalisuus rehotti. ” 

 ( Clare ) Rehottiko se ? 

 ( Jeesus ) ” Aivan oikein, kuulit Minut oikein, rehotti. Se oli kytketty poliittiseen valtaan, kun he, 

jotka toivoivat säilyvänsä valta-asemissaan hallitsijoiden hoveissa, esittivät pinnallisen 

kääntymyksen, mutta jatkoivat pimeitä käytäntöjään. He eivät halunneet menettää asemiaan, 

joten he teeskentelivät tulevansa kristityiksi. ” 

( Clare ) Ja entä Jerusalem, Herra ? Mitä siellä tapahtui ? 

( Jeesus ) ” Kirkko oli kukoistanut, kulkien kodista kotiin, murrettiin leipää, laulettiin psalmeja, 

pidettiin köyhistä huolta, jatkettiin opetuksia, kun Uuden Testamentin kirjoja kirjoitettiin. Kun 

vainot alkoivat, vain syvästi omistautuneet ja uskolliset jäivät jäljelle. Pyhät mysteerit pidettiin 

tahrattomina ja joka päivä apostolien ymmärryksen syvyys kasvoi siitä mitä olin jättänyt heille 

heidän vahvistamisekseen. ”  

” Äitini oli heille suureksi lohdutukseksi, kun hän jatkoi sen jakamista, mitä Minä olin hänelle 

välittänyt kasvaessani miehuuteen. Ja kasvuaikani tarinoita. ”  

( Clare ) Niin, mitä tarkoitat, Herra ? 

( Jeesus ) ” Hän tiesi, että olin Messias, enkä ollenkaan sellainen, jota sen ajan uskonnolliset 

ihmiset odottivat. Hän tiesi, että Minua vainottaisiin ja Minut tapettaisiin, Clare. Ei vain Simonin 

sanat hänelle, vaan pyhien kirjoitusten tieto, joka välitettiin hänelle hänen nuoruudessaan 

Temppelissä, oli se kallioperustus, jolle hän ymmärsi näiden asioiden tulevan, kuten ne totisesti 

tulivat kuten oli kirjoitettu. ”  

” Hän oli erikoislaatuinen hyvin varhaisesta iästä alkaen ja Minun Sanani menivät syvälle hänen 

pieneen sieluunsa, jättäen lähtemättömän jäljen. Nämä ovat suuria mysteereitä, joita vain harva 

ymmärtää. ” 

 ” Hän ei ollut kuin kuka tahansa muu nainen. Hänet oli valittu syntymästänsä lähtien tuomaan 

Minut maailmaan, ja yksi valmisteluista, mikä seurasi häntä tähän maailmaan, oli tahrattoman 

veren etuoikeus. Toisin sanoin, Taivaallisesta Armosta hänelle myönnettiin kasteen sakramentti, 

kun hänet hedelmöitettiin. Sen täytyi olla niin. Jos niin ei olisi ollut, Minä en olisi voinut kasvaa 

hänen kohdussaan, jos hänen kehossaan olisi ollut synnin tahra. Muista, hänen sukujuurissaan oli 

Rahab-portto. ” 

” On jokapäiväisen ymmärryksen piirin ulkopuolella tietää, millainen nainen tarvittiin, että Minä 

voisin asua hänen kehossaan ja ottaa siitä ravintoa. Valmistelut olivat huolelliset yksityiskohtia 

myöten ja elämän mittaiset. Nämä erityiset etuoikeudet eivät olleet tarpeeksi, hänen piti myös 

olla uskollinen niille koko elämänsä ajan. Korkea tietoisuus synnistä ohjasi hänen toimiaan, kun 

hän käytti koko hänen lapsuutensa keskittyen Jumalan kunniaan ja puhtauteen. Tämä myös, oli 

ihmeellinen armo. Hänellä ei ollut minkäänlaisia mielijohteita tehdä syntiä, joka tulee Aatamin 

luonteen mukana. ” 
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” Veri on hyvin, hyvin voimakasta, Clare. Teidän tieteenne ei ole edes alkanut ymmärtämään sen 

merkitystä. Vuosisatojen syntien tahrat täytyi poistaa Armon eleellä, että hän pystyi kantamaan 

Minut kohdussaan. Ja sen mukana tuli kivuton synnytys, niin ylevä tapahtuma, että jopa enkelit 

ällistyivät. ” 

” Voi, on niin monia asioita, Minun Ihmiseni, joita ette tiedä. Niin monia asioita, joita otaksutte ja 

oletatte! Mutta jonain päivänä kaikki paljastetaan ja oikaistaan mielissänne. ”  

” Niinpä, näetkö, hänen lähtökohtansa olivat paljon erilaisemmat kuin parhaimmankaan 

Hollywoodin kuvauksen. Teoksia teosten perään voitaisiin kirjoittaa hänen lapsuudestaan ja 

äitiydestään, valmisteluna Minun ruumiillistumalleni. Ja Minun varhaisvuosistani, kun kasvoin. ”  

” Mutta palaan siihen millainen Minun Kirkkoni oli, ennen kuin se ojennettiin Roomalaisille. 

Kaikkea ohjasivat Minun käteni ja Pyhä Henki, kun apostolit johtivat Kirkkoa. Asiat tehtiin 

yksinkertaisesti ilman suureellisia seremonioita. Ja siinä mielessä Hollywood on osunut oikeaan 

kuvatessaan Viimeistä Ehtoollista. Me istuimme lattialla matoilla. Huone oli tilava, mutta siellä ei 

ollut hitustakaan luksusta. ” 

” Clare, tähän haluan Minun Kirkkoni palaavan. Ei istumaan lattialle, vaan äärimmäiseen 

yksinkertaisuuteen. Ja jos lattialla istuminen on tapana jollakin alueella, se on Minulle täysin 

hyväksyttävää. En halua jälkeäkään etuoikeuksista tai prameudesta. ” 

( Clare ) Niin, Herra, kuinka voimme valmistella sielujen satoa, joka tulee kirkosta ? 

( Jeesus ) ” Ensinnäkin, haluan tehdä kaikille selväksi, että tämä kirkko on Minun Kirkkoni sen 

perustamisesta lähtien. En kutsunut poliitikkoja, valtaa ja rahaa Minun Kirkkooni – se oli ihmisen 

keksintö ja Saatanan harkittu suunnitelma. Hän tiesi, että valta ja maine pyyhkäisisivät Kirkon läpi 

ja muuttaisivat sen maalliseksi instituutioksi, tehden tilaa kaikenlaiselle pahalle. ” 

” Valitsin apostolit, jotka olisivat perusta. Esittelin apuja eli sakramentit, jotka antaisivat 

ihmiskunnalle voimaa päästä synneistä yli. Ja Minun Pyhä Henkeni laskeutui ylempään 

huoneeseen Helluntaina. Se oli ylhäältä annettu voimaannuttaminen, joka sai liikkeelle ” Tien ” tai 

Minun Kirkkoni, joka kulki monella nimellä. Minun Kirkkoni oli se, joka meni Roomaan ja sotkeutui 

ihmisten tapoihin, jota nyt puran – eikä sitä koskaan enää herätetä henkiin. ” 

” Minun Kirkkoni ei ole mahtavien juhlasaleissa; se on niiden pienten sydämissä, jotka ovat 

ottaneet Minut vastaan ja elävät Minulle. Nämä ovat Minun eläviä kiviäni ja he tulevat jälleen 

kerran olemaan Minun Kirkkoni ja he tulevat vielä kerran olemaan Minun Kirkkoni rakenne. ” 

” Ja kuten lupasin, Helvetin portit eivät ole laajalle levinneet heitä varten. ” 

” Minun rakkaat Sydänasukkaani, teidän täytyy tarttua lujasti ja pitää kallisarvoisena kaikkea, mikä 

on Jumalasta, ja hylätä kaikki, mikä on ihmisestä. Hyvin harvat teistä, mukaan lukien Clare, 

ymmärtävät, kuinka suuret ja pitkälle ulottuvat ovat Minun Henkeni toimet heissä, jotka ovat 

eläneet aikaisemmin ja kuinka he ovat antaneet panoksensa hengelliseen rakennukseen ja Uskon 

selville saamiseen. Uskon, jota Minä opetin. ” 

” Monet teistä ovat pimennossa, koska teidät on pidetty pimennossa. Uskonnollisuus ja 

uskonnolliset henget ovat muovanneet valtaosan harhaanjohdetuista mielistä. Monien ihmisten 

totuudesta erkaantuminen, kun he ovat etsineet mahdollisuutta perustaa oma kirkko, on tuonut 
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esiin virheitä ja virheellistä tietoa kirkkoihin, joita he aloittivat. Tämä on saanut aikaan, että 

suurimmalta osalta, ellei peräti kaikilta puuttuu vakava perusta, jonka perustin Jerusalemissa. ” 

” Ja monet teistä ovat pieniä sopeutumattomia, jotka ovat ponnahdelleet ympäriinsä, 

kyllästyneinä tekopyhyyteen ja torjutuksi tulemiseen, hämmentyneinä, piinattuina ja 

alivarustettuina elämään tätä Saatanan aikaa, näitä lopun aikoja. Haluaisin nähdä sen 

ennallistettuna teitä varten, mutta näen, että moni tulee tälle kanavalle opettamaan ja 

korjaamaan. Te korjaatte muita virheellisellä tiedolla, eikä teillä itsellänne ole koko Totuutta. ” 

” Eikä Clarellakaan ole. Mutta Minä haluaisin käyttää tätä kanavaa oikaistakseni joitakin 

rampauttavia väärinkäsityksiä siitä, kuinka perustin Minun Kirkkoni ja mitä kerroin apostoleille – ja 

mitä Pyhä Henki on jatkanut Minun Kirkkoni elävissä kivissä. ” 

” Mutta te ette opi mitään, jos olette asettautuneet korjaamaan ja ohjaamaan ihmisiä tällä 

kanavalla. Itse asiassa, lähdette katkeroituneina, että teitä ei otettu vastaan voideltuna 

opettajana. Haluaisin avata sydämenne ja mielenne Minun totuuksilleni, mutta ihmisten 

mielipiteet läimäyttävät ne kiinni. Ette löydä rauhaa ja ymmärtämystä täältä, ellette tunne Minun 

ääntäni. Ei vanhempienne ääntä, pappinne tai mahtavien teologien – vaan Minun ääntäni. Olette 

tervetulleita jäämään ja oppimaan, mutta ette ole tervetulleita opettamaan. ” 

” Tällä kanavalla on heitä, joiden sydän on puhdasta kultaa, ja he tietävät Minun ääneni ihmisten 

äänistä. Tulevat viikot tulevat suuresti rikastuttamaan teitä, ja yhdessä me nousemme 

henkilökohtaisten esteiden yli pyhyyteen. Esteiden, jotka ovat olleet tiellänne koko elämänne. ” 

” Monet teistä ovat kaivanneet läheisyyttä Minun kanssani. Teille annetaan työkaluja teidän 

mennä paljon pidemmälle kuin mitä toivoitte. Minä valmistelen erikoisia ihmisiä Itselleni. Ihmisiä, 

jotka elävät Minun sydämessäni, tuntevat Minun ääneni, ja rakastavat Minun lampaitani. Ihmisiä, 

jotka ovat kaivaneet esille uskonnollisen hengen sydämistään ja mielistään, ja jotka eivät ole 

omahyväisiä niin kuin Fariseukset, jotka tuomitsevat niin kuin ihmiset tuomitsevat. ”  

” Ja näiden ihmisten kanssa Minä ennallistan Minun Kirkkoni vuodelta 33 j.Kr. Jerusalemista, 

yhdessä sen kanssa, mitä Minun Henkeni on tehnyt viimeiset 2000 vuotta. ” 

” Teille tullaan nauramaan, teitä tullaan halveksimaan, syyttämään harha-oppisuudesta ja teidät 

laitetaan ulos valtavirran kirkoista, jotka niin ankarasti pitävät kiinni ihmisten opetuksista ja 

traditioista. Mutta te tulette muistuttamaan heitä, jotka todella uskoivat Minuun, huolimatta siitä, 

että heidät eristivät Minun aikani uskonnolliset toimitsijat. Te tulette olemaan kuin pienet, jotka 

pitivät Minulle seuraa Minun pappismatkoillani. Te tulette olemaan kuin miehet ja naiset, jotka 

menivät erämaahan elämään puhdasta ja tahratonta elämää. Ja te tulette olemaan onnellisia, 

ylivertaisen onnellisia. Tietäen pelastuksestanne, eläen Minulle ja vain Minulle, kun huolehditte 

haavoittuneista ja tämän maailman syrjäytyneistä ja kadotetuista.” 

” Minun lampaani kuulkaa Minun ääneni. Pysykää kanssani. Minulla on teille paljon opetettavaa. ” 

 

 

643. Jeesus selventää… Äitini Maria & Hänen Roolinsa kirkossa ja kristittyjen äitinä 

 
ÄITINI MARIA & HÄNEN ROOLINSA KIRKOSSA JA KRISTITTYJEN ÄITINÄ 
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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Elokuuta 2018 

( Clare ) Kiitos Jeesus, kun avaat meille millaista oli elämä Alkuvaiheen Kirkossa. Todistakoon 

sydämemme Sinun Sanasi… Amen. 

Niinpä, aloitin rukoushetkeni. Ja sanoin… ” Jeesus, olen tässä. Pyydän, anna minulle anteeksi, että 

annoin periksi halulleni kamppailussani violettien kukkien kanssa. ” 

Jeesus vastasi… ” Sinulla on pitkä matka, että pääset vapaaksi tästä. Mutta ensiksi, annan sinulle 

anteeksi. Toiseksi, älä jatka itsesi piiskaamista. Tiedä, että et ole täydellinen millään muotoa. Ja 

pyydän, taivalla nöyrästi, Clare. Minä todella haluan sinun ylpeytesi vähentyvän olemattomiin. ” 

” Sallin sinun päästä tästä ylitse tämän takia. Joten, kun joku sanoo… ” Se on sininen! ” Ja sinä 

luulet, että se on punainen? Niin. Joten ole hyväntahtoinen ja anna asian olla. Sinun ei tarvitse 

tapella tai perustella itseäsi. Anna vain asian mennä, Rakkani. On helppoa vain antaa asian mennä. 

” 

” Millään mitä ihmiset sinusta ajattelevat, ei ole merkitystä muutenkaan. Sinun ei tarvitse olla 

oikeassa – se on lentänyt pois tuulen mukana kuin akanat puimalan lattialta. Mutta jos haluat 

korjata muiden virheitä? Niin, silloin tulet sotkeutuneeksi omahyväisyyteen – mikä on haitallinen 

tuoksu enkeleille ja pyhimyksille. ” 

( Clare ) Olen todella pahoillani, Herra. Auta minua, pyydän, olen todella heikko. 

( Jeesus ) ” Apu on tulossa. Minä rakastan sinua, Clare. Sinun hyvyytesi varjostaa ne asiat, joissa 

sinulla on puutteita. Mutta siitä huolimatta, ole valpas ja vastusta vihollista. Kun annat periksi 

yhden kerran, se heikentää sinua. Sitten seuraavalla kerralla sinulla on vähemmän mielenlujuutta 

vastustaa – ja sitten siitä tulee kierre ja pian tapa. ” 

” Se alkaa pienistä asioista. Taistele sitä vastaan alusta alkaen, tee henkilökohtainen vakaumus 

tehdä se ja tulet vahvemmaksi ja terävämmäksi kun aikaa kuluu. Koska jos annat periksi 

vähemmän täydelliselle mielipiteelle, pimeys saa sinussa jalansijan, koska tiesit, että olisi ollut 

parempi tapa, mutta et valinnut sitä… rakkaudesta Minuun. Nämä ovat paikkoja, Minun 

Morsiameni, missä voit nähdä mahdollisuuksia kasvaa ja näyttää, että rakkautesi Minuun on 

suurempi kuin rakkautesi itseäsi kohtaan. ” 

( Clare ) Kyllä, Herra. Minä ymmärrän sen. Mutta haluan jättää valituksen. Jeesus hymyili… 

( Jesus ) Kuulin valituksesi, mutta toisten takia voit jakaa sen. ” 

( Clare ) ” Herra, miksi teit siitä kukasta niin hauraan, niin herkän, niin täydellisen laventelin 

sävyisen, niin vastustamattoman – ja juuri minun nenäni eteen, etten ohittaisi sitä ?   

( Jeesus ) ” Haluatko todellakin Minun vastaavan tuohon kysymykseen – vai oletko vain 

valittamassa oikeuttaaksesi itsesi? ”  

( Clare ) Herra, sinun silmissäsi, kukaan ihminen ei ole oikeutettu. 

( Jeesus ) ” Se on totta, Minun silmissäni, kukaan ei ole oikeutettu. Mutta Minun pikku Morsiameni 

ei koskaan lakkaa yrittämästä! Lakkaatko? ”  
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( Clare ) Tein sen ! Mutta siinä kohdassa minun piti vaihtaa puheenaihetta ja sanoin… Herra, me 

kaikki haluamme innokkaasti kuulla Alkuaikojen Kirkon vaiheista. Pyydän, jaa ne meidän 

kanssamme. 

( Jeesus ) ” Voi, on NIIN paljon jaettavaa ! Ja kaikki se on Pyhissä Kirjoituksissa, jos luette TODELLA 

tarkkaan. Esimerkiksi maininta, jonka tein eilen, kuinka äitini oli hedelmöitetty – kun kerroin hänen 

erivapaudestaan Aatamin synnin tahrasta ja synnin luonteesta. ” 

” Kuten 1. Mooseksen Kirjassa on kirjoitettu 3:16… Naiselle hän sanoi, teen sinun raskauden ajan 

kipusi suuriksi ja kivuliaalla synnytyksellä sinä synnytät lapsia. ” 

” Näetkö? Hän oli vapautettu kivuliaan synnytyksen kirouksesta. ” 

 ” Ennen kuin Siion kipuja tuntee, hän synnyttää; ennen kuin hänelle tuskat tulevat, hän saa 

poikalapsen. Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt?” ( Jesaja 66:7-8 ) 

 ” Ymmärrätkö? Kristitty Kansakunta syntyi hänen kohdustaan. Kyllä, on olemassa muita 

teoreettisia tulkintoja, kuten myös Pyhien Kirjoitusten toisia puolia, jakeella on enemmän kuin yksi 

merkitys. ” 

 ” Mutta ota myös huomioon se, että vahvistin sen kunnian hänelle olla Kristittyjen äiti, kun luotin 

hänet Johannekselle omaksi äidiksi ja luotin Johanneksen hänelle hänen omaksi pojakseen. 

Johannes symboloi kahtatoista apostolia, täten Marian kruunussa on kaksitoista tähteä, kun hän 

on ilmestynyt sinulle tai muille. ” 

” Ja miksi siellä ei ole kolmattatoista tähteä Minulle? Koska asun hänen sydämessään. ” 

” Arvostan todella paljon Ortodoksien perinnettä hänestä, Theotokos… ” Jumalan Kantaja ”. Ja sitä 

asiaa, että he eivät koskaan kuvaa häntä ilman Minua hänen käsivarsillaan tai kohdussaan. Tämä 

on muinainen perinne, ajalta paljon ennen Roomaa. Apostoleilla oli perheenomainen suhde 

häneen ja he vierailivat hänen seurassaan saadakseen neuvoja ja yksityiskohtia Minun 

Ruumiillistumastani. ” 

” Heille hän todellakin oli myös heidän äitinsä. Enkö sanonutkin… ” Ja hän ojensi kätensä 

opetuslastensa puoleen ja sanoi: ” Katso, Minun äitini ja veljeni!. Sillä jokainen, joka tekee Minun 

Taivaallisen Isäni tahdon, on Minun veljeni ja sisareni ja äitini.” Matteus 12:49-50. 

” Jotkut ymmärtävät tämän lausuman tarkoittavan, että äitini oli ruumiillistunut, pyytäen nähdä 

Minut, ja muut naiset olivat läsnä henkenä. Tämä on kunnianloukkaus hänen sydämensä 

puhtautta kohtaan. Hänen seurassaan oli heitä, jotka tarvitsivat asenteiden tarkistusta, koska he 

olivat ruumiillistuneita. ”  

” Mutta hän ei koskaan epäillyt Minun Tehtävääni. Hän pikemminkin vahvisti sen tarjoamalla 

elämänsä rakkaimman asian Minun Isälleni, kun Minut ristiinnaulittiin. Ja miekka lävisti hänen 

sydämensä, aivan kuten Simon ennusti, kun keihäs lävisti Minun Sydämeni. ” 

” Tämä sitoo yhteen sen, Minun Ihmiseni, että meidän sydämemme olivat yhtä tehtävässäni, jota 

varten Minut lähetettiin Maapallolle. Kyllä, todellakin, miekka lävisti hänen sydämensä, ja siitä 

päivästä alkaen, hänellä oli sydänongelmia. Se oli merkki tuskasta, jota hän kärsi nähdessään 

Messiaansa torjutun, ei ainoastaan poikansa. ” 



 
116 

 

” Ja uudelleen, Minä vahvistin tämän Ristin juurella, kun sanoin Johannekselle : ” Katso äitisi. ” Jos 

muut apostolit olisivat olleet paikalla, olisin vahvistanut sen myös heille. Mutta se on riittävää, että 

vahvistin sen Johanneksen kautta, koska hän edusti heitä läsnäolollaan. Ja ollakseni selkeä, kyllä, 

äidilläni ja Johanneksella oli erityislaatuinen suhde. Mutta se ei koskaan kieltänyt äidillistä 

suhdetta muihin Minun apostoleihini. ” 

” Ja siksi sanon, että ellette lue todella tarkkaan, ette löydä yksityiskohtia, jotka kuvaavat ja 

vahvistavat hänen roolinsa Kirkossa. Ette tunnista jakeista, kuten Ilmestyskirjasta tai Jesajan 

kirjasta, ellei teidän mielenne ole avoin Minun Pyhän Henkeni vaikutukselle, joka ohjaa teitä kohti 

koko totuutta. ” 

” Jos mielenne on lokeroitunut uskonnollisen hengen vaikutuksesta, ja se on ennalta määritellyt 

Pyhien Kirjoitusten merkityksen ja sen rajoitukset, ette  huomaa näitä viittauksia, kun ne 

nivoutuvat toisiinsa. Mitään mitä Minä tein Pyhissä Kirjoituksissa. MITÄÄN. Ei tehty ilman syytä, tai 

jätetty sattuman varaan. Kaikkeen liittyy syvempi merkitys. ” 

” Ja niinpä monia asioita ei kuitenkaan vielä ole löydetty. Ilmestyskirjassa ” Ja hän synnytti 

poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa 

temmattiin Jumalan tykö ja Hänen valtaistuimensa tykö. ” Ilmestyskirja 12:5. 

( Clare ) Mutta Herra, aikaisemmin sanotaan myös… ” Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, 

vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista 

tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. ” ( Ilmestyskirja 

12:1-2 ) 

( Jeesus ) Clare, jos katsot 1. Mooseksen kirjaa uudelleen, eikö siellä sanotakin, että Minä suuresti 

lisään, ankarasti lisään sinun synnytyskipujasi. Se viittaa siihen, että jonkinlaisia kipuja oli, mutta ei 

mitään sellaista mitä sinä, tai muut naiset käyvät läpi, kun synnyttävät lapsiaan. Siksi olen sanonut 

sinulle, että lue erittäin huolellisesti, äläkä lukaise pintapuolisesti pienten yksityiskohtien yli 

hyppien, koska ne ovat avaimia ymmärtää arvoituksia, jotka on paljastettu Pyhissä Kirjoituksissa. ” 

” Haluaisin siirtyä seuraavaan aiheeseen, seuraavaan uuteen opiskeltavaan aiheeseen Alkuaikojen 

Kirkossa. Nimittäin – Täsmälleen mitä tarkoitin, kun sanoin, ” Tämä on Minun Ruumiini, teidän 

puolestanne annettu. Ja tämä on Minun Vereni, uuden ja ikuisesti kestävän Liiton Veri. ” Mutta on 

jo myöhäinen. Joten huomenna tulee lisää. ” 

” Rakastan teitä, Minun Rakkaat Ihmiseni. Pyytäkää Minun Henkeäni puhdistamaan mielenne, 

puhdistamaan seitit, kahleet ja rajoitukset, jotka toiset ihmiset ovat teille antaneet ja oman ne, 

joita oman uskontokuntanne perinteet ja Pyhien Kirjoitusten rajoitukset ovat teille antaneet. Ja jos 

olette halukkaita, Hän totisesti tekee sen. ” 

 

 

644. Jeesus sanoo…  

Tämä jättiläinen ei kaadu uljaasti… rukoilkaa syyllisten puolesta 

 
TÄMÄ JÄTTILÄINEN EI KAADU ULJAASTI… RUKOILKAA SYYLLISTEN PUOLESTA 



 
117 

 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Elokuuta, 2018 

( Clare ) Herra, auta meitä pysymään Sinun puolellasi, rukoillen, että ne jotka on paljastettu, 

kääntyisivät ennen kuin on liian myöhäistä heille… Amen. 

Jeesus aloitti… ” Kyllä, rukoilkaa maanne puolesta. Asiat alkavat ratketa, ja niillä on vaikutusta. 

Jälkiseuraukset tulevat heille, jotka ovat pettäneet kansakunnan ja naamiot alkavat putoilla. Sillä 

on suuri vaikutus ja se ravistelee perustuksia. Te rukoilette jälkiseurauksia vastaan. ” 

” Vihdoinkin, Clare, asiat alkavat eriytyä, pala ilkeältä palalta. Mutta silti haluan teidän muistavan 

rukoilla syyllisten puolesta, sillä jotkut ottavat oman henkensä ja toiset murhataan. Tämä on 

kriittistä aikaa lakia täytäntöön paneville virkamiehille, myös, koska niin paljon pahaa on 

ryhmittyneenä ja kietoutuneena laillisiin lakia täytäntöönpaneviin laitoksiin. ”  

” Tämä jättiläinen ei kaadu uljaasti. Paljon on suunniteltu huomion vetämiseksi pois oikeista 

uutisista – lavastettuja hyökkäyksiä, joilla media toivoo voivansa suunnata päähuomion 

sabotoimalla sitä, mitä on paljastettu. Niin, nyt on aika rukoilla kostoa vastaan… ” 

” Sydänasukkaat, teidän rukouksiinne vastataan, mutta se ei ole kaunista katseltavaa. Itse asiassa, 

se on ällöttävämpää kuin ikinä osaisitte kuvitella. Jokaista Saatanan keksimää likaista käytäntöä on 

käytetty ansoittamaan hallituksenne virkailijoita. He ovat pudonneet turmeltuneisuuden asteikolla 

sellaiseen syvyyteen, josta Sodomalaiset eivät koskaan edes uneksineet. ” 

” Näitä mahdollisuuksia osallistua perversioihin on tarjottu kaikille, jotka ovat virassa, pinnalta 

katsottuna pako keinona ja viihdykkeenä. Mutta pinnan alla, ne ovat ansoja, joita myöhemmin 

voidaan käyttää manipuloimaan ja kontrolloimaan ihmisiä kiristämällä. Mutta mitä he eivät näe, 

on että heidän sielunsa ovat vajonneet niin syvälle syntiin, etteivät he enää muistuta ihmistä 

henkisellä tasolla. ” 

” Edes eläimillä ei ole motiivia tehdä sellaisia asioita. Tämä laskee heidän moraalin tason niin alas, 

että he ovat kykenemättömiä toimimaan rehellisesti viroissa, joihin heidät on vaaleilla valittu tai 

määrätty. ” 

( Clare ) Ja jos he astuvat yhden askeleen oikealle tai vasemmalle seuratakseen jotain, joka 

vastustaa ihmisiä, jotka tietävät näistä asioista, silloin nämä kansiot ja valokuvat tuodaan heidän 

kasvojensa eteen, sanoen, ” Et voi tehdä sitä, tai me paljastamme sinut ”.  

( Jeesus ) ” Ja Saatana on houkutellut heidät henkiseen kuolemanloukkuun, joka tekee heidän 

omantuntonsa tyhjäksi. Tällä tavalla, kun he elävät kaksoiselämää, paholaiset jatkuvasti piinaavat 

heitä. ”Mitä jos he saavat selville? Mitä jos tyttäreni saa selville? Mitä hän ajattelee? Mitä jos, mitä 

jos, mitä jos… ” Paholaiset pitävät heitä pilkkanaan ja ruokkivat heidän pelkojaan ja 

kaksoiselämiään, piinaavat heitä päivin öin. ”  

” Rukoilkaa heidän puolestaan, sillä monet pohtivat itsemurhaa ja jopa menemistä vielä paljon 

pahempaan paikkaan rangaistusta välttääkseen. On olemassa monia maanalaisia piilopaikkoja, 

minne he voivat paeta oikeutta. Maanalaisia kaupunkeja on rakennettu heidän kaltaisilleen. Pako 

kaupunkeja, missä omaatuntoa vailla olevat voivat jatkaa turmeltunutta elämää ja vajota 

syvemmälle ja syvemmälle siihen. ”  

” Näiden miesten ja naisten perheet menevät epätoivoiseen shokkiin, kun he tulevat täysin 

ymmärtämään, mihin mies tai nainen, jota he kutsuivat isäkseen tai äidikseen, on ollut 
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sekaantunut. Ja tämä on Minulle yksi sisäänpääsy kohta, täydellisen nöyryytyksen paikka, joka voi 

avata oven heidän kääntymiselle. ” 

 ” Jos he pakenevat tai tekevät itsemurhan, tämä sulkee oven. Tämän takia haluan teidän 

rukoilevan heidän puolestaan; vielä on mahdollisuus. Itsemurhaan yllyttävien paholaisten määrä 

on kaikkien aikojen korkein, ja tämä on Saatanan parempana pitämä menetelmä heidän päiviensä 

päättämiseksi, ennen kuin heillä on tilaisuutta katua. ” 

” Minä haluan teidän tietävän, että Minun mieltäni suuresti ylentävät rukoukset, kuten 

tämänkaltaiset. Haluan teidän tietävän, että Minun Sydämeni haluaa nähdä heidät katuvina ja 

pelastettuina – ja teidän rukouksillanne on merkitystä. Saatanalla on ollut suunnaton kampanja 

saattaa teidät pois rukoilemasta. ”  

( Clare ) Olen tuntenut sen. Olen todella tuntenut sen. 

( Jeesus ) ” Korviinne  on kuiskailtu valheita päivin öin, että rukouksenne ovat hedelmättömiä- 

Toivotte liikoja jos luulette, että rukouksellanne olisi väliä. Lause : ” Toivotte liikoja jos luulette, 

että rukouksellanne olisi väliä. ” että ” Ette ole tarpeeksi oikeamielisiä, että Jumala teitä kuulisi”. ” 

Rukouksenne pomppivat seinillä – Jumala ei kuuntele teitä, koska te yhä tuotatte syntiä ja vikoja. ”  

( Clare ) Niin, Olen kuullut tuota lakkaamatta näiden kahden viikon aikana. No niin, ja jopa 

pitempäänkin. Mutta erityisen tarmokkaasti viime aikoina. 

( Jeesus ) ” Tämä EI missään tapauksessa ole TOTTA. Tämä on vihollisen valhe, jolla hän yrittää 

saada teidät lopettamaan rukoilemisen. Itse asiassa, jos ajattelette itsestänne niin huonoa, että 

sanotte, ” Voi, mitä hyötyä siitä on? Ei Jumala minua kuule! ” Minä voin vakuuttaa, että se on 

Valehteleva henki varastamassa uskoanne. ” 

” Älkää uskoko näitä valheita! Oikeamielisyys ei aina riipu teidän täydellisyydestänne, se riippuu 

teidän sitoutumisestanne tulla tehdyksi pyhäksi ja täydelliseksi Minun edessäni. Teidän 

sitoutumisestanne nousta ylös kun kaadutte, ja jatkaa yrittämistä. Minä kuulen teidän 

rukouksenne. Minun Isäni kunnioittaa teidän rukouksianne, vaikka teitä yhä muovataan Minun 

kuvakseni. ” 

” Monet teistä tuntevat tylsyyttä rukoillessanne. Se on toinen ansa, jonka vihollinen on lähettänyt 

erottamaan ja kääntämään teidät pois Minun luotani. Pinnistelkää, älkää antako tämän tylsyyden 

viitan pidätellä teitä rukoilemasta, ylistämästä ja pyhästä lukemisesta. Olen paikalla, ja tämä viitta 

on vain hämäystä teidän taivuttelemiseksenne luopumaan rukoilemisesta ja Minun lähellä olosta. 

” 

( Clare ) Ja sillä hetkellä muistin, että joku sanoi jotakin, että maanalainen hallitus ( Deep State ) 

yrittää aloittaa sodan. Kääntääkseni huomion tästä, sanoin… ” Herra, yrittävätkö he aloittaa 

sodan? ” 

( Jeesus ) ” He ovat jo aloittaneet, Clare, mutta heidän ponnistuksensa on tehty tyhjiksi. Minä 

jatkan heidän ponnistustensa estämistä, he haluaisivat syöstä maailman sekasortoon ja paeta 

syytteeseen panoa. Heidät tullaan tuomaan oikeuteen. Kääntyneitä tulee koska te rukoilitte. Ja 

teidän on tärkeää muistaa, että heidän puolestaan rukoileminen estää teitä tulemasta 

tuomitseviksi ja avaamasta ovia tulla tarkastelluiksi. Rukous laittaa teidät Meidän puolellemme 

(Pyhän Kolminaisuuden puoli) ja pitää teidät turvassa Juoruilta ja Herjauksilta. ” 
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” On tarpeeksi pahaa, että heidät on paljastettu, mutta vihollinen haluaa teidän heti syöksyvän 

tuomitsemaan – jakamaan valheita, huhupuheita ja jopa asioita, jotka ovat totta, mutta 

sieluillenne on erittäin vaarallista, jos keskustelette niistä. Ne ovat tilaisuuksia tehdä syntiä. Joten, 

pyydän, Minun Ihmiseni. Pysykää hälytysvalmiudessa. Nähkää, että se viimeinkin hajoaa, mutta 

älkää tehkö syntiä. Muistakaa, he olivat kerran lapsia. Rukoilkaa heidän kääntymyksensä ja 

katumuksensa puolesta, koska jopa yhdenkin menettäminen särkee Minun Sydämeni. Jopa 

kaikkein moraalittomimman – se silti särkee Minun Sydämeni. Rukoilkaa heidän puolestaan. ” 

 

 

645. Jeesus sanoo… Itsemurha ei ole teidän pakotienne rangaistuksesta... 

Sydänasukkaat, pyydän, rukoilkaa 

 
ITSEMURHA EI OLE PAKOTIE… PYYDÄN SYDÄNASUKKAAT, RUKOILKAA HEIDÄN PUOLESTAAN!...  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Elokuuta 2018. 

Clare aloitti… Tänä aamuna rukouksen aikana, minulla oli visio Jeesuksen äidistä – Mariasta – 

leijailemassa Yhdysvaltain kongressitalon pyöreän kupolin yllä. Häntä ympäröivät enkelit. Siellä oli 

toisia enkeleitä, jotka tulivat ja menivät toimien aktiivisesti. Se oli hyvin kiireistä aikaa. Siispä, minä 

kysyin… ”Herra, ketä nämä enkelit ovat, ja mitä he tekevät?” 

Jeesus vastasi… ” Minä olen lähettänyt Minun Äitini, hänet, jolla on ihmiskunnan hellin sydän, 

Minun enkelieni kera. Minä olen pyytänyt häntä auttamaan näitä miehiä ja naisia näkemään, mitä 

he ovat tehneet ja katumaan, tuomaan julkisia anteeksipyyntöjä ja kääntymään Minun puoleeni 

saadakseen anteeksiantoa. ” 

” He ottavat viestin vastaan paljon paremmin häneltä kuin mieheltä, koska useimmilla heistä on 

ollut kauhea suhde isiensä kanssa ja he ovat mielessä muovanneet kuvan Minusta, kuva on täysin 

väärä. ” 

” Siispä, Minä olen lähettänyt hänet Minun Katumuksen Lähettiläänäni, että Pyhän Hengen voiman 

kautta nämä säästyisivät edes Ikuisen kärsimyksen tulista. Ja se, millä tavalla ensimmäinen menee, 

sillä on voimakas vaikutus siihen, mitä muut tulevat tekemään. Clare, hän on Minun Armon 

Lähettilääni näille syytteessä oleville ihmisille. ” 

” Minä toivon teidän kaikkien rukoilevan heidän puolestaan, ja jopa pyytämään Minun Äitiäni 

rukoilemaan heidän puolestaan, koska hänen rukouksensa yhä ovat luomakunnan kaikkein 

voimakkaimpien joukossa. Hän, joka muovasi Minut kohdussaan, sai aikaan Minut, ja kärsi 

profetiat, että kuinka Minut tultaisiin antamaan kuolemalle. Hän, joka uskollisesti seisoi Minun 

rinnallani ja uhrasi elämänsä rakkaimman asian syntisten puolesta. Ja hän, joka on liikuttanut Isän 

sydäntä lukemattomia kertoja, kun ei ole ollut mitään muuta toivoa. ” 

” Aivan kuten Kaanaan häissä, siis jopa nyt, ne ovat hänen askeleensa Valtaistuinsalissa, mitkä 

saavat Minun Isäni kyyneliin – ja Hän ei yksinkertaisesti voi kieltää Marian sydämen tahtoa. ” 

” Ja siksi Saatana vihaa häntä niin kiivaasti. Saatana tietää, että jos Maria puuttuu asiaan viime 

hetkellä, hän menettää sen sielun, jonka takia hän työskenteli niin kovasti tuodakseen Helvettiin. 
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Tässä laskussa, Saatana on vääristellyt ja turmellut Marian roolia kaikille kristityille, niin että he 

vieroksuisivat häntä ja eivätkä värväisi hänen rukouksiaan. ”  

” Saatanalla on jäljitelmä kaikelle – jopa Taivaan ilkeä kuningatar, jonka hän keksi saattaakseen 

Minun Äitini häpeään kansakuntien joukossa. ”  

” Mutta mikään ei tule tahraamaan tätä puhdasta astiaa. Kukaan ihminen ei voi tehdä sitä, hän 

vain tahraa itsensä. Siispä, Minä todellakin pyydän teitä vaatimaan Marian esirukousta heille, jotka 

tullaan pidättämään. Minä olen antanut hänen toimivaltaansa tämän tehtävän. ”  

” Ja mitä rukouksiin tulee, ei vain hänen. Mutta Minä pyydän sinua ilmoittamaan kaikille teidän 

esirukoilijoille ja rukoussotureille, että tuhannet sielut ovat juuri nyt vaarassa, sen takia, mitä on 

pian tapahtumassa. ” 

” Sydänasukkaat, minä haluan teidän käsittelevän tämän asian eri tavalla, niin että te ette ole 

lihassa. Pikemminkin, kuin että olisitte vahingoniloisia heidän vuokseen, ikään kuin olisitte synnistä 

vapaita, Minä haluan teidän itkevän näiden puolesta ja pyytävän armoa Minun Isältäni. ”  

( Clare ) Herra, kuinka meidän pitäisi kysyä Sinun äitisi esirukousta? 

( Jeesus ) ” Samalla tavalla, kuin jos te soittaisitte ystäville ja pyytäisitte heitä rukoilemaan. 

Marialla on lahja kuulla samanaikaisia pyyntöjä, liittonsa kautta, joka hänellä on Pyhän Hengen 

kanssa, kuten monilla Taivaassa on. ”  

” Ja ollakseni selkeä, hän ei ole Luoja – hän on luotu. Mutta Minua ei voida erottaa Minun 

Hengestäni tai Minun Isästäni, siispä kun kutsutaan Jumalan Äidiksi, se ei ole viittaus häneen 

Luojana, vaan heijastus Kolminaisuuden ykseydestä, ja siitä seikasta, että Minä olen täysin ihminen 

– ja täysin Jumala. ”  

” Joka tapauksessa, kysyittepä te Minun Äidiltäni hänen rukouksiaan, tai rukouksia teidän 

ystäviltänne, tai teittepä te sen yksin – rukoilkaa näiden puolesta, ketkä ovat suunnittelemassa 

elämänsä ottamista. ” 

” Ja niille teistä, jotka ajattelevat, että itsemurha on teidän keinonne välttää rangaistus: ajatelkaa 

uudelleen. Minä tiedän teidän tekonne, ilkeytenne ja petostenne syvyyden. Puhtaat kasvot, joita 

esitätte – joka on vain ollut naamio peittämässä juonitteluja ja petoksia, julmia ja kuolettavia 

miljoonille, jotka ovat laittaneet luottamuksenne teihin. Siitä huolimatta, Minä silti rakastan teitä, 

ja minä en halua teidän menevän edeltäjienne tietä – alas Helvetin syövereihin. ”  

” Minä vetoan teihin, katukaa tekojanne. Minä olen aina rakastanut teitä alusta alkaen, mutta te 

olette uskoneet valheita Minusta ja valinneet ihmisen pahat tavat. Kuitenkin, Minun Sydämeni 

haluaa teille myötätuntoa. ” 

 ” Itsemurha ei ole teidän vastauksenne, se sinetöi teidän kohtalonne Tulijärvessä Saatanan 

kanssa. Sen esimerkin te annatte lapsillenne, pelkurin tie, ennemmin kuin paljastuisitte ja saisitte 

anteeksi. ”  

” Kun teissä vielä on elämää, Minä lähetän Minun Äitini, hellyyden Lähettilään, auttamaan teitä 

pikkuhiljaa hyväksymään syntinne ja astumaan ihmisten eteen ja hyväksymään rangaistuksenne. ”  

” Paljon hyvää voi tulla teidän väärintekojenne tunnustamisesta; teidän luhistumisenne niiden 

edessä, joita te olette loukanneet, voi pelastaa teidän sielunne. Älkää valitko itsemurhan tietä, se 
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on umpikuja. Pikemminkin, nähkää mitä te olette tehneet ja olkaa pahoillanne synneistänne. Minä 

en halua teidän menevän Helvettiin, vaikka te olette tehneet niin monien elämästä silkkaa 

Helvettiä. Pikemminkin, Minä toivoisin, että te katuisitte. ”  

” Tulkaa takaisin Minun luokseni, antakaa Minun johdattaa teidät uuteen elämään. ”  

” Kyllä, teille on uutta elämää; kaikki ei ole loppunut ja toivotonta. On uutta elämää – mutta se ei 

ole Helvetissä. Saatana on tehnyt teille sen, mitä te olette tehneet muille. Hän on opettanut teidät 

valehtelemaan, ja te olette käyttäneet koko elämänne valehdellen peittääksenne sen, mitä te 

todella olitte tekemässä. ” 

” Ajatteletteko te todella… Minä tarkoitan rehellisesti – kaikella älykkyydellä. Ajatteletteko te 

todella, että Saatana on kykenevä mihinkään muuhun kuin pahaan? Hän on kertonut totta vain 

sen verran, että te pysyisitte työskentelemässä hänelle. Hän on tuhosta ja petosta ja hän tekee sitä 

teille, aivan kuin te olette tehneet muille. ” 

 ” Teillä on vielä elämän henkäys teissä. Ei ole liian myöhäistä. Tunnustakaa syntinne, itkekää ja 

vaikertakaa, pyytäkää anteeksiantoa ja se tullaan antamaan. Ja jos rangaistuksenne on kuolema, 

teillä on edes mahdollisuus uuteen elämään Taivaassa. ” 

” Älkää tulko petetyiksi. Saatanalla ei ole teille varattuna muuta kuin tuskaa. Kaikki, mitä hän on 

teille näyttänyt ja luvannut, oli höyryä. Mitään sellaisia asioita ei ole Helvetissä. Helvetissä ei 

mitään muuta kuin vihaa, väkivaltaa, katkeruutta ja tuskaa. Kuinka Helvetissä voi olla mitään 

ilahduttavaa? ” 

 ” Teidän palkkionne on tuska, tuli, jää, ja ihokerrokset, jotka palavat ja repeytyvät uudelleen ja 

uudelleen, vain kasvaakseen takaisin ja sama tapahtuu jälleen. Tämä on se Utopia, jonka hän on 

luvannut teille. Jopa hänen demoninsa ovat nyt nuoleskelemassa leukojaan teidän saapumisenne 

innokkaassa odotuksessa. ” 

” Minä tulen antamaan teille anteeksi ja annan teille iänkaikkisen elämän. Ja hän antaa teille 

iänkaikkisen tuskan. Valitkaa viisaasti. Harkitkaa uudelleen. Voiko mitään hyvää tulla tältä tuskan 

ja petoksen mestarilta? ” 

” Tulkaa takaisin Minun tyköni, ennen kuin on liian myöhäistä. ” 

 

 

646. Jeesus sanoo… Tämä on Traaginen hetki Minulle & Se koskee syvästi 

 
TÄMÄ ON MINULLE TRAAGINEN HETKI & VASTUSTAN KUOLEMANTUOMIOTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30.Elokuuta.2018 

( Clare ) Herra, pyydän, anna anteeksi sydäntemme kovuus ja pehmitä sydämemme Sinun 

sydämesi kaltaiseksi… Amen.  

Rakkaat, tänä aamuna Herra salli minun tuntea pienen hitusen surua. Surua, jota Hän tunsi 

hiljattain kuolleen sielun vuoksi. Ja joka kieltäytyi katumasta – ja torjui Jeesuksen. Hän soitti 

kappaletta ”Yksinäinen Puutarha”, ja tulin tietoiseksi syvästä, syvästä surusta, jota Hän koki tämän 
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miehen katumattomuuden takia. Se oli hyvin traaginen ja sairas tunne. Kaikki kerrat, jotka Jeesus 

odotti tätä miestä Puutarhassa, toivoen, että kutsuihin vastattaisiin. Ja viimein… ei siltikään 

vastausta Jumalan vetoomuksiin Hänelle. Me emme käsitä ihmisten sydänten kovuutta, vain 

Jumala tietää. Mutta me toivomme, me rukoilemme, jopa silloin kun joudumme kamppailemaan 

ajatellaksemme hyvää, koska paha on paljastettu. Pystyin viimein yhdistymään siihen, mitä Herra 

koki tämän sielun kanssa.  

Jeesus aloitti… ” Minun Rakkaani, en katso miestä tai naista kuten te. En keskity heidän 

synteihinsä. Jos keskittyisin, lakkaisin yrittämästä kutsua heitä Minun luokseni. ” 

” Minä näen sen, mitä Minä loin Rakkaudella ja kaipaan toveruutta tämän Minun luomani kanssa. 

Kun he toistuvasti tekevät syntiä, ilman katumista, heidän sielunsa tummuvat ja tummuvat, 

kunnes ovat melkein mustia. He vajoavat yhä syvemmälle ja syvemmälle hirmutekoihin, ilman 

syyllisyyden vivahdustakaan heidän omassatunnossaan, koska sen on jäädyttänyt inhimillinen 

järkeily ja oikeutus. ” 

” Jokaisen synnin myötä, Minun sydämeni särkyy vähän enemmän heidän valitsemansa suunnan 

vuoksi, huolimatta Minun parhaistakaan yrityksistäni vetää heidät pois pahasta. ” 

” Nyt olet kokenut hieman siitä tyhjyydestä ja surusta jota Minä koen kun kuljen siinä Puutarhassa, 

joka oli kerran heidän, ja näen ne hirvittävät oliot, joita he kutsuvat tuhoamaan taivaallisia armon 

kukkasia. ”  

” Vääntelehtivät, ryömivät jättimäiset, matelevat myrkylliset olennot, mustuneet kasvit verta ja 

limaa tippuen. Et uskoisi mitä kauhuja on niiden sydämissä, heidän, jotka ovat valinneet Saatanan 

ennen Minua ja juurta jaksain nauttivat toisten kiduttamisesta. ”  

” Ei ole mitään mitä Disney voisi tuottaa kopioidakseen rumiluksia, jotka asustelevat heidän 

sydämissään. Tämä on olemassaoloni kaikkein traagisin hetki – kun sielu uhmakkaasti valitsee 

Saatanan ennen Minua. Se todella on miekka Minun Sydämeeni. ”  

( Clare ) No niin, Herra, oletko kuolemanrangaistusta vastaan?   

( Jeesus ) ” Kyllä Minä olen. Mutta Minun täytyy sanoa, että jotkut sielut ovat niin kuolleita, että 

jos he istuisivat vankilassa 80 vuotta, he silti valitsisivat saman kohtalon. Ihminen ei voi nähdä 

näiden sydämiin, joten he eivät valitse sitä mitä Minä valitsisin. Yhtäkaikki, heille on annettu voima 

ja valtuutus lopettaa elämä. ” 

” Minä pitäisin parempana, jos heillä ei olisi tätä valtuutusta. Koska olen Elämän Luoja, Minun 

myös pitäisi olla ainoa, joka päättää elämän lopettamisesta. Sivuhuomautuksena että 

kuolemantuomio jonossa on viattomia, monille sieluille on vielä toivoa katua jos heille annetaan 

enemmän aikaa, ja kuoleman tuomio kieltää Minulta mahdollisuuden saattaa heidät 

katumukseen. ” 

” Rakkaat, laittakaa epäilyksenne Minun Siunatusta Äidistäni sivuun ja rukoilkaa näiden ihmisten 

puolesta. Niin monet tulevat kokemaan saman kohtalon, koska he ovat kovettuneet synneissä. 

Mutta otan toisten hylkäämät armot ja annan ne niille, joilla vielä on elämän värinää sieluissaan. 

Niinpä, älkää lopettako rukoilemasta heidän puolestaan. Laittakaa syrjään ennakkoluulonne kuinka 

rukoilla hetkeksi, ja palatkaa Minun kipeään tarpeeseeni nähdä näiden sielujen ennalleen 

saattaminen Minua varten heidän viime hetkillään. ”  
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” Tämä on ollut traaginen hetki Minulle. Ja, voi, kuinka se koskee, Minun Morsiameni! Se koskee 

Minuun niin kovin paljon. Ja näen sielujen jonon, jota odottaa aivan sama kohtalo ja jotka 

valitsevat kuolla Saatanan puolesta. Hän nauraa ja pilkkaa heitä, ja Helvetti juhlii Minun tappiotani 

– koska Saatanan agenda on tappaa, varastaa ja tuhota kaikki, mikä on rakasta Minulle. ”  

” Tämä sielu oli rakas Minulle. Ja seuraava jonossa on rakas Minulle… ja niin edelleen. Rukoilkaa 

heidän puolestaan, Minun Morsiameni, ja pitäkää Minulle seuraa – sillä Minun sydäntäni särkee. ” 

 

 

647. Vakava varoitus Jeesukselta...  3. MAAILMAN SOTA…  

Salaliiton viimeinen yritys kukistaa Amerikka 

 
VAKAVA VAROITUS JEESUKSELTA… 3.MAAILMAN SOTA. VIIMEINEN YRITYS KUKISTAA AMERIKKA  

Rukous Hälytys Jeesukselta, 2.Syyskuuta, 2018 

Clare aloitti… Okei Rakkaat… Tämä on erittäin vakavaa! Tämä on suuri Rukous Hälytys! 

Me olemme 3.nnen maailmansodan partaalla. Olin ottanut 2 Rhema-korttia Taivaaseennostoa 

koskien. Aloitin rukoushetkeni ja kysyin Herralta… Pyydän, kerro mistä on kyse? 

Jeesus sanoi… ” Se koskee sotaa. ”   

( Clare ) Hänen päänsä oli alhaalla ja orjantappura kruunu oli siinä. 

( Jeesus ) ” Salaliiton lopullinen, viimeinen yritys kukistaa Amerikka. He haluavat aloittaa sodan ja 

syyttää siitä Pohjois-Koreaa. Se on viimeisissä vaiheissaan. ”  

( Clare ) Välittömästi sen jälkeen, kun hän oli sanonut sen ja minä olin näppäillyt sen, sain viestin 

entiseltä korkea-arvoiselta armeijan virkailijalta, joka työskentelee tiedustelussa. Puhelimeni 

pirahtaa ja siihen tulee viesti tältä armeijan lähteeltä ja siinä sanotaan näin… ” Ryhmä maailman 

eliitin johtajia aikoo aloittaa sodan suojellakseen itseään, että heitä ei saataisi kiinni. He 

mieluimmin aloittavat 3. maailman sodan kuin tulevat paljastetuiksi tai pidätetyiksi. ” 

( Jeesus ) ” Sinun on parasta julkaista varoitus, tämä on vakava varoitus! ”  

( Clare ) Siispä älkäämme tuottako Hänelle pettymystä tai heille, joiden elämät ovat vaarassa, 

linnoittautukaamme  vahvasti rukoilemaan, että Jumala soisi meille armoa. Pyhä Armorukous on 

erittäin voimakas tässä tilanteessa. 

 

 

648. Jeesus sanoo… Pelko & Tietämättömyys ovat teidän suurimmat Vihollisenne 

 
PELKO & TIETÄMÄTTÖMYYS OVAT SUURIMMAT VIHOLLISENNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Syyskuuta, 2018. 
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( Clare ) Kiitos Teille, suloinen Isä Jumala ja Jeesus, Teidän ystävällisistä ja rohkaisevista sanoista 

meille. Rakkaat Sydänasukkaat, minä tulin rukoushetkeen tänä aamuna todella kaivaten sanaa. 

Jotakin erityistä ”tyynnyttämään vesiä”, niin sanoaksemme. Siispä, minä sanoin… ”Isä, pyydän, 

puhuisitko minulle? Minä tiedän, että minä olen vain tomua ja tuhkaa, mutta minulla on 

velvollisuus näille kallisarvoisille sieluille. Onko jotakin rohkaisun sanaa, jota Sinä voit tarjota 

heille?” 

Siis, Isä Jumala aloitti… ” Minun pikku, pikku Clareni. Sinä murehdit niin hyvin paljon näistä, Minun 

lapsistani. Tiedätkö, että Minä olen suojannut heidät ja laittanut heidät sivuun Minun 

tarkoituksiani varten? Etkö tiedä, että jopa yksi karitsa, joka menee eksyksiin, tai jopa uuhi ja kaksi 

karitsaa, he eivät ole eksyksissä Minulta? ”  

” Minä olen varustanut joka ainoan heistä. Monet tulevat ja menevät ja syövät muilla laitumilla, 

kunnes tulevat takaisin, sillä Minä olen antanut sinulle jotakin hyvin erityistä ruokaa. Todellakin, 

mannan tyyppistä, tämän kristillisen sukupolven erämaassa. He ovat saaneet syödä mannaa täällä, 

ja ne, jotka eivät vielä ole valmiita siirtymään Luvattuun Maahan, niitä Minä rakastan ja varustan 

myös. ” 

” Minun ihmiseni, te olette tässä kristittyjen sukupolvessa, joka kohtaa mitä petollisimpia valheita 

vaeltaessanne Minun kanssani. Ja se vaatii suurta rohkeutta murtautua joukosta ja seisoa leirin 

turvallisuuden ulkopuolella. Mutta Minä kerron teille tämän, uskon luopiot juoksevat vapaina ja 

tulevat keräämään monia tukijoita, koska he opettavat mukavuutta, vaurautta, ja viihdettä 

ylistyksen, kärsivällisyyden, uhrauksen ja itsensä kieltämisen sijaan – ja kuin myös kaikenlaisia 

pinnallisia opetuksia, jotka eivät haasta maallisia arvoja. ”  

” Te menetätte kiinnostuksenne ja kaipaatte jotakin syvempää. Aivan kuten sinä teit, Clare, kun 

jätit sen leirin taaksesi. Sitten Totuutta tullaan vertaamaan pimeyteen, jossa te olette eläneet. 

Ristillä tulee olemaan suuri vetovoima. Minua varten eläminen ja maailmasta luopuminen tulevat 

houkuttelemaan teitä syvemmin, koska te olette loppuun uupuneita siitä, mitä maailmallinen 

kirkko tarjoaa, ettekä silti ole löytäneet syvempää merkitystä ja iloa, jota te vaistoatte, että teillä 

tulisi olla seuratessanne Minun Poikaani. ”  

” Se minkä kanssa te olette nyt tekemisissä, on Pelko. Pelko väärässä olemisesta, pelko 

pelastuksen menettämisestä, epäjumalanpalvonnan pelko. Ja ennen kaikkea, pelko joukoista 

murtautumisesta. Ja Clare tietää sen pelon hyvin, sillä me olemme tehneet tämän, voi, niin monta 

kertaa. Jos te olette asettuneet tapoihinne ja löytäneet paikan, joka vetoaa heihin ja käy 

mukavuusalueellesi, te ette halua murtautua joukoista. Ellette ole todella hyvin, hyvin nälkäisiä. ”  

” Toisten täytyy etsiä Minua saadakseen rohkeutta astua erilaiseen maailmaan, kuin mitä he ovat 

tunteneet. On niin paljon mitä sinä, Clare ja toiset ette vielä tiedä Uskosta. Mutta te tiedätte 

kaikkein tärkeimmän ja olennaisimman asian: Rakkauden. Ei ole sen korkeampaa tietoutta kuin 

toistenne rakastaminen puhtaalla sydämellä ja ehdottomasti. Siksi sinä opetat täällä. ” 

 ” Pikemminkin kuin kamppailla opinkappaleiden kanssa, on kaikkein tärkeintä, että Rakkautta ja 

Palvelua opetetaan ja eletään joka päivä. ”  

” Ja mitä tulee Minun Poikani neitsyt äitiin, jotkut teistä etsivät Minua koko sydämestänne ja teillä 

on ollut kohtaamisia hänen kanssaan, jotka todistavat hänen missionsa Maapallolla. Toisia ovat 

vainajahenget ahdistelleet ja heille on syötetty valheita, joita on hyvin vaikea erottaa, ja ne ovat 
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tuoneet lisää valheita. Jotkut teistä ovat tunteneet Minun Ääneni niin hyvin, että te olette 

päässeet yli peloistanne ja olette haltioissanne tästä lahjasta. ” 

” Kärsivällisyys on avaintekijä, Minä en pakota ketään. Pikemminkin Minä annan lahjan ja odotan 

kärsivällisesti, että te avaatte sen. Jotkut eivät koskaan tee sitä ja se surettaa Minua suuresti. 

Mutta toiset, jotka tekevät, tuovat Minulle suurta lohtua. ”  

” Kirkko on hyvin suuressa taistelussa juuri nyt. Tuomitsemisen, vihamielisyyden, kritiikin, 

epäluulon ja kaikenlaisen myrkyn, joka on peräisin lahkolaisuudesta, näiden kaikkien 

ristikkäisvirtaukset ovat imeytyneet ja jakaneet Kehoa. On ilmiselvää, että joissakin korjauksissa, 

jota toiset ovat ottaneet tehtäväkseen, kun tosiasiassa he ovat ne, joilta puuttuu ymmärtämystä ja 

terve opinkappale. ”  

” Jopa kun lähetin Minun Pyhän Henkeni elvyttämään Kirkkoa, ilman katsettakaan 

opinkappaleisiin, Häntä vastaan hyökättiin ja pilkattiin. ”  

” Kuinka surullista! Pikemmin kuin, että olisi suuri varustaja, jonka tarkoitin Hänen olevan, Saatana 

käytti tätä uutena tilaisuutena aiheuttaa vääristelyä ja erillisyyttä. ” 

 ” Minun ihmiseni, jotkut teistä eivät vielä ole oppineet arvioimaan hedelmien mukaan. Siksi 

Minulla pitää olla paljon kärsivällisyyttä ja saada heidät tietoisiksi toisella tavalla, kunnes te olette 

tarpeeksi vahvoja syömään kiinteää ruokaa. Pelko ja tietämättömyys ovat teidän suurimmat 

vihollisenne. Pelko saa kaikki sinulle uudet ideat näyttämään armottomilta, ja ilman Totuuden 

etsimistä Pyhistä Kirjoituksista, Ylpeys ja sokeus kontrolloivat päätöksiänne. ” 

” Minä vapautan vangitut tällä Kanavalla. Minä varustan heidät Kirkon täyteydellä. Minä vedän 

heidät syvään läheisyyteen ja tyytyväisyyteen – kyllä, jopa tyytyväisyyteen Minun rakastavilla 

käsivarsillani, syvään kanssakäymiseen ja räjähtävään iloon Minun läsnäolossani. ”  

” Jatkakaa ja tehkää parhaanne ja Minä teen loput. ”  

” Minä rakastan sinua, Minun tyttäreni, ja kunnioitan sinua sinun uskollisuudestasi johtaa tätä 

katrasta. Minun Kehoni on täynnä heitä, jotka kieltävät ajatuksen Totuuden opettamisesta, mikä 

aiheuttaa kritiikkiä ja hajottaa teidän suosionne nykytilaan. ” 

” Ne, jotka seuraavat Minua ehdottomasti, kuitenkin, ovat puhtaimmat ja kaikkein tuoksuvin salva 

Minun Sydämeeni. ”  

Ja se oli Isän Viestin loppu. 

Sitten Jeesus aloitti… ” Lapset, te tulette tuntemaan heidät heidän hedelmistään. Ottakaa aikaa 

Pyhien Kirjoitusten parissa, tutkikaa kaikkea uudessa valossa ja tuokaa se Minun eteeni vakaassa 

uskossa, että Minä tulen selventämään sen teille. Älkää luottako ihmisten mielipiteisiin, sillä 

monessa tapauksessa he vain matkivat isiensä mielipiteitä ja opinkappaleita. Etsikää vain Totuutta, 

hinnasta välittämättä, älkääkä sulkeko ovea Minun Äitini nenän edestä. ” 

” Minä rakastan teitä kaikkia kiihkoon asti ja tulen siunaamaan ja opastamaan teitä siihen 

pisteeseen asti, kun kumarrutte ja poimitte ristinne ja seuraatte Minua. ”   

” Minä kaipaan tuoda teidät kotiin, Minun uskolliseni. Minä todella kaipaan saada olla kanssanne. 

Minä olen nähnyt teidän uskollisuutenne rukouksessa. Minä olen nähnyt teidän fyysiset kipunne, 



 
126 

 

teidän heikkoutenne, tavan, jolla te olette pilkanneet ja syyttäneet muita vähemmän uskovia. Ja 

Minä olen nähnyt teidän kärsivällisyytenne ja ystävällisyytenne solvausten uhatessa. ”  

” Todellakin, te olette sydämissänne muotoutuneet Minun kuvakseni. ”  

” Rukoukset, paastoamiset, ja vartiovuorot, joita te olette kestäneet syyllisten poliitikkojen takia – 

sillä ei ole ollut vaikutusta vain heidän paikkaansa ikuisuudessa, se on koskettanut heidän 

läheisiään myös. Kuinka kaunis on uskonne, kun te elätte sitä. ” 

” Te olette tuoneet kunniaa Minun Nimelleni tavalla, jolla te olette käsitelleet toisinajattelijoita 

tällä Kanavalla. Se on sitä, mitä Minä haluan kuulla kaikilta, jotka tunnustavat Minun Nimeni. ” 

” Älkää surko heitä, jotka torjuvat teidän parhaat yrityksenne. Te ja Minä olemme istuttaneet 

siemenen heidän sydämiinsä, ja sopivana aikana se kantaa hedelmää. Minä kaipaan vahvistaa teitä 

Minun Kehollani ja Verelläni. Pyydän, vaatikaa sitä täydellisessä uskossa ja te vedätte puoleenne 

sen suurimmat hyödyt. ” 

” Olkaa siunattuja nyt suuremmalla erottelukyvyllä, sillä Minä olen rukoillut teidän puolestanne. ” 

 

 

649. Jeesus sanoo… Geopoliittinen Tapahtuma voisi rampauttaa  

Amerikan Olkaa valmiit Minua varten milloin tahansa 

 
GEOPOLIITTINEN TAPAHTUMA VOISI RAMPAUTTAA AMERIKAN… OLKAA VALMIIT MINUA VARTEN 

MILLOIN TAHANSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Syyskuuta, 2018  

( Clare ) Herra, me tarvitsemme Sinun voimaasi siihen mikä tahansa edessämme onkaan. Pyydän, 

käy luonamme rohkeuden ja uskollisuuden kanssa… Amen.  

Kysyin herralta… ” Pyydän, kerro meille mitä on tekeillä, Herra? ”  

Jeesus vastasi… ” Se mitä tekeillä, on uskomatonta, uskon tuolla puolen, se on niin monimutkaista. 

Se on uskomisen tuolla puolen – ja kuitenkin se on totta. Kuten sinä sanot, todellisuus on tarua 

ihmeellisempää. ” 

” Kaiken sen Saatanan palvonnan lisäksi, Maapallolla on käynnissä muutoksia – ” savijalat ” ovat 

jouduttaneet monia niistä. Geofyysistä sodankäyntiä. Syntejä ihmiskuntaa vastaan. Katalia, 

tunteettomia, välinpitämättömiä syntejä, joissa ihmiset ovat vain numeroita. Ja sen on tarkoitus 

syrjäyttää kansakuntien kansallinen identiteetti ja uhata heitä pahan verkolla, joka kuluttaa 

Maapallon kaikkien kansakuntien identiteettiä. ” 

” Joko pelaat palloa kanssamme… tai kansakuntasi tuhotaan. ” 

 ( Clare ) Tässä minä ajattelen Japania, joka ei ole ollut yhteistyöhaluinen ” savijalkojen ” kanssa. Ja 

sen seurauksena se on kärsinyt kaksi yli kahdeksan pisteen järistystä viimeisten kolmen viikon 

aikana. Mutavyöryjä. Voimakas, erittäin voimakas taifuuni, maavyöryjä. Todella kauheita asioita ja 

paljon kuolemaa. Uskomatonta. Ja minä luulen, että sen kaiken on tehneet ” savijalat ” ja heidän 
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Tesla-teknologiansa. Ja minä luulen, että Fukusima oli kostoisku myös, koska he eivät suostuneet 

liittymään ” suunnitelmaan ”. Ja itse asiassa Japanissa on toinenkin ydinvoimalaitos, joka on 

vaarassa juuri nyt. En tiedä siitä kovinkaan paljon. ”  

( Jeesus ) ” Sinä ajattelet tsunamia, niin sinun pitäisikin. On hyvin paljon mahdollista, että 

geopoliittinen tapahtuma rampauttaa Amerikan. Mutta ei vain San Franciscoa – itärannikon ja 

New York Cityn myös. Monia asioita pidätellään rukouksella ja paastoamisella. Se mitä olet nähnyt 

menneessä, tulee tapahtumaan; se on vain ajan kysymys. Kuitenkin, tämän kansakunnan hyvät 

ihmiset ovat rukoilleet ja tukeneet Minun miestä Presidentin virkaan, tämän maan Jumalallisten 

arvojen ennallistamiseksi – ja taistelu on hirmuista. Ja se ei ole mitään uutta kerrottavaa teille, että 

Rauta- ja Savijalat ovat heittäneet pahan verkkonsa yli koko maailman, niin että Saatana voi 

käyttää sitä pyydysverkkona ottaakseen sieluja Helvettiin. ”  

” Aika on vähissä ja se mitä on pantu toimeen, on tragediaa tragedian jälkeen Amerikalle. Mutta 

Minä en ole vetänyt suojeluani pois, koska hänen ihmisensä ovat heränneet erittäin pitkästä 

unesta mukavilta höyhen vuoteiltaan. Koska he ovat valinneet taistella, olen liittynyt sotaan 

heidän kanssaan. Se ei tarkoita, etteikö kärsimyksen välikohtauksia tulisi olemaan. Se tarkoittaa, 

että Minä olen heidän puolellaan ja olen jo evännyt useita tuhoavia iskuja asukkaiden rukousten 

vuoksi. ” 

” Minä otan katumuksen vastaan kuten mirhan, joka uhrataan puhdasta kultaa olevista suitsutus 

astioista. Minulle se on mitä hyväntuoksuisin uhraus, jopa kun muistan Minun lapsuudestani lahjat 

Kuninkaalle – ja Ristiinnaulitseminen. Niin monet ovat katuneet ja jatkavat katumista päivittäin, 

Minä en voi olla välittämättä heidän vetoomuksistaan. ”   

” Siksi Minä olen suojellut tätä Presidenttiä ja antanut hänelle suuria suosionosoituksia 

murskaamalla tämän käärmeen hänen jalkojensa alle. Minä rakastan Minun Ihmisiäni niin hellästi. 

Minä en tahdo, että mikään iskee heihin ja Minä työskentelen rohkaisten heitä rukoilemaan, että 

heitä suojellaan. Mutta tulee aika, jolloin asiat ovat Isän kädessä ja se on sitten Hänen asiansa. ” 

” On monia syitä sille, miksi asioita tapahtuu tässä maassa; kaikki ei ole poliittista. Jotkut liittyvät 

syntiin, kuten abortin syntiin. Mutta koska ihmiset vastustavat sitä ja taistelevat sitä vastaan 

aktiivisesti, rangaistus tulee olemaan paljon vähemmän vakava. Silti, surmattujen viattomien veri 

huutaa Minua apuun yötä päivää, enkä Minä voi sitä olla huomioimatta. ” 

” Minä tiedän, että olet huolissasi, Clare, mutta älä anna tämän vallata sitä mitä päivästäsi on 

jäljellä. Kohtuus kaikessa. Ja ennen kaikkea… LUOTTAMUSTA. ” 

Minun sydämeni Minun ihmisiäni varten on ennen kaikkea: olkaa valmiita siihen, että voin ottaa 

teidät milloin vain. Tuntekaa sydäntenne tila Minun edessäni. Tietäkää, että olette puhtaita ja 

valmiita tapaamaan Minut. Käyttäkää aikaanne ylistyksessä ja ihailussa ja älkää antako sydäntänne 

ja mieltänne hyödyttömiin harrastuksiin. Älkää odottako, että suurtuho saapuu, vaan sopikaa tilit 

Minun kanssani. Älkää riiputtako jalkojanne aidan yli, vaan pitäkää ne tiukasti oikealla puolella, ja 

älkää leikitelkö synnillä. ”  

” Vaikka Minä olen työskennellyt teidän kaikkien kanssa nyt melkein neljä vuotta, että olisitte 

valmiita – silti monet teistä eivät ole valmiita. Maailma on ottanut valtaansa monet, eikä heillä ole 

aavistustakaan mitä voisi heille tapahtua seuraavassa hetkessä. Siksi, he eivät ole valmiita siihen, 

mitä on tulossa. ” 
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” On hyvä, että monet teistä ovat heränneet poliittisiin tapahtumiin ja kuinka teidän vapauksianne 

on vakavasti vaarannettu. On hyvä varautua hätätilanteisiin ja pitää tarkkaan silmällä heitä, joita 

rakastatte. Mutta kaikkein tärkeintä on teidän suhteenne Minuun. Vaikka tsunamin vedet olisivat 

ottaneet teidät keskelleen valtaansa, teillä on Minut, johon tarrautua. Teillä on varmuus siitä, että 

minne te olette menossa. ”  

” Monet lykkäävät kääntymistään, kunnes on liian myöhäistä. Olkaa tietoisia, että teitä ei yllätetä. 

Älkää vitkastelko syntienne katumista. Älkää olettako, että teillä on huominen tehdä se. Elämänne 

voi loppua juuri tänä iltana, ja jos olette lykänneet täydellistä kääntymystä lempi syntienne takia – 

teidän sielunne ja kohtalonne ovat vaarassa. ”  

” Minun Rakkaani, Minä odotan päivin öin, että saan viettää aikaa kanssanne, herättää sydämenne 

huomaamaan Minun intohimoisen Rakkauteni teitä kohtaan. Suurin osa teistä välttelee Minua, 

koska te ette ymmärrä kuinka hellästi ja täydellisesti ja pyyteettömästi Minä rakastan teitä tai olen 

rakastunut teihin. ” 

” Minulla ei ole mitään harhakuvitelmia teidän puutteistanne, mutta kuitenkin te olette niin 

kauniita Minulle. Kallisarvoinen luomus, joka on huomannut Luojansa, on mittaamattoman 

arvokas Minulle. Niin monet eivät ole Minua huomanneet, että kun lopultakin joku huomaa, niin 

Minun sydämeni pursuaa iloa olla yhteydessä tällaisen kanssa! ” 

” Jos todella ymmärtäisit sen, et viivyttelisi rukoilun aloittamista. Sinä et olisi peloissasi työstää 

vikojasi, sillä Minä sanoisin, ” Tule! Miettikäämme yhdessä. Nämä asiat ovat sinulle liikaa, 

selvitäksesi niiden kanssa yksinäsi. Anna Minun elää kauttasi ja auttaa sinua käsittelemään niitä. 

Tehkäämme tämä yhdessä, käsi kädessä työstäen ne yhdessä. ”  

” Sellainen on Minun sydämeni – ja kuitenkin sinä etäännytät itsesi Minusta, väärän 

syyllisyydentunnon takia, mistä Saatana jatkuvasti syyttää sinua. Ainut mikä Minulle merkitsee, on 

että me olemme sopineet. Että sinä viimeinkin löydät kotiin Minun sydämeeni, koskaan sieltä 

poistumatta. Minun Sydämessäni sinä kuulet Minun ääneni, tunnet Minun tunteeni, lepäät 

käsivarsillani, ja olet turvassa jatkuvasti näykkivien susien ja sakaalien leuoilta, mitkä on määrätty 

teitä piinaamaan väärällä syyllisyydentunnolla. ” 

” Se missä Minä haluan teidän olevan, on Minun sydämessäni. Vapaina kiistelystä, riitelystä, 

pelkäämisestä, vapaina siitä, että hiivitte pois väärän syyllisyydentunnon takia; vapaina synnistä, ja 

jatkuvasti ollen vapaina synnistä. Tämä on perintönne. Tämän takia kuolin Ristillä saavuttaakseni 

sen teille. ” 

” Älkää tuhlatko enää lisää aikaa, tunnustakaa ja katukaa syntejänne; te ette tiedä mitä huomisella 

on teille varattuna. Mutta jos olette Minussa, te tiedätte, että Minun avoimet käteni ja sydämeni 

ovat aina teidän huomisissanne, eikä teidän tarvitse pelätä kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä 

tekee, eikä yön kauhuja, eikä päivällä lentävää nuolta. Sillä Minä olen Teidän kilpenne ja Teidän 

Pelastajanne. Ja koska te olette rakastaneet Minua, Minä tulen suojelemaan teitä. ” 
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650. Jeesus sanoo…  

Rukoukset voivat tuhota tämän JoukkoTuhoaseen Tukekaa Donald Trumpia 

 
RUKOUS VOI TUHOTA TÄMÄN JOUKKOTUHOASEEN… TUKEKAA DONALDIA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14.Syyskuuta, 2018. 

Clare aloitti… Voi, rakas Herra, anna armoa. Kuinka petollisia nämä ajat ovatkaan, ja me 

tarvitsemme Sinun armoasi niin kipeästi. Herra, anna Armoa kristittyjen ja muiden 

tietämättömyyden tähden; he eivät tiedä mitä he tekevät… Amen. 

Rakkaat, meillä on uusi ja vakava rukous hälytys. Tieto, jonka jaan kanssanne, tulee yhdeltä 

rukoussoturiltamme, jolla myös on hyvät 40 vuotta kokemusta sotilastiedustelusta. Tämä ei ole 

salaista tietoa, mutta lähde on erittäin luotettava. Ja se tarkoittaa, että Savi- ja Rautajalat  

suunnittelevat Tuho Tason Tapahtumaa. ( Savi- ja Rautajalat on selitetty Viestissä: ” Loppu 

lähestyy & lähestyy Meitä & Meri tulee raivoamaan ” ).   

Tämä on mitä hän sanoi: ” Presidentti Trump on saanut savi- ja rautajalat paniikkiin ja 

tähtäimeensä. He uhkaavat Tuho Tason Tapahtumalla suurelta esineeltä, joka valokuvattu ja se on 

ollut auringon edessä muutaman viimeisen päivän. Menemättä liikaa teknisiin yksityiskohtiin, se 

on suuri suuntaavan energian kone, joka tuhoaa tulella. Meidän rukouksemme ja Jumalan 

siunaukset tulevat tuhoamaan tämän avaruusaseen, joka on tehty Saatanallisella Teknologialla. ” 

Pyydän, Sydänasukkaat, jatkakaa rukouksianne Presidentin, kansakuntamme ja maailman 

turvallisuuden puolesta. Yksi Presidentti Trumpin salaisen palvelun veteraani agenteista 

myrkytettiin kuoliaaksi, kun hän tarkisti Presidentille ja hänen vaimolleen tarkoitettua hygienia 

tarviketta. Ja nyt he uhkaavat Tuho Tason Tapahtumalla, koska Donald Ei peräänny. Hän jahtaa 

rikollisia, pettureita. Ja maailmaan osuva komeetta tai rajusti purkautuva supertulivuori, kuten 

Yellowstone, ovat samaa tuho luokkaa kuin Tuho Tason Tapahtuma. Erittäin vakavaa.  

Vaikkakaan minun kannalta katsottuna en voi kuvitella, että Anti-Kristus haluaisi sotkea asiat niin 

pahoin, ettei hän voisi tulla hallitsemaan ja saamaan kaikki palvomaan häntä. Tarkoitan, että 

Pyhien Kirjoitusten täytyy toteutua. Niiden asioiden täytyy tapahtua. Maailmasta täytyy olla 

tarpeeksi jäljellä, että ne asiat voisivat tapahtua. 

Mutta minun rakkaat Sydänasukkaani. Nämä uutiset ja nämä merkit ovat pahaenteisiä. Herran 

äänensävy, Meidän Äitimme käyttäytyminen olivat hyvin, hyvin melankolisia. Vaikka meillä on 

profeetallisia sanoja, kaikki nämä hyvät asiat ovat näköpiirissä – niitä ei ole betoniin valettu!  Koska 

paljon siitä mitä tulee ja mitä ei tule tapahtumaan, riippuu rukouksesta. Ja jos emme rukoile 

suurella vakavuudella, ei ole MITÄÄN takeita siitä, että kaikki ne ihmeelliset asiat tulevat 

tapahtumaan sen jälkeen, kun tämä kansakunta on oikaistu. 

Ja mihin haluan vetää hetkeksi huomionne, on että ihmiset, jotka täyttävät profetioita, heille ei 

aina anneta ”betoniin valettuja” tapahtumia. Paljon riippuu meidän reaktioistamme ja 

rukouksistamme. On hirvittävän väärin kutsua jotakuta vääräksi profeetaksi, koska jotain mitä he 

sanoivat, ei tapahdukaan. Tarkoitan, juuri niin kuin Joona. Hän meni Niniveen varoittamaan 

ihmisiä siitä mitä tulee tapahtumaan, ja ihmiset katuivat, eikä sitä tapahtunutkaan!  
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Niinpä, Joona ei ollut väärä profeetta, mutta Ninive ei tuhoutunut. Niinpä sinun täytyy kysyä 

itseltäsi, no niin – mitä se tarkoittaa? Se periaatteessa tarkoittaa, että katumus ja rukous voivat 

estää näitä tapahtumia tapahtumasta.   

Niinpä, kun meille annetaan sana, että tulevaisuus on täynnä toivoa ja uudestisyntymistä, ja 

kaikenlaisia ihania asioita. Meille annetaan sana siitä – kyllä, se voi tapahtua! Mutta jos ihmiset 

tulevat kylmiksi tai haaleiksi, jotain muuta voi tapahtua ja se ei ehkä koskaan tapahdu niin kuin 

Jumala sen tarkoitti tapahtuvaksi. Henkilökohtaisesti ajattelen, että tarvitaan erittäin 

dramaattinen tapahtuma herättämään ihmiset, jotka panettelevat Donald Trumpia. Jonkin täytyy 

saada heidän huomionsa. He eivät yksinkertaisesti ymmärrä sitä. He vain ajelehtivat pinnalla, ovat 

yhtä mieltä kaiken sen kanssa mitä Valtavirta Mediasta ( VM ) kuulevat. Eivätkä ajattele sen 

syvemmälle. Ja luulen, että Herralla on rajansa siinä, kuinka paljon tätä Hän sallii.  

Hän kertoi, että Hän arvioi tilannetta uudelleen kolmen vuoden kuluttua, jos me jatkaisimme 

muuttumista ja rukoilemista. Katumista. Se oli 7.Elokuuta, 2016.  

Me olemme nyt menossa kolmannelle vuodellemme, ja kaiken Trumpin vastaisen myrkyn ja sen, 

että ihmiset tietämättään liittoutuvat hallitsevaan eliittiin ja rauta- ja savijalkoihin, viimeiseen 

valtakuntaan, joka kaatuu, ennen kuin Jeesus tulee hallitsemaan Maapallolle. Sen takia, hyvät 

ihmiset kirjaimellisesti repivät palasiksi pelastuksensa haukkuen tätä hallintoa.  

Tämä on erittäin, erittäin vakavaa ja vain erittäin, erittäin vakavat rukoukset voivat pidätellä 

Jumalan vihaa ja tuoda meidät muutamaan rauhan vuoteen ja joukkokääntymykseen, jota meille 

tarjottiin. Huomatkaa, sanoin ”tarjottiin” en ”luvattiin”. Ei, sitä ei luvattu. Se oli Jeesuksen 

suunnitelma niillä ehdoilla ja olosuhteilla, että rukoilemme ja kadumme ja ryhdymme vakavasti 

elämään pyhää elämää ja valitsemaan pyhiä virkamiehiä ja tukemaan pyhiä päämääriä.  

Nyt. Niin moni on panetellut ja väheksynyt tätä hyvää presidenttiä, että jopa hyvät kristityt ovat 

puoltaneet antiKristus Obamaa ja hänen varjohallitustaan. Voitteko uskoa tätä??? Hyvät Kristityt 

puoltavat Saatanaa, koska he eivät pidä Donaldin persoonasta? Tai ehkä median-projisoimasta 

Donaldin persoonasta?? Ei siitä mitä hän oikeasti on. 

He pitävät Obaman persoonasta enemmän, arkki-petturin! Ja äänestäisivät häntä hetkessä, jos 

voisivat. Luuletteko, että tämä on löyhkä Herran sieraimissa? Minä vakuutan teille, että on. 

Kuinka paljon lisää hän sietää ihmisiltä? Kuinka paljon oikeudenmukaisen johtajan haukkumista 

Hän tulee sivuuttamaan tietämättömyytenä? Pelkään näiden kristittyjen puolesta, heitä on 

johdettu niin harhaan, että he haluaisivat virkaan jonkun sellaisen, joka hyväksyy 9 kuukautisten 

vauvojen paloittelun ja palasten kiskomisen äitinsä kohduista – pikemminkin kuin että puolustaisi 

lapsen elämää. Kuinka sokeita me voimme olla???  

Tämän takia me tarvitsemme vakavaa rukousta, rakkaat. Erittäin vakavaa rukousta. Ja KAIKKI 

meistä saavat Taivaaseennosto viestejä. Kaikki oikealla ja vasemmalla saavat Taivaaseennosto 

viestejä. Ja jos me emme puutu asiaan rukoilemalla, se tapahtuu. Herra siunaa teidät kaikki, 

rakkaat.   

Jeesus, mitä Sinä sanot? 

Jeesus aloitti… ” En koskaan tarkoittanut, että kansakunta kääntyisi sitä miestä vastaan, jonka 

laitoin virkaan. Koska yleisö ahmii pinnallista tietoa ja perustaa mielipiteensä persoonallisuuteen 
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pikemminkin kuin suorituksiin, he ovat saattaneet itsensä hankalaan tilanteeseen. On odotettua, 

että ”savijalat”, kuten sinä Clare heitä kutsut, olisivat armottomia haukkumaan Trumpia ja 

tekemään kaiken voitavansa saadakseen hänet pois presidentin virasta. ” 

” Mutta se ei ole odotettua, että he, jotka kutsuvat itseään Minun Nimelläni nousisivat Minun 

Valintaani vastaan ja haukkumaan häntä. Tällä tulee olemaan traagiset seuraukset, jos se jatkuu. 

Mutta hänen puolellaan on enemmän kuin on niitä, jotka häntä vastustavat, vaikka media on 

tehnyt hienoa työtä saaden tilanteen näyttämään päinvastaiselta. ” 

” Kysymys tällä hetkellä kuuluukin, Haluatko sinä, Amerikka, sen hyvän, jonka Minä olen sinulle 

luvannut tänä aikana? Haluatko joukkokääntymyksiä ja Minun Valtakuntani kukoistamisen 

Maapallolla? Ja oletko valmis taistelemaan sen puolesta – vai haluatko yhteiskunnallisesti 

hyväksytyn poliittisen puolueen saavan riemuvoiton? ” 

” Teidän älykkyytenne ei ole tarpeeksi syvällistä, ja kuitenkin te nousette sitä miestä vastaan, jonka 

teille annoin tähän työhön. Haluan teidän laittavan mielipiteenne syrjään ja tukevan häntä 100-

prosenttisesti, tai sallin teidän saavan sen mitä olette pyytäneet. Valinta on teidän, Minun 

Ihmiseni. Ette tiedä, millä te leikittelette. Ette ymmärrä mistä tässä on tällä hetkellä kyse. Kyse on 

hyvin paljosta, todellakin. ” 

” Ja vain kaikkein vahvimmat, vaikuttavimmat ( vilpittömimmät ja hartaimmat ) rukoukset voivat 

kääntää tämän tilanteen teidän eduksenne. Teidän rukouksenne voivat tuhota tämän joukkotuho 

aseen, jonka he ovat tarkoittaneet antavan kuolettavia iskuja. Teidän rukouksenne voivat ylläpitää 

sitä mikä on oikein ja hyvää ja saattaa kaiken sen pysähdyksiin, mikä on pahaa. ”   

” Niinpä en pyydä teitä valittamaan teidän uhrauksianne, kärsimyksiänne, menetyksiänne tai 

vaikeuksianne. Pikemminkin, iloitkaa siitä, että teillä on jotain mitä tarjota Minulle pidätelläkseni 

kauhuja, joiden lopulta täytyy tapahtua, koska ne on kirjoitettu tapahtuvaksi. ”  

” Historia on niiden käsissä, jotka rukoilevat. Ihmisten tahtoa täytyy ylivoimaisesti kuulla 

saattamaan pahan voimat pysähdyksiin. Rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa tällä hetkellä. Se on 

välttämätöntä. Minä vastaan niihin rukouksiin. Te saatte suosionosoituksia Minun Isältäni. 

Rukoilkaa. ” 

 

 

651. Jeesus sanoo Maapallolla on monia Uhkia… Aika on vähissä 

 
MAAPALLOLLA ON MONIA UHKIA… AIKA ON VÄHISSÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16.Syyskuuta, 2018 

( Clare ) Herra Jeesus, pyydän voisimme kuulla joitakin hyviä uutisia? Pyydän, lohduta meitä. 

Jeesus aloitti… ” Tämän verran voin teille kertoa… teidän rukouksenne toimivat. Maapallolla on 

niin monia uhkia juuri nyt, että Isä etsii jokaisen tekosyyn millä voisi pidentää Armon peittoa 

Maapallon ylle. Ja kyllä, Pyhä Armorukous on yhä hyvin, hyvin tehokas. ” 

” Voi, Minun rakkaat, rakkaat lapseni, Minä yritän niin kovasti valmistella teitä siihen, mikä on 

tulossa. Teen parhaani tämän Astian kautta, ja hän tekee parhaansa aseistaakseen teidät sillä mitä 
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tarvitsette. Sillä hän ei tule olemaan luonanne enää kovin kauan. Olen antanut hänelle parasta 

viiniä juotavaksi, sillä te tarvitsette vahvistamista ja varustamista. Te ette vieläkään ole 

varustettuja tavalla, jolla varhaiset Apostolit olivat, kun he kävivät läpi vainoja ja syöttämistä 

leijonille. Heillä oli Elämän Leipää, Minun Kehoani ja Vertani leivän ja viinin muodossa. ” 

” Annoin teille kertomuksen nuoresta miehestä, joka ryhtyi marttyyriksi uskollisuudestansa 

suojellakseen Minua pilkkaajien silmiltä. Annoin sen valmistellakseni teitä siihen, mitä teiltä 

puuttuu. Minä jopa annoin teille tehtävän kaksi vuotta sitten, kun kristittyjen taivaaseennosto, 

tempaus oli näköpiirissä. Käyttäkää hyväksenne kaikki lahjat, joita annan tälle Astialle teidän 

kanssanne jaettavaksi, koska monet, monet teistä tulevat tarvitsemaan niitä. Niillä teistä, jotka 

ovat eläneet toisia varten, ei ole mitään pelättävää – Minä otan teidät Taivaaseennostossa. ”  

” Ne teistä, jotka ette ole kykeneviä tekemään päätöstä elää puhdasta elämää Minua varten… 

tulevat mitä todennäköisemmin jäämään jäljelle selvittämään sen asian. Ne teistä, jotka ovat 

katolisia ja tiedätte että te olette Jäljellejääneitä valmistelemaan loppuja yhteisöjä – te tiedätte, 

että olen pyytänyt teitä jäämään pitämään uskoa elossa ja olemaan seurakuntien johdossa 

tuhansille jäljelle jääneille. Olette harjoitelleet tätä varten koko elämänne, ja olette melkein 

valmiita. ” 

” Mutta suren teidän puolestanne, Minun Lapseni, jotka olette niin ylpeitä ja kovasydämisiä 

ettette voi hyväksyä Jumalan Valtakuntaa lasten tavoin. Saanko sanoa ? Olen lopen uupunut 

kamppailemaan tästä asiasta teidän kanssanne, ja niin on tämä Astiakin. ” 

” Olette rasittaneet häntä erittäin kovalla taakalla, niin että hän on lopettanut johtamasta 

seurakuntaa teidän itsepäisyytenne ja ylpeytenne takia. Mutta hän rakastaa teitä. Ja Minä 

rakastan teitä erittäin, erittäin paljon. Ja olen pyytänyt Minun Isääni antamaan teille sydämen 

puhdasta kultaa ja erottelukykyä enemmän kuin ikänne edellyttäisi, että mikään ei estä teitä 

omaksumasta niitä lahjoja, joita olen jättänyt jäljelle tälle Kanavalle. ”  

” Ja tiedän, että monet teistä ovat lopen uupuneita ja ymmällä. Aikuinen teidän sisällänne on 

ymmällä. Pieni lapsi sisällänne on tunnistanut Minun Ääneni tällä Kanavalla, ja olen odottanut niin 

kauan kuin oli mahdollista juurruttaakseni luottamusta tähän Astiaan – niin, että voisin lisätä 

uskon aarteidenne määrää ja TÄYSIN varustaa teidät siihen, mitä nyt on näköpiirissä. ” 

 Minä tunnen kipua sisälläni, rakkaat. Minä tunnen kipua teidän puolestanne. Kuinka vaikeita 

nämä ajat tulevat olemaan. Olette kuulleet niin paljon ja se on terrorisoivaa. Mutta teillä ei ole 

mitään käsitystä siitä, minkälaista tulee olemaan elää tämän sekasorron ja vainon keskellä. ” 

”Luottakaa Minuun koko sydämestänne. Älkää nojatko omaan älyynne, vaan tarrautukaa Minuun 

kiinni. Ja muistakaa ja muistakaa, että te ette selviä hengissä tulevista koettelemuksista, ellette te 

elä täysin Minun Tahtoni mukaan minuutista minuuttiin, tunnista tuntiin, päivästä päivään, siihen 

saakka kunnes palaan. ”  

 ” Asiat, joita tapahtuu maan pinnan alla, ovat kauhistuttavia. Iljettävien olentojen valmistelu 

etsimään ja tuhoamaan kristittyjä, on käsityskyvyn ulkopuolella. Kuitenkin, kun tilanne on 

kriittinen, teillä on vielä Minut. Ja niille teistä, jotka ovat ottaneet Minun Äitini sydämiinne, hän 

myös tulee olemaan teidän kanssanne, ja tuo teille suurta lohtua ja sinnikkyyttä sillä hetkellä. ” 

” Minä tulen todellakin antamaan teille armonaikaa ja rohkeutta matkan varrella. Minä todellakin 

tulen vierailemaan teidän luonanne suloisina hetkinä kaukana hengissä säilymisen julmasta 
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maailmasta. Minä ruokin ja vaatetan teidät. Jos elätte uskon mukaan, teiltä ei puutu mitään. 

Teidän haavanne paranevat, sairautenne katoavat käyttämällä Minun Pyhää Nimeäni. ”  

” Mutta monet teistä laittavat syrjään tällaisen tavan elää, ja teillä tulee olemaan paljon 

vaikeampaa. Teidän täytyy rikkoa tapanne luottaa ihmisen kykyyn. Teiltä otetaan pois kaikki paitsi 

Minut – ja kuitenkin kun teillä on Minut, teillä tulee olemaan kaikkea. ” 

” Niin paljon ihmeitä on odottamassa teitä Taivaassa, ja Minä kaipaan olla kanssanne. Mutta 

teidän joukossanne on niitä, jotka ovat epätäydellisiä Pyhimysmäisyyden loistokkaassa kohtalossa. 

Ja teillä on vielä aikaa oppia ja saattaa loppuun se, mitä varten teidät lähetettiin Maapallolle 

tekemään. ”  

” Älkää pelätkö, pikemminkin tunkekaa itsenne Minun sydämeeni ja pyytäkää voimaa. Monet 

teistä tulevat vastaanottamaan Minun todellisen Kehoni ja Vereni, koska tulen olemaan luonanne, 

kun rukoilette leipää ja viiniä, koska teille oli mahdotonta vastaanottaa pyhiä käskyjä ennen 

Taivaaseennostoa. Mutta on monia, jotka Taivaaseennoston jälkeen vihitään palvelemaan veljiään 

ja sisariaan. ” 

( Clare ) Ja haluan jakaa tämän kanssanne. Yhdellä rukoustiimimme jäsenellä oli hätkähdyttävä uni 

yhtenä yönä. Unessa kaikkialla heidän ympärillään loisti loistava, loistava valo. Ja se oli Jeesus. He 

eivät ihan tarkkaan voineet nähdä Hänen kasvojaan, mutta he näkivät Hänet. Ja Herra puhui heille 

ja sanoi, ” Teidät jätetään jäljelle palvelemaan veljiänne ja sisarianne. ” Ja sitten hän heräsi ja se oli 

visio, jonka hän sai, uni jonka hän näki. 

Nyt, en usko, että Herra olisi antanut hänelle tällaista vahvistusta, jos me emme olisi lähellä sitä 

aikaa – koska hän jo tunsi sen sydämessään. 

( Jeesus ) On vielä toivoa täyskäännökseen siitä, mitä on tulossa, mutta Minun täytyy kertoa, että 

on aika valmistautua. Ja paras valmistautuminen on elää uskon mukaan ja olla läheisessä 

yhteydessä Minun kanssani – eikä sallia itsenne tekevän kompromisseja minkään olennon vuoksi; 

ei aviomiehen, ei lasten. Vaan olla uskollinen Minulle. 

” Clare, annoin sinulle viestin, Minä toivon, että jaat sen heidän kanssaan nyt. ” 

( Clare ) Kyllä Hän antoi minulle viestin. Ja itse asiassa, Hän antoi useammankin kuin vain yhden…  

Ensimmäinen on ”Uskonnollinen kiihkoilu ja uskonnolliset henget”:sta. Ja näin siinä sanotaan. Ja 

tämä koskee Ezekieliä ja minua, kun Herra johdatti meitä eri kirkkokuntien läpi. 

( Clare & Ezekiel ) ” Me aloimme huomata näitä hahmoja joka ikisessä kirkossa, jossa vierailimme. 

Uskonnolliset henget, jotka sammuttivat Jumalan Hengen. Uskonnollisia kiihkoilijoita, joilla oli 

voimakkaat mielipiteet, jotka perustuivat virheisiin ja henkilökohtaisen kokemuksen ja 

tutkimustyön puutteeseen. Me huomasimme myös olevamme uskonnollisia kiihkoilijoita, joilla oli 

kaikennäköisiä vastenmielisiä ajatuksia, jotka työnsivät ihmisiä pois Jeesuksen luota,  sen sijaan 

että olisivat hellästi vetäneet heitä Hänen povelleen. ” 

” Silloin me päätimme, että emme sallisi niitä piirteitä meidän seurakunnassamme. Herra oli vienyt 

meidät seikkailuretkelle erilaisiin kulttuureihin ja paljastanut meille, että he vilpittömästi ylistivät 

Jumalaa Hengessä ja Totuudessa. Me halusimme elää Maapallolla kuten he elävät Taivaassa – 

ilman uskonnollista kiihkoilua ja eri osastoihin jakautumista, vain rakastaen ja ylistäen Jeesusta 

sydämestämme, hänen morsiaminaan – Hengessä ja Totuudessa. ” 
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” Eli tämä kaikki tahtoo sanoa, että jos havaitsette kristillisyyden eri muotoja opetuksissamme, te 

ymmärrätte miksi. Menimme kaikkialle minne Pyhä Henki meitä johdatti, ja mitä tahansa Hän 

olikin kylvänyt niihin kirkkoihin mikä oli linjassa Pyhien Kirjoitusten kanssa, sen me omaksuimme ja 

teimme sen omaksemme. Koska me sydämestämme uskomme, että tämä on Taivaan todellinen 

ilmapiiri. ” 

 ” Me emme ole Kirkkoasukkaita, olemme Sydänasukkaita, oleskellen Jeesuksen sydämessä… 

sydämessä, joka omaksuu kaikki rakkauden ja ylistyksen ilmaisut Hänen Luoduiltaan, olivatpa he 

venäläisiä, kreikkalaisia, mustia, valkoisia, Anglo-saksilaisia protestantteja, mitä tahansa syvästi 

uskonnollisia kristittyjä, tai katolisia… mitä tahansa. Jos he rakastavat Häntä Hengessä ja 

Totuudessa, Hän riemuitsee heidän ylistyksestään ja Hän ottaa sen vastaan suuremoisella ilolla. ”  

Ja sitten oli toinen viesti. 

( Jeesus ) ” Minun Ihmiseni, Minä odotan innolla sitä päivää, kun he tajuavat, että Minä olen Lain 

Sydän, ja täyttymys kaikille  profeetoille ja kaikelle sille, mitä on kirjoitettu. Olen enemmän kuin 

vain heidän Pelastajansa. Olen elävän Jumalan inkarnaatio. Ja Minun tällä Maapallolla eletyn 

Elämäni kautta Minä havainnollistin heidän Uskonsa pääsisällön ja sen kuinka Minä vaadin heidän 

elävän. ” 

” En halua jättää ketään jälkeen, mutta jotkut teistä ovat kovettaneet sydämenne toisianne 

kohtaan ja tallanneet viattomia ja sokeita. Monet teistä Internetissä ovat ottaneet toisenne 

maalitauluiksenne. Te loukkasitte, rampautitte ja jätitte heidät kuolemaan. Eristettyinä, 

halveksittuina ja ilman heidän työnsä hedelmiä. Jollette kadu ja teidät havaitaan syyttömiksi, 

voitte yhtä hyvin alkaa tekemään suunnitelmia jäädä tänne. Teitä ei tulla ottamaan. ” 

” Rakkaus on Minun vaatimustasoni. Kärsivällisyys. Pitkään kärsinyt. Ystävällisyys. Armo. Nöyryys. 

Autuaat. Tämä ON Minun Morsiameni kuvaus. Jos tieten tahtoen vastustatte Autuaita, teillä ei 

vieläkään ole Minun sydäntäni. Te ette siltikään muistuta Minua. Minun Morsianteni TÄYTYY 

muistuttaa Minua. ” 

” Minun Morsiameni – te olette ihastuttavan kauniita. Ja vihollinen vihaa pelkkää mainintaa teistä. 

Siksi hän on ryhtynyt sotaan tätä Kanavaa ( Claren Kanavaa ) vastaan. Hän ei siedä nähdä 

veljellisen rakkauden, kärsivällisyyden ja toisista välittämisen kauneutta. Hän vihaa teitä sen takia. 

” 

” Toisilla kanavilla hän on onnistunut aiheuttamaan erillisyyttä, yhteenottoja ja herjauksia. Mutta 

täällä hän on ollut surkea epäonnistuja. Siksi te olette maalitauluina. Teidän valppautenne ja 

tottelevaisuutenne pitävät teidät Rauhassa. ” 

” Minä siunaan teidät nyt Minun kärsivällisyydelläni ja kestävyydelläni näissä koettelemuksissa. 

Älkää antako sydäntenne katkeroitua, uupua, tulla alakuloisiksi. Tietäkää, että kaikki nämä asiat 

vaativat työtä. KOVAA työtä. Ja ette menetä palkkiotanne Taivaassa. ” 

Tämä oli viestin loppu… Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. 
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652. Jeesus sanoo… Antikristus on tehnyt itsensä tunnetuksi maailmalle...  

Älkää tuhlatko yhtään aikaa! 

 
ANTIKRISTUS ON TEHNYT ITSENSÄ TUNNETUKSI MAAILMALLE… ÄLKÄÄ TUHLATKO AIKAA 

Jeesuksen ja Marian sanoja Sisar Clarelle, 18. Syyskuuta 2018  

( Clare ) Herra, tukeudun Armoosi… minulla ei ole muuta paikkaa minne mennä. Pyydän anna 

minulle anteeksi se, että olen haaskannut aikaa, ja auta minua käyttämään jäljellä oleva aikani 

parhaiten. Amen. 

Rakkaat, tämä on tunnustus. En tiedä, kuinka saatoin antaa tämän tapahtua, mutta viime viikolla 

kolmena tai neljänä päivänä minä viivyttelin siinä, mitä tulee musiikin parissa työskentelemiseen. 

Ehkä se johtui kaikesta Kanavalla olleesta sanaharkasta, ja olin jotensakin emotionaalisesti 

vihainen. Mutta en siltikään usko että se tekosyy kattaa sen kaiken. Ymmärsin kuinka kallisarvoista 

se aika oli, kun Herra alkoi tuomaan esille Taivaaseennoston, ja että en käyttänyt aikaa niin kuin 

minun olisi pitänyt. Laitoin työt syrjään ja nukuin… ja söin… ja nukuin ja söin. Tiramisua, 

sivumennen sanoen, en paastonnut. 

Enkä saanut itseäni istahtamaan kosketinsoittimen ääreen viimeistelemään todella erityislaatuista 

laulua, jonka olen teille tehnyt. Olen muuten luistanut rukouksistakin kaksi päivää myös. Tänä 

aamuna olen rukoillut monien ihmisten puolesta, ja Presidentin puolesta. Ja maailman. Minä 

kaduin kyyneliin asti ymmärtämättömyyteni takia! Aika on niin kallisarvoista. Sitten Maria ilmestyi 

näkyviin – ja se hämmästytti minua! Ja hän kumartui alas kuivaamaan kyyneleeni. Ja sanoin 

hänelle… ” Olen mokannut niin pahasti”. 

Maria vastasi… ” Kyllä, mutta sinulla on tämä päivä. Tee mitä pystyt tänään. Tee se koko 

sydämelläsi, Clare. Älä salli itseäsi viekoiteltavan uteliaisuudella tai sivuraiteilla. Sinulla on niin 

paljon annettavaa, älä anna ajan lipua sormiesi läpi niin kuin hiekan. Pikemminkin tee 

hiekkalinnoja Herralle. Rakkautesi muistomerkkejä Hänelle. Joka asialle on laskuvetensä ja 

nousuvetensä. Sinulla on niin paljon annettavaa, anna se ilolla! Ole peräänantamaton. Älä tuhlaa 

enää aikaa, anna ilolla se, mitä sinulla on annettavaa. ” 

( Clare ) Äiti, En voi uskoa, että ei ole enää aikaa. Se ei vain käy järkeen. Sen takia en voi uskoa sitä. 

( Maria ) Jumalan tiet eivät käy järkeen ihmisten ymmärrykseen. Mutta haluan rohkaista sinua 

tänään jatkamaan eteenpäin. Clare. Anna parhaasi ja jätä loput Hänen Armonsa varaan. Sinä tiedät 

että Hän on armollinen. Olet erittäin, erittäin pieni. Erittäin, erittäin heikko; epäpätevä tähän 

työhön. Siksi jatkuvasti kompastelet. Luota enemmän Hänen voimaansa, kun omasi loppuu, 

tukeudu Hänen Armoonsa. Hän odottaa sinun katuvan ja tukeutuvan Hänen Armoonsa, niin että 

Hän voi muuttaa asiat sinun eduksesi. ” 

” Niin paljon riippuu rukouksesta, niin erittäin paljon. Ja kun johdat tätä laumaa, tee tiettäväksi, 

että Hän ei halua tämän loppuvan nyt – mutta rukousten ja sitoutumisen puute on luonut tyhjiön, 

mihin vihollinen voi laittaa itsensä väliin kaikkien muitten kustannuksella. Et voi muuttaa sitä yksin. 

Ei, tarvitaan toisten puolesta rukoilijoitten armeija korjaamaan tämä murtuma. Ehkä, Armossaan, 

Hän sallii herätyksen pikemminkin kuin Taivaaseennoston. Mutta teidän täytyy muistaa… 

Kirjoitukset tulevat toteutumaan ja tässä on monia voimia työssä. ” 
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” Juuri tänään ja jokaisena jäljellä olevana päivänä, kun heräät, sitoudu tekemään kaikki se minkä 

Hän haluaa tehtävän. Laita sydämesi siihen ja työskentele pyhän lopputuloksen eteen, että johdat 

laumaasi laulussa niillä viesteillä, joita Hän on antanut sinulle. Sinä tulet olemaan sen parissa 

kunnes se on tehty. Tulet kutsumaan apua silloin kun voimasi eivät riitä, pikemminkin kuin että 

antaisit periksi. Sinä tulet sinnittelemään, sinä tulet työskentelemään saattaaksesi sen loppuun, 

mitä sinulle on annettu. ” 

” Olet vain ihminen, joten aseta itsesi likoon kaikella mitä sinulla on ja jätä loput Hänelle. Hän 

näkee sinun ponnistelusi, sinun esteesi ja kaipaa vahvistaa sinua viimeistelemään taipaleesi. 

Niinpä, kutsu Häntä tällä tavalla… ” Herra, olet antanut minulle taipaleen kuljettavaksi. Enkä ole 

edes puolivälissä, ja olen jo heikko ja lopen uupunut. Nosta minut ylös, Herra, vastustajieni ja 

kaikkien minua vastustavien voimien yläpuolelle. Nosta minut ylös, pyydän, että pystyisin olemaan 

uskollinen sinulle. Amen. ” 

” Nyt, mene rauhassa. Olen puhunut sinulle Poikani puolesta, että rohkaistuisit kokoamaan itsesi 

vielä kerran kun olet kaatunut ja sitoutumaan uudelleen. Hän kaipaa vahvistaa sinua, Clare. Hän 

kaipaa sitä. Ja valitettavasti, sinä et voi tehdä tätä yksin. Ja sinä unohdat mennä Hänen luokseen, 

kun tarvitset voimaa, ajatellen että pystyt. Tässä olet mennyt harhaan; luotat liikaa itseesi. ” 

( Clare ) Kiitos, Äiti. 

( Maria ) ” Näetkö kuinka pieni minä olen? Ja mitä minä olen pystynyt saavuttamaan? Kaikki johtuu 

Hänen Armostaan. Hänen voimastaan, voitelustaan ja varustamisestaan, kaikki viimeiseen asti. En 

olisi koskaan pystynyt suoriutumaan maallisesta tehtävästäni ilman Hänen voimaansa. Olkoon se 

sinulle myös oppiläksynä. Vain, kun pysyt Viinipuussa ja olet täysin riippuvainen sen 

ravitsemuksesta, voit tuottaa hedelmää. Niinpä, rakkaani, pysy Hänessä ja laske Hänen varaansa. 

Hän pyyhkii pois kaikki sinun kyyneleesi. ” 

( Clare ) Sitten kohdistin kysymykseni Herralle, uteliaana näkemään vastaisiko Hän minulle.  Koska 

tunnen olevani melko lailla tyytymätön Häneen. Ja sanoin… ” Herra, pyydän anna minulle anteeksi. 

Ja anna minulle anteeksi, että voin repsahtaa uudelleen, mutta Sinun avullasi, pysyn pystyssä?”  

Jeesus vastasi… ” Olen tässä sinua varten, Clare. Rakas Clare, En ole kääntänyt sinulle selkääni, 

vaan kannustan sinua jopa silloin kun Minun äitini on yrittänyt tehdä sinun puolestasi. Minä olen 

lähettänyt hänet käymään tämän keskustelun sinun kanssasi, että skeptiset Sydänasukkaat 

näkisivät, ettei hänessä ole mitään pelättävää. Hän ei ole koskaan varastanut Minun kunniaani. 

Hän on aina tuonut sieluja lähemmäs Minua, ja Minun syleilyyni, kuten myös sinä olet, Clare. Ja 

Minä olen niin kiitollinen sinun tehtävästäsi tällä Maapallolla. Sinä muistutat häntä hyvin paljon, 

aina pitämässä muiden puolta, että he saisivat yhteyden Minuun. Sinulla ei ole aavistustakaan 

siitä, mikä sinua odottaa. ” 

” Minä pyydän sinua riemuitsemaan siitä mitä olet pystynyt saattamaan loppuun ja lopettamaan 

itkemisen sen takia mitä on vielä tekemättä. Minä pyydän tätä sinulta, Rakkain. Pyydän, tiedä että 

olet tehnyt paljon Minun puolestani ja Minä olen hyvin tyytyväinen sinuun. ” 

” Sinä vähänä aikana mitä sinulla on jäljellä, pyydän tekisitkö sen mitä pystyt? Pyydän, yrittäisitkö 

joka päivä viimeistellä laulun? Sen ei tarvitse olla täydellinen. Kun se on laulettu, voin lähettää sen 

muille laulettavaksi täydellisemmin. Mutta heillä kuitenkin on laulu, ja sinun äänesi – joka on 
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kallisarvoinen Minulle, säröineen ja pihinöineen. Pysy hyvin nesteytettynä, saat enemmän irti 

äänestäsi kuin mitä pystyt ilmaisemaan silloin kun kärsit nestehukasta. ” 

( Clare ) Ja sitten Herra alkoi puhumaan kaikille Sydänasukkaille. 

( Jeesus ) ” Jos joku teistä kärsii siitä, ettette ole valmiita – rukoilkaa lisäaikaa. Mutta ymmärtäkää… 

Antikristus on tehnyt itsensä tunnetuksi maailmalle. Näyttämö on valmis ja sen hidastaminen ei 

ole helppo tehtävä. Teille? Se on kuin hautani kiven pyörittäminen Golgatan mäkeä ylös – yksin. ”  

” Tarvitsen paljon enemmän rukouksia kuin mitä teiltä saan, Minun Ihmiseni. Tarvitsen paljon 

enemmän paastoamista ja yrittämistä. Paljon enemmän uurastusta. Äitini on sanonut totuuden, 

siellä missä pitäisi olla rukouksia, on tyhjiö. Ja kaikki tuntuvat uupuneen loppuun itsensä käyttöön 

asettamisessa. ”  

( Clare ) No niin, siihen minä olen varmasti syyllinen. 

( Jeesus ) ” Minä olen joutunut ottamaan pois jonkun verran kärsimystä joiltakin astioilta ja 

antamaan sitä toisille, mutta toivoisin, että useammat ottaisivat sitä vapaaehtoisesti. Muistakaa… 

Kaikenlaiset epämukavuudet ovat kärsimyksiä myös. Kovat sanat toisilta ovat kärsimyksiä; 

odottamaan joutuminen on kärsimystä. Se ei välttämättä ole sairautta. Se liittyy itsensä 

kieltämiseen ja ristinsä ylös nostamiseen missä muodossa se teidän luoksenne tuleekin. Joka kerta 

kun on kärsimystä, armoa vapautetaan. ” 

” Niinpä, Minun vaalitut astiani, tehkää mitä voitte ihmistenne ja maailman puolesta. Kohtaloa ei 

ole vielä sinetöity, mutta se on uhkaamassa. Teidän pikkuinen kortenne kekoon saa aikaan erittäin 

suuren vaikutuksen. Rakastan teitä kaikkia niin syvästi, ettei kulu sekuntiakaan ettenkö vuodattaisi 

kyyneliä teidän kärsimystenne takia. Rukoilkaa lisää aikaa, lisää suosiota, lisää armoa – ja tukekaa 

sitä. Ja vähintäänkin, se annetaan joillekin sieluille, joilla ei ole ketään rukoilemassa heidän 

puolestaan. ” 

 

 

653. Jeesus puhuu Taivaaseennostosta, Al-Aksa moskeijasta,  

Muslimi jihadisteista & Rukouksen välttämättömyydestä 

 
TAIVAASEENNOSTO, MUSLIMI JIHADISTIT, AL-AKSA MOSKEIJA & RUKOUKSEN VÄLTTÄMÄTTÖMYYS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Syyskuuta, 2018 

( Clare ) Kiitos Herra turvallisuuslupauksestasi näinä vaaran aikoina. Lainaan 91.psalmia… ” Koska 

Hän rakastaa minua ” sanoo Herra ” Minä pelastan hänet ” Pyydän, auta heitä, jotka eivät ole 

valmiita sinnittelemään ja ottamaan Sinun varoituksiasi todesta. Amen. 

No niin, tänään oli tervetullut tauko, kun Jeesus kutsui minut tanssiin. Ei mitään hienoa. 

Tanssimme vähän eri tavalla, itse asiassa. Meidän käsivartemme olivat alhaalla sivuillamme, mutta 

kyynärpäämme olivat taipuneet ja pidimme toisiamme kyynärvarsista kiinni ja katsoimme 

toisiamme silmiin kun keinuimme hellästi musiikin tahdissa. Se oli niin suloista ja lohduttavaa. ” 

Kiitos kun tanssit kanssani, Herra. ” 
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Jeesus aloitti… ” Se oli Minun iloni. ”  

( Clare ) Huh… Kiitos. Pyydän, Herra. Minä kuuntelen. Mitä haluat sanoa tänään?  

( Jeesus ) ” Minä olen niin iloinen kun olen täällä sinun kanssasi, Clare. Niin hyvin iloinen, ja 

rakastan olla Palatsissa yhdessä. ” 

( Clare ) Niin minäkin. Siitä on tullut koti minulle. Ja se tapahtuu niin äkkiä. Yhtäkkiä, olen siellä! 

( Jeesus ) ” Ja todellakin se on sinun kotisi… sinun ikuinen kotisi. ” 

” Mutta monet sinun ihmisistäsi eivät ole valmiita. Hyvin monet. Elämä on mennyt tavallista 

rataansa ja he ovat unohtaneet valmistautua Taivaaseennostoon. He ovat pudonneet maailmaan 

takaisin. Se on yksi syy miksi annan teille Taivaaseennoston merkkejä. He eivät yksinkertaisesti ole 

valmiita. On paljon nuoria, joilla ei ole kunnolla kehittynyttä omaatuntoa. ”  

( Clare ) Kyllä, ymmärrän sen… Minun oma perheeni. Enkä voi pakottaa sitä. Umm… ainut mitä 

voin tehdä on julkaista sen ja rukoilla. Niin pitkälle voin mennä sen asian kanssa. On tarpeeksi kun 

sanon, joitakin perheen jäseniäni ei oteta Taivaaseennostossa. Ja luulen myös, että jotkut heistä 

haluavat jäädä auttamaan muita. Mikä on hyveellistä – mutta en tiedä ymmärtävätkö he todella 

mitä heillä on vastassa. Millaista se todella tulee olemaan.  

( Jeesus ) ” Juuri sen verran aikaa on, että voi sytyttää heissä kipinän, ohjata heitä eteenpäin, torua 

heitä hienovaraisesti. Kuitenkin monet jäävät, koska se on heidän kohtalonsa. Kuinka toivonkaan, 

että he olisivat valmistautuneita, mutta he ovat niin kaukana valmistautuneesta. Heidän elämänsä 

on täynnä sotkua, he tuhlaavat aikaa asioihin, joilla ei ole mitään arvoa heille, kun se tapahtuu. 

Minä tiedän kaiken naurunalaisena olosta… se on vaikeaa; hyvin vaikeaa. ” 

( Clare ) Kyllä, näen ajanhukan, kyllä. Mutta jos otan puheeksi jonkin asian, on kuin vastassa olisi 

tiiliseinä.  

( Jeesus ) ” Mutta sinun täytyy vain mennä eteenpäin, vaikka sinun neuvomistasi ei 

hyväksyttäisikään, eikä sinua kunnioitettaisi sellaisena kuin sinä olet. ” 

” Asiat olivat niin myös Minun perheessäni. Tietenkin Minun äitini tiesi, kuten myös Minun isäni. 

Mutta sukulaiset… ? Ei, he eivät koskaan olisi hyväksyneet, että Minussa oli jotakin erilaista. Ja 

Minun täytyi antaa asian olla. Ja sinun täytyy tehdä samoin, sillä profeetta ei ole ilman kunniaa, 

paitsi omassa kodissaan ja kaupungissaan. Nyt, sinulla oli useita kysymyksiä Minulle Al-Aqsa 

Moskeijasta? ” 

 ( Clare ) Se on sivumennen sanoen Kalliomoskeija. 

 ( Jeesus ) ” Tämä tapahtuma on yhä työn alla ja suunnitteilla. Kuitenkin on myös muita 

skenaarioita. Ja rukousten avulla olen pystynyt ne purkamaan, kuten pommit laivassa. ” 

 ( Clare ) Kiinalaisessa laivassa oli pommeja. Se oli menossa Washington DC:hen ja en tiedä mihin 

muualle. New Yorkiin, DC:hen ja hallituksen eri toimistoihin. 

 ( Jeesus ) ” Ne eivät ole enää uhkia. Mutta on vielä monia uhkia, mistä vähäisimpiä eivät ole 

Muslimi jihadistit. Sitten kun Kalliomoskeija on tuhottu, ellei jotain muutu, ryhmä solut 

aktivoituvat. Tämä on jotakin, johon haluan teidän kaikkien olevan varautuneita. ”  
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” Kyllä, katsohan se saattaisi tulla lähelle sinun asunpaikkaasi. Mutta Minun enkelini ovat asemissa 

ja Minun Henkeni inspiroi Ezekieliä rukoilemaan 91.Psalmia joka päivä perheen turvaksi. ” 

 ” Jokaisen savijalkojen jäsenen oikeuteen tuonnin jälkeen riski kasvaa. Rukous ei enää ole 

minkäänlainen vaihtoehto; se on äärimmäinen välttämättömyys. Ja Minä haluan, että teet sen 

täydellisen selväksi Kanavalle. Mahtavin suojanne on rukous. Aseet eivät ole vaihtoehto – teitä on 

aivan liian vähän heihin verrattuna. Se aika voi tulla, mutta ei niin kauan kuin vielä olet täällä. 

Näetkö kuinka tärkeää tämä on? ” 

( Clare ) Kyllä näen, Herra.  

( Jeesus ) ” Pyydän, laita kaikki rukoilemaan 91.Psalmia ja olemaan varuillaan aktivoituneiden 

solujen varalta. Usko tai älä, sinulla on monia Taoksessa. He ovat suurelta osin harjoitettuja 

menemään alueen ulkopuolelle. Tämä on turvallisempaa kuin kaupungeissa. Mutta älä kannusta 

pelkäämään vaan kannusta rukoilemaan. ” 

 ” Ja sillä välin, olen todella siunattu sinun saavutuksillasi musiikin alalla. Pyydän, älä viivyttele. 

Pyydän, sinnittele. ”  

( Clare ) Okei, rakkaat. No niin, olen kaivanut musiikkia, joka on jukistamiskelpoista ja laittanut sitä 

uudelle Musiikki Kanavalle ( Videon yhteydessä on linkki ). Mutta Herra pyytää meitä kaikkia 

rukoilemaan 91.Psalmia joka päivä perheittemme puolesta. Jumala teitä siunatkoon, 

Sydänasukkaat. Me rakastamme teitä paljon. 

 

 

654. Jeesus selittää…  

Taivaaseennosto & Koettelemusten aika Donald Trump & Pedonmerkki 

 
ANTIKRISTUS, PEDONMERKKI, KOETTELEMUSTEN AIKA, TAIVAASEENNOSTO & DONALD TRUMP 

 ( Clare ) Rakas Herra, pyydän, auta meitä järjestämään kaikki meidän kysymyksemme siitä kuinka 

tulet etenemään. On totisesti haaste ymmärtää se tapa, millä Sinä ajattelet ja teet asioita. Pyydän, 

auta meitä?  Amen. 

No niin, Ezekielin kanssa olemme pohtineet tätä yhtäkkistä puhetta Taivaaseennostosta ja 

uhkaavasta Herätyksestä Herran viesteissä meille, Hän kertoi minulle, että suuri Herätys, 

Uudelleensyntyminen tulisi Taivaaseennoston jälkeen. Sitten, kun Amerikka alkoi heräämään, 

meille annettiin kolme lisävuotta – ehdollisesti, että ihmiset jatkaisivat heräämistä ja rukoilemista. 

Ja pienoinen vihje, että ennen Taivaaseennostoa saattaisi olla Herätystä. 

Sitten Donald Trump valittiin ja me olimme varmoja, että olisimme täällä hänen toisten vaaliensa 

aikaan. Joka tapauksessa, hän tarvitsisi meitä Kristittyjä äänestämään hänet virkaan, eikö totta?  

Ehkä ei niinkään totta… Jumalan ajattelu on erilaista kuin meidän. Koska Herralta on tullut erittäin 

toistuvasti viestejä, että Taivaaseennosto tapahtuu pian, unissa, näyissä, ja Rhema-lauseissa 

Ezekielille, Carolille ja minulle, me katsomme sitä eri näkökulmasta. On vielä paljon amerikkalaisia, 

jotka ovat Valtavirran/Saatanan/Median lumouksessa. He ovat lumoutuneita.  
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He nauttivat Donaldin kovan työn hedelmistä talouden alalla, mutta silti nauttivat mollaten 

ilveillen häntä, pitäen häntä naurunalaisena, ja kuuroille korville menevät varoitukset meidän 

”rauta- ja savijalkojen” maanalaisesta hallituksesta. Entä jos… Herra käyttää Taivaaseennostoa ja 

maailman tapahtumia saadakseen tämän aidalla-istujien sukupolven syttymään liekkeihin? Entä 

jos Herätys puhkeaa Taivaaseennoston TAKIA, eivätkä  Rauta- ja Savijalat saa hallita maata tuhon 

partaalle heti, kaikkine giljotiineineen ja keskitysleireineen, koska uudet Kristityt työskentelevät 

Jäljelle Jääneiden kanssa ja me tulemme voittamaan kaiken sen pahan mitä Obama laittoi 

liikkeelle. 

Mitä jos? Mitä jos Donald pysyy, ja on presidenttinä Koettelemusten ajan ensimmäisen puoliskon 

ja jatkaa Suon kuivattamista? Nämä kaikki ovat vastaamattomia kysymyksiä, rakkaat. Pohdiskelen 

niitä joka päivä. Tiedän, että olemme Taivaaseennoston kaudella. Tiedän, että tämä Paavi on 

viimeinen. Tiedän, että Israel on kansakunta. Tiedän, että Obama on antiKristus ja kaikki Lopun 

Aikojen ennusmerkit ovat täällä. Tiedän, että Nibiru on planeetta, joka on ladattu täyteen 

paholaisten kätköjä ja saattaa saada Maapallolla aikaan maksimaalisen vaikutuksen.  

No niin, Jeesus aloitti vastaamaan kysymykseeni, mitä Taivaaseennoston jälkeen tapahtuu.  

Jeesus aloitti… ” Enää ei tule olemaan harmaita alueita maailman ja Minun Valtakuntani välillä. 

Haaleat tulevat nousemaan kohtaloittensa tasolle, voittaen menneen erehdykset ja 

epäonnistumiset. Taivaaseennoston perusta tulee todistamaan että Minun Sanani on totta ja he 

tulevat seisomaan varmasti kaiken sen takana mitä se sanoo, pienintä piirtoa ja kirjainta myöten. 

He ovat nähneet suuria ihmeitä, kuten Punaisen Meren aukeamisen, ja tämä antaa heille Uskon 

vakaan perustuksen – vaikka pettureita tulee olemaan, ja heitä, joilla on heikko omatunto, jotka 

palaavat palvomaan Baalia. ” 

 ( Clare ) Toisin sanoen, ollen osa järjestelmää. 

 ( Jeesus ) Minun Jäljelle jäävät lapseni, teidän TÄYTYY saada teidän ruokahalunne kontrolliin. 

Teidän TÄYTYY. Te tulette tekemään monia typeriä ja vaarallisia valintoja, mahanne takia ja 

vastakkaiseen sukupuoleen mieltymyksenne takia ja turhamaisuutenne takia. Ja asioiden takia, 

joiden takia sielunne joutuvat ansaan. Clare on ponnistellut paljon näiden asioiden kanssa koko 

ikänsä. Ja iän myötä tulee viisaus. Mutta teidän täytyy voittaa nämä viehtymyksenne ja halunne, 

joilla vihollinen leikkii teidän kanssanne, ilman iän tuomaa hyötyä. Ja mahdollisesti viisautta. ”  

” Teidän täytyy saada lihanne täysin Henkenne alaiseksi. Jos ette tee sitä nyt, kun Merkki ( Pedon 

Merkki ) tulee, te kompastutte ja menetätte sielunne. Se tarkoittaa, että te ette näe koskaan enää 

äitejänne ja isiänne, lemmikkejänne ja sukulaisianne. Teidän ikuisuutenne tulee olemaan 

Helvetissä, jossa teitä poltetaan ja kidutetaan. ”  

” Kun otatte Merkin vastaan, koska ette luottaneet Minuun, että parantaisin lapsenne; ette 

luottaneet Minuun, että parantaisin lapsenne. Ette luottaneet Minuun, että varustaisin teidät 

ruualla. Te halusitte olla osa kukoistavaa joukkoa, joku tärkeä… Kun teette tämän, Merkki tuhoaa 

aivoissanne sen alueen, joka vastaa Minun kutsuuni ja teistä tulee eläinten kaltaisia. ” 

” Seuraavaksi, kun Koettelemusten aika etenee, he raivaavat teidät tieltään tällä. Mutta ensin, 

tulette kärsimään ennen näkemättöimiä kidutuksia kaikkialla kehoissanne; te etsitte kuolemaa, 

mutta kuolema pakenee teitä. Minä kerron nämä teille nyt, että saisitte asianne 
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tärkeysjärjestykseen. Jos saatte mielihalunne kontrolliin nyt, se ei tule olemaan niin vaikeaa ja 

vaarallista teille myöhemmin. ” 

” Kyllä, Presidentti Trump tulee olemaan osa Jäljelle Jääviä. Minä olen kumonnut sen, mikä oli 

tulossa olemaan kauhistuttavin kärsimys tälle kansakunnalle, ja antanut sen Minun Ihmisteni 

käsiin takaisin. Kuitenkin Maanalainen Hallitus tulee  jatkuvasti taistelemaan, taisteluita ja 

yhteenottoja tähdätään Amerikkaa vastaan ja tulee olemaan paljon murhetta, kun Maanalainen 

Hallitus hajoaa olemattomiin vähitellen. Paras varustautuminen tätä vastaan on puhdas omatunto 

ja sovinto Minun kanssani, kuten myös Minun ääneni tunteminen, Minun ohjeitteni 

kuunteleminen ja niiden totteleminen ilman odotusaikaa tai selittelyjä. Tässä on voiton 

avaimenne. ”  

” Monet uhrautuvat – mutta tekevät sen ilolla, koska sinä päivänä kaikki teidän tuskanne päättyvät 

ja te tulette Minun tyköni Taivaaseen. Niinpä, älkää pelätkö sitä päivää. On totta, että elävät 

tulevat kadehtimaan kuolleita. Mutta älkää kuolko Merkin kera. ” 

” Mitä te tulette tarvitsemaan? Ylipäänsä suhdetta Minun kanssani. Ei vain pinnallista rukousta, ” 

Siunaa Minua” tai Rhema-lauseita, vaan keskustelevaa suhdetta Minun ja Raamattunne kanssa, 

niin että Minä voin ilmaista teille mikä on tärkeää, mikä on ansa ja typerää ja mikä on 

kallisarvoisen ajan ja voimavarojen tuhlausta. Ne, jotka menestyvät tänä aikana, tulevat olemaan 

heitä, jotka kuulevat ja tottelevat. Ilman kuulemista ja tottelemista , teidän 

henkiinjäämismahdollisuutenne ennen Kuin Minä tulen, ovat erittäin, erittäin vähäiset. ”  

” Ette tule olemaan varautuneita taktiikoihin, joita teitä vastaan käytetään, erityisesti pettämisiä, 

sudet lammasten vaatteissa. Erottelukyky on avainasia. Minun Äidilläni on suuri erottelukyvyn 

opettamisen lahja. Tukeutukaa häneen rukouksilla, eikä teitä vähällä jymäytetä. Edellyttäen, että 

kuuntelette erittäin huolellisesti. ” 

 ” Ne, jotka ”sanan” perässä ja juoksevat pois, eivät ole Minulle tarpeeksi syvällisiä – ja myös 

tämän täytyy olla kestävä suhde. Olette viisaita, kun pestaatte enkeleitä, pyhimyksiä ja erityisesti 

Minun Äitini auttamaan teitä, ei vain erottelukyvyssä. Vaan myös vaarallisina aikoina, kun ette 

tiedä mitä tehdä. Kun teistä tuntuu, että olette mokanneet niin pahoin, ettette voi kohdata Minua 

enää koskaan, kääntykää hänen puoleensa, pyytäkää rukoilemalla. Hän tasoittelee tien edessänne. 

” 

” Jos kuka pitää Minun Sanani, hän ei koskaan kuole… Sanan haluaminen ja pitäminen 

sydämissänne, haluten elää sen todeksi kaikesta sydämestänne, se säilyttää sielunne. ” 

( Clare ) Saan aika paljon huomautuksia ihmisiltä, jotka pelkäävät, ettei heitä oteta 

Taivaaseennostossa, koska he eivät omasta mielestään yllä elämään oikeiden raamatullisten 

standardien mukaan. ” Joka pitää kiinni Minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. ” Se on 

Johanneksen evankeliumista 8:51. Tarkoittaa, että ei välttämättä pysty elämään täysin ilman 

epäonnistumista, vaan että haluaa elää ilman epäonnistumista. Mutta ero on siinä, että todella 

haluaa, joka tarkoittaa, että kun epäonnistut, sinä todella murehdit. Pelkästään haluaminen ei kata 

sitä. Ja Herra todellakin tietää eron. ” 

( Jeesus ) ” Clare, sinulla on suuri nuorten ihmisten yleisö, jotka tulevat olemaan Koettelemusten 

Ajan selviytyjiä. Tämä on osa selitystä sille näylle, jonka Pastori näki, jossa sinä olit metsässä soihtu 

kädessä ja näyttäen tietä nuorten ihmisten suurelle joukolle. Ja soihtu, yhtäkkiä, tuli todella 
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kirkkaaksi, ja nuoret ihmiset kantoivat soihtuja, joita ei oltu valaistu. Mutta he sytyttivät ne sinun 

soihdustasi ja menivät maailman eri puolille. ” 

( Clare ) No niin… Milloin kirkkaus tuli?  

( Jeesus ) ” Sinä päivänä, kun sinä aloitit Internetissä. Nuoret ihmiset tulivat soihtuineen 

sytyttääkseen ne, ja totuus kantaa mukanaan oman voitelunsa, koska jotkut heistä lähtivät ilman 

hyvää syytä ja ovat tulleet takaisin eri nimillä, liian häpeissään myöntääkseen olleensa väärässä ja 

ovat yhä sinun kanssasi. Valheet ovat vanginneet jotkut, ja he ovat lopettaneet kasvamasta siihen, 

mitä Minä halusin heidän olevan. Rukoilkaa heidän puolestaan, he ovat kadonneita lampaita. 

Rukoilkaa, he palaavat. ” 

( Clare ) Ja minä rukoilen. Joka päivä Minä rukoilen… ” Pyhät enkelit, pyydän. Menkää ja etsikää 

heitä, joille on valehdeltu ja jotka on varastettu tältä  kanavalta. Ja tuokaa heidät takaisin.” 

( Jeesus ) ” Mutta se ei ole tämän viestin asian ydin. Se mitä haluan sinulle kertoa, on että sinun 

missiosi oli kertoa heille, mitä olet oppinut Minulta, Minun Hengeltäni ja Minun Henkeni liikkeistä 

kaikista uskontokunnista. Vaikka heillä ei olekaan kaikkea, mitä Minun Varhaisella Kirkollani oli, se 

ei tarkoita, etteivätkö he olisi Minun Kehoani. ” 

” Minä halusin sinun tekevän tämän, sekä kirjoituksin että lauluin. Siksi me sinnittelemme. Sinä et 

vain ymmärrä sitä. Äänessäsi on jokin sanoin kuvaamaton ominaisuus, joka avaa sydämen 

totuudelle. ” 

( Clare ) Minä yritän ymmärtää sen, Herra! Minä vain jatkan tottelemista, kunnes ymmärrän sen. 

( Jeesus ) ” Hyvä tyttö. Et tule katumaan sitä. Joka tapauksessa, sinä valmistelet kokonaista 

sukupolvea säilymään hengissä, kunniakkaassa pyhyydessä, Koettelemusten Ajassa. Ja te, Minun 

Lapseni, jotka jätetään jäljelle. Te tulette olemaan uskovien armeija, joka marssii olkapäät yhdessä 

antiKristuksen voimia vastaan. Te tulette tekemään suuria urotöitä, vaikka jotkut teistä tulevat 

tuntemaan itsensä suuriksi pelkureiksi. Minä tulen sillä hetkellä tekemään teidät mahtavan 

rohkeiksi. Tällä Kanavalla teille on syötetty kiinteää mannaa ja se on luonut perustan, jota kukaan 

ei voi osoittaa vääräksi. Siksi Minä tuon aseita, joita tulette tarvitsemaan, kun Clare on mennyt. ” 

” Ne teistä, jotka seuraavat totuutta ja marssivat Minun rytmissäni, tuntevat Minun ääneni ja ovat 

ottaneet vastaan Minun Varhaisen Kirkkoni opetukset, joita voidaan etsiä myös Kirkkoisiltä, jotka 

opettivat monia asioita, jotka jätettiin pois Pyhistä Kirjoituksista, Raamatusta. Mutta arvokkaita 

asioita, siitä huolimatta, ja ne perustuvat Pyhiin kirjoituksiin niiden puhtaimmassa muodossa 

ennen kuin maailma sai otteen Minun Kirkostani ja tahrasi hänet. ” 

” Te kannatte sydämissänne ja mielissänne Minun Kirkkoni siemenet, kun palaan hallitsemaan 

tuhanneksi vuodeksi. Te tulette kasvamaan oikeassa pyhyydessä näiden siementen kanssa. Te 

tulette opettamaan ne muille ja he, puolestaan, tulevat kasvamaan ja opettamaan. Ja Minä kutsun 

teidät Itselleni Jerusalemissa ja te tulette tulemaan ja menemään Minun läsnäolostani 

tuttavallisesti, koska te olette kasvaneet Minun äitini vaikutuksesta Claren kautta. ” 

” Te olette muodostuneet nöyryydessä ja veljellisessä rakkaudessa. Enkö sanonutkin, että nöyrät 

perivät maan? Voi, on niin paljon mitä olette oppineet täällä, joka on luonut perustuksen Minun 

Kirkolleni. Vaalikaa näitä opetuksia, älkääkä salliko oppineitten tietämättömien varastaa niitä 
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teiltä. Teidän tulee pysyä yksinkertaisina ja lasten kaltaisina, eikä mennä sisälle suuriin oppisaleihin 

tullaksenne koristelluiksi ihmisten kunnianosoituksilla. ” 

” Ei, teidän arvovaltanne ja viisautenne ei tule yhdeltäkään ihmiseltä vaan Minulta. Ja tällä tavoin 

opetin myös Minun Apostoleitani. En yliopistojen kalliissa luokissa, vaan elämällä Minun teitteni 

esimerkin mukaan ja Minun Rakkauteni viestin mukaan. Suurin huomioon otettava voima on 

Minun Rakkauteni. Jos elätte Minun Rakkaudessani, mikään ei tule olemaan mahdotonta teille. Ja 

sanomattakin on selvää – Usko. Usko ja Rakkaus. ”  

” Niinpä, on kaikkein tärkeintä, että hankkiudutte eroon kaikista niistä toimista, joita motivoi jokin 

muu asia, tehdäksenne tilaa Minun Rakkauteni täyttää teidät – joka on kaikki, eikä sitä opeteta 

seminaareissa. Se on rakkautta, joka sai Minut ojentamaan käteni Ristillä. Ja teidän rakkautenne 

tekee tahtoen saman, elääksenne elämää, joka on ristiinnaulittu maailmalle. ” 

” Siksi Minä kerron teille nyt, ympärileikatkaa sydämenne ja mielenne nyt, niin teillä on vähemmän 

ponnisteltavaa, kun tulette loistaviin nimityksiin, mitä Minulla on teitä varten. Tämä todellakin saa 

teidät näyttämään oikein alhaisilta ja typeriltä, mutta tuottaa runsaan hedelmän ja luo syvän 

perustuksen, jota tarvitsette kestääksenne ne korkeat tuulet, joita kohtaatte, kun kasvatte 

korkeammalle. ” 

” Minä olen kutsunut teidät kaikki tälle Kanavalle erittäin hyvästä syystä. Olette täällä, koska Minä 

valmistelen teitä. Ne teistä, jotka ovat ponnistelleet kaikki nämä vuodet, menevät palkintoanne 

kohti. Ja toiset ovat täällä valmistelemassa seuraavaa sukupolvea, ja käyttämään suuresti hyödyksi 

niitä, jotka ovat pahoja. Kokemuksistanne heidän kanssanne, voitte antaa suurta viisautta 

eteenpäin jaettavaksi milleniumin lopussa. Te tulette taistelemaan sieluttomia, keinoälyllä 

varustettujen voimien armeijaa vastaan. Monet antiKristuksen armeijassa elävistä ovat 

sieluttomia. ” 

( Clare ) Kun Hän sanoi tämän, näin tehtaita täynnä rivi rivin jälkeen ihmisen-näköisiä keinöäly-

olentoja. He olivat ihmisen muotoisia, mutta ilman henkeä.   

( Jeesus ) ” Kyllä, teknologia on edennyt paljon pidemmälle kuin mitä olette tietoisia. On 

maanalaisia kaupunkeja, joissa on kokonaisia kolonnia sotilaita ilman omaatuntoa, harjoitettu 

tällaisia aikoja varten kuin tämä, tappamaan amerikkalaisia. Sinnitelkää, Minun rakkaani. 

Käyttäkää sitä, mitä teille on annettu. Muistakaa että Rakkaus on kaikkein mahtavin voima ja että 

te ette ole yksin. Minä olen teidän kanssanne. Pilvi on teidän kanssanne. Enkelit ovat teidän 

kanssanne, ja niin on myös Minun äitini teidän kanssanne. Kaikilla Taivaassa on päämäärä ja heidät 

on koulutettu auttamaan heitä, jotka ovat Maapallolla tänä aikana. Mikä häpeä, että niin monet 

Minun Ihmisistäni kieltäytyvät käyttämästä sitä, mitä olen heille antanut. Mutta sinun esimerkkisi 

kautta, monet tulevat tunnistamaan Suuren Pilven arvon. ” 

” Minä rakastan teitä. Minä olen teidän kanssanne. Älkää pelätkö mitään. ” 
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655. Jeesus sanoo… Rukoilkaa Donaldin & Melanian  

puolesta Me olemme nyt ratkaisevalla taistelukentällä 

 
RUKOILKAA DONALDIN & MELANIAN PUOLESTA… ME OLEMME NYT RATKAISEVALLA 

TAISTELUKENTÄLLÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Lokakuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ” Minun rakas, rakas Clare – ja malttamattomasti odottaen Morsiamia. Minä olen 

tulossa teitä varten! Ajoitus on saanut aikaan loppumattoman virran laskelmia, olettamuksia, 

odotuksia, ja ennustuksia. Loputtomia. Se on johtanut monet menettämään luottamuksensa 

Minuun ja Uskoon. Tämä on vihollisen tekosia.  

” Hengähdä syvään ulos… Minä en aio antaa teille päivämäärää. Mutta Minä annan teille 

herätyksen. Herätkää! Herätkää! Herätkää! ”  

” Olette sodassa sielujenne puolesta ja tämän kansakunnan sielun puolesta. Minä odotan teidän 

tekevän vaikutuksen äänestyksellänne. Minä odotan teidän tekevän vaikutuksen rukouksillanne ja 

uhrauksillanne. Minä katson teihin. Jos Minä näen teidän pyytävän niin kuin ei koskaan ennen, niin 

totisesti saattaa olla heikko mahdollisuus lykkäämiseen. ”  

” Minä katson teihin. Jos sydämet murtuvat Minun edessäni, ja rukoukset purkaantuvat ilmoille 

sydäntenne kätköistä – te voitte nähdä ällistyttäviä tuloksia. ” 

” Pyydän, älkää tulko Minulle kertomaan toisista profeetoista, jotka ovat sanoneet, että 

Taivaaseennosto on vielä vuosien päässä. Se mitä Minä teen tällä Kanavalla, on, että Minä olen 

määrännyt huolella valitut soturit taistelemaan Goljattia vastaan kyynelillään ja aneluillaan. Tällä 

pahalla voimalla on lonkeronsa elämän joka alalla – säännöt ruoka-aineille, joita syötte, muutokset 

lääkityksillenne, joita otatte, terveydenhuollollenne, opiskeluillenne. Teidän koko elämänne on 

säännelty kulissien takaa, jotta ne sopisivat heidän agendaansa. ” 

” Teidän lapsenne, jotka ovat kasvaneet tämän pahantekijöiden sukupolven aikana, on alitajuisesti 

ohjelmoitu mukautumaan ohjelmaan, vaatipa se mitä tahansa. Ja kristittyjä on järjestelmällisesti 

tukahdutettu ja otettu maalitauluiksi kaiken aikaa – erityisesti aukaisemalla ovet seksuaaliselle 

tyydytykselle, joka on vastenmielistä Minulle. Lonkerot ylettyvät syvälle; korruptio on vielä 

syvemmällä. Ja se on kuin syöpä, joka on kasvattanut etäpesäkkeitä tämän hallituksen kehoon. Sitä 

on kaikkialla. ” 

” Kääntyminen, vallankumous tulee, joka vapauttaa tämän järjestelmän vangitsemat. Minä 

päästän vankeja vapaaksi. Minä menen syvälle ruotiakseni korruption ja halveksittavat hallituksen 

käytännöt. Taistelu tulee olemaan hirmuista monella rintamalla. Heitä ei kaadeta helpolla, ja kun 

yksi kaatuu, toinen ponnahtaa pinnalle. Tämä valtava jälleenrakentaminen tarvitsee ensin 

murskauspalloa tasoittamaan sairastunutta infrastruktuuria. ” 

” Me olemme nyt murskauspallo-vaiheessa. Se verottaa presidenttiänne kovasti, ja Minä haluan 

teidän auttavan häntä ylös lakkaamattomilla rukouksilla, sillä on täysin hänen kykyjensä 

ulkopuolella kestää tällaista stressiä. Kuitenkin Minä pidän hänet pystyssä ja seison hänen 

vierellään; hän tulee kestämään. ”    
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” Teidän työnne on rukoilla hänen voimansa puolesta, rukoilla että petturit paljastetaan, rukoilkaa, 

että he, jotka hän valitsee tietyille paikoille, tullaan hyväksymään ja he sujahtavat virkoihinsa ilman 

sellaista vastarintaa.   

” Me olemme ratkaisevalla taistelukentällä nyt. Se mitä te nyt todistatte on totisesti ensimmäinen 

maailman historiassa ja vain epätavalliset rukoukset, jotka ovat epätavallisten sielujen 

epätavallisten ponnistusten  laukaisemia, ja ne tuovat tämän toivottuun ratkaisuun. ”  

” Rukoilkaa hänen ja Melanian puolesta. Mitä uskomattomia rooleja heidän täytyy täyttää ja vain 

Minun armoni ja tarkkaavaisen huolenpitoni ansiosta he selviytyvät siitä. ” 

 ” Minä luotan teidän rukouksiinne. Minä luotan teidän rukouksiinne. Pyydän, älkää tuhlatko 

aikaanne kritisoimalla Isää Taivaaseennostosta. Minä olen kutsunut teidät kaikki valmiuteen hyvin 

hyvästä syystä. Me olimme tässä samassa tilanteessa aikaisemmin, vuonna 2015. Se ei ollut vitsi 

vaan kuoleman vakavaa. Me olemme jälleen tässä. ” 

 ” Historiaa kirjoitetaan rukouksella. Toisin sanoen, te kirjaimellisesti kirjoitatte historiaa joka 

kerta, kun te kutsutte Isää. Joka kerran kun te rukoilette, te käännätte lehden Taivaan historian 

kirjassa ja sillä on ratkaiseva vaikutus Maapallolle. ” 

 ” Olkaa tietoisia, että te tunkeudutte Saatanan äärimmäisten rukousten ja toimeksiantojen 

kaudelle, ja ne on suunnattu teitä ja kaikkea hyvää vastaan. Kyllä, Saatana todellakin on strategi ja 

hän on kiireisesti tekemässä suunnitelmia maanne kuoliniskulle. ” 

 ” Eikä se tapahdu jos te seisotte välissä. Te olette tässä paikassa nyt koska rukoilitte. Älkää kysykö 

Minulta muista kanavista, jotka puhuvat tästä päivämäärästä tai tuosta päivämäärästä, tai unesta 

tai profetiasta – koska Minä teen Minun oman asiani tällä Kanavalla eikä sitä tule verrata muihin. ” 

 ” Jokaisella on oma roolinsa – ja teidän roolinne on rukoilla vakaumuksella ja vakavuudella, elää 

pyhää elämää ennen kaikkea, ja olla valmiina puolustamaan uskoanne tukemalla heitä, jotka 

viroissaan tulevat tekevät sitä mikä on oikein. ”  

” Tämän takia teidän täytyy rukoilla ja tehdä niin kuin teitä johdatetaan. Äänestäminen, tiedon 

välittäminen, rukoileminen, ja Taivaan ovien kolkuttelu 24/7, vuorokauden ympäri,  antamatta 

Minun Isälleni rauhaa. ” 

 ” Tämä on vakavaa aikaa ja vaatii sitoutuneita rukoussotureita tekemään aivan kaikkensa 

tuhotakseen tämän pahan voiman. Minä olen teidän kanssanne joka ponnistuksessa, jonka teette, 

ja Minä kaksinkertaistan rukoustenne voiman Minun äitini kautta. ” 

 

 

656. Jeesus sanoo.. Pysy kiireisenä Minun töissäni! Älä tule yllätetyksi ilman Öljyä 

 
ÄLÄ TULE YLLÄTETYKSI ILMAN ÖLJYÄ… PYSY KIIREISENÄ MINUN TÖISSÄNI!... 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Lokakuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ” Minun Kauniit Morsiameni, te olette silti erittäin huolestuneita tulevista 

tapahtumista ja ajoituksesta. Ja MINÄ varoitan teitä. MINÄ kutsun teidät rukoilemaan, Minä myös 
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valtuutan teidät PYSYMÄÄN KIIREISINÄ teille annetuissa tehtävissänne. Kyllä, rukous on avaintekijä 

juuri nyt; mutta on myös ehdotonta, että pysytte työn touhussa, tehden niin paljon hyvää kuin 

voitte viime hetkeen asti. ”  

” On niin monia asioita, joista olette pakonomaisen uteliaista. Voi, tämä uteliaisuuden 

luonteenpiirre Minun Lapsissani! Se voi olla niin ihmeellinen – tai niin haitallinen. Pyydän, älkää 

yrittäkö kritisoida Minua ajoituksesta. Pitäkää vain nenänne erossa pakonomaisista uutisista ja 

päivitys-myllystä; se helpottaa teitä suunnattomasti. Pitäkää itsenne rukoilemassa ja 

tarkkaavaisina, tähystyspaikalla, ja pitäkää huoli, ettei teitä yllätetä. ”  

” Voitte silti tehdä paljon hyvää, jos lopetatte ajan tuhlaamisen kuuntelemalla tätä tai tuota. ” 

” Pikemminkin, soisin teidän käyttävän lahjojanne suuremmalla kestävyydellä ja jättävän jälkeenne 

monia todisteita rakkaudestanne ihmiskuntaa kohtaan; niin monia todisteita sukulaisillenne… 

ohjeita, kirjeitä, joissa on rakastavia ohjeita, heille hyödyllisiä asioita. ” 

” Me emme tiedä tuntia, mutta ” me ” tiedämme, että ajankohta on käsillä – ja siksi teidän 

kaikkien tulisi olla kiireisinä sytyttämässä lamppujanne ja pitävän varalla ylimääräistä öljyä. Älkää 

tulko yllätetyiksi öljyttömien lamppujen kanssa. Älkää sekaantuko tyhjänpäiväiseen viihteeseen tai 

juoruihin. Yrittäkää kaikkenne aurataksenne vastustuksen läpi ja tuottaaksenne makeat hedelmät 

kurinalaisuudellanne ja lahjoillanne. ”  

” Rukoilkaa, toivokaa, ja älkää huolehtiko. Tehkää mikä on mahdollista teidän 

elämäntilanteessanne. Rukoilkaa ja tuottakaa hyvää hedelmää, olipa se sitten epävarmojen ja 

väärin informoitujen neuvomista, Minun rakkauteni näyttämistä tarpeessa oleville - se on erittäin 

tärkeää. Ja ylistäkää, siinä on teidän voimanne. ”   

” Minä tiedän, että te kaikki soudatte ja huopaatte Kotiin tulon ja sen välillä, että tekisitte 

enemmän hyvää. Minä tiedän, että monille teistä se on tuskallinen kamppailu. Minä tiedän, että 

joka päivä te tunnette itsenne maailman tyhjiin ammentamaksi ja loppuun uuvutetuksi. ” 

” Voi, pitäkää itsenne erossa maailmasta niin paljon kuin voitte! Ja olkaa tietoisia, että tämä tarve 

tietää on pakko-oireinen demoni, joka haluaa haaskata teidän aikaanne, niin että ette voisi antaa 

omaa osuuttanne kokonaisuuteen niin paljon kuin te pystyisitte, koska annatte tilaa 

uteliaisuudelle, ja tuhlaatte sen häneen, jolla on kaikkein vastustamattomimmat aikajanat. ”  

” PYYDÄN, siirtäkää se syrjään, tekisittekö sen? Siirtäkää se syrjään. Teidän ei tarvitse tietää muuta 

kuin uskollisuus Minua kohtaan ja uskollisuus elämän tilaanne kohtaan. Jos on tarvetta tehdä 

varautumista, jota ette ole tehneet, Minä varoitan teitä. Mutta jos te valitsette mennä omillanne, 

te tulette hukkaamaan aikaa. ” 

 ” Teidän monien kohdalla, Minä tiedän jo missä teidän perheistänne ja rakkaistanne tullaan 

pitämään huolta. Minä olen jo valmistellut heille kaiken, mitä he tarvitsevat. Nyt on sinun vuorosi, 

olla uskollinen ja tuottaa hedelmää Minulle, mikä vetää kaikki ihmiset Minun Rakkauden Sydämeni 

luokse, joka on heitä varten. ” 
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657. Jeesus sanoo…  

Kiittäkää Minun Äitiäni hänen rukouksistaan & Kuunnelkaa hänen Neuvojaan 

 
KIITTÄKÄÄ MINUN ÄITIÄNI MARIAA HÄNEN RUKOUKSISTAAN & KUUNNELKAA HÄNEN 

NEUVOJAAN 

Jeesuksen & Äiti Marian sanoja Sisar Clarelle, 14. Lokakuuta, 2018.  

( Clare ) Kiitos Herra, voimallisista oivalluksista Taivaan ja Maapallon toimintatapoihin. Amen.  

Herra, haluan olla lähellä Sinua, mutta en tiedä miten. Jos olen hiljainen, nukahdan! Jopa nyt 

tunnen vetoa takaisin sänkyyn. Pyydän, auta minua. Minä tarvitsen Sinun rakkauttasi ja tiedän, 

että Sinä tarvitset Minun . 

Jeesus vastasi… ” Se on aliarviointia, Minun rakkain! Minä odotan ja odotan sinua, ja sitten Minä 

näen, kuinka asioita varastetaan sinulta. Voi, kuinka toivon, että voisin puhua kanssasi tunteja. ”  

( Clare ) Herrani, mistään en pitäisi enemmän! 

( Jeesus ) ” Todellako? ”  

( Clare ) Jeesus, Sinä tiedät kaikki asiat… Sinä tiedät, että tämä on totta. 

( Jeesus ) ” Clare, Henki on altis… mutta liha on heikko. Minä haluaisin aloittaa alusta, juuri nyt, 

ikään kuin me emme olisi olleet erossa. Koska Minä olen nähnyt, että halusi on olla Minua varten 

jatkuvasti ja että Maailma merkitsee sinulle vähemmän ja vähemmän joka päivä. Pyydän, kiitä 

Minun Äitiäni hänen rukouksistaan sinun puolestasi; hän todellakin on kesyttänyt mustan 

pantterin sinussa. ” 

( Clare ) Ja minä haluan kertoa teille – hän todellakin on! Minulla ei ole MITÄÄN tarvetta maailman 

asioihin, paitsi perustarvikkeisiin. Enkä minä mene edes niitä metsästämään. Minä vain kerron 

jollekin toiselle, ja he etsivät ne. Koska en halua mennä edes LÄHELLE sitä tavaraa. Niinpä sanoin… 

Rakkain Äiti, kiitos sinulle, että olet kesyttänyt mustan pantterin! Kiitos paljon rukouksistasi. Minä 

katson taaksepäin käyttäytymistäni nyt ja sanon, ” Kuinka hupsua! Kuinka tyhjää! Että minä halusin 

näitä asioita ja käytin aikaa katsellen niitä Internetistä. Kuinka hupsu minä olen ollut. ” Mutta siitä 

päivästä lähtien minä olen nähnyt pantterin istuvan vierelläsi kesytettynä ja ymmärsin, että minun 

tarvitsi vain pyytää sinun avustamistasi ja se olisi kukistettu. Vau! Siitä päivästä lähtien tämä 

kauhea pakonomainen tarve on lievittynyt. Kuinka ihmeellisiä ovatkaan sinun tiesi, rakas Äiti. 

Kiitos sinulle, Siunattu Äiti, kaikesta sydämestäni minä kiitän sinua. 

Ja Maria vastasi… ” Eikä siinä ole kaikki. Edessäsi on vielä monia voittoja, jos vain pyydät. ” 

( Clare ) Minä pyydän sinun esirukouksiasi kaikkeen, mikä ei miellytä sinun Poikaasi, missä tahansa 

järjestyksessä pidät parempana. Mutta pyydän? Rukoilisitko minun syöntitapojeni muuttuvan? 

Todellakin, minä nautin ruuasta ihan liian paljon ja se on häiriötekijä. Minä tiedän, että tämä on 

vuodenaika, jolloin karhut lihovat – mutta minä en ole karhu! Ja niin tekevät monet ihmiset 

valmisteluna kylmään säähän. Mutta silti, minä haluan olla vapaa minun pakotuksistani ja 

hupsuista ruoka valinnoistani, ja minä todella haluaisin enemmän ohjausta siihen, mitä syödä. 

Pyydän, voisitko auttaa minua sen kanssa? 
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( Maria ) ” Mitä ikinä haluatkin, Clare. Mutta haluan sinun tietävän, että minä olen jo työskennellyt 

sillä alueella sinun kanssasi. Ja useat pyhimykset ovat myös rukoilleet puolestasi, kuten Veli 

Bernard, St. Francisin kumppani. Ja Isä Pio. He ovat huolissaan sinusta, koska menetät armoja, kun 

nautiskelet herkullisia ruokia säännöllisesti. Ne ruuat on tarkoitettu juhlia varten; ne eivät ole 

jokapäiväistä ruokaa. Sinä olet sodassa, tyttäreni, ja soturien täytyy olla hyväkuntoisia ja hoikkia, ei 

lihavia ja laiskoja. Nämä ruuat pyrkivät johtamaan laiskuuteen ja loputtomaan syyllisyyden 

tunteeseen, että voisit saavuttaa paremman tuloksen ruokahalujesi kanssa. ”  

( Clare ) Joka on totta!  

( Maria ) ” Suurelta osalta se mikä saa sinut kääntymään niiden puoleen, on verensokerin lasku, 

stressin seurauksena ja kehosi himoitsee jotakin, joka tehostaa sinua takaisin ylös. Minä olen 

nähnyt sinun tekevän viisaita valintoja, kun tämä tapahtuu, kuten kvinoa. Siis, et ole kaukana 

viisaudesta. Vain hieman enemmän itsekuria. ”  

” Katsohan, kun turhuuden & toivottomuuden demonit heittävät sinua limalla – sinä haluat tarttua 

johonkin lohtua ja nopeaa lievitystä saadaksesi. Tämä tulee ilkeästä oravanpyörästä, kun et saa 

tarpeeksi rukoiluaikaa, tarpeeksi aikaa Minun Poikani rakastamiseen ja ylistämiseen, hänen, joka 

täyttää sinut uskolla ja toivolla. Hän valmistelee sinut näitä hyökkäyksiä vastaan, Clare, niin, että 

kun ne tapahtuvat, sinä et palaa vanhoihin tapoihisi. Tapoihin, jotka ovat peräisin jopa 

lapsuudestasi. ” 

” Kaikkien Sydänasukkaiden on tärkeää tietää, että kun ikäännytte, myös mielenne ikääntyy, ja se 

ei ole niin valmis ottamaan vastaan elämän haasteita, vaan pitää parempana lipsua takaisin 

mukavuusalueelle. Kumppanuussuhde minun Poikani kanssa muuttaa sen. Hän uudistaa voimanne 

kuten kotkan. Eikö olekin kirjoitettu? ”  

( Clare ) Kyllä, todellakin, Äiti. On kirjoitettu. 

( Maria ) ” Ja siispä, sinä huomaat, että enemmän repsahduksia sattuu, kun et saa tarpeeksi 

laadukasta kahdenkeskistä tapaamisaikaa yhdessä. Myös, kun ikäännyt, lapsuuden muistoilla on 

taipumusta tulla pintaan. Koska sinulla ei ollut onnellinen lapsuus ja kamppailit ruuan kanssa 

silloin, kun olit kasvuiässä, se lisää ylimääräistä stressiä mieleesi. ” 

( Clare ) Kyllä, minä olen huomannut, että muistoja virtaa menneisyydestäni. Minun valokuvaus 

jutut San Fransicossa, asiat, joita tein. Asioita, joita tein lapsena, joita en halua muistella; minä 

haluan pysyä nykyajassa. Pyydän, rukoilisitko minun puolestani myös tässä asiassa? Viime aikoina, 

harhauttavia ajatuksia on ryöpynnyt mieleeni, ja ne aina johtavat paheksuntaan. 

( Maria ) ” Minä rukoilen sinun puolestasi, suloinen Clare. Minäkään en halua sinun kokevan näitä 

asioita uudelleen. Mutta vihollinen on hyvin älykäs. Hän tietää kuinka tuoda takaisin tuomitsevat 

ajatukset menneestä lannistaakseen sinut nykyhetkessä. Demonien tulva hyökkää kimppuusi joka 

päivä, Clare. Sinua vihataan hyvin paljon pimeällä puolella. Ja sinun rohkea valintasi totella minun 

Poikaani koskien omistautumista minulle, on lisännyt vihollistesi piiriä. Pian tulee aika, jolloin 

heidän silmät, ketkä hylkäsivät pyhimysten esirukoukset, ja suhteen minuun – tulee aika, jolloin 

Jumala tulee aukaisemaan heidän silmänsä. Ja sitten tulee aika, jolloin minua rakastetaan ja tulen 

osaksi heidän elämiään, aivan kuten nyt olen osa sinun elämääsi. ”  
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( Clare ) Voi, Äiti, se saa minut itkemään. Kuinka kukaan voi olla rakastamatta sinua? Kuinka 

kauheaa! Sinä olet suloisin ja kiltein henkilö, jonka olen koskaan tuntenut, ehkä heti sinun Poikasi 

jälkeen. Se koskee minuun kovasti, että ihmiset hylkäävät sinut. 

( Maria ) ” Minun lapseni, laiskuus on kuolettava vihollinen. Ja mitä tulee hengelliseen laiskuuteen, 

sitä pitää pelätä vielä enemmän. Koska se mikä etenee Hengestä, määrittää suunnan, minne 

tulette menemään, työn edessänne ja hedelmät, mitä tulette tuottamaan. On monia minun 

lapsiani – ja minä kutsun heitä sillä nimellä, koska Jeesus antoi heidät minulle Ristin juurella. Se oli 

minun ainokainen Poikani, jonka minä vapaaehtoisesti luovutin teloittajille, niin että Pyhät 

Kirjoitukset pystyivät toteutumaan. Minä annoin sen lahjan sydämestä sinulle ja koko 

ihmiskunnalle, sillä minä halusin, että he vapautuisivat Aatamin ja Eevan ja heidän jälkeensä 

tulleiden sukupolvien kirouksesta. ” 

” Mutta mitä tulee hengelliseen laiskuuteen, ihmiset vain matkivat, mitä ovat kuulleet, eivätkä 

käytä aikaa paneutuakseen syvemmin Pyhiin Kirjoituksiin ottaakseen selville, onko asia ristiriidassa 

vai vahvistavatko kirjoitukset sen. Kun he tekevät sen, he muuttavat kohtaloittensa suunnan, 

koska he eivät saa sitä apua, mitä tarvitsevat. Se on yksi syy, miksi paholainen vihaa minua niin 

paljon. Koska koko minun sydämeni on kietoutunut heidän kohtaloihinsa, rukoillen ja toivoen, että 

he tekevät oikeat valinnat. Mutta kun he kääntyvät pois minusta, minulla ei ole mitään keinoa 

koskettaa heitä viisaudella, joka tulisi johtamaan heidät pidemmälle kohtaloihinsa. Ja minun täytyy 

odottaa tulevaa aikaa, kun he tulevat hyväksymään viisauden, jonka minä haluan jakaa heille 

Äitinä. Mutta silti, rukoilen heidän puolestaan. Minä annoin sen lahjan teille ja koko ihmiskunnalle 

– ja myöhemmille sukupolville, jotka ovat periytyneet Veren mukana. ” 

” Kaikesta sydämestäni minä halusin nähdä oikeudenmukaisuuden kukoistavan. Minä halusin 

nähdä prostituoitujen, katuvien sotilaiden, kierojen veron kantajien, noitien ja velhojen – 

pelastuvan. Itse asiassa, koko synnissä kamppailevan ihmiskunnan pelastuvan. En missään 

tapauksessa halunnut heidän menevän Helvettiin! Ja minä tiesin, että voisin osallistua Hänen 

uhraukseensa antamalla suostumukseni Hänen ennen aikaiselle kuolemalleen. Minun sydämeni oli 

sataprosenttisesti yhdistynyt Hänen sydämeensä. ”  

” Ja tähän päivään asti, minun sydämeni on ollut yhdistyneenä Hänen sydämeensä, sielujen 

pyhityksen työssä ja evankeliumin sanoman tuomisessa kaikkein kurjimman ihmiskunnan osalle 

antamaan heille Toivoa. Toivoa täysin uudesta ja uudestisyntyneestä elämästä Kristuksessa. Tämä 

on ollut minun missioni siitä päivästä alkaen, jolloin annoin suostumukseni Hänen inkarnaatiolleen 

minun kohdussani. ” 

” Ja jopa nuoruudessani, minä ymmärsin, että tunsin eri tavalla elämästä kuin kaverini. Minä en 

ollut kiinnostunut samoista asioista. Pikemminkin, kun kuljin Temppelin piirissä, minä näin, miten 

synti oli kietoutunut ja pilannut elämiä. Kuulin katumuksen itkut ja Messiaan kaipuun, ja minun 

sydämeni halusi hyvin paljon sitä samaa. ”  

” Minä näin minkä kärsimyksen Saatana oli tuonut maailmaan, ja että todellakin Pelastajalle oli 

tarvetta. Minä kaipasin ja rukoilin koko sydämestäni Messiaan tuloa. Voi, Clare, jos sinäkin olisit 

kuullut itkut Temppelissä, olisi sääli ihmiskunnan tilasta ottanut sinutkin valtaansa. Sinäkin olisit 

itkenyt päivin öin Messiaan saapumista. Se oli kaiken kuviteltavissa olevan ulkopuolella – ja minä 

kuulin itkut ja vetoomukset päivästä päivään ja vuodesta toiseen. ”  
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” Siis, kyllä, Messiaan syntymä saavutti minun sydämeni – ei, että kaunistaisin itseni miestä varten. 

On todella hyvin harvoja, jotka ymmärtävät, kuinka Jumala muovasi minut naiseksi, joka rukoilee 

ja kaipaa Häntä. Useimmille minä olen kuin nuori ohikulkeva nainen, joka oli kutsuttu 

palvelemaan. ”  

” Ei, se ei ollut ollenkaan niin. Minä myös, tein rukoustyöskentelyä Hänen tulemisekseen, 

varhaisesta iästä alkaen. Minä myös itkin ja kaipasin vapautta, mikä tulisi Hänen mukanaan. Myös 

minä tarvitsin Hänen pelastustaan. Ja minusta, siihen aikaan, koko maailma itki Pelastajaansa, 

aivan kuten se tekee nyt. Puut, kasvit, tuuli – jopa tähdet tuntuvat kaipaavan Hänen tulemistaan. ”  

” Jokainen elävä olento oli jollain tavalla yhtynyt Taivaalliseen Suunnitelmaan ja kaipasi sen 

täyttymistä Hänen tulemisessaan, aivan kuten tänäänkin. Voi, Clare, jos voisit kuulla heidät! Voi, 

Minä toivon, että voisit kuulla heidät. Ne parkuvat! Kyllä, puut parkuvat; ruohot pelloilla parkuvat; 

peura metsässä parkuu – jopa koirat kaipaavat Hänen palaamistaan, kun kaikki asiat tullaan 

korjaamaan. ”   

” Ihmiskunta ymmärtää vähän miten liittyneitä he ovat Jumalalliseen Suunnitelmaan. On olemassa 

tietoisuus, joka useimmilla on, mutta se jää huomaamatta heidän sieluissaan, tietoisuus kaiken 

Luodun ykseydestä. Aivan kuten olet nähnyt ihmiskunnan pyhitetyssä joukossa. Kaikissa kasvoissa, 

jopa eläinten. Kaikki ovat liittyneet toisiinsa ykseydessä Hänen kanssaan, kun Pyhä Henki on 

elämää aikaansaava voima Universumissa. Hän on erottamaton Isästä ja Pojasta, ja sen vuoksi, 

kaikki luodut on kudottu toisiinsa kuten yksi saumaton vaate, jota käyttää Kuningasten Kuningas ja 

Herrojen Herra. ”  

” Kun vaatteen yksi osa on loukkaantunut, koko vaate tuntee sen. Kyllä, koko luomakunta vastaa 

vain yhden pikkuriikkisen osan kipuun. Ja jos voisit nähdä kuinka Maapallo on surrut ja kelannut 

edestakaisin yhden epäoikeudenmukaisen lapsen kuoleman vuoksi, yhden abortin, ISIKSEN 

tekemän surman vuoksi, sotilaiden hävittämien biisonilaumojen vuoksi. Jos voisit nähdä miten 

Maapallo reagoi sellaisiin hirmutekoihin – sinä pyörtyisit siihen paikkaan. ”  

” On olemassa herkkyyttä, että planeetan täytyy tuntea kaikki, mikä tapahtuu sen pinnalla. Ja, 

Clare, on kirjoitettu. Hän on puhunut sen profeettojensa kautta. Ja he kuulivat, mutta eivät 

kuunnelleet. Katsokaamme yhdessä, suloinen tyttäreni. Nauttikaamme Jumalan sanaa ja 

ottakaamme vastaan se ymmärrys, jonka Hän antoi meille. ” 

 ( Clare ) Ja minua johdatettiin, Roomalaiskirje 8:18… ” Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan 

kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. ” 

( Jeesus ) ” Tämän takia Sydänasukkaat halukkaasti uhraavat Jumalalle joka kivun ja menetyksen ja 

epämukavuuden. Heille on opetettu kärsimyksen arvo. ” 

 19-20… ” Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä 

luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin 

toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan 

lasten kirkkauden vapauteen. ”  

( Maria ) ” Ja Jumala tahtoi, että kaikki nivottaisiin yhteen Hengen voimalla yhdeksi entiteetiksi, 

Luomakunnaksi, niin että jopa ihmiskuntakin olisi sopusoinnussa ympäristönsä kanssa, ja hänen 

ruumiinsa olisi hyvässä kunnossa ja kukoistava, aivan kuten hänen ympäristönsä kukoistaisi. Voi, 
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surulliset seuraukset ympäristön vahingoittamisesta. Henki on vakiinnuttanut ja tasapainottanut 

ympäristön, ja sitten antanut sen ihmisille. Mutta synti toi tauteja ja hirmuisia mutaatioita. ” 

22-25… ” Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa 

hamaan tähän asti; eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin 

huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Sillä 

toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo, kuinka 

kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä 

kärsivällisyydellä. ”  

( Maria ) ” Ja kuten luomakunta huokaa, me myös huokaamme Oikeudenmukaisuutta ja Jumalan 

oikeamielisyyttä hallitsemaan Maapallolla. ” 

26-27… ” Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän 

pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme 

sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki 

rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. ” 

( Maria ) ” Clare, Maapallo huokaa. Tiesitkö sitä? Maapallo on huokaillut apokalyptisen, tuhoa 

ennustavan, planeetan Nibirun lähestymistä. Kyllä, näitä huokailuita on kuultu ympäri maailman. 

Ne tulevat Maapallolta, joka muuttuu epävakaammaksi, synnin takia, ydinaseitten takia ja niitä 

paljon voimakkaampien aseitten takia. Ja niitä on käytetty tuottamaan tsunameita ja muita 

väkivaltaisia tekoja ihmiskuntaa vastaan. ” 

” Kyllä! Jumalan Henki välittyy koko Luomakunnan kautta, ei vain ihmiskunnan kautta, ketkä 

haluavat taivaallista olotilaa ja vapautta. Kaikki elävä ja jopa kivetkin parkuvat! Eikö olekin totta, 

että kaikilla asioilla on olemuksensa Hänessä? Jos se olkoon niin, on mahdotonta erottaa ihminen 

Saatanan planeetalle asettamista kärsimyksistä. ”  

” Hänen Verensä on vapauttanut jopa Maapallon ja kaiken, joka siinä asustaa. Mutta odottaminen 

on kivuliasta, jopa niin kivuliasta kun asioilla on taipumusta kuolla sukupuuttoon ja menettää 

kauneutensa. Jatkuvan synnin tahrojen tippumisen vuoksi se rappeutuu ja menettää 

elinvoimaansa. Verensä kautta Hän on sovittanut kaikki asiat. Ja Hänen Verensä kautta meidät 

kaikki on voimaannutettu tekemään osamme tuodaksemme ihmiskunnan Hänen Sydämensä 

Rakkauden piiriin. ” 

” Ja Saatana vihaa tätä työtä ja kaikkia, jotka antavat elämänsä sille. Ja mitä enemmän sielulla on 

vaikutusvaltaa ihmisten sydämiin, työskennellen Pyhän Hengen voimalla, sitä enemmän heitä 

vihataan. Siispä, minun valtuutukseni on tulla auttamaan teitä. Tulla auttamaan teitä pääsemään 

voitolle heikkouksistanne, neuvonpidon ja rukouksen avulla. Ihailen sinua ylenpalttisesti, Clare, 

minä todellakin ihailen. Olet liikuttanut minun äidillistä rakkauttani surkealla tilallasi ja 

heikkoudellasi. Minä riemuitsen sinun kaltaisistasi, jotka ovat vastaanottaneet minun Poikani 

Rakkauden niin syvällä kiitollisuudella ja sallineet Hänen muuttaa elämänsä. ” 

Niin paljon hävitystä on tulossa Maapallolle pian, ja me Taivaassa olemme todella halukkaita 

olemaan vielä Maapallolla olevien palveluksessa. Me kaipaamme tulla kutsutuiksi ja tunnustetuiksi 

Viinitarhan työtovereiksi. Meidän ainoa eromme on, että me näemme sen mielettömyyden, missä 

elämme. Me teimme NIIN monia virheitä omissa elämissämme, ja niistä täytyi päästä yli. ” 
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” Me olemme taivaltaneet sitä samaa tietä kuin sinäkin, Clare, ja me haluaisimme auttaa – koska 

me tunnemme tien. Me kaipaamme auttaa, mutta niin harvat tavoittelevat meitä. Meidän 

toivomuksemme on, että sinun Kanavasi leviää suurelle alueelle, ja he, jotka ovat halukkaita 

nujertamaan valtaapitävät, viimeinkin tajuavat. ” 

” Niin monet kieltäytyvät jopa katsomasta, koska he eivät halua tulla suljetuiksi kristillisistä 

yhteisöistä ympäri maailman. He rakastavat asemiaan ja kunniaansa kavereidensa keskuudessa ja 

eivät halua tulla vieroksutuiksi Totuuden vuoksi. ” 

” Ja sitä paitsi he järkeilevät, ” Vain Kristus on tarpeellinen, me emme tarvitse Pilveä. ” Sen 

kaltaisella järkeilyllä, minä haluaisin heidän harkitsevan, että millaista elämä olisi, jos he asuisivat 

saarella, jossa ei asuisi muita eläviä olentoja. Täysin eristettyinä; täysin yksin. ” 

” Katsokaahaan, me olemme eläneet ja kukistaneet Maailman Hänen voimallaan. Mutta he, jotka 

luottavat muihin, jotka eivät ole vielä kukistaneet, kuten kaverit, jotka ylläpitävät status quota, 

nykytilaa, he luottavat lihan aseistukseen. Kyllä, Jumala kuulee heidän rukouksensa. MUTTA on 

NIIN paljon enemmän!!! Niin paljon enemmän tukea ja neuvoja ja kumppanuutta saatavilla. Mutta 

sen mukana tulee vaino ja torjunta. ” 

” Carol on eräs rakas sielu, joka heittäytyi Jumalan armon ja totuuden varaan – ja teki sen joka 

tapauksessa. Ja katsokaa sitä lohtua, mitä hän saa Herran vierailuista ja pyhimykset pitävät 

hänestä niin paljon. Katsokaa, kuinka rohkaistuneeksi hän on tullut Isä Pion, St Francisin, Faustinan 

ja muiden kanssa. NÄIN Jumala on tarkoittanut sen. Että kukaan ei olisi erotettu hengessä, vaan 

että pyhimykset olisivat valmiina auttamaan heitä silti taistelemaan tehdäkseen hyvää, koko 

matkan loppuun asti. ” 

” Ja siinä tarkoituksessa minun Poikani astui Kirkastusvuorelle julistamaan Taivaan ja Maan 

yhteyttä, ja että me ikuisesti olemme yhtä Luomakuntaa, aivan kuten on kirjoitettu. ”  

” Niinpä minä annan nämä asiat teidän pohdiskeltavaksenne, rakas perhe. Teitä kaikkia ihaillaan 

Taivaassa, ja kaipaavat olla aktiivisia elämissänne. Älkää kieltäkö heiltä yhteyttä, vaan sallikaa 

heidän välittää teille viisautta ja rukouksia elämiinne. Ja käyttäkää samanlaista erottelukykyä 

heidän kanssaan, kuin mitä käytätte, kun kohtaatte minun Poikani. Tällä tavalla, eläin hahmossa 

olevat henkiolennot eivät saa sijaa elämässänne. He kaipaavat syrjäyttää Pilven ja erottaa teidät 

kokonaan Pilvestä, pelottelemalla, että he ovat paholaisia. ”  

” Te tunnette heidät heidän hedelmistään, rakkaat lapset. Tukeutukaa minun Poikaani, mutta 

sallikaa Pilven tulla osaksi teidän päivittäistä elämäänne. Muistakaa, että Taivaassa ei ole ajan ja 

paikan rajoitteita, kuten teidän maailmassanne. Siispä, he todellakin ovat siunattuja kykyineen 

pitää huolta laumoista, kuten tekin jonakin päivänä tulette olemaan. ” 
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( Clare ) Jeesus, Sinä olet paljastanut sydämesi. Auta meitä omaksumaan se kaikella 

voimallamme… Amen 

Herra, olen kaivannut Sinua niin paljon. Ja minä olen ollut niin tietoinen epäonnistumisistani. Anna 

minulle anteeksi ja anna minulle oikea mieliala, etten tuottaisi Sinulle pettymystä. Minun pääni oli 

alhaalla ja olin juuri lopettanut ehtoollisen kaikkine rukouksineen, ja tunsin olevani niin allapäin, 

niin allapäin. Minussa ei ole enää elämää ja Jumala on hylännyt minut. 

Jeesus keskeytti… ” Mutta eihän asia ole niin, Clare. Ja sinähän tiedät paremmin. Ymmärrätkö 

sinä? Minä haluan teidän kaikkien ymmärtävän… Taivas itkee. Clare, ei se ole vain sinä; kaikki 

Taivaassa ja sinä olet osa sitä. Ne, jotka on läheisesti kudottu Minun sydämeeni, ovat itkemässä ja 

kantavat tätä syvällistä surumielisyyttä, koska aika kääntymässä loppua kohti. Ja emme ole vielä 

kuulleet mitään Isältä. ”   

” Tiedätkö, Clare. Lisää rukouksia tarvitaan, ei vain sinulta, vaan jokaiselta. Täytyy olla suurempi 

tietoisuus, syvällisempi rukous. Mutta asiat menevät tavallista rataansa; ihmiset ” menevät 

naimisiin ja annetaan avioliittoon. ” Clare, tämä ei ole vain sinun mielikuvitustasi. ” 

( Clare ) Minä olin alkamassa ajatella että se olisi, koska Hän ei koskaan anna tällaista negatiivista 

viestiä kuin tämä.   

( Jeesus ) ” Minä olen tässä. Ja tämä on hyvin tärkeää. Molempia, sekä sinun ymmärtää että 

kommunikoida. Naimisiinmeno ja avioliittoon luovuttaminen, talojen, autojen, maan, kaivojen 

ostot. Asioita. Kaikki ovat kiireisiä. Kiireisenä saamaan arvosanojaan, parantaen kohtaloaan, pitäen 

perheestä huolta, etsien uusia uhkayrityksiä. Elokuvia tehdään, lauluja kirjoitetaan – ja elämä 

etenee kuin mitään ei koskaan tulisi tapahtumaan. Koskaan. Ja tiedätkö, kuinka kauan tätä on 

jatkunut? ” 

( Clare ) Ja minä ajattelin sitä hetken ajan, Ja ajattelin, että ” No, olin vasta myöhemmin kristitty. 

Mutta ehkä 70-luvulla? Minä en ollut kristitty silloin. ”  

( Jeesus ) ” Ei. 20-luvulta asti - 1920. Elämä on edennyt kuin maailma ei koskaan tulisi loppumaan. 

Mutta sitten tuli Sota. Ja tiedätkö miksi tämä sallittiin? Koska miehet ja naiset siirtyivät epäsiveästä 

moraalisesti likaiseen ja taantuneeseen. Ja Minun äitini varoitti heitä, eikö varoittanutkin? 

Fatimassa, hän kertoi heille, että ensimmäinen maailmansota loppuisi pian, mutta jos ihmiset eivät 

muuttuisi, toinen, kauheampi alkaisi. Hän kertoi heille, että Minua suuresti loukkasi pukeutumisen 

tyyli ja säädyllisyyden puute. ”  

” Seikka, jonka Minä haluan tässä tuoda esille, Minun rakkaani, on että jossain vaiheessa Isän 

täytyy sanoa, ” Tarpeeksi! ” On ollut niin monia läheltä piti-tilanteita. 50-luvulla, 60-luvulla, 70-

luvulla, ja niin edelleen. Mutta joka kerta, Hän nosti Hänen Pyhän Kätensä Taivaasta ja sanoi, ” 

Seis! Me annamme lisää aikaa. ” Ja joka kerta, tulokset ovat olleet hyvin samanlaiset: jokainen, 

joka tiesi kuinka läheisiä me olimme, päästi syvän helpotuksen huokauksen. Sitten elämä jatkui… 

kuten tavallisesti. Nyt, Minä en sano, etteikö kukaan rukoile. Päinvastoin, nyt rukoilee enemmän 

kuin ennen. Joka päivä, paha turpoaa kuin nousuvesi ja vain teidän rukouksenne pystyttävät 

merivallin pysäyttämään sen. ” 

 ” Mutta nyt me tulemme harhautusten ja viihteen aikakaudelle. Luuletko, että Saatana on tyhmä? 

Hän tietää parhaan ajan hyökätä Maapallolla olevan Jumalan valtakunnan kimppuun. Hän tietää, 

että teidän mielenne on jossain muualla, teidän huomionne on jossain muualla. Ette ole enää 
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huolellisia ja tarkkaavaisia. On hilpeyttä ja huomio on kiinnittynyt muualle. Shoppailu. Matkoja 

katsomaan sukulaisia. Ihmisten mielissä tämä on kaikkein vähiten todennäköinen aika ajatella 

tragediaa ja Taivaaseennostoa. Ja mikä olisikaan täydellisin aika iskeä? ”  

” Koska ilmassa on vielä jännitystä vaalien vuoksi, jotkut ovat vielä asemissa rukoilemassa erittäin 

voimakkaasti. Se mitä te tunnette, ei koske vain teitä. Tämä koskee koko maailmaa, ja vain hyvin 

harvat ymmärtävät, minkä kanssa ovat tekemisissä. Pikemminkin, he lääkitsevät itseään viihteelle, 

shoppailemalla, seksillä ja huumeilla. ”  

” Isä ei ole vielä päättänyt. Mutta ymmärtäkää… Hän on antanut Armoa niin monta kertaa ja asiat 

jatkavat heikkenemistään… milloin Hän tulee vetämään rajan? ”   

( Clare ) Juuri sen jälkeen kun lopettelin sen, Ezekiel kutsui minua tulemaan puhumaan hänen 

kanssaan. Minusta se näytti vakavalta. Kun kävelin huoneeseen, hän oli kalpea ja hänen kasvonsa 

olivat vääristyneet stressistä ja tuskasta. Ja Herra oli puhunut hänelle. Hän sanoi… 

( Jeesus ) ” Monia kutsutaan, harvat ovat valittuja ja vielä harvemmat vastaavat. ” 

 ( Clare ) Herra kommunikoi Hänen tuskaansa hänelle ja mitä Hänen Isänsä kävi läpi. Niin moni on 

kutsuttu Herran rinnalle rukoukseen ja uurastukseen ja harvat saapuvat paikalle. Maailma on taas 

vienyt heidän huomionsa. Sitten kerroin Ezekielille, mitä olin juuri kuullut Jeesukselta. Ja me 

molemmat vain istuimme – kuolemansairaina maailman tilasta ja siitä mikä on väijymässä. ”  

Ezekiel sanoi… ” Minä tunnen sen syvästi, niin syvästi sielussani. Sen täytyy olla samanlaista, mitä 

ihminen tuntee, kun puoliso kuolee. ” 

 ( Clare ) Ja minä ymmärsin… se on osittain sitä mitä minä olen käynyt läpi koko viikon. Se on ollut 

puuduttavaa kuivuutta hengessäni, aivan kuin olisin ollut erotettuna Jumalasta, ja syöstynä 

pimeyteen. Mutta minua ei oltu syösty. Tunsin jopa enemmän yhdistyneeksi Häneen ja tunsin 

kärsimyksen ja tuskan joka sielusta, joka torjui Hänen kutsunsa, ja oli mennyt menojaan. 

( Jeesus ) ” Clare, Minun kallisarvoiseni. Sinä tiedät, että Minä en ole hetkeksikään hyljännyt sinua. 

Sinä olet ollut niin yhdistynyt Minuun, että sydämesi oli sairas, kun ajattelit edes tehneesi jotakin 

väärin. Rakastettu, sinä et ole tehnyt mitään väärin. Sinä olet vastannut kaikesta sydämestäsi 

Minulle ja annettuihin armoihin – parhaan kykysi mukaan. Sinä tunsit Minun Henkeni 

lohduttomuuden heistä, joiden pitäisi olla polvillaan rukoilemassa juuri nyt, mutta ovat ottamassa 

rennosti ja tekemässä ostoslistoja. Tehtävälistoja… joissa ei ole varattu rukousaikaa heille. He ovat 

kiireesti järjestämässä aikaa elämän nautinnoille – ymmärtämättä elämäämme aikaa ja kuinka 

erittäin lähellä jyrkännettä me olemme. ”  

( Clare ) Sydänasukkaat, minä en voi osoittaa sormella ketään, koska olen ollut tähän itse niin 

syyllinen. 

( Jeesus ) ” Kyllä. kyllä, Minä tiedän oikein hyvin – me olemme olleet tässä tilanteessa ennenkin… 

Ja mitään ei tapahtunut – siis, miksi huolehtia nyt? Minä kerron teille miksi. Koska teiltä loppuvat 

vaihtoehdot. Armot. Ajan pidennykset. Koska te ette rukoile tarpeeksi vakavasti, vakavia asioita 

lipuu ohitsenne ilman, että hyödynnätte niitä, ja tulevat teille yllätyksenä. ”  

” Jotkut teistä tulevat  menettämään henkensä, ennen kuin ehditte silmää räpäyttää. Jotkut teistä 

tulevat olemaan niin hämmentyneitä tapahtuneen yhtäkkisyydestä, että ette ehdi edes panikoida; 

kaikki tulee osaltanne olemaan ohi välittömästi. ” 
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 ” Oletteko valmiita, Lapset? Oletteko tutkailleet sisintänne Pyhän Hengen kanssa ja katuneet 

tuhlattua aikaa? Tuhlattua rahaa? Välinpitämättömyyttä veljenne kärsimystä kohtaan? 

Kovasydämisyyttänne henkisessä ahdingossa olevaa sielua kohtaan? Oletteko astuneet esiin 

viemään sanomaani heille vai oletteko kävelleet tiehenne? Oletteko antaneet kaiken, mitä olette 

pystyneet lievittääksenne toisten ahdinkoa? ”  

” Minä itken, ja Taivas itkee, koska me näemme, kuinka kovin valmistautumaton ihmiskunta on 

pian tuleviin tapahtumiin. Me näemme ne teistä, joita ei tulla ottamaan Taivaaseen. Me näemme 

ne teistä, jotka ette välittäneet muista, ja nyt teillä ei ole ketään teistä huolehtimassa 

epätoivossanne. Te ette ole valmiita. Ja Minä rukoilen teidän puolestanne. Minä pyydän Isältä lisää 

aikaa ja lisää armoa. ”  

” Mutta Isä on antanut teille lisää aikaa lisää lykkäystä ja lisää armoa. Hän on, useita tusinoita 

kertoja, pelastanut teidät tuhoutumiselta, Lapset. Hän on lähettänyt Hänen parhaat puutarhurinsa 

kaivelemaan lähelläsi ja lannoittamaan sinua, että sinä olisit halkeamaisillaan hedelmää määrätyllä 

hetkellä. Mutta silti, niin monet näistä hedelmätarhan puista ovat hedelmättömiä. Tai niissä on 

vain muutama hedelmä. Tai niissä on mätiä hedelmiä, koska heitä viehätti elämänsä ajan 

arvostella muita ja hajottaa laumaa. ”  

” Kyllä, kyllä, Minä näen kaiken sen ja enemmänkin. Paljon enemmän puhuttavaksi… Kuitenkin 

Minä siltikin pudottaudun polvilleni ja pyydän armoa. Minä silti elättelen toiveita, että enemmän 

teitä herää. Huolimatta siitä kyykäärmeen myrkystä, jota te juotte valtavirtamediasta ja levitätte. 

Siitä huolimatta, ylläpidän toivon sädettä teille. ”  

” Tiedättekö te, miksi te olette niin tietämättömiä, mitä teidän kansakunnallenne on tapahtunut, 

miksi te olette niin tietämättömiä totuudesta? Koska te ajelehditte status quon, nykytilanteen, 

mukana. Ei vain politiikassa, vaan myös kirkossa. Se mitä paheksuttiin, sen te tukahdutitte. Kaikki 

mitä ylistettiin, sitä tekin ylistitte. Ette menneet syvemmälle, vaan mieluummin pysyitte 

mukavuusalueellenne. ”  

” No niin, te olette panetelleet syyttömiä, ja pysytelleet pimennossa niiden virkaan valittujen 

todellisesta luonteesta. He olivat kaikki näyttelijöitä, käsikirjoitettuja ja joita hämäräperäiset 

maailman johtajat ovat johdattaneet ympäriinsä nenärenkaassa. Ja koska te olette tehneet tämän, 

te olette tukemassa pahoin tekijöitä ja olette panettelemassa heitä, joita Minun Isäni on asettanut 

virkoihinsa. Ja Hänen närkästyksensä on pursuamassa yli ja vain vaivoin saa pidetyksi sisällään. ”  

” Kuitenkin Minä pudottaudun polvilleni teidän puolestanne. ” Ehkä, vain vähän aikaa lisää… ja he 

tulevat näkemään, Isä? Vain vähän lisää aikaa? ” Mutta aika on loppumassa, Minun Ihmiseni. Aika 

on tulossa seisokille, kun Kuilu tulee aukeamaan ja vallan ohjakset palautuvat ilkeille. Teillä on vain 

hyvin vähän aikaa asettaa itsenne oikeudenmukaisten kannalle ja sanoutua irti ilkeistä. Välitättekö 

te? Haluatteko te tietää totuuden? Onko teillä aikaa totuudelle? Vai menettekö mukana sokeasti 

heidän mukana, ketkä vievät teidät tuhoon? ”  

” Minä tahdon teidän näkevän, Minun Ihmiseni. Minä haluan teidän ottavan vastuuta. Minä 

haluan teidän välittävän… Pyydän, välittäkää. Pyydän… Herätkää ja katsokaa – te ja maailma olette 

tuhon kynnyksellä. Ottakaa Minun sanani sydämeenne. Tietäkää, että Minun Isäni ei enää kiistele 

kanssanne valinnastanne olla sokeita sille mitä ympärillänne on meneillään. Saatana on heittänyt 

verkkonsa ja te olette uimassa siihen. Tuletteko te heräämään ajoissa? Verkko on sulkeutumassa 

ympärillänne, Minun Ihmiseni! Tuletteko te pääsemään pakoon? ”  
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” Minä pudottaudun polvilleni ja rukoilen teidän puolestanne. Minä en halua, että kukaan 

tuhoutuisi tai käyvän läpi sitä mihin tämä maailma on menossa. Minä haluan ottaa teidät Minun 

mukaani Taivaaseen. Minä en halua jättää ketään jälkeen. Se ei ole Minun valintani; se on teidän 

valintanne, kelpuutetaanko teidät vai hylätään Taivaaseennostossa. Se ei ole enää Minun 

vallassani. Minä pysyn polvillani, kunnes te palaatte Minun luokseni. ” 

 

 

659. Jeesus sanoo… Te olette saaneet hieman lisää Aikaa,  

käyttäkää se Minun Valtakuntaani 

 
TEILLE ON ANNETTU VÄHÄN LISÄÄ AIKAA… KÄYTTÄKÄÄ SE MINUN VALTAKUNTAANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Lokakuuta, 2018. 

( Clare ) Herra, Sinun Armosi, Armollisuutesi ja Anteliaisuutesi ovat käsityskyvyn ulkopuolella. 

Pyydän, auta meitä vastaamaan tähän mahdollisuuteen, että Sinun Valtakuntasi Maapallolla 

kasvaisi… Amen. 

Rakkaat Sydänasukkaat, minä haluan antaa teille päivityksen siitä, missä uskon meidän olevan 

juuri nyt. Ensiksikin, Herra on kuullut meidän rukoilu uurastuksemme ja jopa ottanut vastaan 

meidän Simonin ristimme. Herra on poistanut Ezekielin ristin toistaiseksi ja hän on jalkeilla ja 

työskentelee musiikin ja kirjoittamisen parissa. Ja vaikka Hän ei ole keskustellut vielä minun 

kanssani, minun vakaa tuntemukseni on, että meille on annettu lisää aikaa… Mutta en usko, että 

se on helppoa aikaa. Pikemminkin, minä uskon, että meidät kutsutaan rukoilemaan ja olemaan 

varuillamme. Ja minä ajattelin… ” Tiedätkö? Minä haluaisin kuulla sinusta juuri nyt, Herra. ” Siispä 

minä kysyin Häneltä, ” Jeesus, pyydän, voisitko Sinä puhua meille? ”  

Jeesus aloitti… ” Sinä olet käyttänyt erottelukykyä oikein; teille on annettu lisää aikaa. Mutta tämä 

ei ole ajan peitto, kuten teillä oli aikaisemmin. Pikemminkin, tämä on erittäin ehdollista aikaa, joka 

vaatii jatkuvaa valppautta ja tottelevaisia vastauksia rukouspyyntöihin. Minä tulen laittamaan 

taakan ja surun sydämeenne, kun Minä kutsun teitä rukoukseen. Pyydän, olkaa ripeitä vastaamaan 

– se tulee olemaan erittäin tärkeää. Ja ne teistä, jotka jäävät jälkeen, tämä tulee olemaan hyvää 

harjoitusta teille. ” 

” Teille on annettu tämä aika täyttääksenne tehtävänne, Minun Morsiameni. Minä pyydän, älkää 

tuhlatko sitä maailmaan ja itsekkäisiin haluihin. Pikemminkin pitäkää mielessä pelastamattomat ja 

Minun agendani kaikkina aikoina. Minä tiedän, että monet teistä ovat hyvin ujoja ja teillä on 

vaikeaa jakaa asioita julkisesti. Mutta teillä on lukuisia mahdollisuuksia jakaa niitä Internetissä 

turvallisen välimatkan päästä teidän ja toisen sielun välillä. Minä pyydän teitä kaikkia olemaan 

tarkkailuasemissa kärsivien sielujen varalta niillä maallisilla sivustoilla, joilla käytte. ”  

” Tämä on hyvin tärkeää minulle, koska hyvin usein te olette se pelastusnaru, jonka he tarvitsevat 

ennen kuin he tekevät itsemurhan. Teidän rohkaisunne ja aika, jonka käytätte heidän kanssaan, 

voi merkitä heille ikuisuuden mittaista merkitystä. Minun sydämeni on teidän kanssanne. Minä 

suren näiden puolesta, koska he etsivät lohtua kaikista vääristä paikoista… Kuitenkin, jos te satutte 
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olemaan siinä väärässä paikassa, Minä olen sen tarkoituksella järjestänyt heidän pelastuksekseen. 

”  

” Olkaa aina herkkiä heidän menneisyydelleen. Jos heillä on ollut huonoja kokemuksia kirkossa, 

tuokaa Minut heidän luokseen heidän parhaana ystävänään, joka ymmärtää ja välittää ja jolla on 

vastaukset. Ja jolla on valta tehdä asialle jotakin! ”  

” Se on suhde, ei kirkko. Ei uskonto, jolla on merkitystä. Jos he käyvät kirkossa, ja heillä ei silti ole 

suhdetta Minun kanssani, pyydän, esitelkää se heille ja kertokaa heille Minusta: Minä odotan, että 

tulette Minun luokseni, eikä teillä ole mitään pelättävää. Kaikki maailman synnitkään eivät estäisi 

Minua haluamasta olla teidän kanssanne, sillä Minä olen anteeksiannon ja Armon Jumala. ” 

” Joillakin on ollut erittäin vaikeita elämän kokemuksia. Heille kerro Minun samansuuntaisesta 

elämästä, jossa Minut laitettiin käymään läpi pettämistä, kiduttamista ja kärsimystä ennen kuin 

Minä kuolin. Kertokaa heille, että menevät makuulle ristin päälle, ja antavat Minun ottaa kipu ja 

kärsimys heiltä pois, mitä he ovat kantaneet liian kauan aikaa. ” 

” Kertokaa heille myös, että heillä on hyvin todellinen vihollinen, joka haluaa heidän uskovan, että 

he ovat syypäitä. Se on mitä varmimmin valhe, ja Minä voin selkiyttää sen heille, jos he tulevat 

Minun luokseni sydämet särkyneinä. Ymmärrättekö, Sydänasukkaat? ”  

” Minä kutsun teitä menemään ulos maailmaan keräämään Minulle kadotetut ja särkyneet tälle 

kanavalle. Täällä he tulevat kokemaan Minun ehdotonta Rakkauttani ja anteeksiantoani, kuten 

myös sitä helppoutta, jolla Minä kaipaan kommunikoida heidän kanssaan. Heidän täytyy myös 

tietää, että Minä annan heille anteeksi ja annan heille upouuden elämänalun. Että Minä odotan 

heitä, ja heillä ei ole mitään pelättävää Minussa ja kaikki mistä riemuita. He tulevat kotiin ja saavat 

tuoreen, uuden alun. ”  

” Minä haluan heidän myös unelmoivan siitä, mitä he ovat aina halunneet, ja tietävän, että Minä 

toteutan toiveita. Että Minä annan unelmia ja autan niitä toteutumaan. Heidän täytyy myös tietää, 

että Minä loin heidät unelmien kanssa ja kykyjen, joilla toteuttaa ne. Ja kun he antavat elämänsä 

minulle, Minä ryhdyn johtamaan heitä tavoilla, joita he tarvitsevat löytääkseen täyttymyksen. ” 

” Minä toteutan täydellisen jumalallisen suunnitelman ihmisten epätäydellisten tekojen kautta, 

jokaiselle henkilölle yksilönä. Erilaisen. Yksilöllisen muihin verrattuna. Ja siksi, ei ole mitään ennalta 

valmistettua määräystä. En tee lainkaan samasta muotista valettuja kristittyjä! Jokaikinen teistä on 

NIIN ainutlaatuinen, ja tehtävät, joita annan, täyttävät heidän syvimmät tarpeet ja halut. ”  

” Jälleen, Minun Morsiameni, älkää tuhlatko tätä aikaa itseenne tai henkilökohtaisiin perhe 

askareisiin, vaan toteuttakaa kaikki, mitä Minä kutsun teitä tekemään muiden eteen. Jotkut teistä, 

joita ei olisi otettu Taivaaseennostossa, ovat juuri saaneet toisen mahdollisuuden. Käyttäkää se 

hyvin, ja teidän kohtalonne on katettu. ”  

( Clare ) Herra, voitko antaa meille minkäänlaista aikataulua, kuinka paljon aikaa meillä on 

investoida tähän? 

( Jeesus ) ” Jopa kaksi vuotta, riippuen hyvin paljon siitä, miten käytätte aikanne, mikä on 

sitoutumisenne Minuun ja mikä on rukouselämänne intohimo ja säännöllisyys. Jopa, mutta 

mahdollisesti ei yli sen. En pysty sanomaan yhtään sen täsmällisempää. Niin paljon on teistä kiinni, 

Minun Morsiameni, kuin myös maailman vastauksesta tähän uuteen evankeliointiin, jonka Minä 
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olen vapauttamassa. Niin paljon riippuu vastauksesta – sekä teidän että heidän. Minä en tule 

kiistelemään ihmisten kanssa ikuisesti. ” 

 

 

660. Jeesus sanoo…  

Kun Minut yritetään korvata ruualla, se ei koskaan tuo hyviä Tuloksia 

 
KUN MINUT YRITETÄÄN KORVATA RUUALLA, SE EI KOSKAAN TUO HYVIÄ TULOKSIA 

( Clare ) Kiitos kallisarvoinen Jeesus, kun välität niin paljon niistä asioista, jotka vaivaavat meitä. 

( Jeesus ) ” Rakas Clare, Minä tiedän, että sinä taistelet kehossasi olevan tuskien kanssa. Saanko 

Minä sanoa, että Minä aion vapauttaa sinut niistä pian? Sinä saat välähdyksiä niistä asioista, millä 

Minä aion korvata ne asiat, jotka ovat estäneet ja hidastaneet sinua. Inspiraatio luopua 

kookosmaidosta tuli Minulta, tyttäreni. Minä tiedän, kuinka surkeaksi tunnet itsesi kehossasi – ja 

sinä ja Minä molemmat tiedämme, että se tulee liiasta sokerista ja kookosmaidosta. Voinko Minä 

vaihtaa sen, pyydän? ”  

( Clare ) Minä toivon, että tekisit sen, Herra. Toivon, että tekisit.  

( Jeesus ) ” No niin, aloittakaamme. Sinä et tarvitse kaikkea sitä rasvaa ja kaikkia niitä kaloreita. Se 

mitä sinä nyt juot, on paras asia maailmassa sinulle. Poikkeuksetta. ” 

( Clare ) Ja se oli ”Naked Smoothie”(= Alaston Smoothie ), itse asiassa. Siksi niitä kutsutaan – se on 

brändin nimi: Naked.  

( Jeesus ) ” Tämä paino ongelma vaikuttaa sinun tehtävääsi. Etkö sinä halua voida paremmin, 

Clare? ” 

( Clare ) Kyllä haluan. 

( Jeesus ) ” Täytyykö sen aina koskea Minun asioitani? Enkö voi joskus puhua asioista, jotka 

vaivaavat sinun sydäntäsi ja mieltäsi? Etkö sinä huomaa, että Minä olen aina huolestunut sinusta. 

Ja se mikä vaivaa sinua, vaivaa Minua? Luuletko, että Minä olen sellainen Mestari, ajaen sinua kuin 

työhevosta välittämättä huolistasi tai ongelmistasi? ”  

” Katso, Minä vapautin sen sinusta, Rakkain, koska sinä et halua välittää sitä asennetta muille, 

haluatko? Minä välitän hyvin paljon niistä asioista, jotka vaivaavat sinua päivän aikana. ”  

” Siispä, sanottuani kaiken sen, Minä haluan kertoa Minun Sydänasukkailleni aivan saman asian. 

Minä en ole niin maailman asioihin kietoutunut, että olisin huonomuistinen asioille, jotka 

vaivaavat teitä päivän aikana. Minä haluan teidän tuovan ne Minulle Minun ratkaistavakseni. Minä 

haluan teidän tietävän, että Minä olen aivan teidän vierellänne, huolestunut teidän huolistanne ja 

jopa tehden varauksen vapauttaa teidät niistä. ” 

” Mutta te ette koskaan pyydä Minulta! Pyydättekö nyt Minulta? Tuletteko Minun luokseni 

asioiden kanssa, jotka tiedätte olevan teidän syytänne, mutta olette liian nolostuneita ottamaan 

asiat esille? ”  
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” Minä en aio raivota teille niistä. Minä sanon korkeintaan ” Minä tiedän. Niin paljon kookosmaitoa 

ei ollutkaan niin hyvä ajatus loppujen lopuksi, huh? ” 

” Ja miksi Minä olen niin hellä kanssasi? Koska Minä jo tiedän kuinka pahalta sinusta tuntuu ja 

Minä en varmasti halua lisätä sitä. Se saisi sinut vain etsimään tätä pahaa tapaa jopa enemmän – 

saadaksesi lievitystä. ”  

( Clare ) Okei… siis nyt, Minun täytyy tehdä tunnustus, rakas perhe. Hyvän matkaa kaksi tai kolme 

vuotta sitten, Herra varoitti minua minun kookosmaidon kulutuksesta. Nyt, minä en puhu tässä 

siitä vetisestä tavarasta. Voi, eiiii… On olemassa brändi nimeltä Chacoa purkki kookosmaito, joka 

on uutettu kokonaisesta kookoksesta. Se on mehustettu siitä suoraan. Jos teillä on koskaan ollut 

sen merkkistä kookosmaitoa, te täysin ymmärrätte, kuinka koukuttavaa se on. Joka tapauksessa, 

siihen aikaan – en muista, että oliko se minun enkelini, Herra, vai pyhimys Pilveltä… Mutta minä 

kaadoin sitä tehosekoittajaan ja ajattelin, ” Siinä varmasti on paljon kaloreita… ja kolesterolia. ” 

Ja se ajatus vain roikkui ilmassa, kun kuulin äänen edessäni oikealla sanovan… ” Oletko varma, että 

haluat jatkaa tämän tekemistä? Sinähän tiedät, että sinä tulet lihomaan siitä. ” Ja päinvastoin 

kaikkea hyvää järkeä ja tottelevaisuutta, ajatellen etten löytäisi korvaajaa kuitenkaan, minä 

sanoin… ”KYLLÄ”. Aika vakaasti, voisin lisätä. Hiukan uhmakkaasti. ” Kyllä. Kyllä, minä haluan. ” 

Minä näen sen nyt: kapinaa, itsepäisyyttä ja ylpeyttä, aivan avoimesti – mässäilyn ohella. Siispä, 

tietäen synnillisen asenteeni, minä olen ollut haluton tulemaan luoksesi, Jeesus… No niin myös, 

minä silti pidän juomistani. Mutta minä en pidä lihavuudesta. Kiitos Sinulle tämän tuomisesta 

päätökseen.  

( Jeesus ) ” Lapset, lapset, te kannatte niin paljon omilla hartioillanne sellaista, mikä teidän olisi 

pitänyt vapauttaa Minulle vuosia sitten. Teidän olisi pitänyt tulla Minun tyköni, etsien ratkaisua, 

kun ongelma alkoi. Siihen aikaan, Minä olisin työskennellyt kanssasi. Mutta sinä olit kehittänyt 

tavan, joka ei ollut hyvä sinulle, mutta se toi jonkinlaista lievitystä. Etkä sinä ollut halukas 

luopumaan siitä. Siispä se meni pahemmaksi ja pahemmaksi ja pahemmaksi. ”  

” Nyt teidän kärsivällisyytenne on lopussa. Te haluatte epätoivoisesti ratkaisua. Minä toivon, että 

voisin napsauttaa Sormiani ja saada se kaikki katoamaan, mutta osa oppimis- ja 

kypsymisprosessistanne on sidottu ongelman työstämiseen ratkaisuun asti. Minä haluan nähdä 

teidät vahvempina, ja vain kova työ Minun armoni kanssa tulee kehittämään sen sinussa. ”   

” Siispä, sinulle, Clare. Selvästi olet hyvän 50 paunaa (= pauna, naula= n.454 grammaa) 

ylipainoinen ja Minä haluan muuttaa sen. Ja Minä tulen auttamaan sinua. Siispä, aloittakaamme 

tänään. Ei enää kookosmaito juomia, ei enää maistuvia sokerisia koukutuksia. Me aiomme tehdä 

jotakin uutta ja erilaista, jos mennään vanhoihin päiviin, jolloin olit paljon järkevämpi syömisen ja 

paastoamisen kanssa. ” 

” On muuten paljon vaikeampaa paastota, kun olet ylipainoinen. Sinä raahaat mukanasi 50 paunaa 

painoa, joka vaatii enemmän kaloreita tullakseen kannetuksi, joten vakiinnut paheelliseen 

kierteeseen. Minä haluan sinun kuuntelevan minun ääntäni omassatunnossasi, kun Minä puhun 

sinulle. ” 

” Ja se Tiramisu pakastimessa? Anna se pois. Se on valtava houkutus. Sinun täytyy kohdata 

synnilliset talossa olevat tilanteet alusta alkaen. ”  
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” Tiedätkö, että Saatana iloitsee siitä? Voi, kyllä, hän on niin iloinen, kun näkee sinun 

nautiskelevan. Se tarkoittaa jalansijaa syyllisyydentunnolle… ” Sinun rukouksesi eivät ole vahvoja 

nyt – sinä olet nautiskellut ” ja ” Hyvä! Sinä tulet lihomaan. Voi, eikö tuo kakku olekin kuin toisesta 

maailmasta? Eikö se saakin sinut tuntemaan itsesi paremmaksi? Sinä työskentelit niin kovasti ja 

olet kärsinyt niin pitkään, sinä ansaitset sen. ”  

” Sitten hän tulee takaisin ja sanoo, ” Sinä petit Herran. Sinun rukouksesi ovat heikkoja ja 

säälittäviä ja sinulla on niin monia, jotka luottavat sinuun – sinun pitäisi hävetä itseäsi. Katso 

kuinka lihava olet! Kuinka aiot päästä siitä eroon?? Et sinä pääse. Sinä tulet vain kuluttamaan 

polvesi loppuun ja kävelemään ympäriinsä kumarassa kuin vanha nainen. Ja sinä huijasit köyhiä! 

Heillä ei ole varaa tuollaiseen ruokaan – sinä olet varastanut heiltä!! Sinun ei pitäisi olla 

seurakunnassa… sinä olet lihava, ruma ja epärehellinen. Etkö tiedä, että seurakunta on vain 

kauniita ihmisiä varten, joilla on kaikki kunnossa? ”  

” Ja se jatkuu ja jatkuu. Clare, Saatana ei tule koskaan lopettamaan tuomitsevia ajatuksia, ja se saa 

sinut juoksemaan kaloripitoisia herkkuja kohti saadaksesi romahtaneen verensokerin nousemaan 

takaisin ylös. ”  

” Itsekontrolli on yksi Hengen hedelmistä, Rakkain. Sinä olet onnistunut siinä suurimman osan 

elämääsi itsekontrollilla; sinä voit saattaa sen loppuun myös sillä tavoin yhtä hyvin, ja erityisesti 

koska Minä olen kanssasi. ”  

” Rakkaat, jos ruokaa etsitään tyydytyksen tai viihteen lähteeksi, se on mässäilyä. Kyllä, 

kutsukaamme sitä siksi mitä se on. Se ei tarkoita, ettettekö voi juhlia silloin tällöin. Mutta jos 

sellaiset ajatukset valtaavat mielen, se on hyvin ala-arvoinen tapa elää. ”  

” Etsikää Minua. Nautiskelkaa Minusta ennen kaikkea. Ja kun löydätte Minut, te tulette olemaan 

niin ilon täyttämiä, että ruoka menettää merkityksensä, paitsi että se toimittaa kehollenne 

polttoainetta. Tämä on ihanteellinen olotila teille; se tulee tuomaan teille suurimman 

lohdutuksen. ”  

” Kun minut yritetään korvata ruualla, se ei koskaan tuo hyviä tuloksia. Se Jumalan muotoinen 

paikka sisällänne on tarkoitettu olemaan teidän ainoa lohdun lähde tällä Maapallolla. Mutta 

harvoin minun Ihmiseni tietävät tätä. Pikemminkin he sekoittavat maailman nautintoja 

rukoukseen ja toveruuteen Minun kanssani ja siten heikentävät läheisen rukouksen vaikutuksia – 

laimentamalla sen lihan nautinnoilla. ” 

” Aivan kuten Nehemian miehet, teidän täytyy pitää miekka toisessa kädessä ja työ toisessa. 

Minun Morsianten täytyy saapua taisteluun päivittäin ja paholaiset ovat hyvin taitavia opettamaan 

teitä hidastelemaan ja pehmoilemaan, hemmottelemaan itseänne. He tekevät teistä pehmeitä 

omaksi hyödykseen. ”  

” Mutta Minä opetan teille paremman tavan. Tukeutukaa Minuun lohtua saadaksenne. Juoskaa 

Minun luo, kun lankeatte tai kun joku kamppaa teidät. Minä olen paikalla avoimin käsivarsin, 

parantaen ja auttaen teitä pääsemään yli itsesäälistä ja nautiskelusta. Vihollinen on luonut 

pyörteen: itsesääli saa teidät pitämään asianne itsellänne ja hukkumaan niihin. Mutta Minä opetan 

teidät nousemaan takaisin ylös, parannetulla sydämellä ja jatkamaan pelissä. Siispä, näettekö, se 

on hyvin heidän etujen mukaista nähdä teidän lankeavan matkalla. ”   
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” Minun rakkaat; Minun kauniit Morsiameni. Näettekö? On vielä matkaa kuljettavana ennen kuin 

Minä voin ottaa teidät Taivaaseen. Siispä, Minä tulen korjaamaan jotkut asiat, jotka ovat olleet 

teille taakkana ja asiat, jotka ovat verottaneet teidän iloisuuttanne ja tyydytystä hyvin tehdystä 

työstä. Minä haluan teidän kaikkien kutsuvan Minua, tästä päivästä alkaen, auttamaan teitä 

pääsemään yli pahoista tavoista, joiden kanssa olette painiskelleet. ”  

” minä tulen olemaan teidän kanssanne uudella tavalla ja auttamaan jalkanne takaisin polulle. 

Tavalla, joka tekee teistä myös vahvemman ja kyvykkäämmän tehtäviinne. Niin monet teistä ovat 

tunteneet olonsa kukistetuiksi, kukistamattoman paheen takia. No niin, tänään Minä haluan 

kääntää sen teidän eduksenne. Tulkaa Minun tyköni. Katukaa laiskuuttanne ja pyytäkää Minun 

apuani. Minä tulen varmasti antamaan sen teille. ” 

” Minä olen teidän kanssanne vapauttamassa teidät ja saan sielunne kukoistamaan Valtakunnan 

hyväksi. ” 

 

 

661. Jeesus sanoo… Uudista Henkesi Minussa. Tule, älä hukkaa minuuttiakaan 

 
UUDISTA HENKESI MINUSSA… TULE & ÄLÄ HUKKAA MINUUTTIAKAAN 

( Clare ) Herra, kun lähteemme kuivuvat, Sinä yksin olet kaiken tarvitsemamme ehtymätön lähde. 

Kiitos Sinulle kutsusta ammentaa Sinun olemuksestasi. Amen.   

Jeesus aloitti… ” Me tulemme tekemään tämän. Me tulemme onnistumaan. Sinun täytyy 

ammentaa voimasi ja vahvuutesi Minulta. Juuri tästä näin, Minun sydämestäni. Ylistä ja imeytä 

Minua itseesi, Clare! Täytä itsesi Minulla. Olkoon loppumaton Minun vahvuuteni imeytyminen 

sinulle saattaaksesi loppuun tehtäväsi. Olkoon loppumaton Minun Rakkauteni virta, joka kertoo 

sinulle, että olet oikealla tiellä. Ja anna sen Rakkauden valloittaa sinut ja läikkyä yli lauluihin, 

tuodakseen Minun Morsiameni Kotiin Minun luokseni. ”  

” Todellakin. Jos juot täyden kupin Minun Rakkauttani joka päivä, sinulla tulee olemaan se mitä 

tarvitset päättääksesi kaiken, mitä on tehtävänä. Jos jätät tämän ajan väliin, sinä tulet heikoksi ja 

hinteläksi, kuten olet itsesi tuntenut viime aikoina. On mahdollista ammentaa kaikki tarvitsemasi 

energia ja voima Minulta. Minä olen tehnyt tämän mahdolliseksi kaikille, jotka ovat syvästi 

omistautuneita täyttämään tehtävänsä Maapallolla. Loppumaton määrä vahvuutta, inspiraatiota 

ja rakkautta. ”  

( Clare ) Herra, minä vain tunnen itseni niin lannistuneeksi, koska kun istun pianon ääreen, niin 

minä olen niin huonovointinen, koska en ole harjoitellut. Pyydän, voitko auttaa minua sen kanssa? 

( Jeesus ) ” Sinun työsi ei ole helppo, mutta en kutsunut sinua tekemään sitä ilman Minun 

voiteluani ja vahvuuttani. Sinä luotat liikaa omaan voimaasi. Unohda se mitä sinulla on tai ei ole! 

Sinun varastosi on pohjasakkaa. Pikemminkin, uppoudu Minuun ja imeytä Minun varastostani 

energiaa, inspiraatiota, rakkautta, kestävyyttä – koska Minulla varmasti on enemmän kuin 

tarpeeksi Minun olemuksessani täyttämään kaikki tarpeet. Mutta sinä unohdat kysyä, Pikkuinen… 
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” Sinä odotat liian kauan ennen kuin kysyt. Kysy säännöllisesti; jatkuvasti. Pysy sitoutuneena ja 

keskittyneenä Minuun ja sinulla tulee olemaan enemmän kuin tarpeeksi. Enemmän kuin tarpeeksi. 

Ja kyllä, noudata Minun toimintaohjeitani uimisesta ja liikunnasta. ” 

( Clare ) Se meni mieleni läpi, kun Hän sanoi sen. Minä olen laiska joskus… 

( Jeesus ) ” Sydänasukkaat, mitä Claren elämässä on kahden viime viikon aikana tapahtunut, siinä 

on tarpeeksi kaataa kenet tahansa. Mutta teidän rukoustenne ja uskollisuutenne takia, hän on 

toipumassa – hän ja hänen Tiiminsä jäsenet. Mutta minä sanon teille kaikille… tämä lähde 

tarvitsee jatkuvaa rukousta pitääkseen Elävät Vedet virtaamassa syvältä. Siispä, minä pyydän teitä 

uskollisesti rukoilemaan hänen ja tiimin puolesta. ” 

” Vihollinen on suunnitellut monia, monia kiertomatkoja ja huomion kääntämisiä muihin asioihin, 

hyökkäyksiä ja tilanteita, jotka eivät ole hänen kontrolloitavissaan. Mutta teidän rukouksenne 

hänen puolestaan ovat neutraloineet paljon kivusta, jota he toivoivat tuottavansa. Ja tässä hän on, 

yhä pystyssä, Minä olen antanut hänelle suuren määrän apua ja armoa. Olkoon se oppiläksynä 

teille kaikille. Minä voin viedä teidät kaikenlaisten vihollisen suunnittelemien hyökkäysten läpi, kun 

on välttämätöntä. Pitäkää sydämenne ja mielenne puhtaina pahoista ajatuksista ja kostosta ja 

tuomitsemisesta. Tätä vihollinen yrittää käyttää erottaakseen teidät Minusta omissa mielissänne ja 

sydämissänne. ” 

 

” Ja te tiedätte, kuinka Minä inhoan tuomitsemista! Se on ansa, jolla sielut riisutaan kaikesta ja 

jätetään heidät vararikkoon. Siispä, älkää vastatko samalla mitalla tai ajatelko rangaistus ajatuksia. 

Pikemminkin, rukoilkaa näiden ihmisten puolesta, ketkä ovat olleet epäreiluja ja 

epäoikeudenmukaisia teitä kohtaan. Aivan kaikkein viimeisin asia, mitä Saatana haluaa, on että 

saattaisitte loppuun tehtävänne tällä Maapallolla. Sen takia, hän lähestyy teitä lukuisista suunnista 

varastaakseen energianne, teidän elämän olemuksenne ja jättäen teidät alastomiksi ja 

vertavaluviksi tielle. Mitä tahansa hän teille tekeekin, muistakaa… että tähän liittyneet ihmiset 

eivät tätä tehneet niinkään paljon kuin vihollinen, joka heitä käyttää hyväkseen, heidän tietämättä, 

tuhotakseen pimeyden valtakunnan vastustajat. ” 

” Teidän uskollisuutenne Clarea ja tätä Kanavaa kohtaan, ja hänen seuraamisensa tänne maailman 

salaiseen nurkkaan – teidän uskollisuutenne mahdollistaa Minulle käyttää häntä tuomaan teille 

Minun Valtakuntani kallisarvoisia lahjoja. Monia uskollisuuden testejä on ollut Minua ja tätä 

Kanavaa kohtaan ja ne teistä, jotka ovat jääneet jäljelle, heidät Minä tulen palkitsemaan yli kaiken 

kuviteltavissa olevan. Ja syy on se, että te olette olleet uskollisia pienissä asioissa – ja sen tähden 

Minä suihkutan teidät isommilla asioilla. Tämä on laki Minun Valtakunnassani: olkaa uskollisia 

pienissä, niin isommat asiat uskotaan haltuunne. ”  

” Sinun maasi, juuri nyt, jatkaa sekasorrossa. Vaikka oleellisia muutoksia on tekeillä, tämä on silti 

pimeä päivä Amerikan historiassa. Läpimurtoja on tulossa, mutta ei ilman vaikeuksia. Rukoilkaa 

aina kansakuntanne puolesta, rakkaat. Rukoilkaa että hyvä tahto voittaa pahuuden, joka hallitsee 

tätä maata syvemmällä kuin voitte edes kuvitellakaan. Jos pystyisitte näkemään nyt sen 

hämmästyttävän pahan, joka hallitsee tätä Maapalloa ja tätä kansakuntaa, teidän aivonne 

ylikuormittuisivat ja te olisitte täysin ällikällä lyötyjä, että Maapallo on vielä täällä; ja että tämä 

kansakunta on vielä täällä. ” 
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” Mutta sitten, jos voisitte nähdä hyvän voimat, jotka ovat paljon mahtavampia – enkelit ja 

pyhimykset ja kaikki teistä, jotka ette ole nukuksissa – te ymmärtäisitte, että on Toivoa, ja että 

suuremman hyvän parhaaksi, Minä olen antanut lisää Aikaa. Kuitenkin, Minun Isääni kipeästi 

houkuttaa huudahtaa…  ”Tarpeeksi!” Teidän tahtonne tehdä hyvää, rukoilla, on saanut aikaan, että 

Hänen sydämensä on pehmennyt tuomion tuomisessa alas. Jos te jatkatte tässä asennossa, me 

tulemme mitä todennäköisemmin näkemään parantumista. Ja muistakaa… niin kuin Amerikalla 

menee, niin menee myös maailmalla. ” 

” Minä tiedän, että monet teistä ovat tehneet työtä uupumukseen asti. Sitten senkin yli, varastoilla 

– ja te olette aivan varastojenne pohjalla… henkisten, tunteellisten ja fyysisten. Ja siksi Minä 

kerron teille, että Minun Sydämessäni on loppumaton voiman tarjonta. Te olette Sydänasukkaita, 

ja Minä haluan nähdä teidän käyttävän tätä voimaa. Vain pyytäkää, Minun rakkaat, ja sitten 

oleilkaa Minussa ylistyksessä ja Minä tulen täyttämään teidät ylitsevuotaviksi. Kun teen tämän, 

Minä en kuitenkaan halua nähdä sitä haaskattavan henkilökohtaisiin askareisiin. Minä haluan 

teidän vartioivan sitä ja käyttävän sitä vain Valtakunnan rakentamiseen. Jolle on paljon annettu, 

siltä tullaan paljon vaatimaan. ”  

” Siis, tulkaa. Pyrkikää Minun lähelleni. Uudistakaa henkenne Minussa, voimanne ja inspiraationne 

kestävyydellä hillittynä. Te tarvitsette tätä epätoivoisesti kestääksenne. Tulkaa ja pyytäkää tätä, 

sitten käyttäkää armoja uskollisesti ja te tulette näkemään, kuinka suuri teidän Jumalanne on 

teissä. Tulkaa. Älkää tuhlatko enää minuuttiakaan. ” 

” Tulkaa, uikaa Minun sydämeeni. Istukaa minun jaloissani. Levätkää Minun käsivarsillani. Palvokaa 

Minua, Minun ihmiset. Ja tämän ylistyksen kautta, me tulemme yhdeksi tavoilla, joita te ette voi 

kuvitella. Hyvin samalla tavalla kuin kun puu muuttuu kiveksi; ravinto Minun sydämessäni imeytyy 

teihin ja korvaa, joka solun, saaden sen muuttumaan rajallisesta loppumattomaan. Hajoamisesta 

ikuiseen. Jopa niin kuin puu kivettyy, koska sen ainesosat korvautuvat ravinteilla, jotka muuttavat 

sen kiveksi. Siitä huolimatta, Minä vahvistan teidän olemuksenne jokaista säiettä tässä oleskelun ja 

ylistämisen prosessissa. ”  

” Ja Pyhien Kirjoitusten lukeminen ja niissä oleskelu ovat myös elämää antavia ja uudistavia, koska 

nämä sanat tulivat Minun sydämestäni teille. Ja niissä oleskelu antaa teille suurta voimaa; 

uudistaen elämää. Mutta aina olkaa valmiita vapauttamaan ajatus uida Minun Rakkauteni 

Valtamereen, kun nostan teidät itselleni. ”  

” Kaikki nämä asiat ovat työkaluja, kuin tikkaan askelmat, jotka tuovat teidät Minun Rakkauteni 

käsittämättömään Kunniaan teitä varten. Siispä, kun viimeinen askelma on saavutettu, ja teidän 

edessänne Minä olen levittänyt Minun käsivarteni – älkää pelätkö hypätä Minun Rakkauteni 

Valtamereen, ja vapauttaa itsenne Minun Olemukseeni. Missä Minä virkistän teitä. Ja missä me 

olemme Yhtä ikuisesti. ” 
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662. Jeesus sanoo… Sinun Sisäinen Tunteesi on kykenevä  

näkemään Totuuden paljon selkeämmin kuin Mieli 

 
SISÄINEN TUNNE & SYDÄN OVAT KYKENEVIÄ NÄKEMÄÄN TOTUUDEN PALJON SELKEÄMMIN KUIN 

MIELI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Marraskuuta, 2018. 

( Clare ) Kiitos, Herra, kun teet eron niiden eri tapojen välille, joilla voimme oppia ja saada ohjausta 

kaikkein varmimmalla tavalla Sinulta. Amen. 

No niin, rakkaat. Tänä aamuna minä kuuntelin opettajaa, joka painottaa Jumalan Rakkautta ja 

kokee suurta tuskaa sen paljastamisessa, erityisesti Laulujen Laulussa. Ja kuinka todella avainasia 

se on meidän suhteessamme Häneen. Rakkaus vastaan paheksunta ja tuomitseminen. Monella 

tavalla, tämän miehen papinvirka on samanlainen kuin minun, paitsi että hän on ERITTÄIN paljon 

opiskellut ja älykäs. Ja pelkäänpä, että minä olen vain koulunsa keskeyttänyt, kuten monet teistä 

tietävätkin.   

No niin, paljon siitä mitä hän sanoi, oli samalla linjalla mitä minäkin – paitsi se mitä hän sanoi 

Taivaaseennostosta. Hän sanoi, että pahat otetaan pois eikä hyviä. Ja hän siteerasi… ”Kuten oli 

Nooan päivinä, niin tulee olemaan.” En pystynyt olemaan samaa mieltä hänen kanssaan, pääosin 

koska Herra on kertonut yhä uudelleen ja uudelleen, mitkä Hänen suunnitelmansa ovat. Siispä, 

Minä tulin Jeesuksen luo, tuntien hänen vastaväitteensä painon, kun se tuli niin hyvin kokeneelta 

opiskelleelta opettajalta. Minä sanoin, ”Herra, minä en tiedä, mitä ajatella?” 

Jeesus aloitti… ” Enkö Minä ole opettanut sinua aina menemään Lähteelle? Sinun täytyy kiinnittyä 

Minuun ja siihen, mitä Minä olen näyttänyt sinulle, kun muut tekevät ehdotuksia. Sinun täytyy 

aina tulla takaisin, syvälle, Minun sydämeeni. Jos joku ei tunnu istuvan hyvin, sinun täytyy tuoda se 

Minulle ja Minä tulen selventämään sen sinulle. ” 

” Ihmisiin luottaminen ja sisäisen todistajasi sivuuttaminen on hömpötystä. Ei väliä kuinka pätevä, 

kuinka suosittu, kuinka älykäs – aina palaa Minun luokseni, Minun Morsiameni, ja etsi Minun 

tulkintaani. ” 

( Clare ) Mutta Herra, eikö se tee minusta ahdasmielisen henkilön? Aivan kuin minä en olisi avoin 

uusille tulkinnoille?  

( Jeesus ) ” Ei, jos olet halukas alistumaan Minun viisaudelleni. Minä olen jo antanut sinulle 

viisautta Taivaiseennostoa koskien. Monilla on se sama tulkinta kuin hänellä on, mutta se ON 

väärä. Minä tulen kokoamaan Minun Valittuni, en rikollisia. Älä kaivele järkeilyä, joka johti hänet 

siihen tulkintaan. Lepää Minussa ja tiedä, että Minun sanani sinulle ovat totta. Minä en ole 

muuttanut mitään, ja hyvät tullaan ottamaan, poikkeuksena Uskon Vartijat, Jäljellejääneet. Jotka 

Minä tarkoituksellisesti jätän jälkeen. ”  

( Clare ) No niin, Herra, Minä en halua haukkua ketään. 

” Ja sinä et tee sitä, sinä yksinkertaisesti nojaat Minuun. Kukaan ei voi syyttää juorusta tai 

vääristelystä toista Sanan saarnaajaa vastaan. Sinä yksinkertaisesti pysyt siinä, mitä Minä olen 

sinulle välittänyt, ilman tuomitsemista toisia vastaan. Minä haluan sinun pitävän sinulle antamiani 

totuuksia eikä taipuvan ihmismielen mukaan. Clare, sinä toimit toisella tasolla Minun kanssani… 
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imeytetyn tiedon. Sinä tiedät jotain sydämessäsi, koska Minä vakiinnutin sen sinne. Toisen ääntä 

sinä et tule seuraamaan. ”  

” Minun lapseni, Minä haluan teidän kaikkien hautautuvan niin syvälle Minun sydämeeni, että 

Minä voin imeyttää tietoa teihin, aivan kuten Taivaassa. Aina, kun haluatte ymmärtää jotakin, 

viitatkaa Taivaaseen. Millaista se on Taivaassa? Onko siellä kielimuuria? Täytyykö odottaa, 

oppiakseen asioita? Onko siellä tuomitsemista? Onko siellä loppumatonta opiskelua universumin 

parhaissa kirjastoissa? ” 

” Vai onko siellä välitöntä tietämistä. Välitön tietäminen on imeytettyä tietoa. Kun oleskelette 

Minun kanssani Minun sydämessäni, sieltä kaikki tieto on peräisin. Ei ole tarvetta ulkoisiin valoihin, 

koska teidän sisäinen olemuksenne on täysin imeytetty valolla. Se ei tarkoita, ettettekö te voisi 

tutkailla Taivaan kirjastoja. Kaikki, mitä tulette löytämään sieltä, vahvistaa mitä Minä olen 

imeyttänyt teidän sydämeenne ja ymmärrykseenne. ” 

” Kuinka monta kertaa Minä olen kertonut sinulle, että tiedon kerääntyminen johtaa Ylpeyteen – 

mutta Armeliaisuus ylentää? Jos kuljet Minun Rakkaudessani, Minun Armeliaisuudessani, ja 

keskityt olemaan Rakkauden Lähettiläs – Minä tulen pitämään huolen, että sinulla on tarvitsemasi 

viisaus luoviaksesi ja tehdäksesi oikeat päätökset. Sisältäsi tulevat virtaamaan Elävät Vedet, jotka 

tulevat välittämään perusolemuksen, virheettömänä, koska se on ylempää annettu. ” 

” Ihmisen älykkyys on rajallinen ymmärryksessä. Ei väliä, kuinka paljon on opittu, aina on olemassa 

ihmis-tekijä. Mutta imeytetyssä Viisaudessa ei ole ihmis-tekijää; se tulee suoraan Minun 

Hengeltäni. Siksi, ilman ylpeyttä tai etuoikeutta, te voitte vastaanottaa tämän sanan nöyrästi ja 

seisoa sen takana niin kauan, kunhan se ei tee väkivaltaa Pyhille Kirjoituksille. Teidän vakuutenne, 

että tämä tulee olemaan oikein, on että te jatkuvasti oleskelette Minun Sydämessäni ja Minä 

oleskelen jatkuvasti teidän sydämessänne. Kun rikotte kumppanuuden tekemällä syntiä, tai 

vetäytymällä, tai jos ajatuksenne kääntyvät pois puhtaasta Lähteestä, sitten te olette alttiita 

virheille. ” 

” Minä en sano, että te olisitte erehtymättömiä, kun vastaanotatte viisutta, joka tulee ylempää. 

Aina on mahdollisuus, että jotain käsitetään eri tavalla, kuin mitä Minä olen sen tarkoittanut. 

Siispä, teidän täytyy jatkuvasti puhdistaa motiivinne, vapauttaa ja karsia pois niitä asioita, jotka 

ovat teidän alun perin. Koska tieto virtaa astian kautta, siihen tulee aina hieman värittämistä, joko 

kulttuurista tai kasvatuksesta, tai teidän henkilökohtaisista kiinnostuksen kohteista. Kun siirrytte 

profeetalliseen, teillä ei ole varaa olla mitään henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita. ” 

” Te tiedätte, että on totta, että mahassanne on enemmän aivosoluja kuin aivoissanne? Toisin 

sanoen, sisäinen tunne on kyvykäs näkemään Totuuden paljon selkeämmin kuin mieli. Myös sydän 

on lähellä, ja sen vaikutus on peruuttamaton, kuitenkin hienovaraista, kun viisaus välittyy teihin. 

On niin monia salaisuuksia Minulta vastaanottamisessa, Minä en millään pystyisi kattamaan niitä 

yhden elinajan aikana. Kuitenkin ne ovat jatkuvasti työskentelemässä teissä, ja se ”sisäinen tunne” 

on suodatin niille kaikille. ”  

” Esimerkiksi, teidän oikea kätenne voi ymmärtää jotakin, mitä te ette ymmärrä – ja seurauksena, 

ohjeistaa kehoa sen tiedon perusteelle. Hengenvaarallisessa tilanteessa, teidän kätenne voi 

johdattaa teidän kehoanne tekemään jotakin, jota te ette olisi voinut ajatella tai ehtinyt 

kommunikoida tarpeeksi nopeasti kehollenne. Siispä, kätenne, tavallaan, ottaa vallan. Ja toisinaan 

enkelit komentavat sinua reagoimaan, pelastaakseen teidät vaarasta. ”  
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” Voi, Clare. Tavat, joilla te vastaanotatte ymmärrystä, ovat käsityskyvyn ulkopuolella, eikä teidän 

tarvitse tietää niitä. Luottaminen ja sydämestä käsin toimiminen ovat varma tapa tehdä oikein. 

”Etsi minua, Oi Herra, ja katso, onko meissä yhtään kieroa tapaa.” Ja kun Minä etsin kaikki kyvyt 

teissä ymmärtää, ne tulevat huomioitaviksi ja vastaavat siihen, mitä Minä olen etsimässä. Koska 

koko teidän olemuksenne ovat täysin omistautuneet Minulle, jokainen atomi haluaa mukautua 

Minun täydellisen ajattelutapani, käyttäytymiseni ja olemukseni kanssa. ”  

” Siksi, kun ajoittain annan teille sanan kuten ”ylpeys”, kaikki teidän olemuksessanne pysähtyy 

tutkimaan sitä dynamiikkaa teissä. Te tunnette sen läpi koko kehonne. Verensokerinne laskee, 

hengityksenne muuttuu, mielenne jännittyy, sydämenne tuntuu putoavan mahaanne – ja myös 

suolenne reagoivat. ”  

” Voi, Clare, ihmiskehossa on niin monia salaisuuksia, että kukaan ei ymmärrä. Niiden keskinäinen 

yhteys on hämmästyttävä. ” 

” Siitä puheen ollen, muistot voivat myös värittää sinun näkökantaasi sanalle tai tilanteelle 

profetiassa. Ja Minä sovitan yhteen sinun olemuksesi kaikki näkökulmat tämän ennalta määrätyn 

ymmärryksen kanssa. Minä tiedän etukäteen, kuinka sinä tulet reagoimaan, ja Minä valitsen 

Minun ajatukseni sinulle huolellisesti sana sanalta, sanatarkasti; toisilla kerroilla sinun täytyy 

siivilöidä monen merkityksen kautta, etsien sitä, mikä sopii. ”  

” Ja mihin se kiinnittyy? Sinun sydämeesi. Siellä sinä tunnet vahvistuksen. Ymmärtäen, että sydän 

ja maha ovat niin yhdistyneet, että ajoittain on vaikeata kertoa eroa. Mutta sinä tiedät, milloin 

joku tuntuu oikealta ja milloin tuntuu, että joku on ”pielessä”. Nämä ovat työkaluja, jotka Minä 

olen antanut sinulle, ja kun työskentelet niiden kanssa, sinä tulet tarkemmaksi tilanteiden 

arvioimisessa, tietääksesi totuuden, etkä valhetta. ”  

” Minä halusin sinun tietävän nämä asiat, koska jokainen päivä tuo uusia haasteita valintoihin. Aina 

valitse sydämellä. ”  

” Ja siitä puheen ollen, mitä on tapahtunut sinun musiikillesi? Enkö Minä kertonut sinulle tehdä 

muita asioita, jotka ovat alamaisia tälle kutsumukselle? ”  

” Minun rakkain, Clare. Sinulla on ollut ylen määrin työtä, enkä Minä syyllistä sinua siitä. Minä vain 

yritän, että saisit näkökulmasi takaisin. Minä rakastan puhua Minun ihmisilleni. Minä rakastan 

laittaa uuden viestin joka päivä, ja Minä työskentelen sinun kanssasi sen päämäärän 

saavuttamiseksi. Mutta kun se on tehty, Minä haluan sinut Meidän musiikkimme pariin. Sinä vielä 

epäröit ja viivyttelet sen kanssa, ennen kuin hyppäät toimeen. Minä haluan sen pois. Kun olet 

tehnyt viestin, käänny kosketinsoittimen puoleen ja työskentele. Kun olet käyttänyt loppuun sen 

energian, vastaa sähköposteihin ja kommentteihin. Musiikki tulee ensimmäisenä, oleellisten 

jälkeen. ” 

( Clare ) Ja oleellisilla Hän tässä tarkoittaa rukousta ja viestiä.  

( Jeesus ) ” Minun Kallisarvoinen Sydänasukkaiden Perheeni. Minä en halua, että luette sitä hänelle 

viaksi, että hän ei ole julkaissut viestiä, laulua tai vastannut teidän yhteydenpitoonne. 

Pikemminkin, Minä haluan teidän rukoilevan hyvin hartaasti hänen puolestaan, että enkelit 

auttaisivat häntä saamaan musiikin parissa olevan työn tehtyä. ”  
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” Teillä on tarpeeksi opetuksia käytäväksi läpi, kun hän ei voi julkaista viestiä. Te voitte aina saada 

viesteistä lisää Minun Sanoistani, kun käytte niitä läpi uudelleen. Siispä, tehkää niin, ja lukekaa 

Pyhiä Kirjoituksia, ylistäkää ja rukoilkaa. Sana tulee teille, niin pian kuin Minä voin antaa sen 

hänelle. Menkää nettisivuille takaisin ja ottakaa Rhema-ohjelauseita nettisivulta, (Linkki on videon 

alla). ” 

” Muistakaa, että sen täytyy käydä Carolin editointi prosessi läpi, joka yleensä laahaa päivän 

jäljessä. Siispä, auttakaa häntä, Minun ihmiseni. Auttakaa häntä rukouksillanne ja erityisesti, että 

hän viimeistelisi laulunsa. Hän on kyvykäs tekemään sen. On niin monia muita asioita, joihin hän 

yrittää kouluttaa muita, niin että hän voi vapaasti mennä musiikin pariin. Rukoilkaa hänen 

puolesta. Rukoilkaa tämän aikomuksen puolesta. Rukoilkaa huomion pois kääntymistä vastaan. ”  

” Minä sanon teille, että viesti on voimakas; laulu on kymmenen kertaa voimakkaampi. Ei ole 

mikään erehdys, että Psalmit laulettiin. Ja siksi demonit hyökkäävät hänen kimppuunsa huomion 

pois kääntämisellä. Hänen vastuuntuntonsa on erittäin vahva, hyvin verottava. Ja joskus käyttää 

sitä saadakseen hänet täyteen syyllisyyden tunnetta. Kun itse asiassa ei ole inhimillisesti katsoen 

mahdollista, turvata koko perustusta. ”  

” Jos Minä olisin Maapallolla, Minä en pystyisi, ajan ja tilan rajoitusten vuoksi. Rukoilkaa hänen 

työntekijöidensä puolesta, että he intuitiivisesti tulevat täyttämään hänen sen hetken tarpeensa ja 

turvaavat hänet. Ja Minä lupaan teille, kun te rukoilette, häneltä valmistuu lauluja, jotka sulattavat 

teidän sydämenne ja ne voimistavat teitä joka päivä. ” 

” Minä tarvitsen teitä auttamaan häntä. Hän on vain ihminen, ja heikko sellainen. Kun hän lepää 

Minussa, vetäen puoleensa Minun Rakkauttani, täyttääkseen hänen tyhjät kohtansa, laulut ja 

opetukset virtaavat ulos. Mutta sitten niiden täytyy kulkea monen vaiheen läpi, saavuttaakseen 

teidät. ” 

 ” Mitä YouTube teki hänelle, oli halveksittavaa ja perusteetonta, mutta paholainen ei koskaan 

pelaa rehdisti. Tällaisten hyökkäysten kautta te tulette tuntemaan ja ymmärtämään, että tämä ei 

ole pinnallinen seurakunta; tällä tavalla pimeyden valtakunta pääsee lähemmäs sitä, ja niinpä sitä 

tähdätään, enemmän kuin kukaan teistä tietää. ”  

” Siispä, Minä pyydän teitä, Minun Uskolliset ja Rakkaat, tukekaa häntä rukouksillanne. Oleskelkaa 

Minun sydämessäni aina. Rukoilkaa imeytettyä tietoa. Ja hiokaa erottelukykyänne irrottautumalla 

kaikista maallisista kiintymyksistänne, että Minä voin johdattaa ja ohjata teidät Minun täydelliseen 

tahtooni joka päivä. Että teillä olisi ymmärrystä ja rakkautta välittää muille. ”  

” Minä siunaan teidät nyt, Uskolliseni. Kukistakaa lihanne riemuvoitolla. Heittäkää maahan 

jokainen turha ajatus ja taipumus Ylpeyteen. Ja oleskelkaa Minussa kaikesta sydämestänne. Minä 

välitän nyt nämä armot teille Minun Taivaallisen isäni Valtaistuimelta. Amen. 

 

 

663. Jeesus sanoo… Te olette sodassa...  

Älkää käyttäkö Minua oikeuttaaksenne Luottokortti Velkaanne 
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Jeesus aloitti… ” Minä olen niin mielissäni kaikista sinun ponnisteluistasi. Minä tiedän, kuinka 

kovasti sinä yrität, Minun rakas Clare. Minä tiedän sen syyllisyyden painon, jonka kanssa painit 

päivittäin, koska sinä et saanut tarpeeksi rukoiluaikaa. Tai jos sait, musiikille et saanut tarpeeksi 

aikaa. Minä olen niin väsynyt tähän oravanpyörään ja Minä haluan katkaista sen. ”  

” Kun tulet aamuisin Minun luokseni, hellästi liu`u ylistykseen hetkeksi. Me voimme tehdä ylistystä 

muilla kerroilla paljon. Sinä olet ymmärryksessäsi oikeassa, että kuinka tärkeää ylistys on Minulle, 

ja Taivaassa sinä  voit ylistää niin palon kuin pystyt. Mutta täällä, juuri nyt, sinulla on työtä 

tehtävänä. Ja jos viivyt kaksi tai kolme tuntia joka ikinen päivä, sinun päiväsi livahtaa ohi. Ei tuntia 

enempää ylistystä. ” 

” Sitten Minä haluan sinun esirukoilevan, nostaen heitä, joilla on tarpeita, valmisteluna Minun 

Ehtoolliselleni, mutta ei aloittaen kuitenkaan vielä. Sinä et ole ollut kykenevä rukoilemaan, eikä se 

ole hyvä asia. Siispä, ryhdy rukoilemaan. ”  

” Ehdottomasti Sitomisrukousta – se tekee niin paljon tuhoa vihollisen suunnitelmille, joita 

vihollisella on sinun päiväsi varalle. Tämän jättäminen väliin? Ja sinun päivästäsi tulee 

epäonnistunut. Toisin sanoen, Rakkaani – ÄLÄ jätä tätä väliin. Saatana on tehnyt hyökkäyksiä sen 

takia. Suojaa nettisivusi ja muut internetti sivut. TÄMÄ ON TÄRKEÄÄ. Vihollinen on tehnyt tiettyjä 

ei-toivottuja toimia huijatakseen sinun katselevaa yleisöäsi. Minä haluan tämän loppuvan. Sinun 

täytyy ottaa tässä asiassa käskyvalta. Rakkaani. ” 

( Clare ) Ja minun täytyi katsoa mitä ”aberrations” tarkoittaa. Se on ”ei-toivottuja toimia. Asioita, 

jotka on käännelty tai vääristelty”.  Jep… Minä tiedän, että minulla on ollut pahuksen kova työ 

löytää, missä me olemme nyt Googlessa. Siispä, ilmeisesti he ovat tehneet jotain Googlen kanssa 

todella vahingoittaakseen meitä siinä mielessä. Siispä, jos olette huomanneet, Vimeo kaatoi 

meidät. He sanoivat, että me poistimme sivuston! 

( Jackie ) Rakkaat Sydänasukkaat, Claren Kanava Vimeolla on ennallistettu jälleen, mutta sillä on 

uusi linkki. Me laitamme linkin videon alle.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän, kuinka sinä vihaat taistella, mutta vihollinen on potkinut sinua ympäriinsä 

kuin jalkapalloa. Sinä et ole jalkapallo! Sinä olet Minun Viestintuojani. Minä haluan tämän 

loppuvan. Sinulla on NIIN paljon enemmän käskyvaltaa häneen kuin olet vaatinut. Hän on surkea 

luuseri – ja sinä olet Kuningatar Minun Valtakunnassani. Siispä, sille mitä on meneillään, ei ole 

mitään selitystä. Ja siinä hengessä, Sydänasukkaat, te kaikki olette Kuninkaita ja Kuningattaria 

Minun Valtakunnassani. Minä olen antanut teille käskyvallan, jonka Minulle on antanut Minun 

Isäni. Surullista, te ette käytä siitä puoliakaan. Herätkää! Käyttäkää miekkojanne; käyttäkää minun 

Vertani ja Minun Nimeäni löylyttääksenne vihollinen. ” 

” Lähettääkö hän demoneita aiheuttamaan huomion kääntymistä ja pitämään teidät pois 

rukoilemasta? Älkää antako tämän jatkua päivästä toiseen. Ryhtykää taisteluun, suorasukaisesti, ja 

pakottakaa hänet lopettamaan. Käyttäkää enkeleitä varmistajinanne. ”  

” Esimerkiksi, ” Saatana, Minä sidon sinut Jeesus Kristuksen Nimessä. Minä sidon sinun toimesi 

minua vastaan ja sinun Erillisyyden, Harhautuksen, Turhautumisen ja Toivottomuuden henget. 

Sinun TÄYTYY lopettaa sekaantuminen nyt.” Sitten kutsukaa soturienkelinne varmistamaan, että se 

suoritetaan loppuun. Älä anna hänen päästä tästä, Clare. Jos hän yrittää jatkaa, mene hänen 

peräänsä, kunnes olet vakuuttanut hänet, että olet tosissasi ja et salli toista liikettä sinua kohtaan. 
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Hän lopettaa, mutta sinun täytyy ottaa täydellinen käskyvalta, eikä sallia hänen jatkaa. Rukoile 

kielillä, äläkä lopeta, ennen kuin olet vapaa. ”  

( Clare ) Siinä hengessä, menin käynnistääkseni Protoolsin äänitysohjelman, äänittääkseni tämän 

teille, ja kahdesti peräjälkeen se sammui ennen kuin ehdin tehdä mitään. Siispä aloin rukoilemaan 

kielillä. Ja kolmannella kerralla se käynnistyi.  

( Jeesus ) ” Se on ongelma monien teidän kanssanne. Te sanotte muutaman rukouksen, ja 

paholaiset tietävät, kuinka laiskoja te olette, niinpä he hyppäävät heti takaisin – ja te sallitte sen! 

Pelkurit ja Vetelehtijät eivät voi periä Jumalan Valtakuntaa siinä voimassa, joka teille on nimitetty. 

Teidän täytyy sinnitellä, eikä hyväksyä ”ehkä” ja ”ei” vastauksia! Rukoilkaa, kunnes saatte 

alistumisen tahtoonne. ”  

” Aluksi, siinä on enemmän vaivannäköä kuin mihin olette tottuneet. Mutta se tulee olemaan 

kaiken sen vaivan arvoista. Päivä päivän jälkeen, kun Saatana näkee, että te olette tosissanne, hän 

tulee pakenemaan paljon aikaisemmin – tietäen, että te ETTE aio perääntyä. Siitä on seurauksensa, 

jos keskeytetään ja ahdistellaan Minun palvelijoitani heidän velvollisuuksissaan. Käyttäkää niitä! 

Käykää päälle. Teillä on käskyvalta tehdä tämä. ”  

” Nämä ovat pahoja ytimiään myöten, eikä teillä ole mitään velvollisuutta olla kohtelias tai 

suvaitsevainen. Ja kaikki velvollisuus suojella tätä työtä, jonka Minä olen antanut teille, käyttäen 

kaikkea voimaa ja hyökkäystä, jota tarvitaan saattamaan heidät pakosalle. ”  

” Siispä, mitä Minä sanon, on että Minä olen väsynyt näkemään sinun päivien lipuvan ohitse ilman 

sen saavuttamista, joka on sydämessäsi. Vaikka nämä päivät ovat olleet haastavia, heidän takia, 

jotka ovat käyneet sinua vastaan. ”   

” Minun lääkkeeni sinulle, Minun kallisarvoinen Morsiameni… tunti ylistystä, esirukoilua/kielillä 

rukoilua, Sitomisrukous, Pyhä Armorukous ja Minun äitini kanssa syvän tason yhteyttä. Hän 

rukoilee kanssasi. Hän kaipaa auttaa sinua, Clare, koska hän näkee sinua kohtaan laukaistun 

hyökkäyksen, heidän taholta, joita on liian paljon nimetäksemme. Sinä et saisi tällaista vastustusta, 

jos Kanavasi ei ottaisi viholliselta jalansijaa. ”  

” Tee parhaasi ylistääksesi ja yhdistyäksesi Minun kanssani sinulle kiintiöimälläni ajalla. Tulee toisia 

aikoja, jolloin voit viettää koko päivän Minun kanssani, tai koko yön. Mutta kun sinulla on työtä 

tehtävänä, sinun täytyy pitää se lyhyenä. ” 

 ” Sitten, ylistyksen jälkeen, rukoile ja esirukoile. Käytä kielillä rukoilua. Sitten asetetut rukoukset, 

jotka sinulle on annettu. Ja sitten, Minun Ehtoolliseni. Ja siitä, Minun Rakkaani, MENE SUORAAN 

MUSIIKKIIN. Minä en kertonut sinulle, että ympäröisin sinut pelastuksen lauluilla ilman syytä. Me 

tulemme ottamaan tämän jalansijan takaisin. Sinun täytyy puolustaa sitä, miekka toisessa kädessä, 

mikrofoni toisessa. Mutta me AIOMME ottaa sen takaisin! ”  

” Ja nyt kaikille teille, Sydänasukkaat. Vihollinen laskee liikkeelle suuria hyökkäyksiä avioliittoja, 

yhteisöjä, nettisivuja ja mitä tahansa yrityksiä vastaan, jotka ovat pimeyden valtakuntaa vastaan. 

Jos olette menestyksekkäitä sielujen tavoittamisessa, teitä tullaan vaivaamaan kirouksilla, joita 

vastaan teidän TÄYTYY taistella! ”  
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” Te ette voi olla rentoja hengellisessä sodankäynnissä! Teidän TÄYTYY suojata itsenne, perheenne, 

tämä Kanava – ja erityisesti Clare ja Ezekiel. Minä lupaan teille, että loistavia opetuksia on tulossa, 

koska te OLETTE suojaamassa niitä. ” 

” Mutta koko Kristuksen Kehossa on juuri nyt piittaamattomuutta rukoilussa. Monet ovat väsyneet 

taistelemaan. Juhlapyhät ovat vieneet huomion. Minä olen antanut vastauksen loppuun 

uupumiseen – Voiman imeyttämisen Minusta ylistyshetkessä. Tarttukaa Minuun, älkääkä päästäkö 

irti, ennen kuin olette syvässä yhteydessä ja tunnette virkistyneeksi jatkamaan Meidän työtämme 

yhdessä. ” 

” Olipa se työ sitten lasten kasvattamista, olemista hyvä vaimo tai äiti tai hyvä isä. Tai se työ on 

internetissä julkaisemista – teidän täytyy täyttää itsenne Minusta, ennen kuin voitte hoidella sen. ”  

” Tämä vaatii kuria. Tämä on syy… tämä on juhlien, syömisen, juomisen ja ilonpidon vuodenaika. 

Saatana on myös lietsonut liekkejä demoneillaan. Rahanhimon, Himon ja Ylensyönnin demoneilla 

– siispä teidän huomionne on täysin pois kääntynyt ja on maailmassa. Minä en hyväksy tätä 

ylenmääräistä elämäntyyliä tänä vuodenaikana. Se ei mitenkään ylistä Minua. ”  

” Huolehtikaa orvoista ja leskistä. Juhlikaa todellista merkitystä, mutta pyydän, älkää yrittäkö 

käyttää Minua oikeuttamaan teidän luottokortti velkojanne. Ostakaa perheellenne asioita, joita he 

tarvitsevat muina aikoina vuodesta, ja tehkää Joulusta pyhempi, keskittyen Minuun ja köyhiin. ” 

” Tämä moninkertaistaa siunaukset teille, Minun ihmiseni, pikemminkin kuin kulutusmyönteisyys, 

joka kiroaa teitä, ja joka on tuhonnut hengellisyyttä joka Joulu. Yksi pieni muistoesine lahja Minun 

Syntymäni muistoksi on hyväksyttävää – mutta ei tämä ylenmääräinen kuluttaminen, syöminen ja 

juominen. Tehkää tästä Joulusta jotakin Minun arvoistani, ei tekosyytä velkaantua, syödä tai juoda 

ylen määrin, mitkä ovat leimanneet menneitä juhlapyhiänne. ” 

” Taivaassa Me juhlimme Minun Inkarnaationi merkitystä. Me teemme siitä suuren ilon ja toivon 

ajan, ajan juhlia pelastumisen lahjaa ja Taivasta ja Pyhimysten kumppanuutta. Päivämäärä ei ole 

tärkeä. Se on mitä Minä olen tehnyt palauttaakseni teidät Minun Isäni Valtakuntaan. ” 

” Ja kun pikkulapset kuulevat tarinan ja vastaanottavat jotakin erityistä, he muistelevat kiintyneesti 

tätä aikaa vuodesta. Ihmeen aikaa, kun he kasvavat vanhemmiksi. Se on silti aika juhlia. Ihmeen 

aika, joka viittaa IHMEIDEN IHMEESEEN… Minun syntymääni, heidän sielujensa pelastamiseksi. ”  

” Minä olen teidän kanssanne, rakas perhe, tänä myrskyisänä aikana. Jos ette tienneet, te olette 

sodassa, ennen kuin Clare kiellettiin kahdelta sivustolta, nyt te tiedätte. Se vaatii suurempia 

ponnistuksia tuessa ja rukouksessa, yhdessä pysymisessä, ja siinä, että vihollisen ei anneta erottaa 

teitä. ” 

” Minä olen teidän kanssanne. Minä tulen vahvistamaan ja pitämään teitä pystyssä. Jopa nyt Minä 

valmistelen Peräänantamattomuuden ja Keskittymisen lahjaa heille, jotka tulevat etsimään Minua. 

Te, Minun Sydänasukkaani, olette Minun sydämeni sydän. Minä siunaan teidät nyt kaikella sillä, 

mitä te tarvitsette tukeutuaksenne Minuun ja saadaksenne aikaan hyvää hedelmää. ” 
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664. Jeesus sanoo… Se olen Minä, joka asetan kuninkaat & Vartioin Kansakuntaa 

 
SE OLEN MINÄ, JOKA ASETAN KUNINKAAT & VARTIOIN KANSAKUNTAA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Marraskuuta, 2018. 

( Clare ) Herra, me tiedämme, että tämä on Taivaaseennoston aikaa. Mutta päivä ja tunti eivät ole 

meidän tiedettävissä. Pyydän, pidä meidät valmiina sitä varten, että Sinä palaat milloin vain. 

Pyydän, älä anna juhlapyhien suistaa meitä kokonaan raiteiltaan. Amen.  

Herra, minä en ymmärrä, mitä eilen illalla tapahtui, kun en pystynyt saamaan vahvistusta sille, 

kuinka kiireellinen se rukous pyyntö oli?? Pyydän, auttaisitko Sinä minua ymmärtämään? Olinko 

minä tunnoton vai itsepäinen vai itsekäs? Pyydän, älä säästele minulta sanojasi.  

Jeesus aloitti… ” Eilinen ilta oli selvän ja akuutin vaaran varoitus. Yksi kipinä, se ei tarvitse muuta. 

Yksi kipinä ja vihollinen oli yrittämässä saattaa tilanteen selkkaukseen, joka voisi todella kostautua 

tälle kansakunnalle ja maailmalle. On tiettyjä ihmisiä, joita kutsun seisomaan kuilussa tällaisina 

aikoina. Minä tiedän, että sinä haluaisit olla yksi heistä, mutta sinun päätyösi ei ole esirukoilu. 

Clare, älä ole mustasukkainen toisille, jotka saavat sen toimeksiannon. Tee parhaasi, silloin kun 

kuulet sen, mutta ymmärrä, että Minulla on kokonainen esirukoilijoiden verkosto, jotka hoitavat 

asiaa. ”   

” Minä olin juuri vakiinnuttanut suunnan sinulle ja sinun mielesi oli ymmärrettävästi siinä. Siksi, 

siinä ei ollut mitään järkeä sinulle. Kuitenkin vaara oli todellinen, ja Minulla oli muita hoitamassa 

asiaa. Minä olisin kertonut sinulle, jos Minä olisin halunnut Sydänasukkaita kutsuttavan. Mutta 

Minä en kertonut. Kerroinko?” 

( Clare ) En ainakaan huomannut, Herra.  

( Jeesus ) ” Koska Minulla oli muita mielessäni hoitamaan asiaa. Sinä et pysty tekemään mitään, ja 

monesti työskentelen kanssasi eri tavalla kuin muiden kanssa. Siinä ei ole mitään paheksuntaa. 

Sinä et mitenkään pysty tekemään kaikkea. Siispä pyydän, päästä sellainen ajatus sydämestäsi. 

Saatana haluaisi haastaa sinut väärällä syytöksellä. Älä reagoi siihen; jätä hänet huomiotta. Tämä 

oli Ezekielille ja muille. Minulla on heitä ympäri maailman, tiedäthän… ” 

( Clare ) Olen pahoillani, Herra, olin potentiaalisen syyllisyydentunnon vallassa juuri nyt. Kiitos 

Sinulle selventämisestä.  

( Jeesus ) ” Kuitenkin, Minä haluan sinun mainitsevan, että tämä vuodenaika vaatii ylimääräistä 

valppaana oloa rukouksessa ja tuhlaamisessa. Minun ihmisilläni on taipumusta mennä 

liiallisuuksiin ja tulla imaistuksi materialismiin tänä vuodenaikana… ja Minä pyydän teitä, Minun 

kallisarvoiseni, pyydän, pitäkää tämä juhlapyhä Minun ylistämiseksi ja kunniakseni. Älkää menkö 

liiallisuuksiin ruuanlaitossa ja ylenpalttisissa valmisteluissa. Koska muistakaa… te olette sodassa. Ja 

jos te hemmottelette itseänne ylen määrin lihan himoilla, te ette tule olemaan valmiudessa 

rukoilemaan silloin kun tarvitaan. Vihollinen tietää tämän hyvin, kuinka huomionne kiinnittyy 

muualle ja hän aikoo käyttää sitä teitä vastaan, JOS ette ole varovaisia.  Muistakaa myös, että aika, 

jonka Minä olen antanut, on ehdollista. ” 

( Clare ) Hän puhuu tässä kahden vuoden pidennyksestä… 
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( Jeesus ) ” Ja Minä tarvitsen Amerikkalaisia olemaan elossa ja reagoivia maansa tarpeille. Ja Minä 

tarvitsen, että te kaikki jatkatte rukoilemista Presidenttinne turvallisuuden ja hänen hallintonsa 

menestymisen puolesta. Kuin myös sodan puhkeamista vastaan. Teidän suurin suojanne on 

rukous, ympäristönne köyhistä huolehtiminen, kuin ympäri maailmankin. Amerikkalaisten 

ihmisten hyvyys on tuonut miljoonia Jumalan Valtakuntaan. Ja myös tästäkin syystä, Minä vaalin 

häntä. ”  

” Mutta kun maa tulee kukoistavaksi, se pyrkii kohti rappiota ja hajaannusta; itsekkyyttä. Ja on 

täynnä kaikenlaisia nautintoja. Se on sen kansakunnan lopun alku. Siispä, älkää millään muotoa 

ajatelko, että kukoistaminen on ratkaisu teidän ongelmiinne. Ei, se on oikeudenmukaisuus ja tasa-

arvo kuin myös mahdollisuuksien tarjoaminen muille. Armeliaisuus. Anteliaisuus ja eettisten 

standardien ylläpitäminen teidän omassa käytöksessänne. ” 

” Ja Minun asettaminen ensimmäiselle sijalle. Se on teidän suurin suojanne. Minun 

kunnioittaminen. Minun palveleminen. Minun ylistäminen. Minun totteleminen - ja teillä on 

elämässänne vain mahdollisuuksien aikoja ennen kuin Koettelemusten Aika alkaa. Jos elätte 

surutonta, omaa etuanne ajavaa, liiallista elämää, suoden itsellenne moraalittomuuksia ja 

epäoikeudenmukaisuuksia, ja te ette tule koskaan saattamaan loppuun sitä hyvää, mikä Minulla 

on teidän tehtäväksenne varattuna, ennen kuin suurimman pimeyden hetki on käsillä. ”  

” Millään kansakunnalla ei ole sellaista puolustus järjestelmää, joka kestää, jos Minin käteni ei ole 

sen päällä. Se olen Minä, joka asetan kuninkaat, ja Minä syöksen heidät vallasta. Se olen Minä, 

joka vartioin kansakunnan portteja ja kukistan vihollisen suunnitelmat. Tämän Minä teen 

kansakunnalle, joka kunnioittaa ja tottelee Minua. ” 

” Antakaa Minun Rakkauteni pitää huolta sydämistänne ja mielistänne ja jatkuvasti muistakaa 

Minun tarpeeni. Olkaa ystävällisiä lähellänne oleville, joita te ette ymmärrä. Älkää stereotyypittäkö 

ketään tai paheksuko tai tuomitko tai arvostelko heitä. Te ette tiedä, mitä heidän sisällään on, 

heidän haavoittuvuuttaan, heidän unelmiaan ja halujaan ja niitä vaikutteita, jotka ovat 

muovanneet heidät, sekä hyviä että pahoja. Olkaa rakastava Valo tässä maailmassa, sillä Minä tulin 

pelastamaan heidät kaikki. Ja Minä työskentelen sisältä ulospäin, tuodakseni täyttymystä jokaisen 

yksilön elämään. Minä olen pukenut teidät Rakkauteen. Nyt menkää ja pukekaa muut sillä samalla 

Rakkaudella. Minä olen kanssanne. ” 

 

 

665. Jeesus sanoo… Pikkurahasta, Ihminen myy Sielunsa Saatanalle 

 
PIKKURAHASTA IHMINEN MYY SIELUNSA SAATANALLE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Marraskuuta, 2018. 

( Clare ) Kiitos Sinulle, Mahtava Jumala, että tuot oikeudenmukaisuutta kansakunnallemme. 

Pyydän, anna meille esirukoilemisen lahja kaikkien osallisten puolesta… Amen. 

Minä kuulin Carolilta joitakin uutisia heistä, jotka todistavat nyt hallituksen korruptiosta, ja minun 

sydämeni alkoi rukoilemaan. Pian sen jälkeen, kun olin lopettanut Herran Ehtoollisen, Jeesus alkoi 

puhumaan. 
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( Jeesus ) ” Kyllä, juonittelut ja korruptio ovat käynnissä jopa tällä hetkellä. Minä pyydän, Minun 

ihmiseni, yhdistäkää rukouksenne Minun äitini rukousten kanssa kansakuntanne kanssa. Hänen 

rukouksensa ovat melko näkymättömiä teille, mutta kaikuvat Taivaan korkeuksiin kansakuntanne 

puolesta. Hän tuottaa rukouksia jatkuvana virtana kaikkien osapuolten puolesta, ja kun rukoilette 

hänen kanssaan, se tulee jopa vielä voimakkaammaksi. ”  

” Miksi te vastustatte Minua, te itsepäiset? Tämän ajan uskonnolliset henget ovat hyökänneet 

teidän sydämiänne vastaan. He, jotka ovat sulkeneet armon lähteen Minun Ehtoollisestani, Minun 

äidistäni ja Suuresta Pilvestä. Haluatteko te jatkaa tämänkaltaista tietämättömyyttä? Vai tuletteko 

Minun luokseni ilman sydämenne myrkkyä ja omahyväisyyttä ja vastaanottaa sen, mitä Minä olen 

antanut teille Pyhissä Kirjoituksissa lisätäksenne tehokkuuttanne Maapallolla. ”  

” Minä olen väsynyt kuulemaan, että tämä Astia on johtanut harhaan. Mitä on tapahtunut 

Totuudelle, jota olette todistaneet monien vuosien ajan? Mikään hänessä ei ole muuttunut – te 

olette muuttuneet, koska teidän virheellisiä uskomuksianne kyseenalaistettiin. ”  

” Minä olen tullut päästämään teidät uskonnon pakkopaidasta ja te välttämättä haluatte pitää sen. 

Hyvä on, sitten. Minä jätän teidät pakkopaitoihinne, kunnes teidän Totuuden nälkänne kasvaa. 

Etsikää Pyhistä Kirjoituksista, EI internetistä, ymmärtääksenne mitä Minä olen teille antanut. Jos 

jatkuvasti luotatte ihmisten mielipiteisiin, te tulette elämään ihmisten uskontoa – ette Minun. ” 

” Heidän kanssaan, jotka ovat omaksuneet nämä Totuudet, Minä haluan jatkaa eteenpäin. Minä 

haluan teidän saavan kaiken sen, mitä tarvitsette toimiaksenne vapaasti ja voimaa Minun Henkeni 

kautta, joka elää teidän sisällänne. Te olette tehneet hyvin. Te olette olleet uskollisia. Te olette 

kasvaneet ja maistaneet Totuuden makeita hedelmiä, jotka tietämättömät ihmiset ovat kätkeneet 

kauan aikaa sitten. Ne ovat teidän nyt ja te olette paremmin varustettuja taisteluun. Eikö tämä 

annakin teille suurta iloa? Ettekö tunnekin Totuuden vapauden toimimassa kauttanne? ”  

” Huolimatta tämän maan juonitteluista, Minä olen silti hänen kanssaan. Hän on valinnut seurata 

Minua, ja siksi, Minä tulen vahvistamaan häntä. Hän tulee ilmestymään Koettelemusten Ajasta 

kunniakas valtikka kädessään ja tulee hallitsemaan oikeudenmukaisesti monia kansakuntia. Te 

olette nähneet pimeyden kajoavan ja ottaen haltuunsa tämän kansakunnan. Nyt te tulette 

näkemään Valon riemuvoiton. Tämä ei ole helppo polku – he, jotka pitävät yllä Totuutta, tulevat 

kokemaan menetyksiä, kipua ja kärsimystä. ” 

” Mutta jopa kuten Minä kärsin, lopussa Minun Isäni kunnia on loistanut ylläsi. Koko maailma 

katsoo sinua, Amerikka. Koko maailma on nähnyt viattomien tappamisen kuten myös 

rangaistukset niiden pettäjille. Tämä ei olisi voinut tapahtua, jos olisitte olleet edellisen hallinnon 

alla. Sen aikana, väärinteot ohitettiin huomaamatta, rankaisematta, ja puhumatta, aivan kuin niitä 

ei olisi ollut olemassakaan. ”  

” Ja eikö se ole keino hiljentää Totuuden äänet? Hiljentäkää ne ja edistäkää pahantekijöitä. 

Kuitenkin tämä elämä on lyhyt, ja pikkurahasta ihminen myy sielunsa Saatanalle, ymmärtämättä 

sen ikuisia seurauksia. Te, jotka olette olleet osallisina näihin rappioihin, ei ole liian myöhäistä. Te 

voitte palata Minun luokseni ja todistaa näistä tekosista ja te tulette pelastamaan sielunne. Tai, te 

voitte jatkaa tekosten peittelemistä ja syyttää niistä viattomia. Teidän ikuisuutenne on edessänne. 

”  
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” Mitä te tulette valitsemaan? Luuletteko te, että Saatanalla on kunniaa varattuna teitä varten. 

Kuinka voitte laittaa luottamuksenne sellaisen varaan, jonka toimet ihmiskunnan keskuudessa 

perustuvat valheisiin? Voiko mitään totuutta tulla esille tästä viemäristä? Todellakin, tämä tulee 

olemaan osanne, ellette kadu. ” 

” Mutta niille teistä, jotka ovat vastanneet rukouksilla ja paastoamalla mahdollisuuksienne 

mukaan, Minä sanon teille, ”Hyvä! Te olette tehneet hyvin.” Jatkakaa nyt tässä asennossa. Pitäkää 

sydämenne vapaina tämän maailman huolista tänä vuodenaikana, joka on pitkään tuonut häpeää 

Minun Syntymälleni. Juhlikaa kohtuudella, rehellisyydellä, ja äärimmäisellä omistautumisella 

Minulle ja sille, mitä Minun Inkarnaationi on tuonut vapauttaakseen teidät synneistänne. ”   

” Olkaa helliä Minua kohtaan, Minun ihmiseni. Minun Isäni ja Minä kärsimme kauheasti tänä 

aikana. Ei vain välinpitämättömyydelle Joulun todellisesta merkityksestä, vaan myös tänä 

vuodenaikana tehdyistä himon ja väkivallan julmuuksista, joita on tehty tämän maailman 

lapsikaupan uhreille. Rukoilkaa heidän puolestaan!! Voi, rukoilkaa heidän puolestaan!! Kuinka he 

kärsivät. Adoptoikaa heidät henkisesti sydämiinne ja lohduttakaa heitä. Tämä on suurin lahja, 

jonka voitte esitellä Minulle Minun syntymäni äärellä: viattomien lasten elämät, lohdutettuina ja 

piristettyinä. ” 

” Te kysytte, ”Ja kuinka minä teen sen?” Pyytäkää Minun äitiäni esittelemään heidät teille 

Hengessä ja sitten ottakaa heidät syleilyynne. Ja kun elätte päivästä päivään, tarjotkaa 

epämukavuuksianne, sairauksianne, ja pettymyksiänne heitä varten. Kun teidän sallitaan nähdä 

heidät, lohduttakaa heitä sydämessänne ja puhukaa ikuisen toivon sanoja heille. Tämä tulee 

miellyttämään Minua loppumattomasti. Ja nähkää, ettenkö tee tästä sittenkin teidän koko 

elämänne parasta Joulua. ”  

” Minä siunaan teidät nyt, Minun ihmiseni. Te, jotka olette kompastelleet matkan varrella, 

vastaanottakaa rohkeutta. Minun rohkeuttani. Te, jotka olette seuranneet Minun jalanjäljissäni 

uskollisesti, vastaanottakaa rakkauden lisäys ja voitelu, jonka Minä vuodatan elämienne päälle ja 

jopa teidän perheittenne päälle. Jatkakaa kävellä Minun kanssani. Lohduttakaa Minua ja Minun 

Isääni. Lohduttakaa, kyllä, lohduttakaa. Sillä me näemme asioita, joita teidän ei tarvitse nähdä. 

Lohduttakaa Meitä rakkaudellanne. Se merkitsee niin paljon Minulle. ” 

( Clare ) Ja jotkut teistä saattavat kysyä… ”No, kuinka me lohdutamme Jumalaa?” 

Rakkaudellamme. Rukoilkaa Sydänasukkaan rukousta… Antakaa Pyhän Hengen valita Laulut. 

Laittakaa vain koko soittolista sattumanvaraiselle toistolle. Ja Hän valitsee erilaisia lauluja. ” 

” Ja kun tunnette yhteyden Herraan, sammuttakaa silloin musiikki ja vain pidelkää Häntä 

käsivarsillanne. Tai pidelkää näitä pikkulapsia käsivarsillanne. Ja silittäkää Hänen hiuksiaan 

hengessä. Ja lohduttakaa Häntä. Hän niin, niin haluaa teidän lohdutustanne. Ja tämä on toinen 

asia, joka on kätketty kristityiltä. Asia, että he todellakin voivat Jumalaa Hänen kärsimyksissään. ” 

” Mutta älkää antako niiden väärien väitteiden estää teitä. Syleilkää Häntä. Kertokaa Hänelle, 

kuinka paljon rakastatte Häntä. Silittäkää Hänen hiuksiaan. Itkekää Hänen kanssaan. Pidelkää 

Häntä sydäntänne vasten ja kertokaa Hänelle, kuinka pahoillanne te olette synneistänne ja 

ihmiskunnan synneistä. Siinä paikassa on suloutta, joka teiltä on puijattu, rakkaat. Suurta suloutta, 

kun yhdistymme Jumalamme kanssa. Ei vain Hänen ilossaan, vaan myös Hänen kärsimyksessään. 

Pyytäkää Häntä tuomaan teidät siihen paikkaan. Menkää siihen paikkaan ja viettäkää aikaa Hänen 

kanssaan siellä. Herra siunaa teidät kaikki, rakas Perhe. ” 
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666. Jeesus selittää… Minun Sydämeni mukaisia Paimenia, Voitelu & 

Mustasukkaisuuden Myrkky 

 
MINUN SYDÄMENI MUKAISIA PAIMENIA, VOITELU & MUSTASUKKAISUUDEN MYRKKY 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Joulukuuta, 2018. 

Clare aloitti… Herra, Minä olen niin innoissani Sinun Sanoistasi minulle! ”Unohda menneet ja sen 

epäonnistumiset, katso ja ymmärrä se, Minä teen uuden asian keskuudessanne.” Vau. Kiitos näistä 

ihmeellisistä mahdollisuuksista! Amen. 

On niin paljon mitä haluan jakaa teidän kanssanne, Perhe. Joitakin ihmeellisiä asioita on 

tapahtumassa Sydänasukkaissa. Näyttää siltä, että YouTuben vaino on kohottanut meidät uudelle 

tasolle. Me olemme kaikki tulleet yhteen, tiiviimpinä kuin koskaan, saadaksemme asiat toimimaan. 

Ei välttämättä Vimeolla, vaan mitä tulee meidän apuumme ja perhesuhteisiimme. Ja suunnitelmat 

mitä meillä on tulevaisuudelle, meidän omalle nettisivustollemme. Niin, että me emme ole 

riippuvaisia mistään pitopaikasta.   

No niin, ensiksikin, minun ensimmäinen mieheni, jonka kanssa minulla on neljä lasta, päätti tulla 

Taokseen, ollakseen lastensa kanssa – ja tuli mukaan tiimimme jäseneksi. Kuvitelkaapa sitä! Hän 

on oikein hyvä ihminen ja rakastaa Jeesusta myös; hänellä on kokemusta 

puhelinpalvelukeskuksista, hänellä on kaunis ote ihmisten kanssa.  

Ja minun tyttäreni, joka on näkijä. Hänellä on visioita, unia ja näkemyksiä ihmisiin ja hän on syvästi 

omistautunut Jeesukselle. Hän hoitaa paljon minun kirjeenvaihtoani, koska minä en enää pysty. 

Tehdäkseni musiikkia, rakkaat, minä tarvitsen ainakin 9 tuntia päivässä, ja se ei millään tapahdu, 

ellen ala delegoimaan. Siispä, Herra on lähettänyt minulle muutamia ihmeellisiä ihmisiä ottamaan 

asioita haltuun. Hieman kuoppainen alku, kun aloitimme tehtäviin valmennusta, mutta me 

olemme hyvin, hyvin innostuneita siitä, mitä Herralla on tulevaisuuden varalle. 

Minä olen häkeltynyt ilosta, koska ihmiset ympärilläni ja Kanavalla, ovat menneet paljon ohi minun 

kykyjeni, siinä mitä Jeesus on opettanut heille, meidän Kanavallamme. He ovat pyhempiä, 

enemmän liekeissä, omistautuneempia, lahjakkaampia – ja vain pursuavat uutta elämää! Olen 

kertakaikkisen hämmästynyt siitä mitä Jumala tekee. Kun ensin pääsin yli houkuttelijan vihjailuista, 

että minun pitäisi olla mustasukkainen… ”Kuinka he uskaltavat!!” Kun pääsin yli siitä valheesta (ja 

lähetin sen takaisin sinne mistä se tulikin) minä voin vain katsella ympärilleni ja riemuita kypsistä 

hedelmistä, joita putoilee joka puolellani! Uusia pappeja, myös! Kuinka ihmeellinen Sinä olet, 

Herra, sillä minun elämäni ei ole ollut turha.  

Jeesus aloitti… ” Se mitä sinä teet, on täysin Minun tahtoni sinulle ja se on oikein. Ja hyvä merkki, 

että ne, jotka ovat ympärilläsi, ylittävät ja päihittävät sinut! Tätä Minä haluan KAIKILLE Minun 

papeilleni. Te opetatte, Minä voimaannutan, he kasvavat ja on aika lähettää heidät maailmalle. Se 

on ollut myös Minun tapani kasvattaa pappeja pastorin kovasta työstä. Surullista, Mustasukkaisuus 

ja Kontrolli hankaloittavat niitä, joita lähetän heille, ja lopulta he eivät tuota hedelmää ollenkaan. ”  
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” Minä toivon, että voisin välittää sen teille selvästi Pastorit… Te olette täällä nostaaksenne, ette 

pidätelläksenne, lahjakkuuksia keskuudessanne. On aina ollut haasteellista päästää irti ja antaa 

heidän lentää. Teidän epävarmuutenne ovat tappaneet monet kirkoistanne. Ja ne, jotka ovat 

jääneet jäljelle, niillä on tapana tehdä niin tai sen takia, kun on yhteyksiä johtajan perheeseen. 

Traagista, että niin monia on pidätelty. Ehdottoman traagista. ”  

” Kirkolla, joka ei kasvata uusia pappeja, on vakavia ongelmia. Mustasukkaisuus ja sisäiset 

valtataistelut, kontrollointi ja sensurointi ovat tuhonneet monia sieluja, joista Minulla oli suuria 

toiveita. Rakas, rakas Johtaja. Kun Minä lähetän teille ihmisiä, pitäkää silmällä niitä, jotka ovat 

valmiita siirtymään omiin seurakuntiinsa. Rohkaiskaa heitä! Opastakaa heitä, nimittäkää heidät, 

pitäkää huolta heistä rakkaudella – ja antakaa heille mahdollisuus siirtyä heidän omiin 

lahjakkuuksiinsa. Älkää salliko mustasukkaisuutta omissa seurakunnissanne. Jos te teette kaikki 

päätökset, Minä ehdotan teille, että he, jotka aiheuttavat näitä ongelmia – monet heistä ovat 

varakkaita ja vaikutusvaltaisia – tulevat lähtemään seurakunnastanne. Ja se on HYVÄ asia. Se antaa 

teille vapauden johtaa katrastanne Minun toiveiden mukaan. ”  

” On hyvin vähän asioita, jotka ovat haitallisempia Keholle kuin kirkon kontrolloivat jäsenet. Minua 

ei tule kukaan kontrolloimaan – eikä tulisi teitäkään. Antakaa heidän lähteä, ja te muutatte 

pienempään taloon säilyäksenne hengissä. Minä tulen siunaamaan teidät enemmällä Minun 

aikataulussani, mutta pysykää te uskollisina Minulle. ” 

” Joillekin teistä pastoreista, tämä on suuri testi. Te olette kasvaneet mukavaan elämäntyyliin ja 

teillä on pelkoja, että suuret lahjoittajat lähtevät. Minä mieluummin pitäisin köyhän kirkon, joka 

seuraa Minua, kuin varakkaan, jossa seurataan toisiaan ei-minnekään. Ylistys kärsii olennaisesti, 

jos kumarretaan ihmisten vaatimuksille. Voidellut jätetään ulkopuolelle ja he kuihtuvat 

lannistuneina. Heidän lahjansa ovat vaarantuneet; heidän tulevaisuutensa ovat muuttuneet. Paitsi 

tietenkin, jos he lähtevät ja löytävät kirkon, joka ottaa heidät vastaan. ”  

” Minä en puhu siitä, että kuka tahansa nousee ylös ja johtaa ylistystä. Se mistä Minä puhun, on 

VOITELU. Kun näette sen muusikossa, te näette sydänasukas muusikon. Työskennelkää heidän 

kanssaan ja kasvattakaa heitä. Älkää antako mustasukkaisuuden ja seurakuntanne kontrolloivien 

jäsenten hyökätä heitä kohtaan. Puolustakaa voitelua! ”  

” Monet teistä ovat silti hyvin kypsymättömiä ja haluatte suojella asemaanne kirkossa. Se ei 

koskaan saisi olla ongelma. Jos seisotte ihmisten edessä, mutta ette seiso Minun edessäni, te ja 

teidän ihmisenne ovat vakavissa vaikeuksissa. En voi tehdä 2/3 siitä, mitä Minä haluan tehdä 

uskovien kehossa mustasukkaisuuden, sisäisten valtataistelujen, asemasta kilpailemisen ja 

johtajataistojen takia. ”  

” Jos haluatte olla pastorina Minun katraalleni, Pyhää Henkeä tulee kunnioittaa yli kaiken. Kuinka 

moni teistä juuri nyt kiemurtelee istuimillanne? Tuonko Minä jotain pintaan? Tunnetteko 

langettavan tuomion? ”  

” Minä kunnioitan teidän omistautumistanne ja kovaa työtänne – mutta se on kaikki turhaa, jos te 

ette kunnioita Minun Läsnäoloani. Minun Voiteluani seurakunnassa heissä, joita saatettaisiin 

katsoa alaspäin. Heittäkää pois mukavuuden ja materialismin kahleet ja seisokaa suorana Minun 

Voideltujani varten. Seisokaa suorana. Puolustakaa. Mahdollistakaa! Harjoittakaa näitä pieniä ja 

katsokaa kuinka Minun Henkeni liikkuu. Katsokaa kirkkonne täyttyvän Jumalan nälkäisistä 

ihmisistä. Minun nälkäisistä. Ei kirkon penkin lämmittäjistä. Minä olen kanssanne tässä; ei ole 
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muuta tämän nykyisen ajan kaltaista. Harkitkaa Minun sanojani ja alkakaa sydämissänne huomata 

voitelu seurakunnassanne. ”   

” Ja älkää hämmästykö, jos juuri niitä samoja ihmisiä arvostellaan, koska mustasukkaisuus on 

kuolettavaa myrkkyä ja sen annetaan rehottaa ja kontrolloida seurakuntaa. ”  

” Minä olen AINOA, joka haluaa kontrolloida sitä seurakuntaa. Ja se on teidän tehtävänne seisoa 

sen takana, mitä Minä haluan, ja pitää huoli siitä, että Minun tahtoni tapahtuu. Sitten Minun 

Valtakuntani tulee, niin Maapallolle kuin Taivaaseenkin. Ja te tulette olemaan järkyttyneitä niistä 

kauniista ihmisistä, jotka tulevat täyttämään kirkkonne, koska te todellakin menette Minun 

Tahtoani kohti. ”  

” Nouskaa, Minun todelliset pastorit ja paimenet. Nouskaa seuraamaan Minua. Seuratkaa Minun 

voiteluani, sillä Minä olen teidän kanssanne tässä. ” 

 

 

667. Jeesus sanoo… Tule takaisin Minun luokseni, NYT!...  

Minä en tiedä, milloin Minun Isäni tulee sanomaan… ”TARPEEKSI” 

 
TULE TAKAISIN LUOKSENI, NYT… MINÄ EN TIEDÄ MILLOIN ISÄ TULEE SANOMAAN TARPEEKSI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Joulukuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ” Niin monet ovat hylänneet Minut, Clare. Niin monet! He ovat täysin maailman 

lumoissa eivätkä näe ajan merkkejä. ”Elämä jatkuu,” he sanovat. ”Kuka tietää, ehkä meillä on vielä 

toiset 20 vuotta!” Mutta Minä sanon, EI. Teillä ei ole toista 20 vuotta. Laittakaa talonne 

järjestykseen. Haluatteko olla kanssani, kun Minä Taivaaseennostan Minun Morsiameni? Silloin 

olkaa Minun kanssani NYT TÄNÄ vuodenaikana. Älkää hylätkö Minua maailman tapojen vuoksi. ”  

” Ne, jotka makaavat sängyssä ja kärsivät, Minua lohduttaen, tulevat loistamaan kirkkaasti 

Taivaassa. Te katsotte heitä alentuen sanomalla, ”Voi raukkaa, tuollaista kärsimystä.” Mutta 

salaisesti sanoen ”Olen iloinen, että se en ole minä!” Jos te vain tietäisitte, mitä armon rikkauksia 

Minä suihkutan näille. Niin suurta armoa, että se saa teidät näyttämään rutiköyhältä ryysyissä. Ja 

tosiasiassa, mitä enemmän te nautitte maailman luksuksesta ja nautitte sen monista mielihyvän 

tuottavista asioista, sitä useampi räsykerros teitä pukee. Kuinka te voitte muuttaa tämän? 

Hylätkää nämä tyhjänpäiväiset asiat ja viettäkää tunteja laatuaikaa Minun kanssani. Laittakaa 

soimaan oleskelumusiikkia, sammuttakaa kaikki huomiota vievät asiat, ja tulkaa sisälle meidän 

Taivaalliseen kamariimme teidän sydämissänne. ”  

( Clare ) Vain sivuhuomautuksena tässä sanon. Jotkut teistä eivät tiedä mitä Sydänasukkaan rukous 

tai oleskelumusiikki on. Se on musiikkia, joka koskettaa sydäntänne. Se voi olla lauluja suoraan 

Jumalasta tai epäsuorasti Jumalasta. Mutta se koskettaa sydäntänne ja saa teidät haluamaan 

ylistää Häntä ja olla Hänen seurassaan. Se johtaa teidät olemaan Hänen seurassaan. Ja se mitä me 

teemme, on että meillä on valtava soittolista ja me laitamme sen satunnaistoistolle. Ja me 

luotamme, että Pyhä Henki tuo esille ne laulut, jotka puhuttelevat meitä tällä hetkellä 

sydämissämme. Puhuttelevat meidän tilannettamme tällä hetkellä. Ja se toimii! Minun täytyy 

kertoa, että se on aika ihmeellistä. Sitä todellakin oivaltaa ja ymmärtää Herraa laulujen kautta, 
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mitkä Pyhä Henki valitsee kuultavaksemme. Siispä, se on oleskelumusiikkia. Ja Sydänasukkaan 

rukous on oleskelua, asumista Hänen kanssaan.  

( Jeesus ) ” Hylätkää ystävänne, huvituksenne, ajatusten pois kääntäjät, ostokset. Hylätkää jopa 

seurakuntanne kiireet ja imeyttäkää Minun Rakkauttani itseenne. ”   

” Ja vielä parempi – tulkaa Minun luokseni, haluten vain lohduttaa Minua – sillä maailman synnit 

ovat käsityksen ulkopuolella. Ne ovat tasolla, jota ei ole koskaan nähty historian aikana. Kun Nibiru 

lähestyy ja maanjäristyksistä tulee yhä yleisempiä, te tulette näkemään Maapallon reagoivan 

ihmiskuntaan, joka sitä asuttaa. Kyllä, te olette jo nähneet, kuinka Maapallo reagoi. Mutta se tulee 

yhä enemmän väkivaltaisemmaksi. Enemmän maanjäristyksiä, yhä värisyttävimpiä Maapallon 

syövereistä, sen takia mitä ihmiset tekevät toinen toisilleen Maapallon pinnalla. Ja elämä oli kerran 

niin täydellistä tällä planeetalla. Maapallo, koko Eeden, on tahrattu ja häpäisty synnillä. ” 

” Minä tarvitsen sinua, Minun Morsiameni. Minä tahdon sinun lohduttavan Minua. Kivut, joita 

kärsin, ovat sietämättömiä, ja Minä kärsin niitä yksin. Voi, mitä Minä antaisinkaan hellästä 

vilkaisusta Minun suuntaani tämän vuodenajan kiireiden keskellä! Voi, mitä Minä antaisinkaan 

Minun Morsiameni kosketuksesta poskelleni, pyyhkien pois veren, syljen, ja kyyneleet. Minä 

kaipaan sellaista hellyyttä teiltä, Minun siunattuni. Pyydän, pyydän, älkää unohtako Minua. ” 

” Ajat ovat hengenvaarallisia, ja Minä ihmettelen päivästä päivään, että salliiko Isä vielä yhden 

päivän kulua. Todellakin, Minä ihmettelen. Minä en voi ymmärtää Hänen armoaan, kun Hän 

pidättelee vihaansa. ”  

” Jotkut teistä sanovat Minulle, ” Mutta Sinä maksoit hinnan, kerralla. Ja nyt Sinä olet vapaa 

rististä. ” Ei, ei, kuinka erehtyneitä te olette! Kyllä, Minä maksoin hinnan ja avasin Taivaan portit 

teille, jotka kadutte. Mutta Minä jatkan sanoinkuvaamattomien kärsimysten kärsimistä, kun 

katson lapsia vastaan tehtyjä syntejä, vanhuksia, kansakuntia, jotka virkoihin valitut virkamiehet 

pettivät. Maapallon häpäiseminen, sivilisaatioiden, kansakuntien ja ympäristön tuho. ”  

” Luuletteko, että Minä olen kuuro lapsen itkulle. Lapsen, joka varastettiin ja pakotettiin seksiin? 

Luuletteko, että Minä en ole paikalla, kun se tapahtuu, ja että Minä en näe, Minä en tunne, Minä 

en kärsi lapsen kanssa? Luuletteko, että Minä en kuule avioliitossa tehtyjä petoksia, kirkoissa 

tehtyjä? Selkään puukotusta, mustasukkaisuutta, pelkoa ja alistamista? Luuletteko, että Minä olen 

sokea näille asioille? Luuletteko, että Minä en kuule nuorten epätoivoisia kutsuja. Heidän, joita on 

käytetty hyväksi ja väärinkäytetty perheissään. ”  

” Minä kuulen kaiken. Minä näen kaiken. Minä tunnen kaiken. Ja Rainbow (=Sateenkaari) oli 

oikeassa, kun hän pyysi teitä katumaan, sillä perheessänne on paljon syntiä. Hän huutaa teitä 

kääntymään Minun puoleeni. Hän on Minun lähettilääni teitä varten, tuoden teille varoituksen, 

jonka olette niin usein jättäneet huomiotta kirkossa ja Pyhissä Kirjoituksissa. Ja Minun Henkeni 

kuiskauksissa teidän sydämissänne. Hän puhuu totuuden teille, kuitenkin te olette niin täynnä 

itsekkyyttä, että te olette sokeita sille, mitä hän on puhunut teille suurien kärsimystensä keskeltä 

hänen puoleltaan. ” 

( Clare ) Tässä, Herra puhuu nuoresta naisesta, Sherenestä… Rainbowista, (=Sateenkaaresta). ( 

Hänen Englanninkielisen tarinansa linkki on videon alla). 

( Jeesus ) ” Ymmärrättekö, Minun Ihmiseni? Tämä lapsi on pelkkä hiekanjyvänen Maapallolla. Se, 

mitä hän huutaa teille, sitä Minä huudan miljoonille, jolla ei ole aavistustakaan, missä he ovat 
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suhteessaan Minuun. Te olette siunattuja, kun hän on perheessänne. Ettekä te menetä häntä, jos 

päästätte hänet menemään. Hän kypsyy lisää ja lisää ja palvelee Minua. Hän tulee takaisin tavoilla, 

joita te ette koskaan pysty kuvittelemaan. Hänen pidättelemisensä, hänen lukitsemisensa vain 

sallii Paholaisen yhä enemmän lannistaa ja tuhota hänet, ja te tulisitte menettämään tämän sielun 

kauneuden, sen mitä hän olisi voinut olla, jos te olisitte myöntäneet hänelle sen vapauden, mitä 

hän teiltä pyytää. ”  

” Mutta Orjantappura Kruunu, kyyneleet Minun kasvoillani, ja tuore veri, joka tippuu piikeistä, ei 

tule yksin Rainbowin takia. Se tulee kaikkien teidän vuoksenne, jotka olette kovettaneet 

sydämenne ja olette menettämässä sielunne. Se on niiden välinpitämättömien vuoksi, jotka 

sanovat… ” Minulla on asiat hyvin. Minä rakennan toisen ladon, johon voin varastoida lisää 

tavaroita.” Kuitenkin taivaanrannassa tuho lähestyy. Kaaos lisääntyy kaupungeissanne. 

Moraalittomuus ja noituus juoksevat kaduillanne kuin jätevesi. ”  

” Minä olen antanut teille tulessa koetellun kullan perustan Minun Evankeliumeissani. Se mitä te 

olette rakentaneet tälle perustukselle, on vain puuta, heinää ja olkea, valmiina tuomion tulien 

kulutettavaksi. ” ( 1 Korinttolaiskirje 3:11-15 )  

” Siispä, Minä kerron teille, Minun rakkaat. Minä kaipaan teitä. Minä kaipaan teidän todellista 

ylistystä Minulle. Minä kaipaan teidän katumustanne ja itse-tutkiskeluanne nähdäksenne ovatko 

tekonne tehty Valossa vai pimeydessä. Minä kaipaan nähdä oikeudenmukaisuutta ja armoa 

perheissä, mutta sen sijaan Minun täytyy nähdä mustasukkaisuutta, itsekkäitä kunnianhimoja, 

väärämielistä tuomitsemista epärehellisyyttä, alistamista, uskottomuutta ja pahempaa. ”  

” Minä haluan parantaa teidät näistä asioista, mutta ensin teidän täytyy antaa anteeksi toisille. Ja 

sitten Minä tulen antamaan anteeksi teille. Kyllä, ehdotonta anteeksiantoa. Minä tulen antamaan 

anteeksi teille, jos te tulette Minun luokseni todella katuen ja surren syntejänne. Minä tulen 

pesemään tahrat pois ja laittamaan puhtaat puvut yllenne. Minä vedän teitä Sydämeni puoleen, 

missä te tulette löytämään levon ja sielujenne tyytyväisyyden. ”  

” Minä tulen tekemään tämän, koska Minä rakastan teitä niin paljon, että Minä kuolin, että saisin 

teidät Taivaaseen Minun kanssani. Minä vaalin teitä jokaista, jopa heitä, jotka torjuvat Minut ja 

pitävät parempana salaseuroja ja noitien kokouksia. Kyllä, Minä vaalin teitä. Minä odotan teidän 

tulevan takaisin minun luokseni, niin että Minä voin siunata teidät pyhällä ja tuottoisalla elämällä – 

elämällä, joka kestää Ikuisuudessa. Elämällä, joka tekee teistä kelvollisen olemaan Minun kanssani. 

”  

” Tulkaa, Minä odotan teitä. ” 

 

 

668. Jeesus sanoo… Jos te haluatte, että teidät otetaan Taivaaseennostossa, 

teidän täytyy pidättäytyä näistä kuolettavista asioista 

 
JOS HALUATTE ETTÄ TEIDÄT OTETAAN TAIVAASEENNOSTOSSA, TEIDÄN TÄYTYY PIDÄTTÄYTYÄ 

NÄISTÄ KUOLETTAVISTA ASIOISTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Joulukuuta, 2018.  
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Clare aloitti… Kallisarvoinen Pyhä Henki, pyydän, tule ja ota meidät haltuun. Anna Sinun Pyhien 

ajatustesi ja luonteesi ja kaikkien tapojesi muuttaa se, mikä meissä vielä on lihaa jäljellä… Amen. 

Minun rakkaat, jotkut teistä ovat ilmaisseet ahdistusta siitä, tullaanko teidät ottamaan 

Taivaaseennostossa vai ei, rakkaittenne kanssa. Minä haluan osoittaa tämän heille erityisesti, jotka 

ovat taistelleet hyvän taistelun – erityisesti arvostelua ja huonoa luonnetta vastaan. 

Tämän luonteen alla ovat katkeruuden siemenet, kasvualustanaan pettymysten kerroksia, 

kasvaakseen valtavaksi kuristavaksi köynnökseksi. Jotkut teistä, rakkaat, ovat sallineet itsellenne 

kihisevän luonteenlaadun ja raivoavan asenteen muita kohtaan. Minä sanon teille, että ellette te 

kukista sitä, te tulette jäämään jälkeen.  

Kun pitelette muiden syntejä heidän edessään, te kasvatatte vihaa ja kaunaa. Te ravitsette 

Saatanan siementä sydäntenne puutarhassa. Te ruokitte sitä petoa, joka tukahduttaa kaiken mikä 

teissä oli hyvää ja jättää teidät katkeraan, kuihtuneeseen sotkuun. 

Te ette tule seisomaan Jumalan edessä, koska te takerrutte vääryyksiin tai niihin, joita tunnette 

toisten vääryyksiksi. Tällä tavalla, ne, joka pitävät kiinni anteeksiantamattomuudesta 

sydämissänne, tarjoavat myrkkymaljan henkilöille, jotka loukkasivat teitä. Mutta he eivät juo sitä – 

te juotte. He jatkavat elämiään, ehkä jopa tietämättä miten tunnette heitä kohtaan. Sillä välin, 

katkeruus muuttuu myrkyksi ja ruokkii katkeruuden kukoistavaa juurta, joka tukahduttaa kaiken 

hyvän. 

Oletteko koskaan tavanneet jonkun, joka on aina vihan kynnyksellä? Aina löytämässä vikaa 

muista? Aina ylireagoimassa tilanteisiin ja paasaamassa? Sillä henkilöllä on valtava katkeruuden 

juuri sydämissään, joka nyt tuottaa hyvin huonoa hedelmää. Hyväksikäytettiinkö teitä lapsena? 

Vainosivatko teitä ne, joiden toivoitte rakastavan teitä? Nämä ovat aseita, joita Saatana käyttää 

laittaakseen teidät orjuuteen, tuhotakseen sen, mikä olisi voinut olla hyvää elämissänne. 

Jeesus antoi esimerkin, kuinka käsitellä roomalaisia, jotka olivat erittäin julmia Häntä kohtaan. Hän 

sanoi… ”Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät.” Tällainen asenne meillä täytyy 

olla, kun käsittelemme elämiemme haavoja. Meillä ei ole varaa antaa niiden märkiä ja kasvattaa 

kaikenlaisia bakteereita, tehden sydämistämme närkästyksen ja omahyväisyyden viemäriä.  

Rakkaat. Tuomitseminen, kritiikki, viha – kaikki nämä ovat kuin haiseva vaippa. Herra haluaa 

meidän tietävän, että me olemme tekemisissä ihmisten kanssa, jotka ovat rikkoutuneet, 

haavoittuneet, ja eivät koskaan antaneet anteeksi vanhemmilleen, pomoilleen, jne. He kantavat 

mukanaan vihaa kaikkia kohtaan ja avaavat suunsa antaakseen omahyväisiä tuomioita muista – 

ymmärtämättä, että he itse ovat muuttumassa  samanlaisiksi henkilöiksi. 

 Meillä täälläpäin on sanonta, että kun jokin kuulostaa juorulta. Ezekiel ja minä sanomme: 

”Likainen vaippa! Voi, voi… antakaa sen olla!” Ja se toimii… Mutta niin pyhimykset käsittävät sen. 

Se tuottaa kamalan lemun ympärillä olevalle Todistajien Pilvelle. Se on kauhea haju. 

Pikemminkin, Herra haluaa meidän sitovan ne, jolla on särkynyt sydän, rukoilevan heidän 

puolestaan, jotka vainoavat meitä, ja pidättäytyä tuomitsemasta. Varmasti, hyväksikäyttö on 

väärin! Mutta älkää siirtäkö motiiveja toiselle henkilölle, kun he reagoivat sillä tavalla. 

Ymmärtäkää, että sen alla on katkeruus ja pettymys, jonka he antoivat kasvaa valtavaksi 

katkeruuden juureksi, koskaan antamatta anteeksi niille, jotka heitä loukkasivat. Ja se mitä nämä 
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ihmiset tarvitsevat, on tietää kuinka paljon Herra rakastaa heitä. Ja he tarvitsevat kiltteyttä, 

hellyyttä, ymmärtämistä ja myötätuntoa.  

Jos reagoitte TÄLLÄ tavalla, te vältytte astumasta Saatanan kuolettavaan Katkeruuden Ansaan, ja 

teistä tulee myötätuntoisempia ja kiltimpiä. Rakastaen kuten Jeesus rakasti – jopa roomalaisia. 

Meidän pienellä ystävällämme, Rainbow`lla (=Sateenkaari) elää Jeesuksen sydän sisällään. Häntä 

käytettiin hyväksi, mutta hän yritti kaikella voimallaan antaa anteeksi ja rukoilla heidän 

puolestaan. Toisaalta, hän on melko inhimillinen ja hänellä oli omat turhautumisen purkauksensa 

ja jopa kostonsa. Mutta, koska hän kuunteli Herraa, hän tiesi, että se oli väärin, ja hän katui.  

Kun sanotte jotakin halventavaa toiselle, te teette syntiä. Kun nimittelette ja syytätte, te teette 

syntiä. Kun te vähättelette sisartanne tai veljeänne, te teette vakavaa syntiä. Kun te tuomitsette ja 

syytätte, te teette syntiä. Jumala ei ota niitä teistä Taivaaseennostossa, kenellä on näitä vikoja. 

Teidän täytyy ensin päästä yli katkeruudestanne ja sisäisestä vihastanne muita kohtaan.  

Lyhyesti sanottuna, jos te haluatte, että teidät otetaan Taivaaseennostossa, että te pääsette 

Taivaaseen asti – teidän täytyy laittaa sivuun kaunanne, pettymyksenne, vihanne, raivonne, 

kaunanne, kostoiskunne ja kostonne. Laskekaa ne Ristin juurelle ja kertokaa Jeesukselle… ”Herra, 

minulla ei ehkä ole tunnetta, että voisin antaa anteeksi. Mutta minä teen tahdon eleen antaakseni 

anteeksi heille. Herra, pyydän, auta minua.” 

Ja huomatkaa, että vihollinen palaa vihakutsun kanssa. Mutta teidän täytyy kukistaa se Kristuksen 

Rakkaudella, joka asuu sisällänne. Kuinka Kristuksen Rakkaus tulee asumaan teihin? Katumalla 

syntejänne, pyytämällä Häntä tulemaan sydämeenne ja muuttamaan teidät. Tunnustamalla, että 

Jeesus Kristus on Herranne ja että teidän elämänne kuuluu Hänelle. Pian Hän auttaa teitä 

antamaan anteeksi. 

Kuinka tämä läheisyys Jeesuksen kanssa tapahtuu? No niin, on monia tapoja. Yksi on Pyhien 

Kirjoitusten meditointi. Kirjoitusten lukeminen ja sen löytäminen, joka todella koskettaa 

sydäntänne. Pysähtyen siihen kohtaan ja todella paneutuen siihen. Sen nimenomaisen kirjoituksen 

meditointi. Pyhä Henki, kun Hän koskettaa teitä sillä tavalla, vetää huomionne Jumalan 

näkökantaan, joka teidän on tärkeää tietää. Ja minä myös suosittelen teille tunnin 

keskeytymätöntä aikaa Sydänasukkaan rukouksen parissa.   

Jeesus aloitti… ” Se mitä olet jakanut heidän kanssaan, on mittaamattoman arvokas jalokivi 

päästämään ja parantamaan. Mutta heidän täytyy myös lähestyä Minua katuen syntejään. Jos he 

ovat puhuneet tuomitsevia, karskeja sanoja, olivat ilkeitä, tai ajattelivat pahoja ajatuksia mielissä. 

Jos he vähättelivät muita ja kohtelivat heitä itseään alempiarvoisina – kaiken tällaisen käytöksen 

täytyy loppua. ”  

” Teidän täytyy rakastaa veljeänne kuin rakastatte itseänne. Teidän täytyy kunnioittaa muita 

enemmän kuin itseänne. Teidän täytyy rukoilla heidän puolestaan ja pyytää Minua näyttämään 

teille, kuinka he kärsivät heidän henkilökohtaisessa helvetissä, niin että teillä on myötätuntoa 

heidän vikojaan kohtaan. ”  

” Ja muistakaa aina… Mitä näette veljenne vikana, voi olla hänen ainoa vikansa. Mutta se mitä te 

ette näe itsessänne, saattaa olla valtava pino vikoja, joita Minä en ole vielä paljastanut teille. ” 
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 ” Omahyväisyys on kuolettavaa. Ankara muiden arvostelu ja tuomitseminen on kuolettavaa. 

Toisista vian löytäminen on kuolettavaa – jos haluatte, että teidät otetaan Taivaaseennostossa. Jos 

te haluatte tulla lasketuksi arvollisiksi. ” 

” Näiden asioiden TÄYTYY loppua. Ja Minä tulen auttamaan teitä, jos te teette rehellisen ja 

johdonmukaisen yrityksen. Minä tulen muuttamaan raivoavan, jääräpäisen hirviön helläksi ja 

kiltiksi henkilöksi – aina tietoiseksi toisten tarpeista. Aina kärsivällisen ja toisten puolesta 

rukoilevan, ymmärtäen heidän kipunsa, ja jopa heistä huolehtien, huolimatta erimielisyyksistä, 

mitä heillä saattaa olla toistensa kanssa. ”  

” Teidän elämänne tulee muuttumaan. Te tulette rakastamaan veljeänne kuten rakastatte 

itseänne, ei väliä kuinka julmia he ovat olleet teille. Te tulette näkemään asiat heidän 

näkökannaltaan. Vaikka te ajattelettekin, että he ovat sokeita, te tulette vähintään ymmärtämään. 

Ja te tulette tietämään, mikä alhainen synnin viemäri teillä silti on jäljellä sisällänne, kätkössä. Ja 

tämä saa teidät olemaan nostamatta kulmakarvojanne toista sielua vastaan. Teillä tulee olemaan 

inhoa itseänne kohtaan ja kärsivällisyyttä veljeänne kohtaan. ”  

” Te tulette olemaan eläviä pyhimyksiä. Tähän Minä haluan teidät viedä. Kysymys kuuluu… 

Haluatteko te mennä tähän suuntaan? ” 

 

 

669. Jeesus sanoo… Mitään ei tapahdu ilman Minun Lupaani…  

Siis kaikki teidän vihanne liittyy Minuun 

 
MITÄÄN EI TAPAHDU ILMAN MINUN LUPAANI… SIIS KAIKKI TEIDÄN VIHANNE LIITTYY MINUUN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. ja 13. Joulukuuta, 2018. 

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, kun paljastat meille, että miksi me tulemme vihaisiksi 

elämiemme koettelemuksissa. Pyydän, anna meille armoa päästä yli lihallisen luonteemme ja 

ottaa vastaan vaikeat asiat rauhassa ja jopa kiittäen… Amen. 

Herra antoi tämän viestin vain muutama hetki sitten, joten menen suoraan siihen. 

Jeesus aloitti… ” Minun lapseni, Minä haluan teidän ymmärtävän mistä teidän luonteenne tulee. 

Teidän vihanne pohjalla on viha Minua kohtaan. Mitään ei tapahdu ilman Minun lupaani. Jos te 

kuulutte Minulle, jos te olette antaneet Minulle vapaan tahtonne ja elämänne, te voitte odottaa 

koettelemuksia. Jotkut ovat hyvin kivuliaita; toiset liian pieniä jopa havaittaviksi. Koettelemukset, 

jota Minä annan teille, on tarkoitettu saattamaan teidät suuremmalle pyhyyden asteelle ja 

suurempaan Minuun turvautumiseen. ” 

” Jos te pohditte sitä, ilman epäilystäkään Minä hallitsen kaikkea, mikä liittyy teihin, kuinka te 

voitte tulla vihaisiksi? Kivuliaat asiat jalostavat hyvettä teissä, kun te vastaanotatte ne, aivan kuin 

ne tulisivat Minun omista käsistäni. ” 

” Kuinka Minä voin sallia pahan näennäisesti saavan riemuvoiton hyvästä? Tämä on mysteeri, jota 

te ette tule ymmärtämään ennen kuin Taivaassa. Mutta riittää kun sanon, että sukulinjassanne on 

historiaa, joka altistaa teidät tietyille tapahtumille. ”  
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” Elokuvassa ”The Shack” (=Mökki) mies teininä ollessaan tappoi isänsä viskipulloon laitetulla 

myrkyllä, hän hyväksyy pikkuhiljaa tyttärensä kuoleman. Tämä mies otti ihmiselämän omiin 

käsiinsä, ja se aukaisi ovet sille, mitä tapahtui hänelle. ”  

” Katsohan, Minä rakastin hänen isäänsä ihan yhtä paljon kuin mitä hän rakasti tytärtään, vaikka 

hän oli julma mies. Hän, itse asiassa, eli sitä mitä hänelle tehtiin, kun hän oli lapsi. Se ei oikeuta 

sitä: se vain valottaa sitä, miksi ihminen käyttäytyy sillä tavalla. ” 

” Ennen kuin elokuva oli ohi, tyttären isä oppi anteeksiantoa. Ja se katkera juuri hänen sydämensä 

puutarhassa, muuttui loistavaksi hedelmäpuuksi. Tätä Minä haluan teidän sydämiinne – loistavan 

hedelmäpuun. Eikä se tule helpolla; siihen liittyy kovaa työtä ja kipua. Kärsiminen ON kovaa työtä. 

Mutta Minä tulen antamaan teille tämän armon, jos te laitatte vihanne sivuun ja otatte vastaan 

oppiläksynne Minun kädestäni. ” 

” Muistakaa tämä… Minä olen valvomassa. Se mitä Minä sallin, on loppujen lopuksi teidän omaksi 

parhaaksenne. Älkää antako ihmisten vihastuttaa teitä. Muistakaa, että mitä he tekevät teille, 

tulee demoneilta, joiden he ovat sallineet tulla elämiinsä. Se tosiasia, että se vaikuttanut teihin, 

sen pitäisi saattaa teidät kysymään miksi, eikä saada aikaan vihastumisen tai vihamielisyyden 

reaktiota. ”  

” Ja niinä hetkinä, kysykää Minulta, ”Herra, Mitä Sinä teet tässä? Pyydän, auta minua saamaan 

Sinun näkökantasi eikä reagoimaan vihalla ja vihamielisyydellä.” Sitten katsokaa, kun Minä tulen 

elämäänne, ja ottakaa huomioon, että lopputulos tulee olemaan aivan, aivan paras teille. ”  

 ( Clare ) Nyt, asia, joka kannusti tähän nimenomaiseen viestiin, oli tämä Rhema teksti, voideltu 

sana, viesti. 

Jeesus sanoo… Tulevina päivinä tulee olemaan testejä ja koettelemuksia. Monia testejä ja 

koettelemuksia. Te etenette uudelle tasangolle, kiipeätte uutta vuorta, niin sanotusti. Monia 

tullaan koettelemaan uusilla tavoilla, sillä kun me menemme eteenpäin, edistystä täytyy tapahtua. 

Teidän täytyy aina omaksua enemmän ja enemmän pyhyyttä, kärsivällisyyttä, nöyryyttä ja 

kestävyyttä. Nämä ovat ne asiat, jotka pätevöittävät teidät edistymään Minun palveluksessani. 

Kun te hoidatte yhden tason hyvin, Minä ylennän teidät uusiin haasteisiin, valmistellakseni teidät 

uusiin armoihin. ”  

” Minä tulen olemaan teidän kanssanne kaikessa tässä. Se on Minun kunniakseni ja sielujen 

pelastukseksi. Te tiedätte, että minä en koskaan tuhlaa mitään. Muistakaa, kaikki on Minun 

käsissäni ja se ei ole teistä kyse – vaan Minun agendastani. Ja armot virtaavat kuin joki. ” 

 ( Clare ) Sitten oli pari muuta tekstiä, jotka myös olivat asiaankuuluvia. 

 Jeesus sanoo… ” Kaikella on tarkoituksensa, Minun lapseni. Jokaisella asialla on hyvin erityinen 

tarkoitus ja dynamiikka, joka tapahtuu joka ikisen ihmisen elämässä. ” 

 ” Mutta Minä tuon nämä asiat teidän tietoisuuteenne, kertoakseni teille, että te ”teette työtä”, 

kun te käytte läpi näitä uhrauksia mielen tyyneydellä ja kärsivällisyydellä. Te teette työtä, joka 

vaatii tiivistä ja huolellista valppautta. Se ei ole vain epämukavuus; se on tarpeellista työtä toisen 

kärsimyksen lievittämiseksi. ” 

( Clare ) Me puhumme  Simonin Rististä. 
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Jeesus sanoo… ” Nyt Minä osoitan teille, kun olette odotus asemissa. Te tunnette tämän paikan 

hyvin, mutta sydämissänne on vielä silti paljon jännitystä. Minä haluan, että te lepäätte Minussa. 

Sallikaa minun kantaa jännitys ja laittakaa itsenne lepoasentoon Minun käsivarsilleni ja tehkää 

mitä ikinä teidän edessänne on. Huoli ja pelko kuluttavat teidät loppuun, ja kun te olette 

väsyneitä, te olette helppo saalis Saatanalle. ” 

” Pikemminkin, minä haluan, että te lepäätte Minussa, voimaannutte joka päivä, täysin tietoisina, 

että hetkenä minä hyvänsä koko maailma voi kääntyä päälaelleen. Monet teistä, ellei peräti kaikki, 

jotka kuuntelette tätä kanavaa ja otatte Minun sanani sydämeenne, olette valmiita. Teidän 

lamppunne ovat valaistut, kannatte mukananne ylimääräistä öljyä ja te olette valmiita. ”  

” On vienyt hyvät 12 kuukautta päästä tähän pisteeseen, mutta nyt te olette tässä. Te tiedätte 

hyvin, mitkä teidän syntinne ja paheenne ovat menneessä olleet ja te olette varuillanne, 

kiinnittäen tarkkaan huomiota itseenne, jotta ette lankeaisi. Ja te ette panosta liikaa tähän 

maailmaan, koska te tiedätte, että teidän aikanne voi päättyä hetkenä minä hyvänsä. ”  

” Pitäkää nämä asemanne, Rakkaat. Pitäkää ne ja lisätkää siihen hyve levätä Minussa. Luottamus. 

Kärsivällisyys ja Luottamus. ”  

( Clare ) Siispä, luulen, että tällä viestillä on tekemistä Taivaaseennoston kanssa, tai se voi liittyä 

henkilökohtaisiin tapahtumiin elämissämme. Siispä, ottakaa tämä sydämiimme ja käyttäkää sitä 

siellä, missä sitä tarvitaan. Jumala siunatkoon teitä, Rakkaat. 

 

Ja nyt lyhyt Viesti 13.12.2018. 

Rukouksessa tänä aamuna, Isä Jumala aloitti, ” Minä haluan sinun Luottavan Minuun. Se 

tarkoittaa, ei itkemistä, ei epäilemistä, vain täydellinen luottamus Minun kykyyni pelastaa KAIKKI. 

Kun olet huolissasi tällä tavalla, sinä vain teet asiat vaikeammiksi itsellesi ja muille. Kyllä, tyttäreni, 

Minä haluan sinun luottavan Sinun Isi Jumalaasi. ” 

 ” Nämä Minun suunnitelmani tehtiin kauan aikaa sitten. Sinä olet vain alhainen instrumentti, jota 

Minä käytän. Minä tulen todellakin toimittamaan, eikä kukaan voi estää Minun suunnitelmiani. 

Minä haluan, että sinä luotat tähän varmasti ja etenet päivittäisissä töissäsi. Jätä ne Ristin juurelle, 

tietäen täysin, että se on loppuun saatettu Minun tahtoni mukaan. ”  

” Ja sinä et ole Jumala. Minä olen. Luuletko, että Minä olen kuuro? Enkö Minä ole aina päästänyt 

vaikeista tilanteistä? Kuinka monta ihmettä Minä olen tehnyt elämässäsi, että sinun tulisi epäillä 

Minua? Nyt ei ole yhtään sen erilaisempaa, älä horju uskossasi, Clare. Pyydän, seiso vahvasti ja 

luottavaisesti. Älä anna demonien istuttaa ehdotuksia mieleesi. Pikemminkin, keskity Minun 

Kaikkivoivaan käteeni, joka pitelee sinua ja suojaa tätä tilannetta. Suojellen sitä. ” 

 

 

670. Jeesus sanoo… Teidän täytyy rukoilla tai Presidenttinne on kuollut Mies... 

Oletteko Minun kanssani, Minun Ihmiseni? 

 
VAROITUS JEESUKSELTA… PRESIDENTTI TRUMP ON KUOLLUT MIES ILMAN TEIDÄN RUKOUKSIANNE 
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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Joulukuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ” Mitä sinä kuulet, mitä sinä näet, kaikki mitä sinä ja Ezekiel ja muut tunnette, on 

vain hiukkanen siitä maailman tilan vastenmielisyydestä. Kuinka Minä rakastankaan maailmaa! 

Mutta kuinka Minua inhottaa se, mihin suuntaan Saatana etenee, Sillä aikana kun Minun Ihmiseni 

ovat ulkona lahjaostoksilla ja iloitsevat, ilman ajatustakaan siitä, mitä Minä haluan heidän olevan 

tekemässä. Ja nyt on jotakin kauheaa tulossa heille heidän tottelemattomuudestaan. ” 

” Lapset, vihollinen on odottanut tätä aikaa, kun te ette ole kaupungin muureilla niitä vartioimassa 

sisältäpäin. Te olette hyvin lähellä, niin hyvin lähellä menettämässä kaiken. ”  

” Minä olen pyytänyt. Minä olen kerjännyt. Minä olen vedonnut, että te jatkatte rukoilemistanne 

teidän Presidenttinne puolesta suurella aikomuksella, ollen vastuussa hänen hyvinvoinnistaan. 

Mutta, kun minä katson Minun Kristittyjä ihmisiäni ja mitä he ovat tekemässä, Minä näen, että he 

eivät ole polvillaan. Heidän talonsa ovat kirkkaina valoista ja koristeluista, mutta se kirkkaus 

Hengellisessä maailmassa ei ole valoa – vaan tiheää pimeyttä. Se tuikkii ja loistaa ulkonaisesti, 

mutta sisällä on pimeää – jonka ydin on kuolema, materialismi ja Jumalattomuus. ”  

” Vihollinen tiesi, että teidän huomionne siirtyy muualle, siispä hän odotti edetäkseen kaikkein 

tuhoavimmissa suunnitelmissaan. Silloin ei hyökätä, kun muureja vartioidaan. Silloin hyökätään, 

kun he ovat koristelemassa muureja, iloitsemassa, juopumassa maailman tavaroista. Nyt hän tulee 

kutsumaan joukkonsa etenemään kaikkein tuhoavimmassa hyökkäyksessä, mitä Amerikan 

historiankirjoihin tulee jäämään. ” 

” TÄMÄN EI TARVITSE TAPAHTUA! Se, mitä Minä pyydän teitä tällä hetkellä tekemään, on 

katumaan! Lopettakaa shoppailu ja kuluttaminen ja menkää polvillenne! Paastotkaa ja rukoilkaa ja 

asettukaa pimeyden aaltoa vastaan, ennen kuin on liian myöhäistä. Kyllä, ON melkein liian 

myöhäistä. Mutta, jos otatte huomioon tämän viestin ja levitätte tätä, laitatte sydämenne 

rukoukseen, se tulee loppumaan. ” 

” Tämä on teidän viimeinen mahdollisuutenne. Jos te ette toimi tämän mukaan nyt, ei ole muuta 

tehtävissä kuin odottaa tuhon iskevän. Mutta se on totta. Jos te ette rukoile, Minä tulen pitämään 

tottelemattomia vastuullisina tästä. Koska se ei ollut Minun aikani, ja minä halusin teidän 

pidättelevän tätä pahan aaltoa, joka jyrisee jopa nyt jalkojenne alla. ” 

( Clare ) Ja tiedättekö, se oli outoa, kun Hän sanoi sen. Minä kuulin marssimista, kuin tuhansia 

SUURIA sotilaita marssimassa. Rotevia, karvaisia sotilaita – ei sellaisia sotilaita kuin meillä on 

armeijassa. Kuin jättiläisiä. Kuin 10 jalan pituisia jättiläisiä. (Jalka=0,30 metriä). Ja maaperä allani 

jyrisi tämän hirviö joukon äänestä Maapallon syövereistä. ” 

( Jeesus ) ” Kyllä, Helvetin käskyläiset, pimeyden sotilaat, jotka ovat syvällä Maapallon sisässä 

piilossa, ovat läähättämässä tullakseen vapautetuiksi kansakuntien kimppuun. Ne himoitsevat 

teidän vertanne ja jalostavat raivoa. ”  

” Clare, rakkain, kaikki nämä ovat vain kuiskauksia verrattuna siihen, mikä on todellista ja on pian 

tulossa. ” 

 ” Minun Rakkaani, teillä ei ole aavistustakaan siitä kivusta, mitä Minä kärsin, koska ihmiset 

jättävät Minut huomiotta Minun hyvin todellisessa Kärsimyksessäni, jälleen kerran. Sillä se mitä on 
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vielä tulossa… Se on tuhoavaa. Minä koen hyvin todellisia kipuja, ja hyvin harva lohduttaa Minua, 

Minun Morsiameni. ” 

 ” Minä kaipaan, että te kaikki huomioitte sen tuskan, jota minä käyn läpi juuri tällä hetkellä, sen 

vaaran takia, missä niin monet sielut ovat. Pyydän, lohduttakaa Minua. Rakastan, kun pyyhitte 

Minun kulmakarvojani hellillä hyväilyillänne. Minä rakastan sitä, kun te koskette Minun poskeeni ja 

kerrotte, kuinka pahoillanne te olette synneistänne ja maailman synneistä. Minä kaipaan tätä 

huomiota enemmän kuin kukaan teistä tietää. ”  

” Pahuus lisääntyy eksponentiaalisesti (siis nopeasti, kuin räjähdys). Ja kyllä, Maapallo jatkaa 

järisemistään enemmän ja enemmän, kun Nibiru lähestyy. ”  

” Voi, herätkää, Minun ihmiseni, ja rukoilkaa! Taivaankappaleet voivat kiertää retrogradisesti 

(=takautuvasti) ja niitä voidaan viivyttää – tämän Minä tulen tekemään mielelläni, kun te rukoilette 

ja paastoatte. Tarjotkaa Minulle kaikki, mitä teillä on. Antakaa Minulle syviä katumuksen 

huokauksia puutteistanne ja jäätyneistä sydämistänne, niin monien Minun ihmisteni, joiden 

kiinnostuksen ja huolen kohteet eivät ulotu heidän porrasaskelmiaan pidemmälle. ” 

” Kyllä, terrorismi on kammottavaa. Mutta mikä on vielä tuhoavampaa, on Minun Valittujeni 

kylmät sydämet. ”  

( Clare ) Voi, Herra, anna minulle anteeksi. Minun sydämeni on niin pieni, minun mieleni niin 

kapea, ja minun periksiantamattomuuteni niin lyhyttä. 

( Jeesus ) ” Minä kerron sinulle pienen salaisuuden sinusta itsestäsi. ” 

( Clare ) Mikä se on, Herra? 

( Jeesus ) ” Sinä olet väsymyksen tuolla puolen. Sinä olet kerta kaikkiaan lopen uupunut, ja joka 

päivä, kun sinä heräät ja huudat Minua apuun, Minä tulen ja nostan sinut ylös – ja Minä en laske 

sinua alas. Minä kannan sinua koko päivän. Sinä teet hyvin vähän, Clare, vaan isännöit Minua. Se, 

mitä saadaan aikaan, on Minun tekoja; sinä olet vain Minun käteni, Minun jalkani, Minun suuni. 

Sinun ponnistelusi ovat kilpikonnan askelia erämaassa; Minun ovat keitaan viileät vedet. Kävele, 

Minun pikkuinen. Pian Minä pyyhkäisen sinut Minun käsivarsilleni ikuisuuteen. Mutta toistaiseksi, 

sinun täytyy kävellä eteenpäin ja tiedä, että Minä piirrän oikein hyvin rikkinäisillä kynillä. ” 

” Kaikki te Sydänasukkaat, olette Minun mestariteoksiani. Te olette tulleet minun tyköni, laittaen 

sivuun kaiken mitä teillä on. Minä, puolestani, olen poiminut sen ylös ja tehnyt siitä jotakin 

kaunista kestämään ikuisuuden halki. Minä tiedän, että te olette uupuneet niihin pikkuisiin 

kilpikonnan askeliin. Mutta voi, kuinka suuri on hedelmänne teidän uudistetuista 

ponnisteluistanne joka aamu, kun te tunnette, että te haluatte mennä takaisin sänkyyn viikoksi, 

kuitenkin te pysyttelette ylhäällä ja kutsutte Minua voimistamaan ja virvoittamaan teitä. ”  

” Mutta nyt minä haluan tuoda tämän kaiken yhteen ja kertoa teille. TEIDÄN TÄYTYY RUKOILLA – 

tai teidän Presidenttinne on kuollut mies. Teidän täytyy rukoilla, koska mitä on suunniteltu, on 

suuremmassa mittakaavassa, kuin voitte edes kuvitella. Minä kerron teille tämän verran. Tämä 

kauhistuttava tapahtuma, sellainen, jota suunnitellaan, on haavoittuva useassa kohtaa. Sen täytyy 

kulkea jokaisen kohdan läpi onnistuakseen. Teidän rukouksenne ovat kykeneviä pysäyttämään 

tarpeeksi näitä kohtia, että se yksinkertaisesti epäonnistuu, niin kuin kaikki muutkin. ” 



 
187 

 

” Mutta koska te ette usko sitä, koska te pidätte parempana juhlia, mieluummin kuin kärsiä ja 

rukoilla… Sen takia, Saatana saattaa onnistua tällä kertaa. Se on TÄYSIN teistä kiinni, 

Sydänasukkaat. Te olette pysäyttäneet näitä tapauksia monta kertaa. Mutta tämä tapahtuma on 

paljon isompi ja vaatii paljon enemmän rukousta. Oletteko te Minun kanssani? Oletteko Minun 

puolellani? Tuletteko te tottelemaan Minua? Teidän kohtalonne on teidän rukoilevissa käsissänne. 

”  

” Minä lasken teidän varaan, että te muutatte keskittymisenne asioittenne keskipisteestä ja 

auraatte rukoilemaan estääksenne tätä tapahtumasta. Yhtään rikollista, jotka hän tuo oikeuteen, 

ei tulla tuomitsemaan, jos te ette rukoile. He tulevat kaikki pääsemään pakoon ja jatkamaan 

inhottavia käytäntöjään, varastaen ja käyttäen lapsia ja ojentaen tämän kansakunnan hänen 

vihollisilleen. Se on teidän käsissänne. Oletteko Minun kanssani, Minun Ihmiseni? ” 

 

 

671. Jesus says…  

Without your Prayers many of you would be dead & The World in Chaos 

 
MANY OF YOU WOULD BE DEAD & THE WORLD IN CHAOS WITHOUT YOUR PRAYERS  

Words from Jesus to Sister Clare, 24th of December, 2018. Published 29th of December, 2018.  

TRANSLATION INTO FINNISH: 

MONET TEISTÄ OLISIVAT KUOLLEET & MAAILMA OLISI KAAOKSESSA ILMAN TEIDÄN 

RUKOUKSIANNE  

Jeesus sanoo… Ilman teidän Rukouksianne monet teistä olisivat kuolleita & Maailma olisi 

Kaaoksessa 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Joulukuuta, 2018. 

Hyvää Huomenta, Sydänasukkaat… Clare otti vastaan viestin eilen illalla ja hän pyysi minua 

julkaisemaan sen teille. Pyydän, pitäkää hänet ja Ezekiel rukouksissanne. Meidät kaikki kutsuttiin 

raskaaseen uurastukseen ja esirukoilemaan jälleen, aikaisin tänä aamuna. 

Jeesus aloitti… ” Minä olen katsonut, Minun ihmiseni, ja Minä olen nähnyt rikkinäisyyttä, 

synnintuntoa ja katumusta. Minä olen nähnyt ne, jotka ovat ottaneet nämä viestit sydämeen – ja 

ne, jotka eivät ole ottaneet. Ja heidän vuoksi, jotka ovat välittäneet kaikella olemuksellaan 

aikaansaada muutoksen, Minun Isäni on muuttanut suunnitelmiaan. Minä en mene yksityiskohtiin, 

koska tämä on ehdollista aikaa. Kokeellista aikaa, että nähdään, tuletteko te pysymään uskollisena 

paastoamiselle ja vahtivuoroille, ihmiskunnan puolesta avun huutamiselle. ”  

” Ne teistä, jotka pysyvät, teille Minulla on suuri palkkio. Minä olen laittanut sivuun Hänen 

Valtakuntansa kestävän rauhan hyvin erityisellä tavalla teitä varten. ”  

” Mutta Minä varoitan teitä, Lapset. Tämä on marssimista ylämäkeen, suuret painot olkapäillänne. 

Maailman paino valjastettuna olkapäillenne, kun te jatkatte kiipeämistä ja rukoilemista ja 

katumista synnin ja rappion kansakuntien vuoksi, ja sinne Minä olen levittänyt pyhiä sieluja 
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johtamaan heidät pois orjuudesta. Rukoilkaa näiden pyhien sielujen puolesta, joita on lähetetty 

Maapallon jokaiseen kansakuntaan kääntämään asioiden kulun. ”  

” En voi edes alkaa kertomaan teille palkkiota heille, jotka ovat uskollisia sille toimeksiannolle, 

mutta se tuo mieleen ne sydämienne pohjalla olevat särkyneet unelmat. Se koskee 

ylösnousemusta ja uutta elämää, uusia mahdollisuuksia ja ennallistamista. Mitä enemmän te 

rukoilette, sitä suurempi on ennallistaminen. ”  

” Jos Minä vain voisin selittää teille rukoustenne painon, kun niitä punnitaan pahan kanssa. Jos 

vain olisi asianmukainen tapa kuvata, kuinka yksi teistä, joka toimii rikkinäisen ja katuvan 

sydämensä voimalla, muuttaa historian kulun. Aivan kuten tarvitaan vain pikkuriikkinen liekki 

polttamaan koko metsä maan tasalle, samoin ei tarvita kuin pikkuriikkinen rukous, joka tulee aivan 

sielun syvyyksistä, elvyttämään sen kaiken hyvän mikä olisi voinut olla – minkä paholaiset ovat 

tuhonneet. ”  

” Kyllä, on vielä toivoa. Mutta nyt te tiedätte tämän – tällaista rukousta Minä tarvitsen teiltä. 

Syvää, murehtivaa rukousta, alhaista ja katuvaista, täysin katuvaa. Tämän kaltainen rukous, kun 

vain pikkuriikkinen liekki… sytyttää koko Jumalan vuoren tuleen. ”  

” Älkää tyytykö mihinkään vähempään. Älkää antako periksi, älkää menettäkö toivoa. Ottakaa ne 

rikkoutuneet palaset syvältä sydämestänne Minun Isäni silmien nähtäväksi. Surkaa niitä, anokaa 

Häntä ennallistamaan, täysin ennallistamaan, menetetyt mahdollisuudet. Menetetyt päämäärät. 

Uskon puutteesta menetetty motivaatio ja seurauksena laiskuus tavoitella unelmia. ”  

” Kyllä, Lapset, teillä on kaduttavaa, mutta jotkut teistä ovat antaneet periksi vihollisen 

ehdotuksille, koska olitte väsyneitä. Minä ymmärrän väsymyksen, mutta Minä en ymmärrä sitä, 

miksi te ette tule Minun luokseni anoen ennallistamista. Se johtuu siitä, että te ette uskoneet, että 

se voitaisiin ennallistaa. Mutta Minä sanon teille, ne ovat valheita. Sinnitelkää katumuksessa ja 

kovassa työssä ja te tulette näkemään ennallistamisen. ”  

” Kyllä, Minun Ihmiseni, Minun Kehoni on ollut osittain unessa ja sallinut unelmiensa 

varastettavan. Mutta nyt kun te tiedätte, teidän TÄYTYY tarmokkaasti esirukoilla tämän 

kansakunnan ja Maapallon puolesta. Nyt, kun te tiedätte sen, siunattuja ja ennallistettuja te 

tulette olemaan, jos te teette sen! ”  

  

Toinen Viesti, 24. Joulukuuta, 2018. 

( Clare ) Herra, Sinun rohkaisun sanat merkitsevät niin paljon minulle. Kiitos Sinulle. 

No niin, Sydänasukkaat, Herralla on hyvin suloinen ”Kiitos” teille, jotka olette kieltäneet itsenne ja 

kurkottaneet rukoilemaan. Voi, Jeesus, se vähä minkä minä tiedän, on ällistyttävää, uskomisen 

tuolla puolen. Voi, kuinka kauhea tämä Maapallo on! Voi, kuinka erittäin kauheaa. Kuinka Sinä voit 

mahdollisesti kestää tämän, Herra? 

Jeesus aloitti… ” Muutaman takia, heidän takiaan, Minun Isäni pidättelee Hänen oikeutettua 

vihaansa – mutta ei paljon kauemmin, Clare. ”  

( Clare ) Kun hän puhui, minä näin, että hän oli veren peitossa. Pisarat tippuivat verisestä 

kruunusta – ja minä ymmärsin pahan vaikutukset Hänen persoonaansa – jopa nyt. 
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( Jeesus ) ” Mutta katsohan, asiat tulevat siihen pisteeseen, että niille täytyy tehdä jotakin. Paha 

paljastetaan. Joka päivä syvempi kerros paljastetaan, ja paha tuodaan syytettäväksi. Mutta jos sinä 

et olisi rukoillut ja koonnut Sydänasukkaita tukemaan sitä, tämä hetki historiassa saattaisi näyttää 

paljon erilaisemmalta kuin mitä se nyt näyttää juuri nyt. ” 

( Clare ) Minä kuulin, että Presidentti oli menossa Mar-a-Lagoon Jouluksi ja minä tunsin itseni 

rauhattomaksi. Sitten minä kuulin, että ei, hän pysyy Valkoisessa Talossa. Ja jotenkin, minä se 

tuntui minusta paremmalta. Ja minä ajattelin, ”Varmasti heillä on ohjuspuolustus järjestelmä 

siellä?” Mutta sitten tuli mieleen… ”Ellei Herra vartioi taloa, ne, jotka vartioivat, tekevät sen 

turhaan.” Rakkaat Sydänasukkaat, meidän rukouksemme ovat Herran suojelus ja suojaus hänen 

ympärillään. Herra Jeesus, onko jotain mitä Sinä haluat sanoa?   

( Jeesus) ” Ellei tätä suojausta olisi, monet teistä olisivat kuolleita tällä hetkellä. Maailma olisi 

myllerryksessä ja kaaoksessa, Putin olisi laukaissut Amerikkaan, ja te olisitte kulkutautien, sodan ja 

katastrofien keskellä, joita olisi niin paljon, että ei olisi toivoa avusta. ” 

” Nyt te ette näe, mitä teidän rukouksenne ovat tehneet. Mutta Taivaassa, te tulette näkemään 

osanne tässä suuressa draamassa. Minä tiedän, että se on ollut suuri uhraus luopua Joulun juhlista 

paastoamisen ja rukoilun vuoksi, mutta jos se olisi teidän viimeinen Joulunne, ettekö haluaisi 

kunnioittaa Minua, mieluummin kuin uppoutua maailman saastutukseen? Älkää katuko mitään, 

Pikkuiset. Te olette täyttäneet Minun tahtoni, tukeutumalla Minuun tänä aikana rukoilemalla. ”  

” Kerro heille, että Minä olen kiitollinen. Niin hyvin, hyvin kiitollinen, että he tekivät uhrauksia 

kunnioittaakseen Minua. Minä olen NIIN kiitollinen. ”  

( Clare ) Hän toisti, kun kyynel vieri Hänen vasenta poskeaan alas.  

( Jeesus ) ” Se mitä te olette tehneet tälle kansakunnalle ja tälle maailmalle, on teidän 

käsityskykynne ulkopuolella nyt. Mutta Minä olen yhdistänyt teidän rukouksenne enkelien ja 

pyhimysten kanssa, he esirukoilevat jatkuvasti. Luonnonvoimien ja kasvien ja eläinten kanssa – ne 

jatkuvasti esirukoilevat tämän hulluuden loppumisen puolesta. Todellakin, koko maailma huutaa 

apua juuristaan asti… ”Tule pian, Herra Jeesus!! Pelasta meidät!” Jos te voisitte ymmärtää tätä 

Maapallon vaikeroinnin kieltä, te näkisitte, että se mitä Minä kerron teille, on Totta. ” 

” Ymmärrättekö te, Minun Ihmiseni? Mikään ei ole olemassa, mitä ei pidä koossa Minun 

Rakkauteni, lupa ja voima olla olemassa. EI MIKÄÄN. Ja siispä, Minä olen läheisesti sidottu Minun 

Luomakuntaani – kaikkeen siihen – kuten äiti on sidottu lapseensa. ”  

” Kaikki Luomakunta kaikuu sitä mikä on Minun sydämessäni, ja todistaa ihmisten töitten 

lohduttomuutta ja vapauden vaikerrusta tästä musertavasta pimeyden sairaudesta, jonka 

ikeeseen Saatana on kytkenyt Maapallon. Hänen syntinsä kyllästää itse maaperän ja kiven ja 

magman. Ja Luomakunta huutaa apua tulla vapautetuksi tästä kuolettavasta pahuudesta. ”  

” Ja aika on lähenemässä. Se on jopa ovella – valmiudessa odottamassa vapautetuksi tulemista; 

kun kaikki asiat tullaan tuomaan takaisin Minun Sanani vankeuteen ja Maapallon ja se asukkaiden 

tarkoitukseen. Tehty Minun Kuvakseni, mutta vihollisen kikkojen tärvelemä. ”  

” Minä tulen saapumaan. Minä tulen ennallistamaan. Kipua, kärsimystä ja kuolemaa ei tule enää 

olemaan olemassa. Mutta ensiksi – Puhdistaminen. Ja Minä aplodeeraan niille, jotka ovat ottaneet 

nämä viestit sydämeensä. Enkelit ja Pyhimykset tervehtivät teitä, jotka ovat pudottautuneet 
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polvillenne Minun pyynnöstäni. Te olette tehneet hyvin suuren työn Minulle ja ihmiskunnalle, ja 

Minä turvaan teidän palkkionne. Jatkakaa Minun Ristini kantamista, Rakkaat. Se on pian ohi. ”  

( Clare ) Herra siunaa teitä, Sydänasukkaat. Hyvin tehty. Hyvin tehty! Pyydän, jatkakaa tämän 

rukouksen ristin kantamista. Nämä ovat kriittisiä viikkoja meidän kansakunnallamme edessäpäin. 

Hyvin kriittisiä. Seisokaamme presidenttimme takana ja kaiken sen, mitä Jumala haluaa tehdä 

lunastaakseen tämän kansakunnan. 

 

 

672. PYYDÄN, JATKAKAA RUKOILEMISTA Ezekielin visio,  

1 Minuutti Armoa jäljellä & Ilmavoimat Ykkönen, Presidentin Lentokone Vaarassa 

 
EZEKIELIN VISIO… ILMAVOIMAT YKKÖNEN VAARASSA & 1 MINUUTTI ARMOA JÄLJELLÄ  

Rukous Hälytys Sisar Clarelta, 26. Joulukuuta, 2018. 

Kuvateksti: Trump vieraili joukkojen luona Irakissa ja Saksassa. Joulukuun 25. / 26. 2018. 

Minun rakas Perheeni, tämä on kiireellinen viesti, kutsuen rukoukseen.  

Ezekiel on käynyt läpi kivuliasta tuskaa viimeiset 45 minuuttia. Ja hän sai juuri vision. Visiossa oli 

jättiläismäinen kello. Isä Jumala oli kellon oikealla puolella. Jeesus oli vasemmalla puolella. Ja 

keskellä ylhäällä oli kirjoitettuna ”Armo”. Kello oli yhtä minuuttia vaille puolen yön. Kellon 

alapuolella oli Yhdysvallat. 

Ja Ezekiel kuuli ” Yksi minuutti Armoa jäljellä”. Sitten hän sai vision Ilmavoimat Ykkösestä, 

Presidenttiä kuljettavasta lentokoneesta, joka matkasi pohjoiseen. Siihen keskelle osui ohjus, joka 

oli laukaistu suoraan ylös, lentokoneen ”mahaan”. Hän sanoi, että luuli sen olevan punainen, 

mutta hän ei ollut varma. Mutta se sai osuman ja hajosi osiin.  

Siispä, pyydän, pyydän, rukoilkaa lisää Armoaikaa, lisää Aikaa, lisää Armonaikaa, lisää Armoa.  

Lisäksi Pyhää Armorukousta, Hänen murheellisen Kärsimyksensä tähden, anna Armoa meille ja 

koko maailmalle. Myönnä meille lisää aikaa, lisää armonaikaa ja lisää armoa.  

Siinä on kaikki, mitä minulla on teille juuri nyt, mutta julkaisen tämän varoituksena. Käykäämme 

polvillemme. Tämä on kriittistä.  

Osa 2…  

Sydänasukkaat, Minä pyydän hartaasti hätärukousta Presidentti Trumpin lentokoneen puolesta. 

Hän on tällä hetkellä ilmassa, menossa Irakista Saksaan. Ja kun Ezekiel näki ohjuksen osuvan, hän 

oli menossa pohjoiseen päin. Siispä, pyydän, rukoilkaa Ilmavoimat Ykkösen, Presidenttiä 

kuljettavan lentokoneen turvallisuuden puolesta. 

Jumalan enkelit ympäröivät sitä. Herra laittoi VALTAVIA enkeleitä ympäröimään sitä. Ja Herra 

lähetti enkeleitä täysin eliminoimaan kaikki ohjukset. Kaikki laitteet. Minkä tahansa aseen, joka 

tähtää Ilmavoimat Ykköstä. Että se täysin tuhotaan tai sitä ei koskaan edes laukaista. Pyydän, 
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rukoilkaa Presidentin puolesta! Hänellä on neljän tunnin matka ja hän on ollut matkalla jo tunnin. 

Siispä, pyydän, rukoilkaa hänen turvallisuutensa puolesta Ilmavoimat Ykkösessä.  

Herra Jeesus, me kadumme Amerikan syntejä. Materialismin syntejä ja Sinun sivuuttamistasi 

Joulun aikaan. Anna meille anteeksi, Herra. Anna meille anteeksi meidän materialismimme. Anna 

meille anteeksi, että me emme rakasta Sinua enemmän, kuin me rakastamme maailmaa. Pyydän, 

Herra, myönnä meille lisää Aikaa, lisää Armonaikaa, lisää Armoa! Pyydän, Herra, myönnä meille 

enemmän Aikaa, enemmän Armonaikaa, enemmän Armoa! Pyydän, suojele Presidenttiämme. 

Ympäröi hänet. Ja lähetä katumuksen ja synnintunnon henki tämän kansakunnan yli, 

koskettamaan ihmisten sydämiä. Että Herra kunnioittaisi rukousta, jolla pyydämme lisää Aikaa ja 

lisää Armoa, ja katumuksen vuoksi.  

Pyydän, lähetä se henki meidän yllemme, rakas Jumala. Että me olisimme kykeneviä elämään 

nämä ajat, jotka Sinä haluat meidän elävän ennen Taivaaseennostoa. Kiitos, Herra. Kiitos, kun 

kuulet meidän rukouksemme. 

 

 

673. Jeesus sanoo…  

Jos te menetätte Presidentti Trumpin, se tulee olemaan Lopun Alku 

 
JOS MENETÄTTE PRESIDENTTI TRUMPIN, SE TULEE OLEMAAN LOPUN ALKU 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Joulukuuta, 2018. 

Clare aloitti… Kiitos, Jeesus, kun jatkat meidän muistuttamistamme meidän Presidenttimme 

suojaamisen tärkeydestä. Pyydän, auta meitä olemaan uskollisia meille lähettämällesi kutsulle. 

Amen. 

No niin, kuten monet meistä saattavat tietää, tämä on erityisen kriittistä ja vaarallista aikaa 

meidän Presidentillemme. Me emme vain koskaan tiedä, milloin he aikovat tehdä yrityksen ottaa 

hänen henkensä. Mutta Jeesus tietää. Ja jos te, yhtäkkiä, tunnette syvää surua tai kutsua 

rukoukseen, pyydän, älkää olko niin kuin minä. Minulla on tapana lopettaa se, mitä minä olen 

tekemässä, ennen kuin menen rukoilemaan. Siispä, älkää olko niin kuin minä. (Vaikka minä yritän 

muuttua!) Vaan menkää suoraan erittäin intensiiviseen esirukoukseen hänen puolestaan, ilman 

viivytyksiä.  

Siihen mennessä, kun minun viimeisin viestini julkaistiin, minä luulen, että hän oli jo laskeutunut 

määränpäähänsä. Mutta Ezekiel kävi läpi hyökkäyksen, joka aiheutti hänelle tuskia – hyvin 

samanlaisia kuin Herran kärsimys. Hänellä oli tuskia siinä aikakehyksessä, kun heidän oli määrä 

laukaista ohjus Ilmavoimat Ykköseen, Presidenttiä kuljettavaan lentokoneeseen, ja Ezekielin 

tuskiin ja kaikkien meidän rukouksiin vastattiin.  

Me tarvitsemme sekunnin murto-osan ajastusta, rakkaat. Meidän täytyy olla valmiudessa 

sekunnissa pyytämään armoa ja tarjoamaan meidän vetoomuksiamme, kipujamme ja 

epämukavuuksiamme – kaikkea. Paastouhrauksina hänen turvallisuutensa vuoksi. Herra, mitä 

Sinulla on sydämelläsi? 
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Jeesus aloitti… ” Teillä ei ole aavistustakaan, kuinka lähellä te eilen olitte menettää hänet. Se oli 

täydellisesti suunniteltu juoni ja se oli hyvin lähellä onnistua. Sen pysäyttivät TEIDÄN rukouksenne 

ja kärsimyksenne. Ja Minä tulen kutsumaan teidät silmänräpäyksessä uhraamaan itsenne eläviksi 

uhreiksi Presidenttinne puolesta, koska te olette olleet uskollisia pyytämään tätä voitelua. ” 

” Minä voin kertoa teille, että Ezekiel rakastaa kitaroitaan ja kosketinsoitintaan. Hän rakastaa 

musiikkiaan ja kuinka me työskentelemme yhdessä. Mutta hän on alkanut rakastamaan hänen 

kärsimysvuodettaan jopa enemmän, enemmän kuin elämää itseään. Hän ymmärtää sen suuren 

osan, joka hänellä ja kaikilla Sydänasukkailla on tämän miehen turvaamisessa, ja Ezekiel on halukas 

luopumaan kaikista asioista, joilla oli merkitystä, pelastaakseen Presidentti Trumpin. 

” Näin Minä haluan kaikkien teidän Sydänasukkaiden olevan. Keskittyneinä Minun Sydämeeni. 

Ymmärtääksenne, että tämän Presidentin menettäminen tulee olemaan lopun alku tälle 

maailmalle sellaisena kuin te sen tunnette. ” 

” Tämä on Saatanan mielihyvä. Tuhota jokainen mies, nainen ja lapsi ja käyttää tätä pahaa 

järjestöä tekemään se. Ja sitten tuhota organisaatio ja nauraa koko matka alas Hornan syövereihin, 

kun hän valitsee asiaankuuluvan kidutuksen jokaiselle hänen palvelijalleen. ”  

” Aivan niin. Näiden järjestöjen palvelijat työskentelevät palkkiota vastaan, kuin ei kukaan muu. 

Mutta se mitä heille tarjottiin, oli myytti! Ja sen todellisuus on Tulijärvi. Älkää erehtykö tästä. Jos 

te työskentelette pimeälle puolelle, ajatellen että se on oikea puoli, ajatellen teille luvattuja 

palkkioita – teille on syötetty petillinen valheita, jotka johtavat teidät kidutuspetiin. ”  

” Ei kahdeksi sekunniksi, jonka kestää, kun auto-onnettomuus vääntää ja vammauttaa teidän 

kehonne. Ei, täksi päiväksi, huomiseksi, ensi viikoksi, ensi vuodeksi, 10 vuodeksi tästä alkaen, 100 

vuodeksi tästä alkaen, 1000 vuodeksi tästä alkaen ja loputtomiin. ” 

  

” Muistakaa, mitä Minä olen aina kertonut teille, jotka työskentelette pimeälle puolelle. 

Paholainen on opettanut teitä valehtelemaan, koska hän on valehtelijoiden mestari; se on hänen 

äidinkielensä. Siis, kun otetaan huomioon hänen hahmonsa… luuletteko te todella, että hän 

rakastaa ja arvostaa teitä? Luuletteko te, että hän on vilpitön vain teidän kanssanne? Ajatelkaa 

tätä hartaasti. Hänen luontonsa on tappaa ja tuhota, varastaa ja petkuttaa. Siispä, luuletteko te 

todella, että hänellä on ”hyvä” puoli? Puoli, vain teitä häntä palvelevia varten? ”  

” Minä kerron tämän teille, ennen kuin on liian myöhäistä teille: hän on silkkaa pahuutta. Hän 

vihaa teitä intohimoisesti ja nauraa hysteerisesti, kun teitä raahataan Helvettiin. Hän vihaa teitä, 

koska Minä rakastan teitä ja hän haluaa vahingoittaa Minua. ” 

” Ainoa keino millä hän voi vahingoittaa Minua, on teidän vahingoittamisenne ja Maapallon 

tuhoaminen. Siispä, hän vetoaa teidän aistilliseen luontoonne: rahaan, seksiin ja valtaan. Hän 

syöttää teidän pimeää ja itsekästä puoltanne saadakseen teidät ansaan. Sitten, kun tapaatte hänet 

kasvoista kasvoihin, hän nauraa teille pilkkaavasti. ”  

” Minä en tule koskaan laiminlyömään kertoa teille tätä, koska Minä rakastan teitä. Jos te luulette 

nähneenne hänen valtakuntansa ja sen olevan kaunis, teille on näytetty illuusio – aivan kuten te 

teette illuusioita manipuloidaksenne muita pimeälle puolelle. ”  
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” Minun kallisarvoiseni, olkaa kärsivällisiä Minun kanssani, kun kutsun teidän veljiänne ja 

sisarianne pimeyden valtakunnasta. Älkää koskaan lopettako tarjoamasta rukouksia heidän 

kääntymisensä puolesta. Sillä monet tulevat teidän luoksenne Taivaaseen sanomaan ”Kiitos minun 

puolestani rukoilemisesta. Teidän rukouksenne pehmensivät minun sydämeni ja johtivat minut 

avoimeksi totuudelle. ” 

” Meillä on monia sellaisia vieraita pimeältä puolelta, rakas Perhe. Ja Minä en voi ohittaa 

tilaisuutta kertoa heille, kuinka paljon Minä heitä rakastan – ja kuinka Saatana on heitä pettänyt. 

He merkitsevät liian paljon Minulle. Ja heidän pitäisi merkitä niin paljon teille myös. ”  

” Minä toivon, että voisin kertoa teille, että teidän Presidenttinne suojeleminen tulee 

helpommaksi. Mutta toistaiseksi, se on kuin kiviselle vuorelle kiipeämistä, ilman että voi tarttua 

mihinkään muuhun kiinni, kuin Minun lupauksiini suojella häntä. ” 

” On tulossa hyvin äärimmäisen venymisen aika teille nyt, kun tiettyjä syyllisiä osapuolia käydään 

läpi ja teloitetaan. Ja vastaisku oikeaa kannattavia vastaan tulee olemaan väkivaltainen. ”  

” Harjoittakaa paastoamisen halua ja te tulette olemaan paljon paremmin valmistautuneita tähän 

kuin, jos että olisitte nautiskelemassa koko ajan. Minä haluan teidän tietävän, että pimeä puoli 

paastoaa, rukoilee ja tarjoaa uhrauksiaan – ja he ovat liekeissä paholaisen puolesta, omistaen 

itsensä Presidentin kukistamiselle ja kaikelle, mitä hän edustaa. ” 

” Paljon riippuu tästä aika-ikkunasta, mihin te olette etenemässä, mukaan lukien 

Taivaaseennoston ajoituksen. ” 

 ” Minun ihmiseni, päivä päivältä Minä varustan teitä ja Minun Isäni pidättelee Taivaaseennostoa 

päivä päivältä. Edetään päivä kerrallaan. Ei ole takeita kokonaisesta vuodenajasta. Ei, edetään 

päivä kerrallaan. Ja jos rukouksessa on vakava erehdys, kaikki voi loppua. ”  

” Siispä, jatkakaa rukoilemista koko sydämestänne ja tietäkää, että teidän rukouksenne ovat 

elintärkeitä maailmalle. Ei vain Amerikalle, vaan koko maailmalle. ”  

” Minä rakastan teitä, Minä olen teidän kanssanne. Ja Minä kuiskaan teidän korvaanne. Ja Minä 

rakastan sitä, kun te vastaatte Minulle. Olkaa siunattuja, Minun rakkaat Esirukoilijat. Minä tiedän, 

kuinka väsyneitä te olette, ja että te teette työtä sairaana ja väsyneenä ja kaikenlaisesta 

vastustuksesta huolimatta. Mutta olkaa siunattuja, sillä te olette Minun suosikkejani. Ja te tulette 

kokemaan paljon kunniaa Taivaassa. ” 

 

 

674. Jeesus selittää Toista Salamurhayritystä Presidentti Trumpia kohtaan &  

Kristittyjen Joukkomurhaa 

 
TOINEN SALMURHAYRITYS PRESIDENTTI TRUMPIA VASTAAN & KRISTITTYJEN JOUKKOMURHA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Tammikuuta, 2019.  
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Clare aloitti… Kiitos sinulle, Herra, kun annat meille toivoa, että me itse asiassa voimme päästä yli 

tästä hirviöstä. Pyydän, auta meitä rukoilemaan täydellisellä uskolla ja luottamuksella, että Sinä 

todellakin olet vastaamassa meidän rukouksiimme. 

No niin, Rakkaat – varustautukaamme. Meillä on edessämme suunnattoman kokoinen 

kohtaaminen. Se, mitä minä haluan kertoa teille, mistä minä olen kuullut, että on laaja 

vihollissotilaiden joukko suuntaamassa meidän rajojamme kohti, etelästä käsin. HYVIN iso joukko. 

Ja Herra on pyytänyt minua pitämään teidät vauhdissa mukana ja kertomaan teille, mitä on 

meneillään. Herra ottaa kaiken kärsimyksen, mitä Hän meistä pystyy saamaan, suojellakseen 

Presidenttiä. Periaatteessa, Hän sanoi, että Presidenttiämme vastaan tulisi olemaan 

salamurhayritys melkein joka päivä.  

Minulla oli uni, jossa kiinalaiset olivat miehittämässä Amerikkaa. Ja uskon, että Yhdysvaltojen 

eteläosissa. Kiinalaiset olivat laskeutuneet ja tappaneet kaikki meidän sotilaamme ja olivat 

ottamassa haltuun suurkaupunkia. Oli ilmiselvää, että kaikki me, joilla oli kodit, tultaisiin 

tuomitsemaan kuolemaan tai joutuisivat muuttamaan muualle. Kukaan ei odottanut tätä, se oli 

täydellinen sokki. Minulla on ollut monia unia Venäjän, Korean ja Kiinan miehityksestä 

maassamme. Heillä omistavat jo monia meidän Kansallis Monumenttejamme, ainakin olen kuullut 

niin. Ja sitten ovat ne korkeat, aidatut alueet, eristetty YK:n kylteillä, lähellä kansallispuistoja, jotka 

ovat nyt rajoitettu turisteille. 

Ja joka päivä tuo uuden salamurhayrityksen…  

” Presidentti Trump kiidätettiin maanalaiseen bunkkeriin keskiviikkoyönä (Tammikuun 2/3, 2019), 

kun Valkoista Taloa vartioineisiin merijalkaväen sotilaisiin oli soluttautunut savijalkoja ja 

laukaustenvaihto alkoi, kun hän oli menossa hissillä alas bunkkeriin. Salainen Palvelu ampui ja 

tappoi yhden merijalkaväen sotilaan. Kaikki loput pidätettiin kuulusteluja varten. Näyttää siltä, 

että venäläiset antoivat meidän väelle salaista tietoa siitä, että meidän omat, Presidenttiä 

vartioivat merijalkaväen sotilaat yrittäisivät ottaa Presidentin hengen Valkoisessa Talossa. Pyydän, 

rukoilkaa presidentti Trumpin turvallisuuden puolesta. ”  

Ennen kuin minä sain vahvistuksen tälle meidän omalta armeijan lähteeltämme, Herra kertoi 

Ezekielille, että se oli totta. 

Minä luulen, että kukaan meistä ei tiedä sitä suurta vaaratilannetta, jonka partaalla me olemme 

juuri nyt. Ja tieto, jota sain viime tunteina, vahvistaa sen. Muuta ei tarvitse tapahtua, kuin että 

Trump poistetaan. Venäjä ei haaskaa aikaa siirtymällä Amerikkaan, eivät myöskään Kiina tai 

Pohjois-Korealaiset. Ja siitä seuraa, että me tulemme olemaan kaaoksessa, roisto hallitus 

itsepäisesti tuhoamassa menneen ajan vapautemme.  

Minä vaistoan, että meitä ympäröivät vihollisalukset jopa nyt. Ja tietenkin, kaikenlaisia asioita 

maamme sisällä, joita peitellään. Tarvikkeita, varusteita ja ihmisiä, jotka itse asiassa ovat 

vihamielisiä. Heidän koneistonsa – sitä aikaa varten, jolloin sota puhkeaa, he ovat asemissaan. 

Kuin myös terroristiryhmät, jotka ovat vain odottamassa merkkiä lähteä liikkeelle.  

 Minä en vain ole varma, että meillä on paljon aikaa Taivaaseennostoon. Ja mitä Jeesus sanoo? 

Periaatteessa, meillä on alivoima Satanisteihin nähden rukoilemisessa, paastossa ja uhrauksessa. 

Ei ole takeita yhdestä vuodesta – puhumattakaan kahdesta tai kolmesta lisävuodesta. Herra, me 

janoamme Sinun sanojasi…  
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Jeesus aloitti… ” Minä olen juuri kertonut sinulle, Clare, että Minä olen laittanut Minun sanani 

sinun suuhusi, ja yritys ottaa hänen elämänsä, oli todellinen. Ja te voitte odottaa, että niitä tulee 

olemaan lisää, melkein päivittäin. Tilanne on niin epätoivoinen. ” 

” Minun Rakas Clare, Minä tiedän kuinka sekasortoista ja hämmentävää nämä ajat ovat olleet 

sinulle. Kuitenkin, Presidenttinne turvallisuus on listan kärjessä, ja lähellä perässä tulee 

lapsikauppa. ”  

” Kolmatta maailmansotaa pidätellään hiuksen leveydellä ja minä tarvitsen kaikkien teidän 

rukouksianne ja kärsimyksiänne kuin ei koskaan ennen. ”  

” Tämä ei ollut iloinen joulu, ei niin kuin viime vuonna. Se ei voinut olla, koska kukaan 

vastuullisessa asemassa oleva ei voinut istua alas. Kaikki pidättelivät aktiivisesti holokaustia, joka 

seuraa varmasti, kun pimeät toimijat saavat sisäänpääsyn. ”  

” Keskiviikkoilta oli TÄPÄRÄ TILANNE ja kaikki yritykset Presidentin hengen ottamiseksi ovat tulossa 

yhä julkeammiksi ja julkeammiksi. He yrittävät asioita, jotka tyrmistyttäisivät mielenne ajatella sitä. 

”  

” Sanokaamme vain, että suojelun määrä ja suojelun asteet ovat valtavia – koska yritykset ovat 

valtavia. Niin paljon riippuu rikossyytteistä ja vallan pois ottamiselta heiltä, jotka ovat 

kukistamassa kansakuntaanne.” 

” Satanistit ovat verilöylyn ja kristittyjen joukkomurhan iloisessa odotuksessa, koska kristityt ovat 

niin kauan rajoittaneet heidän toimintaansa rukouksen avulla. Mutta eipäs hätäillä, Pimeät 

Voimat. Minä yhä olen tämän maan Herra ja Minä palkitsen Minun rukoilevat ihmiseni. ”  

” Tämä tarkoittaa, Clare, että on toivoa. Minä näen, että se ei saavuta sinua, ja Minä tiedän ne 

ylivoimaiset koettelemukset, joita käyt läpi juuri nyt. Mutta Minä en tule pettämään sinua. ”  

” Kyllä, tämä viesti on tärkeä. Kokoa ihmisesi rukoukseen ja sinnittelyyn. Tiedä, että taisto on 

ankara, kamppailuita tulee ja menee. Mutta on uskollisten jäännös, joka seisoo kuilun päällä 

epävarmoja varten. Ja Minä palkitsen ne, jotka ovat uskollisia Minulle, riskeistä välittämättä. Minä 

tiedän, että sydäntäsi särkee, mutta Minä lupaan sinulle, kaikki kääntyy parhain päin. ”  

” Luota Minuun, Minun timanttini. Kuuntele Minun sydämeni kuiskauksia sinun sydämessäsi. Seiso 

vahvana ja luota. Sinä tulet näkemään Herran kunnian. Älä vaivu epätoivoon. Pyydän, luota 

Minuun. Toiminnassa on niin monia vaikutuksia, että et silti ymmärrä. ”  

( Clare ) Herra siunaa teitä ja suojelee teitä. Seisokaamme yhdessä Presidenttimme puolesta… 

Amen. 

 

 

675. Jeesus sanoo… Minun nuoret Ihmiseni, tulkaa!  

Minä haluan pidellä & rakastaa teitä & Näyttää teille Tien ulos 

 
MINUN NUORET IHMISENI, TULKAA… MINÄ HALUAN PIDELLÄ & RAKASTAA TEITÄ & NÄYTTÄÄ 

TEILLE TIEN ULOS 
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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Tammikuuta, 2019. 

Clare aloitti… Minun kallisarvoiset nuoret ihmiseni, nuoruus on hyvin vaikeaa aikaa tasapainotella, 

koska hormonit saavat vallan kehostanne ja saavat aikaan, että te olette epävakaita tunne-

elämältänne, ettekä pysty ajattelemaan selkeästi. Kun kaikki näyttää olevan teitä vastaan, 

muistakaa: Jumala on teidän PUOLELLANNE. Teidän ensimmäinen reaktionne on vihastua 

suunnattomasti ja alkaa valittamaan ja näyttämään sormea, sanoen vain, kuinka 

epäoikeudenmukainen se ja se on. Mutta Jumalalla on parempi tapa.  

Jeesus aloitti… ” Saanko Minä sanoa, te olette lihassa? Minä turvaan teidän selustanne. Minä 

imeytän teihin tietoa ja viisautta enemmän kuin ikänne edellyttäisi, jos te pystytte saamaan 

itsenne kontrolloiduksi, rauhoittumaan, ja sitten etsimään Minun Kasvojani. Etsikää Minun 

viisauttani. Minä olen antanut teille Raamatun täynnä viisautta. Minä olen antanut teille 

Raamatun Lupauksia-kirjan (englannin kielinen kirja: Bible Promises) täynnä viisautta. Kuitenkin te 

pidätte parempana esittää, yrittää tehdä vaikutusta ja tulette tuohtuneiksi, vihaisiksi, 

epävarmoiksi – jopa epätoivoisiksi. ”  

” Ei, Minun kallisarvoiseni. Te ette saa käyttäytyä tällä tavalla! Kun joku vaivaa teitä tai kun 

tunnette olonne uhatuiksi, numero yksi on, että huudatte apuun Minua, ”Jeesus! Pelasta Minut!” 

Ja sitten istukaa ja odottakaa hiljaisesti, rukoilkaa sydämen pohjasta, vuodattakaa pelkonne ja 

kipeät kohtanne. Minä kuuntelen kaikkia. Minä tiesin, että tämä isku vyön alle oli tulossa, jo kauan 

ennen kuin se iski teihin. Nyt Minä haluan ohjata teidät pois hämmennyksestä, ahdistuksesta ja 

ajattelemattomista reaktioista. ” 

” Minulla on lääke, ja se on Minun Sanassani, jos te tulette sitä aktiivisesti etsimään. Luuletteko, 

että se on yhteensattuma, kun Minä aukaisen Raamatun tietyltä sivulta teidän lukea se? 

Luuletteko te, että Minun käsivarteni on niin lyhyt, että Minä en voi laskeutua Taivaasta ja laittaa 

teidän sormenne liikkumaan oikealle sivulle? Kuinka hupsua teiltä, että teillä on niin vähän 

luottamusta Minuun. ”  

” Ensimmäinen asia, minkä Minä haluan tehdä, kun te olette loukkaantuneita, on sanoa, ”Tule 

tänne, Poikani. Tule, Tyttäreni. Antakaa Minun pidellä teitä.” Toinen asia on saada teidät 

tuntemaan Minun Rauhani ja Minun äärimmäinen rakkauteni teitä kohtaan. Kolmas asia, jonka 

Minä haluan tehdä, on näyttää teille tie ulos. Minun Sanani on valo jalkoihinne ja soihtu 

polullenne. Minä tulen valaisemaan ja ohjaamaan teitä, mutta ensin teidän täytyy olla liikkumatta 

ja hiljaa. Antakaa Minun auttaa teitä löytämään ratkaisu. ”  

” Ettekö te tiedä, että Minulla on paljon kokemusta odottamattomista iskuista vyön alle? Kun 

synagoogan johtajat yrittivät heittää Minut laidan yli omassa kaupungissani Nasaretissa. Kun 

Fariseukset syyttivät ja kuulustelivat Minua Temppelissä. Kun seisoin Pilatuksen edessä. Kun sain 

40 iskua. Kun kiipesin Golgatalle… Ettekö tiedä, että noina hetkinä Minä, myös, sain vastaani 

minun vihollisteni räjähtävän vihan? Ja Minua, myös, pilkattiin ja herjattiin? ” 

” Mutta Minä en reagoinut. Minä etsin Minun Isäni sydäntä ja puhuin, mitä Hän halusi Minun 

puhuvan – ei sitä, mitä Minun lihani olisi saattanut haluta tehdä tai sanoa. ” 

 ” Siispä, jos Minä voin navigoida niiden asioiden läpi, varmasti Minä voin auttaa teitä navigoimaan 

teidän haasteittenne ja uskon testienne läpi. Siispä pyydän, Minun nuoret aikuiseni, pyydän. Kun 

te tunnette olevanne syvästi loukkaantuneita, pysähtykää ja kuunnelkaa Minun ääntäni. 
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Kurkottakaa Minun käsivarsiini. Minä tyynnytän teidän sielunne ja puhun teidän sydämellenne, 

jopa Pyhien Kirjoitusten kautta.” 

” Kun he herjaavat teitä, he herjaavat Minua. Kun he heittävät kiviä teihin, he osuvat Minuun. 

Minä seison vierellänne ja vuodan verta, kun te olette haavoittuneet. Minä otan osaa teidän 

kärsimykseenne ja ohjaan teitä, millä tavalla teidän tulisi edetä. Tavalla, jolla, jonakin päivänä, 

kaikki tullaan vahvistamaan Jumalan Tuomioistuimen edessä, ja teidät tullaan ylistämään 

kunnialla, jonka Minun Isäni antoi Minulle. ”    

” Te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Siksi teidän täytyy kuvastaa Minua. Lopettakaa. Tulkaa 

Minun tyköni. Antakaa Minun pidellä teitä ja ohjata teitä. Sitten te voitte pyyhkiä veren ja syljen 

pois Minun kasvoiltani, aivan kuten Minä olen pyyhkinyt teidän. ”  

” Minä rakastan teitä niin syvästi. Minua murehdin nähdä epäoikeudenmukaisuutta. Ja kerran 

vielä, he, jotka heittävät kiviä, valitettavasti heidän tulisi olla niitä, joiden päälle kivet pitäisi kasata, 

koska heidän syntinsä eivät ole näkymättömiä Minulle. Minä tunnen joka ikisen ja he, jotka 

tuomitsevat, ovat heitä, jotka pitäisi tuomita. ”  

” Kuitenkaan Minä en tullut maailmaan tuomitsemaan sitä, vaan pelastamaan sen. Antakaa 

anteeksi ja vapauttakaa katkeruus. Sitten ottakaa Minun kädestäni kiinni ja kulkekaa Minun 

kanssani. ” 

 

 

676. Jeesus sanoo... Olkaa lapsen kaltaisia & Totelkaa Minua -  

Tehkää, mitä Minä pyydän teiltä & Jättäkää Loput Minulle 

 
OLKAA LAPSEN KALTAISIA… TEHKÄÄ, MITÄ MINÄ PYYDÄN TEILTÄ & JÄTTÄKÄÄ LOPUT MINULLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Tammikuuta, 2019.  

Jeesus aloitti… ” Vaara on vakava ja on useampi kuin yksi tilanne kehittymässä, Clare. Sinulla on 

hyvin rajoitetut tiedot, koska Minä en halua sinun keskittyvän tähän. Tosiasia, että kaikki ovat 

rukoilemassa Presidentin turvallisuuden puolesta ja sotaa vastaan, on saamassa aikaan 

merkittävän vaikutuksen. ”  

” Minun kallisarvoinen Morsiameni, kuinka Minä kaipaankaan pidellä sinua hellästi ja kertoa 

sinulle, älä pelkää! Että kaikki tulee olemaan hyvin. Mutta Minä tarvitsen teidän rukouksianne ja 

luottamustanne juuri nyt, enkä Minä voi vapauttaa teitä raskaasta esirukoilun ikeestä. Mutta Minä 

voin kertoa teille, että JOS te jatkatte vastaamista vakavalla rukouksella kansakuntanne puolesta, 

on PALJON toivoa; hyvin paljon toivoa. Mutta meillä ei ole varaa hetkeksikään laskea 

suojaustamme. ” 

” Clare, Minä olen kuullut sinun vaikerruksesi siitä, että et ole voinut työskennellä musiikin parissa 

ja Minä haluan sinun tietävän, että Minä kuulen ja ymmärrän sinun aikomuksesi. Ja Minä tiedän 

myös vastustuksen taakan ja epäuskon, jota olet kohdannut useista lähteistä. ”  
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” Minä en ole informoinut sinua väärin. Sinä et kierrätä vahvistamattomia huhuja. Sinua ei ole 

petetty. Itse asiassa, sinä olet juuri sen partaalla, mitä todella on meneillään, kuitenkin sinä olet 

rajoitetulla alalla, koska Minä en halua sinun linnoittautuvan tähän draamaan. ” 

” Minä olen antanut Sydänasukkaille juuri tarpeeksi informaatiota, että tiedätte, että se on 

vakavaa ja Minä tarvitsen vakavasti otettavaa rukoilua. Minä en halua mennä tämän pidemmälle 

tähän asiaan. Minä olen antanut myös muille ryhmille informaatiota, niin että he voisivat rukoilla 

ja kaikki te, jotka olette tottelevaisia ja olette limittäin toisiinne nähden ja turvaatte tapahtumia, 

jotka voisivat aiheuttaa kolmannen maailmansodan.”  

” Teidän Presidenttinne on hyvin topakka kaveri, joka on tarkoituksella tehnyt sen mikä on oikein 

ja provosoinut näitä maailman voimia. Hän on ollut oikeassa niin tehdessään. Se pakotti pintaan 

sen, mikä oli vaanimassa. Se herätti kysymyksen… paljon puhetta ja poseerausta, mutta 

ryhtykäämme hommiin. Ja nyt häntä vihaavat jopa enemmän he, jotka ovat olleet 

korruptoituneita ja epärehellisiä kaupassaan Amerikan kanssa. ”  

” Minä olen katsonut vuosikymmeniä tätä korruptiota tasoilla, joita sinä et tule koskaan 

ymmärtämään. Ja ennen kuin me voimme rakentaa, meidän täytyy hajottaa sorto osiin, sillä se on 

saanut valtaa maassanne. ”  

” Tässä on riskialtista, koska ilman rukoilu tukea, koko asia voi tulla kuperkeikalla alas. Mutta pää 

virkamiehien tottelevaisuuden vuoksi, he ovat riskeeranneet elämänsä tämän maan hyväksi, ja 

teidän rukoustenne vuoksi, me näemme hyvää edistystä. Mutta mitä Minä voin sanoa? On NIIN 

paljon pimeyttä. NIIN paljon. ”  

Ja tämän takia, Minun täytyy painaa päälle, että te etenette uuteen rukoilun territorioon. On niin 

helppoa nukahtaa, kun on mukavat olot. Niin helppoa. Siispä Minun täytyy jatkuvasti motivoida 

sinua ja muita Sydänasukkaita olemaan ajantasaisesti tietoisia, että te olette sodassa, ja tilanne voi 

kääntyä kumpaan suuntaan vain, hetkellä millä hyvänsä. ” 

” Toistaiseksi rukous ja tottelevaisuus ovat tehneet tyhjäksi vihollisen suunnitelmat. Mutta meillä 

ei ole varaa antaa periksi. Meidän täytyy yhä painaa päälle. ”  

” Minä en voi taata teille mitään. Minä voin vain sanoa, että tämä on mahdollista paljolla rukoilulla 

ja valppaudella. Minä haluan sanoa, että kaikki järjestyy ja Savijalat kokevat takaiskun, mutta 

tiettyjen avaintapahtumien täytyy tapahtua, ennen kuin se on varmaa. Ihmiset kaikkialla 

maailmassa kaipaavat rauhaa ja Minä kuulen heidän itkunsa joka päivä. Mutta te kaikki tiedätte, 

mitä täytyy tapahtua Ilmestyskirjassa. Ja teidän rukouksenne puristavat aikataulua eteenpäin 

vuoden tai kaksi, koska meillä vielä on vielä monta sielua koskettavana. ”  

” Minun rakkain Clare. Minä tiedän kuinka sinä ja muut ajattelette lupauksista ja uhkista, jatkuvasti 

horjahdellen taakse ja eteenpäin - ja se muuten on oikeutettua kärsimystä. Minä tiedän, kuinka 

lannistavaa tämä on. Mutta Minä olen kertonut sinulle. Kun Minä tulen, Minä haluan sinun olevan 

kiireisenä Minun töissäni. Minä haluan nähdä sinun nauhoittavan lauluja, kirjoittavan kirjoja, 

rukoilemassa toisten kanssa ja jatkavan kuin maailma ei koskaan tulisi loppumaan. ”  

” Mutta samaan aikaan, sinun täytyy olla tietoinen maailman vuorovesistä ja virtauksista ja kuinka 

kaikki voisi loppua huomenna – ja ennen kuin saatat loppuun työsi. Minä en kertonut sinulle, että 

sinun täytyy saattaa loppuun; Minä sanoin, että sinun täytyy työskennellä ja rukoilla. ”  
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” Ympäri maailman on miljoonia, jotka tekevät oman pienen osansa tuoden Evankeliumia 

kansoille. He eivät välttämättä ole tietoisia ajan lyhyydestä, koska Minä en ole antanut heille sitä 

taakkaa. Mutta heille, jotka ovat Minun Morsiamiani, heidän kanssaan Minä jaan Minun sisimmät 

salaisuuteni. Ja Minä pyydän heitä kävelemään Minun kanssani joka päivä, tietäen täysin hyvin, 

että se voi loppua milloin tahansa. ”  

” Minä sanon sen uudelleen… todellakin tämä on kärsimys, joka lasketaan paastouhraukseksi. Sillä 

on ansionsa. Siispä pyydän, älkää lannistuko. ” 

” Teitä ei tulla arvioimaan siitä, mitä te saitte tehtyä loppuun, vaan kuinka tottelevaisia te olitte. 

Minä tiedän, että teidän on vaikeaa ratkaista tämä ristiriita mielissänne… ”Minä työskentelen… 

mutta tulenko saattamaan tämän loppuun? Tuleeko olemaan liian myöhäistä? Tulenko 

saavuttamaan heidät, jotka tarvitsevat tätä eniten?” Nämä kysymykset polttavat mielessänne ja 

erottuvat siitä, mitä Minä olen pyytänyt teitä tekemään. Ne ovat täysi vastakohta 

tottelevaisuudelle. Ne juontavat juurensa ylpeydestä ja inhimillisestä järkeilystä, eivät sokeasta 

uskosta ja luottamuksesta Minuun. Ne ovat tahallisia yrityksiä aliarvioida teidän toimianne ja 

aikaansaada teidät epäröimään, lykkäämään, olemaan kahden vaiheilla siinä, että teettekö mitä 

Minä olen pyytänyt. ”  

” Minä mieluimmin haluaisin teidän ottavan asenteen, että ”Jos Jeesus sanoi sen, minun pitää 

tehdä se ja jättää tulokset ja ajoitus Hänelle. ” 

” Esimerkiksi, Clare, jos vain olisit saattanut loppuun Exoduksen, sinä olisit voinut esitellä sen 

Kanavallasi ja se olisi ollut ihmeellinen ja rohkaiseva albumi. Mutta sinä et voinut nähdä, kuinka se 

koskaan olisi levinnyt kenellekään tai kukaan olisi sitä käyttänyt – niinpä sinä luovutit. Minä todella 

halusin sinun saattavan sen loppuun ja sille olisi monta käyttökohdetta. Siksi Minä esittelin sinut 

Moosekselle sinä päivänä Taivaassa. ” 

( Clare ) ”Haluatko Sinä, että minä lopettelen sen nyt?” Minä kysyin Herralta. ”Anna minulle 

anteeksi, Herra. Siinä aiheessa on sellainen lataus, minä en ole varma, pystynkö kuulemaan Sinut 

selvästi.”  

( Jeesus ) ” Mitä sinä kuulet, Rakkaani? ”  

( Clare ) ”Minä näen taistelun mielessäni. Minä luulen, että Sinä sanoit ”Kyllä”, mutta minä en 

luota itseeni, että kuulen oikein jotakin niin tunnepitoista.  

( Jeesus ) ” Ja mitä muuta sinä näet? ”  

( Clare ) Minä tunnen, että taistelu on menossa. Epäuskon terävät nuolet. Ideoita, kuten ”Voi, mitä 

hyötyä siitä olisi? Kukaan ei ole kiinnostunut siitä. Se tulee viemään paljon aikaa. Se ei sovi 

mihinkään. Aika on ajanut siitä ohi.” Jne., jne. 

( Jeesus ) ” Kaikki ne epäuskon nuolet ovat viholliselta. Ennen muuta, sinun tulisi tunnistaa se. Entä 

jos asiat jatkuisivat positiivisina tässä maassa seuraavat 20 vuotta?  Entä jos todella olisi 

renessanssi? Entä jos rukous hillitsisi hirviötä etenemästä ja maailmassa olisi suhteellisen 

rauhallista? Mitä tuntisit elämäsi lopussa? ”  

( Clare ) Minä tuntisin, että minua on petkutettu. Minä olen varma, että monet muut tuntevat 

samalla tavalla. Minä tuntisin, että olen haaskannut niin paljon aikaa kyselemiseen. Pelkäisin. 

Epäröisin… että minulla ei olisi mitään jäljellä luomiseen. Ja maa olisi kesantona, eikä satoa olisi, 20 
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vuoden keinulautailun edes takaisin meneminen tästä kriisistä tuohon kriisiin. Sotia ja 

sotahuhuja… 

( Jeesus ) ” Ja sinä olisit oikeutettu ajattelemaan niin. Mutta jos jätät sen huomiotta ja vain 

selkeästi tottelet, vilkaisemattakaan siihen, mitä on tapahtuva. Missä sinä olisit? ” 

( Clare ) Vau! Minun pieni maa palani pursuaisi hedelmää ja minä olisin niin tyytyväinen. 

( Jeesus ) ” Aivan oikein, se on aivan oikein. Siis miksi sinä et vain tottele ja lakkaa arvuuttelemasta 

ja ennustelemasta? ”  

( Clare ) Herra, koska Sinä, Sinä itse kerrot minulle, kuinka kriittisiä asiat ovat ja että rukousta 

tarvitaan epätoivoisesti.  

( Jeesus ) ” Clare, jollet tule pienen lapsen kaltaiseksi… Etkö sinä näe? Pieni lapsi ei huku siihen, 

mikä tulee tapahtumaan; he elävät hetkestä hetkeen. He lopettelisivat rukouksensa ja kaiken, 

mikä on kiireellistä ja sitten julistaisivat, ”Vau, Aloittakaamme Punaisen Meren ylityksestä.” Heidän 

jännityksensä ja innostuksensa siitä, mitä Minä olin tekemässä nykyhetkessä, saisi yliotteen heidän 

järkeilystään, josta suuri osa on viholliselta, kääntääkseen heidän ajatuksensa pois siitä työstä. ”  

” Sinä olet aivan liian aikuinen lähestymistavassasi päivääsi, koska sinulla on vuori ”Entä jos”:sia 

leijumassa ylläsi – sekä kaikennäköisiä ajatuksia harhauttavia valheita ja väärää informaatiota 

kammetakseen sinut työsi puhtaudesta. ” 

 ” Kyllä, ristiriita on muhimassa. Kyllä, vihollisten voimat ovat suuntaamassa sinua kohti ja ovat 

jopa vakiintuneet tähän maahan. Mutta sinä et voi tehdä muuta kuin rukoilla niitä vastaan. Sitten 

jätä se Ristin juurelle ja etene päivässäsi. Kaikki nämä ”Entä jos”:sat saavat aikaan motivaation, 

toivon ja energian puutetta. ”  

” Sydänasukkaat, Minä pyydän teiltä paljon. Minä pyydän teitä tekemään yhteistyötä Minun 

kanssani Toivossa. Minä pyydän teitä tottelemaan hetki hetkeltä, ilman että tarvitsee järkeillä sitä 

kaikkea läpi tai seurata uutisia, etsien vahvistusta – mitä te ette tule löytämään! Koska suuri osa 

informaatiosta, jota teille on annettu, ei ole julkista vielä. ”  

” Minä pyydän teitä toimimaan hetkessä. Kun on rukouksen aika, rukoilkaa. Sitten rukoilkaa pitkin 

päivää, tietenkin, myös. Kun on aika perheelle, nauttikaa perheestä. Kun on aika työskennellä, 

nauttikaa työstä. Tehkää kaikki Minun kunniakseni tottelevaisuudesta ja jättäkää seuraamukset 

Minulle. ”  

” Katsokaahan, teidän epävarmuutenne saavat teidät epäilemään, kyseenalaistamaan ja 

epäröimään. Mutta Minä olen Myrskyn Herra ja teidän ei tarvitse tehdä muuta kuin totella sitä, 

minkä Minä olen teidän eteenne asettanut, eikä arvuutella Minua tai kyseenalaistaa Minun 

motiivejani. Antakaa Minun ottaa vastuu teidän toimistanne, jotka on tehty tottelevaisuudesta 

Minuun, ja nähkää etteikö hedelmä elämässänne ala yhtäkkiä lisääntymään suurempaan satoon. ”  

” Työskennelkää, kun teillä vielä on Valoa ja älkää koskaan uupuko loppuun hyvän tekemisessä. 

Asukaa Minun läsnäolossani, kunnes te olette päihtyneitä Minun Rakkaudestani ja 

varustamisestani. Luopukaa kaikesta järkeilystä, niin että te voitte rukoilla ja työskennellä. Jos on 

tarvetta muuttaa olosuhteitanne, tai sitä missä asutte, tai missä työskentelette – Minä tulen 

johdattamaan teitä. Mutta siihen asti, olkaa tyytyväisiä työhönne ja tietäkää, että te olette Minun 

suojelemiani. ”   
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” On tsiljoona uhkaa, tuhansia profeetallisia unia, kaikissa on eri viesti. Suurin osa on Minulta; 

jotkut eivät ole. Mutta mieluummin kuin, että huolellisesti punnitsisitte viestin jokaisessa, 

laskeskellen niitä inhimillisellä järkeilyllä, mitä milloinkin tulee tapahtumaan, Minä pyydän teitä 

siirtämään keskittymisenne lapsenkaltaiseen tottelevaisuuteen. Totelkaa ja tehkää, mitä Minä 

pyydän teitä tekemään, milloin Minä pyydän ja älkää antako Minulle tekosyitä, että te olette 

hämmentyneitä. ”  

” Te olette hämmentyneitä, koska te kuuntelette liian monia eri lähteitä. Jotkut ovat Minulta ja 

jotkut eivät ole. Mutta ne, jotka ovat Minulta, on tarkoitettu niille ihmisille siinä ryhmässä. Ne, 

joista te kuulette Minulta, on tarkoitettu teille Sydänasukkaiden ryhmässä. Kun te alatte 

sekoittamaan heidän viestejään Minun viesteihini Clarelle, te luisutte mentaaliseen 

epäjärjestykseen ja hämmennykseen. Siten vihollinen lamaannuttaa teidät ja te ette tee muuta 

kuin järkeilette kaikkien hämmennystenne läpi. ”Ympäri ja ympäri”, häntäänne jahdaten. ”  

” Minä haluaisin teidän toimivan uskossa siihen, mitä Minä syötän teille tämän astian kautta ja 

jättävän kaiken. Seuraamukset, ajoitus, elämän olosuhteet. Jättäkää se kaikki Minulle, sillä lopussa 

Minä saan kunnian siitä kaikesta. ” 

” Siispä nyt, menkää rauhassa. Lopettakaa inhimillinen järkeilynne, joka rampauttaa teitä. 

Sinnitelkää tottelevaisuudessa ja pysykää varuillaan ja valppaina omissa asemissanne, 

lapsenkaltaisessa yksinkertaisuudessa ja tottelevaisuudessa. Minut tullaan ylistämään ja teillä 

tulee olemaan jatkuva mielenrauha jatkuvan sekasorron ja kyseenalaistamisen sijaan. ” 

 

 

677. Jeesus sanoo… Dramaattisempia Keinoja tarvitaan,  

kun Ihmiset ovat niin haltioissaan Maailmasta 

 
DRAMAATTISEMPIA KEINOJA TARVITAAN, JOS IHMISET OVAT NIIN HALTIOISSAAN MAAILMASTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Tammikuuta, 2019.  

Clare aloitti… Minä uskon, että Herra on varoittamassa meitä, Sydänasukkaat, että meillä voi 

hyvinkin olla katastrofaalinen tsunami tässä maassa, isossa suurkaupungissa. 

Tänään yksi meidän rukoussotureistamme kertoi minulle unestaan, joka koski tulevaa tsunamia. 

Me olemme tienneet jo jonkin aikaa, että tämä tulee tapahtumaan ja kaksi paikkaa, jotka meille on 

näytetty, ovat San Francisco ja New York City. 

Rakkaat, Herra on aina luvannut meille, että jos me rukoilisimme, Hän vähentäisi tragedioita. Ja 

tässä minä haluan esitellä rukouksen, jonka Jeesus opetti Faustinalle. Jeesus kertoi hänelle… ” Jos 

sanot tämän rukouksen, katuvaisella sydämellä ja uskossa, jonkun syntisen puolesta – Minä tulen 

antamaan sille sielulle uskoontulon armon. ” 

Ja tämä on rukous… ” Oi, Veri ja vesi, jotka ryöpsähtivät Jeesuksen sydämestä, kuin armon 

lähteenä meille syntisille, Minä luotan Sinuun. ” 

Pyydän, muistakaa tämä rukous, rakkaat. Saattaa olla, että meidän täytyy rukoilla tätä tuhansien 

sielujen puolesta… 
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Jeesus aloitti… ” Minun uskolliset Morsiameni, kuinka ylpeä Minä olen, että te olette lävistäneet 

taivaat itkuillanne ja vetoomuksillanne. Vain kun olette Minun kanssani, te tulette näkemään 

työnne, tottelevaisuutenne, halukkuutenne ja rakkautenne hedelmän. On totta, että ojentamista 

sallitaan tietty aika, mutta se tulee olemaan pahojen rangaistukseksi ja niiden, jotka ovat 

joutuneet sen otteeseen, ja jotka eivät ole pahoja, kuten viattomat lapset. Heille Minä lupaan 

vikkelän kyydin Taivaaseen ja ikuiset riemut. ”  

” Mutta teille, jotka olette jäljellä, teille on paljon työtä tehtäväksi. Tulee olemaan herätystä ja 

Minun puoleeni palaamista, ja tällä tavalla Minä toivon valmistelevani Minun Morsiamiani niin, 

että me pian tulemme olemaan yhdessä. Minun Morsianten huomion kiinnittäminen on ollut 

vakavaa ponnistelua ja vähän hedelmää, paitsi maissa, jotka ovat kokeneet terrorismia, paikaltaan 

siirtymiä ja tragedioita. ”  

” Joskus se vaatii sen, sielun erottamiseksi maailmasta ja saamaan vakavasti harkitsemaan, että 

Minä olen todellinen, elossa ja kutsun heitä. ”  

” Sielut, jotka vastaavat Minulle ilman, että tätä täytyy käydä läpi, ovat kallisarvoisia ja heitä on 

vähän ja harvassa, ja Minun sydämeni kaipaa tuhlata rakkautta ja lohdutusta heille, jotka vielä 

tulevat kokemaan Minut. ”   

” Mutta he ovat alastomia ja sokeita tässä maailmassa ja heidän koko todellisuuttaan täytyy 

ravistella. On vähän aikaa jäljellä ja he vitkastelevat jäljessä. Siksi vakavampia keinoja tarvitaan 

heidän huomionsa saamiseksi. ”  

” Minä en kuitenkaan koskaan ole ilman sääliä tai armoa ja Minä vihaan kokea heidän 

kärsimystään ja tuntea mitä he tuntevat. Siispä, Minä yritän kaikkia mahdollisia keinoja 

kiinnittääkseni heidän huomionsa Minuun elämän ylä- ja alamäkien avulla. ” 

” Mutta, kun ihmiset ovat niin haltioissaan maailmasta, dramaattisempia ja karskimpia keinoja 

tarvitaan. ” 

” Minä pyydän teitä kaikkia seisomaan esirukoilijoitten muurissa… katsoen maailmaan ja antaen 

sydämenne heille, jotka kärsivät ja ovat tragedian uhreja. Minä pyydän teitä vastaamaan siihen 

silti pieneen ääneen sisällänne, joka kutsuu rukoukseen. ”  

” Minä pyydän teitä myös tietämään, että teidän rakkaanne ovat rakastavan ja oikeudenmukaisen 

Jumalan käsissä ja mitään ei tapahdu ilman Hänen suostumustaan. Luottakaa Hänen 

uskollisuuteensa ja antakaa Minulle suuri syy luottaa teille kaikkein kallisarvoisin asia Minun 

maailmassani… ihmissielu. ”  

” Luottakaa siihen, että Minä tiedän, mitä Minä olen tekemässä ja sallimassa ja että lopussa on 

ihmeellinen jälleen yhdistyminen teidän rakkaittenne kanssa. Luottakaa ja tarjotkaa surunne 

Minulle ja Minä tulen tuomaan suuren ilon määrätyllä hetkellä. ” 
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678. Jeesus sanoo…  

Nämä seuraavat 2 viikkoa ovat super-kriittisiä Presidentti Trumpille & Amerikalle 

 
SEURAAVAT 2 VIIKKOA OVAT SUPER-KRIITTISIÄ PRESIDENTTI TRUMPILLE & AMERIKALLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Tammikuuta, 2019. 

Jeesus aloitti… ” Nyt on tehdyt suunnitelmat raivata tieltä Presidentti Trump, ovat rajumpia kuin 

mikään, mitä hän on kohdannut hallintoajallaan. ”  

” Älä kerro Minulle tästä profeetasta tai tuosta profeetasta, joka puhui hänen toisesta kaudestaan. 

Ne profetiat annettiin rukoilevan Amerikan perusteella. Amerikka, joka putoaa polvilleen ja huutaa 

avuksi Minua oikeudenmukaisuuden takia. Kun itsetyytyväisyys asettuu ja ihmiset jättävät vakavan 

rukoilun, koska he ajattelevat, että kaikki on turvattu – se on merkki, että kuolinkellot tulevat 

soimaan Amerikalle. ” 

( Clare ) Anna minulle anteeksi, Herra, mutta minä luulin, että ympäri kansakuntaa oli valtavia 

rukoilukokouksia ja liikkeitä hänen turvaamisekseen?  

( Jeesus ) Se mitä tarvitaan, on Niniveläisten rukous, ja te ette ole lähelläkään sitä. ” 

( Clare ) Mutta minä luulin, että me saimme toiset kaksi vuotta Isältä? 

( Jeesus ) ” Kaksi vuotta murskaavaa tappiota ja sopivimman eloonjäämistä? Vai kaksi vuotta 

kunniakasta eteenpäinmenoa? Clare, sinä tulet ravistelemaan joitakin ihmisiä tällä viestillä. Mutta 

Minä kerron totuuden sinulle. Ellei sitä täysin omaksuta ja laiteta käytäntöön, Donaldille on hyvin 

vähän toivoa. Hän on tarpeellista suojelua vailla vihollisen seuraavan liikkeen aikana. Hän on aivan 

avoin, ja vain valtava liike  rukouksen uurastuksessa voi pelastaa kansakuntanne. ” 

” Miksi sinä luulet, että Minä olen soittanut sinulle ”In the Storm”-kappaletta (=Myrskyssä)? ” 

( Clare ) Niille teistä, jotka ette tiedä, laulu ”In the Storm” kertoo hyökkäyksestä amerikkalaiseen 

suurkaupunkiin ja kolmannesta maailmansodasta, linkki kappaleeseen on videon yläosassa. 

” Joka aamu, joskus kaksi tai kolme kertaa, Minä olen yrittänyt saada sinun huomiosi. Miksi luulet, 

että olet ollut luonani hääpuvussa, tanssien? Me olemme niin hyvin lähellä. Ja jos asiat jatkuvat 

sillä tavalla kuin tähän asti, ei ole toivoa takaisinpäin kääntymisestä. ”  

” Oletko koskaan ihmetellyt, miksi Minä kerron joillekin profeetoille kunniakkaista suunnitelmista, 

mitä Minulla on tälle kansakunnalle. Ja toiset, kuten sinä on kutsuttu juoksuhautoihin 

taistelemaan? ”  

( Clare ) Kyllä, Jeesus. Kaiken aikaa minä ihmettelen. Mutta sitten minä muistan, että Sinä olet 

kertonut minulle, että jokaisella ryhmällä on erilainen kutsumus, ja Sinä olet riippuvainen 

uskollisten ahkerista rukouksista, täyttääksesi hyvät profetiat. ”  

( Jeesus ) ” Minä heijastan sitä, mikä on mahdollista, jos ahkeruutta pidetään yllä. Mutta jos 

ihmiset houkutellaan ylös juoksuhaudoistaan siviiliasioihin ja jättämään asemansa avoimiksi 

viholliselle, Minun sanani eivät voi täyttyä. Jos Ninive ei olisi katunut, se olisi tuhoutunut, kuten se 

myöhemmin tuhoutuikin. ”  
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Se, mitä tarvitaan, on merkittävä katuminen ja Minun luokseni kääntyminen, ja lemmikkieläin 

projektit ja unelmat toisella sijalla vakavan esirukoilun jälkeen. Sellaisen, joka tyhjentää kokonaan. 

Minä en kutsu tähän loputtomiin, mutta Minä kutsun siihen NYT. Jos te kaikki otatte tämän 

sydämeen ja käyttäydytte tottelevaisesti, tulee aika, jolloin vuorot vaihtuvat. Mutta juuri nyt, te 

olette vakavan vaaran keskellä. ”  

” Sinun pianosi, sinun laulusi, sinun viestisi ovat kaikki ajan hukkaa, ellet ensin ole mennyt 

huomattavasti uurastamaan rukoilemisessa. Niin vakavaa tämä on. Älä tuhlaa aikaa tekemällä 

Minua varten mitään, jos et ole hakannut Taivaan portteja kyynelillä, paastoamisella ja 

vetoomuksilla kansakuntasi puolesta. ” 

( Clare ) Herra, jotkut meistä eivät voi paastota.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän sen ja Minä olen puhunut kaikkien omalletunnolle tehdä, mikä parhaiten 

sopii heille. Yleisenä sääntönä, makeaa ja miellyttävää ruokaa tulisi välttää ja uhrata se. Mutta 

teille on parempi, jos ette tee sitä ilmeiseksi muille. Pysykää nöyrinä ja salatkaa se, ellette ole 

kokonaan itsekieltäymyksessä. ”  

” Tunti, jonka vietät videopeliä pelaten, se ei ole hyväksi sinulle, sinun pitäisi luopua siitä ja leikata 

ruoho vanhahkon henkilön pihalta. Luovu gurmee ruuasta ja syö yksinkertaista ruokaa. Esimerkiksi 

vaihda pitsa yksinkertaiseen liha-perunaruokaan tai muroihin. Kvinoa on erittäin hyvä paasto 

sinulle, Clare. ”  

” Pidättäydy lihasta perjantaisin ja keskiviikkoisin. Keskiviikko vastaa Minun elämäni 

avaintapahtumia, jotka tasoittivat tietä Minun pidättämiselleni torstaina. Mutta perjantai on 

riittävä. ” 

” Kertokaa Minulle, Minun ihmiseni, mistä te olette valmiit luopumaan pelastaaksenne 

kansakuntanne? ”  

” Muistakaa, tämä on kriittistä ajoituksen kanssa. Minä en pyydä tätä teiltä joka päivä, ellette te 

halua tarjota Minulle sitä. Ja ei ole mitään, mitä Minä en palauta teille sydämiinne tuhatkertaisesti, 

Minun suuren rakkauteni teille järkevällä tavalla. ”  

” Clare, voitko juoda kahvisi ilman kanelia aamuisin? ”  

( Clare ) Pieniä asioita?  

( Jeesus ) ” Kyllä, hyvin pieniä asioita, jotka lasketaan paljoksi. Älkää paastotko niin kovasti, että 

olette liian heikkoja rukoilemaan. Älkää paastotko, jos olette sairaita tai raskaana tai olette olleet 

leikkauksessa. Mutta te voitte kieltää itseltänne herkku ruuat. ”  

” Älkää kieltäkö itseltänne kehon tarvitsemaa vettä. Liha on hyvä uhraus, paitsi jos se tekee teidät 

niin heikoiksi, että te ette voi rukoilla. Uhratkaa meille jokainen pieni ärsytys, viivästys, vastustus, 

onnettomuus, koettelemus, epämukavuus. Uhratkaa nämä nöyryyden ja kiitollisuuden hengessä, 

että teillä on jotakin uhrattavaa. ”  

” Älkää kuuluttako, että te paastoatte. Älkää yrittäkö ankaria paastoja, mikä tulee Ylpeydestä. Kun 

saa suurta mielihyvää paastoamisesta, kun muut eivät paastoa; nähdä itsensä hengellisenä 

ihmisenä, koska te paastoatte ja he eivät, on hyvin haitallista teidän sielullenne. Te avaatte oven 
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Ylpeydelle ja vihollisen invaasiolle, mikä tulee maksamaan teille paljon – kuin myös tekee 

uhrauksenne hyödyttömäksi. ” 

” Yrittäkää parhaanne toisten eteen. Kieltäkää itsenne ja tehkää muille. ”   

 ” Minä pyydän tätä teiltä juuri nyt, tänä aikana. Tämä ei kestä kauan. Mutta se tulee olemaan 

hyvin vaikea kaksi viikkoinen. Te ette aina saa pääsyä, tai tiedä, mitä on tekeillä. Se on toinen 

kärsimys. Vain tietäkää, että mikään teidän lahjanne ei putoa maahan, ensin tuottamatta runsasta 

satoa. ”  

” Pyydän, omaksukaa tämä rukous, paastoaminen ja itsenne kieltäminen, aivan kuin yrittäisitte 

estää Minun ristiinnaulitsemisen. Koska Minä kerron teille,että todella, kipu, jota Minä kärsin, jos 

me häviämme tämän taistelun, tulee olemaan kuin Minun ristiinnaulitsemiseni jälleen kerran. ”   

” Tuletteko seisomaan… Minun kanssani? Tuletteko kieltämään itseltänne… Minun takiani? 

Muistakaa, tämä ei jatku ikuisesti. Mutta kaksi seuraavaa viikkoa ovat kriittisiä. ”   

” Minä pyytäisin teitä myös rukoilemaan Pyhää Armorukousta ja Rosary-rukousta, jos mahdollista. 

Minä en koskaan pakota mitään kenellekään. Mutta Minun äitini hellä sydän on meidän kaikkien 

kanssamme tässä hyökkäyksessä teidän valtionjohtoanne vastaan. Jos te ette ole halukkaita, 

pyydän rukoilkaa… ”Herra, minä olen halukas tulemaan halukkaaksi.” Ja Minä tulen tekemään 

teidän uhrauksenne suloisemmiksi, kuin mitä koskaan olisitte pystyneet edes kuvittelemaan. ”  

” Vedotkaa Vereen ja hänen henkilökuntansa suojeluun, että ketään petturia ei päästettäisi 

häneen käsiksi. Rukoilkaa yliluonnollista herkkyyttä heille kaikille. Rukoilkaa Pslami 91:ä heidän 

suojakseen. Ja luottakaa, että yksikään Minun sanani ei tule palaamaan tyhjänä luokseni, vaan se 

tulee saattamaan loppuun sen, mitä tarkoitusta varten Minä sen olen lähettänyt. Jos tarpeeksi 

teistä tekee nämä asiat, omaksuen ne koko sydämestänne, Me tulemme saamaan voiton. ” 

 

 

679. Jeesus sanoo…  

Donald, sinä & Minä teemme tämän yhdessä… Kulje Minun kanssani Nöyryydessä 

 
DONALD… SINÄ & MINÄ TEEMME TÄMÄN YHDESSÄ… KULJE MINUN KANSSANI NÖYRYYDESSÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle ja Veli Donaldille, 26. Tammikuuta, 2019. 

Clare aloitti… Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, kun jaoit kanssamme meidän rukoustemme tulokset, 

rohkaistaksesi meitä jatkamaan rukoilemista. Herra, pyydän, myönnä meille uurastuksen ja itse 

kieltämisen lahja kansakuntamme ja koko maailman hyväksi.   

Mutta Donald tarvitsee sydäntä kansakuntamme köyhille. Herra on antanut meille köyhät, niin 

että me voisimme todistaa rakkautemme Häneen heidän kauttaan. Kyllä, köyhät ovat Jumalan 

lahja meille, meidän vaalittavaksemme ja hoidettavaksemme. He ovat meidän mahdollisuutemme 

näyttää suurta rakkauttamme Jeesusta kohtaan, koska Jeesus asuu heidän sisällään.   
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” Autuas se, joka vaivaista holhoo! Hänet Herra päästää pahana päivänä. Herra varjelee häntä ja 

pitää hänet hengissä, ja maassa ylistetään hänen onneansa, etkä sinä anna häntä alttiiksi hänen 

vihollistensa raivolle. ” Psalmi 41:1-2. 

Presidentti Trump on niin paljon tällaisen jatkuvan Jumalan suosionosoituksen tarpeessa. Pyydän, 

Sydänasukkaat, rukoilkaa nöyryyttä ja hellyyttä heitä kohtaan, jotka eivät voi olla terveyden, 

varakkuuden ja menestyksen loistavia esimerkkejä. Minä en usko, että hän oivaltaa, että Jumalan 

valinta hänelle oli vauraus. Mutta Jumalan valinta toisille voi olla köyhyys. Tästä on sovittu ennen 

kuin teidät on lähetetty maailmaan. 

Kuten on kirjoitettu Jeremian kirjassa 1:5…” Jo ennekuin Minä valmistin sinut äidin kohdussa, Minä 

sinut tunsin…”  

Herra on kertonut minulle, että sielu on hyväksynyt syntymänsä olosuhteet, ennen kuin he tulevat  

maailmaan. Mikä nostattaa kysymyksen… ”Miksi kukaan valitsisi olla köyhä?” Minä uskon, että 

niinä hetkinä, ymmärrys on välitetty sielulle ymmärtämään KAIKKI KÄTKETYT rikkaana olemisen 

vaarat.  

Herra lupaa päästää heidät, jotka pitävät huolta köyhistä. Hän lupaa, että ei jätä häntä hänen 

vihollistensa raivolle. Pyydän, rukoilkaa, että Donald tulee saamaan tämän korjauksen ympärillään 

olevilta kristityiltä. Jos hänen asenteensa ei muutu, minä pelkään häntä. Koska Jumala on Hän, 

joka suojelee häntä ja minä en halua nähdä häntä kuin Kuningas Nebukadnessar tai että hänet 

luovutettaisiin vihollistensa tahdolle. 

Siispä, minun rakkaat, te voitte nähdä, että panokset ovat kovia. Herra on antanut meille valinnan, 

elää tai kuolla. Sinnitelkäämme siihen asti, kunnes Hän vapauttaa meidät rukouksesta. Hän selvästi 

sanoi… ”kaksi viikkoa”, alkaen tammikuun 19. päivä, 2019. Ajoitus on kriittistä. Herra, mitä 

sanottavaa Sinulla on? 

( Jeesus ) ” Clare, niin paljon riippuu rukouksesta. Minä tiedän, että sinulla on ollut ponnisteluja 

pidättymisen kanssa ja Minä haluan jättää sen sivuun juuri nyt. Sinun terveytesi on sellainen, että 

sinä et voi elää joittenkin ruokien poisjättämisen aiheuttaman stressin kanssa. Kun pystyt, Minä 

kunnioitan sitä. Mutta silloin kun et voi, Minä en voi tuomita sinua, kuten paholaiset ovat 

piinanneet sinua siihen pisteeseen asti, että sinä et voi lähestyä Minua Rukouksessa. ”  

” Minä tiedän sinun viitekehyksesi niin paljon paremmin kuin sinä tiedät. Minä tiedän kivun ja 

paineen, joiden kanssa sinä elät ja vaikka se on suuri lahja Minulle, kun sinä tarkoituksellisesti 

eväät itseltäsi, sinä et ole Anna Jerusalemin temppelissä vuonna 1 j.Kr. Sinä olet Clare 

rappeutuvassa yhteiskunnassa, palvellen Minua kaikella voimallasi, tietämättä milloin kaikki 

loppuu. ”  

” Minä annan sinulle lisää voimaa työhösi. Mutta sinulle on parempi, että sinä et anna liioittelevia 

saavutuksia paastoamisessa ja itse kieltäytymisessä. Minä tiedän, että sinä haluaisit olla sellainen, 

mutta se voi johtaa pahentuvaan ylpeys ongelmaan, kuin minkä kanssa sinä jo nyt painit. ”   

( Clare ) Jep… minulla on vakava ylpeys ongelma. 

( Jeesus ) ” Ja siinä hengessä, mikään ei ole myrkyllisempää Minulle, kuin toisten tuomitseminen ja 

karski henki. Se tulee mitä varmimmin johtamaan siihen, että ei voi nähdä Minua. Siispä, kiitos 

sinulle, Minun Kultaseni, kun näet itsesi ja syntisi niin selvästi. Nyt Minä pyydän sinulta… 
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Voimmeko me aloittaa jälleen? Pyydän, tule Minun luokseni odottaen näkeväsi ja kuulevasi Minut 

selvästi, Pikkuinen. ”  

” Siispä rukous ja mitä ikinä kieltäytymistä sinä voit uhrata Minulle, Minä hyväksyn mitä 

kiitollisimmin. Rakkaat, jos te epäonnistutte kohdistetussa paastossa tai kieltäytymisessä, katukaa. 

Pyytäkää lisää armoa, kootkaa itsenne jälleen ja jatkakaa. Ja tarkistakaa sydämenne, että onko 

siellä jotain tunnistamatonta syntiä, joka aukaisee oven lankeamiselle. ” 

” Älkää olko liian innokkaita. Ei ole mitään, mitä paholaiset eivät haluaisi nähdä niin mielellään 

kuin, että te luopuisitte rukouksesta ja paastoamisesta kokonaan, koska te epäonnistuitte. Ja 

sitten he yrittäisivät suistaa teidät alaspäin menevään spiraaliin ja piiloutuen Minulta ja vetäytyen 

Minusta. Älkää antako tämän tapahtua. Jos te olette epäonnistuneet, nouskaa ylös jälleen. 

Katukaa. Pyytäkää uutta voimaa ja ymmärtäkää, että te ette ole hengellisiä jättiläisiä. ”  

” Moni kristitty on jäänyt armosta, koska he ovat hypänneet liian isoihin saappaisiin ja he eivät 

halunneet tyytyä toiseksi parhaaseen uhraukseen, vaikka Minä kunnioitan joka ikistä yritystä, 

jonka te teette Minun puolestani. Minä vaalin sitä! Minä rakastan jokaista teistä niin hellästi ja 

nautin sydäntenne pohjasta halukkaasti tekemänne uhrauksen makeasta tuoksusta. Clare. Oliko 

sinulla jotakin sanottavaa? ”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra. Minun täytyy sanoa, että jos emme voi uhrata niitä paastoja, jota me 

haluaisimme, ottakaa huomioon, että Herra sallii epämukavuuksia ja hässäköitä, jotka aiheuttavat 

äärimmäistä jännittyneisyyttä työstettäväksi. Ja tämä on hyväksyttävä paasto uhraus, kun se 

tarjotaan nöyryyden hengessä ja nöyrtymisenä kaikelle, mitä Hän sallii.   

Esimerkiksi, minun täytyi siivota kauhea sotku Sound Cloud:issa (=musiikin ja äänitiedostojen 

internet palvelu), koska olin tehnyt joitakin virheitä. Ja minun kaikkein tärkeimpiä laulujani ei oltu 

edes vielä postattu. Siitä tuli minulle ”ruuvipenkki” päänsärky koko päiväksi ja yöksi. Ja mikä 

pahempaa, se vei kaiken ajan, jonka minä olisin voinut käyttää musiikkiin sinä päivänä. 

Kun ymmärsin, että se sallittiin paastouhrauksena, minä rauhoituin ja menin makuulle sen kanssa. 

Ja ainoa jännite, mikä jäi, oli laulujen lajitteleminen ja niiden saaminen oikeille paikoilleen. 

Loppujen lopuksi se oli minun vikani, kun en ollut valmistellut listoja asianmukaisesti. 

( Jeesus ) ” Minun ihmiseni, kun hyväksytte epäsuotuisat olosuhteet, joita te ette voi  kontrolloida, 

nöyryyden hengessä ja nöyrtyneenä Minun tahdolleni, te palvotte Minua rakkaudellanne ja 

kärsivällisyydellänne. Nöyryydessä on monia kerroksia. Kun te kasvatte Minun Hengessäni, te 

tulette huomaamaan, että Minä harjoitan teitä lukemattomissa koettelemuksissa, saadakseni 

teistä kaikkein parhaimman esille. ” 

” Siispä, älkää uupuko loppuun, kun asiat tuntuvat mahdottoman monimutkaisilta. Pikemminkin, 

astukaa taaksepäin, hengittäkää syvään ja kysykää Minulta… ”Herra, mitä Sinä teet tässä? Ja 

kuinka Minä voin tehdä yhteistyötä Sinun kanssasi? Maailma tulee kyseenalaistamaan teidän 

mielenterveytenne sellaisina hetkinä, mutta lopulta tulevat siihen johtopäätökseen, että te olette 

erilaisia, koska Minä elän teissä. He tulevat tietämään, että te olette kristittyjä teidän rakkautenne 

vuoksi. ” 

” Nyt, muutoksiin hallinnossanne. Niin vähän on näytetty teille – ja NIIN PALJON on tekeillä. Tämä 

on tarkoituksellista, koska valtaosa ei pystyisi käsittelemään totuutta. Mutta teille, jotka seuraatte 

Minua läheisesti, ja heille, joille on annettu tehtävä informoida teitä, on paljon totuutta 
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paljastettavana, jos te vain kuuntelette hyvin huolellisesti. Teidän Presidenttinne on tehnyt, mitä 

kukaan presidentti tai maailman johtaja ole ennen tehnyt. Ei siksi, että hän on nerokas. Vaan koska 

te rukoilette. ” 

” Hänen luonteensa on aiheuttanut paljon huolta, koska suuret johtajat lankeavat ylpeyden kautta, 

Helposti. Ansoja on laitettu heidän jalkoihinsa, ketkä ovat aikeissa saada tyrmäävän voiton. Siksi te 

rukoilette. ”  

” Minä olen Donaldin kanssa ja Minä rakastan häntä suuresti. Minä täysin ymmärrän hänen 

näkökantansa. Mutta hän ei ymmärrä Minun näkökantojani. Hän ei ymmärrä, miksi Minä olen 

laittanut köyhät tälle Maapallolle. Hän ei ymmärrä, että hänen etuoikeutettu syntymänsä oli lahja 

Minulta. Hän ei todella, miksi ihmiset epäonnistuvat. Ihanteellinen koulutus hänelle olisi, kun hän 

tekisi seuraa Sherrylle New York Cityn kaduilla. Ja istua ja oppia ja elää kodittomien kanssa. Ja 

kuunnella heidän kertomuksiaan. Ja olisi kykenevä näkemään, kuinka he ovat pettyneitä 

sisimmässään. Masennus on tehnyt heidät kyvyttömiksi liikkumaan. Eikä heillä ole mitään jäljellä, 

ei unssiakaan motivaatiota. ”  

” Nyt, vain ajatus Minun mielessäni, Minä voisin saada hänet tulemaan liikuntakyvyttömäksi 

masennuksesta. Sitten hän saisi välähdyksen siitä, mistä niin monet kärsivät tässä maailmassa. 

Mutta sellaisena kuin nyt, hän ei ymmärrä. Ja hänellä ei ole ollenkaan sietokykyä epäonnistujia 

kohtaan. ” 

( Clare ) Sitten Herra teki jotakin erilaista. Hän alkoi puhumaan Presidentille. Minä en tiedä, 

tuleeko hän saamaan tämän vai ei. Mutta tämä Hänellä oli sanottavana. ” 

( Jeesus Donaldille ) ” Donald, älä pakota Minua ottamaan Minun Kättäni pois sinusta. Opiskele 

Minun elämääni. Jäljittele Minun nöyryyttäni. Tee autuuksista päivittäinen uskontunnustuksesi. 

Tarkkaile, kuinka Minä seisoin hallitsijoitten edessä. ” 

” Sinä olet tottunut aplodeeraamaan ja kunnioittamaan mahtavia heidän saavutuksistaan. Se on 

suora vastakohta Minulle, joka aplodeerasin elämän yksinkertaisuutta ja köyhien ja sairaalloisten 

pienuutta. Heillä oli aikaa Minulle ja heillä oli sydäntä Minulle, jota rikkailla ei ollut. ” 

” Minä koin heidän kärsimyksensä ja Minä menin heidän sydämiinsä ja elin siellä heidän kanssaan. 

Minä näin heidän kasvatuksensa ja jatkuvan hengen haavoittumisen, jota he kärsivät olosuhteissa, 

jotka olivat täysin heidän hallintansa ulottumattomissa. Minä elin leprasairaiden kanssa ja kuivasin 

heidän kyyneleensä. Minä tiesin prostituoidun yksinäisyyden ja hänen rakkauden ja kunnioituksen 

kaipuunsa. ” 

” Minä tein itseni inhimillisen heikkouden muotoon, niin että Minä voisin omakohtaisesti kokea ne 

koettelemukset, joita he kärsivät. Minä en keksi tekosyitä laiskoille. Minä avaan sydämiä sinulle, 

niin että sinä voisit ymmärtää. Köyhät teillä tulee aina olemaan keskuudessanne. Ja heillä on hyvin 

tärkeä tarkoitus elämässänne. Elämä on kovaa ja sinulla on keinoja poistaa joitakin kaikkein 

ahdistavimpia taakkoja köyhiltä.” 

” Donald, mitä ikinä sinä teetkin heille, sen sinä olet tehnyt Minulle. Sinä olet vaarallisen lähellä 

menettää kaikki mitä olet saavuttanut, olettamuksen takia. Kaikki mikä sinulla on ja kaikki mitä 

sinä olet saanut aikaan, sen Minä olen mahdollistanut. Mikään, mikä sinulla on – ei sinun älysi. 

Sinun tahtosi tai viisautesi. Ei edes terveytesi, ole sinun. Kaikki ovat lahjoja Minulta, joilla sinä olet 

menestynyt. ”  
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” Mutta ylpeys käy lankeemuksen edellä, ja suurimman voittosi hetkellä, sinä olet kaikkein 

haavoittuvaisin. Salli Minun avata Raamattusi sattumanvaraisesti ja lue, mitä Minä laitan eteesi – 

rivien välistä. Se tulee jollakin tavalla pätemään. Ole varuillasi ja odota Minun puhuvan sinulle 

henkilökohtaisesti. Mooseksen elämä ja hänen loppunsa ovat erittäin hyvää materiaalia sinulle. ”   

Videossa oleva kuva, jossa on Jeesus matkalaukkujen kanssa ja teksti: (Obama) heitti Minut ulos. 

(Trump) kutsui Minut takaisin.  

” Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. ” Psalmi 119:105-112. 

 ” Tämän kautta sinä tulet löytämään Minut, kuinka Minä tunnen ja ajattelen. Sinä tulet oppimaan 

myötätuntoa ja nöyryyttä. Sinä tulet huolehtimaan köyhistä ja sorretuista asianmukaisesti. Ja Minä 

puolestani tulen varustamaan ja suojelemaan sinua. ”  

” Autuas se, joka vaivaista holhoo! Hänet Herra pelastaa pahana päivänä. Herra varjelee häntä ja 

pitää hänet hengissä, ja maassa ylistetään hänen onneansa, etkä Sinä anna häntä alttiiksi hänen 

vihollistensa raivolle. ” Psalmi 41:1-2. 

 ” Ja lopuksi. Älä ota kunniaa voitoistasi. Se kuuluu Minulle – ja yksin Minulle. Ympäri maapallon on 

miljoonia, jotka rukoilevat sinun puolestasi, Donald. Siksi sinulla on ollut yliluonnollisia voittoja. 

Eivät sinun taitosi yksin ole saavuttaneet niin paljon. ”  

” Sinä olet ollut erinomainen päällikkö käyttäen sitä, millä Minä olen sinut varustanut ja se vastaa 

30% sinun menestyksestäsi. Loput 70% kuuluu uskovien armeijalle, jotkut heistä ovat vammaisia ja 

köyhiä, Minä olen innoittanut heitä rukoilemaan sinun puolestasi. ” 

” Sinä ja Minä teemme tämän yhdessä. Minä haluan sinun tunnustavan sen sydämessäsi, tietäen, 

että sinä et olisi elänyt astuaksesi virkaan, ilman Minun yliluonnollista suojelustani. Minä olen 

sinun kanssasi. Kulje Minun kanssani nöyryydessä. Mooseksen nöyryydessä. Ja pohdiskele hänen 

loppuaan. ”   

Lopussa olevassa kuvassa olevan lippalakin teksti ja kuvan ylle ja alle lisätty teksti: ” Jeesus, 

pyydän, tee Amerikasta mahtava jälleen. ” 

 

 

680. Jeesus puhuu… Ylpeyden ja Omahyväisyyden Pääsynneistä,  

GITMO:sta, Maanpetoksesta & Ihmeistä 

 
YLPEYDEN JA OMAHYVÄISYYDEN PÄÄSYNNIT, GITMO, MAANPETOS & IHMEET  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Tammikuuta, 2019.  

( Clare ) Kiitos Sinulle, suloinen Jeesus, Sinun rohkaisustasi ja ohjauksesta, Sinä olet makeuttanut 

kärsimyksen vedet ystävällisillä sanoillasi.  

No niin, Sydänasukkaat, me olemme nyt tärkeässä ajankohdassa, osaltaan, on aika tasapainottaa, 

mitä me kuulemme ja näemme ulkopuolella ja mitä me olemme sisäpuolella. Rakkaat, kun 

enemmän ja enemmän korruptiota tulee näkyviin hallinnossamme, meidän täytyy tasapainottaa 

se meidän oman elämämme korruptiolla, ettemme lankea Ylpeyteen tai Omahyväisyyteen.  
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Se mitä tarkoitan, meidän täytyy tunnistaa korruptio omissa elämissämme. Sillä ellei Herran 

Armoa olisi, me voisimme helposti olla nuo henkilöt, jotka on tuotu oikeuteen juuri nyt.  

Minä uskon, että siksi meitä koetellaan monella eri tasolla. Vaikuttaa siltä, että aina kun Herra 

kutsuu meitä kannattelemaan raskasta taakkaa, Hän näyttää meille meidän omat syntimme. Mikä 

aiheuttaa kärsimystä, ei vain niiden katsominen vaan niiden seuraukset myös. Niin kauan kuin olen 

ymmärtänyt Simonin Ristin, minä olen oivaltanut, että Herra säästää kovat ohjeet aikoihin, kun me 

olemme tarjoamassa kärsimystä. Siispä, se järjestyy että 50% kärsimyksestä on muiden puolesta ja 

50% kärsimyksestä omien syntiemme puolesta.  

Ylpeys on pääsynti, sarana, josta muut synnit riippuvat. Kun otat pois Ylpeyden, toiset tulevat alas, 

myöskin. Juuri nyt, Herra on työskentelemässä monien meidän kanssamme, meidän Ylpeytemme 

kanssa – ja me näemme suunnattomia hyötyjä esirukouksistamme. Kuten myös kasvamista 

pyhyydessä.  

Herra, mitä Sinulla on meille nyt?  

Jeesus aloitti… ”Juuri nyt, tällä hetkellä, Minä kaipaan, että te tulette pois tietokoneiltanne ja 

kännyköiltänne ja Minä halaan teitä, kyyneleet Minun silmissäni. Koska Minä olen niin ylpeä, 

kuinka rohkeasti te olette tarjonneet ristiriitojanne ja kärsimyksiänne maailmalle ja Presidentille. ”  

” Nämä, jotka tulevat GITMO:on (= USA:n Merivoimien Asema Guantanamo Bay:ssä, Kuubassa ), 

koska ovat tehneet maanpetoksen, tulevat kuolemaan. Tämä on meidän viimeinen 

mahdollisuutemme kääntää heidät ympäri ja pelastaa heidät. Teidän rukouksenne ovet saaneet 

aikaan ihmeitä Maapallolla ja Taivaassa. ” 

” Älkää lopettako, Minun uskolliseni. Älkää lopettako. Minä tiedän, että toisinajoin vikojenne ja 

syntienne tunnistaminen näyttää ylivoimaiselta, mutta pyydän, älkää unohtako, että MINÄ OLEN 

Hyvä Paimen. Kun paimen löytää lampaan, jonka jalkaan on kiertynyt aitalanka, hän poistaa sen 

hellästi. Kun hän löytää yhden, joka on pudonnut kuoppaan, hän pelastaa sen ja hoitaa sen haavat. 

Kun hän näkee yhden, joka itsepäisesti tömistelee uhmakkaasti jalkojaan, hän hellästi järkeilee sen 

kanssa ja tarjoaa hiukan makeaa rehua houkutellakseen sen takaisin. ” 

” Näinä aikoina paljon rumuutta paljastetaan. Tämä on kuin myrkyllinen rikkaruoho, joka 

myrkyttää lampaan maksan ja lopulta tappaa sen. Siispä, pyydän, älkää laiduntako näillä paikoilla 

kuin vasta pitkän ajan kuluttua. Koskettakaa sitä kevyesti, olkaa rohkaistuneita siitä, että asioita 

ON tapahtumassa ja siirtykää hyville, tuoreille, vihreille niityille ja Minun sanojeni elävien vetten 

luo. ” 

” Te kaikki olette ansassa ylpeyden aitalangassa. Jotkut ovat niin runneltuja, etteivät he voi edes 

ottaa yhtä askelta vapauteen; ylpeyden ja puolustavuuden otteet tekevät sen niin 

monimutkaiseksi ja työlääksi. Siihen kun lisätään Erillisyyden ja Omahyväisyyden myrkkyyn 

kastetut nuolet ja tuloksena on lauma hyvin sairaita lampaita. ” 

” Mutta Minä en salli teidän kaikkien nähdä, kuinka suuria syntinne ovat; te ette voisi käsitellä sitä. 

Olkaa vain rauhassa, että te olette synnillisempiä kuin toiset, ja te tulette olemaan turvassa, kun 

Minä selvitän teidän elämiänne, niin me voimme juosta ja leikkiä yhdessä ja menestyä 

vaivattomasti. ” 
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” Missä nöyryys on suurta, vapaus on suurta. Pyydän, antakaa periksi toisillenne rakkaudesta. 

Rukoilkaa toinen toistenne puolesta. Suojelkaa toinen toisianne. Muistakaa, että te olette turvassa 

ansoilta, joita Saatana laittaa jalkoihinne, jos te olette kukistaneet ylpeytenne ja itsekkyytenne. ”  

” Olkaa varuillanne Saatanan yrityksiä vastaan saada teidät tekemään jotakin. Se nimenomainen 

hetki, kun te tunnette vihamielisyyttä jotakin toista kohtaan, silloin te olette astuneet hänen 

ansaansa, tarkoituksena tehdä teidät liikkumattomiksi ja ripustaa teidät avuttomaksi, kun demonit 

piirittävät teidät ja alkavat ottaa palasia teistä. Minä olen tullut irrottamaan teidät sellaisten 

asioiden otteesta, mutta on paljon parempi, jos te vältätte niitä ennen kuin riiputte ylösalaisin. ”  

” Mutta Minä haluan päättää tämän viestin kuten Minä aloitin sen. Minä rakastan teitä. Minä 

rakastan teitä NIIN hyvin paljon! Ja kuinka mielissäni Minä olen teidän uhrauksistanne!! Älkää 

tuomitko itseänne, jos ette voi saavuttaa päämääriänne itse kieltäytymisessä. Tämä saattaa olla 

hyvinkin Minun sallimaani, nöyrryttääkseni teitä, mistä on paljon enemmän hyötyä pitkällä 

tähtäyksellä. ” 

” Tulkaa Minun luokseni, Minun Rakkaat. Antakaa Minun pidellä teitä ja suudella otsianne ja 

kertoa teille, mitkä ihmeelliset asiat odottavat teitä Taivaassa. Tällä hetkellä Minulla ei ole mitään 

keinoa näyttää teille Minun arvostustani teidän uhrauksistanne, kuten Minä haluaisin. Mutta se 

päivä on tulossa, kun te olette hyvin vaikuttuneita Minun arvostuksestani. ” 

 

 

681. Jeesus sanoo… On niin monia, joilla on Totuudennälkä & TEILLÄ ON TOTUUS 

 
MONILLA ON TOTUUDENNÄLKÄ & TEILLÄ ON TOTUUS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Helmikuuta, 2019. 

Clare aloitti… Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, kun Sinä tulet luoksemme Sinun Viisautesi ja 

kiitollisuutesi kera. Kuinka siunattuja ihmisiä me olemmekaan! No niin, minun rakas perheeni, 

nämä ovat todella olleet epävarmuuden viikkoja, mutta vaikuttaa siltä, että me olemme päässeet 

kiertämään mutkan tiellä.  

Useita kertoja ylistyshetken aikana, minä huomasin tanssivani Herran kanssa, pääni Hänen 

olkapäällään ja Hän on ollut hyvin läsnä oleva minulle niin suloisella, suloisella tavalla. Mutta sitten 

on myös etääntyneisyyden hetkiä. Vaikuttaa melkein, kun minun täytyisi vetää Hänet lähelleni, 

mutta ehkäpä se on vain koska minun mieleni vaeltelee. 

Mutta Herran ehtoollisen sanat koskivat tänään katumusta, niin paljon muutamina viime viikkoina 

katumuksesta. Minä olen ollut hengellisessä alakuloisuudessa koko viikon, on todella pitänyt 

sinnitellä pysyäkseni yhteydessä Herran läsnäoloon, rukoukseen ja katumukseen. 

Minun täytyy myöntää, minä en selviytynyt siitä hyvin. Hän tuo minut tähän huonovointisuuden 

paikkaan, missä minun mieleni tuntuu turralta, kehoni tuntuu kuin siinä olisi lyijypainoja ja minun 

tunteeni ovat poiskytkettyjä ja leijumassa, niin sanoakseni. Se on tietynlainen esirukous, jota minä 

olen kokenut viimeisen 30 vuoden aikana. Ja minä tiedän, että se on aina yhteydessä 

esirukoukseen. On kuin en voisi sinnitellä aikomusta mihinkään suuntaan; minä vain leijun pilvellä, 
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mieleni on hyvin rauhallinen ja uninen. Minä ajattelen, mitä minä haluan rukoilla ja joskus saan 

sanat ilmoille, mutta niissä ei vain ole intohimoa.  

Tämä on todella kummallisen laatuinen esirukous, mutta Hän on tehnyt tätä minun kanssani niin 

monia vuosia, minä ymmärrän mitä se on. Se on uhraus ja on hyvin turhauttavaa, kun en pysty 

keskittymään mihinkään ja tunnen oloni lopen uupuneeksi. Tuntuu niin hyvältä, kun voin sinnitellä 

rukouksessa tunteella – mutta viime aikoina se on ollut vaisua. Minä ihmettelen, että ovatko 

minun rukoukseni minkään arvoisia, kun ne ovat sellaisia. Oletteko koskaan kysyneet itseltänne 

sitä? 

Jeesus aloitti… ” Lakkaa vähättelemästä itseäsi. On aikoja, jolloin älysi näyttää olevan 

pysähdyksissä ja niin näyttää kehosikin, kuitenkin ne ovat hyvin tuotteliaita aikoja, jolloin Minä 

vien sinut toisiin paikkoihin palvelemaan. Älä ole huolissasi, Clare. Sinulla on hellä sydän ja todella, 

kun toisinaan on täysin vailla tunteita, se on uhraus, joka sinun täytyy kestää. ”  

( Clare ) Ja minä haluan sanoa, kun saan Pyhistä Kirjoituksista katumuksen, minulla on taipumusta 

välittömästi ottaa se henkilökohtaisesti.  

( Jeesus ) ” On hyvä pitää katumus mielessä, eikö olekin? ”  

( Clare ) Kyllä se on. Mutta minun refleksinomainen reaktioni on kumartua ja piiloutua.  

( Jeesus ) ” Me olemme selvittäneet nuo asiat, jotka herättävät Minussa tyytymättömyyttä, Clare. 

Minä haluan sinun nyt tulevan Minun rauhaani ja sallivan Minun parantaa sinulta ne vahingot, 

jotka ovat tulleet synneistäsi. Minä haluan sinun lepäävän Minussa ja löytävän iloa Minun kanssani 

työskentelemisestäni. Minä olen kaivannut sitä, tiedätkö. ”  

( Clare ) Minä myös, Minä olen todella kaivannut sitä. 

( Jeesus ) ” Hyvä… Sitten me olemme samaa mieltä. ” 

( Clare ) Ja minä en malta odottaa pääseväni kosketinsoittimelleni. Ja minun ääniharjoituksiini. 

( Jeesus ) ” On vielä matkaa kuljettavana, että tämä maa saadaan kuntoon. Teidän Presidenttinne 

täytyy valita tiensä huolellisesti monien kuolettavien ansojen läpi, tehdäkseen sen, mitä hän on 

nyt viimeistelemässä. Paljon on tehty kulisseissa ja se tullaan paljastamaan yleisölle, kun he ovat 

valmiita siihen. Hän tekee uskomatonta työtä ja teidän rukouksenne toimivat. ”  

” Minä haluan teidän kaikkien laittavan isompaa vaihdetta päälle ja työskentelevän 

seurakunnissanne, kuin myös rukoilevan Yhdysvaltojen ja Presidentti Trumpin puolesta. Minä 

haluan teidän kaikkien olevan työllistettyinä palvelutehtävässä, kiireisinä Minun töissäni, tuntien 

itsenne tuotteliaiksi, kun me yhdessä luomme innostamme ja vedämme ihmisiä Minun luokseni. 

Tulee pyyntöjä esirukoilla. Esimerkiksi tänään, valmistella Kansakunnan Tila-puhetta, joka on joka 

vuosi yleensä tammikuussa Yhdysvaltain Presidentin pitämä puhe. Ja he eivät koskaan luovu 

yrittämästä tappaa häntä, siispä rukoilkaa suojelusta hänelle ja hänen perheelleen, aina. Pitäkää 

heidät suojattuina. ” 

” Samaan aikaan, Minä haluan teidän katsovan, mikä teidän roolinne tulee olemaan, kunnes Minä 

tulen hakemaan teitä. Minä haluan teidän olevan tuotteliaita, mutta ei niin kiireisiä, että te ette 

ehtisi viettää läheistä aikaa Minun kanssani. ”  
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” Rakkaat, mikään ei korvaa Minun erityistä aikaani teidän kanssanne. Ei mikään. Minun tarvitsen 

sitä, että Minä olen yhteydessä teidän kanssanne. Ja teidän tarvitsette sitä, että te olette 

yhteydessä Minun kanssani; me tarvitsemme toinen toisiamme. Tämä työ, mitä tehdään, on 

ryhmäponnistus, koska niin monet sielut ympäri maailman, monista eri kansakunnista, ovat tässä 

vaikuttamassa. Siksi Minä tarvitsen teidän sitoutumistanne rukoilla, kun minä nykäisen teitä, 

viettääksenne aikaa Minun kanssani, kun Minä kosketan teidän sydäntänne, auttaaksenne toisia, 

kun te tunnette itseänne kutsuttavan olla heitä varten. Tämä asiat muodostavat teidän 

päivittäisen elämän tapanne, jotka johtavat todelliseen pyhyyteen. Te olette sekä läheisiä hetkiä 

että omistautunutta esirukoilemista varten. ”  

 ” Monet teistä ovat heittelehtineet edestakaisin epävarmuuden ristikkäisvirtauksissa. Kuitenkin 

Minä olen työskennellyt teistä jokaisen kanssa vakiinnuttaakseni teidän sydämenne kansakunnan 

ja maailman uhkien keskellä. Te olette oppineet hyvin, Minun Morsiameni, ennakoimaan 

Taivaaseennostoa ilman jännitystä tai tietoa yksityiskohdista ja ajoituksesta. Te olette kokeneita 

siihen pisteeseen, missä te voitte työskennellä niiden lahjojen kanssa, joita Minä olen välittänyt 

teille, samaan aikaan ollen tietoisia siitä, että Taivaaseennosto todella voisi tapahtua hetkenä minä 

hyvänsä. ” 

” Kuitenkin, Minä olen antanut teille kahden vuoden viitekehyksen, missä työskennellä ja te saatte 

paljon tehtyä, jos te luotatte Minuun ja asetatte itsenne toimimaan. Teidän rukouksenne ovat 

tehneet enemmän maailman hyväksi, kuin mitä Minä koskaan mahdollisesti voisin teille viestiä. 

Pieninkin rukous – sen vuoksi mitä te merkitsette Minulle, koska te olette omistaneet elämänne 

Minulle ja olette tottelevaisia – pieninkin rukous merkitsee paljon, vaikka teillä usein on vakavia 

epäilyksiä, että merkitsevätkö teidän rukouksenne. ” 

” Ezekielin näyssä, kun Taivaat aukenivat ja Armo laskeutui ja kohtasi valtavan määrän rukouksia 

katuville ja kuoleville. Ja ympärillä ei ollut mitään muuta kuin pimeyttä. Kun se aukeni, hän ei 

nähnyt suuria uhrauksia, vaan suuren määrän pieniä uhrauksia ja rukouksia, kuin pilven. ” 

” Te ette voi koskaan käsittää, kuinka Minä arvostan teidän uhrauksianne ja rukouksianne. On 

teidän ulottumattomissanne ymmärtää vaikutus, mikä teidän pienuudellanne on maailmassa, joka 

on täynnä välinpitämättömyyttä. Tai mitata vaikutus, joka teillä on Minun sydämeeni pienimmillä 

lahjoilla, jotka on annettu vapaaehtoisesti. ”  

” Siispä, Minä haluan rohkaista teitä. Kun ette voi tehdä uhrauksia, suuria uhrauksia, pienet asiat 

merkitsevät suuresti. Ja mitä enemmän pieniä asioita te uhraatte Minulle rakastavalla sydämellä, 

sitä suuremmaksi kykynne antaa tulee. ” 

” Minä haluan teidän kaikkien menevän eteenpäin nyt, täynnä luottamusta, että teidän 

rukouksenne ja uhrauksenne ovat saattaneet sen päätökseen, mihin Minä niitä tarvitsin. Ja 

todella, te olette tehneet nyt oikeat olosuhteet; vankan pohjan, jolle te voitte rakentaa sielujen 

pelastamiseksi. Vaalikaa, jalostakaa ja käyttäkää lahjojanne joka päivä ja tukeutukaa Minuun 

vahvasti saattaaksenne loppuun päämääränne. Sillä ilman Minua, te ette voi tehdä mitään. ” 

” Me käännämme lehteä, rakkaat, teitä varten on varattuna uusi elämä, kun te tavoittelette Minua 

varustamaan, ylläpitämään ja suojelemaan teitä. On niin monia, jotka ovat Totuudennälkäisiä. 

Teillä on Totuus. Työskennelkää Minun kanssani tuodaksenne heidät uuteen elämään, jota he 

eivät koskaan uskoneet mahdolliseksi. ” 
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” Ja Minä olen teidän kanssanne, minne ikinä menettekin. Tukeutukaa Minuun kaikissa 

olosuhteissa ja sallikaa Minun näyttää teille, kuinka tavoittaa sieluja. ” 

 

 

682. Jeesus sanoo…  

Mikään ei suututa Minun Isääni enemmän kuin Kiittämättömyys 

 
MIKÄÄN EI SUUTUTA MINUN ISÄÄNI ENEMMÄN KUIN KIITTÄMÄTTÖMYYS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Helmikuuta, 2019. 

Jeesus aloitti, ” Mikään ei suututa Minun Isääni enemmän kuin kiittämättömyys. Elämänne 

itsestäänselvyytenä pitäminen, lahjojenne itsestäänselvyytenä pitäminen, kun te ette panosta 

niihin viisaasti, terveytenne, ylläpitonne ja sukulaistenne itsestäänselvyytenä pitäminen – kuten 

myös kaiken, millä Minä olen teidät varustanut. Ja se on tosiasia: mitä rikkaammaksi te tulette, sitä 

enemmän te pidätte itsestäänselvyytenä. Se on toinen syy, miksi köyhyys on niin hyvin rakasta 

Minulle. ” 

” Kun Minä kerron teille, että edessä on kovia aikoja, Minä luotan teille salaisuuden, niin että te 

olisitte valmistautuneita anteliaasti tarjoamaan Minulle jokaisen epämukavuuden, jokaisen kivun, 

jokaisen puutteen. He, jotka elävät tällä tavalla, lähestyvät pyhimysmäisyyttä. Ei varakkuus tee 

sielusta suurta, vaan se, kuinka hän käsittelee vastoinkäymisiä. Tämä on suuri vaara 

yhteiskunnalle, joka tulee varakkaaksi ja turmeltuneeksi. Jopa kuten historia vahvistaa, tämä 

yhteiskunta lähestyy loppuaan. ” 

” Köyhät teillä tulevat aina olemaan keskuudessanne, ja Minä valitsin köyhän olemassaolon 

manifestoituakseni teille. Tämä ylentää köyhyyttä ja erottaa alhaiset ja nöyrät. ”Autuaita ovat 

hengellisesti köyhät, sillä heidän on Taivasten Valtakunta.” Minä en sano tätä kevyesti. Ja te 

tulette panemaan merkille, että kaikki Autuaat on suosittua mielipidettä tai kulttuuria vastaan. 

Tämä oli tarkoituksellinen sanaleikki vetääkseen teidän huomionne kaikkein arvostetuimpaan 

sielun tilaan. ”  

” Teidän on tehtävä valinta. Minä valitsin ruokinta kaukalon Minun makuusijakseni, enkä koskaan 

levännyt kauniissa sijassa, jonka Joosef oli tehnyt Minulle. Minä valitsin elää pakosalla ja kestää 

vainon, jota rikolliset kestävät tekosistaan. Seimestä Ristille, Minä tein Itsestäni alhaisimman 

ihmisten keskuudessa, opettaakseni teille varmimman reitin pyhyyteen. ” 

” Mutta Minun Lapseni, jos te haluatte saada suosion Jumalalta, teidän täytyy oppia 

riemuitsemaan kaikista vastoinkäymisistä. Pikemminkin kuin, että juoksisitte poispäin siitä, juoskaa 

suutelemaan sitä, ja omaksumaan se – tunnistaen se kallisarvoiseksi ristiksi, jonka Minä olen 

räätälöinyt teille. Kun te omaksutte tämän ristin suudelmilla, te julistatte rakkauttanne Minuun ja 

Minun lapsiini. Eikä mikään tuo Minulle enemmän iloa kuin nähdä teidän täydellisesti 

muotoutuneen Minun kuvakseni, sydän täynnä rakkautta ja myötätuntoa, ja tervettä 

välinpitämättömyyttä asioihin, joiden perässä maailma juoksee. ”  

” Minun kallisarvoinen Clareni, kun sinä jatkoit valittamista ja valittamaista ja valittamista, tullen 

malttamattomaksi lähellä olevillesi, suoden itsellesi itsesääliä ja kärsimättömyyttä – sinä meloit 
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kanoottiasi, niin sanotusti, kauemmas Minusta ja pimeyteen. Sinulle, asiat tulivat pimeämmiksi ja 

pimeämmiksi, sekaisemmiksi ja sotkuisemmiksi – kunnes sinä olit täysin menettänyt näkökulmasi. 

Sinä olit vaarallisessa paikassa, Kultaseni. Tämä on vakavan olettamuksen jyrkänne, sellainen, joka 

johtaa sielun helvettiin. ” 

” Ne, jotka valitsevat syyttää Jumalaa ja muita kaikesta epäonnestaan, ovat luomassa valtavaa 

orjuutta sydämessään. Kun otat vastaan katkeruuden siemenen, jonka Saatana sirottelee laajalle, 

toivoen, että te otatte vastaan… Kun te otatte, se menee alas sydäntenne kammioihin ja hitaasti 

ulottaa lamauttavia lonkeroitaan, ja kietovat ne sydämen ympärille sotkeutuen siihen, katkaisten 

elämän veren kierron muualle kehoonne. Mitä pidempään sinnittelette tätä käytöstä, sitä 

alemmas ja halvautuneemmaksi te tulette, kunnes tunteenne ovat ilman toivoa ja elämää. ”  

” Jokainen pieni epämukavuus, johon te reagoitte paheksunnalla, vihalla ja katkeruudella, kantaa 

mukanaan siemeniä, jotka juurtuvat sydämeenne. Nämä tukahduttavat elämän hengessä ja 

vaikeuttavat liittoanne Minun kanssani, kunnes te ette voi enää nähdä Minua tai kuulla Minua 

selvästi. ”  

” Rakkaat, se millä asteella te reagoitte paheksunnalla koettelemuksiinne ja ristiriitoihinne, sillä 

asteella te etäännytätte itseänne Minusta. ” 

 ” Kun sitä vastoin sävyisä, nöyrä sielu ottaa vastaan nämä asiat rakkaudella, luottaen Minun Isäni 

tuomioihin yksiselitteisesti ja ottaen ne vastaan Hänen Pyhästä Kädestään kallisarvoisena 

lahjanaan. Tätä Minä rukoilen teille, Sydänasukkaat. Että te otatte vastaan nämä asiat suurella 

rakkaudella ja kiitollisuudella, jatkuvasti kiittäen elämän tilaanne ja kaikkea, mitä se pitää sisällään. 

Esteitänne, puutteitanne, epäonnistumisianne kuin myös voittojanne. ”  

” Ja jos te tunnette etäisyyttä Minuun, aloittakaa kiitollisuudella. Varmistukaa siitä, että te ette ole 

kehittäneet murenevaa asennetta, ”koska tämä johtaa alas pimeyden polulle, etäämmäs ja 

etäämmäs Minusta. ” 

” Aloittakaa katsomalla asennettanne olosuhteitanne kohtaan – mitä teillä on ja mitä teillä ei ole. 

Kiittäkää Minua ylen määrin joka ikisestä asiasta, jonka Minä olen antanut teille täyttääksenne 

tehtävänne elämässä. Kiittäkää Minua lapsistanne – jopa heistä, joilla on ongelmia. Olkaa aina niin 

kiitollisia, siitä että he ovat yhä elossa ja on yhä toivoa heille. ” 

” Kiitäkää Minua suunnitelmista, joita Minulla on teille, joita te ette tiedä tässä vaiheessa 

elämäänne. Kiittäkää Minua Ristillä kärsimisestä teidän ja teidän perheenne puolesta. Kiittäkää 

Minua, että Minä olen sallinut teidän syntyä ja kasvaa kypsyyteen. Kiittäkää Minua ihmeellisistä 

päivistä, joita te elätte ja Taivaaseennoston lupauksesta. ”  

” Kiinnittäkää huomiota päivän mittaan, että tunnistatte jotakin ihmeellistä edessänne ja pian 

koko asenteenne elämää kohtaan siirtyy lannistumisesta ja uupumuksesta toivoon ja uuteen 

alkuun. Todella, Minun armoni ovat uudet joka aamu! Mutta jos te pidätte päänne peittojen 

peittelemänä ja ette koskaan nouse ylös sängystä, te ette koskaan näe auringonvalon kimaltavan 

ikkunan läpi, kukkien kukkivan, uusien ideoiden ja mahdollisuuksien nousevan. ”  

” Siispä, Minä pyydän teitä, Minun lapseni. Herätkää aamulla ja kiittäkää Minua jokaisesta 

mukavuudesta, joka teillä on. Kiittäkää Minua, myös, jos teillä on epämukavuus. Uhratkaa se 

Minulle ilolla ja päättäväisyydellä olla koskaan enää valittamatta. Ja teillä tulee olemaan Minua 

runsaasti. Teidän kiitollisuutenne tuoksu vetää luoksenne Minun läsnäoloni suloisuutta ja Minä 
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tulen koskettamaan sydäntänne ja saamaan teidät tietämään, että Minä rakastan ja hyväksyn 

teidät ja Minä olen kanssanne tänään saaden teidät tänään tekemään mahtavia asioita. Ja 

sinnittelemään kaikkea vastustusta vastaan. ” 

 

 

683. Jeesus selittää…  

Katkeruuden Siemenet… Olkaa varuillanne, kun jokin vastustaa teitä 

 
KATKERUUDEN SIEMENET… OLKAA VARUILLANNE, KUN JOKIN VASTUSTAA TEITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Helmikuuta, 2019.  

( Clare ) Kiitos Sinulle, rakas Herra, hellästi korjaat tätä tapaa, joka voisi estää minua pääsemästä 

luvattuun maahani. Pyydän, auta meitä pääsemään tästä inhottavasta tavasta… Amen.  

No niin, rakas Perhe, minulta on vienyt päiviä päästä rehelliseen oivallukseen, että kuinka 

katkeruuden saastuttama minä olen ollut. Minun pääni oli alhaalla rukouksessa tässä rumassa 

näyssä, mutta Jeesus nosti minun poskeani, kunnes minä tuijotin Hänen silmiinsä.  

( Jeesus ) ” Sinun syntisi on anteeksi annettu. Mene rauhassa, mutta ole hyvin varovainen, että et 

salli tyytymättömyyden sisääntuloa, tyytymättömyys edeltää katkeruutta. ” 

( Clare ) Voi, kiitos Sinulle, Herra.  

( Jeesus ) ” Voi, Minun Kultaseni Clare, kun sinä riu`ut Minun perääni ja Minun täytyy pysytellä 

varjoissa, sinun näkymättömissäsi, se koskee Minuun syvästi. Minä rakastan sinua niin ja kun Minä 

näen sinun kuihtuvan vain nähdäksesi vilkaisun Minulta, Minä tunnen sydämessäni perustavaa 

laatua olevaa sääliä. ” 

” Voi, jos koko maailma voisi tietää, mitä Minä koen, kun Minun täytyy etäännyttää Itseni sielusta, 

pelastaakseni heidät synniltä. Voi, jos te vain tietäisitte, Minun rakkaat, mitä Minä käyn läpi. ”  

” Muistatteko ensirakkautenne? Te hypähditte joka kerta, kun puhelin soi, koska te halusitte olla 

heidän kanssaan, kertoa heille päivän tapahtumista, kuunnella heidän nauruaan ja suloisia 

rakkauden tunnustuksia heiltä? ” 

” Minun laitani on samoin. Minä en malta odottaa, että sinä heräät, otat kahvisi ja tulet Minun 

eteeni etsimään jotakin merkkiä Minun läsnäolostani kanssasi. Voi, todella Minä en voi odottaa. 

Minulla on hyvin vaikeaa ensimmäisinä hetkinä. Minä sanon itselleni, ”Pääseekö hän rukoilemaan 

vai sieppaako jokin muu hänet?” Ja Minä pörhistyn ilosta, kun Minä näen sinun kulkevan poispäin 

jokaisesta huomion harhauttajasta, koska sinulla on kiire olla Minun kanssani. Tiesitkö sinä, että 

Minä käyn läpi sen joka aamu?” 

( Clare ) En, Herra, minulla ei ollut aavistustakaan. 

( Jeesus ) ” No niin, Minä käyn sen läpi. Sinun enkelisi on aina varuillaan, että mikä voisi pidätellä 

sinua Minun luotani. Hän avustaa Minua sinun saamiseksesi asettumaan, niin että me voimme olla 

yhdessä. Minä toivon, että sinä ennakoisit Minun läsnäoloani hiukan aikaisemmin aamulla, mutta 
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Minä tiedän, että sinä olet vielä hyvin tokkurainen. Sillä aikaa, Minä, toisaalta, olen odottanut 

tunteja tätä hetkeä. ” 

( Clare ) Vau! Se on mahtavaa, todella mahtavaa, Herra.  

( Jeesus ) ” Minun Sydänasukkaillani ei ole aavistustakaan, kuinka huolehtivainen Minä olen heidän 

kiintymyksestään, ennen kuin maailma harhauttaa heidän ajatuksensa ja sieppaa heidät ja tekee 

heidät surullisiksi tai vihaisiksi. Minä kaipaan sitä, että saan yhdistyä teistä jokaisen kanssa aamulla 

ensimmäiseksi. Minä kaipaan, että se sidos säilyy koko läpi aamun ja iltapäivän ja jopa nukkumaan 

menoon asti. Sitten Minä kaipaan, että te nukahdatte Minun käsivarsilleni tai tuotte Minulle 

tilanteen, jolle te ette ole saanut rauhaa. ” 

” Minä haluan teidän kaikkien lepäävän varmasti Minun povellani, koska se todella on teidän 

kotinne, kun te olette poissa Taivaasta. Ja tämä teidän ominaisuutenne, että te rakastatte asua 

Minun Sydämessäni, on kaikkein uhkaavin asia, minkä te voitte viholliselle tehdä. Hän vihaa sitä, 

että te ”tunnette” Minut, teillä on syvä halu tulla Minun Rakkauteni täyttämäksi. Hän vihaa sitä ja 

tekee äärimmäisiä ponnistuksia estääkseen tämän tavan muodostumista. ”  

” Nyt me puhumme katkeruuden viineistä, jotka tukahduttavat Jumalan elämän sielussa. Minun 

rakkaat, ensiksi teidän on muistettava, että te pestauduitte tähän Jumalan Armeijaan. Te annoitte 

uskollisuus lupauksen niin myötä kuin vastamäessäkin ja ei kukaan armeijan henkilö sotkeudu 

siviiliasioihin. Tämä on vihollisen päämäärä, kääntää teidät itseenne ja saada teidät niin omiin 

asioihinne keskittyneeksi, että te ette ole enää tehokas vartioimaan maatanne. ” 

” Yksi keino, millä hän saavuttaa sen, on valehtelemalla teille, että te ette pärjää siinä. Se on liian 

vaikeaa, Jumala on liian raaka, vastustus on liian ylivoimaista ja että te olette pakotettuja 

tekemään kohtuuttomia asioita, joiden tasolle te ette koskaan yllä. Jos hän saa teidät nielaisemaan 

sen linjan, hän on raottanut ovea juuri tarpeeksi, järkeilläkseen itsesäälillä saadakseen pääsyn 

sisään. ”  

” Monesti Minä olen pyytänyt sinua rukoilemaan Ristin Asemat-rukousta ja sinä välttelet niitä, 

Clare. Tämä loukkaa Minua. Ei ainoastaan sen takia, koska Minä haluan jakaa sen osan Minun 

elämääni läheisesti kanssasi, vaan koska Minä tiedän, että se antaa sinulle ratkaisun taistella 

kovemmin ja pidempään pysyäksesi raiteilla. Läheisyys, jonka me jaamme niissä meditaatioissa on 

vertaansa vailla. Sisääntulo Minun Sydämeeni Minun Kärsimykseni aikana, näyttää missä kaikkia 

rakkauden varantoja pidetään. Se on valtava aarrekammio ja kun siihen tullaan syvästi osallisiksi, 

se yhdistää meidät tavalla, johon ei mikään muu pysty. Sinä löydät ratkaisun ja saat voimaa 

”miehistyä” ja jatkaa työskentelyä. ”  

” Näiden meditaatioiden seurauksena, te saatte voimaa jatkaa ongelmien paljouden keskellä, 

tulematta vihaiseksi tai epätoivoiseksi. Tai kärsimättömäksi. ” 

” Voi, Minun rakkaat Lapseni, viha on vakava myrkky, jota tarvitaan hyvin vähän tappamaan, 

varastamaan ja tuhoamaan teissä oleva elämä. Se on Saatanan elinehto. Hän saattaa teidät, 

rakkaat, vastaamaan vihalla – mikä toimii lannoitteena katkeruuden siemenille, joista kasvaa 

kieroutunut, okaita täynnä oleva viiniköynnös. Okailla te vahingoitatte muita, ja kieroutuneet 

viiniköynnökset tukkivat pehmeästi virtaavan rukouksen virran, luovuuden ja ilon. ” 
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” Vihastuminen on tukahduttavien viiniköynnösten kasvattamista. Kukaan ei ole vapaa näistä 

katkeruuden siemenistä, paitsi hyvin nöyrä ja tarkkaavainen sielu. Ja se mitä Minä pyydän teitä 

tekemään on, että opitte, kuinka vastustaa katkeruuden siemeniä. ”  

” Teidän tuotteliaisuutenne elämänne kaikilla alueilla on ollut kitukasvuista. Clare, sinä olet 

ihmetellyt, että miksi et saa musiikkia tehtyä; tämä on yksi syistä. Kun katson sinua, Minun täytyy 

sanoa, että kaksi kolmasosaa sinusta on kieroutunutta ja nämä viiniköynnökset pitävät sinua 

alhaalla ja ne ovat katkaisseet kierron elintärkeisiin osiin hengellistä ruumistasi, mikä todellakin 

vaikuttaa sinun fyysiseen ruumiiseesi. ” 

( Clare ) Tämä on raportti yhdeltä rukoussotureistamme, koskien sielun tilaamme ja yhteisesti 

uskovien ruumista. Tämän on se, mitä hän näki rukouksessa ja mitä Herra paljasti hänelle.   

Hän aloitti… ” Pyhä Henki rukoili kielillä ja minun kimppuuni kävivät tunteet: katkeruus, viha, 

ärsytys, turhautuminen, ylpeys ja puolustautuvuus. Nämä ovat varmasti tunteita, mitä minä olen 

kokenut viime aikoina, mutta Sinä olet opettanut, että nämä ovat yksikertaisesti vihollisen juonia 

erillisyyden, eristäytymisen ja ristiriidan kylvämiseksi. Minä huomasin, että tässä hetkessä, nämä 

tunteet EIVÄT olleet minun. ”  

” Sitten minulle näytettiin tiheitä, okaisia viiniköynnöksiä, jotka kasvoivat ja levisivät 

Sydänasukkaiden keskuudessa. Näillä viiniköynnöksillä oli erityinen yritys saada sinut ja Ezekiel 

kytketyksi tähän, kuin myös useita yksilöitä, joille te luotatte päivittäisiä juoksevia asioita 

Sydänasukkaissa. ” 

” Nämä viiniköynnökset olivat peräisin pienistä katkeruuden siemenistä, joita kylvetään sydämiin 

parhaillaan. Minä en tiedä, että kuinka kauan kestää yhden, pikkuriikkisen siemenen kasvaminen 

tiheäksi, okaiseksi, nopeasti laajenevaksi viiniköynnökseksi, jollaisia minulle näytettiin; ja 

Sydänasukkaiden keskuudessa on MONIA viiniköynnöksiä kietoutuneena. ” 

” Minun vaikutelmani oli, että nämä pienet katkeruuden siemenet olivat peräisin pienistä 

tapahtumista… vihan, ärsytyksen ja erityisesti turhautumisen hetkistä; kuin myös ylpeyden, 

haavoittuneisuuden ja puolustautumisen hetkistä. Minun tuntemukseni oli, että nämä olivat 

lyhytaikaisia tapahtumia; mutta niitä ei oltu kaduttu aikanaan ja sen seurauksena ne alkoivat 

kasvamaan. Ilman, että ne osoitetaan jokaiseen yksittäiseen sydämeen, ne jatkavat kasvamistaan 

nopeasti ja moninkertaistuvat. ” 

( Clare ) Siispä, tämä on hyvin tärkeä seikka meille, kaverit. Meidän todellakin täytyy tunnistaa 

nämä viiniköynnökset itsessämme ja pyytää Herraa poistamaan ne ja siemen. Ja sulkea ovet. ” 

Hän jatkoi… ” Sydämessäni tunsin, että näillä katkeruuden siemenillä on kyky piiloutua yksilöltä, 

kunnes ne saavuttavat riittävän koon ja ne ovat vakaasti sulautettu sydämeen. Yksilöt, jotka ovat 

tietoisempia ja herkempiä tälle asialle, ymmärtävät niiden läsnäolon paljon aikaisemmin. Mutta 

monilla on taipumusta torjua nämä ja jatkaa toimiaan (ilman katumusta ja palautusta ennalleen 

aikanaan):” 

( Clare ) Minä vain haluan sanoa tässä, että sillä hetkellä, kun me ärsyynnymme, sillä 

nimenomaisella hetkellä me olemme ylittäneet rajan ja me olemme vastaanottaneet siemenen, 

meidän täytyy katua ärsyyntymistä ja pyytää Herraa poistamaan tämä siemen. Koska siitä kasvaa 

viiniköynnös nopeasti, jos me emme pyydä. ”  
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Hän jatkaa tässä… ”Nämä viiniköynnökset näyttävät vaarallisilta! Ne ovat täynnä okaita ja ovat 

teräviä, kykeneviä vahingoittamaan, ei vain asianosaisia, vaan myös kaikkia lähellä olevia. Minulla 

on sellainen tunne, kun naputtelen tätä sähköpostia, että nämä okaat ovat repineet haavoja 

läheisiin hengellisiin ruumiisiin. Vain ajatuskin tästä saa minut itkemään.” Tähän loppui hänen 

raporttinsa.  

( Clare ) Toisin sanoen, kaverit, me emme ole vain sidottuja näihin okaisiin, vaan tämä piikikkyys 

lävistää muita ihmisiä. Me voimme nähdä tämän erityisesti, kun meillä on puolustusreaktio jotakin 

henkilöä kohtaan.  

( Jeesus ) ” Tämä kuvaus on tarkka ja siihen voi luottaa, Clare. Nämä asiat alkavat huipulta ja 

suodattuvat alaspäin, siispä sinun täytyy ottaa vastuu tästä Äitinä. Opeta lapsiasi, kuinka vastustaa 

näitä siemeniä ja kuinka hakata nurin viiniköynnökset, kun ne kasvavat. ” 

” Kuinka te vastaanotatte katkeruuden siemenen? Te tulette olemaan järkyttyneitä tämän asian 

laajuudesta. Katsokaahan, tämä oli vanhempien Israelilaisten sieluntila Exoduksessa. Siis heidän, 

joiden täytyi kuolla erämaassa, ennen kuin he pystyivät tulemaan Luvattuun Maahan. Siksi he eivät 

voineet päästä sinne. Tämän takia Mooses jätettiin jälkeen. ” 

( Clare ) Vau. No niin, Sydänasukkaat, juuri nyt minä haluan vain pyytää teiltä anteeksi, että olen 

antanut sijaa vihalle ja ärsyyntymiselle ja näiden siementen vastaanottamiselle. Minä kadun, 

pyydän, antakaa minulle anteeksi. Pyydän, älkää seuratko minun huonoa esimerkkiäni.  

 ( Jeesus ) ” Aloita tunnistamalla, että olet väsynyt, tehnyt liikaa työtä, nälkäinen etkä ole rukoillut 

tarpeeksi. Minkälainen sairaus tai kipu lisää tämän todennäköisyyttä. Tätä tilaa demonit etsivät 

valmistellakseen sydäntenne maaperää vastaanottamaan katkeruutta. Katkeruuden siemenet 

tulevat monen muotoisina, mutta Ylpeys on kaikkien näiden toimintatapojen äiti. ”  

( Clare ) Tässä on muutama asia, jotka Hän toi mieleen… Paheksunta, Kärsimättömyys, Pettymys, 

Viivästys, Viha, Vastustus, Ristiriita, Yhteistyön puute, Konflikti, Pelko, Ärsytys, Kipu, 

Turhautuminen, Epäonnistuminen & Tappio, Lannistaminen, jne. Mutta millään muotoa tämä ei 

ole lopullinen lista. 

( Jeesus ) ”KESTÄVÄISYYDELLÄNNE TE VOITATTE OMAKSENNE ELÄMÄN. ” Luukkaan Evankeliumi 

21:19. 

” Lyhyesti, KAIKKI, mikä ärsyttää teitä, sen mukana on mahdollisuus katkeruuden siemenillä tulla. ” 

” Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu 

on. ” Kirje Hebrealaisille 10:36. 

” Näettekö, tämä on suunnaton työ, siementen välttäminen. Se ei ole heikkosydämisille, vaan 

rohkeille ja kestäville, jotka ovat valinneet kohota minkä tahansa tilanteen yläpuolelleen 

elämässään ja kulkea saavuttaaksenne voiton. Minun ihmiseni, te ette voi tehdä tätä yksinänne. 

Teidän täytyy olla läheisesti liittyneenä Minuun. Eikä vain päivän tai viikon ajan vaan aina. Koska 

vihollinen etsii välirikkoa suhteessamme hyödyntääkseen sitä, jokaisena elämänne sekuntina. ” 

” Minä kutsun teitä kaikkia asettamaan kasvonne piikiven kaltaiseksi. Kun millainen tahansa 

vastoinkäyminen tulee, tunnustakaa se siksi, mikä se on… tilaisuus kasvaa pyhyydessä, 

kukistaaksenne lihanne ja pelastaaksenne sielunne – tai ehkä jopa maanne. Jos te saatte tämän 
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sulautetuksi mieleenne ja sydämeenne, te ette tule antautumaan vihalle, pettymykselle, 

epäonnistumiselle, raivolle tai millekään muulle negatiiviselle asenteelle. ”  

” Pikemminkin te nousette lihaanne vastaan ja alistatte sen henkenne alaisuuteen. Yksinkertaisesti 

todettuna, sulkekaa ovi sydämeenne ja katukaa reaktiotanne. Pyytäkää Minua poistamaan siemen 

välittömästi. Ja kiittäkää Minua tästä mahdollisuudesta kasvaa ja kärsiä. ”  

” Rakkaat, Jaakob asetti tien pyhyyteen hyvin nopeasti. ”Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun 

joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan 

kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät 

ettekä missään puuttuvaiset. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, 

joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.” Jaakobin Kirje 1:2-5. Toisin 

sanoen, nouskaa sydämessänne ja kysykää… ”Herra, mitä Sinä teet tässä ja kuinka minä voin tehdä 

yhteistyötä? ”  

” 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  

” Näettekö te, Lapset? Kun ei anneta periksi epätoivolle ja negatiivisuudelle, vaan pidetään kiinni 

Minusta kaikesta sydämestänne, se on merkki suuresta Rakkaudestanne Minuun. Se on merkki 

suuresta suosiosta Jumalan edessä. ”  

” Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan, sanoko: ”Jumala minua kiusaa”; sillä Jumala ei ole pahan 

kiusattavissa, eikä Hän ketään kiusaa. ” Jaakobin Kirje 1:13. 

” Ei, Minä en saata ketään kiusaukseen. Mutta Minä sallin testejä. ” 

” Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee; kun sitten himo on 

tullut raskaaksi, se synnyttää synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. ” 

Jaakobin Kirje 1:14-15. 

 ” Sanoakseni tämän omin sanoin, Minä voisin vain helposti sanoa… ” Teitä johdattavat teidän 

kiinnittymisenne lihaanne ja mieltymyksiinne. Sitten te tavoittelette näitä asioita, ymmärtämättä, 

että ne todella ovat side, joka irrottaa teidät tuottavasta tulevaisuudesta. ”  

” Saatana odottaa näitä esteitä, että te täyttäisitte lihanne toiveet ja yllyttääkseen teitä 

kiukutteluun, kun ette voi tyydyttää itseänne. Silloin viha ja katkeruus tulevat sisään. Siemenet on 

kylvetty sydämeenne ja kasvavat laajaksi, okaiseksi viiniköynnökseksi, leikaten virtauksen 

olemuksenne, henkenne, sielunne ja ruumiinne muihin osiin. ” 

” Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas 

puhumaan, hidas vihaan; sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Sentähden 

pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka 

on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen 

kuulijoita, pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen 

kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan; hän katselee itseään, lähtee pois ja 

unhottaa heti millainen hän oli. Mutta, jos hän katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy 

siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Jos 

joku luulee olevansa jumalanpalvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin 

hänen jumalanpalveluksensa on turha. ” Jaakobin Kirje 1:19-26. 
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” Ja siispä te kysytte Minulta, mikä on vapauden täydellinen laki? Sinun täytyy rakastaa HERRAA 

sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta voimastasi ja kaikella mielelläsi 

ja Rakastaa naapuriasi niin kuin itseäsi. Ne selittävät täydellisen vapauden. ” 

” Kuitenkin, juuri niin kuin teidän kansakuntannekaan ei saavuttanut vapauttaan ilman valtavia 

uhrauksia, ette myöskään te tule olemaan vapaita, ennen kuin te olette halukkaita luopumaan 

jostakin, kuinka rakkaasta tahansa, kun Minä vaadin sitä. Mutta olkaa rauhassa, Minä en koskaan 

vaadi teiltä jotakin, mitä Minä en korvaa jollakin suuremmalla kuin mitä menetyksenne on. ”  

” Siispä, loppujen lopuksi te ette menetä, Minun Rakkaat. Te vain saatte enemmän Minua ja 

Ikuista Elämää. Siksi, Minä pyydän teitä harjoittamaan erkaantumista siitä, että teidän pitäisi saada 

asiat teidän tavallanne. Kun te tunnette, että jokin vastustaa sitä, mitä te haluatte, olkaa 

varuillanne. Te olette kulkemassa suoraan hyve testiin. ” 

” Huutakaa Minua apuun, jos teidän täytyy, mutta pyydän, älkää ottako katkeruuden siemeniä. Jos 

otatte, katukaa välittömästi ja pyytäkää Minua poistamaan ne. Sitten ilmaiskaa päätöksenne antaa 

Minulle mitä ikinä Minä pyydän teiltä. Minä takaan teille, se on jotakin, mitä te ette enää tarvitse, 

ellen Minä tuo sitä takaisin teille myöhemmin. ” 

 

 

684. Jeesuksen varoitus… Sodoma & Gomorra…  

Jumalan Tuomio lankeamassa Abortin Kannattajille 

 
JEESUKSEN VAROITUS ABORTIN KANNATTAJILLE… JUMALAN TUOMIO ON PÄÄLLÄNNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Helmikuuta, 2019.  

( Clare ) Kiitos Herra varoituksesta. Tulkaamme lähelle lohduttaaksemme Sinua ja rukoilkaamme 

lainsäätäjien puolesta. Minun Perheeni, Herra on pyytänyt minua kutsumaan teidät Hänen 

rinnalleen lohduttamaan Häntä. Hän on niin murtunut näiden murhanhimoisten lakien vuoksi, 

joita osavaltiot säätävät. Suloinen Jeesus, pyydän, näytä kuinka parhaiten tuoda Sinulle lohtua. 

Jeesus aloitti… ” Minun ihmiseni, lait, joita te allekirjoitatte olemassa oleviksi, ovat käsityskyvyn 

ulkopuolella oleva tragedia. Tämä on Isän käden pakottamista, Sodoma ja Gomorra. Niille teistä, 

jotka välittävät, pyydä, tulkaa Minun viereeni ja pidelkää Minua, silittäkää Minun hiuksiani ja 

lohduttakaa Minua. Itkekää Minun kanssani, Minun ihmiseni. Itkekää myös itsenne vuoksi, sillä 

valtava on suurtuho, jonka Minun Isäni sallii tästä hirvittävästä rikoksesta. ”  

” Kaikki tähän käytäntöön osallistuvat, lääkäreistä, sairaaloista niihin, jotka tekevät valmisteluja 

näiden lasten hävittämiseksi – jokainen, joka koskee tähän, on syyllinen ensimmäisen asteen 

murhaan. Jos työskentelet sairaalassa, missä tätä tapahtuu, lähde pois ja etsi muuta työtä. Isän 

tuomio on vahvana heidän päällänsä, jotka sallivat tämän sairaaloissaan. ” 

” Te muutatte tämän kansakunnan vampyyrien kansakunnaksi, missä kohta jokainen voi ostaa 

verta – vastasyntyneiden verta. Se on jo tosiasia mustassa pörssissä. Se alkoi Eliitin keskuudessa, 

mutta on levinnyt läpi hallintonne, kun Saatana korjaa viattomien verta kostotoimena 
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lapsikaupparenkaiden sulkemiselle ja muurin rakentamiselle, mikä estää uhrien salakuljettamisen 

rajojen yli. ” 

” Minä en voi edes alkaa kertomaan teille näiden rikosten seurauksia. Rukoilkaa, että teidän 

Presidenttinne toimii välittömästi lopettaakseen tämän teurastuksen. Rukoilkaa, että hän käyttää 

loppuun jokaisen mahdollisen toimintatavan, lopettaakseen tämän tai näitä paikkoja ei tule enää 

olemaan. ”  

” Te lainsäätäjät, jotka olette säätäneet tämän, valittakaa ja surkaa – teidän aikanne tulee, eikä 

siitä ole pakotietä. Teidän paikkanne Helvetissä on turvattu, ellette te kadu tätä pahaa ja 

työskentele kumotaksenne nämä lait. ” 

” Elämä, jota odotatte lapsillenne, on vaarassa Minun lasteni rikollisen teurastuksen vuoksi. 

Lasten, jotka Minä toin tähän maailmaan siunaukseksi. Te tulette huomaamaan, että Aasialaiset, 

Arabit, Afrikkalaiset ja Alkuperäisasukkaat ja Latinalainen väestö tulee muuttamaan tämän 

kansakunnan kasvot, kun heidän perheensä kasvavat ja aikuistuvat. He aikuistuvat hallitakseen 

Jumalallisten arvojen mukaan. Ja ne teistä, jotka ette välitä yhtään elämästä, tulette olemaan 

vähemmistö ja heidän hallintonsa alaisia Amerikassa. ”  

” Minä tulen siunaamaan heidät, jotka kunnioittavat elämän pyhyyttä. Minä tulen suojaamaan 

heitä ja heidän perheitään epätavallisella suojeluksella ja he tulevat lisääntymään ja kukoistamaan. 

” 

” Mutta te, jotka murhaatte Minun lapsiani kohdusta, Jumalan tuomio on teidän päällänne ja 

teidän tulevien sukupolvien päällä. Ne teistä, jotka kunnioittavat elämän pyhyyttä, heitä Minä 

tulen siunaamaan ja suojelemaan. Minä varoitan teitä, että ellette te kadu ja muuta näitä lakeja, 

tuomio tulee todellakin teidän taloutenne päälle ja teidän tulevien sukupolvienne päälle. ”  

” Minun ihmiseni, rukoilkaa Presidenttinne puolesta. Rukoilkaa lainlaatijoiden puolesta. Rukoilkaa 

täydellistä purkua tälle rikokselle ihmiskuntaa kohtaan. Rukoilkaa, että koko maailma tekee 

abortin laittomaksi. Ja niin kuin te seisotte heidän tukenaan, Minä tulen seisomaan teidän 

tukenanne ja Minä tulen säästämään teidän lapsenne. ”  

Jumala siunatkoon teitä, rakas Sydänasukkaiden Perhe. Kiitos teille tuestanne ja kiitos teille 

rukouksistanne… Amen. 

 

 

685. Jeesus puhuu AVIOLIITOSTA & AVIOEROSTA… Mikä oli Avioliittonne Motiivi? 

 
JEESUS PUHUU AVIOLIITOSTA & AVIOEROSTA… MIKÄ OLI AVIOLIITTONNE MOTIIVI? 

Jeesuksen sanoja & Sisar Claren Kokemus, 20. Helmikuuta, 2019. 

Kiitos, Herra, että Sinun armosi ovat uudet joka aamu. Paranna sydäntemme haavat hupsuista 

päätöksistä ja naimisiin menosta vastoin Sinun tahtoasi. Voi, pyydän, suojele meitä meidän 

lihaltamme ja valehtelevilta hengiltä! Jumala, pidä meidät puhtaina, kunnes Sinä olet esitellyt 

meidät hänelle, joka on tarkoitettu meidän puolisoksemme. Ja se todella on Jumalan tekemä 

avioliitto. Amen.   
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No niin, rakkaat, minulla on ollut mielessä jakaa kanssanne tämä pikku tarina. Se on tärkeä viesti 

heille teistä, jotka kulkevat syyllisyydessä, koska olette menneet uudelleen naimisiin tai jos teidän 

täytyi jättää hyväksikäyttävä aviopuolisonne, kun vielä olitte elossa.  

Juuri hiljattain, minun ensimmäinen aviomieheni 35 vuoden takaa – hän, jonka kanssa minulla on 

neljä lasta – tuli vierailemaan lastemme luona Taoksessa. Hän oli, silloin, etsimässä työtä ja minä 

tarvitsin apua kirjeenvaihdon kanssa. Siispä, minä kysyin häneltä, että haluaisiko hän liittyä meihin. 

Hän oli hyvin onnellinen ja alkoi välittömästi työskennellä täällä.  

Hän on hyvä mies, hyvä kommunikoimaan ja kirjeenvaihdossa. Hänellä on vuosien kokemus 

puhelin keskuksista. Hän on hyvin kohtelias ja hyvin paljon herrasmies. Siispä, hän aloitti 

vastaamaan kirjeenvaihtoon meille. Minä olin onnellinen hänen työhönsä ja kohtelin häntä kuin 

hyvää ystävää. Minun aviomieheni, Ezekiel, myös piti hänestä ja he työskentelivät hyvin yhdessä. 

Ensimmäistä kertaa hän sai viettää huomattavasti aikaa poikansa kanssa, joka on täällä Taoksessa. 

Kaikki näytti menevän hyvin, kunnes eräänä päivänä, minä mainitsin… ”Kaverit, jos työskentelette 

täällä, teidän täytyy varautua ymmärtämään, että meidän varusteitamme vastaan hyökätään 

henkisesti. Joskus sairauksien kanssa, joskus ongelmia Helvetistä ihan yllättäen. Mutta meitä 

kohtaan hyökätään, säännöllisesti.” 

No niin, osoittautui, että minun sanamuotoni oli häntä provosoivaa ja minä en ymmärtänyt sitä. 

Minä vain totesin sen, minkä kaikki meidän lapsemme tietävät: meitä vastaan tehdään 

hyökkäyksiä. Ja sinä päivänä meillä oli ollut vakavia hyökkäyksiä meidän internettiämme vastaan. 

Ja minä en tarkoittanut sillä mitään. Minä en yrittänyt pakottaa asiaa – minä vain varoitin jokaista 

huoneessa olevaa. 

No niin, se sai hänet toimimaan. Ja päivä tai pari myöhemmin hän kertoi minulle… ”Minä lopetan.” 

Syyksi hän sanoi, että… ”Kukaan ei kerro minulle mitä uskoa.” Ja minä yritin sanoa siinä 

vaiheessa… ”No niin, minä en kertonut sinulle, mitä uskoa, välttämättä – että sinun TÄYTYY uskoa 

se. Vaan, että tällaista täällä tapahtuu! Ainakin, se on jotakin, mistä voi puhua.” 

No niin, minä en moiti häntä. Koskaan ei pitäisi kertoa kenellekään, mitä uskoa. Se pitäisi tarjota 

heille ja jos he haluavat, hienoa. Ja jos eivät, hienoa. Mutta minä halusin varoittaa häntä etukäteen 

asioista, joita täällä tapahtuu.  

Siis, minä istuin aika hölmistyneenä ja sanoin… ”Mikään ei ole muuttunut siitä, kun sinä 

ensimmäisen kerran jätit meidät. Sinä et vieläkään usko! Mikään ei ole yhtään erilaista. Siispä, 

lähde menemään.”  

Ja niin minä tunsin. Se oli samanlaista, nämä olivat samoja ongelmia, jotka erottivat meidät alun 

perin. Ja minä en sano, että minun erottelukykyni olisi täydellinen. Tiedättekö? On syy siihen, miksi 

Herra odotti 50 vuotta antaakseen minulle seurakunnan. Minulla oli ongelmia erottelukyvyn 

kanssa. Minä tein virheitä. Minä tein joitain isoja virheitä!  

Mutta erottelukyvystä ei anneta periksi, koska on ollut hupsu ja tehnyt virheitä. Täytyy vain 

paneutua syvemmälle. Ja antaa Jumalan täydellistää sinut, joka myös on hyvin nöyrryttävää. Eikä 

voi loukkaantua, kun tehdään nöyremmäksi. Se on varmaa! 

Siispä, tiedättekö, minä katson tätä jälkikäteen. Ja tässä, Ezekiel ja minä olemme olleet naimisissa 

melkein 30 vuotta. Ja minä sanon, ”Vau! Tiedättekö, minä voisin YHÄ olla jumissa siinä avioliitossa, 
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ellei hän olisi jättänyt minua.” Ja minä en olisi voinut tehdä mitään Herralle. Minä asuisin hyvin 

vihamielisessä ympäristössä.  

Katsokaahan, minä tein valtavan virheen, kun menin hänen kanssaan naimisiin. Minä sain 

varoituksen, että hän oli väärä, mutta minä jätin sen huomiotta, koska se oli noloa. Ja minä olin 32 

vuotias ja ihmettelin, että pyydetäänkö minua koskaan menemään naimisiin, kun vielä ei oltu 

pyydetty. Ja minä en tiennyt, että mitä muutakaan tehdä, koska minä olin jo saanut ensimmäisen 

lapseni hänen kanssaan. Minä en luottanut intuitiooni. Minä en ollut silloin kristitty vielä, ja minä 

todella mokasin. Menneessä, me olemme molemmat tunnustaneet, että me teimme ison virheen.  

Rakkaat, jos minä olisin juuttunut siihen avioliittoon, minä en palvelisi Herraa tänään. Pinnan alla 

oli vihamielisyyttä, vaikka hän sanoi, että hän rakasti Herraa. Jokin minussa – ehkä minun 

röyhkeyteni, ylpeyteni tai usko asioihin, joita ei voi nähdä – todella teki hänet raivostuneeksi. Ja 

minä tunsin sen. Minä tunsin sen saman asian sinä päivänä, kun hän kohtasi minut ongelman 

johdosta. Itse asiassa, minä olin tuntenut sen muutama päivä etukäteen, että asiassa oli vakavaa 

ärsyyntymistä. Ja se oli todella, todella sama tilanne ja syy, miksi hän jätti meidät alussa. 

Siispä, minä jaan tämän kanssanne, koska monet teistä ovat väärän puolison ikeessä. Jumala ei 

saattanut teitä yhteen. Lihanne, pelkonne, köyhyytenne, epätoivonne saattoi teidät yhteen… 

Mutta EI Jumala.  

”Älköön kukaan erottako sitä, minkä Jumala on yhdistänyt.” Niin Pyhät Kirjoitukset sanovat. Siispä, 

jos Jumala toi teidät yhteen puolisonne kanssa, kuten Ezekielin ja minut, teidän ei tulisi erota. 

Ezekielillä ja minulla oli testi avioliittomme kahdeksantena vuonna ja me melkein erosimme iäksi. 

Mutta Jumala paransi meidät molemmat ja meidän ongelmamme ja me yhdistyimme uudelleen 

ilman ongelmia. En voisi kuvitella ilman häntä olemista, minä rakastan häntä niin paljon. Me 

olemme yhdistyneet yhdeksi. Mutta siihen aikaan, kitka välillämme vuorilla, oli hirvittävä ja me 

melkein menetimme toisemme.  

Siispä, minä kerron teille kaikille tämän, koska minä haluan teidän tutkivan omaatuntoanne. 

Liittyykö asiaan valheita tai väärää tietoa? Pakottiko ulkopuolinen taho teidät naimisiin? 

Menittekö naimisiin olosuhteiden pakosta, pelosta? Tai koska tulit raskaaksi? Köyhyyden takia? 

Pelon takia, että kukaan ei koskaan pyytäisi menemään naimisiin kanssaan? 

Tärkein asia on… ainoa asia miksi mennä naimisiin, on että te molemmat tiedätte varmasti, että se 

on Jumalan täydellinen tahto teille ja Hän on tuonut teidät yhteen kasvattaaksenne pyhiä lapsia ja 

palvelemaan Häntä. Se on tasavertainen ies: se on avioliitto, jonka Jumala on yhdistänyt. 

Koska meillä oli lapsia, jotka olivat sekoitus samanmielisyyttä ja vastakkaismielisyyttä, meillä oli 

ristiriitoja perheessä. Jotkut lapsista ovat kristittyjä, jotkut eivät ole. Kristitty avioliitto ei olisi 

tuottanut niin paljon ristiriitoja, koska se olisi ollut Jumalan tekemä ja lapset olisivat 

taipuvaisempia olemaan pyhiä. Koska molemmat vanhemmat turvaavat pyhyyteen.  

Jeesus aloitti… ” Minä tiedän, millaista kidutusta jotkut teistä kokevat tämän asian vuoksi. Vaikka 

Minä vihaan avioeroa, Minä myös vihaan lihallista avioliittoa, joka ei tuo tullessaan muuta kuin 

korruptiota. Minä olen puhunut teille monta kertaa, että te olette laittomassa avioliitossa, mutta 

seurausten pelossa, te pysyttelette siinä ja tilanne vain pahenee. ”  
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” Minun armoni ovat uudet joka aamu. Minä tiedän, että te teitte virheen ja Minun sydämeni 

haluaa auttaa teitä korjaamaan sen. Mutta niin kauan kuin te pysytte lihanne ikeessä, Minä en voi 

tehdä mitään. ” 

” Toisaalta, jos teillä on hyvä avioliitto – vaikka se ei ole se, jonka Minä tarkoitin, Minä tuon siitä 

hyvää. Mutta Minä en koskaan tarkoittanut teidän elävän tukahduttamisessa ja piinassa, koska te 

olitte nuoria ja hupsuja. Valinta on teidän tehtävänne, rakkaat. Toinko Minä teidät yhteen? Vai 

toiko lihanne teidät yhteen? ” 

” Minä olen teidän puolellanne, en teitä vastaan. Ja ymmärtäkää, että jos teidän lihanne toi teidät 

yhteen, teidän partnerinnekaan ei tule koskaan myöskään toteuttamaan lahjojaan täysin tässä 

avioliitossa. ” 

” Siispä, menkää syvälle, Minun ihmiseni. Menkää hyvin syvälle ja tutkikaa avioliiton motiivejanne. 

Jos se ei ollut Minusta lähtöisin, avioliitto on laiton ja tulisi purkaa – ellette te molemmat ole 

onnellisia ja halukkaita sinnittelemään siinä. ”   

” Se on teidän valintanne. Valitkaa viisaasti. Muistakaa. Minun armoni ovat uudet joka aamu. Ja 

kun te teette oikean asian, Minä tulen olemaan teidän kanssanne. Minä en tule jättämään teitä 

ilman lohtua. ” 

 

 

686. Jeesus sanoo… Onko teillä menetetty Unelma?...  

Etsikää Minua & Sivuuttakaa Ei:n sanojat 

 
ONKO TEILLÄ MENETETTY UNELMA… ETSIKÄÄ MINUA & SIVUUTTAKAA EI:N SANOJAT  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Helmikuuta, 2019.  

( Clare ) Kiitos Jeesus, tästä siunatusta kutsusta Sinun Hengen maailmaan. Minä kaipaan olla Sinun 

kanssasi, Herra, ja nauttia Sinun läsnäolostasi. Ota kiinni kädestäni, Jeesus ja tuo minut Sinun 

ihastuttaviin paikkoihisi… Amen. 

Jeesus aloitti… ” On niin hyvä saada sinut takaisin Minun käsivarsilleni, sinun koko sydämesi kera. 

Niin hyvä. Älä hetkeksikään ajattele, että Minä olen jättänyt sinut. Mutta sinun elämäsi on ollut 

niin myrskyisää, että me emme ole voineet olla yhteydessä. Liian paljon huolia, Clare. Aivan liian 

paljon huolia ja huolen aiheita.”  

” Kaikki, mitä Minä haluan tehdä, on pidellä sinua käsivarsillani ja suodattaa sinut Minun 

rakkaudellani. Ja kun Minä tarvitsen sinua täällä lohduttamassa Minua, sinä tulet helposti 

huomaamaan sen. Mutta älä vertaa itseäsi muihin. Minä tiedän, että kiusaus on niin hyvin suuri 

tuomita asiat Carolin kokemusten perusteella. Mutta sinä et ole Carol, eikä teidän tehtävänne ole 

identtiset. Sinä olet kiusannut itseäsi syyllisyydellä, että sinä et koe Minua samalla tavalla kuin hän. 

”  

” Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Minä en halua kloonia; Minä haluan Morsiamen. 

Minä haluan sinut sellaisena kuin olet ja kuka sinä olet. Minä en halua sinun vertailevan itseäsi 

kehenkään. Tämä antaa viholliselle valtakirjan lietsoa tyytymättömyyttä ja mustasukkaisuutta, 
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epäilystä ja epäonnistumista. Mitään siitä ei tarvita. Minä haluan sinut lähelle Minua ja sinun 

omalla tavallasi. ” 

” Älä mene ja yritä matkia, mitä he tekevät tai ovat kutsutut tekemään. Pysy sisäisesti naulittuina 

Minuun ja Minun agendaani sinua varten. Ei Minun agendaani Carolille ja Ezekielille. ”  

( Clare ) Voi pojat, No niin, on syynsä sille, miksi Hän sanoi tämän, ilmeisestikin. Minä olen ollut 

niin monen eri asian taakan alla, että minä menetin yhteyteni Herraan. Ja se oli todella raskasta.  

( Jeesus ) ” Jokaisella on tärkeä osansa tässä sodassa, ja selviytyjät ovat niitä, jotka tukeutuvat 

Minuun kaikesta sydämestään ja sielustaan. He eivät alennu olemaan toisten kaltaisia, tai 

kiipeämään korkeammalle ollakseen muiden kaltaisia. Sinun tapasi on Minun erityinen 

omistautuminen, erityislaatuinen läheisyys, paljon erilaisempaa kuin se, mitä maailmassa on 

menossa. Se on syvempää, paljon syvempää, koska Minä olen valinnut sinut johtamaan Minun 

Morsiameni Minun kamariini. ”  

” Siksi uutis-asiat ovat niin vahingollisia; se on sinun hengellisen auktoriteettisi ulottumattomissa – 

vaikka vain vähän sieltä täältä, Minä pidän huolen, että sinä tiedät sen, mitä sinun tarvitsee tietää 

– rukouskutsuja varten. Minä haluan sinun palaavan siihen syvempään suhteeseen Minun 

kanssani. Enemmän Morsius puhetta. Jätä uutiset uutistyypin ihmisille. ”  

( Clare ) Itse asiassa, Herra, se on ihanaa kuulla. Minä haluan mennä takaisin siihen missä me 

olimme. Voimmeko me? Hän ei vastannut minulle, mutta minä tunsin sydämessäni, että jos minä 

palaisin siihen, mihin me jäimme, Hän ottaisi kädestäni kiinni ja me jatkaisimme matkaa. Ja juuri 

niin tapahtui. Minä aloitin tämän viestin neljä päivää sitten. Itse asiassa, Ystävän päivänä aloitin 

tämän viestin. Enkä lopettanut, ennen kuin nyt. Siksi minä pyysin lupaa mennä takaisin siihen 

paikkaan. 

Jeesus ja minä tutkimme virtaa metsässä. Siinä oli monia kiviä sivuilla, paljastaen, että se virtasi 

paljon leveämmällä kuin se pieni alue, jossa vettä oli. Se muistutti minusta niin paljon paikkaa 

Arkansasissa, minne meillä oli tapana viedä lapset ulkoilemaan ja mennä kalastamaan. Linnut 

sirkuttelivat ja lentelivät edestakaisin tehden pesiä. Niiden äänet kaikuivat tämän kanjonin 

seinämistä. Oli kevätaika ja hauraat vihreät lehdet tulivat esiin; kaikki oli elossa ja tuoreen vihreää. 

Jopa tuoksu tavoitti minun huomioni… tuore, vihreä ja niin suloinen. 

Jeesus istui kivellä noin 20 jalan päässä ja oli pukeutunut pitkiin khaki shortseihin ja paitaan. 

Minun sydämeni jätti lyönnin välistä. Me olimme tutkimassa jälleen! Minä rakastan tutkia Hänen 

kanssaan. Vesi lirisi ja solisi, kun se hitaasti alkoi virtaamaan alavirtaan. Hän nousi ylös ja tuli 

luokseni ja hymyili ja sanoi… 

( Jeesus ) ” Menkäämme alavirtaan. Minulla on yllätys sinulle. ” 

( Clare ) Hän otti minua kädestä kiinni ja auttoi minut ylös. Kivet olivat suuria – leivän kokoisia. 

Usean leivän kokoisia, mutta ei helppo kulkea. Siispä, Hän ohjasi minua polkua pitkin, kun me 

seurasimme vettä alavirtaan.  

Se vaikutti pienen, merkityksettömän joen latvavesistöltä. Se muistutti minua Missisippi-joen 

alkulähteestä, jonne minulla kerran oli valokuvaus keikka – vain pikkuriikkinen soliseva vesivirta, 

joka tuli kalkkikivien alta.  
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Kun me matkasimme mutkan ympäri, siellä oli tornimaisia punaisen kiven kerroksia, joita 

pilkuttivat kirkkaan vihreät pajut, jotka olivat ilmestyneet loistossaan, punapajun oksat reunustivat 

virtaa – ja jopa kasvoivat ylempänä toisen sivujoen varrella, mikä juuri tuli alas vesiputouksena 

siihen virtaan, jonka uomaa me seurasimme. Aurinko pilkahti mutka takaa ja loistavasti korosti 

monia vaaleanpunaisen hiekkakiven sävyjä, kuin joku olisi hyvin taidokkaasti ottanut siveltimen ja 

maalannut ne. Joku erittäin pitkä henkilö. Herra kiinnitti minun huomioni ja Hän sanoi… 

( Jeesus ) ” Minä tein sen sinua varten, Minun Rakkaani. ”  

( Clare ) ”Hmmm” Minä jatkoin katsomista alaspäin, että en menettäisi tasapainoani polulla.  

( Jeesus ) ” Kyllä, Minä tein sen sinua varten, Minun Rakkaani. Tietäen, kuinka paljon sinä rakastat 

hiekkakivi kerroksista, Minä halkaisin kiven paljon sen yläpuolella (sen täytyi olla vähintään 40-80 

jalkaa. Se vaihtelee, itse asiassa.) Ja sitten Minä pesin ja hiekoitin sitä monia, monia vuosia, kunnes 

se vaikuttaisi juuri täydelliseltä aamun valossa, kun Minä tiesin, että Minä toisin sinut tänne. ”  

( Clare ) Minä hymyilin, mutta todella havahduin ajatuksistani, sen käsitteen vuoksi, että seinämien 

halkominen kanjonin tekemiseksi ja sadat vuodet, jota kesti saattaa tämä tehtävä loppuun 

tällaiseen täydellisyyteen. Hän hymyili, ilmeisesti ilahtuneena minun reaktiostani. Sitten Hän nojasi 

lähelle minua ja laittoi kätensä suppuun suunsa ympärille kuin kertoakseen salaisuuden ja sanoi…  

( Jeesus ) ” Mutta Minulta ei kestänyt satoja vuosia – vain kolme kymmentä. Mutta, jos se olisi 

vaatinut Minulta niin kauan aikaa, Minä olisin tehnyt sen sinua varten ihan samalla tavalla… niin 

paljon Minä sinua rakastan. Vain nähdäkseni hymyn ja ilon loistavan kasvoiltasi, oli sen kaiken 

arvoista. Minä tiedän, että nämä kapeat kanjonit ovat sinun suosikkejasi, niinpä Minä toin sinut 

tänne tutkimaan. ” 

( Clare ) Kyllä, se on totta. Minä olen aina rakastanut kapeita kanjoneita. Niitä on paljon lounaassa. 

Minä en ole koskaan ollut sellaisessa, mutta olen aina halunnut mennä sinne. Ne ovat hyvin, hyvin 

syviä ja kapeita luolia, joissa on hiekkakivikerroksia. Hiekkakiven aaltoja ja hiekkakiven merkintöjä 

sivuilla, kun vesi on virrannut ja uurtanut hiekkakiven läpi. Ne ovat niin kauniita. Minä vastasin… 

”Se on totta. Minä rakastan kapeita kanjoneita, joiden muodot on kaiverrettu hiekkakiveen, 

vaihdellen violetin ja pinkin sävyistä oranssiin ja beigeen, niin ihmeellisissä symmetrisissä 

kerroksissa.”  

Me olimme nyt laskeutumassa alaspäin ja tuli viileämpää. Ilmeisesti me olimme tulossa sellaiseen 

syvään kanjoniin ja auringonvalo paistoi mutkan takaa ja sitä korostivat muutamat vihreät purot. 

Vesi oli löytänyt tiensä toiseen kanjoniin, joka kulki samaan suuntaan kuin se, jossa me olimme. 

Minä rakastan hiekkapohjaa ja heijastusten tuottamia värejä seinämissä, missä auringonvalo osui 

niihin ylhäältä päin, heittäen pitkiä varjoja, muodostaen geometrisiä kuvioita hiekkakivikerrosten 

pintaan. Mikä ainutlaatuinen paikka!  

( Jeesus ) ” Minä olen tuonut sinut tänne, saadakseni sinut pois asioista, jotka ovat kasautuneet 

kuin haarniska pääsi ja kehosi ympärille. Sinun pitäisi nähdä itsesi – olet melkoinen näky! ”  

( Clare ) Juuri silloin, minä sain välähdyksenomaisen näyn jonkinlaisesta jättiläisestä, Tonka-

leikkikalusta, ulkoavaruuden oliosta, jolla oli haarniska-kerroksia. Voi, hyvänen aika! Minulla ei 

ollut aavistustakaan, että minä näytin sellaiselta!   
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( Jeesus ) ” Ei, sinä työskentelit liian kiireisesti havaitaksesi asioiden kasautumisen ja ne peittivät 

Minun Suloisen ja Kauniin Morsiameni, kunnes hän pystyi vaivoin kävelemään. ” 

( Clare ) Voi, Herra, minä rakastan tätä. Minä rakastan olla ulkona luonnossa Sinun kanssasi. Se on 

niin dramaattisen kaunista, kuitenkin niin puhdasta ja rauhallista. Minä toivon, että minulla olisi 

kamera. 

( Jeesus ) ” Voi, et toivo! Tämä on loma ja leikki aikaa! Ei työtä sinulle, ei missään tapauksessa. 

Clare… sinun ei tarvitse tehdä Minua varten jotakin 24/7, vuorokauden ympäri. ” 

” Minä nautin sinun seurastasi, erityisesti, kun sinä tuijotat yhdessä tekemämme maalauksen 

silmiin ja kun sinä tunnet Minun sydämestäni tulevan sulouden. Minä vain haluan vallata sinut 

Minun iloni sisään. Minun silmieni kautta loistava ilo, joka tunkeutuu sinun henkeesi ja se on niin 

hyvin syvää ja virkistävää loppuun uupuneelle sielulle kuivassa paikassa. Ja sinä tarvitset tätä. Joka 

päivä sinä tarvitset tätä. Sinä et voi antaa sitä, mitä sinulla ei ole. Ja Minun tuijotukseni sinun 

silmiisi yhdistää sinut Minun Henkeeni, missä sinä voit tuntea itse ilon syvimmän olemuksen, jota 

Minä tunnen sinun seurassasi. ”  

” Sinä ja niin monet muut olette loppuun palaneita tiiviin rukoilu- ja sodankäynti ajan jälkeen, mitä 

te olette kokeneet. Teidän kaikkien, Minun Morsiamieni, täytyy imeyttää Minua sydämiinne ja 

mieliinne, ja sieltä se virtaa teidän kehoihinne. Kyllä, on kaunista katsoa, kuinka Minun Henkeni 

todella voidaan vastaanottaa maalauksesta. Mutta se voidaan. ”  

” Ja tästä syystä, Minä olen voidellut taiteilijoita, jotka ovat vastuussa maailmassa olevien 

innoittamisesta ja motivoimisesta. Minulla on niin paljon sanottavaa niin monelle. Ja maalaukset 

tunkeutuvat siihen syvään paikkaan, missä niitä pidetään muistissa ja mistä ne voidaan saada 

uudelleen syttymään teidän sydämissänne. Taiteilijat ovat oleellisia Minun suunnitelmissani. Heillä 

on mystinen osa tehtävänä, siinä mielessä, että heidän työnsä menevät väliaineidensa yli 

kommunikoidakseen syvällisesti niin syvälle kuin pääsee. ” 

” Nyt tiedät, miksi muusikoita ja maalareita vainotaan ja vähätellään kulttuurissanne. Tai ihaileva 

yleisö tekee heistä jonkinnäköisiä idoleita. Mutta se ei ollut Minun alkuperäinen tarkoitukseni 

taiteilijoille aikojen alusta. Tarkoitus on aina ollut ylistää ja kohottaa sieluja korkeammalle ja 

korkeammalle toivoon ja pyhyyteen. ” 

” Kyllä, nämä ajat… pimeitä teemoja, toivottomuutta, vieraantumista ja eristäytymistä kuvataan 

maailman hengellisen tilan vuoksi. Mutta te, jotka rakastatte Minua ja joille on annettu tämä lahja, 

Minä tarvitsen sitä, että te johdatte Minun ihmisiäni toivoon, armoon, rakkauteen ja Maapallon 

tuonpuoleiseen maailmaan. ”  

( Clare ) Kun Hän sanoi sen, minä välittömästi ajattelin Yongsung Kimiä, jonka taide ilmaisee 

meidän Herramme monia puolia paimenena. Ja Säteilevä Valo, Elizabeth Wang, joka on Herran 

luona nyt. Yksinkertaisilla siveltimen vedoilla hän luo ylistämisen ilmapiirin kankailleen. Minun 

rakkaat, te myös voitte maalata tällaisia. Jos katsotte hänen töitään, ei tarvita suunnatonta määrää 

lahjakkuutta.  

Tai Jon McNaughton, joka kuvaa yhteiskunnallista korruptiota, poliittista korruptiota – mikä 

liikuttaa meidät rukoilemaan maamme puolesta.  
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Mitä tunnette ylistäessänne? Tuleeko mieliinne värejä ja hahmoja? Oletteko aina halunneet olla 

taiteilija, mutta teille on vakuutettu, että teillä ei ole lahjoja? Minä olin sellainen, kun Herra alkoi 

maalata kauttani. Tottelevaisuuden voima ja perustavaa laatua oleva rakkaus Jeesukseen ja halu, 

että muutkin saavat kokea Hänet, on korkeasti motivoivaa taiteessa. Jos Herra on naputtanut 

teidän olkapäitänne, että kokeilette uusia kykyjä, älkää olko peloissanne. Sukeltakaa aloittamaan!!  

Ja minä vain haluan sanoa tässä, että syy, miksi Herra antaa näitä taitoja meille, on erityisesti hyvin 

hengellisesti suuntautuneiden esirukoilijoiden ja rukoussotureiden ja muiden vuoksi. Kun he ovat 

hengessä, se näkevät kaikennäköisiä asioita. Ja Herra haluaa, että tämä ilmaistaan taiteessa 

maailmalle. Niin, että he voisivat ymmärtää, mistä hengen maailmassa on kyse. Siispä, se on osa 

tätä asiaa. Jos te olette hengellisyyteen taipuvaisia ja teillä on tapana nähdä näkyjä ja ymmärtää 

asioita uudella tavalla, Hän saattaa olla kutsumassa teitä johonkin luovaan taitoon, että te voisitte 

ilmaista sen muille.  

( Jeesus ) ” Minä olen iloinen, että sinä sanoit sen, Rakkaani. Todella iloinen. Sinulla on joukko 

ihmisiä tällä kanavalla, jotka halusivat olla taiteilijoita, mutta heidän vanhempansa ja kaverinsa 

puhuivat heidät siitä pois. Juuri nyt Minä puhun teille, jotka tiedätte, että teidän sydämen halunne 

nuoresta iästä alkaen oli maalata tai soittaa musiikkia. Clare aloitti maalaamisen 35-vuotiaana ja 

musiikin 48-vuotiaana – ja yhä kehittyy, koska Minä olen voidellut hänet tuomaan iloa teille, 

Minun rakkaat. ” 

” Tässä ei ole kyse egosta, vaan sielujen pelastamisesta. Sydänten koskettaminen ja parantaminen, 

heidän, joilla on Minusta kieroutunut mielikuva mielessään. Etäisyyden mielikuva… kylmä, karski, 

ankara ja vaativa. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Minä olen tässä, juuri nyt teidän 

kanssanne, etsien sieluanne, tuodakseni kätketyt jalokivet ylös sydämistänne. Teihin istutetut ja 

kirjoitetut lahjat teidän geneettisestä koodistanne, mitkä eivät vielä ole heränneet. ”  

” Minä kerron teille todella, on aika herätä ja alkaa kiirehtiä ja katsoa kuinka Minä kiihdytän teidät 

kaivattuun taitoon, johonkin, jota te ette koskaan uskoneet tapahtuvaksi. Te tulette tuntemaan 

tämän siitä, mitä te tunnette juuri nyt. Tunnetteko hengessänne nopeutuvan tunteen, aivan kuin 

jokin haluaisi tuottaa hedelmää? Jos tunnette, älkää pelästykö. Minä olen teidän kanssanne. ”  

” Tai ehkä teille on kerrottu, että teillä ei ole lahjoja – kuitenkin te kaipaatte maalaamista tai 

musiikin kirjoittamista. Sivuuttakaa ei:n sanojat ja hypätkää toimimaan. Te voitte löytää itsenne 

sokista kuten Clare, kun hän eräänä päivänä oli kotona ja istahti kosketinsoittimen ääreen ja sai 

ilmoille muutamia mahtavia ääniä. Ezekiel, kokenut muusikko, tuli juosten huoneeseen sanoen… 

”Kultaseni, se on ihmeellistä!”   

” Minä haluan kertoa teille, rakkaat, Minä olen kaikkea muuta kuin ikävystyttävä. Ja kun te tulette 

Minun läsnäolooni oleskelemaan, asumaan Minun kanssani, odottakaa näkevänne Minut. Itse 

asiassa, käyttäkää mielikuvitustanne nähdäksenne Minun seisovan ja hymyilevän teille vain 

tuumien päässä. Nähkää Minut sellaisena kuin Minä olen, ottakaa kädestäni kiinni ja antakaa 

Minun ohjata teidät meidän tapaamispaikkaamme. Huomioikaa ympäristöänne, kukkia, puita, 

puroa. Ja antakaa Minun viedä teidät matkalle Minun maailmaani. ”  

” Te olette vertaansa vailla olevan kauniita Minulle. Jokainen teistä on niin ainutlaatuinen, että 

Minä en koskaan kyllästy teihin. Minä haluan teidän täyttävän tehtävänne. Minä haluan teidän 

näkevän ja kuulevan Minut selvästi. Siispä, varatkaa joku aika ollaksemme yhdessä 

inspiroituaksenne. Sitten tulkaa takaisin tälle Kanavalle ja jakakaa se mitä tapahtui. Te tulette 
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hämmästymään, että kuinka monet muutkin kokevat Minut tällä tavalla ensimmäistä kertaa. Se 

vaatii vain uskoa ja vaivannäköä – loput teen Minä. ”  

” Minä olen tuomassa teidät uudelle kaudelle. Olen aikeissa synnyttää uusia lahjoja ja 

palvelutoimia Minulle omistautuneille, jotka ovat taistelleet vihollisen kanssa ja joilla on 

matkaväsymystä ja ovat loppuun uupuneita. Kyllä, Minä haluan teidän tulevan uudenlaiseen 

lepoon, missä te ja Minä voimme olla yhdessä ja tehdä ihmeellisiä, hassuja asioita yhdessä. ” 

( Clare ) No niin, kun Hän sanoi sen, minä ajattelin Julie Trueta, joka aloitti musiikin teon aamulla 

ladossa kosketinsoittimellaan. Hän rakasti Herraa ja soitti sydämensä pohjasta. Nyt hän on 

vastuussa, Pyhän Hengen voiman kautta, tuhansien ja tuhansien sielujen johdattamisesta 

Jeesuksen kanssa vihkikamariin. Yksi pieni nainen, yksi pieni alku ja nyt hän palvelee, välittää 

sanomaa väkijoukoille.  

( Jeesus ) ” Oletteko te jännittyneitä? No niin, laittakaa tanssikengät jalkaan ja tulkaa 

jännittyneiksi! Mikä on teidän menetetty unelmanne? Etsikää Minua, ja jos se on Minun tahtoni, 

te ette voi epäonnistua. ” 

” Mutta kuten te voitte nähdä, läheisyys ON kaikki kaikessa. Kyllä, kaikki – koska teidän 

vatsoistanne tulevat virtaamaan elävät vedet. Teidän täytyy vain uskoa ja tehdä, ja Minä teen 

loput. Älkää pelätkö nähdä Minua mielenne silmillä. Minä annoin teille pyhitetyn mielikuvituksen, 

josta käsin Minä tulen laukaisemaan teidät Hengen maailmaan yhdessä Minun kanssani. ”  

” Käyttäkää Raamatun Lupauksia kirjaa tai Raamattua tai Rhema-ohjelausetta nettisivultamme 

vahvistaaksenne onko idea tullut Minulta. Täsmälleen näin Clare tiesi, että hänet oli kutsuttu 

tekemään musiikkia. Ja tottelevaisuudellaan hän valloitti pelkonsa, otti Minun kädestäni kiinni – ja 

Minä tein loput. Ja teen yhä vielä tänäkin päivänä. ”  

” Muistakaa, Minun rakkaat. Te olette läpikäyneet sodan. Ja nyt Minä haluan palkita teidät uudella 

Keväällä elämissänne Sydänasukkaan rukouksella ja meidän hengellisillä kohtaamisillamme. Tulkaa 

kanssani ja uppoutukaa Minun Ilooni. ” 

 

 

687. Jeesus sanoo… Hankkiudu eroon kaikesta Negatiivisuudesta,  

Kiitä & Vietä paljon aikaa Minun kanssani Ylistyksessä 

 
HANKKIUDU EROON KAIKESTA NEGATIIVISUUDESTA… KIITÄ & VIETÄ PALJON AIKAA YLISTYKSESSÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Helmikuuta, 2019. 

( Clare ) Herra, auta meitä olemaan jatkuvasti kiitollisia asioista, joita Sinä tuot meille joka päivä, 

niin monin, monin tavoin… Amen. 

Herra, onko jotain, mitä Sinä haluat sanoa Sinun Morsiamellesi tänä aamuna? 

Jeesus vastasi… ” Kiittäminen. Sen tunnistaminen, millä Minä olen siunannut teitä elämässänne ja 

että jatkuvasti löydätte aiheita, mistä kiittää Minua. Tällä on kaksi vaikutusta. Välittömästi se tuo 

iloa sydämiimme. Se tuo terveyttä luihinne ja lopettaa negatiivisten, kiittämättömien ajatusten 
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sisäänpääsyn sydämeen. Iloa ilon päälle, kiitoksen antamista kiitoksen päälle, ne ovat tikkaat 

Taivaaseen, Minun Morsiameni. ”  

” Kaiken negatiivisuuden, mikä teille on valotettu viime kuukausina, sen takia te olette suuresti 

ylistyksen ja kiitoksen antamisen tarpeessa. Tämä negatiivisuus, mikä teille on paljastettu, on 

jättänyt varjon elämienne ylle ja se pitää puhdistaa. Ylistys ja aito, todellinen arvostus Meitä (Pyhä 

Kolminaisuus) kohtaan ja sitä kohtaan, mitä Me olemme tehneet teidän puolestanne, on 

avaintekijä ympäristönne puhdistamisessa. Jopa fyysiset kehonne ovat reagoineet tähän ja ovat 

puhdistuksen tarpeessa. ”  

” Minun Morsiameni, mikään ei muodosta esteitä niin kuin negatiivisuus, valittaminen, 

epävarmuus, huoli, pelko. Nämä energia pilvet peittävät Ilon, Toivon, Luottamuksen Minuun ja 

moniin ihmetekoihin, jotka ovat teidän saatavillanne, koska te olette avoimia elämän 

mahdollisuuksille, jotka virtaavat teistä siunaamaan muita. ”  

” Nämä on muurattu teidän sisällenne näillä negatiivisilla kasautumilla ja ne eivät pääse 

virtaamaan ulos tullakseen vapaasti ilmaistuiksi ja rohkaistaksensa toisia. Lisäksi, mitä kauemmin 

ne viipyilevät teidän ilmapiirissänne, sitä kiinteämmiksi ne tulevat – kuin suomuiksi, jotka kasvavat 

elintärkeitten elinten ja mielen ympärille. Te huomaatte jatkuvasti olevanne puolustavassa tilassa 

sen sijaan, että olisitte iloisessa, eteenpäin menevässä, lahjojanne käyttävässä tilassa. ”  

” Kevätaika on hyvä aika arvioida, mikä roikkuu teissä ja hankkiutua siitä eroon. Saanko Minä 

sanoa, että niin paljon otetaan teiltä pois, kun te ylistätte Meitä ja kiitätte Meitä monista 

mahdollisuuksista, mitä Me annamme teille uudelleen joka aamu. Mutta kun te olette juuttuneet 

omaan liejuunne, te vedätte puoleenne vain lisää viholliselta. ”  

” Minä kutsun teitä, Minun Morsiameni, tekemään uuden yrityksen ylistää ja kiittää Minua. 

Kiittäkää Minua pienimmistäkin asioista, jotka tekevät päivästänne erityisemmän, koska Minä 

jatkuvasti ripottelen pieniä rakkauden kosketuksia elämiinne. Olivatpa ne sirkuttava lintu tai 

koulua varten tarvitsemanne voimavarat. On niin monia tapoja, millä Minä lähestyn teitä Minun 

rakkaudellani. Kun te olette kaupassa ja romanttinen laulu alkaa soimaan – älkää pitäkö sitä 

sattumana. Tietäkää, että Minä laulan yllänne ja välitän uutta toivoa sydämiinne. ” 

 ” Kaikista niistä asioista, joita te voitte tehdä miellyttääksenne Minua, ylistys on kaikkien muiden 

yläpuolella korkealla. Ja hyvänä kakkosena on hyvän tekeminen sorretuille ja niille, joilla ei ole 

toivoa elämissään. Järjestäen heille mahdollisuuksia, ystävällisen sanan sanominen tai hiljainen 

rukous. Kaikki nämä asiat vangitsevat Minun kiintymykseni teitä kohtaan ja saavat Minut 

hymyilemään. ”  

” On tulossa Morsius aika. Hankkiutukaa eroon läiskistä, rypyistä ja tahroista ja tavoittakaa muita 

uudella innoituksella elää. Saadaksenne tämän, teidän täytyy viettää aikaa Minun kanssani ja ottaa 

itsellenne Minun sydämeni, Minun asenteeni ja Minun sanani teille. Sitten te voitte kaataa sitä 

muille ja jättää jälkeenne hymyn. Eikä vain minkälaista hymyä tahansa, vaan sellaisen, että Jumala 

Itse on koskettanut teitä – ja te puolestanne voitte koskettaa muita tavalla, joka palauttaa elämän 

kipinän takaisin heidän sieluilleen.”  

” Me olemme nyt etenemässä elämän uutuuteen ja toivoon, että Taivas olisi Maapallolla. Kun te 

puhdistatte pimeyttä itsestänne, mikä on varjostanut tätä maata. Kun te löydätte lahjat, joita Minä 

olen istuttanut teihin. Kun te astutte eteenpäin käyttämään niitä kaikkien sielujen hyväksi. ” 
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” Minä jumaloin teitä, Minun Morsiameni. Edetkäämme yhdessä ja olkaa Minun Toivon 

suurlähettiläitäni. ” 

 

 

688. Tiedustelu Päivitys… RUKOILKAA biologista ASEISTAMISTA vastaan...  

Aseita, joissa on Kuolleen Miehen Kytkimet 

 
TIEDUSTELU PÄIVITYS… RUKOILKAA BIOLOGISTA ASEISTAMISTA VASTAAN. ASEITA, JOISSA ON 

KUOLLEEN MIEHEN KYTKIMET 

4. Maaliskuuta, 2019. 

Clare aloitti… Herra, me tiedämme, että Sinä kontrolloit kaikkia asioita ja me Luotamme Sinuun. 

Pyydän, auta meitä rukoilemaan uskollisesti, paastoamaan, kun Sinä johdatat meitä ja antamaan 

uhrauksia halukkaasti, tehdäksemme yhteistyötä lamauttaaksemme tämän viimeisimmän 

maatamme uhkaavan uhan. Ja koko maailmaamme uhkaavan. Amen.   

No niin, Sydänasukkaat, meidän Tiedustelu Lähteemme on lähettänyt meille hälytyksen ja me 

laskemme liikkeelle kutsun rukoilla, uhrata ja paastota. Tämä on potentiaalisesti mitä vakavin 

tilanne. Kun luin otsikon, joka puhuu Kuolleen Miehen Kytkimestä, minä en tiennyt, että mikä se 

on – niinpä minä tein pienen tutkimuksen siitä.  

Yksi lähde osoitti, että… ” Kuolleen miehen kytkin on kytkin, joka on suunniteltu aktivoitumaan, jos 

ihmis toimija tulee toimintakyvyttömäksi, kuten kuoleman tai tajuttomuuden menetyksen vuoksi 

tai jos hänet poistetaan kehollisesti hallinnasta. ”  

Yksinkertaisella tasolla, esimerkiksi, jos olet pyörtynyt tai saanut sydänkohtauksen, kun olit 

ajamassa ajettavalla ruohonleikkurilla, se pysähtyisi – sen sijaan, että se kyntäisi eteenpäin sinusta 

välittämättä.  

Artikkeli lisäsi, että… ” Vaikka sitä alun perin sovellettiin kulkuneuvojen ja koneiden kytkimiin, sitä 

on sittemmin alettu käyttämään muissa aineettomissa käyttökohteissa, kuten tietokone 

ohjelmistoissa. ”   

Meidän Lähteemme selittivät kirjeessään meille… ” Tietokonemaailmassa tietokoneiden ja 

laitteiden, jotka toimivat niiden ohjelmoimina, kuolleen miehen kytkimen konsepti toimii niin, että 

se aktivoituu toimimattomuudella. ” 

” Esimerkiksi, jos salasana syötetään päivittäin, kytkin pysyy ei-asennossa. Mutta jos kukaan ei 

syötä salasanaa, silloin kytkin aktivoituu ja mikä tahansa laite tai ase, jota kytkin on suunniteltu 

pidättelemään – vapautetaan sitten. ” 

He jatkoivat… ” Täällä USA:ssa on kolme sellaista Kuolleen Miehen Kytkintä, jotka tarkkailevat 

biologisia aseita. Nämä aseet on sijoitettu lähelle seuraavia alueita: Washington D.C-Baltimore 

Maryland-aluetta, Sacramentoa Kaliforniassa ja Seattlea Washingtonissa. ”  

” Nämä biologiset aseet, kun ne on vapautettu, saisivat Kiinan laukaisemaan ydinaseita näille 

alueille ja sitten syyttämään Venäjää (millä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa) niin, että 
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savijalat voivat aloittaa kolmannen maailmansodan ja välttää pidättämisensä. Kaikki tämä selviää 

seuraavan 6-7 viikon kuluessa. ”  

Mielenkiintoisesti, katsoin asian. Pääsiäinen on 7 viikon jakson lopussa, tästä hetkestä. 

Lähteemme lopettivat kirjeen… ” Meidän pitäisi rukoilla tätä vastaan joka päivä ja pyytää Jumalaa 

paljastamaan näiden laitteiden olinpaikat, myös että saamme kykyä ja viisautta riisua ne aseista. Ja 

tietenkin, että ne eivät laukeaisi. ” 

 ” Jos joku näistä kytkimistä menee pois päältä, miljoonia ihmisiä tulee kuolemaan. Presidentti 

Trump yrittää poistaa savijalat ilman, että nämä biologiset aseet laukeaisivat. Ja meidän 

rukouksemme tulevat auttamaan merkittävästi. ”  

Siispä, kohotkaamme jälleen Valtakunnan asialle, rakkaat Sydänasukkaat, ja yhdistäkäämme 

vetoomuksemme Isän tahtoon. Kuten Jeesus on pyytänyt meitä pyytämään Häneltä: Lisää Aikaa. 

Lisää Armonaikaa. Lisää Armoa, Isä – aivan viime hetkeen asti, mitä pystyt meille antamaan 

kootaksesi Sinun Lapsesi… Amen. 

 

 

689. Jeesus sanoo… Puhtaalla Sielulla on niin paljon Vaikutusvaltaa &  

Voimaa Minun Isäni edessä Taivaassa 

 
PUHTAALLA SIELULLA ON NIIN PALJON VAIKUTUSVALTAA & VOIMAA MINUN ISÄNI EDESSÄ 

TAIVAASSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Maaliskuuta, 2019. 

Clare aloitti… Kiitos Sinulle, Herra, kun kosketat minua, olen koskettamaton syntieni tähden, 

minun leprani. Kiitos Sinulle, Herra, että et viskaa minua erämaahan itkemään… ”Epäpuhdas! 

Epäpuhdas!” Pikemminkin, Sinä otat minut syleilyysi ja minä puhdistun päästä varpaisiin. Kuitenkin 

tietäen, että sisälläni silti vaanivat epäpuhtauden siemenet. Kuitenkin joka päivä Sinä otat minut 

itsellesi ja uudelleen minä puhdistun ja elvyn, ja minulle annetaan toivo takaisin hyvin eletystä 

elämästä. Kiitos Sinulle, kallisarvoinen Jeesus. Kiitos Sinulle. 

No niin, tämä esittely antaa teille käsityksen siitä, mitä minä olen käynyt läpi. Minä olen ollut 

matkalla elämäni osa-alueilla, jotka tarvitsevat muutosta ja ne todella ovat laajoja ja syvään 

juurtuneita. 

Juuri ajoissa Pääsiäispaastoa varten, ajanjakso, joka on otettu erilleen ja pyhitetty 

puhdistautumista ja antamista varten – mitkä ovat Rahanhimon vastalääke. 

Pääsiäispaasto, Suuri Paasto, on vanhasta hapatuksesta eroon pääsemisen aikaa, jopa kuten 

Paavali kirjoitti… ”Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin 

happamattomat; sillä onhan meidän pääsisäislampaamme, Kristus, teurastettu. Viettäkäämme siis 

juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja 

totuuden happamattomuudessa.” 1. Korinttolaiskirje 5:7-8. 
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Ja minä voin nähdä, tutkimalla omaa elämääni juuri nyt, että hän suhtautuu Pääsisäispaastoon 

hyvin vakavasti. Siispä, minä välitän sen teille rohkaistakseni teitä kieltämään itsenne tänä 

ajankohtana ja tekemään armon töitä muita varten. Ja pidättäytyä jälkiruoista ja miellyttävistä 

ruuista, kuten myös lihasta ja siipikarjan lihasta perjantaisin (ja keskiviikkoisin, jos haluatte lisätä 

sen siihen.) Kala ja maitotuotteet ovat hyviä korvikkeita. 

Tämän sanottuani, tässä on hieman lisää tietoa Pääsiäispaastosta. Pääsiäispaasto alkaa 

tuhkakeskiviikkona ja huipentuu pääsiäisviikolla. Kristityt muistavat aikaa, kun Jeesus meni 

erämaahan paastoamaan ja rukoilemaan. Mutta myös, päähuomio on antamisessa, köyhiä varten 

uhraamisessa, kun kiellämme itsemme. ”Jos kuka tahansa tulisi Minun jälkeeni, antakaa hänen 

kieltää itsensä, nostaa ristinsä ja seurata Minua.” 

Muistettava asia tässä, rakkaat, on että tämä on tyhjentämisen aikaa, niin että meidät voidaan 

täyttää Jumalan Hengellä ja pyhillä asioilla. Mitä kauemmas me vetäydymme ruokkimasta lihan 

oikkuja, sitä kuolleemmaksi se muuttuu ja sitä vähemmän sillä on vaikutusvaltaa käyttää meihin ja 

sitä enemmän me kasvamme herkkyydessä hengellisille asioille. Siispä, me voimme odottaa, että 

hyvin havainnoidun Pääsiäispaaston lopussa tulee hengellisiä läpimurtoja ja ehkä jopa armo elää 

paljon hengellisempää elämää, kuin mitä me elämme. 

Herra, mitä Sinulle on meille?  

Jeesus aloitti… ” Mikä vaikutusvalta ja voima puhtaalla sielulla on Minun Isäni edessä Taivaassa. 

Siunattuja ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Minut. ” 

” Rakkaat Lapset, tämä ajanjakso on mitä tarpeellisin teille, koska teihin kerääntyy maailman 

myrkkyjä. Ne takertuvat teihin niin kuin siimajalkaiset laivaan. Mitä kauemmin te olette olleet 

maailmassa, sitä enemmän on rakentunut maailman vetovoimatekijöitä ja luotaan työntäviä 

tekijöitä. Ja sitä enemmän epäpuhtauksia te olette kasvattaneet. ”  

” Kuten te voitte nähdä Evankeliumeista, jopa Minä tunsin tarvetta puhdistaa itseni, kun olin 

elänyt maailmassa 30 vuotta, olematta kuitenkaan maailmasta. ” 

 ” Ja Minun äitini ei ole tästä maailmasta. Pikemminkin, hän on mitä taivaallisin nainen, täysin 

Taivaallisen agendan hallitsema ja hän johdattaa muita pyhyyteen. ”  

” Hänellä oli melkoinen maine hyvin viattomana ja puhtaana. Nuorena hän harjoitti Temppelissä 

harjoitettavaa pidättäytymistä, kun hän oli kasvuiässä. Koska hän oli herkässä iässä, häntä ei 

vaadittu tekemään sitä, mitä papit tekivät. Kuitenkin into Taivaaseen oli niin suurta hänen 

nuoressa sielussaan, että hän janosi asua Taivaallisissa ja hänelle annettiin monia Taivaallisia 

näkyjä, jotka vain saivat hänet omistautuneemmaksi, kun hän kasvoi. ”  

” Hänen kodissaan ei ollut jälkeäkään maailmasta, ei puheessa, ei pukeutumisessa, ei 

välttämättömissä asioissa. Kaikki olivat pelkistettyjä ja ne eivät vetäneet puoleensa. Kun 

puolestaan palatsissa, kaikki lattiasta verhoihin ja huonekaluihin, lampunjalkoihin, jne. on 

tuhlailevaa ja koristeltu sellaisella tavalla, että palatsin läpi i voi kävellä pysähtymättä ihailemaan 

niin monien kauniiden esineiden käsityötaitoa. ”  

” Katsokaahan, tämä Maapallon kauneus synnyttää nälän saada lisää kauneutta Maapallolle – ja 

aletaan kaipaamaan hienoja kaiverruksia, jalokiviä, marmorilattioita, silkkiverhoja ja 
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yksityiskohtaista vaatetusta. Kaikkein yksityiskohtaisin asia, mitä hän koskaan teki, oli Minun 

yhdestä kappaleesta tehty tunikani. ” 

” Mutta tässä on koko hänen pyhän elämänsä salaisuus. Hän ympäröi itsensä vain kaikkein 

yksinkertaisimmilla padoilla ja kulhoilla, matoilla ja tarvikkeilla. Hän ei kaivannut näitä asioita, 

koska hän kuoletti sen tarpeen sielussaan. Anne ja Joachim, hänen vanhempansa, myös elivät 

ankaraa elämää, koska heidän sydämensä olivat hyvin pitkälle suuntautuneet Taivaalliseen. He 

olivat eläneet ja nähneet niin paljon maailmaa, että sillä ei ollut mitään vetovoimaa heihin. ” 

” Ja siksi Minä tulin Maapallolle köyhyyteen. Minun ulkonäössäni ei ollut mitään, mikä olisi 

vedonnut lihalliseen ihmiseen. Paimenet, kalastajat ja puusepät olivat niitä, jotka tunsivat vetoa 

Minuun, koska heidän sydämensä olivat tyhjiä Maapallon ihmisen haluista ja kunniasta. ” 

” Ydinolemus on kaikki kaikessa. Ulkoinen olemus ei merkitse mitään, jos sisus ei ole Jumalallinen. 

”  

” Ja niinpä myös Minä aloitin papinvirkani riistämällä lihaani, niin että se luovuttaisi menneen 

kertyneet näyt ja äänet, haluten vain olla vapaa kaikista Maallisista kietoutumisista. Tämä 

puhdistaminen kukisti Minun lihani, niinpä Minä pystyin olemaan paljon syvemmin yhdistyneenä 

Minun Isääni. ”  

” Todellakin liha on orjantappura polku ja tämän maailman läpi ei voi kävellä vetämättä puoleensa 

piikkejä ja ohdakkeita. Ja tämä aika, täysin erossa inhimillisistä ja maallisista lohdutuksista, laajensi 

Minun lihani laajuutta vastaanottaa enemmän ja enemmän Henkeä. ”  

( Clare ) Toisin sanoen, minä luulen, että Hän tarkoittaa tässä sitä, että Hänen lihansa oli enemmän 

ja enemmän Hänen Henkensä kontrollissa.  

( Jeesus ) ” Siksi tällä kevät puhdistuksella on niin suuri hengellinen merkitys. Minun rakkaat. Minä 

haluan täyttää teitä enemmän ja enemmän. Minä haluan suunnata teidän elämäänne pois tästä 

maailmasta, kohti pian tulevaa maailmaa. ” 

” Aivan kuin Minä johdatin Israelilaisia pois eksoottisten ruokien runsaudesta erämaahan, jossa oli 

vain Mannaa syötäväksi. Sen oli tarkoitus olla puhdistusta kaikesta egyptiläisen kulttuurin 

kerryttämistä myrkyistä ja sen epäjumalista. ” 

” Siellä Minä testasin ja koettelin kansaa nähdäkseni, olivatko he Luvattuun Maahan saapumisen 

arvoisia. Teidän Luvattu Maanne on Taivaan Valtakunta ja Minä olen valmistelemassa teitä 

matkalle Kotiinpäin. ” 

” Kuitenkin, on vielä työtä tehtävänä Maapallolla ja jokainen teistä tarvitsee uuden vision 

ymmärtää varustamista ja mahdollisuuksia jättää itsestänne kaikkein paras jälkeenne, 

ruokkiaksenne niitä, jotka ovat vielä tulossa Valtakuntaan. Siispä Minä tulen luoksenne anoakseni 

teitä huomioimaan Suurta Pääsiäispaastoa parhaan kykynne mukaan, kun te vakaasti katsotte 

eteenpäin uusiin täyttämisiin ja varustamisiin, mitä Minä tulen imeyttämään teidän sieluihinne, 

kun te teette yhä enemmän ja enemmän tilaa Minulle. ”  

” Joillekin teistä, tämä tulee olemaan hyvin vaikeaa. Clare, Minun kultaseni, Minä tiedän, kuinka 

sinä pelkäät näitä haasteita. Kuitenkin Minä tulen auttamaan sinua, teitä kaikkia. Huutakaa Minua 

apuun, kun te kamppailette ja Minä tulen hellästi johdattamaan teidät koettelemuksistanne. ”  
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” Kaikkia teitä Sydänasukkaita Minä kehotan tekemään parhaanne, tietäen, että jokaisesta 

murusesta, josta te luovutte, Minulla on teille hengellisiä lahjoja ja kaapuja kertymässä, joita Minä 

olen kaivannut tuhlata teille, Minun Kauniit Morsiameni. ” 

 

 

690. Jeesus puhuu…  

Kärsimyksestä, Viattomien Lasten Hyväksikäytöstä & Armojen Vapauttamisesta 

 
KÄRSIMYS, VIATTOMIEN LASTEN HYVÄKSIKÄYTTÖ & ARMOJEN VAPAUTTAMINEN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Maaliskuuta, 2019. 

( Clare ) Jeesus, minä vastaanotan jälleen kerran kutsusi jakaa näiden pikkuisten kärsimykset. 

Herra, anna meille voimaa… Amen.   

Minun rakkain perheeni, Herralla on uskomattomia kärsimyksiä, sillä pieniä lapsia brutaalisti 

käytetään hyväksi, kunnes he kuolevat. Hän on valinnut tiettyjä sieluja seisomaan kuilussa, näiden 

lasten puolesta ja jopa kokemaan joitakin heidän kärsimyksiään, että heidät voidaan vapauttaa 

siitä. 

Jeesus aloitti… ” Minun Morsiameni. Minun suuresti rakastettu Morsiameni. Kuinka iloinen Minä 

olenkaan lohdutuksesta, jota te olette tarjonneet Minulle Minun kärsimyksissäni. Sillä todella 

Minun kärsimykseni ovat valtavat, kun Minä katselin, kun näitä hirvittäviä tekoja tehtiin viattomille 

ja herkille lapsille, jotka Minä olen tuonut maailmaan monine ihmeellisine lahjoineen, 

välitettäväksi sivilisaatiollenne. ”  

” Katsokaahan, tämä sukupolvi on HYVIN erityinen ja ainutlaatuinen ja lahjakas, hyvin lahjakas. 

Minä annoin heidät teille tuodakseni teidät ylemmäs Minun Valtakuntaani ja avatakseni teidän 

silmänne. Saatana, sokeassa raivossaan, on julistanut sodan näille erityisen lahjakkaille lapsille ja 

leyhyttänyt verenhimon liekkejä laajenevissa noitien kokouksissa, saattaakseen heidät heittämään 

varovaisuutensa tuuleen ja tekemään sen, mikä on sanoin kuvaamatonta, näille kidnapatuille 

lapsille. ”  

” Nämä ovat lapsia, jotka tulevat asettamaan sairaaloiden peruskivet ja kaikki tulevat paranemaan. 

Nämä lapset tulevat katsomaan paholaisia silmiin ja käskemään heitä pakenemaan Minun 

Mahtavan Nimeni nimessä, mistä he tulevat olemaan enemmän tietoisia, kuin yksikään sukupolvi 

ennen heitä. Ja se on tarkalleen syy, miksi tämä teurastus on meneillään ennen näkemätöntä 

vauhtia. Se ei ole vain adrenaliinin keruuta varten. ” 

” Minä tulen vapauttamaan heidän lahjansa Maapallolle heidän kuolemansa hetkellä ja vaikka he 

ovat Minun luonani Taivaassa, he ovat jättäneet manttelin voiteluineen niille Maapallolla, jotka 

ovat valmistautuneet vastaanottamaan ne. Minä pyydän teitä rukoilemaan näiden lasten puolesta, 

jotka ovat niin epätoivoisesti kärsimässä, enemmän kuin te olette koskaan todistaneet. Minä 

pyydän teitä vastaanottamaan heidän kärsimyksiänsä, mitä ne ikinä ovatkaan, näiden pikkuisten 

vuoksi. Te ette voi tällä hetkellä ymmärtää, millaisen helpotuksen tämä tulee tuomaan Minun 

Taivaalliselle Olemukselleni. ” 
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” Tulkaa vain Minun luokseni koettelemuksenne hetkellä ja kuiskatkaa, ”Meidän lastemme 

puolesta, Herra.” Kestäkää olosuhteet iloisesti, tietäen, että te teette suurta työtä. Minä en sano, 

että te ette voisi rukoilla helpotusta tai parantumista… se tulee aina olemaan teidän 

etuoikeutenne. Pikemminkin, Minä pyydän teitä tukemaan tätä ristiä näiden sielujen puolesta, niin 

että Minä voin lopettaa tämän hirvittävän käytännön. ”  

” Minun Rakkaat, niin paljon mysteereitä on liittyneenä veri liittoon, että ihminen ei vielä ymmärrä 

sitä. Yksi näistä on kivun ja kärsimyksen vaihtaminen armoon. Pyhä Kirjoitus, joka tukee tätä, on 

Paavalin Kirje Kolossalaisille 1:24… ”Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne ja mikä vielä 

puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on 

seurakunta. ”  

” Minun ahdistukseni vapauttivat voimakkaita armoja teille ja avasivat Taivaan portit. Kun Minä 

vetosin teihin jäljitellä Minua, olla kuin minä, kieltää itsenne, nostaa ristinne ja seurata Minua… 

Kun Minä sanoin ne sanat, Minä esitin kutsun teille ja Minä olen tehnyt sen jälleen tänään. 

Kärsikää Minun kanssani toisten puolesta, että Minä saattaisin vapauttaa suurempia armoja 

heidän sydämiinsä, että he voisivat vastaanottaa Minut ja pitää Minua pysyvänä asukkaana, 

istumassa heidän sydäntensä valtaistuimilla. Kyllä, Minä maksoin hinnan lunastaakseni teidät 

kuolemalta ja haudalta, repien kahtia verhon, joka erotti Meidät.” 

” Mutta joidenkin pitää jatkaa Minun kanssani työskentelyä, sielujen pyhityksen takia, teidät 

itsenne mukaan lukien. Ja tämä työ vaatii itse kieltäytymistä ja kärsimistä. Tämä, myös, on sitä 

mistä Pääsiäispaastossa on kyse. Kuoleminen lihallenne, jopa älykkyydellenne, tehdäksenne tilaa 

yhäti syvällisemmille paljastuksille Jumalallisesta Elämästä. Aina kiiveten Minun Valtakuntani 

korkeuksiin, paljastaen totuuksia, jotka ovat niin pitkään olleet kätkettyjä teiltä, mutta ovat nyt 

käsillä, kun te heitätte pois vanhan hapatuksen. ”  

” Mitä enemmän te kiellätte lihanne impulsseja ja omaksutte Minun kutsuni tarjota itsenne 

eläväksi uhriksi rakkaudesta ihmiskuntaan, aivan kuten Minä tein tiedän puolestanne, sitä 

enemmän te tulette muistuttamaan Minua, Minun Kallisarvoiset Morsiameni. ”  

” Tuletteko te tekemään tämän Minulle? Ja näin tehdessänne, Minä lupaan teille syvempää ja 

syvempää yhteyttä sydämenne syvyyksissä Minun sydämeni kanssa, sillä teidän nöyryytenne ja 

armeliaisuutenne vetää Minua vastustamattomasti lähemmäs teitä. ” 

 

 

691. Jeesus sanoo…  

Vain Jumala voi estää näiden kuolettavien Aseiden räjäyttämisen 

 
VAIN JUMALA VOI ESTÄÄ NÄIDEN KUOLETTAVIEN ASEIDEN RÄJÄYTTÄMISEN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Maaliskuuta, 2019.  

Clare aloitti… Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, tästä toivon ja rohkaisun sanasta. Pyydän Herra, imeytä 

meidät kestävyydellä ja uskolla, että me voimme saattaa loppuun kaiken sen, mikä on meille 

asetettu tehtäväksemme, ennen kuin Sinä tulet meitä varten… Amen.  
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No niin, koko rukoushetken ajan, minä näin Herran pitävän Hänen Kruunuaan, josta tippui 

ihmisvauvan verta runsaasti lammikkoon lattialle. Vaikuttaa siltä, että abortteja on tehty non-

stoppina, lakkaamatta, sen jälkeen, kun laki säädettiin. Me olemme kaikki esirukoilleet heidän 

puolestaan ja jotkut meistä ovat tunteneet heidän vaikutuksensa kehoissaan.  

Carol on kertonut minulle, että hän näki Hänet tällä tavalla myös, Orjantappura Kruunu päässään. 

Minä en vielä siinä vaiheessa ollut nähnyt ja minä ihmettelin. Olenko minä kovasydäminen? Vai 

onko sellaisen pahuuden mietiskely liian tuhoavaa katsoa… minä pelkään, että minun sydämeni on 

mennyt harhapoluille välttyäkseen katselemasta tätä hirvittävää rikosta, jota kukaan kunnon 

ihminen ei tekisi. Tappaa vastasyntynyt vauva, joka juuri säilyi hengissä abortista. Minä en voi 

käsittää sitä; minä en vain pysty.  

Ja sitten minä pohdiskelin, millä pahat ihmiset uhkaavat Presidenttiä ja se voisi aloittaa kolmannen 

maailmansodan… useita massatuhon aseita on sijoitettu tiettyihin kaupunkeihin ja aseet on 

täytetty kuolettavilla viruksilla. Ne on ajastettu räjähtämään, jos ihmisen väliintuloa ei ole. Niinpä 

ihmiset, joilla on koodi ja he syöttävät tiedon painelemalla painiketta ennen kuin on ajastettu 

pamahduksen aika, heitä ei voida pidättää eikä teloittaa. Heidän täytyy olla elossa ja vapaita 

syöttääkseen koodin. Jos he eivät tee sitä, tämä kuolettava virus leviää läpi koko kaupungin, 

tappaen jokaisen olennon, joka hengittää. 

Ja minä ajattelin itsekseni… Me emme voi tehdä tätä yksin. Jumala, sinun täytyy olla meidän 

kanssamme. Jos me voimme estää näiden aseiden käytön, sitten me olemme vapaita pidättämään 

ja syyttämään, jopa teloittamaan rikolliset. Mutta kuinka löytää ja pysäyttää heidät?? 

Sitten minä ajattelin ohjusta, joka laukaistiin Gazan kaistaleelta ja se suuntasi suoraan laajaan 

juutalaiseen asunto kompleksiin Jerusalemissa. Monikerroksiseen rakennukseen. Herra käänsi sen 

ohjuksen ympäri ja lähetti sen suoraan mereen.  

HERRA, SINÄ VOIT TEHDÄ TÄMÄN! Mutta mahdollistaako se näiden muiden pettureiden 

pidättämisen? Kerro minulle, Herra, eikö tämä ole totuuden hetki? 

Jeesus aloitti… ” Hyvin pitkälti näin. Kuitenkin Minä olen kyvykäs tekemään mahdottoman ja 

aseista riisumaan minkä tahansa aseen, millä Presidenttiä uhataan. Se mitä puuttuu tässä, on 

USKO. Kaikkien asianosaisten usko. Tämä ei ole sellaista, mitä voidaan tehdä omin päin; se täytyy 

tehdä uskon kautta. On monia järjestelmiä, mitkä on asetettu otettavaksi käyttöön, jos se-ja-se 

pidätetään. On monia mahdollisia skenaarioita. ” 

” Rukous on ainoa tapa pysäyttää tämä, Clare. Syvällistä, tunteiden tuskaa ilmaisevaa rukousta 

teiltä kaikilta, jotka haluatte pysäyttää tämän. Enemmän rukousta tarvitaan. Ja Minä olen iloinen, 

että sinä lähetät tämän ilmoille. Minun Ihmiseni, tällä hetkellä asiat ovat niin kriittisiä, että on 

hyvin vähän tilaa viivyttelylle, koskien syyllisten pidättämistä. Vain Jumalan toimi voi estää 

jokaisen näistä kuolettavista seurauksista räjähtämästä. Ja Jumala vastaa rukouksiin. Tämä on 

teidän erinomaisin aseenne. Se on niin yksinkertaista. ”  

” Jos pahoja henkilöitä ei pysäytetä, he tulevat tavalla tai toisella kiihottamaan sotaan ja 

jatkamaan Minun Isäni pilkkaamista teurastajineen. Voi, kuinka Hän suree! Kyllä, te olette 

välttäneet sinne menemistä ja Minä ymmärrän. Silti, Hän tarvitsee niin monen lohduttavan Häntä. 

Suru on niin perustavanlaatuista. ”  



 
239 

 

” Katsokaahan, Hän katsoo näiden pikkulasten lahjoja ja kuinka hyvin kipeästi heidän 

vanhempansa tarvitsevat heitä. Jokainen ilon nyytti, vauva, on rakennettu erityisesti jokaiselle 

henkilölle, niin että heidän elämänsä tulee kasvamaan ja paranemaan ihmeellisillä tavoilla. Ja 

myös, nämä lapset on lähetetty maailmaan päihittämään pimeyden voimat tulevina vuosina. 

Kuten Minä kerroin aikaisemmin, Paholainen voi tappaa lapset, mutta heidän manttelinsa tulevat 

siirtymään eläville, heille, jotka on valmisteltu vastaanottamaan ne. ”  

” Voi, lohduttakaa Minun Isääni, rakkaat. Lohduttakaa Häntä. Lohduttakaa Häntä rukouksillanne, 

lauluillanne, ajallanne, jonka vietätte Hänen jalkojensa juuressa. Lohduttakaa Häntä 

tottelevaisuudellanne ja työskennelkää levittääksenne Jumalan Valtakuntaa, kun päivä vielä 

paistaa. Hän ei halua lopettaa toimia Maapallolla; Hän haluaa herätystä ja uudelleen 

omistautumista Hänen agendoilleen. ”  

” Ja tähän mennessä, tämä on kaikkein säälimättömin asia, minkä Saatana on tehnyt 

vahingoittaakseen Hänen kaikkein puhdassydämisimpiään. Nämä pikkuiset olivat säihkyvä osa 

Häntä, vaalittuja ja lähetetty lahjoina maailmaan. Heissä, lahjoineen, oli voima kääntää Maapallo 

täyskäännökseen. Mutta nyt, kun miljoonat ovat hylänneet heidät, toivo himmenee ja Tuomio 

roikkuu ilmassa. ”  

” Tehkää kaikkenne, Minun Rakkaani, saadaksenne tämä sana ilmoille, liikauttaaksenne kristittyjen 

omaatuntoa kaikkialla, kamppaillaksemme tätä turmiollista pahaa vastaan. Tehkää kaikkenne 

julistaaksenne Totuutta ja suojellaksenne elämää. Tehkää kaikkenne pitääksenne Presidenttinne 

virassa, kunnes työ on tehty. ” 

” Minä tiedän kuinka väsyneitä jotkut teistä ovat, mutta teitä varten on uutta elämää, kun asiat 

viimein muuttuvat. Joko uutta elämää Taivaassa Minun kanssani tai uutta elämää Maapallolla 

tuodaksenne herätystä. Mutta nuorentumista tullaan antamaan heille, jotka haluavat palvella 

Minua koko sydämestään. Heidän elämänsä eivät ole ohi, ei lähimainkaan. Uskotko tämän, Clare? 

” 

( Clare ) Voi, Herra – niin väsynyt kuin minä olenkin tällä hetkellä, minun silti täytyy sanoa… 

”KYLLÄ!!” Kyllä, minä uskon sen ja odotan suurella innolla.  

( Jeesus ) ” Hyvä on, sitten. Sinnitelkää ja luottakaa Minuun, täysin. Kyllä, siunattu on hän, joka 

uskoi kaiken sen, minkä Herra ennalta kertoi hänelle, sillä se tullaan saattamaan loppuun. Amen. ” 

 

 

692. VAROITUS JEESUKSELTA… SYDÄNASUKKAILLE,  

TIETÄMÄTTÖMILLE, PILKKAAJILLE & ABORTIN KANNATTAJILLE 

 
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Maaliskuuta, 2019. 

( Clare ) Minun rakkaat, tänään minä vastaanotin vakavan varoituksen niille meistä, jotka ovat 

laiskotelleet ja jättäneet huomiotta Herran kutsun rukoilla ja pitää Hänelle seuraa.  

Tänään Ezekielillä oli toinen esirukous välikohtaus ja tällä kertaa, kyse oli Morsiamesta ja hänen 

valmiuden puutteestaan. Herra ilmaisi Hänen suruansa Kirkon tilan vuoksi ja sen vuoksi, kuinka 
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moni on valinnut jättää huomiotta Hänet ja seurata maailmallisia mieltymyksiään. Hän puhui 

monta kertaa joidenkin morsianten pyhyyden ja omistautumisen puutteesta ja Hän ilmaisi Hänen 

kaipauksensa Morsiamen lohdusta ja maailman tapojen hylkäämisestä. Hän varoitti, vakavia 

varoituksia, että monia ei tulla ottamaan Taivaaseennostossa, koska he eivät olleet sitoutuneet 

tekemään Hänen tahtoaan, eivätkä vastanneet Hänen kutsuunsa vakavasti esirukoilla ja lohduttaa 

Häntä abortoitujen vauvojen vuoksi. Carol sanoi, että Isä Jumala ja Jeesus molemmat itkivät hänen 

rukoushetkensä aikana aamulla, viattomien sielujen murhien takia. Ezekiel näki kymmeniä ja 

kymmeniä vauvoja saavuttavan Taivaan.  

Kun Ezekiel oli käymässä läpi sitä, minä en voinut kestää kivun painetta, jota hän tunsi ja oli hyvin 

huolestunut siitä, mitä sanottiin – minä toivoin, että minä en olisi osa Hänen murhettaan. Minä 

pääsin siihen pisteeseen, missä se iski minuun niin lujaa, että minun täytyi mennä makuulle ja 

rukoilla. Myöhemmin, Jeesus nopeasti kertoi minulle, että minä en ollut osa Hänen surujaan. 

Jeesus aloitti… ” Voi Clare, sinä olet niin täynnä pelkoja ja epäilyjä. Etkö sinä tiedä, että Minä olen 

hellyyden Jumala? Kuinka sinä käsittelit sitä rikkonaista sielua, joka tuli luoksesi? ” 

( Clare ) Voi, Herra, äärimmäisellä hellyydellä ja huolehtimisella. Koskaan tuomitsematta, vain 

havainnollistamalla. 

( Jeesus ) ” Hyvin sanottu, Minun Clareni, Minun vaimo Kultaseni. Hyvin sanottu. Ja missä sinä opit 

neuvon annon taidon? ”  

( Clare ) Sinulta?  

( Jeesus ) ” Siispä, Tuomitsisinko Minä sinut kahden hyvin pienen asian ostamisen, mitkä oli 

tarkoitettu rukousta ja musiikkia varten? Minä en saata haluta sinun menevän siihen suuntaan. 

Siksi Minä olen aina pyytänyt sinua kysymään Minulta, niin että paholaiset eivät voi käyttää sitä 

sinua vastaan myöhemmin. ” 

( Clare ) Ja minä vältän kysymistä pikku asioista, Herra, koska minä ajattelen, että Sinä tulet 

sanomaan ”ei”. (Näettekö, kuinka paha minä olen, kaverit? Minä olen paha…) 

( Jeesus ) ” Sinä olet oikeassa. Minä tulen sanomaan, jos se ei ole oikea sinulle. Yksi asia 

huolestuttaa Minua… pantteri on vielä elossa ja voisi herätä toimimaan minä hetkenä hyvänsä. 

Mutta Minä suojelen sinua ja teen sinut valppaaksi. Sinä tiedät kuinka vaarallinen Amazon on. Siksi 

Minä pidän parempana, että Ben tilaa tarvikkeet sinulle, niin että sinä et ole houkutuksille alttiina. 

Mutta kun sinä saavuta aiottua tulosta, tyrmäänkö Minä sinut täysin ja saan sinut tuntemaan itsesi 

kurjaksi? ”  

( Clare ) Ei, Herra. Sinä hellästi toteat minut syylliseksi. 

( jeesus ) ” Siis, se mitä sanottiin ei ollut sinusta, se oli Minun Ruumiistani. Ja on Sydänasukkaita, 

jotka tullaan jättämään jälkeen – ja on sinun tehtäväsi varoittaa heitä, nyt, ennen kuin on liian 

myöhäistä. Minä olen kertonut sinulle aikaisemminkin. Jos haluatte tulla otetuiksi 

Taivaaseennostossa, teidän täytyy elää Minua varten, eikä itseänne. ” 

” Monet ovat yhä viettämässä hauskaa ostosreissuilla ostoskeskuksiin, viimeisen muodin 

hankinnalla ja seuraamalla maailman menon mukana. Kun meidän kaikkien näiden vuosien 

opetustemme olisi pitänyt ymärileikata heidän sydämensä. Ja nämä Minä haluan sinun osoittavan 

tässä varoituksessa. ” 
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( Clare ) Ja Herra antoi Ezekielille Pyhän Kirjoituksen Hoosean Kirjasta, koskien tätä aihetta. Te 

voitte lukea ne luvusta 1, jakeesta 2 aina lukuun 2, jakeeseen 5 asti. 

( Jeesus ) ” Minun valitut Ihmiseni; Minun Morsiameni. Minä olen antanut teille kutsun tulla ja 

lohduttaa Minua, odottaa Minua rukouksessa, vilpittömästi rukoilemaan muiden puolesta. Monet 

ovat vastanneet ja sen vuoksi te olette yhä hengissä ja täällä. Jopa kaikkein haaleimmat teistä ovat 

käyttäneet aikaa rukoilemiseen, vilpittömään rukoilemiseen, tämän kansakunnan puolesta. Ja sen 

vuoksi, Minun Isäni on pidättänyt Hänen Kättään ja teillä yhä on mahdollisuus uudistaa tapanne ja 

elää Minua varten, niin että teidät voidaan ottaa Taivaaseennostossa. ” 

” Maailmassa, teidän odotetaan tekevän monia asioita, jotka syövät aikaanne. Innokkaita 

miellyttämään, innokkaita tulemaan kehutuiksi, innokkaita tulemaan ylennetyiksi ylempään 

asemaan, te olette myöntyneet. Mutta te olette käyttäneet aikaa, jonka Minä annoin teille Minua 

varten, näihin agendoihin. Tuloksena on tietynlainen kylmyys ja kovuus sydämissänne, kun te 

vältätte katsomasta sitä, minkä te tiedätte, että te teette väärin. ” 

 ” Te tiedätte, että Minä olen kutsunut teidät rukoilemaan. Te tiedätte, että Minä olen ollut 

nakuttamassa ja jopa koputtamassa teidän ovellanne. Mutta kiireessä miellyttää muita, täyttäen 

Maailman agendaa, teidän sielunne ovat lipumassa Minusta poispäin ja kuolemassa. ”  

” Ja sinä kohtalokkaana päivänä, te tulette jäämään tänne oppimaan syvempiä oppiläksyjä. Se ei 

ole Minun valintani; se on teidän valintanne. Minä olen kutsunut ja kutsunut teitä. Minä olen 

kutsunut rakastavalla äänellä, kaivaten teidän läsnäoloanne – ja te olette lykänneet Minun 

kohtaamistani. ”  

” Monet teistä ovat sanoneet itsellenne Saatanan itsensä sanat… ”Hän on huutava susi. Teidän ei 

tarvitse rukoilla niin kovasti; tämä tulee menemään ohi niin kuin kaikki muutkin läheltä piti 

tilanteet. Tai ehkä Vihollinen on valehdellut teille ja kertonut… ”Jo riittää tämä draama, mikään 

tästä ei ole totta; se on kaikki virheellistä tietoa ja hänen mielikuvitustaan.”  

” Mikä tahansa teidän tekosyynne on, se ei tule kestämään Minun Isäni edessä, joka on valinnut 

puhtaita Morsiamia, täysin Minulle omistautuneita, eikä heillä ole jakautunutta agendaa… ”Tämän 

verran minulle ja minun maailmalleni – ja jos minulla on silti aikaa, tämän verran Jumalalle. Sinä 

olit ennen yksi näistä ihmisistä, Clare, se oli jopa mieluinen tapa. Mutta Minä annoin sinulle 

vakavan varoituksen ja monia muita rankkoja varoituksia ja sinä olet kuunnellut. ”  

” Minä en osoita tätä niille Morsiamille, jotka tekevät kaiken voitavansa totellakseen ja 

seuratakseen Minun Sydämeni toiveita. ” 

 ” Minä osoitan tämän teille, jotka olette istuneet aidalla, katsellen, kuinka seuraava ennustettu 

tragedia tulee tapahtumaan – tai ei. Ajatellen itseksenne, ”Voi, he ovat taas huutava susi. Mitään 

ei tapahtunut, loppujen lopuksi.” Ja teille, jotka olette kyynisiä ja epäuskoisia, pilkaten Minun 

profeettojani? Sinä päivänä te tulette tietämään, missä te olette suhteessa Minuun ja te tulette 

saamaan vastauksen pilkallisiin huomautuksiin, ”Hän on vain huutava susi jälleen.”  

” Teille, jotka olette vilpittömiä, pyydän, jatkakaa uskollisesti sitä, mitä Minä olen uskonut teille. 

Pyydän, jatkakaa oikean asian tekemistä, sillä Minä olen hyvin mielissäni ja hyväksyn teidät. Ja te 

tulette pitämään Morsius Kruunua sinä Päivänä ja te tulette ottamaan osaa Minun Pitojeni 

nautintoihin. Te teette kaiken mitä voitte kantaaksenne maailman mukananne ja tuodaksenne 

heidät Minun luokseni. Hyvin tehty. Jatkakaa tällä kurssilla. ”  
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” Mutta, pyydän, tässä on lisää näihin varoituksiin – heille, jotka sivuuttavat Minut ja syövät 

mahansa täyteen maailman hömpötyksiä – Minä rakastan heitä myös. Minä tulen suremaan heitä, 

kun heidät jätetään jälkeen. Siispä, Minä pyydän teitä varoittamaan heitä ja Minä tulen 

voitelemaan teidän sananne heidän sydämissään ja he tulevat kuulemaan Minun vetoomukseni 

yhä uudelleen ja uudelleen, kun he ovat valitsemaisillaan oman tahtonsa. ”  

” Abortin ja lapsenmurhan julmuudet ovat repineet Minun Isäni sydämen kahtia, siihen pisteeseen 

asti, että Hän näkee moraalittomien pakottavan viattomia ja tietämättömiä ja kääntävän heidän 

sydämensä karkaistuksi teräkseksi – niin että heillä ei tule, tulevaisuudessa, olemaan epäilyksiä 

eikä tunnontuskia tehdä tämä julmuus uudestaan. ”  

” Kuinka kauan Hänen tulisi sallia tätä? Todella, te, jotka tuette näitä lakeja, olette 

moraalittomimpia kuin pahimmat Sodomassa ja Gomorrassa ja te olette petanneet itsellenne 

sängyn Helvettiin, ellette te kadu. Joillekin ei tule olemaan katumusta, koska tuomio tulee teidän 

päällenne niin sukkelasti, te ette tule tietämään mitä tehdä. Ja siinä mielessä, teidän kohtalonne 

on sinetöity. Siispä, katumuksen aika on käsillä – ennen kuin on liian myöhäistä. ”  

” Vaikka teidän tekonne ovat inhottavia ja teidän sydämenne ovat kuolleita, kuitenkin Minä olisin 

vetänyt teitä puoleeni ja ottanut teidät Itselleni ja tuonut teidät luokseni Taivaaseen. Tästä syystä, 

Minä kutsun teitä: lopettakaa murhaamisenne. Katukaa ja tulkaa Minun luokseni. Minä tulen 

herättämään teidän sydämenne ja laittamaan uutta elämää teihin ja enää te ette tule 

kumartamaan päätänne, kun Minun Nimeni mainitaan. Pikemminkin, te tulette juoksemaan Minua 

kohti kyyneleet silmissä ja sydän täysin ennallistettuna. ”  

” Pyydän, käyttäkää tämä mahdollisuus nyt, kun te vielä olette elossa. Sillä seuraavaa päivää ei ole 

taattu teille. Minun Morsiameni, rukous tulee kääntämään asioiden kulun aborttiasiassa. Rukous 

tulee pelastamaan kuolevat sydämet, jotka ovat murhanneet nämä pikkuiset ja allekirjoittaneet 

heidän omat kuoleman määräyksensä. Rukous tulee vapauttamaan sen silti pienen äänen keskiyön 

hetkillä, tuomiten heidät synnistä. He tulevat tuntemaan aivan kuin kuuma hiilihanko on 

keihästänyt heidän sydämensä, kun Minun Isäni vastaa teidän rukouksiinne. Pyydän, rukoilkaa 

heidän puolestaan. ” 

 

 

693. Jeesus puhuu Aborttien Vaarasta,  

Siruttamisesta Mielenhallintaan, Rokotuksiin & Tauteihin 

 
ABORTTIEN VAARA, SIRU MIELENHALLINTAAN, ROKOTUKSIIN JA TAUTEIHIN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Maaliskuuta, 2019.  

Clare aloitti… Rakas Herra, lyököön Sinun sanasi meidän sydäntemme syvimpiin paikkoihin ja 

vetäköön meitä jopa syvemmälle Sinun sydämeesi… Amen. 

Kallisarvoinen perhe, Ezekiel ja minä olemme pitäneet Jeesuksen ja Isä Jumalan lohdutettuina. 

Kyyneleet, vaikerointi ja surun ilmaukset heidän välillään ovat ällistyttäviä. Jeesus on verinen ja 

Hänellä on orjantappura kruunu, Isän sydän on särkynyt. Tämä on ollut valtava hyökkäys Jumalaa 

vastaan; vihollinen on vahingoittanut Häntä syvästi.  
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Rukoustemme aikana me näimme kymmenittäin ja kymmenittäin vauvoja tuotavan ylös 

Taivaaseen. Nämä lapset kantoivat parantamisen ja ilon lahjoja sekä tuoretta elämää. Mutta 

heidät torjuttiin ja jätettiin kuolemaan, myytiin kehon osiksi ja vapaus, jonka nämä naiset luulivat 

voittavansa tuhoamalla lapsensa elämän. Se mitä he ovat tehneet, on traagista. 

Ettekö te tiedä, että lapsi, jonka te hylkäsitte, oli teidän pelastuksenne? Ettekö te tiedä, että tällä 

lapsella oli juuri sopivat piirteet kypsyttämään teidät ja tuomaan kestävää iloa? Te sanotte… 

”Minulla ei ole rahaa kasvattaa lasta.” Mutta ettekö te tiedä, että jos Jumala antaa teille lapsen 

niin kaikki voimavarat, joita te tarvitsette kasvattamaan lapsen, tulevat seuraamaan?   

Ja te, jotka olette ammattilaisia. Te luulette, että teidän uranne tuo teille onnellisuutta, jota te 

etsitte elämässä. Kuitenkin todellinen onnellisuus, jota Jumala tarjoaa teille, oli pelastus tästä 

petoksesta: lapsi teidän omasta ruumiistanne, tuomaan teille iloa ja rakentamaan teitä todella 

ihmeelliseksi ja kasvavaksi ihmiseksi… ei vain elämään työhulluna 6-numeroisen pankkitilin ja 

yksinäisten öiden ja viikonloppujen kanssa. ”  

” Minä olin sokaistu samalla kunnianhimolla ja syyllisyydellä uhrata lapsi, jonka Jumala oli antanut 

minulle. Se olisi kääntänyt minun elämäni paljon parempaan suuntaan, johon minä olin menossa. 

Minä olin ”New-Age”-läinen ja koska minä uskoin uudelleen syntymiseen, minä kerroin lapselle… 

”Minä olen pahoillani. Tule takaisin parin vuoden päästä. Minä en vielä ole valmis sinua varten.” 

( Jackie ) Tässä on nopea katkos meidän puoleltamme, ehkäisemään kaikki hämmennykset niiden 

keskuudessa, jotka seuraavat Herran Paljastuksia meidän Kanavallamme… Me kysyimme Herralta, 

pitäisikö meidän lisätä tähän jotain, kun on ilmiselvää, että Hän ei ole vielä paljastanut Sisar 

Clarelle, että uudelleen syntyminen sen puhtaassa muodossaan, ei niin kuin New-Ageläiset, 

buddhalaiset jne. uskovat – on yksi mahdollinen askel Jumalallisessa suunnitelmassa sielujen 

Pelastamiseksi. Ja me kysyimme Häneltä Rhemaa jakaaksemme sen teidän kanssanne, niinpä me 

painoimme nappulaa ja ihmeiden ihme, me saimme yhden viestin, jonka Hän antoi Timothylle, 

missä Hän viittaa jälleensyntymisen mahdollisuuteen, käyttämättä sanaa jälleensyntyminen. 

Viestin nimi on ”Minun Ennaltamääräys… Minä teen Minun Lasteni kanssa, niin kuin Minulle 

miellyttää.” Siinä viimeisessä kappaleessa sanotaan… ”Siksi, ennen kuin hän (Timothy) 

muodostettiin hänen äitinsä kohdussa, hän oli Minun luonani… Valo, poika tulossa mieheksi, 

Minun palvelijani, profeetta. Ja jos hänet olisi menetetty raskausaikana, hän olisi palannut Minun 

luokseni, pysyäkseen tai palatakseen, kuten hän oli alussa, poika, josta tulisi mies, elävä sielu, 

ainutlaatuinen… Ja niin on kaikkien Minun poikieni ja tyttärieni kanssa. Minä olen Herra.” Linkki 

tähän englannin kieliseen viestiin ja englannin kieliseen Kolmanteen Testamenttiin, missä Herra 

puhuu uudelleen syntymisestä yhtenä hengen kehittymismahdollisuutena, melkein joka 

kappaleessa, nämä linkit ovat videon alla. Nyt jatkamme eteenpäin Claren kokemusta… 

( Clare ) Abortin jälkeen, minä tiesin, että minä olin tehnyt jotakin kauheaa. Minun koko 

olemukseni tulvi täyteen katumusta. Ennen sitä, minulla ei ollut aavistustakaan, että se olisi väärin, 

vaikka jos se olisi ollut vastoin lakia, minä en koskaan olisi tehnyt sitä. Aina tähän päivään saakka, 

minun sydämeni on surullinen menetykseni vuoksi. Ja vahingon, jonka tein Jumalalle.  

Rakkaat pikkuiset, jos te olette harkitsemassa aborttia, minun neuvoni teille on: ÄLKÄÄ!! Lapsi on 

pakattu täyteen iloa ja lahjoja, joita te ette koskaan ole edes harkinneet. Lapsi tekee teistä 

aikuisen ja tekee elämästänne pikku paratiisin. Myöhemmin elämässä, minä sain neljä lasta, mutta 
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minä olen aina ollut syvästi katuvainen ja katunut mitä olen menettänyt. Ja minä tulen olemaan 

niin iloinen, kun näen lapsen jälleen Taivaassa. 

Jeesus, mitä Sinulla on meille? 

Jeesus aloitti… ” Minun Rakkaat Morsiameni, joihinkin teistä koskee juuri nyt, sen vuoksi mitä te 

olette tehneet lahjalle, jonka Minä lähetin teille. Pyydän, tulkaa Minun luokseni ja sallikaa Minun 

pidellä ja lohduttaa teitä. Minä olen antanut teille anteeksi. Nyt Minä pyydän teitä rukoilemaan 

niiden puolesta, jotka ovat harkitsemassa aborttia. Jos te voitte havainnollistaa tai kirjoittaa 

kirjeen; printatkaa se – ja jättäkää bussipysäkeille, pesuloihin, postin toimipaikkoihin? Jättäkää 

niitä kaikkialle ja rukoilkaa, että sydän tulee kosketetuksi, etteivät he abortoisi vauvaansa. ”  

” Jakakaa heidän kanssaan se, mitä te kävitte läpi ja miltä teistä tuntui jälkeenpäin. Auttakaa heitä 

tekemään parempi päätös, jopa tuntemalla sympatiaa heidän pelkojensa kanssa. Mutta vakuutta 

heidät siitä, että elämä on Jumalan lahja ja Hän tulee tarjoamaan kaiken, mitä te tarvitsette 

jatkaaksenne elämää ja kukoistamistanne pikkuistenne kanssa. ”  

” Abortit ovat vaarallisia. Clare melkein sai sydämen pysähdyksen omansa aikana. Te ette tiedä, 

mitä he ruiskuttavat teidän järjestelmäänne, mutta riittää, kun tietää, että jokaisessa 

mahdollisessa tilanteessa he siruttavat väestöä. He kertovat teille, että se on rokote sitä ja sitä 

vastaan, mutta tosiasiassa se on elektroninen laite, joka tulee ohjelmoimaan teidän mielenne 

unohtamaan Minut ja kääntämään teidät sellaisiksi, että te ette halua olla tekemisissä Minun 

kanssani. ” 

” Eikä vain sitä, vaan rokotteet, joiden pitäisi auttaa teitä, on ladattu täyteen ajastettuja sairauksia, 

jotka tulevat vaatimaan veronsa elämässänne, kun te vanhenette. Älkää antako heidän rokottaa 

teitä ja lapsianne. Jotkut kuolevat näihin rokotteisiin. Te ette voi luottaa kaikkiin lääkäreihin; 

heidät on harjoitettu työskentelemään hallituksen agendaa varten. Yksi rokote voisi tehdä teidät 

lapsettomaksi loppuelämäksenne. ”  

” Mutta vielä tärkeämpää, teidän moraalinne on ollut niin kieroutunutta syntymästä asti, että te 

kirjaimellisesti ette erota oikeaa väärästä. Koulut ovat ohjelmoineet teidät uskomaan, että mikä on 

väärin Minun silmissäni, on hyvää ja oikein. Ja mikä on oikein Minun edessäni, on halventavaa ja 

väärin. Kuinka kieroutuneita nämä ajat ovat, Minun lapseni. ”  

” Mutta Minä puhun teille sydämessänne ja Minun karitsani tuntevat Minun ääneni. Houkuttelijan 

ääntä he eivät tule seuraamaan. Kaikki, mitä Minä pyydän teiltä, on, että älkää hiljentäkö 

omantuntonne ääntä tehdäksenne kompromissiä minkään syyn takia. Syy syyn jälkeen tullaan 

tarjoamaan, että te tekisitte poikkeuksen sääntöön. ” 

 ” Katala asia, jonka vihollinen teki, oli sen ajan pitkittäminen, minä aikana lapsi voidaan murhata 

raskauden aikana. Se tarkoittaa, että vihollinen voi aiheuttaa syvän masennuksen ja lähettää muita 

puhumaan sielulle, että ei pitäisi lasta, koko yhdeksän kuukauden ajan. Kuinka monta kertaa teillä 

on ollut paha viikko, joka voisi vakuuttaa teidät siitä, että abortti on paras asia? ” 

” Katsokaahan, vihollinen on ostanut lisää aikaa yrittääkseen vaikuttaa teihin ja hän tekee kaiken 

voitavansa taivutellakseen teidät murhaamaan tämän lapsen. ”  
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” Minä vetoan teihin nyt. Älkää taipuko hänen ehdotuksiinsa. Älkää edes hetkeksikään ajatelko, 

että teette elämällenne palveluksen tällä toimella. Ei, te ette tee. Te olette tuhoamassa juuri sen 

henkilön, joka olisi voinut tuoda teille eniten iloa, sekä nyt, että myöhempinä vuosinanne. ” 

” Te olette avaamassa ruumiinne korruptoituneelle hallitukselle, joka toimii yhdessä ahneiden ja 

pahojen farmaseuttisten yhtiöiden kanssa. Teillä ei ole aavistustakaan, mitä on niissä 

injektioruiskuissa. Mutta monet niistä sairauksista, jotka nyt rehottavat, toteutettiin samoissa 

laboratorioissa 40 vuotta sitten, täysin tietoisina tuhoavasta vaikutuksesta, joka niillä tulisi 

olemaan väestöön lähitulevaisuudessa. Ja sisältäen dollarin laskennan, että kuinka paljon he 

tulisivat hyötymään niiden sairauksien hoitamisesta. ” 

” Te olette Minun lapsiani. Kauniita ja kallisarvoisia joka tavalla. Luotuja Minun Kuvakseni. ” 

” Minä pyydän teitä, älkää tuhotko elämää! Pikemminkin, suojelkaa sitä. Ja rukoilkaa näiden 

harhaanjohdettujen sielu parkojen puolesta ja todistakaa heille, jotka ajattelevat, että heidän 

lapsensa tappaminen on ainoa ratkaisu. ” 

 

 

694. Jeesus selittää… Taivaaseennosto & Tuomio... 

Päätös on tehty & Valmistelut on saatettu loppuun 

 
TAIVAASEENNOSTO & TUOMIO, PÄÄTÖS ON TEHTY & VALMISTELUT ON SAATETTU LOPPUUN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Maaliskuuta, 2019.  

Clare aloitti… Herra, anna meille anteeksi. Ja lähetä edelläsi Sinun Henkesi kääntämään Sinun 

Morsiamesi pahoilta teiltään, ennen kuin on liian myöhäistä… Amen. 

Rakas Perhe, Ezekielillä on ollut joitakin kauheita kärsimyksiä. Eilen illalla, Ezekielin leikkaushaava 

alkoi repeämään kahtia 18 vuoden jälkeen. Leikkaushaava hänen ruumiissaan, terve iho. Se oli niin 

kivuliasta, että hän melkein pyörtyi. Herra on sanonut, että uskottomat Morsiamet ovat 

repeytymässä erilleen Uskollisista Morsiamista. Kirkko repeytyy erilleen Kirkosta. Hänen 

Ruumiinsa on repeytymässä erilleen itsestänsä. Ja kansakunta on tekemässä samoin. Kaikki 

vakavan, sulautetun, vuosisatoja vanhan synnin, Ylpeyden, takia. ”  

Minä vaistosin tämän sairauden varjon jopa itse Taivaan yllä, niin suurta on löyhkä ja sairaus. Sen 

jälkeen, kun olin vastaanottanut Herran ehtoollisleivässä, minä näin Hänen ilmestyvän haudasta, 

voittoisasti. Kolme kertaa Hän näytti minulle tämän näyn ja Minä en ollut varma, mitä Hän 

täsmälleen tarkoitti. Mutta lopulta, se oli itsestään selvää. TAIVAASEENNOSTO!?  

Minä ihmettelin, että tarkoittiko Hän Taivaaseennostoa, koska me olemme saaneet Raamatun 

lauseita ja Rhema-kortteja, ohjelauseita, päivittäin. Jopa monta kertaa päivässä. Ja minä voin 

tuntea sen, vastasyntyneiden murhan vuoksi. Tämä oli viimeinen oljenkorsi.  

Verentahraama maa Amerikassa on tullut löyhkäksi Jumalan sieraimissa, kirkuen oikeutta 

korkeimpiin taivaisiin.  
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Minä tunnen sen olemuksessani. Hyvin suuri sairaus, melkein kuin Minä olisin seisomassa keskellä 

peltoa, jossa on mätäneviä ruumiita. Se ei ole musta; se on harmaa ja epäpyhä. 

Voi, mitä Minun Jeesukseni täytyy tuntea tällä hetkellä! Minä tiedän, että Hänen Sydämensä on 

repeytynyt kahtia. Ezekiel on nähnyt sen. Koska Jeesuksen Morsian eroaa Saatanan ja Maailman 

Morsiamesta. 

Ezekielille oli kerrottu… ”Ratkaisu on tehty.” Herra jatkaa pyyntöä hänen katsoa ylöspäin, silmät 

taivaissa ja valmistautumaan Hääjuhlaan. Minä vapisen niistä sanoista, koska minulla ei ole kaikkia 

minun laulujani tehtynä.   

Siispä, Herran ehtoollisen jälkeen, me puhuimme katumuksesta. Ja kuten tavallista, minä olin 

huolestunut, että olin tehnyt jotain – niinpä minä tulin Hänen viereensä ja Hän alkoi puhumaan… 

( Jeesus ) ” Minun sydämeni on kuoleman sairas, Rakkaat. Niin suuri on Minun ihmisteni 

epäoikeudenmukaisuus, että Minä en halua nähdä sitä edes yhtään päivää lisää. Ja kuitenkin tähän 

on poikkeuksia. On heitä, jotka rakastavat Minua joka olemuksensa säikeellä. Ja kyllä, sinä olet yksi 

heistä. Älä pelkää. Sinä olet rakastanut Minua sydämen puhtaudella, huolimatta vihollisen sinua 

kohtaan linkoamista harhautuksista ja tuomitsemisesta. Jopa kutsuilla maallisiin voittoihin. 

Huolimatta epäonnistumisistasi, Clare, sinä olet tukeutunut Minuun koko sydämelläsi ja Minä näen 

sinun rikkeesi mitättöminä ja arvottomina mainita. ” 

” Minä tiedän, että sinä olet hyvin huolellinen, melkein pikkutarkka. Mutta tässä ei ole kyse 

sinusta. Sairaudella, jota Ezekiel tuntee, ei ole mitään tekemistä sinun kanssasi. Se koskee Minun 

Kirkkoni pilaantuvaa, mätää ruumista. Ja kuitenkin, sinä olet osa, joka on terve ja voimakas 

rakkaudessa ja omistautumisessa. ”  

” Kuinka Minä ikävöin Minun uskonluopio Morsiantani! Kuinka Minä kärsin hänen edesmenneen 

sielunsa kanssa. Tämän takia Minun täytyy vetäytyä sinun suloiseen omistautumiseesi Minua 

kohtaan, niin että Minua muistutetaan, että on monia, jotka eivät ole kulkeneet sitä tietä. He ovat 

Minun puolellani, eivät Minua vastaan. He haluavat Taivaan Valtakuntaa Maan päälle koko 

sydämillään. ” 

” Mutta ne harhaan johdetut, ympärileikkaamattomat sieluparat, joiden omattunnot on sinetöity 

kiinni – heidän puolestaan Minä suren. Ja heidän ruumiittensa löyhkä yltää Taivaaseen asti, niin 

saastainen se on.”  

” Kuunnelkaa, Minun ihmiseni. Te olette menneet Kuoleman tietä. Te olette liittoutuneet Helvetin 

kanssa. Te olette liittoutuneet tyhjien, kalkkikasvoisten, hurskaitten kanssa, mutta he itse asiassa 

ovat Saatanan lapsia. Te ette ole etsineet Minun Sydäntäni ettekä Minun Tahtoani, vaan olette 

valinneet maailman tiet. ”  

” Ottaisinko Minä sitten teidät Kotiinpäin, aivan kuin Taivas olisi Kotinne? Se on Minun sydämeni 

mukaista, mutta te ETTE ole valmiita. Ette lähimainkaan. Te tulette paremmin ymmärtämään 

tämän Taivaaseennoston jälkeen, kun te näette mikä maksu Minulle kuulumisesta todella on, ja te 

olette valmiita maksamaan sen. ”  

” Ne päätökset, jotka teistä tuntuvat niin vaikeilta, tänä aikana, eivät tule edes käsiteltäväksi enää. 

Pikemminkin, se tulee olemaan elämän ja kuoleman olemassaolo. Monia teistä tullaan 

murhaamaan. Joitakin kiduttamaan. Tuhansia teloitetaan uskonsa vuoksi, koska he viimein 
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heräsivät siihen, Kenelle he kuuluvat. He viimein näkivät, että he kuuluvat Minulle ja he eivät 

koskaan, ikinä halua tulla erotetuksi Minusta, vaikka se merkitsisi heidän kuolemaansa. Minä 

haluaisin säästää teidät tämän kaltaiselta olemassaololta, mutta te ette ole olleet uskollisia 

Minulle. ” 

 ” Taivaaseennosto on heille, jotka ovat olleet uskollisia; ovat eläneet ja uhranneet Minulle. Eivät 

ole ajatelleet, mitä he haluavat, vaan ovat tehneet vain sen, mikä oli Minulta annettu heille 

tehtäväksi. He ovat kärsineet aikojen vainoa ja herjausta Minun vuokseni ja pysyneet uskollisina 

opille ja velvollisuuksille. He eivät ole notkistaneet polvea millekään ihmisestä tehdylle jumalalle. 

Pikemminkin he ovat kääntäneet selkänsä sellaisille ehdotuksille, jopa silloin, kun se on 

tarkoittanut heidän elatustaan. He eivät ole sivuuttaneet nurkassa olevaa kerjäläistä, vaan 

antaneet jopa omasta tarpeestaan.”  

” Te puolestanne olette tehneet kompromissejä mukavuuden ja hyödyn vuoksi. Te ette tukeneet 

Minun valintojani hallitsemaan maatanne – ja tähän päivään asti, te hyväksytte heidät, joilla on 

pahat sydämet. Kuitenkin te kutsutte itseänne Minun Nimelläni! ” 

” Mutta Minä kerron teille. Minä en tunne teitä. Aika on loppumassa teiltä. Jos te ette kadu ja 

muuta kurssia – nopeasti! Teidät tullaan jättämään jäljelle heidän kanssaan, jotka eivät koskaan 

tunteneet Minua. Ja uurastuksen keskellä teille tullaan antamaan mahdollisuus palata Minun 

luokseni, vaikka hintana voi olla elämänne. ”  

” Ja teille, Minun Morsiameni, jotka olette pysyneet uskollisina. Minä en viivästy enää. Ratkaisu on 

tehty; Hääjuhlan valmistelut on saatettu loppuun. Puuttuu enää vain teidän läsnäolonne. Minä 

tulen hakemaan teidät. ”  

” Jatkakaa tällä kurssilla, Minun kallisarvoiseni. Minä kaipaan kaikesta sydämestäni lievittää teidän 

tämän maailman taakkojanne ja ottamaan teidät Itselleni. Pitäkää silmänne Taivaaseen päin. Minä 

tulen hyvin pian. ”  

( Clare ) No niin, sen jälkeen, kun minä lopettelin tämän viestin, minun täytyi tarkistaa hengessäni, 

että olinko jättänyt jotain pois. Minä yritin järkeillä sitä ja kirjoittaa se teille ylös. Minä jaan sen 

kanssanne. Kun minä yritän sovitella tämän sen toivon kanssa, jonka Hän antoi meille kahden 

vuoden kehyksellä, minä kamppailen. Minä uskon, että ratkaiseva tuomio tehtiin sen vuoksi, kun 

Valtaapitävät tappavat vastasyntyneitä. Savijalat ovat valmistelleet hyvin tämän uskonluopioiden 

sukupolven. Ja nyt muut valtiot seuraavat perässä. 

Lastentarhasta yliopistoon, heidän omatuntonsa on Saatanan ja hänen vallanpitäjiensä 

muovaama. Kouluista musiikkiin, elokuviin ja tarinoihin ja siihen, mikä yhteiskunnassa palkitaan ja 

mikä rangaistaan – hän on muovannut valtavan enemmistön nousemaan valtaan ja hyväksymään 

että paha on hyvää ja hyvä pahaa. 

Jopa kuin Sodomassa ja Gomorrassa, he eivät erottaneet vasenta kättään oikeasta. Tiesittekö te, 

että maallisten humanistien opinkappaleet ovat täsmälleen samat kuin Saatanan Kirkon? 

Yksityiskohtia myöten. Tietenkin he kätkevät kataluutensa ja kieltävät kaikki osallisuutensa 

rituaaliuhreihin ja murhiin. Mutta se mitä he uskovat ja väittävät, rivi riviltä, on sama kuin meidän 

korruptoituneella hallinnollamme ja humanismilla.  
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Mutta vanhempi vallassa oleva sukupolvi on niin korruptoitunutta ja kompromissejä tehneitä, että 

ikään kuin ei olisi sellaista asiaa, kuin oikea ja väärä. Ja niin he ovat avanneet oven Saatanalle 

rikkoa Jumalaa vastaan mitä uskomattomammalla tavalla.  

Kuinka voi olla, että lapsi, joka on syntynyt tähän maailmaan, voidaan lopettaa – koska hänen 

äitinsä ei halua häntä? Miksi näitä lapsia ei anneta adoptioon? Niin moni lapseton pariskunta 

odottaa adoptiovauvaa! Onko tämä autioittamisagenda? Onko se vain koska Satanistit tarvitsevat 

vastasyntyneen verta, että heidät lopetetaan, pakastetaan ja laivataan laatikoissa jonnekin 

tuntemattomaan määränpäähän, missä heistä kerätään elimiä?  

Minä katson maisemaa ja kaikki mitä minä voin nähdä, on epäloogisia ihmisiä äänestämässä näitä 

rikollisia ja vastustamassa Presidenttiämme joka käänteessä. Valtava vastustus. He jollain tavalla 

ovat onnistuneet olemaan jonkunlainen enemmistö, jolta täysin puuttuvat kaikki tunnontuskat – 

siihen pisteeseen asti, että he huutavat sitä miestä vastaan, joka voi päästää heidät pahasta ja 

osoittavat suosiota niille, jotka myöhemmin tulevat lopettamaan heidät, koska heitä ei enää 

haluta. 

Anna minulle anteeksi, Herra, jos minun mielipiteeni on Sinun ajattelusi vastaista, koska Sinun 

tapasi ovat niin paljon korkeammalla kuin meidän! Mutta minä en voi nähdä herätystä tässä 

ilmapiirissä. Vaikka, minä varmasti näen Tuomion, kuin tuli pudoten tämän kansakunnan päälle.  

Jeesus alkoi puhumaan jälleen… ” Sinä olet oikeassa ajattelussasi, Clare. Epäoikeudenmukaisuus 

on tulvinut ja peittänyt Maapallon. On olemassa nouseva vuorovesi heitä, jotka taistelevat 

Totuuden puolesta. Mutta he nousevat sukupolvea vastaan, mikä on vakuuttunut, että Minun 

tapani on vanhentunut ja he, jotka seuraavat Minua, ovat Valtion vihollisia. ”  

” Tämä isku Minun Isäni sydämeen on johtanut Tuomioon, ja sen tilalle oli suunniteltu armoa. 

Pitäkää sydämenne kietoutuneena Minun sydämeeni ja tehkää se, mitä Minä asetan eteenne. 

Pyydän, älkää joutuko Ajan vangeiksi. Minä olen Ajaton. Ja kun te asutte Minun sydämessäni, te 

myös tulette elämään ottamatta Aikaa huomioon. Ja teillä tulee olemaan Minun rauhani. ” 

 

 

695. Jeesus sanoo…  

Monet teistä ovat yhä huolestuneita Taivaaseennostosta & Varoitus 

 
MONET TEISTÄ OVAT HUOLESTUNEITA TAIVAASEENNOSTOSTA & VAROITUS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. & 8. Huhtikuuta, 2019. 

Jeesus aloitti… ” Niin monet teistä ovat yhä huolestuneita ja juuttuneet Taivaaseennostoon ja sen 

ajoitukseen, mutta kuten Minä olen ohjeistanut teitä monta kertaa, tehkää joka päivä parhaanne 

elääksenne Minua varten. Katukaa syntejänne, niitä tekemättömiä asioita kuin tehtyjäkin. ”  

( Clare ) Toisin sanoen, asioita, joita teidän ei olisi pitänyt tehdä, mutta teitte. Ja asioita, joita ette 

tehneet, joita teidän olisi pitänyt tehdä. 

( Jeesus ) ” Olkaa rauhallisia lähellänne olevien suhteen ja erityisesti perheittenne suhteen. Se, 

mitä Minä haluan nähdä enemmän kuin mitään muuta, kun tulen teitä varten, on epäitsekäs 
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eläminen. Minä haluan nähdä teidät kiireisinä Teidän Taivaallisen Isänne töissä, tehden suurella 

rakkaudella. ”  

” Toisille se merkitsee työskentelyä perheenne puolesta ja heidän varustamistaan ja kasvattaen 

heitä Pyhyyteen. Toisille, se tarkoittaa vapaaehtoistyötä ja olemista toisia ihmisiä varten, kun he 

tulevat luoksenne tarpeensa kanssa. Tietenkin käyttäkää aina erottelukykyä tarpeeseen ja 

varmistukaa aina, että on Minun tahtoni, että te autatte heitä. Ympärillänne on monia, jotka 

kärsivät kovasti yksinäisyydestä, sairaudesta ja hylkäämisestä. ” 

” Päivienne lopussa on monia opittavia oppiläksyjä. Ja jotkut niistä koskevat uskollisuuttanne 

auttaa muita ja vierailla vanhuksien ja kodittomien luona, kun olitte voimakkaita ja terveitä. Te 

niitätte, mitä te olette kylväneet. Ja jos te huomaatte heidät epämiellyttäviksi, aikanne lahja heille 

on jopa suurempi. Sillä heistä joidenkin vierellä Minä kuljen hyvin lähellä, ja he ovat tietoisia 

Minusta, koska Minä olen heidän ainoa omaisuutensa. Ei väliä, mitä heidän epäonnistumisensa 

elämässä ovat, köyhät teillä tulevat aina olemaan keskuudessanne ja armo palvella heitä tulee 

myös olemaan kanssanne. ” 

” Kun tulee vedetyksi mukaan poliittisten aiheiden mylläkkään, se saa muuttumaan 

tunteettomaksi heitä kohtaan, jotka kärsivät ympärillä. Itse asiassa, jos tulee vedetyksi mihin 

tahansa, sillä voi olla sama vaikutus. Clare tietää tämän hyvin. Hänellä on taipumusta olla hyvin 

intensiivisesti keskittynyt tai ei ollenkaan keskittynyt. Ja hän huomaa joutuvansa odottamaan 

viettääkseen aikaa ihmisten kanssa. ”  

( Clare ) Herra, tuo on niin totta. Minä tunnen niin pahoin, kun en voi huolehtia toisista 

välittömästi. Mutta Sinä olet opettanut minua, että AINA tulee olemaan niitä tarpeita ja jos minä 

en suojele musiikkiin ja viesteihin minulle annettua aikaa, se tulee murenemaan pois. Ja minun 

päiväni päättyy epäonnistumisen tunteeseen.  

( Jeesus ) ” Minun Rakkaani, on aikoja palvella ja aikoja vetäytyä palvelusta. Vihollinen tuntee 

hyvin, kuinka lähettää Syyllisyyden ja Epäonnistumisen tunteita, jotka sattuvat ja vahingoittavat 

motivaatiotasi. ”  

( Clare ) Joo- ja suistavat minut kurssiltani, myös. 

( Jeesus ) ” No niin, sinä yksinkertaisesti et voi tehdä kaikkea.”  

Ja tässä on Varoitus Sisar Clarelta, Huhtikuun 8.päivältä, 2019:  

Sydänasukkaat, meidän Rukous tiimimme on saanut varoituksen, että Jumalan Tuomio on tulossa 

iskemään tiettyihin kaupunkeihin, me uskomme, että sekä täällä Amerikassa, että ympäri 

maailman. Me näemme jatkuvasti tulen liittyneenä tähän. Jotkut paikat samassa kaupungissa 

tulevat kokemaan iskuja, toiset paikat tulevat olemaan turvassa. Tämä tulee olemaan suuri herätys 

ennen sotaa, joka tulee saamaan Taivaaseennoston tapahtumaan. 

Herra ei ole antanut minulle mitään lisäinformaatiota ja minä luulen, että se on meidän omaksi 

parhaaksemme, Hän on pitänyt itsellään sen vakavuuden. 

Minä vakavasti ihmettelen, että voisiko se olla asteroidivyöhykkeen häiriö, joka liittyy Nibirun 

liikkeisiin, tai planeetta X:n. Te olette saattaneet myös huomata, että maanjäristykset ovat 

dramaattisesti ja tasaisesti lisääntyneet muutamana viime viikkona. Se myös osoittaa, että Nibiru 

on liikkumassa lähemmäs Maapalloa.  
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Minä haluan ohjeistaa teitä, mistä te voitte löytää meidät, jos Vimeo ei enää ole käytettävissä. 

Vimeo on New York Cityssä ja tämä on yksi niistä alueista, joita Herra osoittaa. Pyydän, rukoilkaa 

New Yorkin ja Maailman puolesta, me saatamme kokea uskomattoman herätyksen näiden 

tapahtumien jälkeen. Pyydän, rukoilkaa Suojelusta (Pyhää Armorukousta, Rosary-rukousta, Psalmi 

91:stä).  

( Jackie ) Linkin Claren PDF-tiedostoihin ja kaikkiin erilaisiin englanninkielisiin yhteystietoihin 

löydätte videon alta. Te löydätte myös PDF-tiedostoja ja E-KIRJOJA englanniksi, saksaksi, ranskaksi, 

espanjaksi, italiaksi, venäjäksi, turkiksi, suomeksi, kiinaksi, puolaksi, romaniaksi jne. 

nettisivultamme jesus-comes.com 

Kiitos teille kaikille teidän rukouksistanne ja tuesta. 

 

 

696. Jeesus sanoo… Antakaa Minun Äitini Marian neuvoa teitä Pyhyyden Tavoissa 

 
ANTAKAA MINUN ÄITINI MARIAN NEUVOA TEITÄ PYHYYDEN TAVOISSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Huhtikuuta, 2019. 

Clare aloitti… Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, että jaat kanssamme Sinun Äitisi, suunnattoman 

Aarteen, meidän kanssamme. Kuunnelkaamme aina hänen neuvoaan ja vedotkaamme häneen 

esirukousta saadaksemme… Amen. 

Rakas Perhe, me olemme katsoneet perusteita Pyhistä Kirjoituksista Meidän Äitimme monia 

rooleja ja koko hänen elämänsä on tullut pyhyyden malliksi meille. Hän, itse asiassa, oli kaikkein 

ensimmäinen uskova. Ja enemmän kuin se, myös Apostoli. Hän, joka on lähetetty tulemaan 

maailmaan ja valmistelemaan paikkaa kohdussaan Messiaalle, jonka Jumala lähetti hänen 

kohdustansa.  

Ja läpi elämänsä, tapahtumia sattui, jotka ovat yhdensuuntaisia omien elämiemme tapahtumien 

kanssa, monia koettelemuksia, joita meillä on, kun me seuraamme ja jaamme Jeesuksen maailman 

kanssa. Hän oli ensimmäinen, joka uskoi. Profetoida Hänen roolistaan kansakunnille. Ilmoittaa 

ihmisille. Lohduttaa ja ravita Häntä, jopa niin kuin meidät Morsiamet on kutsuttu tekemään. 

Ymmärtää Hänen roolinsa suuruus ihmiskunnalle. 

Sillä, kun hän palveli Temppelissä, hän oppi kaikista Pyhistä Kirjoituksista kaiken Messiaasta ja 

innokkaasti odotti Hänen tuloaan. Hänen matkansa serkkunsa Elizabethin luo ei ollut vain 

uteliaisuudesta tehty. Hän halusi olla paikalla, kun tämä suuri ennusmerkki syntyisi. Sillä nainen, 

joka oli ollut hedelmätön 50 vuotta, oli yllättäen siunattu lapsella, Messiaan enteellä, jota hän 

kantoi kohdussaan.  

( Jackie ) Tarinan Marian vierailusta Elizabethin luo voit lukea ”Jeesuksen Lapsuus ja Nuoruus”- 

tekstistä, kappaleesta 6. 

( Clare ) Maria tiesi, että häntä epäiltäisiin uskottomuudesta ja mahdollisesti kivitettäisiin. Mutta 

hän luotti Jumalaan, tietäen, että mitään ei voisi tapahtua hänelle ja hänen kohdussaan olevalle 

Messiaalle. Hän kesti loukkaukset ja herjaukset, joita lingottiin hänelle, kun hän palasi Nasaretiin ja 
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jopa Ristin juurella, kun sotilaat pilkkasivat häntä äiti paraksi. Hän todisti ihmeistä koko nuoren 

elämänsä ajan.  

On sanottu, että Siunattu Äiti kylvetti Jeesus-vauvan ja antoi kylpyveden äidille, jonka lapsi sairasti 

lepraa, asuen luolassa. Kun hän kylvetti lastaan vedessä, lepra katosi täysin. Myöhemmin, Ristin 

juurella, sama vauva, josta oli kasvanut mies, ristiinnaulittiin Jeesuksen rinnalla. Ja hän oli hyvä 

varas, jolle Jeesus sanoi… ”Totisesti Minä sanon sinulle. Tänään sinä tulet olemaan Minun kanssani 

Paratiisissa.” 

Jeesuksen elämä oli vahvistettu tällaisilla ihmeillä, joita ei koskaan tallennettu, mutta Taivaassa 

tulee olemaan tallenne – ja minä en malta odottaa! Mutta vakavasti ottaen, rakas perhe. Jopa 

kuten on kirjoitettu… ”On paljon muutakin, mitä Jeesus teki; ja jos se kohta kohdalta 

kirjoitettaisiin, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa.” 

Johanneksen Evankeliumi 21:25. 

Kuitenkin minä uskon, että kaikkien niiden asioiden ei tarvitse olla kirjoitettuna. Tarvetta on 

pelastukselle ja uskollisuudelle Herraamme kohtaan. Henkilökohtaiselle pyhyydelle. Ja sille, mistä 

on kirjoitettu enemmän kuin tarpeeksi.  

( Jackie ) Vain informaationa heille, jotka eivät vielä tiedä Johanneksen Suurta Evankeliumia, jonka 

Jeesus paljasti Jacob Lorberin kautta… Herra itse saneli 10 Osaa täynnä Hänen Töitään ja 

Ihmeitään Jeesuksena Maan päällä…  

Kärsimystään edeltävänä iltana, Hän pesi Apostolien jalat oppiläksynä heille, että heidän pitäisi 

mennä ja tehdä samoin; pesten toisten jalkoja. Hän jatkuvasti puhui kielikuvilla ja esimerkeillä 

havainnollistaen totuutta. Kun Hän puhui Johannekselle Ristiltä, uskon, että Hänen sanoillaan oli 

syvempi merkitys, kun miltä ne vaikuttavat pinnalta käsin… ”Ja kun Jeesus näki äitinsä ja sen 

opetuslapsen, jota Hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi Hän äidillensä: ”Vaimo, katso 

poikasi!” Sitten Hän sanoi opetuslapselle: ”Katso, äitisi!” Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet 

kotiinsa.” Johanneksen Evankeliumi 19:26-27.  

( Jackie ) Herra selittää tämän säkeen syvempää merkitystä Pyhien Kirjoitusten Selityksissä, 

kappaleessa 32 ”Jeesus Kristuksen Perintö”.  

Jeesus aloitti… ” Minun Kyyhkyni, sinä olet yhdistellyt pisteet ja löytänyt suuren aarteen, joka on 

kätketty röyhkeiltä ja oppineilta. Tämä köyhä, kolmannen maailman kylän tyttö on todistanut 

kaikille, että ei ole muita vaatimuksia pyhyydelle kuin tottelevaisuus elämänsä olotilaa kohti. Hän 

oli Maapallolle lähetetty kuningatar, mutta pienen tuntemattoman valepuvussa. ” 

” Kuitenkin papit tunnistivat hänen sielussaan jonkin hyvin tärkeän, Jumalan ennalta määräämän 

tehtävän. Hän ei ansainnut tätä tunnustusta erinomaisuutensa takia, vaan hänen pienuutensa ja 

lojaaliutensa velvollisuuksilleen Temppelissä ja kotona. Hänessä ei ollut mitään katseltavaa, Clare, 

elleivät hengelliset silmät olleet auki. Ja silloin hänen kauneutensa oli tyrmäävän ilmeistä. 

Tahrattoman hedelmöittymisensä vuoksi hän ei kamppaillut samojen kiusausten kanssa, jotka 

helposti kietovat pauloihinsa kastamattoman sielun. Mutta älä luule hetkeäkään, etteikö häntä 

koeteltu hyveissä. ” 

” Hänen elämänsä oli jatkuvaa uhrausta, itselleen kuolemista. Vaikka hänen halunsa eivät 

poikenneet Minusta, pahat armottomasti houkuttelivat häntä. Kuitenkin hänen rikkomaton 

yhteytensä Isän kanssa kannatteli häntä hänen koettelemuksissaan. Hän tiesi, että hänen 
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elämänsä oli tehtävä Maapallolla kaikkia sukupolvia ja kaikkia ihmisiä varten. Ja se oli hänelle 

kaikki kaikessa, jopa niin pitkälle, että hänen henkilökohtaiset mieltymyksensä eivät merkinneet 

hänen jokapäiväisessä elämässään. Hän ryhtyi tekemään kaikesta sydämestään aina sitä, mitä Isä 

tarkoitti hänelle.” 

” Nyt hän on teidän esimerkkinne, Minun ihmiseni. Ja te voitte olettaa hänen esimerkkinsä 

perusteella, että Taivaassa teille tullaan antamaan suurempi tehtävä täyttääksenne Maapallolla, 

jos te olette uskollisia sille, minkä Minä olen määrännyt teille nyt. Minä haluan teidän arvostavan 

häntä. Minä haluan teidän tekevän niin kuin hän. Minä haluan teidän elävän niin kuin teidän 

henkenne on ikuisesti yhdistyneenä Isään, koska se todella on. Se varustaa teidät loppumattomalla 

armon toimituksella päivän jokaisena hetkenä.” 

” Ja siispä, Minun rakkaat, kuka kohtaa ensimmäistä kertaa Minun todellisen äitini, Minä toivon 

hänen laittavan syrjään kaikki hupsut valheet, joita ovat syöttäneet eri ihmiset, tehdäkseen niistä 

kirkon oppeja, jotka eivät ole Minun omiani. Laittakaa pois nämä valheet ja toivottakaa hänet 

tervetulleeksi kotiinne. Sillä todellakin, hän on teidän äitinne myös ja hän tulee ohjaamaan ja 

opastamaan teitä pyhyyden tavoissa, kun te kuuntelette hänen ääntään hyvin tarkkaan. Aivan kuin 

Minun syntymäni aikaan, hänet on lähetetty tuomaan teidät lähemmäs Minua. Koska tämä todella 

on perhesuhde ja hän todella on Morsiamen äiti.” 

” Minun rakkaat, Minä syöksyin tämän Isän valitseman, kallisarvoisen kohtuun. Teillä ei pitäisi olla 

mitään hävettävää syöksyä hänen ovestaan, tullaksenne Minun luokseni. Tällä tavalla te 

havainnollistatte Minun nöyryyttäni, kun tulette hänen luokseen.” 

 

 

697. Jeesus selittää… Me olemme yhä Työ-Tilassa,  

Minun Morsiameni & Teidän henkilökohtainen Jeesuksenne 

 
ME OLEMME YHÄ TYÖ-TILASSA, MINUN MORSIAMENI & TEIDÄN HENKILÖKOHTAINEN 

JEESUKSENNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Huhtikuuta, 2019. 

( Clare ) Rakkaat, paljon huhupuhetta on liikkeellä kolmen päivän pimeydestä, Taivaaseennostosta, 

sisäisistä visioista, jne. jne. Ja Herra on osoittamassa tätä, samoin kuin suunnatonta määrää 

uupumusta, jota me kaikki olemme tunteneet. Kiitos sinulle, Herra, sen osoittamisesta. Minä aloin 

jo ihmettelemään, että olenko minä tulossa VANHAKSI?” 

Jeesus aloitti… ” Minun Ihmiseni, te olette niin Maapallolta lähtemiseen liittyneitä, ja 

epäoikeudenmukaisten rankaisemiseen. Minä tiedän, että te tunnette tuskaa ja itkette näitä 

tuhoavia abortteja, jotka muuttavat ihmiset viattomien hyväksytyiksi tappajiksi. Minä tiedän, että 

te rukoilette heidän puolestaan ja itkette äitien tietämättömyyttä. Ja Minä syvästi arvostan sitä.” 

” Kuin myös niitä kertoja, jolloin te tulette ja Minä lasken Minun pääni teidän sydäntänne vasten 

lohduttaaksenne Minua. Ei ole sanoja ilmaisemaan, kuinka syvällisesti se vaikuttaa Minuun. Kaikki 

tästä on hyvää, rakkaat, niin kovin hyvää. Sydäntenne laajentaminen, tehden teidät tietoisiksi ja 
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myötätuntoisiksi toisten ahdingolle. Ja tämä on osa teidän muodonmuutostanne, Minun 

kaltaisekseni tulemista.”  

” Mutta meidän työmme ei ole ohi vielä. Ja suurella osalla teistä on toimeksiantoja, olipa se sitten 

pyhien lasten kasvattamista, maailman työssä työskentelyä, tai maailman hylkäämistä 

palvellaksenne Minua, kun Minä kutsun teitä. Ja me yhä olemme työ-tilassa. Paljon siitä, mitä te 

nyt teette, tulee olemaan lahjoja heille, jotka ovat vakavissa koettelemuksissa, eikä heillä ole 

ketään, jonka puoleen kääntyä.”  

” Me emme ole vielä siirtymässä. Minä olen kertonut teille aikaisemmin, että on heitä, jotka 

teeskentelevät olevansa Paimenia, mutta ovat susia lammasten vaatteissa. Ja he aloittavat 

virheellisen tiedon kampanjansa, horjuttaakseen teitä ja saadakseen teidät siirtämään huomionne 

ystävienne ja sukulaistenne lähipiirin turvallisuuteen.”  

” Tämän takia pyysin Clarea kertomaan teille, että on yhä aikaa. Minä en halunnut hänen 

erottavan teitä siitä, mitä te ja Minä olemme tekemässä yhdessä muiden hyväksi. Se, mitä te 

olette tehneet muiden hyväksi, kun te olitte Maapallolla, se tulee määrittämään paljon siitä, mitä 

Taivaassa on teitä varten.” 

” On ollut massiivisia hyökkäyksiä ja laiskuuden toimeksiantoja Minun Ruumiiseeni. Uupumuksen 

ja Laiskuuden. Te ette tunne vain tyhjiksi ammennetuiksi itseänne, vaan teillä on taipumusta 

levätä ja vetäytyä rukoilemisesta ja palvelemisesta. Sitten vihollinen tekee teidät kyvyttömäksi 

paheksunnalla, kun olette antaneet periksi lihallenne ja te olette jopa haluttomampia palaamaan 

takaisin Minun luokseni. ” 

” Näin on käynyt monille Sydänasukkaille, henkilökunta mukaan lukien ja erityisesti Clare. Hänellä 

on fyysinen tila, joka on ajoittain hyvin heikentävä ja hän on epätoivon kynnyksellä, tietäen, että 

hänellä on niin paljon tehtävää. ” 

( Clare ) Jep, kun se todella kaataa minut, siinä sitä sitten ollaan. Minä olen epätoivon kynnyksellä, 

koska minä vain tunnen, että en voi tehdä sitä. Mutta sitten… Jeesus nousee sisälläni ja minä teen 

sen. 

( Jeesus ) ” Siispä, Minä tulen ja pelastan hänet. Minä pitelen häntä hellästi Minun käsivarsillani ja 

Minä kerron hänelle… ”Minun rakkaani. Minä ymmärrän, kuinka sinä tunnet. Minä annan sinulle 

anteeksi sinun erehdyksesi. Menkäämme nyt eteenpäin.” Mitä pikemmin te tulette Minun 

luokseni, Sydänasukkaat, sen pikemmin Minä voin antaa anteeksi ja korjata vahingon. Ja Minä 

tulen kertomaan teille jotakin, joka teidän tulisi pitää mielessä, aina. Saatana ei halua teidän 

tuntevan, että teille on annettu anteeksi. Hän haluaa, että te olette jatkuvassa syyllisyys ryöpyssä. 

”Minä en tehnyt tätä. Minä en tehnyt tuota. Minä hemmottelin itseäni tällä, minä hemmottelin 

itseäni tuolla… ” Ja niin edelleen ja edelleen.”  

” Hänellä on aneemisia pikku demoneita, jotka juttelevat tätä jatkuvasti teidän mieleenne. Hän ei 

halua, että teille annetaan anteeksi, niinpä hän tulee jatkamaan sitä niin kauan, kunnes te 

päätätte, ”Minä en vain voi tehdä tätä enää! Minä en ole tarpeeksi hyvä.” Clare, pyydän, jaa mitä 

sinulle tapahtui. ” 

 ( Clare ) No niin, rakas perhe. Minä tunnustan, että minä olen ollut laiska. Minun mieleni on ollut 

kuin ylikeitetty spagetti ja minun motivaationi nollassa. En pysty kertomaan, kuinka monta kertaa 
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Herra on soittanut laulun… ”Tyhjät Pelot” minulle ylistyshetken aikana. Hän soitti sen taas 

uudelleen, tänään. Kahdesti. Ja soitin oli ”random”-asennolla. Tässä on laulun sanat. 

( Laulu ) Herra, minulla ei ole yhtään rohkeutta, minä tulen heikoksi, minun sydämeni on heikko. 

Salaiset pelot valtaavat minun sieluni, he sanovat, että on vain liian myöhäistä. Sinun elämäsi on 

ohi, se on mennyt ohitsesi. Kesän lehdet putoilevat syksyisen taivaan alla. Olen menettänyt iloni, 

olen menettänyt toivoni, minä olen kääntänyt sydämeni pois Sinusta. Ennallista iloni, ennallista 

toivoni, käännä sydämeni Sinun puoleesi, Oi Jumala. 

Minun lapseni, laita tyhjät pelkosi kauas taaksesi nyt. Tule ja lepuuta hellää poskeasi Minun 

vartioivien kulmakarvojeni alla. Me tulemme nousemaan jälleen Kevätajan kukintaan. Elämä tulee 

esiin, uudelleen, tyhjistä haudoista. Sillä Minä tiedän, kyllä, Minä tiedän, kaiken hyvän, jonka Minä 

olen suunnitellut sinua varten. Uskon lahjoja, toivon lahjoja, Rakkautta ja iloa varattuna sinulle, 

Minun lapseni. Siispä, luota suunnitelmiin, joita Minulla on, Minussa meidän tulevaisuutemme 

loistaa. Minä tulen opastamaan sinut tulien läpi, me tulemme kestämään ajan kokeet. Minä olen 

sinun ja sinä olet Minun… ”Kunnes me menemme viimeinkin Taivaan ovesta. Sillä Minä tiedän, 

kyllä, Minä tiedän, kaiken hyvän, jonka Minä olen suunnitellut sinua varten, uskon Lahjat, toivon 

Lahjat, rakkautta ja iloa varattuna sinulle, Minun lapseni. 

( Clare ) Se oli hassua, koska minä huomasin, että minä halusin kuulla laulun toisen kerran ja että 

minun ei ollut tarkoitus kuunnella omaa ääntäni. Minun oli tarkoitus kuunnella laulun sanoja… 

Helou! Ja minä ajattelin, ”Tiedäthän Sinä – minä haluaisin, että laulu kuuluisi uudelleen.” Ja minä 

olisin yltänyt laittamaan laulun, niin että se olisi soinut uudelleen. Mutta katsoppa, Herra kuuli 

minun pikkiriikkisen anomukseni ja Hän laittoi sen soimaan minulle uudelleen. Siispä, tällä kertaa 

minä en menettänyt sen merkitystä.  

 Ja Jeesus tietää, että se todella tuo minulle sanomaa. Hän tietää, että laulu auttaa minua. Ja se 

auttoi minut ylös kuopasta tänään. Kuopasta, jossa minä olen ollut pari viikkoa. Osa siitä oli 

fyysistä kipua, jatkuvasti Taos:ta pommittavista myrskyistä. Ja Fibro ei pidä myrskyistä. Ja osa siitä 

oli sen tietämistä, että Herra tarvitsi kärsimystä ja tunsin vain hyvin, hyvin väsyneeksi itseni. Voi, 

olen ollut kävelevä sotku, eikä muuta toivoa kuin Jeesus. Ja kuinka Hän käsitteli minua? 

Uskomattomalla myötätunnolla.  

( Jeesus ) ” Clare, sinä voisit jatkaa kirjojen täyttämistä tarinoilla Minun hyvin henkilökohtaisesta 

rakkaudestani sinua ja jokaista Minun Morsiantani kohtaan. Mutta Minä haluan muistuttaa heitä, 

joilla saattaisi olla mustasukkaisia tunteita – ne ovat täysin perusteettomia. Katsokaa, Isä otti 

teidät Hänen olemuksestaan ja se jätti paikan, jonka vain te voitte täyttää. Kukaan toinen sielu 

Maapallolla ei pystyisi tyydyttämään paikkaa Hänen olemuksessaan, siinä kohdassa, mistä te 

tulitte. Ja kun Minä etsin Minun Morsiantani, sitä hyvin erityislaatuista sielua, Isästä lähtöisin 

olevaa, vain hän voi tyydyttää Meidän Sydämemme.” 

 ” Se mitä Minä haluan teidän tietävän, rakkaat, on, että Minä olen teidän vastakappaleenne. Ja 

vain te voitte täyttää Minut ja täyttää tyhjiön Minun Isäni sydämessä. Se tarkoittaa, sanan 

syvimmässä merkityksessä, tämä on yksiavioinen suhde. On vain yksi Minua varten; tätä Jeesusta 

varten. On vain yksi teitä varten, Teidän Jeesuksenne. Ja niin edelleen. Koska Jumaluus tulee 

kokonaiseksi sielun paluulla läheiseen paikkaan Hänen Sydämessään. Kyllä, Isän Sydämeen, Pojan 

Rakkauden kautta. ”  
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” Juokaa syvältä tästä lähteestä, Minun kauniit ja tietäkää, että ei voi olla ketään toista, joka 

täyttäisi paikan, josta teidät otettiin. Ja kun Minä etsin teitä, teen sen siksi, koska te olette AINOA, 

joka voi täyttää Minut. Minä siunaan teidät, Minun Ihanat Morsiameni. Älkää pelätkö tulla Minun 

lähelleni. Minä odotan teitä. Ei väliä, kuinka te tunnette tai mitä te uskotte. Älkää pelätkö tulla 

Minun lähelleni. Minä odotan teitä.” 

 

 

698. Jeesus sanoo… Näittekö Notre Damen Tuhon & Oivalsitteko Viestin? 

 
NÄITTEKÖ NOTRE DAMEN TUHON & OIVALSITTEKO VIESTIN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Huhtikuuta, 2019. 

( Clare ) Kiitos Sinulle Herra, Sinun Kirkkosi tilan vahvasta vahvistuksesta. Niille teistä, jotka ovat 

nimitettyjä jatkamaan, pyydän, anna meille armo elää ja opettaa Sinun Evankeliumeitasi, 

tavoittamaan kaikki kansakunnat, vapaana henkilökohtaisesta edusta ja korruptiosta. Amen.  

No niin, rakkaat. Tämä on mielenkiintoinen viesti. Se vain tavallaan pompsahti. Minä en odottanut 

sitä. 

Jeesus aloitti… ” Rooma ja Aleksandria, jne. jne. ovat adoptoineet joitakin rikkaiden ja 

valtaapitävien hienostuneista tavoista. Tämä ei ole Minun mieleni mukaista. Vilpittömyys ja 

yksinkertaisuus, jotka köyhät voivat omaksua, on se mitä Minä haluan Minun papeilleni. Rooma on 

kaatumassa ja niin tulevat myös kaikki muutkin Uskovien ruumiit kaatumaan, jos he esittelevät 

rikkauksia, valtaa ja ihmisen kunnioitusta liturgioittensa kautta.” 

” Apostolit varoittivat heitä alusta alkaen, mutta sen sijaan he valitsivat oman tahtonsa ja 

maineensa hyötyäkseen korruptoituneitten rikkaitten valtaa, asemaa ja kunnioitusta.”  

” Tulee aika, kun Minä olen Maapallolla, että liturgiaa tullaan uudistamaan. Mutta te, ihmiset, 

pelkät kuolevaiset, ette voi parantaa Viimeistä Ehtoollista, jota Minä vietin Minun Apostolieni 

kanssa. Jos te haluatte miellyttää Minua yksinomaan eikä ihmisiä, te tulette laittamaan pois nämä 

hupsut mielijohteet matkia maailmaa.” 

” Tukeutukaa Minun Sydämeeni kaikella voimallanne ja palatkaa takaisin siihen tapaan, jolla Minä 

sen tein. Vaikka te voitte sisällyttää yksinkertaisia katumusrukouksia ja vetoomuksia muiden 

puolesta. Tämä tulee eniten ylentämään Minua, sen ohella, että tuotte runsaasti maallisesta 

saastumisesta vapaata hedelmää.”  

” Minun Rakkain, Minusta tuntuu kuin Minä puhuisin vaskiseinille (vaski=pronssi), kun kaikki 

Minun vetoomukseni jätetään huomiotta ja ihmisten tapoja pidetään parempina. Te taistelette 

suunnattoman suurta hirviötä vastaan, minkä Satana on rakentanut kirkkoihin vuosisatojen 

kuluessa. Tämän takia teidän vetoomuksenne tuntuvat menevän kuuroille korville.”  

” Uskon takia, Minä en tule nuhtelemaan tai tekemään numeroa siitä tänä aikana. Mutta mädät 

hedelmät versovat kaikkialla, missä papit tukeutuvat maallisiin tapoihin.”  

” Ollakseni totuudellinen teidän kaikkien kanssanne, Minä pitäisin parempana, jos Minun 

Ehtoollistani juhlittaisiin ruohomajassa banaaninlehtien ja saviastioiden kanssa. Liturgian 
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korruption ja pyhitettyjen alttariesineiden liiallisen vaurauden takia köyhät nälkiintyvät ja huutavat 

apua, oikeudenmukaisuutta Taivaasta. Ja ovat tehneet sitä kaikkien sukupolvien ajan.”  

” Mutta tämä tulee selviämään, kun Minä tulen. Toistaiseksi Minun Sydämen haluni on 

yksinkertaisuus ja jopa köyhyys, ja tehty suuresta kunnioituksesta Minun Ruumistani ja Vertani 

kohtaan. Mutta kuka tulee kuulemaan? Kenellä on korvat kuunnella?”  

” Ettekö ole nähneet Notre Damen tuhoa? Ettekö te havaitse viestiä tässä? Viesti on 

yksinkertainen… nyt on aika tuhota kompromissit Minun Kirkossani ja sen kitkerissä hedelmissä.”  

” Kun te seisotte giljotiinin edessä, te tulette tietämään Minun Uskoni merkityksellisyyden. Ette 

silloin, kun seisotte suuren taideteoksen ja arkkitehtuurin ihmeen edessä.”  

” Merkit ovat päällänne, Minun ihmiseni. Minä olen siivoamassa taloa ja erottelemassa lampaita 

vuohista. Ne, jotka tukeutuvat tähän maailmaan, tullaan luovuttamaan Saatanan vuohipaimenille. 

Ne, jotka ovat Minun katrastani, tullaan ottamaan ylös.” 

” Ne, jotka jätetään jäljelle, tulevat ratkomaan tärkeysjärjestystään ja valitsemaan, ketä he tulevat 

palvelemaan. Vuohet tulevat olemaan tärkeissä asemissa; lampaat tullaan johdattamaan 

teuraaksi. Teillä on ollut monia vuosia aikaa päättää. Tämä on johtanut teidät löytämään mukavat 

olot aidalla, osallistuen vapaasti molempiin maailmoihin. Aita on tulossa alas ja teidät pakotetaan 

tekemään lopullinen päätös.”  

” Ne, jotka Minä tulen säätämään ja nimittämään nyt, heillä ei tule olemaan huolia maallisista 

asioista. Pikemminkin, he tulevat elämään elämiensä joka hetken niin hyvin kuin osaavat, 

yksinomaan Minua varten.” 

” Tämä tarkoittaa, että avioliittoja tulee päättymään. Lapsia ja sukulaisia tullaan menettämään. 

Mukava elämä tulee myös jäämään tien poskeen.” 

” Sillä Minun lampaani tulevat olemaan myös Minun sotureitani, jotka tulevat elämään 

Maapallolla Jumalan sotilaina, karuimmissa olosuhteissa, kääntämättä päätään ohi meneviin 

maailman varallisuuksiin. Heidän ainoa huolensa tulee olemaan sielujen pelastus ja heidän 

Taivaaseen pääsynsä.”  

” Yhdistyneinä Minun Sydämeeni, he tulevat olemaan pieniä, mutta voimakkaita Minun voimallani. 

He tulevat olemaan rumia maailmalle, mutta kunniakkaita enkeleille, jotka ovat heidän mukanaan 

heidän toimeksiannoissaan. Todellakin, Minä tulen vuodattamaan Minun Sydämeni rikkaudet 

näille yksinkertaisille. Ja maailma tulee ällistelemään. He tulevat seimen köyhyydestä, kuitenkin 

kykenevinä ruokkimaan tuhansia, aivan niin kuin Minäkin tein.” 

” He tulevat olemaan Minun ihmiseni ja Minä tulen olemaan heidän Jumalansa. Valitkaa viisaasti.” 

 

 

699. Jeesus sanoo… Nämä ovat viimeisiä Kokeita nähdäksemme,  

oletteko te valmiita Taivaaseennostoon 

 
NÄMÄ OVAT VIIMEISIÄ KOKEITA NÄHDÄKSEMME, KETKÄ OVAT VALMIITA TAIVAASEENNOSTOON  
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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Huhtikuuta, 2019. 

( Clare ) Herra siunaa teidät kaikki, kallisarvoiset Sydänasukkaat. Tämä on mielenkiintoista aikaa 

juuri nyt. Ja minä haluan kiittää Herraa, että Hän on antanut meille ennakkovaroituksen siitä, että 

Viimeisten Kokeitten aika on tullut. Sinä jopa lajittelet tutkintopapereita nähdäksesi, kuka 

kelpuutetaan Taivaaseennostoon. Minä rukoilen, että tämä viesti ei mene kuuroille korville, vaan 

että sinun haluton Morsiamesi tulee liittymään Sinun vierellesi ja läpäisemään loppukokeensa… 

Amen.  

No niin, kuten te kaikki tiedätte, meillä on ollut joitakin mielenkiintoisia haasteita. Enemmän kuin 

oma osamme. Ja monet meistä ovat lopen uupuneita ja hyvin väsyneitä. Herra osoittaa sitä tässä. 

Siispä, Minä sanoin… `Jeesus. Pyydän, kerro mitä on meneillään?`  

Jeesus vastasi… ” Minä olen tässä Rakkaani. Pitele Minua lähellä. Sinun Herran Ehtoollinen viestiesi 

pitäisi antaa sinulle näkemystä.”  

( Clare ) Viestit ovat hälyttäneet minut, Herra. Ne ovat saaneet minut hyvin huolestuneeksi. 

Ovatko Sydänasukkaat sivuuttaneet sinut?  

( Jeesus ) ” Maailma on vallannut monien ajatukset, Clare. Paljon samalla tavalla kuin sinun, kun 

sinä omistat aikaa projektille. On vaikeaa saada sinun huomiosi takaisin Minuun. Mutta sinä olet 

ollut uskollinen ja Minä en ole moittimassa sinua.” 

( Clare ) Herra, Ezekiel sanoo, että Sydänasukkaat ovat väsyneitä ja heidän ajatuksensa harhailevat, 

eivätkä he ole reagoivia. Pyydän, kerro minulle. Onko tämä totta? 

( Jeesus ) ” Sanokaamme puolet ja puolet.”  

( Clare ) No niin, miksi kapinallinen viesti, Herra, jonka Minä sain Ezekieliltä?  

( Jeesus ) ” Koska monen jatkavat `Kirkko niin kuin tavallisesti.` Ja Kirkko murenee heidän silmiensä 

edessä. Monet heistä ovat tietämättömiä siitä, mikä on meneillään aivan heidän silmiensä alla. 

Kirkko ei tule pysymään `kirkkona` enää kovin kauan pidempään. Joko vaino tai skandaali kaataa 

sen. Sitten kun Taivaaseennosto tapahtuu, ei tule enää olemaan `kirkko kuten tavallisesti`. Se on 

poissa. He, jotka olivat liekeissä, tullaan ottamaan Kotiin, jättäen Minun sitoutumattomat lapseni 

selviämään ja kysymään joitakin hyvin vaikeita kysymyksiä… `Miksi? Miksi minua ei otettu?` 

” No niin, Minä olen tässä kertomassa teille miksi. Tämä viesti teille on mitä tärkein. ” 

” Milloin viimeksi annoitte aikaa ja rahaa ruokkiaksenne köyhiä perheitä ja ihmisiä kaduilla?”  

” Milloin viimeksi käytitte koko yön rukoilemiseen? Milloin viimeksi käytitte kaksi tuntia 

rukoilemiseen useana päivänä viikossa?”  

” Milloin viimeksi katsoitte omaatuntoanne ja löysitte juoruja ja panettelua, mitä te olette 

levittäneet?” 

” Milloin viimeksi huomasitte itsekkyyttä itsessänne? Oletteko edes etsimässä näitä asioita? 

Milloin viimeksi puolustitte panettelun viatonta uhria? Milloin viimeksi te halveksitte ja 

ylenkatsoitte jotakin, jota te pidätte alempiarvoisempana kuin itseänne? Milloin viimeksi menitte 

menojanne, kun joku tarvitsi huomiotanne ja te olitte kiireisinä projektinne kanssa?”  
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” Milloin viimeksi te huolellisesti katsoitte sieluunne Pyhän Hengen kanssa ja kaduitte niin monia 

asioita, jota teidän olisi pitänyt tehdä, joita te ette tehneet. Ja niin monia asioita, mitä te teitte, 

joita teidän ei olisi pitänyt tehdä?”  

” Kaikki teidän kysymyksenne `Miksi minut jätettiin jäljelle?` tullaan vastaamaan teille hyvin 

lyhyessä ajassa, jos te vakavasti istutte alas ja teette todellisen katsauksen sielunne tilaan. Ja 

teettekö asioita tullaksenne huomioiduksi, saadaksenne suosionosoituksia?”  

” Vai teettekö asioita Minua varten, jotka saattavat olla hieman latteampia ja jäädä huomaamatta? 

Minä takaan teille, pienet asiat lasketaan Taivaassa. Minä näen, mitä ihminen ei näe. Ja Minä 

erityisesti näen pienet asiat, jotka aiheuttivat sinulle epämukavuutta, mutta te ravistelitte oman 

huolenne huolehtia siitä, koska oli todellinen tarve. Uhraus.” 

” Oletteko itsekkäästi viimeistelemässä projektianne, teljeten oven? Vai oletteko haluttomia 

hoitamaan loukkaantunutta? Clare tietää tarkalleen, mitä Minä tarkoitan, koska Minä olen 

harjoittanut häntä armeliaisuudessa ja kärsivällisyydessä. Monta kertaa hän on ollut kriittisessä 

vaiheessa viestissä, maalauksessa, laulussa, henkilökohtaisessa asiassa – ja Minä olen innoittanut 

Ezekieliä soittamaan apua. Kyllä, Minun Rakkaani. Minä olen tehnyt tämän tarkoituksellisesti.”  

” Minä katson sinun asennettasi ennen kuin sinä otat puhelimen käteesi, sen jälkeen, kun olet 

ottanut sen käteesi ja kun sinä tulet takaisin. Ja suurimman osan aikaa, sinä pärjäät hyvin. Tietäen, 

että se mitä sinä juuri teit, oli Minusta huolen pitäminen Minun tarpeissani. Ne ovat Minun 

testejäni nähdäkseni oletteko valmiita Taivaaseennostoon.”  

” Minä teen sen saman teidän kaikkien kanssa, rakkaat. Minä olen jatkuvasti testaamassa Minun 

Morsiantani, nähdäkseni tuleeko hän Minun vierelleni, kun Minä tarvitsen hänen lohdutustaan. 

Joko tällaisen kuin olen nyt tai toisena ahdingossa olevana henkilönä. Minä haluan nähdä Minun 

Morsiameni Minun Asioillani. Ja jos sielu on ahdingossa, Minä olen aivan heidän vierellään. Minä 

haluan teidän kaikkien reagoivan armeliaisuudella, vieraanvaraisuudella ja iloisesti sydämestänne. 

Se tuo Minulle suurimman lohdun.” 

 ” Kyllä, Minä olen onnellinen jokaisesta teistä, jotka tekevät mitä pitää tehdä, Minun 

toimeksiantonani. Mutta Minä myös tarkastan, missä sydämenne ja tärkeysjärjestyksenne on. 

Jätättekö te lempiprojektinne, jopa Minun antamani, tarjotaksenne lasillisen viileää vettä 

janoiselle lapselle?” 

” Kyllä, voisitte sanoa, että nämä ovat loppukokeet. Tutkielmat. Kokeet, että nähdään, opitteko 

oppiläksyt, joita opetettiin Veljellisen Rakkauden Yliopistossa Planeetta Maapallolla. Tämä on 

täsmälleen se, mitä Minä olen teidän kanssanne tekemässä. Tuletteko hylkäämään keskittymistä 

vaativan työnne, auttaaksenne toista, joka horjuu? Ollaksenne läsnä häissä tai hautajaisissa? 

Kuinka syvälle rukouksenne menevät?”  

( Clare ) Voi Herra, minä olen hirvittävä siinä juuri nyt.  

( Jeesus ) ” No niin, ainakin sinä tunnistat sen ja haluat muuttua.”  

( Clare ) Voi, rakkaat. Minä olen Isä Jumalan muotokuvan viimeisissä vaiheissa ja en voi kuvailla, 

kuinka hengetön siitä on tullut. Koska minä tein virheen, minun täytyi pyyhkiä pois pohjustukseen 

asti ja aloittaa uudelleen. Ja kun minun tietokoneeni levisi, se toi mukanaan pitkän junallisen… en 

sanoisi pitkä juna, sanoisin loppumattoman junallisen epämukavuuksia, vain pystyäkseni 
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lähettämään sähköpostia. Saati sitten käynnistääkseni äänitysohjelman – joka yhä pudistelee 

päätään, yrittäen saada selville, mitä minä tein sille laululle.  

( Jeesus ) ” Nämä ovat loppukokeet, Clare. Jokainen kokee huomattavan määrän ajatusten 

harhauttajia ja huolia, koska Minä saan selville, kuka tietää Minun sydämeni ja toimii sen mukaan 

– ja kuka ei tunne Minun sydäntäni. Ne, jotka tuntevat Minun sydämeni ja toimivat sen mukaan, 

tullaan ottamaan Taivaaseennostossa. Toiset, yhä turhautumisiin ja projekteihin hautautuneena 

projekteineen ja kantaen junallisen syyllisyyttä, ihmisistä ja tilanteista, joita he päättivät kohdella 

töykeästi ja hylätä… ”  

” No niin, on vähän aikaa jäljellä, rakkaat. Katukaa ja uudistukaa. Toteuttakaa Minun sydämeni 

toiveita ennen omianne.” 

” Tämä oppitunti liittyy Ylpeyteen. Kyllä, Ylpeys sanoo… `Se mitä minä olen tekemässä, on ollut 

Jumalan määräämää ja minä en jätä sitä, käsitelläkseni SINUN tilannettasi, josta SINÄ olet 

vastuussa omassa elämässäsi!` Toisin sanoen, `Mitä Jumala haluaa, on paljon tärkeämpää kuin 

sinun ahdinkosi ja hätäsi.` ”  

” Ei, Minä sanon teille. Se mitä Minä haluan, EI ole se mikä merkitsee tällaisina hetkinä. On aika 

sivuuttaa häiriötekijät ja on aika reagoida koko sydämellänne. Armeliaisuus ja Minun Henkeni 

kuiskaus tulevat auttamaan teitä käyttämään erottelukykyänne.”  

( Clare ) Voi, Herra. Pelkäänpä, että minä olen syyllinen tähän!  

( Jeesus ) ” Sinä pysähdyt auttamaan useammin kuin mitä et, koska sinä tiedät, miltä tuntuu, kun ei 

ole ketään muuta kenen puoleen kääntyä. Minä puhun heistä teidän joukossanne, joille on tullut 

tapa sivuuttaa toisten tarpeet, tyydyttääksenne omanne. Minä puhun niistä epätoivoisista 

tarvitsijoista, jotka ovat etsineet teidät. Minä toin heidät luoksenne testinä. Minä haluan nähdä 

Minun Rakkauteni teitä kohtaan toiminnassa, toisten päälle kaadettuna.”  

” Koska te ette varaa tunteja tullaksenne Minun täyttämiksi, teidän sydämenne on kylmä ja 

reagoimaton. Te ette voi antaa sitä, mitä teillä ei ole, joten te ohitatte heidät. Tai annatte heidät 

muiden hoidettavaksi. Minun lapseni. Taivaan standardit ovat hyvin erilaisia kuin teidän. Teidän 

täytyy oppia rakastamaan, kunnes sattuu.” 

( Clare ) Tässä vaiheessa, minun täytyi pitää tauko käynnistyäkseni uudelleen. Minä olin 

nukahtamassa kosketinsoittimen ääreen. Kävin myös WC:ssä ja siellä tunsin tarvetta aukaista 

”Rakkauskirjeitä Minun Morsiamelleni ” ja aukaisin siteeraukseen 1. Korinttolaiskirjeen 13:1-13…   

” Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä 

vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin 

kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, 

mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni 

köyhäin ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se 

minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä: rakkaus ei kadehdi, ei 

kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele 

kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, 

kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.  

Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto 

katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Muuta, kun tulee se mikä 
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täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, 

minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä 

lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista 

kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin 

minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta 

suurin niistä on rakkaus.”  

( Jeesus ) ” Jos te valmistaudutte Taivaaseennostoon kinaamalla toisten kristittyjen kanssa 

opinkappaleiden tulkinnoista, etsimällä johtavaa asemaa ja opetuksia, johtaen konferensseja ja 

puhuen niissä – kun samaan aikaan karskisti tuomitsette pienet, jotka eivät ole niin kyvykkäitä – te 

tulette kipeästi pettymään sinä Päivänä. He, jotka eivät olleet mitään maailman silmissä, tulevat 

ylösnousemaan. Ja te jäätte jäljelle oppimaan rakkautta, myötätuntoa, armoa ja alhaisimman 

sielun kunnioittamista – koska heidät on ostettu Minun Verelläni ja Minä asun heissä.”  

( Clare ) Rakkaat, jos minä puhujana täyttäisin konferenssisalin, mutta pitäisin yllä pilkkaa ja 

halveksintaa rampoja ja köyhiä kohtaan, jopa sivuuttaen heidät matkalla saarnaamaan… Millaiset 

palkkiot odottavat minua sinä päivänä? Eikö Herra sanonutkin, että veronkerääjät ja syntiset 

kulkisivat omahyväisten Fariseusten edellä Taivaaseen? 

Toisaalta, köyhä henkilö matkalla konferenssiin, näki kadulla olevan miehen ahdingon ja pysähtyi 

ostamaan hänelle hampurilaisen ja juoman – tietäen, että hän ei tulisi saamaan hyvää paikkaa 

konferenssissa pysähdyksen takia, mutta hän välitti enemmän sieluparasta. Mikä hänen palkkionsa 

tulee olemaan?   

Meillä todellakin on asiat ylösalaisin. Ja Herra on alkamassa kääntämään rakennuksia ylösalaisin ja 

tyhjentämään niitä, koska Hän haluaa puhtaan ja läheisen suhteen meistä jokaisen kanssa. Ei vain, 

että me kuuntelemme hienosti viriteltyä saarnaa ja ajattelisimme, että me olemme täyttäneet 

sapatin lain. 

Nämä ovat viestejä, joita Ezekiel ja minä olemme saaneet viikkoja ja juuri eilen jälleen. 

”Ja Hän sanoi minulle…  `Ihmislapsi, nouse jaloillesi, niin Minä puhuttelen sinua`. Niin minuun tuli 

henki, kun Hän puhui minulle, ja se nosti minut jaloilleni, ja minä kuulin Hänen puhuvan minulle. Ja 

Hän sanoi minulle: `Ihmislapsi, Minä lähetän sinut israelilaisten tykö, kapinallisten pakanain tykö, 

jotka ovat kapinoineet Minua vastaan; he ja heidän isänsä ovat luopuneet Minusta, hamaan tähän 

päivään asti. Nuo lapset, joilla on kovat kasvot ja paatuneet sydämet – niitten luokse Minä sinut 

lähetän, ja sinun on sanottava heille: Näin sanoo Herra, Herra.` ” Hesekiel 2:1-4. 

” Köyhät ja uskolliset ovat keskittyneet Herran kasvoihin, Hänen tarpeisiinsa, siihen mitä Hän 

tekee, kun rikkaat ovat täynnä halveksintaa ja ylenkatsetta.” 

( Clare ) Ja minun täytyy kysyä. Kuinka moni on yhä todella odottamassa sitä päivää? Kuinka moni 

on niin kiireisenä maailmassa, että he huudahtavat… `Minulla on talo ostettavana, avioliitto 

huolehdittavana ja uusi auto haettavana. Minulla ei ole aikaa tällaiseen profeetalliseen 

hölynpölyyn. Siitä ei kuitenkaan koskaan tule mitään!` Kuinka moni meistä reagoi heidän 

asenteisiinsa hiljaisella rukouksella?  
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Vai ajattelemmeko me sydämissämme… `No niin, hän on oikeassa; mitään ei ole vielä tapahtunut,` 

Ja viimeisin Herran Ehtoollinen- viesti oli opetuslasten jalkojen pesemisestä esimerkkinä, että 

meidän myös pitäisi alentua palvelemaan muita. Lyhyesti, kaikki viestit olivat johdonmukaisia sen 

kanssa, mitä Herra puhui minulle. Ja siinä vaiheessa minä käännyin Herran puoleen ja minä kysyin 

Häneltä, oliko hänellä jotakin lisättävää. Ja Hän sanoi… 

( Jeesus ) ” Katso, kuten palvelijoiden silmät etsivät mestarinsa kättä, ja kuten palvelijattaren 

silmät etsivät emäntänsä kättä, niin meidän silmämme etsivät Herraa meidän Jumalaamme.”  

” Todellakin, tämä on se, mitä Minä haluan teidän olevan tekemässä hetkestä hetkeen. Juuri nyt, 

ei ole tarpeeksi rukoilua estämässä katastrofeja. Minä tarvitsen enemmän rukousta teiltä, Minun 

rakkaat. Minä tarvitsen syvempiä ja keskittyneempiä rukouksia. Ja tietenkin, jokainen uhraus, 

jonka te voitte tarjota Minulle, kantaa lastin armoja suihkutettavaksi Taivaasta, ei vain teidän 

tarpeitanne varten, vaan toisten tarpeita varten.”  

” Ajat ovat rentoutumassa, me olemme yhä vaaravyöhykkeellä ja monet ovat lopen uupuneita 

paastoamisesta ja rukoilemisesta. Mutta Minä sanon teille, mikään mitä te olette uhranneet 

Minulle, ei ole ollut turhaan. Kun te olette lopen uupuneita, älkää pakottako itseänne eteenpäin. 

Pikemminkin, levätkää ja elpykää. Sitten Minä nostan teidät jälleen, erityisesti ehtoollisen kautta, 

niin että te voitte aloittaa uudelleen ponnistuksenne.”  

” Mutta älkää tehkö sitä virhettä, että ajattelette olevanne kuolemattomia ja voittamattomia. Te, 

myös, tarvitsette lepoa. Sen levon aikana, etsikää Minua. Etsikää Rhema ohjelauseita, viestejä,  

Pyhistä Kirjoituksista tai nettisivulta (Kaikki linkit englanninkielisille sivuille ovat videon alla). 

Pitäkää huomionne keskittyneenä Minuun. Älkää langetko ajan tuhlaamiseen viihteeseen, vaikka 

muutama viaton tauko tulee auttamaan teitä saamaan näkökulmanne takaisin.” 

” Mutta ennen kaikkea rukoilkaa kaikesta sydämestänne, että uhkaavat tapahtumat tullaan 

kiertämään ja ihmisten sydämet tulevat kääntymään Minun puoleeni. Tämä on Minun valitukseni. 

Jopa Minun Morsiameni ovat tulleet tunteettomiksi Minun kyynelilleni ja hädälleni. He ovat 

irrottaneet katseensa Mestarinsa kädestä aikana, jolloin Hänellä on suuri tarve heille.”  

” Pyydän, Rakkaat. Minä tarvitsen teidän huomiotanne, teidän rukouksianne ja teidän 

rakkauttanne. Näytättepä te rakkauttanne pienille tarvitsijoille tai kieltäytymällä 

hemmottelemasta ruokahaluanne – mitä ikinä te teettekin Minua varten, Minä pidän sitä 

häälahjana, merkkinä rakkaudestanne Sulhaseenne. Ja Minä arvostan sitä syvästi.”  

” Siispä, Minä pyydän teitä, rakkaat. Nöyrtykää. Tutkikaa tapojanne ja asenteitanne. Katukaa 

kaikkia vääriä tekojanne enkelien nähdessä. Lähtekää tavoistanne ja menkää toisia varten. Ja 

ennen kaikkea, pehmittäkää sydämenne, kun pidätte katseenne vakaasti Minun käsissäni, niin että 

te voitte täyttää Minun toiveeni.” 

” Sitten teidät tullaan ottamaan Taivaaseennostossa, koska te olette tehneet minuutti-minuutilta 

tärkeysjärjestyksenne samaksi Minun kanssani. Tämä tekee teistä Minun suuresti rakastamia ja 

Minä valmistelen paikan teille Minun Hääjuhlassani. Tehkää nämä asiat ja te tulette kuulemaan… 

`Hyvin tehty, Minun hyvä ja uskollinen Palvelijani. Mene Mestarisi iloon.` ” 
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700. Jeesus sanoo… Rukoilkaa Presidentti Trumpin puolesta... 

Rukous on ratkaiseva Tekijä, että hän selviää hengissä 

 
DONALD TRUMP VAARASSA… RUKOILKAA, ETTÄ HÄN SÄILYY HENGISSÄ MATKASTAAN ENGLANTIIN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Toukokuuta, 2019. 

( Clare ) Herra Jeesus, kiitos Sinulle Sinun varoituksistasi ja siitä, että annat meille uusia 

mahdollisuuksia todistaa rakkauttamme Sinulle. Rakas Herra, minä en ole rakastanut Sinua kaikella 

mielelläni, koska se on vaellellut. Auta meitä pitämään katseemme Sinun kädessäsi, Herra, ja 

liikkumaan, kun sinä sanot, liikkukaa. Amen. 

Sydänasukkaat, me olemme taas siinä pisteessä. Minä toivon, että te olette toipuneet hieman, 

koska meidän todella täytyy kastella Presidentti Trump läpimäräksi rukouksillamme. Hän menee 

Englantiin perjantaina (3.Toukokuuta, 2019) tapaamaan kuningatarta (Se on salamyhkäinen 

matka, jota yleisö ei tiedä). Rakkaat, pyydän, rukoilkaa ja paastotkaa. Jos yritykset ottaa hänen 

henkensä onnistuvat, 3.maailmansota tulee tapahtumaan hyvin pian sen jälkeen. Ja tietenkin, 

Taivaaseennosto tulee tapahtumaan kaaoksen keskellä.   

Pyydän, perheet. Kaikkialla maailmassa. Tämä ei ole kansallinen vaara. Tämä tarkoittaa 

Maapallolla rauhan loppua ja miljoonia tulee kuolemaan joka maassa. Siispä, pyydän, harkitkaa 

tätä jonakin, jota vastaan meidän täytyy rukoilla. Ei väliä, mihin kansakuntaan me olemme 

syntyneet, me olemme silti Taivaan kansalaisia. Siis, kaikki mikä sattuu Maapallolla, kuuluu meille 

myöskin.  

Minä olen tehnyt johtopäätöksen, että on aika musiikille, ja on aika taiteelle – ja on aika 

rukoukselle. Ja rukous tulee aina ensin. Erityisesti kansallisissa hätätiloissa. Loppujen lopuksi, mitä 

hyötyä laulusta tai maalauksesta on, jos maailma räjähtää huomenna? Kuinka monia se voisi 

mahdollisesti koskettaa?  

Siispä, minä pyydän heitä, jotka rakastavat Jeesustaan, suojaamaan Presidenttiämme tänä aikana, 

kun hän on hyvin suuressa vaarassa. Rakkaat, meidän Presidenttimme on elossa juuri nyt, koska 

ME rukoilimme. Hän on virassa juuri nyt, koska ME rukoilimme. Ja tulee jatkamaan 

kansakunnassamme olevan pahan linnoituksen tuhoamista, koska ME rukoilimme.   

Herra, mitä sanottavaa Sinulla on?  

( Jeesus ) ” Clare, on välttämätöntä, että jokainen rukoilee. Minä kerron teille tämän verran: juoni 

on erittäin yksityiskohtainen ja monitahoinen. Ja jos yksi asia ei toimi, hänet juonitaan toiseen 

yritykseen – ja toiseen ja toiseen. He eivät aio päästää häntä elävänä pois, jos se on lainkaan 

mahdollista.   

” Mutta he ovat ihmisiä ja Minä olen Jumala. Ja jos tarpeeksi rukouksia ja paastoamisia lähtee ylös, 

hän tulee selviämään matkasta hengissä. Lukemattomia yrityksiä tullaan tekemään myöskin, kun 

hän on ilmassa. He eivät ota mitään riskejä, että hän olisi hengissä vielä yhdenkin päivän.”  

” Rukoilkaa yliluonnollista suojausta. Rukoilkaa Salaisen Palvelun agenttien puolesta, että he 

vastaanottaisivat ohjeita Pyhältä Hengeltä. Rukoilkaa, että he olisivat herkkiä ja erityisesti 

valmistautuneita yritysten sarjaan, jotka aiheuttavat kaaosta ja saavat heidät menettämään 



 
263 

 

otteensa. He ovat hyvin harjaantuneita – mutta tämä matka verottaa heidän kykyjään selvitä 

hengissä.”  

” Rukoilu on ratkaiseva tekijä hänen henkiin jäämisessään.”  

( Clare ) Herra, saanko minä lisätä jotakin?  

( Jeesus ) ” Kyllä sinä saat, rakas.” 

( Clare ) Rukoilkaamme myös ja pyytäkäämme Äiti Mariaa kietomaan hänet viittaan, niin että 

mitään vahinkoa ei tule hänelle. Tai hänen vaimolleen, jos hän on siellä. 

( Jeesus ) ” Minun Rakkaani, ei ole mitään taikauskoista pyytää Minun äitiäni rukoilemaan 

kanssanne. Itse asiassa, se on Marian moninkertaistaja. Kun hän rukoilee teidän kanssanne, teidän 

anomuksenne esitetään Minun Isälleni suunnattoman siunauksen kera. Niille teistä, jotka 

ymmärtävät Pyhiä Kirjoituksia ja ovat tarpeeksi nöyriä pyytämään hänen esirukoustaan. Heille 

suuri suosio lisätään heidän rukouksiinsa.” 

” Jonakin päivänä, pian, ihmiset ympäri maailman tulevat tietämään hänen esirukouksensa voiman 

ja he lakkaavat herjaamasta häntä.”  

( Clare ) Herra, minä muistan Kim Clementin profetian. Minä etsin sen ja minä todella haluan jakaa 

sen tässä…  

(Profetia Kim Clementin kautta) ” Tulee presidentti. Hän tulee olemaan ehdottomasti ilman 

pelkoa. Hän tulee olemaan ratkaiseva. Keskellä Amerikan entisöintiä. Kun Entisöinnin alku alkaa, 

nainen tulee nousemaan. Nainen, joka on vahva uskossa. Hyveellinen. Kaunissilmäinen, hänen 

silmänsä ovat pyöreät ja suuret. ”Minä olen kruunannut hänet”, sanoo Herra, ” kuten Minä 

kruunasin Esterin.”  

” Ja ihmiset tulevat ottamaan hänet vastaan, sillä hänellä tulee olemaan iloisuuden öljyä kipuihin 

ja valitukseen, joita tapahtuu. Ja hän tulee kaatamaan öljyä. Nainen tulee kaatamaan öljyä tämän 

kansakunnan päälle.” 

” Ja Jumala sanoo, Parantuminen tulee alkamaan ja sitten se etenee nopeasti. Koulut tulevat 

olemaan vapaita potentiaalisista vahingoista ja vaaroista: ampumisista, murhista, 

huumeriippuvuuksista. Kartellit tulevat pelkäämään naista – Jumalan voitelemaa naista, naista, 

joka on laitettu sivuun.”. ”Ja Jumala sanoo, ”He tulevat sanomaan… Me vihasimme häntä, mutta 

nyt me rakastamme häntä.”   

” Sillä hän tulee ottamaan parantamisen öljyn ja kaatamaan sitä vasemmalla olevien haavojen 

päälle, oikealla olevien haavojen päälle ja uuden, ilmestyvän puolueen haavojen päälle. Siksi 

parantaminen, joka on välttämätöntä tälle kansakunnalle, tulee presidenttikauden puolen välin 

aikaan. Nainen tulee ja Jumala sanoi, että on öljyä, joka tullaan kaatamaan kansakunnan päälle ja 

he yhtäkkiä tulevat tuntemaan parannuksen.” 

” Ja he tulevat sanomaan, ”Minun sieluni on hyvin”, sillä Amerikan sielu on ollut korruptoitunutta; 

tämän kansakunnan sielu on korruptoitunut katkeruudella ja vihalla. Ja Jumala sanoi, ”Nainen 

tulee sanomaan… Ei enää katkeruutta, ei enää vihaa, ei enää erillisyyttä.” Ja nainen tulee 

kaatamaan öljyä Herran Itsensä Hengestä.” (Profetian Loppu). 

( Clare ) Herra, haluaisitko Sinä kommentoida tätä? 
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( Jeesus ) ” Kenet Minä olen kruunannut, Clare?”  

( Clare ) Meidän Naisemme, Äiti Marian.  

( Jeesus ) ” Ketä ovat Evankeliset yhteisöt vihanneet?”  

( Clare ) Meidän Naistamme, Sinun Äitiäsi. 

( Jeesus ) ” Ja kuka on koskettanut sinua ilolla ja iloisuudella äärimmäisen kivun hetkinä?”  

( Clare ) Sinä olet, Herra. Mutta myös, äitisi on.  

( Jeesus ) ” Ja siinä on sinulle vastaus. Mutta älkää lopettako rukoilemista, sillä asioita tulee ilmi 

ennen sitä päivää. Ravistelu ja herätys. Ja Minä en toivo kenenkään menehtyvän, mutta he, jotka 

ovat kieltäytyneet sovittelemasta Minun kanssani ja ovat vakavassa vaarassa.”  

” Se, mitä Minä rakastan tässä Kanavassa, on että te kaikki olette niin reagoivia. Vaikka te olette 

väsyneitä, silti te nousette rukoilemaan ja esirukoilemaan, koska Minä olen kutsunut teitä ja te 

olette vastanneet Minulle, ”Puhu Herra, Sinun Palvelijasi kuuntelee”. Ja joukossanne on todellisia 

pyhimyksiä tällä Maapallolla. Ja teidän rukouksenne valtaavat Suuren Todistajien Pilven ja enkelien 

sydämet Taivaassa. Älkää koskaan epäilkö sitä: teidän rukouksenne ovat kääntäneet monen 

taistelun kulun ja pelastaneet heidät, jotka ennen vaikuttivat pelastuskelvottomilta.”  

” Olkaa rohkaistuja, Sydänasukkaat. Minä rakastan teitä syvästi ja lasken teidän varaanne niin 

hyvin monessa asiassa. Rukous ja lohdutus. Suuresti Minä teitä rakastan. Nouskaa tilanteen 

tasalle. Nukkujat nouskaa. Minä annan teille toisen tilaisuuden rikkoa sydäntenne taskumatit, 

pelastaaksenne kansakuntanne ja tullaksenne lasketuiksi valittujen joukkoon.” 

3. Toukokuuta, 2019 – Uusi päivitys… Presidentti Trump on Englannissa 

Clare aloitti… Minä haluan antaa teille päivityksen siihen mitä on tapahtumassa. Ja tämä on 

meidän lähteeltämme.  

Minulle on meidän lähteemme raportoinut, että Presidentti Trump on lähtenyt Yhdysvalloista 

johonkin aikaan klo 9 illalla ja klo 4 aamuyöstä välisenä aikana Lontooseen. Kaikki te olitte 

rukoilemassa. On raportoitu, että hänellä on ollut salainen tapaaminen kuningattaren kanssa. Ja 

että hän sulkee Yhdysvaltain Keskuspankin oven ja tulee pian vaihtamaan dollarin valtion 

velkasitoumuksiin.   

Herran mukaan tulee olemaan useita yrityksiä. Pysykää valppaina ja rukoilkaa. 

Minulle kerrottiin myös, että suuri määrä ihmisiä on pidätetty. Paljon enemmän. Paljon enemmän, 

kuin mistä me tiedämme. Ja pian myös hieman näkyvämmällä paikalla olevat tullaan pidättämään. 

Muistakaamme rukoilla heidän sielujensa puolesta. Jotkut heistä ovat olleet osallisina 

Saatanallisissa Rituaalisissa Hyväksikäytöissä ja heille tullaan antamaan kuolemantuomio.  

Jatkakaa hyvää työtä, rukoussoturit. Ja minä halusin julkaista tämän, koska joku oli maininnut 

minulle, että Kuningattaren kanssa oli sovittu tapaaminen 3. kesäkuuta. Ja he ajattelivat, että ehkä 

minä tai meidän lähteemme oli tehnyt virheen. Ei. Tämä oli salainen tapaaminen, josta kukaan 

muu ei tiennyt.   

Herra, onko mitään, mitä Sinä haluaisit lisätä?  
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Jeesus aloitti… ” Minun kallisarvoiset, kallisarvoiset Ihmiseni. Te olette jälleen keskeyttäneet 

juonen tappaa Presidenttinne. Pyydän, uskokaa Minua, kun kerron teille, että Sydänasukkaiden 

yhteisön rukoukset ovat voimakkaita ja liikuttavat Minun Isäni Sydäntä.” 

” Jatkakaa rukoilemista. Taistelu ei ole vielä ohi, mutta teidän rukouksenne ovat saaneet aikaan 

huomattavan myötävaikutuksen asioiden kulun kääntämisessä ja ne aina tekevät. Siispä, pyydän, 

pysykää rukoilu asemissanne läpi sunnuntain.”  

” Minä olen teidän kanssanne Sydänasukkaat. En olisi missään muualla mieluummin kuin Minun 

Sydämessäni, asuen teidän kaikkien kanssanne. Minä tiedän, että asiat ovat olleet vaikeita, mutta 

manifestoituva hedelmä on huomattava ja suurimerkityksellinen koko maailmalle. ” 


