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701. Äiti Maria sanoo… Ne, jotka ovat halukkaita menettämään  

Henkensä Valtakunnan vuoksi, tulevat löytämään sen 

 
NE, JOTKA OVAT HALUKKAITA MENETTÄMÄÄN HENKENSÄ VALTAKUNNAN VUOKSI, TULEVAT 

LÖYTÄMÄÄN SEN  

Äiti Marian sanoja Sisar Clarelle, 5. Toukokuuta, 2019. 

Clare aloitti… Kiitos sinulle, Herra Jeesus, ihanasta kevätajan ilosta, jota Sinä tuot meille. Minulla 

on joitakin ihmeellisiä asioita jaettavana teidän kanssanne, Perhe. Erityisesti niille teistä, jotka ovat 

halunneet vetäytyä rukoukseen, eikä olla osa maailmaa enää. Vaan rukoilemassa maailman 

PUOLESTA.  
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Kun me elämme eristäytynyttä elämäntyyliä ja rukoilemme, me olemme kaiken elämän 

keskuksessa. Me voimme kurkottaa ja tarttua pyörän pinnoihin keskuksesta käsin ja pyörä on se, 

mikä kääntää maailmaa. Ja pyörän pinnat ovat yksittäisiä palvelijoita ja töitä, mitä ihmiset tekevät. 

Ja kun te olette keskuksessa, te itse asiassa olette siinä pisteessä, jossa te voitte rukoilla kaikkien 

niiden asioiden puolesta. Se on hyvin jännittävää esirukoilemisen elämää. 

Sitten Äiti Maria alkoi puhumaan… ” Minulla on monia sieluja teitä varten. Monia elämäntehtäviä. 

Kun teidän rakenteenne tulee kiinteämmäksi, kun luut tulevat kiinteiksi ja te olette kykeneviä 

kantamaan painon, minä tulen lähettämään teille sieluja. Monet sielut, minun tyttäreni, ovat 

tämän ohjeen ja rakenteen tarpeessa. Monet etsivät ELÄMISEN ARVOISTA ELÄMÄÄ. 

Tarkoituksellista, päämäärällistä elämää, totuudessa, kestäen läpi ikuisuuden. Rakenne on niin 

hyvin tärkeää teille kyetäksenne seisomaan. Teidän ei tule olla hyytelömäisiä meduusoita.”  

( Clare ) Tässä hän käyttää ilmausta, joka on hyvin tuttu minulle. 

( Maria ) ” Minä toivon, että minulla on armeija omistautuneita ASEISTETTUJA RITAREITA.”  

( Clare ) Ja aseet ovat rukoileminen ja paastoaminen kaikenlaisten hyvin tekojen kera.  

( Maria ) ” Esirukoilijoitten armeija. Ei monia. Kantaen minun Pyhää Rakkauden Lippuani, marssien 

läpi  

vihan ja Jumalan tahdon vastustuksen maailman.”   

( Clare ) Minä näin hengessä armeijan kantamassa Pyhän Ristin lippua. Sitten hän sanoi, ”ei 

monia”, minä ajattelin Gideonin 300. Heidät valittiin tuhansista, koska he joivat vettä joesta tietyllä 

tavalla. Merkinnät Tuomarien Kirjan seitsemännessä luvussa sanovat… ”Herra ei halunnut 

monilukuista joukkoa vaan luotettavia sotilaista. Ne, jotka joivat käsistään, olivat varuillaan, seisien 

valmiina vastustamaan hyökkäystä, kun taas toiset olivat huolettomia ja epäluotettavia ja pelkurit 

oli jo kitketty pois joukosta.” Ja Tuomarien Kirjan kuudes luku käsittelee kokonaan Gideonin 

kutsumusta, hän sanoi… ” Pyydän Herra, minkä avulla minä pelastan Israelin? Katsohan, minun 

perheeni on heikoin Manassessa ja minä olin vähäpätöisin isäni talossa.”  

( Maria ) ” Eivät kaikki tule olemaan valmiita menettämään henkeään Valtakunnan puolesta.”  

( Clare ) Sitten hän alkoi osoittamaan meitä kaikkia…  

( Maria ) ” Minun lapseni, ne teistä, jotka voisivat menettää henkensä Minun Poikani 

Valtakunnalle, minä kerron teille todella, te tulette löytämään sen. Ne teistä, jotka eivät 

menettäisi, tulevat menettämään jopa sen vähänkin, mikä teillä on. Sillä niille, joilla on, lisää 

annetaan. Ja ne, joilla ei ole, jopa se vähä tullaan teiltä pois ottamaan.”  

” Älkää ihmetelkö tätä sanontaa, sillä hän, jolle annettiin kymmenen talenttia rahaa ja joka tuotti 

sillä kymmenen lisää, hänelle annettiin lisää. Mutta hänelle, joka hautasi yhden eikä tuottanut 

yhtään lisää, hänet vietiin ulos ja piestiin perusteellisesti.”  

” Minun lapseni, teitä tullaan pitämään vastuullisina siitä, mitä Jumala on antanut teille: teidän 

elämän henkäyksenne, teidän aikanne Maapallolla, teidän kykynne. Jos te ette yritä parastanne, 

teitä tullaan pitämään vastuullisina. Minun lapseni, ei puolen välin mittauksia, pyydän. Antakaa 

parastanne. Minun Pokani antoi kaikkensa. Te olette sen velkaa Hänelle. Älkää pantatko parhaita 

ponnistelujanne.” 
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” Tämän minä sanon teille, en saattaaksenne teitä häpeään, vaan kutsuaksenne teidät tilille nyt, 

kun vielä on aikaa katua ja elää kristitty nimen arvoista elämää ja täysien Taivaan lupausten 

arvoista.”  

” Jos te olette laiskoja, te tulette viettämään paljon aikaa Kiirastulen liekeissä, tehden siellä sitä, 

mitä teidän olisi pitänyt tehdä täällä. Vakava mahdollisuus on asetettu teidän eteenne. Se vaatii 

teiltä vakavaa reagointia. (Linkki englanninkielisiin lisäpaljastuksiin koskien puhdistuksen tulia, on 

youtube videon alla). 

” Niille teistä, jotka ottavat nämä minun sanani äärimmäisellä vakavuudella, minä tulen olemaan 

vierellänne ja koko Taivas tulee olemaan teidän apunanne ja seurananne. Mitä enemmän te 

pyritte täydellisyyteen, sitä enemmän Taivaallinen Isäntä tulee suojelemaan ja avustamaan teitä. 

Minä kerron teille juhlallisesti, ei yksikään vuodatetun kärsimyksen pisara, ei yksikään 

yliluonnollinen ponnistus tule tapahtumaan huomaamatta.   

” Saatanan juoni on aliarvioida teidän hyviä töitänne sanomalla, että ne ovat liian pieniä. Mikään, 

minun lapseni, ei ole liian pientä. Kaikki tullaan palkitsemaan. Minä pyydän teitä, yrittäkää 

parhaanne. Minä en tule pettämään teitä seurauksissa, jotka seuraavat.”  

( Clare ) Ja tiedättekö? Kun minä pidätin parhaani Herralta, henkilökohtaisen edun vuoksi, ne asiat, 

jotka minä saavutin, ovat juuri niitä asioita, jotka minä tulen täysin menettämään kuolemassa. 

Mutta, kun minä jätän sen henkilökohtaisen hyödyn, paastouhrauksena Herralle, se tulee 

kantamaan hedelmää, joka tulee viemään minut eteenpäin Taivaaseen. 

Sitten minä näin Äiti Marian pukeutuneena maalaisnaisen asuun, kädessään vakallinen 

saksanpähkinöitä käsissään. Hän kaatoi saksanpähkinät pöydälle, joka oli laitettu minun eteeni. 

Tämä oli niin merkillinen näky, kuitenkin vaistonvaraisesti tiesin, että hän havainnollisti 

elämäntehtäviä minulle. Toisin sanoen, ihmisiä, jotka on kutsuttu tämänkaltaiseen elämään. Minä 

tulin jopa vakuuttuneemmaksi, kun hän salli minun nähdä, että jokaisessa pähkinän kuoressa oli 

kallisarvoinen timantti. Sitten hän aloitti listaamaan sanoja minulle, sanoja, jotka olivat tuttuja 

minulle. 

( Maria ) ” Ulkokuori, tavallinen, köyhä, karkea, pelkistetty, ei mitenkään erityinen tai 

epätavallinen, arkinen, yksinkertaisesti puettu, yksinkertainen, nöyrä. Kaikki nämä asiat ja 

enemmän ovat sitä, mitä me haluamme teidän olevan. Ei mitään, ei mitään vetämässä huomiota 

sinuun, että olisit erityinen.” 

( Clare ) Kun minä katsoin pöytää, jossa saksanpähkinät olivat, minä näin että se oli hyvin 

karkeatekoisessa huoneessa, erämaassa. Kun minä katselin, pikku timantit syttyivät valoisaan 

tuleen, ilmestyivät pähkinän kuorista ja lähtivät eri suuntiin.  

Meidän Äiti Mariamme otti minua kädestä seuraamaan yhtä ja se meni metsään, kohti 

kallisarvoista paikkaa, johon me suunnittelimme rakentavamme erakkoluolan Turvapaikkaan. 

Sitten hän aloitti puhumaan uudelleen… 

 ( Maria ) ” Ne ovat elämäntehtäviä. Sieluja, jotka rakastavat rukoilla. Sieluja, jotka minä luotan 

sinulle. Pian, hyvin pian, elämissänne tulee olemaan paljon jännitystä. Minä tulen opettamaan 

sinua, kuinka palvella heitä. Älä huolehdi, minä en antaisi heitä sinulle ilman armoa ohjata ja 

palvella heitä. Jokainen lapsi tulee ohjeiden Taivaan erikoisavun kera.”  
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( Clare ) Mietiskelyn taustalla, Isä oli sanomassa… ” Meidän ei tule painaa päitämme alas ja 

kyyristellä pelosta.” Se todellakin kuvasi sitä mitä minä tunsin, kun Maria sanoi tämän. 

Meidän Äitimme otti timantin saksanpähkinän kuoresta ja piteli sitä minun edessäni. Se kimmelsi 

hänen sormissaan, kun hän jatkoi…   

( Maria ) ” Jokainen on niin erilainen, erityinen, ainutlaatuinen. Ei ole kahta samanlaista timanttia. 

Voi, kuinka ihana on Sinun asumispaikkasi, oi Herra, minun Jumalani. Kuinka erityislaatuisia ovat 

Sinun neitsytsielusi, jotka on kutsuttu rakastamaan ja palvelemaan Sinua. Minä ylistän Sinua, Isä, 

sillä Sinä olet kätkenyt nämä asiat ylhäisiltä ja mahtavilta, ja antanut ne hengessä alhaisille ja 

köyhille. Jatkakaa olemista hengessä alhaisia. Minä tulen lähettämään sinulle puhtaita jalokiviä 

rakentaaksesi tätä yhteisöä.”  

( Clare ) Rakkain Äiti, minä luotan itseni sinulle. Jopa tänään minä huomasin, että minun täytyy 

vartioida vakavasti minun sieluani, koska minä pystyin tuntemaan minun ajatukseni ajelehtivan 

väärään suuntaan, päinvastoin kuin tämä tavallisuus, mitä sinä opetat minulle. Minä tunnen 

kaikkein eniten kotoiseksi tämän ja se on kaikkein eniten sopeutunut tähän elämän tilaan, tähän 

elämän sääntöön. Kuitenkin sitä on niin hyvin vaikeaa suojella.  

( Maria ) ” Minä en tule pettämään sinua tässä; vain luota minuun. Minä tulen näyttämään sinulle, 

mitä tehdä. Älä huolehdi, se tulee olemaan hyvin kaunista. Vain luota minuun. Se on kaikki, mitä 

minä sinulta vaadin.” 

 

 

702. Jeesus sanoo…  

Minä myönnän teille 5 Vuotta lisää koskettaa Muita Minun puolestani… 

 
MINÄ MYÖNNÄN TEILLE 5 VUOTTA LISÄÄ KOSKETTAA MUITA MINUN PUOLESTANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Toukokuuta, 2019. 

( Clare ) Kiitos Herra, Sinun suunnattomasta Armostasi. Mutta tuleeko kukaan uskomaan sitä?   

Kallisarvoinen perhe, Herra on antanut minulle uutisia. Jotkut teistä tulevat kivittämään minut 

tästä hyvästä. Kuten te teitte kolme vuotta sitten, kun minä sanoin, että meillä on kolme vuotta 

lisää ennen Taivaaseennostoa; toiset tulevat lähtemään Kanavalta. Mutta minä en tee 

kompromissia kenenkään ihmisen vuoksi. Se, mitä minä tulen kertomaan teille, teille on 

vahvistettu uudelleen ja uudelleen. Tänä aikana, Herra tulee linkoamaan meidät uuteen, 

henkilökohtaiseen elämämme kevätaikaan. 

Jeesus aloitti… ”Minä olen antanut teille tämän ajan, koska te rukoilitte ja olette työskennelleet 

lahjoillanne, jotka Minä olen antanut teille. Minä olen nähnyt teidän kyyneleenne ja kuullut teidän 

vetoomuksenne rakkaiden puolesta. Minä olen nähnyt Minun Ihmisteni nousevan hallintoa 

vastaan ja uhmaavan vihollisen suunnitelmaa.”  

” Minä olen nähnyt teidän kaikkien kamppailunne läpimurtoineen ja Minä olen läpimurtojen 

Jumala. Ja ne ovat tulossa. Yllättävät etenemiset lahjojenne kanssa. Kellumisesta purjehtimiseen. 

Uuden voitonlaulun laulamisen. Moni teistä on kuluttanut itsensä loppuun ponnisteluissa 



 
8 

 

lahjojenne kanssa. Minä sanon teille… tulkaa armon myötävirtaan, missä Minä tulen kantamaan 

teitä vaivattomasti uuteen kyvykkyyteen, uuteen kykyyn hallita asiat, joiden kanssa te olette 

kamppailleet.”  

” Monilla teistä tulee olemaan läpimurtoja suhteessanne Minuun. Te tulette jättämään Maailman 

taaksenne ja omaksumaan Minut hiljaisuudessa, erämaassa. Äiti Clare ei ole ainoa, joka 

valmistelee rukous yhteisöjä. Voitelun aalto on tulossa teidän päällenne, joka aiheuttaa sellaista 

tyytymättömyyttä maailman kanssa, että te viimein tulette irtautumaan siitä. Minä tulen 

antamaan teille rohkeutta nähdä selvästi, mitä teidän tulee tehdä ja käydä se sitten läpi.”  

” Kyllä, te olette kärsineet paljon, Minun rakkaat. Mutta sen kantapäillä tulevat läpimurrot ja 

Minun suloisen Läsnäoloni tyytyväisyys. Te olette oppimassa ja oppineet, että syvä ilo ja 

tyytyväisyys tulevat vain Minulta. Siispä, Minä olen mukananne tällä matkalla pyhyyteen, 

tarjoamalla kaiken sen, mitä te tarvitsette elää rukouksen ja uhrauksen elämää, kunnioittaen 

kaikkia Minun syvimpiä toiveitani. Kyllä, Minä kerron teille, te tulette menemään uudelleen 

kukoistuksen aikaan, jossa on mahdollisuuksia rakastaa ja palvella Minua, suuremmalla voitelulla 

ja suuremmalla voimalla. Todella, Minä palkitsen Minun palvelijani, jotka antavat itsestään niin 

paljon, tuodakseen Minun Valtakuntani Maapallolle.”  

( Clare ) Ja se oli Hänen ensimmäisen viestinsä loppu. Ja tässä on toinen…  

On hyvin todellinen syy sille, miksi Herra haluaa meidän perustavan jotain, jonka me olemme 

nimenneet Minun Pyhän Sydämeni Pakopaikaksi. Tämä vuoristo kiinteistö, jossa on kaksi 

erakkoasumusta ja kappeli. Siellä on paljon työtä tehtävänä. Me olemme olleet pois sieltä 20 

vuotta. Eläimet, tuuli ja ilkivallan tekijät ovat tehneet sotkun! Mutta me olemme sen kimpussa, 

siivoamassa sitä.  

Rakkaat, Herra on ilmoittanut, että meillä on 5 vuotta lisää ennen Taivaaseennostoa. Hän sanoi 

tämän ilman ehtoja, mutta minä uskon, että on tärkeää, että me olemme Meidän Isämme työssä, 

että tämä olisi voimassa. 

Minä en tule olettamaan ja julistamaan, että tämä olisi millään tavalla riippuvainen meistä. Kaikki, 

mitä Hän sanoi, on, että meillä on viisi vuotta lisää. Ja minä voin nähdä, että jos on suuri Jumalan 

liike tässä kansakunnassa ja ympäri maailmaa, esirukoilijoita vuoristossa paastoamassa ja 

rukoilemassa, sillä tulee olemaan valtava, valtava vaikutus positiivisesti voimistamaan tätä liikettä.  

Siinä aikakehyksessä, Hän haluaa perustaa rukoilu yhteisön vuoristoon. Meidän vihollisemme ovat 

jo yrittäneet estää sen, mutta peruslinja on, että kun Jeesus avaa oven, kukaan muu ei voi sulkea 

sitä. Amen. Minä tulin Hänen luokseen tänä aamuna kaikenlaisten huolien kera, koska tämä on 

valtava yritys. Herra, pyydän, pidä minua tiukasti, äläkä koskaan päästä irti! Pyydän, Herra, pitele 

minua tiukasti. Minä tulen Sinun luoksesi pelossa ja vapisten. 

( Jeesus ) ” Me olemme tässä yhdessä, rakas. Minä en ole jättänyt sinua avuttomaksi tai 

yksinäiseksi. Minä olen huolestunut sinusta levottomasti, suuresti kaivaten. Minä olen hyvin 

tietoinen sinun lukuisista peloistasi, koskien erityisesti itseäsi ja ylpeyttäsi. Mutta Minä olen tässä 

kertoakseni sinulle, että sinä olet aivan maalissa, eikä yhtään minuuttia liian aikaisin. Me 

aloitamme työn, joka saadaan loppuun kesän loppuun mennessä. Lisää ja lisää tulee haluamaan 

tulla ja sinun täytyy olla hyvin, hyvin valikoiva. Me tulemme auttamaan sinua.”  
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( Clare ) Joosef, rukoile meidän puolestamme. Minä sain Rhema viestin pyytää esirukousta 

Joosefilta. Siispä… Hän oli vastuussa Marian huolehtimisesta. Hänen ruokkimisestaan ja 

suojelemisestaan. Hän on ihana, ihana sielu. Hyvin, hyvin hiljainen. AIVAN taka-alalla. Täytyy 

todella kiinnittää huomiota, että tuntee hänen läsnäolonsa. Ja NIIN ystävällinen. Ja niin hellä. Vain 

uskomattoman hellä. Taivaan pyhimykset, pyydän, auttakaa minua tekemään se mikä on oikein, 

kun sitä tarvitaan. 

( Jeesus ) ” He ovat samalla aaltopituudella sinun kanssasi, Clare. Millään muotoa sinä et ole yksin 

tässä yrityksessä.” 

( Clare ) Pitele minua, Herra. Minä tunnen itseni niin epävarmaksi!  

( Jeesus ) ” Pyydän, älä ole peloissasi. Pyydän, älä itke. Tämä on Minun tahtoni ja Minä teen sen 

sinun kauttasi, Minun hyvin alhainen ja häilyvä instrumenttini.”  

( Clare ) Minä ansaitsin sen, Herra. 

( Jeesus ) ” Ei ole paha asia, että on monia kiinnostuksen kohteita, kunhan pidät keskittymisesi 

Minussa ja Minun tahdossani ja ajoituksessani. Minä tuon nämä yhteen. Hedelmät putoavat 

puusta kypsinä; tämä on hyvin oikea-aikaista.”  

( Clare ) Se vain juolahti minun mieleeni, että kyllä, tämä ON hyvin oikea-aikaista. On paljon 

ihmisiä, jotka ovat hyvin innokkaita tulemaan pois maailmasta ja tehdä jotakin erilaista. Ja minä 

uskon, että Herra on järjestänyt tämän niin, että jotkut niistä, jotka ovat olleet kanssamme jo aika 

pitkän aikaa ja minä tiedän, että he ovat vilpittömiä ja hyvin vakavissaan. Ja voivat käsitellä 

stressiä. Heillä tulee olemaan paikka, mihin mennä. Hän on pyytänyt minua rakentamaan viisi 

erakko asumusta lisää. Siispä, juuri nyt meillä on kaksi erakko asumusta. Ja siellä tulee olemaan 

kaikkiaan seitsemän erakko asumusta ja päärakennus. Ja pieni äänitysstudio. Siispä, siellä tulee 

olemaan tilaa luultavasti ainakin 12 hengelle nukkua. Niin monia asioita pyörii minun päässäni.  

( Jeesus ) ” Niin monia asioita pyörii sinun päässäsi, rakkain pikkuinen. Niin monia asioita. Jopa 

asioita, joista Minä en ole vielä puhunut sinulle. Oletko vaistonnut jotakin?”  

( Clare ) En tiedä, mutta minä luulen, että minä olen. Erityinen toimeksianto, joka koskee 

laulamista yleisön edessä, jota profeetta sanoi minun jonain päivänä tekevän. Laitoitko sinä tämän 

halun minun sydämeeni, Herra? Hän katsoi minuun leveä hymy kasvoillaan ja sanoi…  

( Jeesus ) ” Mitä sinä luulet?”  

( Clare ) Pelkäänpä, että Sinä laitoit.  

( Jeesus ) ” No niin, vähintään se saa sinut motivoiduksi laulaa tavalla, jolla sinun pitäisi koko 

sydämestäsi, jopa kuten sinä olet kertonut Minulle, että sinä haluaisit tehdä. Tavoita 

korkeammalle. Ajattele korkeammalle. Ajattele VOITELUA. Ajattele sydämesi täyteyttä. Ajattele 

menneisyyttäsi. Chicago – kuoppa, jossa sinä olit. Ajattele sitä toimeksiantoa Poconosissa, kun sinä 

tiesit, että jotakin puuttui elämästäsi. Se oli käännekohta. Ajattele pimentynyttä, konkurrssi 

sydäntä, umpikujia, kuolleita ihmissuhteita. Tunnetta, että ei tiedä minne mennä tai mitä tehdä? 

Ajattele niitä kertoja, kun sinä tunsit itsesi täysin hukkuneeksi pimeyteen.”  

” Nyt – ajattele nykyisyyttä. Ajattele kaunista musiikkia, jota me olemme tehneet. Ajattele 

ihmeellistä aviomiestä, joka sinulla on ja satoja faneja internetissä, ympäri maailman.” 
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( Clare ) Kyllä, me olemme 100:ssa maassa nyt. Se on ihmeellistä!  

( Jeesus ) ” Ajattele viittä vuotta tavoittaa heidät kaikki ja tehdä vaikutus Minun puolestani. Nyt 

katso työtä, jota pitää edistää yhä kiihtyvällä tahdilla. Tehdä. Ja toimia. Kyllä, toimia. Kutsu yhteen 

voima erottaa, kuka on todella kutsuttu tähän elämään. Ja delegoi. Pyydä viisautta. Pyydä 

viisaimpia neuvonantajia. Pyydä varustamista.” 

” Ja väliaikoina, laula, laula, laula! Muodosta uusi tapa, Clare. Muodosta tapa olla meluisa, huutaen 

ääneen ja kuiskaten, kun sinä laulat.”  

( Clare ) Tiedättekö mitä, kaverit? Minulla on tämä hassu tapa olla hiljaa koko ajan… On kuin 

minusta pitäisi kammeta laulu ulos. Hän todella haluaa muuttaa sen, niin että minä voin voimistaa 

minun äänihuuliani. Niin, että minä voin tehdä, mitä minä haluan sydämelläni, minun äänihuulieni 

kautta. Mutta minä hassuttelin Herran kanssa. Minä sanoin… ”Mutta Pyhät Kirjoitukset sanovat… 

Ei huutamista, tai ruo`on särkemistä!” 

Ja Herra, Ezekiel tarvitsee uuden hermojärjestelmän.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän sen. Te molemmat tarvitsette ruumiillista parannusta.”  

( Clare ) Minä uskon Sinua tuossa asiassa, Herra.  

( Jeesus ) ” Viisas valinta. Minä haluan vapauttaa intohimoa sisältäsi, Clare. Sinä olet kiertynyt 

tiukalle kuin räsynukke, tiukasti kiertynyt pehmeäksi palloksi. Minä haluan sinun vapaasti lentävän 

korkealle kuin haukka.”  

( Clare ) Mutta miten?  

( Jeesus hymyillen ) ” Harjoitus tekee mestarin… Ota toinen askel ylemmäs. Älä ole peloissasi 

mennä sinne – intohimo menee syvälle.”  

( Clare ) Mutta minä luulin, että minun lauluni pitäisi olla helliä ja liukua heidän sydämiinsä 

voitelun myötä – ei minun ääneni voimalla.  

( Jeesus ) ” Kun sinä tunnet jotakin innokkaasti ja sinä välität sen, etkö sinä muuta äänesi 

intensiteettiä?”  

( Clare ) Kyllä, luulenpa niin.  

( Jeesus ) ” No niin, sitten katso menneisyyttäsi, kuopassa Chicagossa. Nyt katso, mitä on laitettu 

eteesi. Eikö se ole jotakin, mistä olla innostunut? Et ole ainoastaan löytänyt Totuutta, vaan sinä 

olet auttanut muita löytämään sen – ja heidän elämänsä ovat saaneet siivet alleen. Huuda se 

katoilta! Vedä Minun Morsiameni Minun käsivarsilleni. Ole siellä samalla arkipäivän tasolla, jossa 

hän kärsii.”  

” Ole Minun Moosekseni, vieden Minun Morsiameni Luvattuun Maahan. Miksi sinä luulet, että 

Minä soitin sinulle Mooses lauluja tänään? Eikö tämä ole vahvistus? Vai vaan yhteensattuma?”  

( Clare ) Luulenpa ettei. 

( Jeesus ) ” Sinä olet oikeassa. Minä olen valmistellut sinua olemaan Mooses ja johdattamaan 

Minun ihmiseni, Minun Läheisyyteni Luvattuun Maahan, kaikki nämä vuodet. Sinä olet ollut 
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pahnan pohjimmainen ja pimeimmissä paikoissa, niin että sinä voisit samaistua melkeinpä keneen 

tahansa.”  

” Minä olen opettanut sinulle Rakkaudesta ja antanut sinulle osan Minun Rakkauttani heitä varten. 

Tämä oli ensimmäinen ennakkoehto itsetietoisuuden ja nöyryyden jälkeen. Nöyrä sielu voi 

samaistua keneen tahansa, ilman että muodostaa tuomitsemista, koska he näkevät itsensä Minun 

peilissäni.”  

” Sinun äänesi ja pianonsoittosi olivat helppoja otettaviksi esille, kun kerran nämä muut asiat olivat 

tulleet ilmoille. Minä en ole vielä lopettanut sinun kanssasi, Rakkaani. Tämä on vasta alku.”  

( Clare ) Vau! HalleluYah!  

( Jeesus ) ” Kyllä, HalleluYah! Niin moni tässä maailmassa on vasta heräämässä. Pitäisikö Minun 

vetää pistoke heiltä ja antaa heidän tulla nielaistuksi ikuisuuteen ilman mahdollisuutta muuttaa 

asioita? He, jotka voivat nähdä vain tuomion putoavan Taivaasta, ihmisten syntien vuoksi, heiltä 

puuttuu näkökulmaa. Minun sydämeni on niin paljon mahtavampi kuin mikään, mitä he koskaan 

ovat kuvitelleet.” 

” Jos lapset, jotka nyt tulevat aikuisiksi, olisi kasvatettu kunnollisesti. Jos heidän vanhempansa 

olisivat olleet jumalallisia ja Saatana ei olisi ollut päästetty irti 100 vuodeksi korruptoimaan 

Maapalloa, abortteja ei tapahtuisi nyt. Mutta katsohan, 1920-luvulta lähtien, ihmiskunta alkoi 

taantumaan ja opettamaan himokkaita intohimojaan lapsilleen ja lapsenlapsilleen.” 

” Ilman niitä vaikutteita lasten mieliin, heidän ajattelunsa olisi niin erilaista. Siispä, vihollinen on 

kierouttanut ja perversoinut viattomien lasten mielet, niin että he kasvaisivat sokeiksi, eivätkä 

ajattelisi mitään lasten tappamisesta kohtuihin, saadakseen vapauden olla kasvattamatta heitä.”  

” Nyt me olemme kaksi sukupolvea alempana linjassa. Ja tietenkin, vallassa olevilla ei ole 

tunnontuskia – koska heille ei ole opetettu. Enkö Minä pidentäisi armoa heille?”  

” Siksi Minä sanon, että he, jotka voivat nähdä vain tuomion lankeavan, näiden syntien tähden, 

heiltä puuttuu Minun näkökulmani. Minä näen, kuinka heidät muotoiltiin lastentarhasta lukion 

päättämiseen.  

Minä näen, että heidät on sokaistu huolellisesti veistetyillä ohjelmilla, kutsua sitä mikä on hyvää, 

huonoksi. Ja sitä mikä on huonoa, hyväksi. Nyt on Minun voimani aika tulla esiin ja tuoda näiden 

tietämättömien sieluparkojen Sadonkorjuu esille. Nyt on aika Minun Kunniani täysin uudelleen 

ohjelmoida heidät pois Saatanan agendasta.”  

” Tämän takia Minulla on Armo, Clare. Tämän takia. Omahyväiset kristityt tuomitsevat ja 

aliarvioivat näitä, jotka eivät erota oikeaa kättään vasemmasta. Eivätkä he näe Minun 

näkökannaltani, miksi Minä olen säästänyt niin monet ja jatkanut Minun Isäni käden 

pysäyttämistä. Kerro heille, Clare. Kerro heille Minun Armostani.”  

( Clare ) Herra, tuleeko olemaan mitään tapahtumaa… kuten New Yorkin kaksoistorni-isku?  

( Jeesus ) ” Tässä hetkessä, Minun Rakkaani, Minä en halua kommentoida sitä. Sanokaamme vain, 

että erilaisia herätyksiä harkitaan. Ne tullaan panemaan täytäntöön vain, jos ei ole mitään muuta 

keinoa”  
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” Mutta. kuten Minä olen kertonut sinulle, ihmiset ovat reagoimassa ja nousemassa ottamaan 

maata takaisin haltuun ja tekemään siitä oikeamielistä. Ja sitä me olemme odottaneet.”  

” Minä rakastan teitä, Minun Ihmiseni. Minä rakastan teidän lapsianne, teidän perheitänne, teidän 

lemmikkejänne. Teidän köyhille antamistanne, teidän ylistystänne. Isä ja Minä emme halua mitään 

muuta kuin nähdä todellisen herätyksen ja armon ajanjakson tulvivan maahan. Köyhien ja 

sairaiden ylentämisen, aborttien lopettamisen ja kierojen tuomarien ja lain valvojien toiminnan 

lopettamisen. Me haluamme nähdä oikeuden hallitsevan tässä kansakunnassa kuin ei koskaan 

ennen.”  

” Tämä on meidän päämäärämme. Ja Sydänasukkaat ovat osa, tärkeä osa tämän tuomisessa 

käytäntöön. Minä olen teidän kanssanne, Minun Ihmiseni. Nouskaa ylös rohkeudessa. Ottakaa 

takaisin maanne. Minä olen pidentämässä tätä aikaa teidän vuoksenne. Monet teistä ovat hyvin 

lahjakkaita, eivätkä ole tehneet niin paljon kuin olisitte voineet. Minä pidennän aikaa tehdäkseni 

tilaa teidän lahjoillenne, kuin myös jatkaakseni liikettä tässä maassa, ottaa hallinto takaisin. Ja elää 

oikeamielisyydessä.”  

” Eikä vain Amerikassa. Vaan ympäri maailman. Minä olen teidän kanssanne, Minun Ihmiseni. 

Nouskaa ylös. Nouskaa ylös!” 

 

 

703. Mikä on Kiirastuli & Kuinka Minä voin välttää Puhdistuksen Tulet? 

 
MIKÄ ON KIIRASTULI & KUINKA MINÄ VOIN VÄLTTÄÄ PUHDISTUKSEN TULET… 

Jeesuksen ja Sisar Claren Opetus, 14. Toukokuuta, 2019. 

( Clare ) Kiitos Sinulle, kallisarvoinen Herra Jeesus, kun selität meille Taivaan ja Pyhyyden lakeja. 

Armoa Herra, Armoa… Amen.  

Minun rakkaat, kaikki maailman rukoukset voivat tehdä vähän miehen tai naisen puolesta, jotka 

vähättelevät ja tunteen tasolla vahingoittavat puolisoaan. Mitä te arvelette… Te voitte käydä 

kirkossa ja antaa kymmenykset, ja sitten tulla kotiin – ja halveksia puolisoa? Luuletteko te todella, 

että se korvaa teidän sydämenne ilkeyden?  

Antakaa minun kertoa teille yksinkertaisesti, se ei korvaa. Minä en ole keskustellut tästä aiheesta 

vielä, mutta on aika tehdä se.  

Ihmiset ovat siinä käsityksessä, että kun he kuolevat, he menevät joko Taivaaseen tai Helvettiin. 

Näin ei ole asia. Ei Jeesuksen tai Apostolien opetusten mukaan, Alkuaikojen Kirkon mukaan. Tai 

edes Juutalaisten mukaan. He kaikkein useimmin menevät puhdistuksen paikkaan, jota Pyhät 

Kirjoitukset kuvaavat vankilaksi. 

1.Pietarin Kirjeessä 3:19… ”Kristus tehtiin eläväksi hengessä, jossa Hän myös meni pois ja saarnasi 

vankeudessa oleville hengille.” 

1.Pietarin Kirjeessä 4:6…”Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin 

olisivat tuomitut lihassa niin kuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niin kuin Jumala 

elää.” 
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Kiirastuli tulee latinankielisestä sanasta, joka tarkoittaa puhdistusta. Katolinen Kirkko antaa nimen 

Kiirastuli (=Purgatory) lopulliselle puhdistukselle kaikille niille, jotka kuolevat Jumalan armossa ja 

ystävyydessä, mutta ovat silti epätäydellisesti puhdistetut. Juutalaisuus myös uskoo kuoleman 

jälkeisen puhdistuksen mahdollisuuteen ja voi jopa käyttää sanaa ”purgatory” esittämään 

samankaltaisen rabbiinisen Gehennan konseptin  ymmärtämistä ja tarkoitusta.  

Matteuksen Evankeliumi 5:25-26… ”Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa, niin kauan kuin vielä 

olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua 

oikeudenpalvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Totisesti minä sanon sinulle: sieltä et 

pääse, ennen kuin maksat viimeisenkin rovon.”  

Tämä ei ole Katolisten oppi, tämä on Alkuaikojen Kirkon oppi, Pietarista alkaen. Mutta 

opinkappaleen kieroutumisen vuoksi, ihmisille kerrottiin, että heidän rakkaansa eivät menisi 

Taivaaseen, elleivät he maksaisi Messusta, tai maksaisi kymmenyksiä, jne. jne. Siitä tuli keino 

pakottaa lisää rahaa köyhiltä ja leskiltä. Tämä oli yksi halveksittavimmista asioista, mitä tehtiin ja 

aiheutti sen, että Martin Luther jätti Kirkon. 

Mutta se ei anna kristityille tekosyytä olla seuraamatta Apostolien opetuksia. Kiirastuli on hyvin 

todellinen. Ja jos minä kuolisin tänään? Minä luulen, että minä menisin sinne. Katsokaahan, minun 

asenteeni ovat ajoittain synnillisiä ja eivät ole pyhiä. Tämä jättää saastaisen tahran minun 

Morsiuspukuuni ja tavat, joilla minä olen vahingoittanut muita enkä ole katunut.   

Kristus sovitti meidän syntimme Ristillä, mutta Hän ei korjannut vahinkoja, joita me aiheutimme. 

Meidän täytyy silti tehdä vahingonkorvaus. Ja jos katumus on vain pintapuolista, me emme ole sen 

näkemyksen alaisia, jota me tarvitsemme liuottaaksemme ne rumat tahrat hääpuvustamme.  

Matteuksen Evankeliumi 12:36-37…”Mutta Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä 

ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan 

vanhurskaaksi ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.”   

Siispä, jos me henkisesti, fyysisesti tai tunteiden avulla vahingoitamme toisia, tulee aika, jolloin 

meidän pitää korjata vahingot ja muuttaa sydämemme tila, joka aiheutti meidät ajattelemaan 

tehdä niitä asioita. Jos se ei tapahdu ennen kuolemaa, Herra on armollisesti tehnyt varustelun, jota 

on verrattu Vankilaksi – ja siitä on tullut paikka, jolla tarkoitetaan puhdistumista. Kiirastuli on 

kärsimyksen paikka armossa kuoleville, muuta ketkä eivät vielä ole muuttaneet myrkyllisiä 

asenteitaan, että he voisivat työskennellä armon kanssa, saavuttaakseen sydämen puhtauden ja 

täydellisen veljellisen rakkauden.  

Sanokaamme, että kristitty mies joutuu kiistaan vaimonsa kanssa ja sanoo julmia asioita hänelle, 

sitten hän kävelee ovesta ulos ja auto osuu häneen ja hän kuolee. Sanokaamme, että hän on hyvä 

kristitty – hänellä on luonteenlaatu, jota hän ei ole koskaan saanut hallintaansa. Ei rikollinen, ei 

pieksä vaimoaan fyysisesti. Ruokkii köyhiä ja huolehtii lapsistaan, mutta sortuu pahalle tuulelle ja 

haavoittaa vaimoaan sanoillaan. Kun hän kuolee, hänen tulisi mennä Taivaaseen. Mutta on vain 

yksi ongelma: myrkyllisellä asenteella, kuten hänellä on, ei voi päästä Taivaaseen, joka on ikuisen 

ilon paikka.  

Siinä vaiheessa hän näkee itsensä sellaisena kuin hän on. Ilman fyysisen ruumiin, vaatetuksen ja 

sellaisen häiriötekijöitä. Hän näkee sielunsa tilan ja tietää, että hän ei voi mennä Taivaaseen sillä 

tavalla. Ja se iskee häneen kuin rekka. Sen sijaan, että tulisi yliajetuksi, se sytyttää hänen 
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sydämensä todelliseen katumukseen, joka polttaa kuin atomituli hänen sielussaan. Hän näkee 

synnillisyytensä ja sen mitä hän on tehnyt muille – ja katumuksen liekit kuluttavat häntä.   

Onko teille koskaan käynyt niin? Epämiellyttävä todellisuus, jota te välttelitte katsomasta tai jolle 

olitte sokeita, yhtäkkiä tulee todelliseksi… Kuin kun saa positiivisen tuloksen raskaustestistä 16 

vuotiaana ja teidän koko maailmanne romahtaa pelon aaltoihin, jotka ovat kaikkialla ympärillänne.    

Kiirastuli on sellaisen surun tila synnillisistä elämän tavoista, joista te kieltäydyitte luopumasta. 

Teitä kuluttavat hengelliset puhdistuksen tulet ilman, että kukaan lohduttaa teitä, ei ole ketään, 

jonka kanssa puhua, ei ruokaa syötäväksi tai vetämässä huomiota pois, ei vettä juotavaksi. Se on 

todellisen hengellisen kidutuksen paikka. 

Kuitenkin, jos te kysyisitte henkilöltä, jos he haluaisivat pois, he vastaisivat… ”Ei ennen kuin minä 

voin mennä Taivaaseen!” Taivas häämöttää heidän edessään. Jeesus vierailee heidän luonaan. Äiti 

Maria vierailee heidän luonaan. Ja he saavat satunnaisia lohdutuksia ja voimistavia armoja.  

Jeesus on tehnyt varustamisen. Mies on kauhuissaan sielunsa tilasta ja on liekeissä hengellisessä 

ruumiissaan, kivuissaan ja katumuksessaan kauhean tapansa vuoksi. Siispä, Jeesus ottaa hänet 

sivuun, paikkaan, missä muut sielut käyvät läpi puhdistusta ja armo tekee työtä hänen kanssaan, 

kunnes hän katuu täysin ja on vapaa tästä asenteesta. Sitten hän on puhdistettu ja valmis 

menemään Taivaaseen. 

Minä näin unen yhtenä yönä, että Ezekiel ja minä olimme lentokoneessa ja se murskaantui ja me 

kuolimme. Nyt me olimme paikassa, mikä näytti suurelta teatterilta, jossa oli useita ovia, jotka 

johtivat istuma-alueelle. Me emme olleet yksin. Monet olivat siellä ja jokainen oli nimetty tietylle 

ovelle. Minä heräsin siitä unesta ja minulla oli hyvin outo tunne. Herra paljasti minulle, että jos 

minä kuolisin silloin, tai nyt, minä en menisi Taivaaseen vaan Kiirastuleen – koska minä elin itseäni 

varten, en muita. No niin, se ravisteli meitä.  

Itse asiassa, kun minä ensin kuulin Kiirastulesta, minun täytyi tehdä välitön todellisuus tarkistus 

elämälleni. Minä kysyin itseltäni joitakin vakavia kysymyksiä. Menisinkö minä Taivaaseen vai 

Kiirastuleen? Se sai aikaan joitakin vakavia henkilökohtaisia muutoksia. Erityisesti minun 

päättäväisyyteni olla himoitsematta tavaroiden perään tai olla laiska.  

Ezekiel oli sanonut… ”Pyydän, Herra. Anna minun Kiirastuleni olla täällä Maapallolla!”  

Ezekielin isä oli väkivaltainen alkoholisti, joka pahoinpiteli häntä ja hänen veljiään, mutta 

enimmäkseen häntä. Hänen isällään vain oli jotain häntä vastaan. Ja tämä on aika yleistä 

uhrisieluille ja heille, jotka on kutsuttu palvelemaan – Saatana vainoaa heitä lapsuudesta alkaen. 

Tähän päivään asti, Ezekielillä on ollut vaikeaa istua pöytään syömään. Koska kun hän oli pieni, 

hyvin usein jotain tuli hänen isälleen ja hän hyökkäsi ja pieksi hänet. Hän oli kevyen sarjan 

nyrkkeily mestari ja tiesi, miten isketään. Epäilemättä ongelmat mitä hänellä on 

ruuansulatuskanavassaan, liittyvät siihen.  

No niin, kun hänen isänsä viimein kuoli ja haudattiin, perhe sanoi perinteiset rukoukset kuolleelle. 

Ja juutalaiset tekevät niin, itse asiassa, vuoden ajan. Mutta kymmenen vuotta myöhemmin, hänen 

isänsä tuli hänen luokseen unessa ja pyysi häntä pitämään kolme Messua lisää – ja hänet 

vapautettaisiin Kiirastulesta. Kymmenen vuotta! Häntä pidätettiin Kiirastulessa, puhdistavissa 

tulissa, kymmenen vuotta!  
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Niille teistä, jotka pahoinpitelevät puolisoaan, lapsiaan tai jopa vanhoja vanhempiaan – tämä on 

suuri herätys. Pyydän, muuttakaa tapojanne, kun yhä olette tällä Maapallolla, rakkaat. Te ette 

halua mennä Kiirastuleen edes viideksi minuutiksi.  

Matteuksen Evankeliumissa 5:17-20 sanotaan… ”Älkää luulko, että Minä olen tullut lakia tai 

profeettoja kumoamaan; en Minä ole tullut kumoamaan vaan täyttämään. Sillä totisesti Minä 

sanon teille: kunnes maa ja taivas katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, 

ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä 

ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta 

joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä 

Minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja 

fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.   

Jeesus, mitä Sinulla on sydämelläsi?  

Jeesus aloitti… ” Minun sydämeni mukaista on, että kuolemanne hetkellä, te lennätte Taivaaseen 

päin. Ilman esteitä – suoraan Minun odottaville käsivarsilleni. Että te syötte hedelmiä ja yrttejä 

puista, jotka ovat Elämän Virran rannalla ja tulette täysin parantuneiksi ja ennallistetuiksi 

Maapallolla teille tehdyistä vahingoista. Minä haluan teidän jokaisen näkevän Minut kasvoista 

kasvoihin. Mutta tämä ei voi tapahtua selvästi ja täysin, ennen kuin synnin kerrokset on pesty 

puhtaaksi.”  

” Joka päivä, Minä tulen teidän luoksenne niiden asioiden kanssa, jotka täytyy muuttaa teidän 

luonteessanne, teidän tahdostanne. Minä suihkutan teitä rakkaudella ja vahvistan teitä. Niin, että 

te vahvistutte ja voitte välttää synnin tilaisuudet. Minä rakastan teitä hellästi, niin että te 

vuorostanne voitte muuttaa vihanne ja kaunanne rakkaudeksi muita kohtaan ja välttää Kiirastulen 

liekit.”  

” Mutta jos te ette tule Minun luokseni joka päivä ja vietä tarpeellista aikaa, että nämä 

parantumiset tapahtuisivat, te tulette kävelemään ulos ovesta ja jatkamaan toistenne 

loukkaamista – koska teiltä puuttuu myötätuntoa ja rakkautta. Teiltä puuttuu, koska te ette laita 

Minun kanssani kahden kesken olemista oikeaan tärkeysjärjestykseen.”   

” Kun Päivä tulee, jolloin on teidän Maapallolta lähtöhetkenne, riisuttuna kaikista häiriötekijöistä ja 

aistimuksista – te tulette seisomaan Minun peilini edessä ja näkemään jokaisen epätäydellisyyden 

ja jatkuvan synnin tavan. Te tulette tuntemaan rakkauden puutteenne ja vihanne voimakkaasti ja 

tunnistamaan itsenne olevan täynnä kaunan, ahneuden, himon ja niin monen muun synnin 

myrkyllistä myrkkyä, joiden te olette sallineet juurtua ja elää teissä.”  

” Te olette tienneet, että ne asiat ovat olleet siellä, mutta te ette ole tajunneet, että tulisi aika, 

jolloin TEIDÄN, ei Minun, täytyisi työstää ne, päästäksenne Taivaan porttien läpi. Voi, millainen 

päivä se tulee olemaan. Kunniakas heille, jotka ovat itkeneet puutteitanne ja syntejänne. Vaikka te 

olette saattaneet olla heikkoja ja langenneet ennen Taivaaseen tuloa, jos te olitte 

peräänantamattomia ja päivittäin kukistitte itsenne, armo tullaan lisäämään teille. Teidän 

peräänantamattomuutenne, teidän toimienne tukemana, hankki teille teidän anteeksiantonne.”  

” Mutta muille, jotka ovat vältelleet sitä Päivää, se tulee olemaan kauheaa. Te tulette värisemään 

Minun peilini edessä ja haluamaan juosta ja paeta, niin saastaisilta te tulette näyttämään 

itsestänne ja muista Taivaassa. Pyydän, pyydän, tehkää rukousajastanne Minun kanssani 
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tärkeysjärjestyksessänne numero ykkönen ja katukaa tahdittomuuksianne. Katukaa ja korjatkaa 

vahinko, mitä te olette tehneet muille sieluille. Tulkaa Minun luokseni saadaksenne todellisen 

katumuksen armon ja Armoa. Minä puolestani tulen tekemään sen mitä voin, tuodakseni teidät 

tilaan, missä te voitte viimeinkin olla Minun ja Taivaan pyhimysten kanssa. Mutta Minun lapseni, 

teidän täytyy mennä katumuksen tulien läpi, jatkuvien synnin tapojenne takia, mitä te olette 

kieltäytyneet voittamasta. Ne eivät voi tulla teidän mukananne Taivaaseen; niistä täytyy 

täydellisesti päästä yli.” 

” Minä tiedän, että ne teistä, joilla on protestanttinen tausta, te tulette antamaan lähdöt tälle 

opetukselle ja todellisuudelle. Mutta pitäisikö Minun pidätellä antamasta sitä teille, koska toiset 

valehtelivat teille, eivätkä muodostaneet teidän omiatuntojanne asianmukaisesti? Vai pitäisikö 

Minun antaa teille mahdollisuus muuttua, kun teillä on vielä aikaa? Minä rakastan teitä suuresti. 

Minä en voi pidättää totuutta teiltä, ettette te saata itseänne alttiiksi suurempiin velkoihin 

elämissänne.” 

” Kun Minä kerroin vertauksen häävieraasta, Minä mainitsin, että yksi oli epäasiallisesti 

pukeutunut. Se yksi ei ollut ponnistellut yhtään korjatakseen vikojaan ja korjatakseen vahinkoa, 

mitä oli tehnyt muille – siksi häneltä kiellettiin pääsy.”  

” Ja niinpä, te voitte varmistua tästä, että teitä ei tulla ottamaan Taivaaseennostossa – ellette te 

joko voita vikojanne tai vilpittömästi omistaudu voittamaan niitä joka päivä. Missä tapauksessa te 

tulette varmasti saamaan Armon ja tulemaan Minun luokseni. Minä rakastan teitä, Rakkaat 

Morsiamet. Minä rakastan teitä niin hellästi, kun Minä näen teidän kamppailunne joka päivä 

päästä yli kiusauksistanne ja synneistänne. Te tuotte suurta iloa kaikille Taivaassa teidän 

omistautumisellanne olla Minun ja vain Minun. Voi, kuinka Minä vaalin teitä!”  

… tämä oli Hänen viestinsä loppu Clarelle. Tässä varmistus toisesta lähteestä:  

 

20.Minä sanon teille tänä aikana: Älkää hyväksykö ajatusta ”helvetistä”, jonka ihmiskunta on 

hyväksynyt. Tässä maailmassa ei ole sen enempää helvettiä, muuta kuin elämä, jonka ihminen on 

luonut sodillaan ja vihallaan. Ja hengellisessä laaksossa, ei ole muuta tulta kuin suuri katumus, jota 

henki tuntee, kun sen omatunto näyttää sille sen virheet.  

25. Tuli on kivun symboli: katumusten, jotka kiduttavat henkeä, puhdistaen sen, niin kuin kulta 

puhdistetaan sulatusastiassa. Siinä kipu on Minun tahtoni ja Minun tahtoni on rakkaus teihin.  

(KOLMANNESTA TESTAMENTISTA, Jeesus Kristuksen paljastuksia, Kappale 27, Tuonpuoleinen)    

 

 

704. Jeesus sanoo… Monet ovat kutsutut,  

Harvat ovat valitut ja vielä harvemmat reagoivat 

 
MONET OVAT KUTSUTUT, HARVAT OVAT VALITUT & VIELÄ HARVEMMAT REAGOIVAT 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Toukokuuta, 2019. 
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Jeesus aloitti… ” Minä haluan kertoa Minun Morsiamilleni, että kauniita asioita on varattuna heille, 

jos he todella tulevat vakavasti sitoutumaan työhön ahkerasti. Muutoksia on tulossa – läpimurtoja 

varustamisessa. Ja on elintärkeää, että Minun Morsiameni käsittelevät nämä kunnioituksella ja 

huolella. Minä selkeytän tehtäviä, missioita ja pidennän voiteluita.”  

” Mutta teidän täytyy olla hälytysvalmiudessa siitä, mitä Minä olen tekemässä. Te ette voi torkkua 

ja sanoa… ”Voi, toinen päivä, juuri samanlainen kuin eilinen. Samaa vanhaa, samaa vanhaa.” Te 

tulette ohittamaan Minut, jos te teette tämän. Monet teistä elävät väärien valintojenne 

seurausten kanssa. Teidän lihanne ja kiintymyksenne ovat johdattaneet teitä harhaan monia 

vuosia. Ja jos te tunnette itsenne tyytymättömäksi elämässänne, se johtuu siitä, että Minä 

hämmennän teidän mielihyvän pesäänne. Minä lähetän Minun tuuleni puhaltamaan pesän hajalle 

ja vapauttamaan teidät. Monet teistä eivät edes tiedä, että te elätte menneisyyden orjuudessa. 

Eläminen menneisyydessä, vallitsevassa tilanteessa, ei enää ole oikein joillekin teistä, Minun 

Morsiameni. Te olette kypsyneet hengellisesti ja nyt on ajankohta siirtyä eteenpäin, 

tuntemattomaan.” 

” Kun teidän voitelunne kasvaa, kun te käytätte sitä, te laajenette. Ja se mikä oli pieni työ, siitä 

tulee huomattava työ. Ja ne, jotka ovat pysytelleet vahvana paineen alla ja olleet uskollisia 

Minulle, se mikä oli huomattavaa, on nyt siirtymässä työhön, joka tulee vaikuttamaan tuhansiin ja 

loppujen lopuksi miljooniin. Mutta se on teidän kykynne yläpuolella nähdä tai edes pohdiskella.”  

” Muistakaa… Taivaan Valtakunta on kuin sinapin siemen. Kun se on istutettu, se kasvaa suureksi 

pensaaksi, tarpeeksi sitkeäksi tullakseen monien lintujen asuinpaikaksi. Minä vedän Minun 

ihmisiäni koossapysyviksi ryhmiksi ja töiksi. Tämä Kanava on kauan aikaa sitten ylittänyt olemasta 

vain Kanava. Se on suuri työ, joka tavoittaa ympäri maailman ja vetää sieluja, jotka ovat 

vakavissaan Minun suhteeni, koossapysyviksi ryhmiksi.” 

” Ryhmistä ei tule ”asioita”. Minä olen aina Asia, joka pitää ryhmää koossa! Ja niitä teistä, joiden 

elämät ovat huomattavasti muuttuneet, kutsutaan ylemmäs ja laajemmalle, ottamaan vastuu 

hengellisestä alueesta, harjoittaa ja varustaa muita, joilla on nälkä siihen, mitä teillä on. Tämä 

suhde täytyy olla jokaisen palvelijan peruskalliona – nöyryyden suojassa, pitääkseen sen turvassa.” 

” Minä olen kertonut Clarelle, että ihmisiä tulee ja menee Pakopaikasta. Tämä on vahvistamassa 

sanaa, jonka Minä annoin profeetalleni, että hän tulisi olemaan pimeässä metsässä, kantaen 

soihtua. Ja hänen kanssaan oli nuoria ihmisiä, kun he kulkivat metsän läpi aina niin varovaisesti. 

Sitten, yhtäkkiä, soihtu kirkastui loistavaksi, valaisten koko metsän. Ja jokainen sielu tulisi soihdun 

kanssa, sytyttääkseen omansa hänen soihdustaan, ja sitten menisi maailman neljään suuntaan 

kiertämään maapalloa.”  

” Se, mitä teille täällä on opetettu, on todella Minun Alkuaikojen Kiron perustus, ennen kuin 

ihminen sai siitä otteen ja alkoi hyödyntämään sitä. Monilla teistä on Raamatun opetuksia 

evankelisista kirkon ryhmistä. Mutta se, mitä niistä puuttui, oli Suuren Todistajien Pilven läsnäolo 

ja kanssakäyminen heidän kanssaan. Kuten myös Minun Ruumiini ja Vereni, joista te vastaanotatte 

joka päivä kaiken, mitä te tarvitsette pysyäksenne nöyränä, puhtaana, vakaana uskossa ja vahvana 

kiusauksissa.”  

” Minun pappini. Kun te ylennätte Minua alttarin yläpuolella, Minä haluan teidän julistavan tämän 

Minulle… ”Minä rakastan ja jumaloin Sinua yli kaikkien asioiden, Jeesus. Sinulla on kaikki, mitä 

minä tarvitsen. Kun minä vastaanotan Sinut, pyydän, varusta minut tällä tai sillä, tekemään Sinun 
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tahtosi tänään.” Tai jotakin samantapaista. Te voitte jopa tehdä huomioita siitä, miltä te kaikkein 

tarkimmin tunnette. ”Herra, anna minulle Sinun rohkeuttasi.” Tai ”Anna minulle kestävyyttäsi ja 

kärsivällisyyttäsi.” Tai ”Auta minua olemaan pitkämielinen. Ja anna minulle Sinun rakkauttasi Sinun 

ihmisiisi. Anna Sinun sydämesi sykkiä minussa; anna Sinun mielesi ajatella minun kauttani.”  

” Kaikki nämä ajatukset tulevat vetämään armoja Minun sisältäni teille. Se on uskon teko, 

tottelevaisuuden teko, Rakkauden teko ja kaiken sen, mitä Minä edustin Ristillä. Sydänasukkaat, te 

olette kaikkein ainutlaatuisimpia Minun Kristittyjen ihmisteni joukossa. Teillä on Pyhät Kirjoitukset 

ja Pyhimykset – erityisesti pikakäytävä pyhyyteen, esimerkkinä Pyhä Franciscus, joka eli joka päivä 

suuressa Jumalallisessa Läheisyydessä. Teillä on Minun Äitini, joka jumaloi teitä. Ja kaikki Minusta 

– Ruumis, Sielu ja Henki kokonaan öylätissä (leipä ja viini). Lisäksi salainen paikka Minun 

sydämessäni, kun te rukoilette Sydänasukkaan Rukousta. Hyödyntäkää Minua suuressa uskossa ja 

Minä tulen tarjoamaan kaiken, mitä te tarvitsette. Te todella olette siunattuja; teillä on kaikki.”  

” Niille teistä, jotka ovat varustettuja menemään ulos, Minä teen ”Pakopaikan” teille saataville. 

Kuin myös heille, jotka haluavat elää eristäytynyttä elämää. Kun päivät kuluvat, Clare tulee 

antamaan ajoituksesta ja elämäntyylistä erityistä tietoa; maailman jättämisestä taakse ja Minun 

omaksumisestani täydemmin. Tämä tulee antamaan perustuksen, jota te tarvitsette, 

saavuttaaksenne pyhyyden huipun.”  

” Minä tulen asettamaan teille esimerkkejä monista Minun Pyhimyksistäni. Mutta te tulette 

olemaan pyhimyksiä omalla, ainutkertaisella tavallanne, koska Minä tein teidät eri lailla kuin kaikki 

muut. Se mitä te tulette jakamaan, on halu olla pyhä ja miellyttää Minua. Teidän identiteettinne ja 

kuinka te saavuitte sinne, tulee olemaan täysin ainutlaatuisesti teitä. Ei pikkuleipämuotilla tehtyjä 

kristittyjä, koska te ette tulleet pikkuleipämuotista. Teitä on vain yksi sinä, joka sopii Minun Isäni 

Sydämeen. Te tulette oppimaan käyttämään erottelukykyä ja muodostamaan suhteita heidän 

kanssaan, ketkä ovat Todistajien Pilvessä. Sieluja, jotka samaistuvat teihin ja teidän päämääräänne 

ja tulevat aina olemaan ohjaamassa ja auttamassa muotoilemaan teitä. Te tulette oppimaan 

Kiirastulessa olevien suuren esirukoiluvoiman. Te tulette olemaan fyysisesti, tunnepitoisesti ja 

hengellisesti voimistuneita, kun Te vastaanotatte Minun Ruumiini ja Vereni.”  

Teillä tulee olemaan Pyhät Kirjoitukset opettamassa teitä ja jopa ohjaamassa teitä Rhema viestien 

avulla. Teillä tulee olemaan Minun Henkeni ja te tulette puhumaan uusilla kielillä. Teidän 

elämäntyyliänne tulevat ihailemaan ja haluamaan he, jotka vilpittömästi haluavat Minua, mutta te 

tulette saamaan halveksintaa ja ylenkatsetta heiltä, jotka rajoittavat itsensä suosittuun kristilliseen 

kulttuuriin.” 

” Te tulette lekottelemaan suurissa rauhan virroissa, jotka virtaavat teidän puutarhanne läpi, kun 

Me olemme toistemme seurassa kanssanne Sydänasukkaan rukouksessa. Te tulette olemaan 

yhteisö ympäristössä, missä on turvallista olla rehellinen ja läpinäkyvä ja vilpitön tunteissa, 

peloissa, ponnisteluissa ja kuinka päästä niistä yli hengellisesti. Se tulee olemaan hyvin paljon sen 

kaltaista kuin se on netissä nyt. Mutta sen sijaan, että juuttuisi vihamieliseen ympäristöön, missä 

jokainen nokittelee ja syyttää teitä. Teitä ympäröivät Minun Morsiameni, jotka etsivät läheisyyttä 

Minun kanssani.”  

” Mutta Minä tulen kertomaan teille etukäteen, ponnistelut luontoanne vastaan tulevat olemaan 

hyvin vaikeita ajoittain. Te tulette ponnistelemaan joistakin henkilökohtaisista vapauksista irti 

päästämisestä – kuten esimerkiksi siitä, että pääsisitte nettiin milloin haluatte. Netti tässä 
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ympäristössä tulee aliarvioimaan läheisyyttä Minun kanssani ellette te sitten työskentele 

Kanavalla. Ja jopa silloin, on aikoja, jolloin teidän on tarpeen paastota netinkäyttöä.” 

” Maailmaan huomion keskittäminen vie teidän huomionne pois Minusta ja kulttuurinne 

houkutuksiin. Te tulette olemaan vapaita lähtemään milloin vain haluatte. Mutta Minun sydämeni 

mukaista on, että te pysytte puhdistamassa sydäntänne, niin että te voitte kuulua kokonaan 

Minulle. Se oi viedä jonkun aikaa. Te olette seuranneet Minun opetuksiani Claren kautta; siellä te 

tulette elämään ne todeksi. Teidän ylpeytenne ei tule säilymään hengissä.”  

” Minä olin samanlainen Minun Apostolieni kanssa. Me elimme elämää, josta myöhemmin tulivat 

Minun Evankeliumini. Minun ihmiseni, se ei merkitse mitä te opitte, vaan se kuinka te elätte, sitten 

kun te olette oppineet. Tämä elämä ei ole niille, jotka pitävät itseään älykkäinä ja lahjakkaina 

ihmisinä. Se on niitä varten, jotka ovat nähneet itsensä Minun Peilistäni ja ovat aina niin kiitollisia, 

että Minä olen kutsunut heidät siitä huolimatta. Se on tavallisille sieluille kuten te ja Clare.”  

” Tätä Minä tulin tekemään, mutta yläluokka käytti sitä hyväkseen. Te, puolestanne, olette 

yksinkertaisia, pieniä, joiden sydämet sykkivät vain miellyttääkseen Minua. Teidän valintanne elää 

erossa maailmallisista asioista, tulee suojelemaan teitä Rahanhimolta ja Ylpeydeltä. Se tulee myös 

olemaan selvä viesti niille, jotka ovat etsimässä tullakseen ylennetyiksi, tunnustetuiksi ja 

vaikutusvaltaisiksi – että täällä ei ole mitään heille.”  

” Monet ovat kutsutut. Harvat ovat valitut. Ja vielä harvemmat reagoivat. Mutta oletteko te 

kutsutut? Te tulette tuntemaan uupumusta maailmallisista draamoista, kuitenkin te tulette 

rukoilemaan suurella myötätunnolla maailman puolesta. Ne teistä, joilla on lapsia, Minä en tule 

jättämään teitä pois. Olkaa kärsivällisiä. Teidän irrottautumisenne maailmallisista lohduista, 

rakkaat, tulee julkisesti ylistämään… ”JEESUS on KAIKKI MITÄ MINÄ TARVITSEN tullakseni 

onnelliseksi!” Tulee olemaan monia testejä ratkaisemassa itsenne voittamista.”  

” Erakko asumus ei ole nynnyille. Itse asiassa, se on paikka, mihin paholaiset rakastavat tulla 

pilkkaamaan teitä kaikenlaisilla kiusauksilla. Mutta monet teistä ovat jo käyneet läpi sen, joten te 

ennakoitte sitä. Mitä tuotteliaampia te olette Minun Valtakunnassani, sitä enemmän teitä vastaan 

hyökätään. Mutta se on myös voiton paikka ja Minun syvällisen, Jumalallisen kohtaamiseni paikka. 

Tavalla, joka saa teidät tuntemaan, että te ette koskaan enää ole sama.” 

 

 

705. Puhdistuksen Tulet! Te valitsette… Täällä Maapallolla tai Tuonpuoleisessa 

 
PUHDISTUKSEN TULET… TE VALITSETTE, TÄÄLLÄ MAAPALLOLLA TAI TUONPUOLEISESSA 

Opetus Jeesukselta & Sisar Clarelta, 20. Toukokuuta, 2019.  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Jeesus, Sinun lupauksestasi saattaa loppuun työ, jonka Sinä olet meissä 

aloittanut. Vaikka se tarkoittaisi sen jälkeen, kun me olemme lähteneet Maapallolta. 

No niin, rakkaat Sydänasukkaat, Kiirastulen oppi tarvitsee hieman selvennystä. Ja 

Roomalaiskatolinen kirkko. Mikä EI ole sama Kirkko kuin se mitä me seuraamme. 



 
20 

 

Me seuraamme Alkuaikojen Kirkkoa, ennen Roomaa, ennen kuin kaikkia muutoksia, jotka tulivat 

Rooman myötä. Ensiksikin, minä aion vaihtaa nimen Kiirastuli (=”Purgatory”) vastaamaan 

enemmän Evankeliumeja. Koska sana tulee latinankielisestä sanasta. Siispä me tulemme 

kutsumaan sitä Raamatun nimellä sille… Puhdistuksen Tulet (=”The Fires of Purification”). 

Ja minä tiedän mitä te tulette sanomaan… ”Se tulee tehdyksi, kun me olemme matkalla 

Taivaaseen, eikö tulekin?” Tiedättehän, kuin suuri hengellinen suihku, pesten pois kaikki pilkut, 

rypyt ja tahrat?”  

No niin, ilmeisesti ei – tai Jeesus ei olisi sanonut Matteuksen Evankeliumissa, 5:26… ”Totisesti 

Minä sanon sinulle, sieltä (vankeudesta) et pääse, ennen kuin olet maksanut viimeisenkin rovon.” 

”Vankila” johon Evankeliumissa viitataan, on Kiirastuli, kun taas ”ropo” edustaa kaikkein 

vähäisimpiä syntejä, joita ihminen tekee.  

Ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessä 3:11-15 sanotaan… ” Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on 

hän saava palkan; mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on 

pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulen läpi.”  

Minun rakkaat, antakaa minun jakaa kanssanne, mitä minä uskon, että tämä puhdistus todella on. 

Oletteko koskaan tehneet jotakin todella, todella väärin, jota te ette tunnistaneet niin pahaksi, 

ennen kuin te teitte sen, mutta yrititte selittää sen olemattomiin. Oletteko koskaan juorunneet ja 

vahingoittaneet jonkun mainetta, aiheuttaen heidän menettämään työpaikkansa tai ongelmia 

avioliittoon? Tai ehkä te olitte onnettomuudessa, missä lapsi tai aikuinen kuoli ja onnettomuus oli 

teidän syynne. 

Kun te saitte selville, että te olitte väärässä tai olitte vastuussa viattomien ihmisten kärsimyksestä, 

miltä teistä tuntui? Minä olen tehnyt asioita menneisyydessäni, joista olin hyvin häpeissäni. 

Ja kun Herra haastoi minut siitä, mitä minä olin tehnyt ja ketä olin vahingoittanut, oli kuin minun 

ruumiini päälle olisi kaadettu sulaa metallia. Minun kasvoni muuttuivat punaisiksi, minun polveni 

alkoivat tutisemaan ja minun täytyi istua alas.  

Mahdollisesti te saitte joitakin huonoja uutisia, jotka aiheuttivat sen reaktion teissä. Minä uskon, 

että se tunne on puhdistuksen tulet, kun oivaltaa, että mitä on tehnyt. Se oli shokki ja minä en 

pystynyt ymmärtämään sitä. Kaikki mitä minä pystyin tekemään, oli olla mykkänä, kunnes Jumala 

antoi minulle armon tunnistaa ja kohdata se. Nyt me tällä Maapallolla, asutamme ruumista, joka 

toimii puskurina tai eristimenä hengellisestä maailmasta, mikä on hyvin tiivistä energiaa. 

 Mutta, kun me jätämme ruumiin jälkeen, ei ole enää puskuria. Olemme ilman ruokaa, vettä, 

häiriötekijöitä, ruumiillisia lohdukkeita; ystäviä, joille soittaa, tekosyitä keksittäväksi. Meidät on 

riisuttu alastomaksi sieluksi, mikä on nyt tuomion tulen alla. Ei ole jäätelöä syötäväksi, ei viiniä 

juotavaksi, ei ketään lähistöllä syytettäväksi. Me olemme kuin raakaa ihoa Herran edessä. Jokainen 

hienoinen tuulahdus pistää ja polttaa, kun ihon päällyskerros on poistettu.   

Tässä kohden minä ajattelin, että… ”Tiedätkö, Herra, ehkä Sinun pitäisi selittää tämä?” Ja Jeesus 

vastasi minulle ja sanoi…  

( Jeesus ) ” Ei, sinä selität aika hyvin. Ja tämä tulisi selittää ihmisnäkökulmasta, että 

ymmärrettäisiin, mikä polttaa. Siispä, pyydän, jatka.”  
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( Clare ) Okei. Esimerkiksi, kun olin maailmassa ja synnillinen, minä ajattelin, että minulla oli 

terveysongelma, koska minun kuukautiskiertoni oli pysähtynyt. Minä lakaisin asian maton alle ja 

jatkoin valokuvauskeikkojen vastaanottamista. Ja kesken National Geographic`n toimeksiantoa, 

minä huomasin joitakin kehon muutoksia. Vatsani oli kasvanut ja housujeni vetoketju ei enää 

mennyt kiinni. Ja minä ajattelin, että ”Minun täytyy olla sairas.” 

No niin, menin lääkäriin ja testattuaan minut, hän sanoi… ”Te olette raskaana.” Minä melkein 

pyörryin. Minä olin torjunut asian. En ole koskaan tuntenut mitään niin maata mullistavaa. Tuomio 

virtasi lävitseni kuin tuli. Minä olin halvaantunut, enkä tiennyt minkä puoleen kääntyä tai mitä 

tehdä. Minä olin shokissa.   

No niin, minä uskon, että tämä on, mistä puhdistuksen tulissa on kyse. Polttava tuomio, eikä 

mitään paikkaa, mihin paeta. Elämänne levittyy eteenne ja te tunnette itsenne täydeksi 

typerykseksi. Olette hölmistyneitä, koska te näette syntienne seuraukset ensimmäistä kertaa 

Jumalan peilistä. 

Herra sanoi, että Hän tulee hakemaan Morsianta, joka on ilman pilkkuja, ryppyjä tai tahroja. Pilkku 

tulee, jos on sotkeutunut johonkin epäpuhtaaseen ja se loiskahtaa päällenne. Kuten juoru. Se 

roiskuu ympäri hääpukuanne. Ryppy on sellainen, jonka te kehitätte, synnin tavoista, joita te 

kieltäydytte käsittelemästä. Tahra on sisäistä epäpuhtautta, joka manifestoituu pukunne 

tahriintumisena alapuolelta. Se voi myös olla huolimattomuudesta tullut repeämä tai halkeama.  

Joka tapauksessa nämä ovat asioita, joita te tiedätte, että teidän tulisi käsitellä, mutta te 

peittelette ne torjumalla, kunnes ne jysähtävät takaraivoonne ja te ette enää voi välttää tai kieltää 

niitä. Ja minä uskon, että jos teillä on näitä synnin tapoja ja te ette ole käsitelleet niitä, teidän 

täytyy puhdistautua ennen kuin voitte saapua Taivaaseen. 

Mutta minä uskon myös, että jos te ette ole torjuneet ja olette työstäneet niitä kaikella 

voimallanne, minä uskon, että Herra Hänen armossaan tulee pyyhkimään ne pois. Tämä kuitenkin, 

jos te olette antaneet armoa muille.  

Hän, joka antaa armoa, hänelle tullaan myös antamaan armoa. Siispä, minä yhdistän tämän tulella 

puhdistuksen paikan sisäiseksi tulikuumaksi tuomion paikaksi, joka saa aikaan, että minä 

tarkastelen tekojani ja kadun. Jumala Hänen Armossaan on asettanut, minä uskon, paikan, missä 

me voimme käydä tämän puhdistavan tulen läpi ja tulla sieltä ulos valmiina saapumaan 

Taivaaseen. 

Ajatelkaa sitä hetki. Sanokaamme, että minä olisin mustasukkainen jostakin, ja levittäisin 

pahansuopia valheita heistä tuhotakseni heidän maineensa. Minä tietäisin, että se olisi väärin, 

mutta minun katkeruuteni ajaisi minut tekemään sen joka tapauksessa. Minä yrittäisin ja yrittäisin 

panetella heitä, niin etteivät he koskaan enää saisi hyvää mainetta. Ja tämä olisi elämänpituinen 

tapa, jonka minä pitäisin kätkössä muilta, mutta silti tekisin sen jokaiselle henkilölle, joka loukkaisi 

minua tai tekisi minut mustasukkaiseksi.  

Sitten olettakaamme, että minä joutuisin autokolariin ja lentäisin 50 jalkaa (jalka=0,30 metriä) 

ilmassa ja kuolisin iskusta. Nyt. Minä olisin hyväksynyt Herran Pelastajakseni, käynyt kirkossa, 

rukoillut, antanut kymmenykseni, ruokkinut köyhiä. Ja minä todella rakastin Jeesusta. Mutta minä 

olin omahyväinen ajattelussani ja ajattelin henkilöitä, jotka loukkasivat minua, että heidät pitää 
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lannistaa. Siispä, minä jatkoin tätä pahaa tapaa, tuhoten monien ihmisten elämän siinä sivussa. (Ei, 

minä en tehnyt sitä. Minä annoin vain esimerkin.) 

Siispä, mitä te ajattelette? Pitäisikö Jeesuksen ottaa sellainen henkilö Taivaaseen, missä he 

epäilemättä tulevat olemaan mustasukkaisia jokaista kohtaan?? Pitäisikö Hänen lähettää heidät 

Helvettiin? Vai pitäisikö Hänen ottaa heidät puhdistuksen paikkaan, missä he voivat todella oppia, 

että se mitä he tekivät, oli väärin. Ja samaan aikaan, todella haluavat lopettaa sen.  

Katsokaahan, Kiirastuli, tai Puhdistuksen paikka, on Jumalan suurta Armoa työssä. Oletteko 

koskaan ihmetelleet, miksi ihmisiltä menee niin kaunan kuolla? Minä uskon, että heillä on 

keskeneräisiä asioita: anteeksiantamattomuutta, tekemättä jääneiden asioiden ja tehtyjen 

asioiden syntien katumisen puutetta, ja sen vahingon, mitä ne ovat muille aiheuttaneet. Ja 

pikemminkin kuin, että lähettäisi heidät puhdistettaviksi, Herra antaa heidän elää ja kärsiä hyvin 

pitkän aikaa. Ja minä uskon, että suuri määrä asioita hoidetaan, kun he ovat nukkumassa tai 

kärsimässä tai yksinäisiä. 

Herra antoi Ezekielille hyvin todellisen esimerkin tästä yhtenä iltana. Hän oli kärsimässä ja tiesi, 

että se oli jotakuta varten, mutta ei tiennyt ketä. Sitten hän näki pukuun pukeutuneen miehen 

kävelevän huoneen poikki ja tulevan seisomaan hänen sänkynsä viereen. Tämä mies kommunikoi 

Ezekielille… ”Kiitos, kun rukoilit minun puolestani. Minä voin nyt mennä kotiin.” Tämä mies oli 

ollut Puhdistuksessa ja kärsi syvää katumusta. Ja koska me Maapallolla rukoilimme hänen 

puolestaan, hänet vapautettiin ja hän pystyi saapumaan Taivaaseen puhdistettuna. 

Ja nyt hyvät uutiset…  Puhdistuksessa olevat sielut voivat rukoilla meidän puolestamme! He ovat jo 

tehneet samat virheet kuin me olemme tekemässä ja he voivat samaistua meidän 

heikkouteemme. Heidän tilanteessaan, heillä ei ole mitään paikkaa, minne mennä; vain aikaa 

katua ja itkeä. Siispä, Herra antaa heille mahdollisuuden olla armelias muille sieluille, jotka ovat 

Maapallolla, eivätkä tiedä, kuinka pahoja he ovat Jumalan silmissä.   

Ja me vuorostamme voimme rukoilla, että heidät vapautettaisiin nopeasti. Jeesus, mitä Sinulla on 

sydämelläsi?  

( Jeesus ) ” Minun Kyyhkyni, sinä olet tehnyt kovin hyvin. Kuitenkaan kukaan ei voi syväluodata 

Minun Armoni syvyyksiä ja ennustaa, kuka voidaan pidättää puhdistavissa tulissa ja kuka ei. Tämä 

on yksi syy, miksi Minun Isältäni menee niin kauan antaa sana Taivaaseennoston alkaa.  

” Minä en halua nähdä yhdenkään Minun Morsiameni tulla poissuljetuksi hääjuhlasta, koska heitä 

pidätettiin puhdistuksessa. Kyllä joitakin tulee olemaan. Mutta ne, jotka olivat halukkaita 

kärsimään ja työstämään kovasti vikojaan, he tulevat olemaan Minun kanssani Hääpidoissa.”  

” Tämä on toinen syy, miksi Minä kerroin vertauksen hääjuhlasta ja miehestä, joka oli 

epäasiallisesti pukeutunut. Hänen syntinsä olivat kuluttaneet hänen vaatetuksensa nukkavieruksi, 

saastaiseksi ja sopimattomaksi juhlintaan. Hänellä oli pitkäaikainen tapa olla katumatta ja siksi hän 

oli epäsopiva Juhlaan. Hänet tosin pelastettiin, koska hän tunnusti Minut Pelastajakseen.”  

” Mutta muut tulivat Minun luokseni päivittäin, itkien syntejään ja anoen Minua päästämään 

heidät pahasta. Ja tehden monia vahingonkorvaus toimia – ei vain omien syntiensä vaan muiden 

syntien puolesta.”  



 
23 

 

” Te kysytte, mikä on vahingonkorvaus? Se on sielu, joka näkee pahan, jota maailmassa on tehty ja 

on sisimpään ytimeen asti lyöty Minua kohtaan tehtyjen loukkausten vuoksi, aborttien, 

epärehellisten hallintojen ja kaiken laatuisten epäoikeudenmukaisuuksien. Ja on heitä, jotka ovat 

niin yhdistyneet Minuun, että kun Minä suren, he surevat. Ja tällä tavalla, he korjaavat Minua 

vastaan syntiä tehneiden vahinkoja. Ja se tuo Minulle lohtua.” 

” Ei ole mitään patenttivastausta siitä, että tuletteko te tarvitsemaan puhdistumista vai ette. 

Mutta, jos te rakastatte Minua koko sydämellänne, mielellänne ja voimallanne ja rakastatte 

veljeänne kuin itseänne, teillä on hyvin vähän huolehdittavaa. Pikemminkin, te tulette jatkuvasti 

olemaan tietoisia kiusauksista, vioista ja repsahduksista – ja te tulette katumaan välittömästi.”  

” Muistakaa, Minun Sydämeni on Armon sydän. Ja Minä näen jokaisen kyynelpisaran, jonka te 

vuodatatte muiden vuoksi ja itkette omia syntejänne. Ja vaikka te olette heikkoja, Minä olen 

täynnä Armoa teitä kohtaan, sen vuoksi, että te olette olleet armollisia muita kohtaan.”  

” Puhdistakaa itsenne, Minun Morsiameni. Erityisesti tällä hetkellä, laiskuudesta, joka vahingoittaa 

koko Ruumista ja riistää heiltä ravitsemusta, jota te olisitte voineet antaa heille, jos vain olisitte 

yrittäneet hieman kovemmin.” 

 

 

706. Jeesus sanoo… Kirkko riisutaan,  

alastomaksi niin että todelliset Apostolit voivat nousta 

 
KIRKKO RIISUTAAN ALASTOMAKSI, NIIN ETTÄ TODELLISET APOSTOLIT VOIVAT NOUSTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Toukokuuta, 2019.  

Jeesus aloitti… ” Kaikki riippuu rakkaudesta, Clare. Kirkko on olemassa vain havainnollistaakseen 

Minun Rakkauttani. Menneisyydessä hän on havainnollistanut voimaansa, varakkuuttansa, 

kykyään nujertaa ihmisiä ja manipuloida hallituksia. Ei enää. Hänet riisutaan alastomaksi, niin että 

todelliset Apostolit voivat nousta ja pukea hänet Minun Rakkauteeni ja Kunniaani.”  

” Minun Lampaani kuulevat Minun ääneni, Minun lampaani etsivät Minun kasvojani. Minun 

lampaani ovat Minun, eikä kenenkään toisen. Minä murran pois kaikki Minun kirkkoni 

kokoontumiset, jotka eivät ole oleellisia pyhälle elämälle.”  

” Menneisyydessä epäjumalanpalvontaa ei ole huomattu ja ihmiset ovat kuunnelleet ketä tahansa, 

joka on ollut tarpeeksi pramea tehdäkseen heihin vaikutuksen. Ja niinpä heidät on helppo 

johdattaa hairahtumaan.”  

” Se, mitä Minä teen tässä sukupolvessa, Minä tyhjennän ongelmat Minun ihmisteni sydämistä. Ei 

enää Hollywoodin Supertähti Kristittyjä. Se vain synnyttää ahneutta, epäjumalanpalvontaa ja 

virheitä. Se mikä läpäisee kirkon, on Minun ihmisteni teatraalista manipulointia ja heille on 

opetettu palvoa henkilöitä.”  

” Minä opetin teitä esimerkillä ja kun väkijoukot seurasivat Minua joka paikkaan, minne Minä 

menin, enkä Minä koskaan vaatinut heiltä kunnianosoituksia tai rahoja. Pikemminkin, Minä ruokin 
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heitä, paransin heidän haavansa ja opetin heitä katumaan ja olemaan tekemättä enää syntiä. 

Nämä ovat oppiläksyjä, jotka kasvattavat rikkaan maaperän ja tuovat tuhatkertaisen sadon.” 

” Minun ihmiseni, me olemme palaamassa Minun Isäni Sydämen kirkkoon. Sillä Hän kaipaa ihmisiä, 

jotka ylistävät Häntä hengessä ja totuudessa ilman ajatustakaan miellyttää väkijoukkoja ja 

rakentaa linnoitus.”  

” Pikemminkin, ne ovat pienet, jotka vievät sanomaa Minun Rakkaudestani, yhdelle kerrallaan, 

hoitaen haavoittuneita ja syrjäytyneitä. Ja tästä nöyrästä alusta Minä tulen rakentamaan Minun 

Kirkkoni sellaiseksi kuin Minä hänen aina olin tarkoittanutkin olevan.” 

 

 

707. Jeesus sanoo… Mukavuusalue Kirkon Aika on loppumassa…  

Minun kirkostani tulee voimallinen 

 
MUKAVUUSALUE KIRKON AIKA ON LOPPUMASSA… MINUN KIRKOSTANI TULEE VOIMALLINEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Kesäkuuta, 2019. 

Jeesus aloitti… ” Minun ihmisiäni johdattavat helyt ja pikkujutut. He tuomitsevat toisiaan karskisti. 

Paljon siitä, mitä Katolisessa Kirkossa tapahtuu, surettaa Minua suuresti ja Minä paljastan sen 

kaikille nähtäväksi.”  

” Mutta Minä en halua niiden, joita kutsutaan Minun Nimelläni Protestanttisessa Kirkossa, ilkkuvan 

tai aukaisevan tuomion tulvaportteja. Totta puhuaksemme, Protestanttisissa kirkoissa on monia 

pastoreita, jotka kuuluvat Vapaamuurareihin. Ylistäen Minun Nimeäni pelkällä puheella päivän 

aikana ja suorittaen palvontamenoja Saatanalle täyden kuun valossa.”  

” Kaikki uskontokunnat ovat menneet harhaan tavalla tai toisella. Kiistely ja sisäinen valtataistelu 

rehottavat valtoimenaan joka puolella. Yhtenäisyyttä puuttuu toden teolla.”  

” Mutta Minä tulen saamaan Minun tahtoni läpi. Vihollinen työskentelee koko kulttuurin kirjon 

alalla. Buddhalaiset, druidit, noidat ja velhot voivat kirota Minun ihmisiäni yhteen ääneen. Mutta 

Minun ihmiseni? Valon Lapset? Katoliset ja Protestantit eivät voi edes istua samassa huoneessa 

rukoilemassa yhdessä.”  

” Ei enää erillisyyttä! Sen täytyy loppua. Jotakin on tulossa, mikä haastaa KOKO kirkon, Katolisen ja 

Protestanttisen, että se tulee venyttämään monia rajoja. Sillä hetkellä tulee selväksi, kuka on 

Minun puolellani ja kuka tulee tekemään kompromisseja.” 

” Te olette nähneet Abortti ja Transsukupuolisten, Sukupuolenvaihtajien, joukkojen tulevan yhä 

militaristisimmiksi, sotaisemmiksi. Tämä tulee jatkumaan. Kirkot ja ihmiset tulevat olemaan 

maalitauluina.”  

” Rukoilkaa, Minun ihmiseni. Rukoilkaa hyvin paljon, että silmät avautuisivat. Rukoilkaa. (Pyhää 

Armorukousta, Ruusukkorukousta jne.).”  
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” Rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa. Tasa-arvolaki voidaan hylätä, jos te rukoilette. ÄLKÄÄ 

tuudittautuko laiskuuteen. Vihollinen työskentelee ja odottaa teidän kaikkien antavan periksi tälle 

kiusaukselle.”  

( Clare ) Nyt, minä en aivan tarkkaan tiennyt, mistä Tasa-arvolaissa oli kyse, joten minä tein hieman 

tutkimusta jakaakseni sen teidän kanssanne. Ja tämän minä sain selville…  

Kuten laki on tällä hetkellä kirjoitettu, Otsikko VII Kansalais Oikeuksien Toimi vuodelta 1964, 

määrää laittomaksi työnantajan syrjiä yksilöitä, työntekijän tai hakijan ”rodun, värin, uskonnon, 

sukupuolen tai kansallisuuden” perusteella. Tasa-arvolaki, tai H.R.5, korvaisi sanan ”sukupuoli” 

sanonnalla ”sukupuoli (sisältäen sukupuolisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin).” 

Lakiehdotus määrittelee ”sukupuoli-identiteetin” seuraavasti ”sukupuolisuuteen liittyväksi 

identiteetiksi, ulkoiseksi olemukseksi, maneereiksi, tai sukupuoleen liittyviksi luonteenpiirteiksi, 

joita yksilöllä on, riippumatta yksilön syntymässä määrätystä sukupuolesta.” Ja se määrittelee 

”seksuaalisen suuntautumisen” seuraavasti ”homoseksuaalisuus, heteroseksuaalisuus tai 

biseksuaalisuus.” (Wikipedia)  

Tämä lakiehdotus on esitelty aiemmin tänä vuonna, mutta maaliskuussa, Edustajainhuone on 

hyväksynyt esityksen. Se ei ole vielä voimassa. Mutta se on nyt Senaatissa päätettävänä, 

hyväksyvätkö he sen. Ja jos he hyväksyvät sen, sitten se menee Presidentin pöydälle 

allekirjoitettavaksi laiksi. Tai ei allekirjoitettavaksi.”  

( Jeesus ) ” Jos Minun Ihmiseni eivät rukoile, Minulla ei tule olemaan valinnanvaraa, kuin sallia 

vainon Amerikassa lisääntyä nopeammin. Niin monet maat kokevat tämän kaltaista suurta 

vihamielisyyttä, mutta sielut siellä ovat liekeissä Minuun sen takia. Kun te ette enää voi mennä 

kirkkoon, koska ovet on suljettu oikeuden määräyksestä, johtuen monista syrjintä oikeusjutuista. 

Kun pastoreita ja opettajia haastetaan oikeuteen Minun sanani opettamisesta – kuka on Minun ja 

kuka on maailman, tulee ilmeiseksi.” 

 ( Clare ) Jeesus sitten kääntyi ja puhui pastoreille ja kirkon johtajille. 

 ( Jeesus ) ” Jatkatteko te kinastelemista keskenänne opin pikkujutuista, kun sudet tuhoavat 

katraan, oi arvottomat paimenet!? Kun te nahistelette ja iskette toinen toisianne – toisia 

pastoreita, toisia kirkkoja – sudet tappavat lampaita, jotka Minä olen antanut teille! Ettekö te 

kuule, kun he määkivät? Herätkää! Nouskaa! Minä kerron teille totuuden, te tulette vastaamaan 

Minulle jokaisesta, joka kadotetaan!”  

( Clare ) Sitten Jeesus puhui seuraavaksi kaikille. 

( Jeesus ) ” Monet pastorit, vallan ja vaikutusvallan himossaan, ovat sotkeutuneet maailman 

pimeyteen, vetääkseen puistattavia, matelevia asioita saarnatakseen ja opettaakseen niitä. 

Yllyttääkseen katrasta ja saadakseen katselukertoja YouTubessa. Mutta nämä asiat palvelevat vain 

Minun ihmisteni likaamista ja tahraamista, jos he eivät ole harjoittaneet hyveitä. Sitten tätä tietoa 

käytetään koko kirkkoryhmien tuomitsemiseen. Minun kirkkoni, Minun uskollisteni, Minun 

Morsianteni.”  

” Voiko kukaan kuljettaa tulta helmassaan, puvun häneltä palamatta? Voiko kukaan kävellä 

hiilloksella, jalkain häneltä kärventymättä? Samoin käy sen, joka menee lähimmäisensä vaimon 

luo: ei jää rankaisematta kukaan, joka häneen kajoaa. Sananlaskut 6:28-29. Kun te koskette Minun 

Rakkaisiini kritiikillä, te leikitte tulella, siitä voitte olla varmoja.”  
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” Laittakaa syrjään kiistat ja katukaa niitä. Enkö Minä sanonut, ” Ottakaa malka pois omasta 

silmästänne, että näette ottaa pois rikan veljenne silmästä?”  

” Raja Minun kirkkoni ja maailman välillä on tulossa terävämmäksi ja selvemmäksi. Ennemmin tai 

myöhemmin valinta on tehtävä. Pidättekö tiukasti kiinni Minusta lakihaasteiden varjossa? 

Ilkivallan? Tuhopolton? Oletteko te valmiita menettämään kaiken? Kohtaamaan vankeutta? 

Kidutusta? Nämä asiat, jotka Minä mainitsin, ovat yleisiä maissa, kuten Kiina, Intia, Iran, Burma. 

Monet Pyhimykset tulevat näistä maista. Se tulee Amerikkaan. Jopa nyt te voitte nähdä sen 

liikkuvan hitaasti, mutta asteittain lisääntyen.”  

” Jos te alatte sallia Minun irrottaa teitä enemmän ja enemmän maailmasta, päivä päivältä, te 

tulette olemaan täynnä enemmän ja enemmän Minua ja Minun rakkauttani. Te tulette 

rakastumaan Minuun enemmän ja enemmän, tietäen ja täysin luottaen Minuun. Sitten, kun te 

menette ihmisten keskuuteen, te tulette puhumaan ja liikkumaan ja toimimaan Minun sydämeni 

kanssa.”  

” `Mukavuusalue kirkon` aika on loppumassa. Minun kirkostani tulee voimallinen, aktiivinen, elävä 

ja yhtenäinen, kuten se oli ensimmäisellä vuosisadalla – Apostolien Teot heräävät eloon jälleen.” 

” Älkää pelätkö. Ottakaa tämä aika salliaksenne Minun valmistella teitä. Joka päivä Minä tulen 

teidän kaikkien luoksenne oppituntien, tehtävien kera, mitkä ovat ainutlaatuisia kullekin ja teidän 

kutsumuksillenne elämässä. Kun on aika liikkua, Minä liikutan teitä.”  

” Olkaa rohkeita, Minun ihmiseni. Ja työskennelkää ahkerasti siinä, mitä Minä olen laittanut 

eteenne.” 

 

 

708. Jeesus sanoo… Hiljaisuus on teidän Ystävänne &  

Minun… Siellä te tulette kuulemaan Minun puhuvan 

 
HILJAISUUS ON TEIDÄN YSTÄVÄNNE & MINUN… SIELLÄ TE TULETTE KUULEMAAN MINUN 

PUHUVAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Kesäkuuta, 2019. 

( Clare ) Kuinka ihastuttavat ovatkaan Sinun käsivartesi, Herra. Minä haluaisin pitää ne kiedottuna 

ympärilleni niin paljon enemmän. Minä en halua menettää sitä armoa. Kuinka suloista se on! Kiitos 

Sinulle, Jeesus, minun pitelemisestäni tänä aamuna. Voi, minun Herrani, Sinun käsivarsiesi 

suloisuus ja taivaallinen visio, minkä Sinä olet antanut minulle Sinun Pyhän Sydämesi Pakopaikasta, 

on NIIN suloinen, niin vertaamattoman puhdas ja suloinen. Todellakin, minä olen alkamassa 

tuntea sen nyt. Ja minä pystyin, sen vuoksi, aloittamaan rakennusten piirustuksia.  

Jeesus aloitti… ” Minun Sydämeni Rakkaat, tämä on Minun Lahjani teille ja Minun Isälleni. 

Pikkiriikkinen paikka Maapallolla, missä Hän voi lepuuttaa Hänen Päätään kaikkien maailman 

myllerryksen keskellä. Siksi sinä et saa sallia mitään epäpuhdasta kiinteistöllä. Minä tulen ikuisesti 

suojelemaan tätä maapalasta, joka sinulle on luovutettu ylhäältä. Sillä se on todella paikka, missä 

Minun Sydämeni tulee löytämään levon.”  
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” Vision täyttymisen sulous on todella päihdyttävää sekä enkeleistä että Pyhimyksistä yhtä lailla. 

Paikka, missä koko Taivas voi raikua kunniakasta AMENTA! Sillä se on Minun Läsnäoloni Pyhäkkö. 

Kuinka kaunis onkaan Sinun asuinpaikkasi, Voi Herra minun Jumalani, Korkeuksissa.” 

” Täällä Minä tulen työstämään ylevän läheisyyden mysteereitä valittujen sielujen kanssa. Täällä 

Minä tulen tuomaan heidät viimeisteltyyn liittoon Minun Sydämeni kanssa, koska tätä he 

kaipaavat. Voi, kuinka hellää ja kallisarvoista sielun rakkaus Minuun on, Clare. Sitä ei voi verrata 

mihinkään.” 

” Tämän vuoksi Minun Isäni kaipaa heidän paluutaan ja kumppanuuttaan, että Hän voisi asua 

heissä öin ja päivin Olemuksensa loppumattomalla rakkaudella. Ja Minä kaipaan asuttaa Minun 

Morsiameni ja jakaa täysin hänen elämänsä, asuen hänen kunniakkaassa kauneudessaan, jonka 

näkevät enkelit ja Pyhimykset.”  

” Kuitenkin, Minun Kauniit, kun teitä puhdistetaan sekavista kiinnostuksen kohteista Maailmaan, 

se tulee ajoittain olemaan kivuliasta teille. Paljon jää osoittamatta, jopa Minun astiassani jaloa 

käyttöä varten, Äiti Claressa. Tästä paikasta vuoren huipulla, hän tulee antamaan tarvittavan 

näkökulman johdattaakseen teitä. Ei vain syvemmälle Minun sydämeeni, vaan auttamaan teitä 

navigoimaan omapäisyyden ansakuoppien ohi ja kuinka vihollinen käyttää teidän kiinnostuksen 

kohteitanne tuhotakseen teidät – jos hän pystyisi.”  

” Kyllä, hän tuntee teidät niin kovin hyvin, kun hän on opiskellut ihmisluontoa kautta Aikain ja on 

nimennyt jotkut kaikkein hienovaraisimmista demoneista ansoittamaan teidät. Tästä syystä, 

luottamus ja tottelevaisuus hänen ohjeilleen tulee olemaan teidän turvanne. Minä olen 

lahjoittanut teille omantunnon ja hän ei tule koskaan pyytämään teitä loukkaamaan paikkaa, joka 

on pyhä Teidän ja Minun välillämme.”  

” Kuitenkin vihollinen tietää, kuinka kutoa pettävä verkko saalistaakseen teidät. Siitä syystä, älkää 

nojatko omaan ymmärrykseenne. Mutta tehkää kaikki mitä voitte, mukautuaksenne hänen 

ohjeisiinsa. Hän on omaksunut sävyisyyden (kun hän on järkevässä mielentilassa), eikä pakota 

asioita teille. Hänen ehdotuksensa saattavat vaikuttaa henkilökohtaisilta mieltymyksiltä tai 

merkityksettömiltä teidän ajattelutapaanne. Mutta voi, kuinka väärässä te olette. Näillä pienillä 

asioilla on historiaa takanaan ja te tekisitte hyvin, jos te ottaisitte ne hellät vaatimukset sydämeen 

ja eläisitte niiden mukaan.” 

” Hiljaisuus, Minun Morsiameni, on teidän ystävänne ja Minun. Sydämenne hiljaisuudessa te 

tulette kuulemaan Minun puhuvan. Niin paljon keskustelua on tarpeetonta ja avaa oven synnille ja 

tuomitsemiselle. Minä haluan teidän kaikkien harjoittavan hiljaista ja hellää käyttäytymistä – ei 

vain ulkoisesti vaan erityisesti sisäisesti. Tällä tavalla te tulette mahdollistamaan vuoropuhelun 

Minun kanssani. Te tulette kuulemaan Minut selvästi ja me voimme keskustella toistemme kanssa 

tässä iloisessa sydämen ja mielen tilassa.” 

” Kun te alatte vapauttamaan maailman kiirettä, teidän sydämenne tulee viimeinkin kykenemään 

liitelemään Minun kanssani. Kuitenkin, ajoittain te myös tulette asumaan pimeässä laaksossa, 

hyödyttääksenne muita sieluja. Minä tulen opettamaan Rakkauden, uhrautumisen ja nöyryyden 

tapoja. Vain Minua varten eletyn elämän tukipylväitä. Te tulette huomaamaan, että mitä 

enemmän maailmaa te sanotte irti mielestänne, sitä suurempi ja syvempi teidän rauhanne tulee 

olemaan.” 
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” Tässä maailmassa te takerrutte jatkuvaan melun virtaan, sekä ihmisistä että paikoista. Ja mieli 

jatkuvasti juoksee kuin oravan häkissä.”  

” Mutta vuorella, te tulette oppimaan takertumaan hiljaisuuteen. Te ette tule pelkäämään 

sielunne hiljaisuutta. Ettekä te tule pelkäämään pimeää. Sillä te olette säteilevä valo, joka loistaa 

pimeyteen ja Minä olen jatkuvasti teidän puolellanne, suojellen ja raviten teitä.”  

” Veljellistä rakkautta tulee olemaan runsaasti, kun jokainen teistä näkee toisten tarpeet, niin että 

keneltäkään ei puutu tulta tai lämpöä. Tai seuraa vaikeina aikoina. Mitä tahansa, mitä tarvitaan. 

Erakko asumuksenne hiljaisuudessa, te tulette tuntemaan kasvavan puhtauden tunteen ja rauhan. 

Tämä elämä on suunniteltu, että poistaisitte sotkun, johon te olette niin tottuneita maailmassa, 

tehdäksenne valtavan tyhjän tilan, jonka Minä voin viimeinkin täyttää. Tulee olemaan suloisen 

kumppanuuden hetkiä ja sen jakamista, mikä on merkityksellistä, aivan kuten mietiskelevä työ, 

kun te kannatte kortenne yhteisön elämän kekoon. Kaikki tulee olemaan Minun määräämääni, 

Minun Morsiameni. Ja teidän rauhanne tulee ylittämään kaiken, mitä te olette koskaan 

aikaisemmin tienneet.” 

” Niin harvat ymmärtävät, kuinka saastunut maailma todella on, jopa parhaimmissa olosuhteissa. 

Vasta sitten, kun te olette sanoutuneet siitä irti ja asuneet hiljaisuudessa, silloin te tulette 

huomaamaan, kuinka verottavaa ja huomiota hajottavaa se todella on.” 

” Niille teistä tällä Kanavalla, jotka ette voi elää tätä elämää, Minä en tule hylkäämään teitä. Erakko 

asumuksesta tulee runsaita oppiläksyjä ja myös te tulette hyötymään niistä. Minulla oli joitain 

ihmeellisiä opetuksia suunniteltuina teille, siis pyydän, älkää ajatelko, ettette te kasvaisi muiden 

mukana. Koska kun te toteutatte joitakin muutoksia elämissänne, te myös tulette täyttymään 

enemmän Minulla.”  

” Monia, monia parantumisia tulee erakko asujien yhdistetyistä rukous ponnistuksista.”  

( Clare ) Voi, Herra, nämä ovat kauniita lupauksia! Kiitos Sinulle. Minä uskon ja vastaanotan 

jokaisen sanan. Eipä ihme, että vihollinen on järjestänyt sellaisen kamppailun.  

( Jeesus ) ” Voi, älä huolehdi – hän tulee jatkamaan sinun vastustamistasi! Hän ei voi sietää 

pyhyyttä. Sinä olet hänelle ja hänen vääryyden työntekijöilleen myrkyllinen tuoksu. Mutta niin 

kauan kuin synti pysyy Erakko asumuksen ulkopuolella, hänellä ei ole etulyöntiasemaa. Ja 

kuitenkin, Minun täytyy sallia hieman tätä painetta, opettaakseni sinulle, kuinka pitää puolesi 

vastustuksessa. Ja Minun täytyy sanoa, että sinä olet tehnyt uskomatonta työtä, kaikki te olette. 

Todella, te kaikki olette oppineet tukeutumaan Minuun ja visioon pyhyydestämme ja 

ykseyteemme yhdessä.”  

” Teidän joukossanne, Sydänasukkaat, ei ole yhtäkään, joka ei voisi elää samanlaista elämää 

omissa kodeissanne. Salaisuus on pyhittämättömän aikanne käytössä. Kun te menette nukkumaan 

ja kun te nousette ylös. Teille on hyvin hyödyllistä nousta ylös niin aikaisin kuin voitte, niin että 

teidän mielenne on yhdistyneenä Minun mieleeni ensiksi. Niin, että Meidän Sydämemme ja 

mielemme voidaan valmistella käymään käsiksi päivään yhdessä.” 

” Minä yksin tiedän, mikä teitä joka päivä odottaa. Siksi teidän täytyy tulla Minun luokseni 

ollaksenne valmistautunut. Vaikka te saatattekin olla altistuneita maailman meluisuudelle omassa 

kotonanne, te voitte harjoittaa sisäistä hiljaisuutta, heijastuksena Minun Sanastani ja meidän 
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kallisarvoisesta ajastamme yhdessä. Sen takia Minä julkaisin tämän Kanavan, auttaakseni teitä 

tekemään juuri sitä.” 

” Mutta monille tulee tilinteon hetki. Jos te ette ole tasapainoisesti ikeessä, teidän elämänne tulee 

muuttumaan. Teidän arvonne tulevat olemaan erilaisia. Ja jos te olette menneet naimisiin ilman 

Minun tahtoani, se tulee olemaan teille hyvin vaikeaa. Teidät pakotetaan tekemään päätös… Minä 

vai toinen, Joillekin teistä se tulee olemaan traumaattista. Mutta Minä tulen olemaan teidän 

luonanne, sillä te valitsitte Minut, yli kaikkien muiden, joiden kanssa te olisitte voineet olla tällä 

Maapallolla.” 

” Ottakaa tämä sydämeenne, Rakkaat. Minä olen teidän kanssanne. Minä tulen auttamaan teitä. 

Minä tulen johdattamaan ja opettamaan teitä, jopa siinä paikassa, jossa te olette nyt. Ja oppitunnit 

Erakko asumuksesta tulevat olemaan todella runsaita. Minä olen teidän kanssanne ja Minä 

rakastan teitä. Olkaa rauhassa. Olkaa rauhassa ja rukoilkaa Äiti Claren puolesta.” 

 

 

709. Jeesus sanoo…  

Tämä on Sotaa Baasanin Härkien kanssa, Murtakaa Kiroukset & Siunatkaa 

 
TÄMÄ ON SOTAA BAASANIN HÄRKIEN KANSSA!... MURTAKAA KIROUKSET & SIUNATKAA 

Sanoja Jeesukselta & Sisar Clarelta, 11. Kesäkuuta, 2019. 

( Clare ) Pyydän, Herra, pehmitä meitä vastustavien sydämet. Ja täytä Sydänasukkaiden sydämet 

Sinun rakastavilla ajatuksillasi ja rukouksilla heidän puolestaan… Amen. 

Siispä, minä olen yhä taistelukentällä, rakkaat. On kulunut nyt useita päiviä. Minä tulen nyt 

kaikkien teidän luoksenne ja pyydän teiltä kaikilta apua. Tilanne on sellainen, että tie, jota pitkin 

me olemme aina tulleet ja menneet kiinteistölle, sen on nyt sulkenut yksi maanomistaja portilla. 

Me emme voi mennä suoraan ylös Turvapaikkaan tai tulla suoraan alas. Ja muut tiet ovat 

äärimmäisen vaikeita meidän kulkuneuvoillemme. Ja jollekin, joka on uusi vuoristossa, on hyvin 

helppoa eksyä. Ja rasite tuli kiinteistön mukana.  

Jos tilannetta verrattaisiin, se olisi jotakin samantapaista kuin… Te haluatte jäädä eläkkeelle, siispä 

te ostitte kiinteistön, johon te rakensitte muutaman rakennelman. Te säästitte rahaa ollaksenne 

kykeneviä rakentamaan, mitä haluatte rakentaa. Ja te menette 3,5 mailin tietä ja se on suljettu 

portilla. Ja te ette tiedä, kenelle portti kuuluu! Kunnes te viimein otatte lukon pois ja portin 

omistaja ilmestyy ja kertoo teille selvästi ja suoraan, että TEIDÄN ajotienne menee hänen maansa 

läpi ja että teillä ei enää ole pääsyä kiinteistöllenne enää. Maa, jonka te ostitte ja jolla asuitte, 

silloin tällöin 20 vuoden aikana… kunnes tämä portti ilmestyi.   

Siis, nyt te viimeinkin saatte selville, että minä en ole Pyhimys… Koska minä reagoin lihallani ja 

tulin hyvin vihaiseksi!  

Nyt, mitä me tekisimme? Haastaisimmeko miehen meidän tiemme sulkemisesta vai tekisimmekö 

sen Herran tavalla… Kuinka kauan tahansa se saattaakaan kestää. 
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No niin, tämä on hengellinen taistelu, pimeyden voimien ja Valon välillä. Ja jos me aiomme selvitä 

hengissä vuorella joka tapauksessa – meidän täytyy olla valmistautuneista. Ja tämä on erittäin 

hyvä johdatus!  

Siispä minä lähetin sovintokirjeen. Minun todella tarvitsi pyytää anteeksi, koska minä menetin 

hermoni heidän kanssaan. Enkä ollut hyväntahtoinen, ystävällinen enkä suloinen. Siispä, minä 

pyysin anteeksi tältä maanomistajalta. Ja minä en ole kuullut vastausta häneltä.   

Siispä, me aiomme ajaa asiaamme rukouksella ja rakkaudella. Koska Pyhät Kirjoitukset sanovat älä 

haasta veljeäsi oikeuteen. Siis, minä en aio tehdä sitä. Mutta minä aion rukoilla heidän puolestaan 

ja pyytää Herraa siirtämään tämän esteen pois tieltä. Ja minä tarvitsen teidän rukouksianne myös, 

Rakkaat. Pyydän, älkää pettäkö minua tässä. Pyydän, rukoilkaa, että tämä este tullaan poistamaan.   

Jos sattuisi jokin lääketieteellinen hätätilanne, minä en tiedä, mitä me tekisimme. Mutta minä vain 

halusin, että te saisitte tietää. Me tarvitsemme teidän rukouksiamme. Sitten, Herra alkoi 

puhumaan… 

( Jeesus ) ” Sinä tiedät, kuka tämän takana on, Clare.”  

( Clare ) Kyllä, Herra. Minä tiedän. Se on Vihollinen.  

( Jeesus ) ” Siksi sinun pitäisi tähdätä heitä, eikä sieluja, joihin he ovat vaikuttaneet. On monia 

asioita, joita sinä voit tehdä muuttaaksesi asiat iloiseen lopputulokseen. Rukoileminen on sinun 

päävoimavarasi. Paastoaminen. Almujen antaminen ja suora kohtaaminen henkimaailman kanssa. 

Minä tiedän, että sinä et halua tehdä tätä, Rakkaani. Mutta se täytyy tehdä.”  

” Kyllä, rukoileminen portista on tärkeää. Pysy lujana. Tämä on sodankäyntiä ja sinun täytyy 

taistella hengessä, sellaisenaan. Aiheuta hengellisille vihollisillesi jalansijan menetystä tärkeissä 

paikoissa. Vallat, Clare. Baasanin Härät.”  

( Clare ) He ovat muinainen voima Kristusta vastaan. Siispä, se on varmasti linnake. Erityisesti 

hengellistä työtä vastaan, mitä Herra haluaa tehdä hyvyydessään. Siispä, sitokaamme Baasanin 

Härät. 

( Jeesus ) ” Kyllä, tämä on varteenotettava voima. Murtakaa kiroukset ja julistakaa siunauksia. 

Puhukaa Minun siunauksiani tien joka tuumalle. Rukoilkaa rauhaa ja hyvää tahtoa jokaista 

omistajaa kohtaan. Rukoilkaa, että siinä missä on ollut kirouksia, siihen siunaukset tulevat 

virtaamaan kuin joki. Missä syntiä on tehty, se tullaan pesemään puhtaaksi.”  

” Älkää katsoko tätä kamppailua kuin se olisi ollut ihmisen kanssa, koska se ei ole. Tämä on 

naarasleijonan aika. Ja sinulla on naarasleijonia puolellasi. Karjukaa siunauksia ja linnakkeiden 

murtumista. Sukupolvia jatkuneita kirouksia. Hengellistä sokeutta. ” Anna anteeksi meidän 

syntimme, niin kuin mekin anteeksi annamme heille” on avain lause. Kaunalla ja katkeruudella ei 

ole sijaa tässä juonessa, paitsi repiä teidät maahan ja avata ovet vihollisen seuloa, koetella teitä.”  

” Ohjeista ihmisiäsi, että eivät salli katkeruuden ja vihan tulla sisään. Visioi rauhallinen suhde 

näiden miesten kanssa ja rukoile sen toteutumista. Rauhalliset ratkaisut ovat parempia kuin 

voimakeinot.” 

” Sinua vastustavilla miehillä ei ole aavistustakaan, kuinka paljon he vahingoittavat Minua. Se ei 

kuulu edes heidän universumiinsa. Hengelliset viholliset yllyttävät heitä valheilla. Mutta sinä 
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tiedät, että Minä järjestän nämä oppitunnit sinulle, että sinä kasvaisit syvemmin ja lähemmäs 

Minua, luottaen Minun ratkaisevan ne. Minä en halua sinun olevan peloissasi, Clare. Pikemminkin, 

Minä haluan sinun olevan loistavan Uskon majakka.” 

” Minä olen vakiinnuttanut tämän Turvapaikan kaikkien maailman miesten ja naisten hyväksi. 

Tämän tulee olla prototyyppi, koska joka paikkaan, minne Paimen menee, heitä kohtaan tulevat 

hyökkäämään he, joilta puuttuu ymmärrystä. Ja he tulevat täyttämään tyhjät kohdat siitä, miksi 

sinä olet siellä, paholaisen valheilla. Siispä, sinun täytyy todistaa, että sinä olet ystävä, et 

vihollinen.”  

” Kyllä, jos sinä olisit alkanut harjaantumaan ja rukoilemaan etukäteen, se ei olisi ollut niin vaikeaa. 

Mutta on olemassa selkkauksen ja kiistan historia, lisänä se, että vääryyden työntekijät, tiedetyt ja 

tuntemattomat, yllyttävät pahantekoon. Ja Minä olen sinun kanssasi tässä, rakas.”  

” Kaikelle on ajankohtansa. Tämä on kamppailun ajankohta, teidän Uskonne testaamisen. Kaikkia 

mahdollisuuksia tulisi harkita, mutta vasta rukoilemisen jälkeen. Päällystä tie rukouksella ja muista, 

että se, joka on tämän kaiken takana, on aiheuttamassa nämä hankaluudet – eivät he yksin.” 

 

 

710. Jeesus puhuu… Vastustuksesta, Avustamisesta, väärästä 

Turvallisuudentunteesta, Kutsumuksesta & Kohtalosta 

 
VASTUSTUS, AVUSTAMINEN, KUTSUMUS, KOHTALO & VÄÄRÄ TURVALLISUUDEN TUNNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Kesäkuuta, 2019.  

Jeesus aloitti… ” Clare Minun rakkain. Minä olen nähnyt sinun ponnistelusi ja apu on matkalla. Ne, 

jotka ovat olleet sinua vastaan, tulevat olemaan kuin tyhjää tulevaisuudessa. Tämä on hengellisen 

sodankäynnin aikaa ja linnakkeiden alasrepimistä. Ja sellaisenaan, sinun täytyy olla 

periksiantamaton, Minun rakastettu. Sinä olet tehnyt oikein tulemalla Minun luokseni ja 

pyytämällä että Minun Ruumiini ja Vereni korvaisi kaikki sinun heikkoutesi. Ja niitä on monia, 

kuten voit nähdä.”  

( Clare ) Joo, voi Perhe, tänään iltapäivällä minä vain käperryin pieneksi palloksi itkemään, ”Jeesus! 

Minä olen liian pieni! Auta minua.” Kyllä! Minä katsoin itseäni paljaana ja haavoittuvana, heikkona 

ja pirstoutuneena niin monien vastuiden vuoksi. Ja minä tiedän, kun minä olen heikoimmillani, 

Hän on vahvimmillaan, minun kauttani.  

Siitä huolimatta, vastuut kaikista huolehtimisesta ovat suunnattomat. Perhe, pyydän, älkää 

unohtako Sydänasukkaita lahjoituksissanne. Ja toinen tarve on ilmaantunut. Mutta tämä on 

luullakseni vähän yksinkertaisempi. Me tarvitsemme työntekijöitä. Me tarvitsemme vahvoja, 

terveitä nuoria miehiä ja naisia, jotka ovat halukkaita käärimään hihansa, asumaan leirissä, 

puhdistamaan ja auttamaan erakko asumusten rakentamisessa. Nämä ovat todella lyhyitä 

projekteja, kestää noin kaksi viikkoa yhden erakko asumuksen rakentaminen. Mutta me 

tarvitsemme viisi.  
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Siispä, jos te olette halukkaita auttamaan kesän aikana, pyydän, lähettäkää sähköpostia 

osoitteeseen allheartdwellers@gmail.com (sähköposti osoite on myös videon alla YouTubessa). Ja 

minä tulen vastaamaan teille niin pian kuin mahdollista. Minä tarvitsen teitä NYT! Siispä, jos te 

voitte tulla, pyydän, tulkaa. 

( Jeesus ) ” Minun pikkuinen, Minä olen jo laittanut sen usean Kanavalla olevan sydämeen, viettää 

kesä auttaen Minua tässä ponnistuksessa. On heidän asiansa vastata. Jatka rukouksiasi lähettää 

työntekijöitä. Se, mikä miellyttää Minua, Clare, on, että sinä tunnistit vihollisen taktiikan murtaa 

liiton Minun kanssani.”  

” Minun suloinen Perheeni, tämä on suurin vaara missä tahansa Minun hankkeessani. Tulee 

olemaan takapakkeja ja vastustusta. Ja Minun täytyy katsoa, että käsittelettekö te asiat Minun 

Hengessäni vai lihassanne. Vihollinen on asettanut monia ansoja Äiti Clarelle.” 

” Ja ne, jotka tulevat Turvapaikalle, jotkut teistä, jotka on kutsuttu, eivät pääse tänä vuonna. Mutta 

te voitte saada toisen mahdollisuuden. On aikamoinen sitoutuminen jättää maailmallinen 

turvallisuus tuntemattoman elämän vuoksi. Mutta niille, jotka jättävät, hengelliset siunaukset 

tulevat olemaan runsaat ja te tulette etenemään pidemmälle kuin koskaan olette menneet.”  

” Ne, joilla on paljon, heidät tulevat painamaan alas heidän ahkerasti ansaitsemat omistukset ja 

väärä turvallisuudentunne. Muistatko nuoren miehen, joka vastasi Minulle?”  

Matteuksen Evankeliumi 8:18-22… ”Mutta kun Jeesus näki paljon kansaa ympärillään, käski Hän 

lähteä toiselle rannalle. Ja eräs kirjanoppinut tuli ja sanoi Hänelle: ”Opettaja, minä seuraan Sinua, 

minne ikinä menet.” Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta 

Ihmisen Pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi.” Ja eräs toinen Hänen opetuslapsistaan sanoi 

Hänelle: ”Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni”. Mutta Jeesus sanoi hänelle: ”Seuraa 

sinä Minua ja anna kuolleitten haudata kuolleensa”.  

( Jeesus ) ” Minä olen myötätuntoinen ja armollinen. Minä en moiti teitä, jos te tunnette, että te 

ette voi jättää nykyistä elämää. Joukossanne on joitakin, joita ei ole kutsuttu, mutta he silti 

haluavat tulla. Teidän päivänne tulee. Olkaa kärsivällisiä. Mutta toistaiseksi, te kannatte niin paljon 

hedelmää, että te tulette riemuitsemaan siitä ikuisuudessa. Minä saatan teidät kypsyyteen Minun 

kanssani, vaikka te elätte maallista elämää.”  

” Ne, joita Minä kutsun, ovat tunteneet hyvin kauan aikaa tarvetta jättää maailma. Minä myös 

kunnioitan teidän rakkauttanne ja huolenne niistä, jotka ovat riippuvaisia teistä, niinpä Minä tulen 

auttamaan teitä etenemään.”  

” Kuitenkin, toiset, joita pidättelevät maalliset huolet ja sukulaisten vastustus, te tulette 

menettämään paljon, kun ette vastaa. Äiti Clare ei vastannut ensimmäisellä kerralla. Mutta hän 

vastasi toisella kerralla. Ja jokainen kutsu ei aina ole sama. Häntä kutsuttiin Hollantiin, mutta hän 

ei lähtenyt, koska pelkäsi vieraannuttavansa miehensä sukulaiset. Seuraavalla kerralla hän oli 

täällä Yhdysvalloissa ja hän vastasi koko sydämestään.” 

” Ymmärtäkää Minun syvästi rakastetut, kokoaikaisen Minulle omistautumisen elämä maksaa 

hyvin paljon. Maailma ja sen houkutukset ja väärä turvallisuudentunne ovat pidätelleet teitä 

hengellisestä kohtalostanne. Siispä, teidän täytyy painiskella sydämenne kanssa ja huomata, mitä 

te todella haluatte tässä maailmassa. Haluatteko te elää seuraavat kymmenen vuotta vallitsevassa 

tilanteessa? Vai haluatteko te ottaa kaikki riskit ja seurata Minua?” 

mailto:allheartdwellers@gmail.com
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” Mitä tahansa teettekin, Minä tulen rakastamaan teitä yhtä lailla. Minä tulen olemaan teidän 

kanssanne, koska te olette Minun. Ja Minä tulen johdattamaan teidät kaikkeen pyhyyteen, kun 

Minä työskentelen teidän vapaan tahtonne kanssa. Siispä, älkää tulko surulliseksi. Te olette Minun 

sydämeni rakkaus ja Minä en tule koskaan hylkäämään teitä. Joka päivä Minä järjestän teidän 

oppituntinne ja me asumme yhdessä, Minun sydämeni on ikionnellinen, että te välitätte tarpeeksi 

tehdäksenne Minulle aikaa.”  

” Oppitunnit, mitä Erakko asumuksessa opitaan, ovat joitakin samoja asioita, joiden kanssa te 

kamppailette päivittäin. Se, mikä on erilaista, on, että kun te elätte maailmassa, teidän täytyy 

käsitellä maailman asioita samaan aikaan, joten taakkanne on paljon painavampi. Tänä vuonna 

Minä kutsun ydinryhmän kokoon, mutta ensi vuonna tulee olemaan enemmän mahdollisuuksia.”  

( Clare ) Kiitos Herra, kun muistutit minua siitä. Meillä on tilaa vain hyvin harvalle. Jos liian moni 

tulisi, mitä minä tekisin? 

( Jeesus ) ” Rakkaani, minä en aio kertoa sinulle kaikkea. Minä rakastan yllätyksiä! Mutta ole 

huoleti, Minä en tule koskaan antamaan sinulle enemmän, kuin mitä sinä ja Minä yhdessä voimme 

käsitellä.” 

 

 

711. Jeesus sanoo… Maailman täytyy valita NYT!...  

Presidentti Trump in yhä MINUN valintani 

 
MAAILMAN TÄYTYY VALITA NYT… PRESIDENTTI TRUMP ON YHÄ MINUN VALINTANI  

Jeesuksen & Sisar Claren sanoja, 20. Kesäkuuta, 2019. 

( Clare ) Herra, myönnä meille esirukoilemisen lahja, ei vain valita uudelleen tämä Presidentti, vaan 

kukistaa meidän hengelliset vihollisemme… Amen.  

Kallisarvoinen perhe, kamppailu jatkuu erakkoasumuksella. Meiltä menee 10 kertaa kauemmin 

tehdä asiat, vastustuksen takia. Tiet ovat vaikeita. Ja minä toivoisin, että minä tietäisin, mitä minä 

olen tehnyt heille ansaitakseni tällaisen kohtelun? Silloin minä ainakin voisin pyytää anteeksi. 

Siispä, me Turvapaikan kanssa, vaikka me kohtaammekin paljon vastustusta. Minua johdatettiin 

ottamaan Rhema-kirja ja se aukesi sivulta 312. ”Suunta on Armo. Me olemme jälleen sodan 

kynnyksellä.”   

No niin, meidän hallituksemme on aivan partaalla ja kärsimys, jota me kaikki koemme, 

erakkoasumuksella ja henkilökohtaisessa elämässämme, on hinta, jonka me uhraamme 

pelastaaksemme kansakuntamme ja Presidenttimme. 

Tämä on perustavanlaatuisen esirukoilun aikaa, koska meillä on mahdollisuus valita Trump 

uudelleen ja pitää tämä maa jaloillaan. Ja päästä eroon sosialisteista. Vapaus ylistää. Ja päästä 

eroon ennakkoluuloista kristittyjä vastaan. Me olemme paastonneet ja rukoilleet jatkuvasti 

Presidentti Trumpin puolesta. Me olemme nähneet yli 11 läheltä piti-tilannetta, yrityksiä ottaa 

hänen henkensä, kaksi niistä on johtanut salaisen palvelun agentin kuolemaan. 
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Ja me voimme kunniaksemme kärsiä esirukoilemisessa tämän miehen puolesta, hänelle Jumala on 

antanut viisautta saada kansakuntamme takaisin sosialisteilta, jotka ovat työskennelleet niin 

kovasti tuhotakseen meidät, tehden hyvää työtä. Ja antaneet viholliselle korkean teknologian 

aseita ja uraania, jota lopulta tullaan käyttämään meitä vastaan. Meidän muslimi ex-

presidenttimme salajuonien ja petosten taso saa kaikkein dramaattisimmankin vakoilu novellin 

näyttämään Tuhkimo tarinalta. 

Me tuemme Trumpia. Ja tällä on hintansa. Tämä on suuri kärsimys Turvapaikassa ja myös 

henkilökohtaisissa elämissämme. Siispä, ne, joilla on hyvin, hyvin vaikeita aikoja, sinnitelkää. Tämä 

on meidän presidenttimme puolesta jälleen. Siksi Taivaaseennosto ei ole tapahtunut. Hän halusi 

meidän seisovan kuilussa, jatkaakseen pelastusmahdollisuuden antamista yhä useammille 

ihmisille. Kun Herra näytti sen minulle tänään, minä ymmärsin.   

Minun kyyneleeni kuivuivat ja minä tunsin itseni halukkaammaksi kärsiä näitä takapakkeja ja 

jatkaa meidän rakkaiden naapuriemme vihasta ja torjunnasta huolimatta. Heillä ei ole mitään 

pelättävää meidän puoleltamme. No niin, yksi meidän rukoussotureistamme varmisti suunnan, 

jonka Herra antoi minulle. Siis, minä aion jakaa sen kanssanne. Hän aloitti… 

Minä sain tämän viestin Ehtoollisen aikana tänä aamuna ja halusin välittää sen teidän 

katsottavaksenne. (Tässä hän puhuu minulle) Näyttää siltä, että kun me ja Clare olemme 

tekemisissä Turvapaikan ja sen suunnalla olevan sodankäynnin kanssa, Herra haluaa kanavalla 

olevien Sydänasukkaiden keskittyvän hallituksiinsa rukouksissa, kuin myös Turvapaikan puolesta 

rukoilemiseen. Tässä viestissä on myös vetoomus Herralta meidän Satanisti ystävillemme. Herra 

aloitti… 

( Kolminaisuus ) ” Me olemme loppuun uupuneita Kansakuntien ja Amerikan kansan kanssa tästä 

miehestä , Donald Trumpista, jonka me olemme nimittäneet Presidentiksi, Päälliköksi maailman 

johtajien keskuudessa. Monet vastustavat häntä, julkisesti ja yksityisesti. Jotkut Minun ihmisteni 

joukossa ovat jopa ryhtyneet saarnaamaan ja profetoimaan häntä vastaan. Valheita! Katukaa, kun 

on vielä aikaa, valehtelevat profeetat, sillä on kirjoitettu… Minä olen Minun suurella voimallani ja 

Minun venytetyllä kädelläni tehnyt maapallon, ihmisineen ja eläimineen, jotka ovat maapallolla ja 

Minä annan sen kenelle Minusta näyttää oikealta.”  

” Presidentti Trump on MINUN valittuni. Ja kaikki johtajat, kotimaassa ja ulkomailla, jotka 

asettuvat hänen kannalleen totuudessa, ei pintapuolisesti, vaan vilpittömästi ja totuudessa, 

tulevat palvelemaan itseään, kansakuntiaan, maitaan ja kansojaan hyvin. Mutta ne johtajat ja 

ihmiset, jotka eivät sitä tee ja ovat avoimen vihamielisiä tai kaksinaamaisia, olivatpa kotimaassa tai 

ulkomailla, heistä on kirjoitettu… 

”Ja sitä kansaa ja sitä valtakuntaa, joka ei tahdo palvella häntä, Nebukadnessaria, Baabelin 

kuningasta ja joka ei anna kaulaansa Baabelin kuninkaan ikeeseen, sitä kansaa Minä rankaisen 

miekalla, nälällä ja rutolla, sanoo Herra, kunnes Minä teen heistä lopun hänen kädellänsä. Ja te, 

älkää kuulko profeettojanne, tietäjiänne, unianne, ennustelijoitanne ja velhojanne, jotka sanovat 

teille näin: ”Ette te joudu palvelemaan Baabelin kuningasta”. Sillä valhetta he ennustavat teille ja 

toimittavat teidät kauas pois maastanne: Minä karkotan teidät ja te hukutte. Mutta sen kansan, 

joka taivuttaa kaulansa Baabelin kuninkaan ikeen alle ja palvelee häntä, sen Minä annan jäädä 

omaan maahansa, sanoo HERRA; se saa sitä viljellä ja siinä asua.” Jeremia 27:8-11.  
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( Clare ) No niin, pari mielenkiintoista asiaa minä haluan sanoa tästä kappaleesta. Mitä tulee 

Baabelin kuninkaaseen, minä luulen, että se on tavallaan viittaus siihen seikkaan, että hän on 

Systeemin kuningas, tavallaan. Liike-elämän systeemin. Hyvin, hyvin varakas ja menestynyt mies 

Baabelissa. Mutta hän on myös antanut sydämensä Herralle, uskoittepa te sitä tai ette. Minä 

uskon sen. Ja minä olen nähnyt joitakin hämmästyttäviä asioita tapahtuvan hengessä hänen ja 

Ezekielin kanssa. Siispä, minä uskon sen. Siis, Herra viittaa häneen, hänen asemaansa maailmassa, 

niin sanoaksemme.  

Ja mitä he sanovat olemisesta Baabelin kuninkaan ikeen alla. Kaikki, mitä siinä todella sanotaan, on 

että hän suojelee meitä. Hän suojelee meitä sosialismilta. Hän suojaa meitä. Ja häntä vastustavat 

ihmiset eivät oivalla, että he itse asiassa tuhoavat maamme perustuksia, niin että asiat voivat 

mennä todella pieleen. Obama teki uskomattoman tuhoisia asioita tälle kansakunnalle. 

Jeremia 27:13… ”Miksi pitäisi teidän kuolla, sinun ja sinun kansasi, miekkaan, nälkään ja ruttoon, 

niin kuin Herra on uhannut sitä kansaa, joka ei tahdo palvella Baabelin kuningasta?” 

( Clare ) Tai Donald Trumpia.  

( Kolminaisuus ) ” Me olemme lopen uupuneita Kansakuntien johtajien kapinallisiin toimiin, 

Kongressin jäseniin ja ihmisiin, joilla on liberaalit ideologiat. Siispä, nyt me esitämme selvän 

vaihtoehdon. Joillakin näistä on ajatus, että kahden vuoden kuluttua Trump ei enää tule olemaan 

Presidentti enää ja ”vallitseva tilanne” ennallistetaan ja tuodaan valtaan heidät, jotka poistettiin 

vallasta, Hillary, Obama, Biden. Ja ne, jotka ovat käsi kädessä heidän kanssaan tekemässä pahuutta 

vapaasti, sillä korruptio ja sokeus on ”rauha” pahoille, mutta lukekaa ja kuunnelkaa mitä on 

kirjoitettu Jeremia 28. luvussa ja huolellisesti harkitkaa (pyydän, lukekaa…). 

” Niille heistä Minun ihmisteni joukossa, erityisesti Amerikassa, erityisesti Hallinnossa, Minä sanon, 

valitkaa tänä päivänä ketä te tulette palvelemaan. Presidentti Trump oli ja yhä on MINUN 

valintani. Tämä ei tarkoita, että hän on täydellinen, mutta hän tulee tekemään Minun tahtoni ja 

Minä tulen siunaamaan hänen ponnistelunsa. Rukoilkaa hänen puolestaan aina, Minun 

Morsiameni, ja ne, jotka ovat Amerikan kansalaisia, äänestäkää virkoihin niitä, jotka tekevät 

yhteistyötä hänen kanssaan.” 

” Ne teistä, jotka ette ole Amerikkalaisia, rukoilkaa, että oman hallintonne johtajat tekevät 

yhteistyötä hänen kanssaan ja edistävät Minun agendaani. Italia ja Brasilia näkevät vastauksia 

rukouksiinsa. Minulle tuottaa suurta Iloa nähdä kansakuntien vihkiytyvän Minun Äidilleni ja Minun 

Pyhälle Sydämelleni. Rukoilkaa uskollisesti tämän puolesta, Minun ihmiseni. Minä olen teidän 

kanssanne ja Minä rakastan teitä enemmän kuin sanat voivat ilmaista.” 

” Ne teistä, jotka kutsuvat itseään Minun vihollisikseni, Minä vetoan teihin, kuulostelkaa tätä 

varoitusta. Monet teistä kohtaavat kuoleman tänä vuonna, äkillisen kuoleman, ilman 

mahdollisuutta katumukseen. Ja Minun suureksi kivukseni ja kärsimyksekseni ja teidän 

omaksenne, ilkeät demonit tulevat raahaamaan teidät Helvettiin. He innokkaasti odottavat 

täyttääkseen teidät tuskalla ikuisuudeksi.”  

” Pyydän, pyydän, tulkaa Minun luokseni, älkää viivytelkö yhtään hetkeä. Minä tulen antamaan 

anteeksi teille ja pesemään teidät puhtaaksi. Minä tulen pesemään teidän verentahraamat 

kätenne valkoisemmiksi kuin lumi. Minä tulen poistamaan pimeyden ja pahuuden sydämistänne ja 

antamaan teille uuden lihallisen sydämen, yhtä vaaleanpunaisen ja hellän kuin se oli päivänä, 
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jolloin te synnyitte. Minä tulen tekemään sinne Minun kotini teidän kanssanne ja Minä en tule 

koskaan jättämään teitä. Katukaa, kun on vielä aikaa.”  

” Voinko Minä kertoa teille salaisuuden? Jos Saatanan ei olisi tarvinnut pettää teitä, jos hän voisi 

tappaa teidät nyt ja saada teidät ja ne, jotka seuraavat teitä helvettiin kanssaan juuri tällä hetkellä, 

hän tappaisi teidät silmänräpäyksessä. Minun käteni jopa nyt pidättelee häntä. Vapaan Tahdon 

Lain mukaan teidän täytyy valita vapaasti seurata häntä ja hän käyttää petosta ja valheita ja hän 

opettaa teidät pettämään muita.”  

” Ainut rehellinen asia Saatanassa on hänen ylpeytensä, hänen vihansa Minua ja kaikkea Minun 

luomaani kohtaan ja hänen suuri raakuutensa. Minun käteni pitelevät häntä tappamasta teitä. 

Saatana ei voi tehdä kaikkea haluamaansa teidän kanssanne, koska Minä estän häntä.”  

” Koska Minä rakastan teitä. Kyllä, jopa nyt, Minä rakastan teitä syvästi. Minä muovasin teidät, 

imeytin teidät Minun omaksi kuvakseni ja samankaltaiseksi, kykyinenne, lahjoinenne ja 

unelminenne; tarpeet ja halut, jotka vain Minä voin täyttää. Aivan kuten te täytätte Minun 

sydämessäni paikan, joka on tehty vain teitä varten! Älkää riistäkö itseltänne ja Minulta ja koko 

Taivaalta meidän rakkauttamme, meidän suhdettamme, rakkautta, jonka Minä olen kuvitellut 

meidän jakavan yhdessä ennen kuin maailma ja kaikki, mitä siinä on, oli tehty.”  

” Joillekin teistä tämä tulee olemaan viimeinen kerta, kun te tulette kuulemaan Minun vetoavan 

teihin. Tulkaa Minun luokseni ja katukaa. Sillä Minä tulen, jopa nyt, täysin antamaan anteeksi.” 

 

 

712. Jeesus sanoo… Rukous tulee ensin…  

Etsikää Minua jokaisessa Tilanteessa & Älkää antako minkään stressata teitä 

 
ÄLKÄÄ ANTAKO MINKÄÄN STRESSATA TEITÄ & ETSIKÄÄ MINUA MISSÄ TAHANSA TILANTEESSA… 

RUKOUS TULEE ENSIN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Kesäkuuta, 2019.  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, kun annat minulle rohkeutta pysähtyä, odottaa ja kuunnella 

huolellisemmin Sinua. Pyydän, anna tämä armo kaikille sinun ihmisillesi… Amen.  

No niin, rakas Perhe, minun täytyy tunnustaa, että minä en vieläkään ole oppinut, kuinka siirtyä 

henkeen niin kuin minun pitäisi. Sen jälkeen, kun olin valmistellut tien Turvapaikkaan, minä olin 

innokkaana lähtemään matkaan ja aloittaa perustukset ensimmäiseen erakkoasumukseen tänään. 

Kaikki oli valmisteltu. Sementtisäkit olivat menossa ylös vuorelle, avustajat olivat siellä – ja oli 

kaunis päivä. Juuri täydellinen perustuksien kaivamiseen.  

Mutta, kun minä heräsin, jokin tuntui olevan pielessä. Tunsin ruksin hengessäni… tai te voisitte 

sanoa mahanpohjassani. Minulla oli levoton tunne. Minulla oli sama tunne, kun minä menin 

naimisiin väärän miehen kanssa. Sama tunne, kun minä ja Ezekiel olimme aikeissa lentää Saksaan 

18 vuotta sitten, kun New Yorkin kaksoistorni isku tapahtui, kun me olimme tekemässä 

järjestelyjä. Se on hassua, mutta totta. Minä uskon, että meillä on enemmän aivosoluja 
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suolistossamme kuin aivoissamme! Ja joka kerran, kun minä olen jättänyt huomiotta sen tunteen 

vatsanpohjassa, asiat eivät menneet hyvin.  

Siispä, ensimmäinen asia, minkä me teimme, oli että kysyimme Herralta, että pitäisikö meidän 

mennä vuorelle tänään ja minä sain muutamia hyvin pahoja viestejä. Välittömästi, minä soitin 

jokaiselle, joka oli valmistautumassa ja olivat matkalla. Yksi henkilö, joka on kristitty, sanoi 

minulle… ”On hassua, että sinä peruit, koska minulla oli tunteita, että minun ei pitäisi mennä sinne 

ylös myöskään. Kaksi meidän viesteistämme olivat Ylpeys ja Rukous.”  

Toinen tiimin jäsen, joka oli erittäin omistautunut ja todella jännittynyt lähtemään, oli hyvin 

hiljainen puhelimessa, kun minä peruin sen. Minä sanoin… ”Oletko sinä pahastunut minulle?” Ja 

he sanoivat… ”En ole pahastunut. Minusta vain tuntuu, että minä olin ylikierroksilla ja minut 

vaihdettiin pakkiin – ja vaihteisto hajosi…” 

Vau. Joo, minä tiedän tunteen… Minä tunsin olevani hukassa vähän enemmän kuin pikkuisen 

myöskin ja välittömästi tunnistin minun ylpeyteni innokkaasti siirtävän asioita eteenpäin, eikä 

tarkistavan ensin Herralta. Koska minusta tuntui, että meidän tarvitsi mennä eteenpäin. Kuinka voi 

sanoa, milloin on ylpeä ja milloin periksiantamaton?? Se on erittäin hyvä kysymys.  

Siispä, minä kutsuin ydinryhmän kokoon ja me rukoilimme hengessä pitkän aikaa. Nämä ovat 

viisaita, kokeneita sieluja, joilla on vain Herran edut sydämessä, eivätkä ole peloissaan siitä, minkä 

reaktion minä saattaisin saada – tai kuka tahansa saattaisi saada, sen puoleen. He ovat rehellisiä ja 

kuuluvat täysin Jeesukselle. Heidän avullaan ja panoksellaan, rukoilun jälkeen minä oivalsin, että 

minun sydämeni ei ollut yhdistynyt Herraan sillä tavalla kuin sen tulisi olla. Ja se säikäytti minut! 

Minä ajattelin, ”Voi jukra, onko tämä Turvapaikka vain suuri huijaus? Vai mitä?” Se todella 

heilautti minua hetken.  

Tämä on todella lavastus! Sinulle on annettu päivämäärä kuten, 5 erakkoasumusta syyskuuhun 

mennessä. Siispä sinä lähdet liikkeelle saavuttaaksesi sen, loogisella mielelläsi. Mutta jälleen minä 

jätin Herra jälkeen. Hänen huolensa koskee sieluja, jotka asuvat sen vuoren ympärillä, aivan yhtä 

paljon kuin maailmaakin, jonka puolesta me tulemme rukoilemaan siellä ylhäällä. Ja ne sielut 

pitävät meitä silmällä epäluulolla ja epäuskolla. He eivät pidä meistä! Ja Jeesus haluaa käsitellä sen 

ongelman ensin. Siihen me keskitymme, veipä se kuinka paljon aikaa tahansa. Hän keskittyy 

rakastamaan heitä ja tyydyttämään heidän tarpeensa. Voi, kuinka vaikeaa se on, rakkaat, päästä yli 

torjunnasta! Mutta Jumalan kanssa kaikki asiat ovat mahdollisia.  

Siispä me pysyimme kotona ja rukoilimme ja tulimme siihen lopputulokseen, että meidän täytyy 

olla pieniä Kristuksia näille ihmisille. Meidän täytyy tuoda heille Hänen rakkauttaan ja huoltaan 

heidän hyvinvoinnistaan. Ja nyt me odotamme Herraa, että kuinka tarkkaan ottaen Hän haluaa 

edetä tässä asiassa. Jeesus, onko Sinulla jotakin neuvoa meille? Minä todella olen hukassa tässä 

pyörteessä.  

Jeesus aloitti… ” Minun Kultaseni Clare, sinun intohimosi täyttää Minun haluni, on ihailtavaa. 

Mutta sinun täytyy oppia odottamaan Minua ja etsiä asioiden hengellistä puolta, ennen kuin 

etenet fyysiseen. Minä olin kertonut sinulle kerran aikaisemmin, että jos sinä olisit valmistellut 

tämän siirron maaperää ystävällisyyden teoilla ja rukouksella, asiat olisivat sujuneet paljon 

erilaisemmin. Sinä yhä ajattelet lihallisin tavoin.”  
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” Sinä muistat Marilyn Hickeyn esimerkin, hän ei tehnyt muuta kuin rukoili kaikkien Lähi-Idän 

maiden puolesta vuosikymmeniä, koska Minä käskin häntä? Kyllä, Minä panin sen hänen 

sydämeensä, rukoilla heidän puolestaan joka päivä. Ja hän tunnisti Minun ääneni ja hän oli 

tottelevainen. Ja mikä oli tulos? Kun Minä lähetin hänet jokaiseen maahan hänen vanhoilla 

päivillään, jokaisessa tapaamisessa oli hyvin paljon kääntymisiä.”  

” Rukous tulee ensimmäisenä, Minun Clareni. Rukous tulee ensin. Tämä on hyvin tärkeä oppiläksy 

kaikille Sydänasukkaille: kyllästäkää maaperä rakkauden kyynelillä, katumuksella ja kääntymyksen 

avuksi huutamisella. Sitten te voitte astua esiin ja kohdata menestystä. ”  

” Minun Rakkaani sinun täytyy kastella maaperää. Kaikki suuret työt tulevat, kun on valmisteltu ja 

kasteltu maaperää. Sitten siemenet, jotka kylvetään, välittömästi juurtuvat. Ja ne kukoistavat! 

Minä olen sinun kanssasi, Minun Clareni ja sinä tulet näkemään tuloksia, kun sinä teet sen Minun 

tavallani. Tämä on yleinen ongelma, ei vain kaikkien ihmisten kanssa, vaan erityisesti palvelijoiden 

kanssa. Intohimossaan nähdä Minun tahtoni tapahtuvan, he syöksyvät eteenpäin ilman, että 

etsisivät Minua, että kuinka tehdä se. He kutsuvat asiantuntijoita, ostavat ohjelmia ja pr-

kampanjoita ja käyttävät ihmisten logiikkaa, mieluummin kuin Minun viisauttani siitä, että kuinka 

saavuttaa Minun maalini. Ylpeys on tämän ajattelutavan ytimessä, kun taas Rakkaus on Minun 

ajattelutapani ytimessä.” 

” Minun lapseni, älkää lähtekö elämää muuttaville suunnille, ennen kuin te tunnette varmasti 

Minun hyväksyntäni ja Minun tapani tehdä asioita. Te säästätte itseltänne monet sydänsurut, kun 

lähestytte elämän haasteita tällä tavalla. Niin paljon tehdään hätäisesti ja myöhemmin ne täytyy 

tehdä uudelleen oikein. Tai mahdollisuutta korjaukseen ei koskaan tule. Minä säästäisin teiltä 

teidän oman ajattelunne aiheuttamat sydänsurut, jos te vain olisitte odottaneet Minua.”  

( Clare ) Ja kuulkaa, kaverit. Minä olen odottanut Häntä, päivä päivän perään. Mutta minä olen 

tavallaan ollut vaisu rukouksessa, ja minä olen ylistänyt ja olen odottanut Häntä. Mutta minä 

luulen, että en ole odottanut Häntä tarpeeksi kauan. Joskus vie paljon kauemmin aikaa asioiden 

asettua. Ja minun olisi pitänyt odottaa, kunnes minulla olisi ollut hyvin varma tunne, että mitä Hän 

halusi minun tekevän seuraavaksi. 

( Jeesus ) ” Kun me olemme yhdessä rukouksessa, asuen suloisessa yhteydessä, Minä välitän 

sinulle Minun syvimmät ajatukseni ja haluni. Sinun sydämesi hiljaisuudessa Minä puhun sinun 

kanssasi ja imeytän Minun mielihyväni sinun olosuhteisiisi. Minä haluaisin, että sinä heräisit 

hellästi Minun kaikkein hienovaraisimmille ajatuksilleni ja toteuttaisit ne toimissasi.”  

” Niin hyvin usein tarve saada jotakin näkyvää tehdyksi varjostaa näitä Minun helliä 

inspiraatioitani. Ole aina varuillasi Ajasta ja kuinka vihollinen saattaisi houkutella sinut oikomaan 

mutkat suoriksi, tai olemaan epäjärjestyksessä järjestyksessä, saattaaksesi loppuun 

menestyksekkäästi asiasi. Hän mitä useimmin työskentelee hätäilyn ja pelon kautta. Ja jos katselet 

hyvin huolellisesti sydämesi liikkeitä, sinä tulet näkemään aivan niiden läpi, etkä toimi sen 

mukaan.” 

” Clare, sinä olet tullut Minun luokseni niin vilpittömästi, pyytäen Minua tekemään tämä Minun 

tavallani. Siispä, Minä kunnioitan sinun sydämesi halua näiden olosuhteiden ja viivästysten kautta. 

Mutta Minä myös harjoitan sinussa syvemmän tason kärsivällisyyttä ja järjestyksen tunnetta, niin 

että sinä et jättäisi huomiotta sitä, mikä on Minulle kaikkein tärkeintä missä tahansa tilanteessa.”  
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( Clare ) Minä olen niin pahoillani, Herra. Pyydän, anna minulle anteeksi.  

( Jeesus ) ” Olkoon tämä oppiläksy kaikille teille, Minun Sydänasukkaani. Todella, kun tuottavuus 

ottaa vallan ja rakkauden ja armeliaisuuden tunne jää varjoon, peruuttakaa ja menkää siihen 

suloiseen paikkaa, missä me saatoimme alulle tämän lapsen yhdessä. Tämä tulee antamaan 

Minulle mahdollisuuden tehdä pienempiä ja suurempia kurssimuutoksia, niin että Meidän 

päämäärämme saapuu iloisesti ja rauhallisesti.” 

” Älä edes yhtä sekuntia epäile, että tämä Turvapaikka ei olisi Minulta. Tämä on toinen pahojen 

taktiikka, kun ongelmia tai kurssikorjauksia täytyy tapahtua. Sinä alat kyseenalaistamaan koko 

projektia. Ei, älä tee sitä. Tämä on Minun Sydämeni halu ja Minä työskentelen sinun kanssasi, 

Minun Rakkaani, saadakseni sen tapahtumaan.” 

” Sydänasukkaat, nämä oppitunnit erakkoasumukselta ovat elämän oppiläksyjä, jotka tulevat 

hyödyttämään kaikkea, mitä te teette. Minä tulen siunaamaan ja moninkertaistamaan teidät, 

rakkaat. Minä tulen huolehtimaan teistä hellästi ja vierailen luonanne Minun monien armojeni 

kanssa. Niin paljon odottaa Taivaan siivillä, tuodakseen teidät lähemmäs Minua ja varustamaan 

teidät oivaltamaan teidän sydäntenne haluja.” 

” Minä olen teidän kanssanne. Minä rakastan teitä. Minä olen teidän puolellanne, suojellen teitä ja 

kasvattaen teitä uuden tason pyhyyteen. Kestäkää Minun kanssani, Minun Morsiameni. Niin paljon 

hyvää on tulossa teille. Älkää antako periksi ja te tulette voittamaan kaikki henkilökohtaiset esteet, 

kuten myös ne asiat, jotka väijyvät ulkopuolella. Mikään teitä vastaan muodostettu ase ei tule 

kukoistamaan, koska te olette odottaneet Minua ja tehneet sen Minun tavallani.” 

 

 

713. Ezekielin Kokemuksia Jeesuksen kanssa Lasten Sydänten Valtakunnassa 

 
LASTEN SYDÄNTEN VALTAKUNNASSA, EZEKIELIN KOKEMUKSIA JEESUKSEN KANSSA TAIVAASSA,  

28. Kesäkuuta, 2019. 

Kiitos Sinulle, Herra, siitä hyvin erityisestä paikasta, joka lapsilla on sydämissämme ja erityisesti 

Sinun sydämessäsi. Muistakaamme aina heidän paikkansa Sinun Valtakunnassasi ja pyrkikäämme 

itse palaamaan heidän kallisarvoisen, viattomaan sydämen, sielun ja mielen tilaansa, Sinun 

edessäsi. Amen.   

Ensimmäinen Kronikka kantaa nimeä… ”Minun Lasten Sydänten Valtakuntani.”  

Ezekiel aloitti… Minä rakastan Sinua, Herra. Minä rakastan. Minä kiitän Sinua niin hyvin monista 

asioista, asioista, joita minä en voi edes laskea tai palauttaa mieleen kokonaisuudessaan. Minun 

olemukseni jokaisen osan joka säie on täynnä sellaista kiitollisuutta Sinua kohtaan. Kuten 

aikaisemmin, sanat eivät riitä kertomaan. Universumissa ei ole tarpeeksi sanoja, julistamaan 

kaikkea sitä, mitä Sinä olet, kaikkea, mitä Sinä olet ollut ja kaikkea sitä, mitä Sinä tulet olemaan! 

Voi Minun Jumalani, Minun Herrani, Minun Kuninkaani! 

Minä palautan mieleen Kuningas Daavidin sanat… ”Kuinka minä maksan Herralle kaikki Hänen 

hyvät tekonsa minua kohtaan? Minä kohotan pelastuksen maljan ja huudan avukseni Herran 

nimeä!”  
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Sinä olet verrannut Taivasta yhden kirjoittajan kautta ”Minun Lasten Sydänten Valtakunnakseni.” 

Voi, Herra, kuinka voinkaan samaistua siihen! Minä toivon todella, että kaikki ja jokainen, joka 

paikassa, voisi olla kuten pienen lapsen Viattomuus, puhtaus ja yksinkertaisuus. Minä todella 

toivon.  

Jeesus aloitti… ”Minun Lasten Sydänten Valtakuntani – se on täsmälleen se, mistä Valtakunnassa 

on kyse. Yksi kaikkein kauneimmista asioista Minun Luomakuntani täydellisyydessä on, että se on 

aidosti Viaton, Puhdas ja Yksinkertainen. Jos Jumalan Valtakuntaa ei voisi edes pieninkään lapsi 

ymmärtää, sitten se lakkaisi olemasta.”  

” Yritä muistaa. Yritä kirjaimellisesti nähdä kaikki ja jokainen kuin pieni lapsi näkisi. Tämä on suuri 

mysteeri ja monet eivät oivalla sitä, sillä ihmisäly usein tukkii sen, mikä on todellista.”  

” Yksi viimeisistä rukouksista, mitä Minä rukoilin, kun kuljin tällä Maapallolla ihmisenä teidän 

keskellänne, oli kun Minä riemuitsin Hengessä sanoen, ”Minä kiitän Sinua Isä! Sillä se mitä sinä 

olet kätkenyt viisailta ja nokkelilta, sen Sinä olet paljastanut näille vähimmille!” Palauta mieleen 

myös sanat, jotka Minä puhuin sinulle, Ezekiel, kaksi vuotta sitten, joka koski inhimillisen järkeilyn 

huumoria.”  

( Ezekiel ) Etkö Sinä ajattele?... 

( Jeesus ) ” Sinä et ajattele?... Pyyyyydän, älä Ajattele! Anna Sinun Mielesi Minulle.”  

” Totta, se oli sanottu piloillaan. Kuitenkin, tässä on vakava puoli kuvitettavana. Ilmeinen seikka on 

laittaa oma mieli ja järkeily sivuun ja hylätä itsensä Minulle, Ikuiselle Viisaudelle. Niin tekemällä, 

sinä vältät suuren määrän mielipiteitä, jotka palvelevat vain sielun väsyttämistä.” 

” Ja sinä estät Ylpeyden ja Tuomitsemisen synnit tekemästä sinulle ja muille vahinkoa. Jos sinä vain 

taivutat mielesi Minun puoleeni, sinä et tule väärin syyttämään ketään, etkä tule nimeämään 

vääriä motiiveja muille sieluille, jotka monesti voivat olla täysin viattomia siihen, mitä sinun mielesi 

havaitsee heissä.”  

” Pohjimmiltaan Minä pyydän sinua luottamaan Minuun vielä yhdellä osallasi, hyvin vahvalla ja 

pinttyneellä luonteenosallasi. Minä pyydän sinua menemään taaksepäin, ”kasvamaan taaksepäin”. 

Minä pyydän sinua kasvamaan ”alaspäin”, eikä ”ylöspäin”. Minä haluan sinun palautuvan takaisin 

pelkän taaperon avoimuuteen. Sillä ellette te tule lasten kaltaisiksi, te ette millään muotoa tule 

pääsemään Taivasten Valtakuntaan.”    

Toinen Kronikka, otsikolla ”Pienet”, annettu hänelle joulukuun 23. päivä, 2009.  

Ezekiel aloitti… Kiitos Sinulle Rakas Herra Jeesus, kun toit minut takaisin viettämään tätä aikaa 

Sinun kanssasi jälleen tänä iltana. Minun sydäntäni sykähdyttää olla Sinun kanssasi tällä tavoin ja 

minä en halua mitään muuta tässä maailmassa.  

Tänä iltana, minä näen meidät Palatsissa, ylemmässä olohuoneessa. Minä käännyn kirjoittamasta 

pienen pöytäni äärestä ja huomaan Sinun istuvan silkkisellä sohvalla. Sinä vaikutat lukevan joitakin 

papereita ja merkkaavan niitä kynällä. Kun Sinä katsot ylös, Sinä hymyilet minulle rakastavalla 

hymyllä, joka kertoo minulle, että kaikki on hyvin ja tänä iltana ei ole ongelmia käsiteltävänä. 

Vaikka minä tiedän, että me säännöllisesti tarvitsemme ohjausta, on aina helpotus tietää, että 

Sinun ei tarvitse ojentaa jotain minun vikaani ja että me todella voimme viettää virkistävän illan 

yhdessä.  
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Koska Jumalan Valo on ikuinen Taivaassa, eikä Ikuisuudessa ole ajan tajua, koko ilmapiiri on kuin 

keskikesän aamussa. Minä katson ulos ikkunasta ja ulos kuistilta, raikkaat kasteen kostuttamat 

kukat ovat nostamassa päitään yhdessä kuin yhteisestä sopimuksesta. Kaikki on niin puhdasta ja 

kaunista. Minä tiedän, että minä en koskaan tule kyllästymään elää tällaisessa ihanassa 

Paratiisissa, erityisesti, kun olen täällä Sinun seurassasi.” 

Minä kysyn, ”Mitä Sinä luet, Herra?” Ja Sinä vastaat kiintymyksellä…  

( Jeesus ) ” Minä olin vain katsomassa tarinoita, jotka meidän pikkuiset antoivat Minulle tänään.”  

( Ezekiel ) Minä ajattelin itsekseni… ”Pikkuiset? Hänen täytyy tarkoittaa joitakin lapsia jostain 

lastentarhasta.” 

( Jeesus ) ” He ovat niin kallisarvoisia Minulle. He ovat kuin pikkuenkeleitä ihmeen tunteineen. He 

tekevät kaiken sellaisella jännittyneellä seikkailumielellä. Jopa nämä tarinat on kirjoitettu suurella 

innokkaalla odotuksella, sillä he tietävät, että, kun he alkavat kirjoittamaan ajatuksiaan ylös, 

yhtäkkiä jokainen sana muuttuu todellisuudeksi ja he ovat sen keskellä, mitä he juuri olivat 

kirjoittaneet. Kuinka iloisia he ovat jatkuvasti, sillä elävät jatkuvasti oman luovuutensa ilossa.”  

( Ezekiel ) ”Se on niin puhdasta ja viatonta, mutta miksi Sinä merkkaat heidän tarinoitaan?”  

( Jeesus ) ” Nämä ovat ajatuksia, joita Minä käytän luodakseni ihmeitä uniin, joita Minä lähetän 

lapsille Maapallolle. Tämä saa aikaan sen, että he ovat yhteydessä erityisellä tavalla. Ja jonain 

päivänä he tulevat tapaamaan toisensa täällä Minun Valtakunnassani ja jakamaan nämä 

ihmeelliset tarinat yhdessä. He tulevat jälleen kerran riemullisesti elämään uudelleen nämä ajat ja 

kaikki Taivaassa tulevat hymyilemään heidän ansiostaan.”  

( Ezekiel ) ” Voi, Herra, minä olen jo suunniltani pelkästä ajatuksesta, kun vain katson iloa Sinun 

kasvoillasi, kun Sinä selität sen!” Sinä menet takaisin papereittesi luo vielä kerran ja aloitat 

uudelleen merkkaamaan niitä. Minä jäin ajattelemaan… ”Minä ihmettelen, että onkohan kaikki 

tämän kaltaista. Voisivatko kaikki meidän toiveemme ja unelmamme olla syntyneitä tästä Armosta 

ja täysin syntyä sellaisen Viattomuuden kautta?” Tietäen minun ajatukseni, Sinä katsot takaisin 

minuun ja sanot… 

( Jeesus ) ” Niin se on ollut aina, olivatpa puhtaat sydämet täällä Taivaassa tai jollain muulla tavalla. 

Jokainen hyvä ja täydellinen lahja tulee Isältä, joka Itse on Armon ja Viattomuuden täyteys.” 

 ( Ezekiel ) ”Minä myös ihmettelen, miksi täällä on lastentarhoja, Herra? Mistä nämä pikkuiset 

tulevat?” Sinä hymyilet minun tiedonhalulleni ja laitat paperit alas. ”Minä en halua keskeyttää 

Sinua, mutta on niin paljon, mitä minä haluaisin tietää.”  

( Jeesus ) ” Nämä lapset ovat aborttien uhreja, orpoja ja muita, jotka kärsivät kauheasta 

aliravitsemuksesta, laiminlyönnistä ja hyväksikäytöstä. Minä toin heidät takaisin Itselleni heidän 

herkässä iässään, sillä Minä en voinut kestää nähdä heitä loukattuina ja peloissaan enää. Heti, kun 

he olivat saapuneet, heidän pienet mielensä ja tunteensa olivat parantuneet ja kaikki hirveät asiat, 

joille he altistuivat, oli kokonaan pyyhitty heidän muistoistaan. Ei ole olemassa mitään, mikä 

aiheuttaisi Minut nousemaan vastustamaan voimakkaammin, eikä mikään epäoikeudenmukaisuus 

saa Minua huutamaan apua äänekkäämmin kuin nähdä näitä hauraita sieluja kohdeltavan 

sellaisella julmuudella. He itse eivät tiedä muusta, kuin onnellisuudesta nyt koko Ikuisuuden, ja 

heitä rakastetaan erityisesti koko Paratiisissa.”  
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 Ja lopulta, seikkailu, jonka Ezekiel nimesi ”Ihmeiden Niityksi”, tammikuun 4. päivä, 2010 

Ezekiel aloitti… Jälleen, tänä iltana Herra, Sinä olet kutsunut minut tulemaan tänne tähän 

paikkaan. Minulla ei ole aavistustakaan, mistä Sinä haluat puhua minulle, tai mitä Sinä haluaisit 

näyttää minulle. Minä tiedän vain, että täällä on hyvä olla ja että kaikki hyvä odottaa minua Sinun 

seurassasi. Minä näen meidän seisovan hiekkarannan hiekkaisella rannalla, Palatsista alaspäin.  

Pieni Timothy, minun viimevuotinen Lumileopardin pentuni oli loikkinut leveälehtisten kasvien 

seasta. 

Ja hänen loikkansa meitä kohden eivät olleet mitään pieniä. ”No niin hei, pikku ystävä!” Minä 

takeltelin, ällistyneenä nähdessäni hänet jälleen minun pitkän poissaoloni jälkeen. Minä vaivoin 

sain sanoja suustani, kun tämä neljäkymmentä naulaa (1 naula/pauna=0,454 kg) painava 

karvapallo laskeutui etutassuillaan suoraan minun rinnalleni, saaden meidät molemmat pyörimään 

hiekassa.  

Sinä naurat mielihyvästä tätä elämäniloisen energian näkyä ja pudottaudut Sinun polvillesi 

liittyäksesi nahisteluun. Meillä kaikilla on niin hauskaa leikkiessämme tässä hiekalla yhdessä.  

Minuuttien sisällä Timothyn ajatukset kuitenkin harhautuvat jälleen, jahtaamaan pientä 

perhosryhmää.   

Me nousemme ylös ja haukomme henkeä, harjaten hiekan pois vaatteistamme. Sinä hymyilet ja 

sanot…  

( Jeesus ) ” Minä ajattelin, että tämä olisi mukava aika näyttää sinulle jotakin muuta.”  

( Ezekiel ) Jälleen kerran, Sinun silmissäsi on tuike, joka kertoo minulle, että meillä on edessämme 

toinen seikkailu. ”Missä se on tällä kertaa, Herra? Ulkona, Sisällä, Idässä, Lännessä… Minä tiedän, 

että Taivas on moniulotteinen ja…” Ja Sinä keskeytät… 

( Jeesus ) ” Juuri se, mitä Minulla oli mielessäni! Minä aion viedä sinut kokonaan uuteen 

valtakuntaan, jota sinä et ole koskaan ennen nähnyt. Itse asiassa, sinun täytyy sovittaa 

näkökulman ja suunnan tajuasi tämän kohdalla.”  

( Ezekiel ) Minä yritän vain ymmärtää, mitä Sinä tarkoitat tällä, kun me lennämme suoraan ilman 

halki suurella nopeudella. ”Vau!” Minä ajattelen. ”Minun pitäisi tietää odottaa Sinulta mitä 

tahansa.!” Sinä olet lukenut minun ajatukseni ja hymyillen puristat minun kättäni tunnustamisen 

merkiksi. Mikä ihmeellinen matka! Hetkessä me olemme pilvien takana ja lähestymme jonkin 

tyyppistä kerrosta. Me liitelemme suoraan sen läpi, lähettäen kultaista ja vaaleanpunaista tomua 

ilmaan. Minulla on selkeä vaikutelma, että me olemme juuri siirtyneet yhdestä ulottuvuudesta 

toiseen.  

Katsellen ylöspäin värillisestä tomusta, joka on peittänyt minut päästä varpaisiin, minä näen mitä 

kauneimpia läpinäkyviä maapalloja leijumassa ympärillämme. Ne näyttivät niin unenomaisilta, kun 

ne tanssivat ympyränmuotoisin liikkein. Kaikkialla niiden ympärillä näytti olevan avointa tilaa, 

paitsi pehmeä valo, joka ympäröi ilmaa. Kun me hidastimme leijailevaan pysähdykseen, minä 

ojensin käteni koskettaakseni yhtä niistä.  

Maapallo oli vain seitsemän jalkaa (jalka=0,30m) ympärysmitaltaan ja minun käteni meni 

välittömästi sen sisään ja koko pallo asia avautui ja minä pystyin menemään sisään. Minä katsoin 
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taakseni ja Sinä olet aivan tässä minun kanssani, rohkaisten minua nyökkäyksellä. Kääntyen ympäri 

jälleen, pieni avaruus oli välittömästi laajentunut ja me olemme saapumassa kokonaan uuteen 

maailmaan! Avoin ja laaja näkymä edessämme on kunnioitusta herättävä. Valtavat huiput 

kohoavat huimaaviin korkeuksiin ja tuoreet vuoristoniityt kimaltelevat kasteesta. Moniväristen 

kukkien kaistaleet uivat apiloiden ja ruohojen parissa.   

Perhoset ja leppäkertut pyrähtelevät edestakaisin, lapset ja karitsat juoksevat siellä täällä pienissä 

ryhmissä. Joka paikassa minne käännyn, on niin paljon naurua ja hilpeyttä. Koiranpennut ja ponit 

temmeltävät ja piehtaroivat, heidän mestarinsa kiljuvat iloisesti. On aivan kuin me olisimme 

kävelleet suoraan satukirjan tapahtumapaikalle. Minä olen suunniltani ihmetyksestä, kun me 

seisomme tässä ehdottoman puhtaassa ja viattomassa paikassa.  

”Voi Herra” minä huudahdan kyynelteni läpi. ”Kuinka voi tällainen paikka olla olemassa?” Minä 

kysyn, muistamatta, että me olemme Taivaallisissa Valtakunnissa. Jeesus vastaa hymyllä…  

( Jeesus ) ” Minä olen aina tarkoittanut, että lapsille on erityinen maailma. He ovat kaikkein 

tahrattomimmat Minun Luoduistani. Näillä pikkuisilla ei ole ollut mahdollisuutta tahriintua 

maailmallisten kunnianhimojen rappeutumisesta. Heidän pienet sydämensä ovat niin puhtaita, 

heidän mielensä korruptoitumattomia. Heillä yhä on turmeltumaton mielikuvitus, jonka Minä loin 

Ihmissieluun. Herttainen epäitsekkyys ja mielihyvän tunne, jota he kantavat jatkuvasti, on 

sellainen ilo Minulle.”  

” Minä tarkoitin, että olisi ehdottoman puhtauden ja viattomuuden paikka ja tämä on se paikka. 

Minä tiesin, että sinä erityisesti rakastaisit tätä paikkaa, koska lapsen sydän on niin hyvin säilynyt 

sinun sisälläsi. Minun kallisarvoinen Rakkaani, tämä on vain yksi ihmeellisistä lahjoista, joita 

Minulla on varattuna sinulle. Sinä tulet näkemään ja nauttimaan paljon, paljon enemmän tulevina 

aikoina. Mutta toistaiseksi, levätkäämme tässä tällä Ihmeiden Kedolla ja nautiskelkaamme lapsista, 

joita me olemme.”  

Siunatkoon Herra teitä tänään, rakkaat Sydänasukkaat, matkalla taaksepäin, puhtaan lapsuuden 

viattomiin iloihin. 

 

 

714. Jeesus sanoo… Yhteisöelämä on monimutkaista &  

Vihollinen yrittää kylvää Mustasukkaisuutta 

 
YHTEISÖELÄMÄ ON MONIMUTKAISTA & VIHOLLINEN YRITTÄÄ KYLVÄÄ MUSTASUKKAISUUTTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Heinäkuuta, 2019. 

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, että minä en ole yksin. Että Sinä olet minun kanssani ja että Sinä olet 

suojannut tämän. Amen.  

Minä tulin tänä aamuna Herran luo rukouksessa, tuntien itseni niin pieneksi siihen, mitä Hän on 

kutsunut meidät tekemään. Minä en tiedä, kuinka organisoida yhteisö. Minä tiedän vain, kuinka 

Herra on johdattanut minut läheisyyteen Hänen kanssaan. Niinä hetkinä, minä huusin Häntä 

apuun. Minä olin aika epävarma ja peloissani, koska niin monet kallisarvoiset Sydänasukkaat ovat 
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reagoineet. Minä ajattelin, ”Hyvänen aika! Mitä minun oletetaan tekevän? Pitäisikö tämän olla 

jäsentynyttä? Luostarimaisesti? Vai onko sen tarkoitus olla löyhästi yhteen liittyneiden yhteisö? 

Kuinka Sinä haluat tämän tehtävän, Herra?” Sen jälkeen, kun otin Herran vastaan, Jeesus sanoi… 

( Jeesus ) ” Katso Minuun. Minä olen kanssasi tässä koko matkan. Minä en koskaan olisi antanut 

sinulle tätä tehtävää, jos Minä olisin hetkenkään ajatellut, että sinä et pystyisi käsittelemään sitä 

Minun kumppanuudessani. Me teemme tämän YHDESSÄ Minun Rakkaani, Minun Pikku Clare. 

Rakasta veljeäsi niin kuin itseäsi kiteyttää sen kaiken. Minä en etsi luostarielämän tarkkaa, uutta 

kopiota. Ei, tämä ei ole Minun tarkoitukseni. Sinä olet odottanut Minua kertomaan, mitä Minä 

haluan, siispä Minä kerron nyt sinulle.”  

” Ennen mitään muuta, Minä haluan sydämen vilpittömyyttä. Ei poseeraamista, ei poliittista 

hyötyä, joka hyödyttää epäoikeudenmukaisuutta. Pikemminkin Minä haluan totuutta ja 

yksinkertaisuutta edistettävän. Minä en halua suosikkijärjestelmää edistettävän, en hetkeäkään. 

Pikemminkin, Minä haluan oikeudenmukaisuutta edistettävän. Tämä on Kirkon pienoismalli, 

maailman pienoismalli… Tämä on Perhe, Jumalan Perhe. Ja mitä te opitte täällä, tullaan 

soveltamaan koko Kirkkoon. Te tulette oppimaan oikeudenmukaisuuden tavat, kun te vältätte 

suosikkijärjestelmän sudenkuopat. Te tulette oppimaan hallinnosta kuten Minun Valtakunnassani. 

Te ette tule olemaan varakkaiden painostuksen kohteena. Pikemminkin, te tulette tukeutumaan 

oikeudenmukaisuuden tapoihin rikkaille ja köyhille.” 

” Te ette tule näkemään korruptiota, kuten sitä on maailmassa. Te tulette kitkemään sen, ennen 

kuin sen ilkeä pää saa kontrollin. Sinä tulet opettamaan reiluutta lapsillesi, Clare. He tulevat 

oppimaan, että maalliset tavat eivät päde täällä. Sinä et tule sallimaan juoruilua tai selän takana 

puhumista. Tämä täytyy käsitellä sukkelaan ja päättäväisesti, jopa itsessäsi. Älä anna tunteittesi 

määrätä päätöksiäsi.”  

( Clare ) Joo… Minä tulen vihaiseksi. Ooops! Kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille, vai 

mitä? Aivan! 

( Jeesus ) ” Pikemminkin pysykää erossa ryhmittymistä ja pitäkää huoli, että ne tehdään 

vaarattomiksi. Tämä on hyvin hankala tehtävä, vaikka olisi valmistautunut tekemään vain sen, 

mikä on oikein.” 

 ( Clare ) Ja minä ajattelin mennyttä tapahtumaa, jonka kohtasin, ja jossa Mustasukkaisuus nousi 

esiin. Minä en halua väärin perustein syyttää ketään, mutta näyttää siltä, että joku ajatteli, että 

minä suosin jotakin toista. Ja minä ihmettelin, tiedättekö? Herra? Olenko minä liian karski 

katsoessani tilannetta?  

( Jeesus ) ” Sinä olet tekemisisää niiden kanssa, jotka eivät ymmärrä, mitä he ovat tekemässä. He 

ovat yhä lapsia. He näkevät itsensä, mutta eivät kokonaiskuvaa, joten he ovat tuomittuja 

kokemaan niitä tunteita. Sinä tulet opettamaan heille, kuinka uhrata mielipiteensä yhteisön 

hyväksi. Mutta sinulla ei saa olla suosikkijärjestelmää. Sinä olit oikeudenmukainen ja tasapuolinen 

lastesi kanssa, rakkain. Sinä pystyt tähän. Älä anna siitä tulla suurta huolenaihetta. Minä tulen 

varoittamaan sinua, jos alat tehdä niin.”  

” Teidän kaikkien päämäärä on, että ette halua mitään henkilökohtaisen edun vuoksi, vaan 

pikemminkin haluatte sitä, mitä Minä haluan teille kullekin. Yhteisöelämä on monimutkaista ja 

vihollinen tulee yrittämään kylvää mustasukkaisuutta kenelle tahansa, joka haluaa sitä.”  
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( Clare ) Ja se oli se, mitä minä näin, tiedättekö, kun tämä henkilö ajatteli, että minä pidin yllä 

suosikkijärjestelmää. Ja minä en pitänyt. Minä olin vain työskentelemässä tämän toisen henkilön 

kanssa, koska he olivat minun hallinnollinen oikea käteni. Ja niinpä, päivänselvästi, minä tulen 

viettämään enemmän aikaa heidän kanssaan, koska heillä on enemmän työtä tehtävänä minulle. 

Ja se oli loukkaus jollekin. Heidän tunteitaan loukattiin. Ja tässä Herra sanoi, että yhteisöelämä on 

monimutkaista ja vihollinen kylväisi mustasukkaisuutta kuka vain haluaa sitä.  

( Jeesus ) ” Sinun täytyy käsitellä se välittömästi, kun se nostaa rumaa päätään.”  

” Näiden asioiden opettaminen heille tulisi olla sinun ensimmäinen toimeksiantosi. Tulee olemaan 

muutamia, jotka eivät tule hyväksymään ohjeita, mutta tukeudu heidän omiin tunteisiinsa. He 

tulevat kitkemään itsensä ulos, joten anna heidän mennä. Kypsymättömien ja tarvitsevien kanssa 

sinulla ei voi olla rauhaa. He tulevat näkemään kaiken loukkauksena itseään kohtaan. Nämä ovat 

ihmisluonnon aakkoset. Sinä et voi palvella erakkoasumuksen ulkopuolella olevia tarvitsevia, jos 

sinut jatkuvasti imetään kuiviin sisäpuolella.” 

” Clare, kokoa kanapojat yhteen ja levitä rakastavat siipesi heidän ylleen. Sitten opeta heille, 

kuinka Saatana tulee yrittämään saada aikaan vaikeuksia. Heidän pitää oppia tämä ensin; muuten 

he eivät tule selviämään ensimmäisestä kuukaudesta. Opeta heille tuntemaan itsensä yhtä hyvin 

kuin Saatana tuntee heidät. Heidän pitäisi aloittaa päivänsä pelastuksen kypärällä, Jumalan 

täydellä haarniskalla ja Rukouksella. Heidän tulisi vastaanottaa Minut päivittäin Herran 

Ehtoollisella ja ottaa tarvitsemansa voima Ehtoollisesta (Leipä & Viini), julistaen, kun he 

vastaanottavat Minut… ”Herra, Minä vastaanotan kaiken tarvitsemani voiman, jota minä tarvitsen 

tänään, palvellakseni Sinua”. Tällä tavalla, heillä tulee olemaan tarvittava voima. Ja tietenkin, sinä 

tulet olemaan siellä auttamassa ja opastamassa.”  

” Mutta älä salli kenenkään yhden henkilön hallita aikaasi. Sinä työskentelet Minulle ja me 

työskentelemme yhdessä. Ja Minun pitäisi hallita sinun aikaasi, enemmän kuin kenenkään toisen.”  

” Minä tulen olemaan teistä jokaisen kanssa. Minä tulen vartioimaan teitä ja varoittamaan joka 

ikistä teistä, kun te olette astumassa vaaralliselle maaperälle, kun te olette aikeissa juoruta. Kun 

teillä on sekavia tunteita. Minä tulen varoittamaan teitä teidän sydämissänne… ”Jokin ei ole oikein 

tässä. Seis! Tulkaa Minun luokseni ja laittakaa tämä syrjään.” 

” Minä tulen parantamaan sielujen haavoittuvaisuuden ja Minä tulen myös tuomaan heille suurta 

iloa toteuttamalla Minun tahtoani Turvapaikassa. Minä olen joka ikisen luona. Ja mitä enemmän 

he antavat ja ovat antaneet, sitä enemmän he tulevat vastaanottamaan Minulta. Mitä enemmän 

he tyhjentävät itseään ja luopuvat tämän maailman asioista, sitä enemmän Minä tulen kaatamaan 

heihin. Suurempia lahjoja.” 

” Mutta ennen kaikkea heillä täytyy olla Rakkautta, toivoa ja Uskoa. Ja tarttua visioon. Ja 

työskennellä visiota kohti, eikä musertua vastustuksen alla. Vaan mennä vastustuksen läpi, 

työskennellä sen läpi. Eikä antaa periksi. Jos he tekevät näitä asioita, he tulevat menestymään. Ja 

heidän hengellinen elämänsä tulee kehittymään paljon yli sen, kuin mitä he ajattelivat edes olevan 

mahdollista. Koska Minä tulen olemaan heidän kanssaan ja Minä tulen palkitsemaan ne, jotka 

ahkerasti etsivät ja palvelevat Minua.” 

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra. Kiitos Sinulle niin paljon Sinun lupauksen sanoistasi. Ja niihin me 

tukeudumme tänä aikana. Ja kiitos Sinulle niistä sieluista, joita Sinä olet lähettänyt. Ja 
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oppitunneista, joita me tulemme oppimaan! Minä pidän oppimisesta – erityisesti, kun se tuo 

rauhaa ja iloa. Herra siunaa teitä, Sydänasukkaat. 

 

 

715. Salamurhayrityksiä, Pyydän, Rukoilkaa! 

 
LISÄÄ SALAMURHAYRITYKSIÄ PRESIDENTTI TRUMPIA VASTAAN… PYYDÄN, RUKOILKAA!  

Sisar Claren Uni, 3. Heinäkuuta, 2019. 

Hyvää huomenta, Sydänasukkaat  

Minä näin unta viime yönä, että asiat olivat kuumenemassa Washingtonissa. Meneillään oli 

jonkinlainen tärkeä konferenssi tai lehdistötilaisuus, jonka aikana oli kolme yritystä ottaa 

Presidentin henki – kaikki ne epäonnistuivat.  

Mutta sitten, hän oli yksin huoneessa hänelle läheisen miehen kanssa. Miehellä oli suuret silmät ja 

hän oli hyvin pitkä, melkein yhtä pitkä kuin Trump. Ja tämä mies veti aseen esiin ja ampui häntä 

kasvoihin, melkein lähietäisyydeltä. Presidentti kaatui, mutta hän ei ollut kuollut. Hän nousi ylös ja 

jatkoi juoksemista. Ja vaikutti siltä kuin siellä oli muitakin, jotka suunnittelivat lähtevänsä hänen 

peräänsä myöskin. 

Sitten Ezekiel oli valveilla koko yön, rukoillen Ruusukkorukousta (Rosary) Ja Herra puhui hänelle 

tänä aamuna ja antoi hänelle Rhema-viestin Rohkeus ja Viholliset. Ja tänä aamuna häntä 

puukotettiin selkään, hengellisesti, miekalla tai tikarilla. Tikari on poistettu, mutta hänellä on 

vakavia kipuja. Hän kärsii Presidentti Trumpin puolesta suuren määrän. Siispä, minä pyydän teitä 

rukoilemaan tätä hyvin uskaliasta salamurhayritystä vastaan.  

Valkoisen Talon ympärillä oli paljon toimintaa, aivan kuin he olisivat olleet ratkomassa jotakin 

kriisiä.   

Pyydän, tehkää kaikki mitä voitte tänään, pidättymisessä. Paastoamisessa ja rukoilemisessa 

tukeaksenne meidän Presidenttiämme. Ja rukoilkaa kaikkia näitä yrityksiä vastaan.  

Me rakastamme teitä kaikkia ja tunnemme teidän rukouksenne… Kiitos teille. 

 

 

716. Jeesus sanoo… Päästä irti!...  

Tule & Seuraa Sydäntäsi, vaikka Vastustusta ilmenee 

 
PÄÄSTÄ IRTI!... TULE & SEURAA SYDÄNTÄSI, VAIKKA VASTUSTUSTA ILMENEE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Heinäkuuta, 2019.  

Clare aloitti… Kiitos Sinulle, Jeesus, kärsivällisyydestäsi meidän kanssamme. Kiitos Sinulle, että 

odotat meitä odottavalla sydämellä, innokkaana antamaan suurempia lahjoja.  
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Kallisarvoinen Perhe, minä olen niin iloinen, kun minulla on jotakin jaettavaa kanssanne. Minä 

todella arvostan teidän rukouksianne! Minulla oli joitakin päiviä, kun minä en vain ollut 

yhdistyneenä, ja minua vedettiin seitsemään eri suuntaan yhtä aikaa! Tämä suunta, kuitenkin, 

teidän seurassanne olo, on minun suosikkini. Te olette minun perheeni ja minä rakastan teitä 

kaikkia niin paljon. Me kaikki kärsimme samoista inhimillisistä olosuhteista ja minä rakastan jakaa 

kanssanne, kuinka Jeesus vetää minut pikku kuopista, joihin minä saatan itseni.  

Yhden asian minä tiedän varmasti. Kahden viimeisen vuoden aikana, demoninen sorto on 

monikertaistunut yli asteikon. Ehkä sillä on tekemistä Nibirun läheisyyden kanssa, kun se hitaasti 

lähestyy. Minä tiedän, että kiihdyttimellä Euroopassa (CERN) on ollut vaikutusta meidän 

haavoittuvuuteemme, koska se on avannut ulottuvuuksia, joita ei koskaan olisi pitänyt aukaista. 

Herra on ainiaan laajentamassa meitä, haastaen meidät. Se mikä toimi eilen, ei saata toimia 

huomenna, kun meidän vastustuksemme lisääntyy ja haasteemme lisääntyvät.  

Sen jälkeen, kun olin puhunut monen sielun kanssa, jotka halusivat tulla ja liittyä tähän työhän, 

minä näen nyt kuinka ällöttäviä ja rajoittavia perheet voivat olla. Kuinka pelottavia he voivat olla, 

kun sielu haluaa mennä syvemmälle Herran kanssa. Minä näen myös, kuinka moniin vastuisiin 

ihmiset ovat sitoutuneet perheissään. 

Vanhan Testamentin päivinä, kun Herra kutsui miestä, hänen täytyi jättää kaikki siihen paikkaan ja 

mennä profeetan mukaan. Jopa teurastaa härkäpari, joita tarvittiin hoitamaan peltoja. Vau! Se on 

äärimmäistä. Ja Jeesus sanoi rikkaalle, nuorelle hallitsijalle, ”Mene ja myy kaikki omaisuutesi ja 

anna köyhille, sitten tule seuraamaan Minua.” Ja jälleen miehelle, joka sanoi, että hänen täytyy 

mennä hautaamaan isänsä ensin, ”Kuka ikinä ei ole halukas luopumaan isästään, äidistään, 

sisaristaan, veljistään, jopa lapsistaan, ei ole Minun arvoiseni.”  

Perhe, kun Jumala kutsuu, Saatana lähettää työryhmän estämään tietäsi. Yhtäkkiä sinusta tulee 

ainoa, joka voi huoltaa perhettä, auttaa vanhuksia, huolehtia talosta, jne. jne. Vihollinen kutsuu 

esteitä joka suunnasta saadakseen sinut pysähtymään. Ne ovat asioita, joiden läpi sinun täytyy 

raivata tiesi. Mutta entäpä perheen väliintulot? Sukulaiset, joista et ole kuullut kuukausiin, 

yhtäkkiä ilmestyvät portaillesi, saadakseen sinut luopumaan seuraamasta sydäntäsi.  

Mitä luulette, miltä Jeesuksen äidistä tuntui, kun Hän sanoi… ”Äiti, on Minun aikani. Minun täytyy 

mennä.” Maria oli elänyt lihaksi tulleen Jumalan kanssa 30 vuotta ja nyt Hänen täytyi jättää hänet 

taakseen. Maria oli täysin mukana Jeesuksen missiossa. Hän tiesi tulleensa valituksi, antaakseen 

jonakin päivänä Poikansa, että Hän lunastaisi ihmiskunnan. Millaisessa rakkaudessa hän eli? Hän 

rakasti ihmiskuntaa enemmän, kuin omaa äidillistä etuoikeuttaan. Hän halusi Hänen menestyvän, 

maksoi mitä maksoi. Maria luopui mitä kallisarvoisimmasta poikansa elämästä ihmiskunnan 

lunastuksen vuoksi ja hän tiesi kaiken aikaa, että päivä tulisi, jolloin hänen täytyisi tehdä niin.  

Pitäisikö hänen seisoa oviaukossa ja sanoa… ”Poika! Sinä et voi mennä! Sinun täytyy pysyä täällä ja 

huolehtia minusta.” Kutsuiko hän sukulaisensa yhteen, tehdäkseen väliintulon, luetellakseen kaikki 

syyt, miksi Hänen ei tulisi lähteä? Väittelikö Maria Hänen kanssaan, että Hänen ei tulisi menehtyä 

Hänen vihollistensa käsissä? Kritisoiko hän ja tuomitsiko hän niitä, joiden luo Hänet oli lähetetty ja 

yrittikö hän saada heidät näyttämään lunastamattomilta?   

Minun rakkaat, kun teillä on lapsi, se lapsi on vain lainassa. Jos te luulette, että te omistatte heidät, 

teidän tarvitsee puhua Jumalalle. Se lapsi on vain lainattu teille, kasvattaaksenne heidät 

Jumalallisiin arvoihin. Ja sitten vapauttaa heidät seuraamaan sydäntään. 
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Minä seurasin sydäntäni, siksi minua on siunattu tällä palvelutoimella ja lahjoilla, joita Hän on 

välittänyt. Aina ei näyttänyt siltä, että se tulisi onnistumaan. Oli paljon sudenkuoppia ja vaikeuksia. 

Mutta välittämättä mistään, minä seurasin sydäntäni. Ja sen tekemällä, Hän johdatti minua 

paikkaan, missä Hän halusi minun olevan.   

Tässä prosessissa, kun olen saanut pyyntöjä heiltä, jotka haluavat tulla Vuorelle työskentelemään 

meidän kanssamme, vanhemmat ovat virheellisesti syyttäneet meidän olevan lahko. Sukulaisia on 

ilmestynyt tyhjästä varoittamaan heitä, että he tekevät suuren virheen. Pomot myös löytävät vikaa 

siinä, mitä oli heidän sydämissään.   

Kaikessa totuudessa, ei voida odottaa, että henkilö – joka on valinnut maailman tiet 

elämäntavakseen, ja tiedättekö, on sitoutunut siihen, hyväksyisi menemisen missioon ja 

vapaaehtoisena rakentavan pieniä asumuksia keskellä erämaata, vain rukoilua varten. Entä, jos he 

ovat toinen Jim Jones (=Kansan Temppeli-uskonlahkon perustaja)? Entä, jos he ovat laittoman 

seksin kauppiaita? Entä jos he ovat marsilaisia? Voi voi!  

Siispä, minun rakkaat, jos te haluatte tulla auttamaan tai mennä jonnekin muualle auttamaan, 

aiotteko antaa kenenkään estää teitä? Aiotteko seurata sydäntänne ja Pyhän Hengen johdatusta 

vai antaa periksi turvallisemman polun valinneiden sukulaisten tuomitsemisille ja haluille?  

Minä menetin ensimmäisen kutsuni aineellisten asioiden ja sukulaisten vuoksi. Mutta 40 vuoden 

iässä, minä viimein päätin, että minä aikoisin seurata Herraa ja täysin jättää taakseni 

turvavyöhykkeen. Olin saanut tarpeekseni turvavyöhykkeistä. Ja se oli ihanin asia, jonka koskaan 

olin tehnyt. Minä en koskaan katunut mitään, mitä jätin taakseni ja minun suhteeni Jeesuksen 

kanssa syveni odottamattomiin korkeuksiin. Hän oli niin todellinen minulle. Minä tunsin olevani 

Taivaassa, vaikka minä olin Maapallolla. 

Se on teistä kiinni, rakkaat. Te päätätte, mitä te haluatte tehdä elämällänne. Katsokaa myös 

taaksenne, miten olette eläneet tähän asti – sitten katsokaa eteenpäin päivään, jolloin te seisotte 

Herran edessä. Tuletteko te olemaan iloinen vai häpeissänne, kun luovuitte tilaisuudesta palvella 

Häntä, pitääksenne muutaman helyn ja ystäviä, jotka ovat vielä maailman mudassa?   

Tärkein asia tässä on, että te ette voi ylittää Herraa. On mahdotonta antaa Hänelle enemmän, kuin 

mitä Hän antaa teille. Herra, pyydän, jaa Sinun sydämesi kanssamme.  

Jeesus aloitti… ” Minä odotan teitä, Minun siunattuni. Minä odotan teidän päättävän, että Minä 

merkitsen teille enemmän teille, kuin mikään, mitä teillä nyt on maailmassa. Minä odotan 

nähdäkseni, painatteko päälle, sinnittelettekö, erottelukyvyn käytössä ja jopa löydätte, mitä on 

kirjoitettuna sydämiinne.”  

” Minä kutsun teitä suudelmalla. Se on hellä ja herkkä, koska Minun sydämeni teitä varten on 

sellainen. Minä näen teidän päivittäiset kamppailunne maailmassa. Minä näen teidän loppuun 

uupumisenne, kun te kartutatte muiden omaisuutta, kun te työskentelette heille. Minä näen 

teidän kaipuunne meditoida, mietiskellä Minun Sanaani tunteja ja löytää syvempiä merkityksiä, 

kätkettyjä aarteita, niille, jotka etsivät niitä. Minä odotan teidän oivaltavan, että mikään tässä 

maailmassa ei merkitse teille niin paljon kuin Minä. Kun te pääsette siihen paikkaan, te ette välitä, 

mitä te menetätte.” 

” Minulla on monia asioita varattuna niille, jotka voivat ja päästävät irti maailmasta ja kaikesta, 

mitä sillä on tarjota. Suurin niistä on kumppanuus aika Minun kanssani. Vapaus levätä Minun 
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läsnäolossani tunteja. Vapaus rukoilla ja katua kaikkia tuhlattuja vuosia. Ja inspiraatio, jonka Minä 

haluan välittää teille uutta elämää varten; työ, jonka Minä haluan antaa teille, kun te 

työskentelette Minun kanssani sielujen pelastamisessa. Taivaassa te tulette olemaan rikas. Tällä 

Maapallolla, Minä voin taata teille vain Minun Rakkauteni ja kumppanuuteni, kun me 

työskentelemme yhdessä tuottaaksemme sielujen sadonkorjuun.”  

” Se, mitä Äiti Clare on tekemässä nyt, hän valmistelee paikkaa, joka on erillään maailmasta, 

pyhitetty rukoilemiseen. Tehden mahdolliseksi teille luoda ja laajentaa kulkuanne Minun kanssani. 

Paikka, jossa voitte syventää sitoutumistanne Minuun ja kuolla itsellenne ja maailmalle.” 

” Tämä ei ole yhtäkkinen asia. Se on pikemminkin prosessi, johon Minä kutsun teitä. Se on 

luonnollista kasvua uskollisuudestanne tälle Kanavalle, teidän reaktionne sille, mitä Minä olen 

teille tähän mennessä antanut. Vaikein asia teille, on päästää irti – päästää irti elämästänne – 

päästää irti kavereidenne ja vanhempienne ajatuksista, että kuinka teidän pitäisi elää elämäänne. 

Vastineeksi irti päästämisestänne, Minä voin luvata vain Minun Rakkauteni ja Uskollisuuteni 

huolehtia teistä. Jos kertoisin teille, mitä edessä on, se pilaisi yllätyksen. Se on Minun sydämeni 

mukaista teille ja sen täyttymys, mitä teille on annettu tähän elämään. Kaikki, mitä tarvitaan, on 

luottamus ja sitoutuminen.”  

” Minä en puhu pelkästään Turvapaikasta. Minä puhun teille kaikille seuraavasta askeleesta 

elämissänne. Monet teistä, jotka kuuntelette tätä Kanavaa, tunnette jotakin rauhatonta 

hengessänne, jotakin lisää elämäänne, kuin mitä seuraavan kulman takana näyttäisi olevan. Siihen 

Minä haluan teidän olevan varautuneita. Varautukaa muutokseen ja tietäkää, että muutos tulee 

olemaan parempaan päin.”  

” Monet on kutsuttu. Harvat on valittu. Ja vielä harvemmat vastaavat. Minä rakastan teitä kaikkia 

samalla tavalla. Mutta Minä pyydän teidän vastaustanne, että Minä voin antaa teille KAIKEN, mitä 

Minulla on teille.”  

 

 

717. Jeesus sanoo… Vaalikaa Minun pieniä Rakkauden Merkkejäni &  

Tulkaa Minun luokseni Sydänasukkaan Rukouksessa päivittäin 

 
VAALIKAA MINUN PIENIÄ RAKKAUDEN MERKKEJÄNI & TULKAA MINUN LUOKSENI 

SYDÄNASUKKAAN RUKOUKSESSA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Heinäkuuta, 2019.  

( Clare ) ”Kiitos Jeesus, kun vakuutat meidät Sinun omistautuneesta, hellästä, ehdottomasta 

rakkaudestasi meitä kohtaan.” No niin, Sydänasukkaat, Kristuksen Ruumiissa kiertelee 

masennuksen, epäuskon, itseinhon rutto. Ja meidän täytyy nousta suojelemaan itseämme joka 

päivä. Herra, mitä Sinulla on meille?  

Jeesus aloitti… ” Minun ihmiseni, joita Minä rakastan koko sydämestäni, te olette kuunnelleet 

valheita ja haukkumista Minun hahmostani. Teille on kerrottu, että te olette toivottomia 

luusereita Minun silmissäni ja että Minä en halua olla missään tekemisissä teidän kanssanne. Teille 

on kerrottu, että teidän syntinne ovat niin vakavia, että Minä en halua olla seurassanne. Teille on 
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kerrottu, että teidän ylistyksenne on turhaa, koska te olette niin syntisiä. Teille on kerrottu, että 

Minä en kuule ja vastaa teidän rukouksiinne. Teille on kerrottu, että te ette ole Morsian ja teitä ei 

tulla ottamaan Taivaaseennostossa.”  

” Kun Minä näen heidän syöttävän teille näitä valheita, Minä itken. Minä huudan ääneen, ”Ei! Ei! 

Ei! Nämä ovat valheita! Ja Minä yritän houkutella teitä laittamaan ylistysmusiikkia soimaan ja 

antaa Minun puhua Minun rakkauttani teidän sydämiinne tästä musiikista. Minä muistutan teitä 

laittamaan yllenne täyden haarniskan. Ja kun Minä teen niin, demonit huutavat, ”Voi, se on 

lapsille; se ei toimi! Älkää tuhlatko aikaanne.”  

” Ei ole totta! Haarniska toimii. Ne ovat lisää valheita. Kuten Äiti Clare on sanonut, kypärä on 

teidän pelastuksenne. Kun suojaatte itsenne sillä, te pelastatte mielenne myrkyllisiltä valheilta, 

jotka imevät elämän ja inspiraation teistä. Minä annoin teille nämä aseet, koska Minä tiesin, että 

te tarvitsisitte niitä säilyäksenne hengissä vihollisen petollisilta taktiikoilta. Hänellä ei ole 

tunnontuskia ja hän rakastaa iskeä teitä vyön alle ja iskeä teidät maahan, kukistaen teidät peloilla 

ja epävarmuuksilla.”  

” Tämän takia teidän täytyy harjoittaa syvällistä suhdetta Minun kanssani. Ylistys ajaa vihollisen 

tiehensä. Ja laulut, joita Minä valitsen soitettavaksi teille, rakentavat uskoanne ja 

ymmärtämystänne siitä, kuinka kallisarvoisia te olette Minulle. Mutta mikään näistä ei toimi, jos te 

ette käytä hyväksenne Sydänasukkaan rukousta ja Pyhien Kirjoitusten lukemista ja pyhiä kirjoja ja 

Rhema viestejä.” 

” On paljon tapoja, joilla te voitte kuulla Minua, joka ikinen päivä. Se voi olla linnun soinnukas laulu 

kriittisellä hetkellä, jolloin Minä muistutan teitä, että Minä todellakin olen teidän kanssanne. Se voi 

olla maassa oleva kivi, sydämenmuotoinen. Se voisi olla ainutlaatuinen kukka, joka juuri kukki 

teidän pihallanne. Se voi olla puhelinsoitto ystävältänne. Mutta teidän täytyy kuunnella HYVIN 

HUOLELLISESTI.”  

Jos te kiirehditte läpi päivänne ja te ohitatte sydämen, jonka Minä tein kahviinne, kun laitatte 

kermaa siihen, te ette vastaanota lohdutusta, jonka Minä lähetin teille muistuttamaan teitä… 

”Minä rakastan teitä”. Kyllä, Minä sanon… ”Minä rakastan teitä ja Minä olen teidän kanssanne. Ja 

Minä näen teidän kipunne ja Minä olen tässä.” Se voisi olla Minun kuvani puun kuoressa tai jopa 

monivärisenä kimalteleva öljytahra märällä tien kiveyksellä. Se voi olla puskuritarra tai joku 

eläimistänne tulee nuolemaan jalkojanne. Kaikki näistä ovat Jumalan lähettämiä Rhema viestejä, 

ilmaistakseni ajantasaista huoltani teistä sillä hetkellä.”  

” Mutta niin monet teistä menettävät nämä kallisarvoiset rakkauskirjeet, mitä Minä sirottelen 

pitkin teidän päiväänne. Pyydän. Kun te näette jotakin kallisarvoista, se ei ole sattumaa; Minä 

lähetin sen lohduttamaan teitä. Ottakaa kuva siitä tai poimikaa se ja ottakaa kotiin. Vaalikaa näitä 

pieniä Minun rakkauteni merkkejä. Minä annan niitä teille saadakseni huomionne ja kohottaakseni 

teidän henkeänne.” 

” Luuletteko te, että Saatana on voimakkaampi teidän lannistamisessanne, kuin Minä olen teidän 

henkenne kohottamisessa? Älkää ajatelko sillä tavalla hetkeäkään! Jokaisesta hänen käskyläistensä 

puhumasta sanasta, Minä puhun teille siunauksia. Te kuulitte kritiikin, mutta kuulitteko te 

siunauksen, jolla Minä neutraloin sen? Monta kertaa Minä puhun vain yhden tai kaksi sanaa 

mieleenne, jotka saavat teidät heijastamaan tiettyä Pyhää Kirjoitusta. Minä haluan teidän 

kiinnittävän huomiota siihen ja julistavan juuri sen Pyhän Kirjoituksen kirouksen yli, mikä juuri 
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meni mielenne läpi. Minun Henkeni on jatkuvasti kaatamassa voimalauseita päällenne, mutta 

harvoin te kuulette niitä. Miksi? Koska demoneiden kriittiset huomautukset saavat teidät 

vetäytymään ja suojaamaan päänne ja korvanne – siihen pisteeseen asti, että te häpeätte, 

nolostutte ja vain piiloudutte, että te ette voi kohdata Minua.” 

” Näettekö te, lapset? Näettekö te, että pitkin päivää myrkkyä ruiskutetaan mieliinne, ellette te ole 

suojautuneet sitä? Minä haluan teidän olevan tietoisia, että vihollinen ei koskaan nuku. Hän on 

aina juonimassa liikkeitään kukistaakseen teidät. Olkaa aina varuillanne sellaisia päiviä, kun te 

yhtäkkiä tulette vihaisiksi. Olipa se oikeutettua tai ei, olkaa varuillanne, hän aikoo käyttää teitä 

tuottaakseen murskaavan iskun sielulle, joka on jo roikkumassa kiinni rakkaassa elämässä kaikella 

mitä hänellä on. Älkää antako ääntä sille vihalle, vaan arvioikaa tilanne varmistaaksenne, että teitä 

ei lavasteta sammuttamaan suitsevaista kynttilänsydäntä.”  

” Minun lapseni, Minun ihmiseni, ymmärtäkää, että tuomitseminen on ilmassa, jota hengitätte, 

niin tuotteliaita ovat demonit näinä viimeisinä päivinä. Tuomitsemistoimeksiantojen määrässä on 

ollut merkittävää lisäystä. Siksi teidän jalkanne täytyy olla kengitetty Rauhan Evankeliumilla. 

Pikemminkin kuin, että juoksisitte edestakaisin ärsyyntyneinä. Vihaisina. Pettyneinä. Aloittaen 

huhuja, selkkauksia ja levottomuutta - teidän täytyy olla Minun Rauhan ja Rakkauden 

lähettiläitäni. Pitäkää itseänne olkapäänä, jota vasten ihmiskunnan täytyy itkeä. Pitäkää itseänne 

sellaisena henkilönä, jonka Minä olen lähettänyt tähän päivään ja paikkaan ja joka voi vapauttaa 

jonkun ympärillänne olevan sydänkivun.”  

” Tämän takia teidän TÄYTYY rukoilla Sydänasukkaan rukousta joka aamu. Siksi teidän täytyy 

kuunnella kohottavaa Pyhien Kirjoitusten mukaista musiikkia. Siksi teidän täytyy rukoilla jatkuvasti 

ja pitää mielenne vapaina negatiivisuudesta. Tuliset nuolet eivät koskaan lakkaa, joten jos 

mielenne on joutilas, ne voivat helpommin löytää paikan asustella. Jatkuvasti Minun 

ajattelemiseni, Minun ylistämiseni, Minun kiittämiseni ja hyvän näkeminen toisissa on suunnaton 

puolustus vihollisen pahoilta vihjailuilta. Te tiedätte varmasti, jos teidän rauhanne on rikkoutunut, 

sen on tehnyt vihollinen. Jos rauhanne ennallistetaan, se on Minun Henkeni teissä 

työskentelemässä.”  

” Nämä sanat, jotka Minä olen tänään puhunut teille, ovat henki ja elämä. Jos te otatte käyttöön 

sen, mitä Minä olen sanonut, teidän päivänne voivat olla iloisia missä tahansa tilanteessa, koska te 

tiedätte, että Minä rakastan, haluan ja käytän teitä tuomaan Minun valoani ja rakkauttani teitä 

ympäröivään pimeyteen. Pyydän. Ne eivät ole tyhjänpäiväisiä sanoja. Ne ovat elämän neuvonpitoa 

ja ne, jotka kuuntelevat niitä, tulevat tuntemaan Minun läsnäoloni missä tahansa tilanteessa.”  

” Minä siunaan teidät nyt muistamaan ja ottamaan ne käyttöön. Minä olen kanssanne. Älkää 

pelätkö mitään – me kuljemme Yhtenä ja Minun rakkauteni teitä kohtaan on jatkuvaa. Kun te 

lankeatte, Minä kumarrun auttamaan teidät ylös. Älkää juosko poispäin Minusta, vaan Minun 

LUOKSENI. Älkää olko niin häpeissänne, että kaaduitte, että haluatte juosta ja paeta. Tietäkää, että 

Minä rakastan teitä vaikka mitä tapahtuisi ja Minä tulen ennallistamaan teidät. Älkää tuhlatko 

aikaa tavoittaessanne Minua joka tilanteessa. Tämä tuo Minulle suurta, suurta iloa, koska teidän 

luottamuksenne Minuun on suurta. Teidän Uskonne on suuri. Ja se tuo Minulle Iloa.” 
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718. Jeesus sanoo… Ilahdu Minun Läsnäolossani joka Aamu…  

Sitä Minä kutsun hyväksi Aluksi 

 
SITÄ MINÄ KUTSUN HYVÄKSI ALUKSI… ILAHDU MINUN LÄSNÄOLOSSANI JOKA AAMU  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Heinäkuuta, 2019.  

( Clare ) Kiitos Herra tästä ihanasta muistutuksesta, että AIVAN ensimmäinen asia, mistä me 

voisimme ja mistä meidän pitäisi olla tietoisia aamulla – on Sinun alas meihin päin hymyilevät 

kasvosi! Auta meitä muistamaan välittömästi siirtymään Sinun läsnäoloosi ja pyytämään, että 

vihollisen hämähäkinseitit harjataan silmistämme ja mielistämme, ennen kuin niillä on 

mahdollisuutta kääntää meidän huomiomme pois Sinusta… Amen. 

Voi, Sydänasukkaat! Hän on vain NIIN rakastunut jokaiseen meistä! Päättäkäämme kaikki todella 

omaksua Hänen sanansa ja tervehtiä Häntä joka aamu samalla Ilolla, jota Hänellä on meitä 

kohtaan!  

Jeesus aloitti… ” Minun tyttäreni, Minun Morsiameni. Minä kaipaan, että sinä tunnistat Minun 

läsnäoloni vierelläsi joka päivä. Minä kaipaan nostaa sinut ylös, kun sinä tunnet itsesi olevan niin 

kumarassa elämän haasteissa. Kuitenkin, kun sinä heräät, sinä et välittömästi tunnista Minun 

läsnäoloani vierelläsi. Rakas, silloin Minä olen lähimpänä sinua. Vihollinen haluaa sinun keskittyvän 

kahviisi ja vitamiineihisi, apua saadaksesi, että hän voi, sillä aikaa, laittaa sisään pahoja ajatuksia 

sinun mieleesi.” 

” Saanko Minä sanoa, että kun sinä olet lopetellut ne asiat, sinä olet jo negatiivisuuden infektoima. 

Siksi hän painottaa niiden fyysisten apujen herättävän sinut. Sillä aikaa, mielesi on kuin märkä 

sieni, ottaen sisään kaiken myrkyn, minkä hän on valmistellut sinulle. ”Minä en voi hyvin. Minä 

olen niin väsynyt. Minä en voi ajatella selkeästi. Minusta ei ole tähän! Minä en halua pettää Sinun 

luottamustasi, Jeesus, mutta minä olen toivoton, minä olen masentunut…”  

” Kuulostaako tutulle? Nämä ovat sanoja, joita on ohjelmoitu sinun tietoisuuteesi ensimmäisenä 

aamulla. Siksi, kun laitat ylle Pelastuksen Kypärän, sinä laitat oikosulkuun tuhoisan päivän, jonka 

hän oli suunnitellut sinulle. Päivän, jolloin sinä vain raahautuisit ympäriinsä asiasta toiseen, tuntien 

itsesi tunnottomaksi kirousten vuoksi, joilla hän on altistanut sinua, vammauttaakseen sinut.”  

” On aika teidän kaikkien, Minun ihmisteni, laittaa loppu tälle salakavalalle taktiikalle, jotka 

paholaiset ovat käyttäneet teihin pitääkseen teidät poissa Minun korkeammasta kutsumuksestani 

teidän elämissänne. Jos teidän asenteenne on, että te voitte vaivoin selvitä päivästä, te ette tule 

kasvamaan siihen täyteyteen, johon Minä olen teidät kutsunut olemaan.” 

” Siksi Minä olen pyytänyt teitä laittamaan päällenne täyden haarniskan, ennen kuin teette mitään 

muuta. Nämä ovat aikoja, missä pahan lisääntyminen on niin suurta, että teillä ei ole varaa 

viivytellä itsenne suojaamisessa.”  

” Nyt Minä haluan välittää teille toisen salaisuuden, niin hyvin rakkaan Minun sydämelleni. Te 

olette ottaneet maailman Minun kanssani, Minun Morsiameni. Jättäisinkö Minä teidät heikoiksi ja 

avuttomiksi? Ei, Minun Rakkaat. Minä olen teidän oikean kätenne puolella, pidellen teitä, kun te 

tartutte pitääksenne jalansijanne joka päivä. Minä en jätä teitä omillenne. Monet teistä, kuten 

Clare, ovat fyysisesti lopen uupuneita joka päivä – ja Minä olen kertonut teille, että tulkaa Minun 
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luokseni Siunatussa Sakramentissa. Pyytäkää voimaa, jota te tarvitsette, kun te vastaanotatte 

Minut ja Minä tulen varustamaan teidät.”  

” Mutta jopa enemmän Minä olen ojentanut teidän puoleenne. Todella, Minä asun teidän 

sisällänne, mutta Minä manifestoidun myös ulkopuolellanne. Kun te nousette ylös aamulla, Minä 

laitan Minun käsivarteni ympärillenne ja autan teidät jaloillenne. Minä seison aina vierellänne, 

mutta te ette huomaa, että Minä olen siellä. Sen seurauksena, te ette nojaa Minuun, rakkaat.”  

” Kyllä, nojatkaa Minuun. Ja jopa enemmän, laskekaan sen varaan, että Minä pidän teidät ylhäällä 

ja liikkeellä, pitääksenne teidän mielenne selkeänä. Olla läsnä, kun te rukoilette. Jopa auttaa teitä 

rukouksissanne, jos te tavoitatte Minua ja pyydätte. ”Jeesus, auta minua rukoilemaan. Pyydän, 

auta minua ylistämään. Auta minua olemaan uskollinen Sinulle ja sille, mikä on sopivaa minulle 

näinä hetkinä.” Tällä tavalla, te tulette täyttämään Minun tahtoni ja saamaan voiton sorron 

pilvestä, joka niin usein käy teidän kimppuunne; jopa teidän ruumiiseenne – verhoten mielenne.”  

” Ilahtukaa Minun läsnäolossani aamulla! Puhukaa Minulle. Kertokaa Minulle, kuinka paljon Minä 

merkitsen teille ja kuinka te ette voi elää ilman Minua. Tällä tavalla, me molemmat tulemme 

olemaan siunattuja käsittelemään päivä. Nyt, sitä Minä kutsun hyväksi aluksi!”  

Herra siunaa teitä, rakkaat Sydänasukkaat. 

 

 

719. Jeesus sanoo… Tunnistakaa Saatanan Nuolet &  

Olkaa Esimerkki Kunnioituksesta & Veljellisestä Rakkaudesta 

 
TUNNISTAKAA SAATANAN NUOLET & OLKAA ESIMERKKI KUNNIOITUKSESTA &VELJELLISESTÄ 

RAKKAUDESTA  

Jeesuksen Sanoja Sisar Clarelle, 22. Heinäkuuta, 2019. 

( Clare ) Kiitos Sinulle, Suloinen Jeesus, kun hälytät meitä edessä olevista vaaroista. Jos me vain 

tulemme tottelemaan, me tulemme säästymään tuholta, joka vaanii Ylpeyden ja Olettamuksen 

karikoilla.  

Rakas Perhe, vaikka tämä oppitunti on aloittelevaa Vuoriston yhteisöä varten, te voitte soveltaa 

sitä myös kirkkoon, työhön ja perheeseen. Ja olla sankari perheen pitämisessä rauhassa ja 

yhdessä. Siunattuja todella ovat rauhantekijät. Siispä, minä kysyin Herralta tänään… ”Mitä on 

Sinun mielessäsi?” Ja Hän vastasi…   

( Jeesus ) ” Jatka juoksuasi Minun rakas Clare. Jatka sinnittelemistä. Minä en tule pettämään sinua, 

energian ja älykkyyden antamisella tehdä oikeita asioita ja tehdä oikeita päätöksiä. Minä olen NIIN 

sinun kanssasi, Minun Vaimo Kultaseni ja mikään ei voi pysäyttää työtä, johon sinä olet laittanut 

kätesi.”  

( Clare ) Tietenkin pääni taka-alalla minä ajattelin, ”Ei mikään paitsi synti – se on varmaa.” Hän 

tulee auttamaan minua siinä.  
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( Jeesus ) ” Minä riemuitsen, koska sinä et salli vaikeuksien olla tielläsi; pikemminkin sinä kukistat 

ne. Tällainen asenne teillä kaikilla täytyy olla. Te olette enemmän kuin kukistajia Minussa, teidän 

Herrassanne. Minä kerron teille kaikille, että te olette Ylhäältä tulevalla voimalla imeytettyjä, kun 

te tottelette Minua ja teette koko sydämistänne työtä, johon Minä olen teidän kätenne 

asettanut.”  

” Kukaan teistä ei ole tullut tänne Turvapaikkaan sattumalta. Jokaisen teistä Minä olen kutsunut ja 

valmistellut vuosia; ei ole sattumaa. On testauksia, jotka tulevat näyttämään, että oletteko te 

kutsun arvoisia, Minun Valittuni. Minä voin antaa teille armoa ja valmistella teidät – mutta sitten, 

teidän täytyy läpäistä testit, joihin Minä teidät lähetän.”  

” Toistaiseksi kaikki hyvin. Minä haluan kertoa teille, että negatiivisuus ja valittaminen enteilevät 

lopun alkua teille täällä. On suuri etuoikeus tulla kutsutuksi – mutta sitten teidän täytyy vastata 

päätöksellä ja pysyvällä voimalla. Mutta ennen kaikkea, Armeliaisuudella. Elämässä on taipumusta 

puuttua kunnioitusta toisia kohtaan, kun te elätte niin lähellä. Mutta Minä olen antanut teille 

armon ymmärtää juuri, kuinka voideltuja ja erityisiä kukin teistä on.”  

” Kunnioitus ja toisen parempana pitäminen, ovat tämän yhteisön alun perustukset. Toisten 

arvostamista itseä parempina – siitä pitää tulla teidän automaattinen reaktionne kiusauksille, joita 

tullaan ampumaan teihin kuin myrkkynuolia viholliselta.”  

” Äiti Clare on rakas Minulle, koska Minä näen, kuinka hän kärsii teidän puolestanne ja kaipaa 

kaikkein parasta. Hänet Minä olen nimittänyt teidän hengelliseksi Äidiksenne, siispä Minä pyydän 

teitä kaikkia – nuoria ja vanhoja, rikkaita ja köyhiä, koulutettuja ja koulunsa keskeyttäneitä, 

kutsumaan häntä Äidiksi. Minä haluan teidän tietävän, että kun hän on teidän nimetty johtajanne, 

hän on myös innokkaasti kiinnostunut siitä, mitä te ajattelette ja tunnette. Ei vain jokapäiväisestä 

elämästä, vaan myös hengellisistä käytännöistä ja mitä te olette oppineet menneessä ja kuinka te 

sovellatte niitä.” 

” Hänen sydämensä mukaista ei ole nujertaa teitä, vaan pitää teidät raiteilla. Minä yksin tiedän, 

mihin tietyt raiteet tulevat johtamaan ja Minä varoitan häntä niistä etukäteen. Te voitte havaita 

tämän hänen henkilökohtaiseksi mielipiteekseen, mutta se ei ole sitä. Pikemminkin se on 

tietynlainen varoitus systeemi, jonka Minä olen asettanut hänen omaantuntoonsa estääkseni 

tuhoisan lopputuloksen.”  

( Clare ) Herra, voinko minä sanoa jotakin?  

( Jeesus ) ” Kyllä, Rakkain, puhu sydämestäsi.” 

( Clare ) Minun rakkaat, minun toiveeni ja unelmani teille jokaiselle, on nähdä teidän elämienne 

täyttyvän Kristuksessa. Minä kaipaan nähdä Hänen tahtonsa teille kukoistavan ja toteutuvan 

jokaiselle teille ainutlaatuisena yksilönä. Minulla ei ole mitään mielenkiintoa stereotyyppeihin tai 

samasta muotista valettuihin kristittyihin, koska minä opin jo kauan aikaa sitten: te jokainen olette 

hyvin ainutlaatuisia ja teillä on erityinen polku seurattavaksenne Herrassa. Minä tulen tekemään 

virheitä ja tulemaan luoksenne anteeksiantoa varten, mutta pyydän, älkää epäilkö, etteikö minulla 

olisi Herran edut sydämessäni teitä varten.  

Jos me olemme eri mieltä teidän polustanne teidän tulevaisuudessanne, minä tulen kertomaan 

teille, että minulla on tarkistusmerkki polustanne hengessäni. Mutta minä en yritä pakottaa teitä 

pois siitä. Pikemminkin, minä tulen kunnioittamaan teidän suhdettanne sen kanssa, mitä te 
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uskotte, että Herra on kertonut teille ja minä tulen pysymään vaiti. Sitten minä menen Hänen 

luokseen ja etsin Hänen tahtoaan teitä varten. Jos te olette oikeassa, te tulette kuulemaan 

minulta… ”Te olitte oikeassa, Jumala on valinnut tämän teille.” Mutta jos minun erottelukykyni 

sanoma vahvistetaan, että se ei ole Hänen tahtonsa, minä en sano sen enempää. Ja minun 

hiljaisuudestani te tulette tietämään, että Herra ei ole vahvistanut teidän polkuanne minulle.  

Minä olen avoin korjaukselle ja ehdotukselle, koska minä katson jokaista teitä teidän kauniiden 

ominaisuuksienne vuoksi, aarteiden, joita Jumala on sijoittanut teihin. Mutta minä tiedän myös, 

että vaatii kokemusta ja kypsyyttä täydellistää ne elämissänne ja minä olen valmiina tukemaan 

teitä. Mutta minun sydämeni mukaista on, että teidät vahvistetaan erottelukyvyllä ja Jumalan 

äänen tietämisellä.  

( Jeesus ) ” Äiti Clare on kestänyt paljon torjuntaa ja tuomitsemista elämässään, jopa enemmän 

kuin useimmat, koska hänellä on taipumusta olla hieman erilainen kuin mitä normi on. Hän on 

käynyt läpi suuren tarkastelun ja tietää täsmälleen, miltä tuntuu, kun ihmiset eivät usko hänen 

visioonsa tai valittuun polkuunsa. Tämän takia, hän tukee erittäin paljon polkuja, joita Minä 

valitsen Minun astioilleni, ja ne näyttävät erilaisilta muille ja hän tulee olemaan lojaali siinä, mitä 

hän uskoo olevan Minun tahtoni teille.”  

” Kuitenkin te elätte yhdessä Perheenä. Pitäkää hänet sydämissänne teidän hengellisenä 

suojelijananne. Ja kiinnittäkää erityistä huomiota hänen voiteluunsa Äitinä ja piispana, sillä 

tosiasiassa hän on valvoja. Älkää kadottako sitä näkyä silmistänne.”  

( Clare ) Ja minä haluan vain sanoa tässä välissä… ”Herra, on minun sydämeni mukaista, että 

jokainen tietää, että minä olen avoin heille, en etäinen, tai kylmä luin jotkut johtajat. Minä todella 

haluan, että minua lähestytään Äitinä, eikä auktoriteetti hahmona. Kuitenkin ajoittain, minun 

täytyy olla luja. Minä en koskaan halua, että he pelkäävät minua.”  

( Jeesus ) ” Clare, Minun rakkain. Minä tulen opettamaan sinulle tasapainoa, jota sinä olet yrittänyt 

saavuttaa pitkän, pitkän ajan. Minä haluan, että sydämesi on sellainen tai muuten he eivät tule 

uskoutumaan sinulle. Ja siitä Minä pääsen erittäin tärkeään seikkaan, rakkaat.”  

” Sillä hetkellä, kun te alatte löytämään vikaa tai tuomitsemaan toinen toisianne, erityisesti Äitiä, 

te olette juuri liittäneet kätenne Saatanan kanssa, hänen yrityksessään erottaa Perhe. Se alkaa 

pienillä erimielisyyksillä ja kasvaa pieneksi paheksunnaksi – joka vuorostaan, tulee katkeraksi ja 

siemeniksi teidän sydämiinne. Pian myrkylliset katkeruuden viinipuut kasvavat ylisuuriksi, jos te 

löydätte vikaa toinen toisistanne, mutta erityisesti teidän johdostanne.”  

” Jos teistä kenelläkään on ongelma, joka pitää ratkaista, menkää hänen luokseen välittömästi ja 

ratkaiskaa se hänen kanssaan. Älkää hautoko sitä mielessänne. Mielessä hautominen on Saatanan 

lietsoma synti. Tuomitseminen ja paheksuminen ovat syntejä. Selän takana puhuminen on synti.”  

” Ottakaa höyhentyyny ja repikää se auki korkealla parvekkeella. Antakaa sen lentää. Katsokaa, 

kuinka höyhenet lentävät. Nyt menkää alakertaan ja kerätkää ne. Niin juoru toimii. Te ette voi 

koskaan korjata vahinkoa, kun se on päästetty vapaaksi. Te ette koskaan tule löytämään kaikkia 

niitä höyheniä.”   

” Minun Lapseni, te olette saapuneet paikkaan, missä te tulette taistelemaan elämänne suurimmat 

taistelut. Saatana tulee löytämään vikaa jokaisesta ympärillänne olevasta. Hän on syyttäjä – 
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kokenut aiheuttamaan huolia, erottamaan perheitä, yhteisöjä ja kansakuntia. Se on hänen 

toimensa… jaa ja valloita.” 

” Hän tulee pommittamaan teitä ajatuksilla, kuten… ”Katsokaa häntä, hän ei työskentele yhtä 

ahkerasti kuin te! Se ei ole reilua.” OK, katsokaamme sitä. Tämä ehdotus, joka voi perusteellisesti 

perustua tosiasiaan, mikä on teidän reaktionne siihen? Vakavasti, kuinka te reagoitte siihen? Clare, 

sinä olet taistellut tämän kanssa vuosia. Kuinka sinä käsittelet sitä?”  

( Clare ) No niin, perhe, minä todella olen kamppaillut tämän kanssa omassa ympäristössäni. 

Ympärilläni on niitä, jotka näkevät minut pakonomaisena, riippuvaisena henkilönä. Minun täytyy 

myöntää; minä rakastan tehdä työtä. Rakastan kirjoittaa, opettaa, laulaa, maalata, hoitaa 

puutarhaa, jne. Eikä minulla ole paljon halua vapaa-aikaan. Minulla oli tapana olla hyvin 

tuomitseva niitä kohtaan, jotka eivät työskentele kovasti ja käytä itseään, ainakaan MINUN 

ajattelumaailmassani.   

Kunnes minä kuulin vanhan luostari kertomuksen kahdesta munkista kanootissa. Takana oleva 

munkki työskenteli kovasti meloen kanoottia, sillä aikaa kun edessä oleva söi rusinakakkuja ja uitti 

sormiaan vedessä, leikkien kalojen kanssa. 

Tarinan moraali on, että jotkut on kutsuttu työskentelemään kovasti melomalla. Ja jotkut on 

kutsuttu leikkimään ja ilahduttamaan itseään rusinakakuilla. Jokainen, joka palvelee Jumalaa, on 

kutsuttu erilaiseen rooliin. Jotkut ovat Marioita ja jotkut ovat Marttoja. Maria nautti työstään 

Herralle. Ja niin teki Marttakin, vaikka hän valitti. Asian ydin on, että jotkut nauttivat työstään. 

Jotkut ovat mietiskelevämpiä ja leikkisämpiä ja heillä on osansa toisten sielujen puolesta 

rukoilemisessa. Ja joskus kärsimisessä tai jopa viettäen tuntikausia heidän neuvomisessaan ja 

vieraillessaan heidän luonaan. Kun sillä aikaa, Martta nauttii rusinakakkujen leipomisen taiteesta ja 

keittiön siivoamisesta.  

Minä olen muuttanut uskomuksiani, että jokainen meistä onvarustettu eri tavalla, mutta me 

palvelemme samaa Jumalaa. Hän tietää, mikä meidän on parasta tehdäja asettaa jokaisen päivän 

pitääkseen meidät kiireisinä Hänen asioillaan. Jollekin se voi olla, että on vuoteenoma. Toiselle 

vuoteenomien palvelemista. Ja vielä toiselle, taiteen luomista, ja se kohottaa sänkyyn sidottujen 

sydämiä. 

Mitä ikinä me teemmekin, me teemme sen kuin Herralle. Jos joku hyväksikäyttää tiimiä olemalla 

itsekäs, Jumala tulee pitämään huolen siitä, että heitä oikaistaan. Mutta siispä me emme saa 

katkeruuden siementä siitä, meidän täytyy oivaltaa, että me tulemme saamaan 

palkkiommeJumalalta, Joka tietää kaiken ja on loppumattoman mielissään, kun me kieltäydymme 

tuomitsemasta sitä, vaan pehmitämme sydämemme rukoilemaan heidän puolestaan.  

Jos veli tekee syntiä ja on laiska, rukoilkaa heidän puolestaan, että Jumala antaa heille halun 

työskennellä ja ehkä kutsuu heidät auttamaan teitä saamaan motivoiduksi heidät. Tai torumaan 

heitä hellästi… ”Veli, voitko sinä ihan OK?” Tai ”Veli, nukuitko sinä hyvin viime yönä?” Mutta älkää 

tuomitko niin sanottua laiskaa, koska hänen ruumiissaan voi olla kestämättömiä kipuja, joista te 

ette tiedä mitään. Ja hän voi tarjota sen kivun rukouksen ja anomisen hengessä, näennäisesti 

näyttäen olevan tekemättä mitään. Vain Jumala on pätevä tuomitsemaan, rakkaat. Hän yksin 

tietää sielun rajoitukset ja ongelmat, kun he näyttävät olevan joutilaista. 
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Minä lupaan teille; Saatana tulee hyödyntämään joka ikisen teidän herkistä kohdistanne ja 

heikkouksistanne. Ehkä kaksi ihmistä näyttää viettävän enemmän aikaa yhdessä ja paholainen 

innoittaa teitä olemaan mustasukkainen. ”Hän pitää hänestä enemmän kuin minusta. Katsokaa 

kuinka ystävällisiä he ovat yhdessä.” Se ajatus oli Mustasukkaisuuden Hengeltä. Ja kutsu saada 

teidät halventamaan itseänne. Ja kylvämään Erillisyyden henkeä puolustamalla sitä, mikä vaikuttaa 

olevan suosivaa kohtelua, joltakin sellaiselta, jonka lähellä te haluatte olla.  

Saatana pelaa teidän herkkyydellänne tulla torjutuksi, saadakseen teidät tuntemaan itsenne 

loukkaantuneeksi ja torjutuksi. Jos lankeatte siihen, ongelmia tulee olemaan jokaisen kanssa hyvin 

lyhyen ajan sisällä. Mustasukkaisuus leviää kuin rutto. Mutta jos te tunnistatte sen, siksi mikä se 

on, tulinen nuoli viholliselta sydämeenne ja te moititte sen välittömästi. Ja tietenkin kadutte, jos 

annoitte sille yhtään ajatusta. Te olette säästäneet yhteisön potentiaalisesti vakavan erillisyyden 

alkamiselta.  

Älkää ajatelko hetkeäkään, että teidän sydämenne salaiset ajatukset ovat kätkettyjä muilta. Te 

kaikki olette hyvin herkkiä kuulemaan Herraa, niinpä te myös kuulette muita, tunnistittepa te sitä 

tai ette. Olkaa varmoja, että te kuulette Jumalaa, ettekä demoneita, jotka lavastavat teidät 

loukkaamaan Perhettä. Taivaassa kaikki ajatukset ovat paljastettuja. Eläkää Maapallolla niin kuin 

te tulette elämään Taivaassa.  

( Jeesus ) ” Tämä on neuvonantoa Itse Minun Hengeltäni ja Minun syvimmät haluni, että teidän 

tulisi elää veljellisessä rakkaudessa, ihaillen toinen toisianne. Tunnistaen hyveen, jonka te näette 

toisessa ja itsenne tekemisen hyvin, hyvin pieneksi ja helläksi. Ei uhaten sanomattomilla 

paheksunnan pyykkilistoilla toinen toisistanne – jotka lähetetään kovaan ääneen, ajattelittepa te 

niin tai ette. Olkaa esimerkillinen ehdottoman rakkauden ja anteeksiannon sielu. Älkää antako 

valtaa Saatanan syytöksille edes sekunniksikaan. Oppikaa tunnistamaan nuo nuolet ja jakamaan ne 

toistenne kanssa. Te tulette olemaan hyvin hämmästyneitä kuulemaan heidän sanovan… 

”Tiesittekö? Minulla juuri oli sama ajatus minuutti sitten!”  

” Tekemällä tämän, Minun lapseni, te tulette pilaamaan Saatanan suunnitelmat tuhota tämä 

yhteisö räjäyttämällä, ennen kuin se ehtii aloittaa toiminnan. Minä rakastan teitä. Minä siunaan 

teitä. Minä olen teidän kanssanne, puhuen rakkautta teidän sydämiinne ja mieliinne jatkuvasti. Ja 

voi, kuinka iloinen Minä olen, kun Minä kuulen teidän toistavan niitä toinen toisillenne!” 

 

 

720. Jeesus kysyy…  

Oletteko te halukkaita kuolettamaan Lihanne & Maailman Tavat? 

 
OLETTEKO TE VALMIITA KUOLETTAMAAN LIHANNE & MAAILMAN TAVAT?...  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Heinäkuuta, 2019. 

Kiitos Sinulle, Jeesus Sinun pettämättömästäkärsivällisyydestäsi minun kanssani. Anna minulle 

anteeksi, että yritän toimia lihasta käsin. Pyydän, auta minua elämään yksin Sinun Henkesi 

mukaan… Amen. 
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Jeesus aloitti… ” Minä olen kuunnellut hyvin huolellisesti sinun sydämesi ajatuksia, Clare, ja sinun 

suusi sanoja. Ja Minä näen, millainen kamppailu sinulla on itsesi kanssa, koskien niitä, jotka ovat 

menneet vihollisen puolelle ja tehneet sinun elämästäsi niin vaikeaa.”  

” Minä olen myös ohjannut sinua hyvin tarkasti laulujen kautta, joita Minä valitsen sinun 

soittolistallesi.”  

( Clare ) Niille teistä, jotka ette vielä tiedä tätä. Meillä on laulujen soittolista, jonka me laitamme 

”random”-asennolle, sattumanvaraisesti soimaan, ja rukoilemme, että Pyhä Henki tulee 

valitsemaan laulut, joiden Jumala haluaa kommunikoivan meidän kanssamme. Siis Hän valitsee 

laulut.  

Ensimmäinen laulu oli Psalmi 121… Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu? Apu 

tulee minulle HERRALTA, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun 

varjelijasi ei torku. Katso, Hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Herra on sinun varjelijasi, 

Herra on suojaava sinun varjosi sinun oikealla puolellasi. Ei polta sinua aurinko päivällä eikä kuu 

yöllä. Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun 

lähtemisesi ja sinun tulemisesi, nyt ja iankaikkisesti…  

Ja minä haluan kertoa teille, että Turvapaikkaan johtava tie on petollinen. Voi hyvä tavaton! Minä 

en tiedä, millainen se tulee olemaan, kun se on märkä ja liukas. Mutta on muutama kohta, jotka 

ovat hyvin, hyvin vaarallisia. Siispä minä vaadin tätä… Minä varjelen sinun tulemisesi ja 

lähtemisesi, nyt ja iankaikkisesti. Me tarvitsemme sitä Herralta. Sakarja 4:6… ”Ei sotaväellä eikä 

voimalla vaan Minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.”  

Tässä minä olen, istumassa ja yrittämässä miettiä tapoja saada tapahtumaan, että portit otettaisiin 

pois. Ja Herra sanoo… ”Ei sinun älykkyytesi kautta, Rakkaani. Ei sen kautta, mitä sinä ajattelet tai 

mitä sinä haluat yrittää tehdä. Vaan pikemminkin Minun voimallani ja Minun Henkeni kautta tämä 

tullaan saavuttamaan.”  

Kyllä Herra. Minä kuulen Sinua. Minä olen pahoillani, minä olen ollut lihassa. Julie Truella on kaunis 

laulu… ”Minä taritsen Sinun kosketustasi tänään”. Ja minä tunsin niin kovasti. Ja hänellä on toinen 

laulu… ”Uskoa kuin Lapsella”. Ja se on juuri toinen mustutus. Uskoa kuin Lapsella. Lapsi ei 

kyseenalaista niin kuin me aikuiset teemme. 

Ja viimeinen laulu, jonka Hän soitti, oli… ”Sellaisena kuin Olen” (=Just As I Am, kelttiläistä musiikkia 

esittävän ”Eden`S Bridge”-yhtyeen esittämä laulu). Se vahvistaa Herran ehdotonta rakkautta ja 

että Hän odottaa meitä ja vastaanottaa meidän siinä sotkussa, missä me olemme! Kyllä. Minä olen 

ollut sotkussa! Ja minun täytyi kuulla se. Juuri sellaisena kuin sinä olet, Minä otan sinut vastaan.  

Jeesus jatkoi… ” Clare, kaikkien näiden laulujen tarkoituksena oli saattaa sinun ajattelusi samaan 

linjaan Minun ajatteluni kanssa.”  

” Minä en halua nähdä sinun jahtaavan jänönpolkuja tai tuhlaavan aikaasi. Sinä olet tuhlannut 

suuren määrän aikaa ajattelemalla niin kuin maailma ajattelee ja vastustamalla kovia tunteita 

heitä vastaan.” 

 ” On totta, että perhe vuorilla tarvitsee rukousta, todella kipeästi. Ja kun sinä tarjoat tätä kauheaa 

epäoikeudenmukaisuutta heidän pelastuksekseen, sillä on paljon enemmän painoa ja voimaa, kuin 

mitä sinä voit ymmärtää tällä hetkellä. Minun lapseni, älkää sotkeutuko maailman tappeluihin. 
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Tulkaa Minun luokseni ja pyytäkää, että kuinka voitte käsitellä epäoikeudenmukaisen tilanteen. Te 

voitte löytää itsenne tekemässä yhteistyötä Minun kanssani, pelastamassa heidän sielujaan, jotka 

harjoittavat epäoikeudenmukaisuutta.”  

” Katsokaas, moni ei rukoile heidän puolestaan. Pikemminkin, he kääntyvät poispäin, eivätkä halua 

olla missään tekemisissä heidän kanssaan. Mutta teidän täytyy tavoittaa kadotettuja, välittämättä 

siitä, kuinka he teitä vahingoittavat. Minä lähetän teidät näihin tilanteisiin rukoilemaan heidän 

puolestaan. Ei väliä, vaikka te ette näkisi kääntymisiä siinä paikassa; se voi tapahtua vasta heidän 

kuolinvuoteellaan. Se, millä on merkitystä Minulle, on että te rakastitte Minua niin paljon, että te 

olette halukkaita antamaan anteeksi ja rukoilemaan heidän puolestaan. Tämä, Minun Lapseni, on 

suuri todiste teidän rakkaudestanne ihmiskuntaa ja Minua kohtaan. Minua, joka kuolin heidän 

puolestaan. Minä en pyydä teitä tuntemaan lämpimiä, sekavia tunteita heitä kohtaan, vain 

antamaan anteeksi ja rukoilemaan heille hyvää.”  

” Näin te tulette Minun kanssalunastajikseni ja jaatte Minun kärsimykseni tällä Maapallolla – ja 

niin te tulette jakamaan Minun ylösnousemus kunniani, jopa kuten on kirjoitettu. Ei vain elämään 

Minun kanssani vaan ylösnousemaan, kuten Minä ja elämään Minun kanssani kunniassa, 

Taivaassa. Mitä täydemmin te jaatte Minun kärsimykseni, sen suurempi teidän kunnianne 

Taivaassa on. Mutta Minä sanon tämän, täysin tietäen, että tämä ei ole Sydänasukkaan motiivi.”  

” Lapset, vihollinen tulee tekemään kaiken, mitä voi, kääntääkseen teidän sydämenne tummiksi 

epäpuhtailla motiiveilla. Hän tietää hyvin, että… ”Siunattuja ovat puhtaat, sillä he tulevat 

näkemään Jumalan. Ja jos he näkevät Jumalan, he tulevat myös kuulemaan Hänet ja vastaamaan 

tottelevaisesti. Mutta ensimmäinen askel tähän on puhdas sydän.”  

” Teidän sydämenne ei ole puhdas, jos te ajattelette ja juonitte muiden lankeamista, samalla kun 

te rukoilette Minua. Minä en ole kiinnostunut täyttämään sitä rukousta, paitsi jos se on osa heidän 

pelastustaan. Mutta se on itsekäs motiivi ja se ei ole puhdas, tehty puhtaasti Minua varten.”  

” Siispä te menetätte jalansijaa Minun kuulemiseltani ja näkemiseltäni. Tämä on Saatana tavoite, 

koska teitä ei voida käyttää hyvin, jos te ette voi kuulla Minua ja totella. Jos teidän sydämenne ei 

ole puhdas, te voitte ainakin rukoilla, että… ”Herra, saata minut tahtomaan sitä, että tahtoisin.”  

” Minä haluan, että te katsotte vihollisianne kuin lapsia, jotka ovat eksyneet tieltään pimeässä 

metsässä. He ovat etsineet omaa etuaan yhä uudelleen ja uudelleen elämäntapanaan. He 

muovasivat sen lapsilleen, jotka seurasivat heidän esimerkkiään. Ja aika pian on koko sukupolvi – 

40 tai 50 hengen perhe – jotka on kasvatettu tällä tavalla. Heitä oli opetettu taistelemaan ja 

kopeloimaan, varastamaan ja tekemään pimeyden tekoja saadakseen sen, mitä halusivat. He ovat 

laeista piittaamattomia ja heidän omatuntonsa ovat kauan aikaa sitten menettäneet oikean ja 

väärän erottamisen kykynsä.”  

” Siispä Minä lähetän Minun Morsiameni rukoilemaan heidän puolestaan. Tämä on Minun 

Morsiameni, jonka kanssa Minä olen mennyt naimisiin. Nämä ovat Meidän lapsiamme, jotka me 

olemme saaneet yhdessä. Ja Minä lähetän Minun Morsiameni rukoilemaan heidän puolestaan, 

etteivät he kaikki menehtyisi Helvetissä. Ja he kohtelevat Minun Morsiantani ylenkatseella, 

ajatellen, että kukaan ei näe. Mutta Minä näen. Minä kuulen vääryyksiä tehneiden anelut ja itkut. 

Ja Minä nousen – en tulta silmissäni – vaan rakkautta. Koska nämä ovat hupsuja ja kadotettuja 

sieluja ja Minä kaipaan tuoda heidät lammaskatraaseen, ennen kuin on liian myöhäistä.” 
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” Katsokaahan, kun te tulette Minun puolelleni, teidän täytyy ajatella niin kuin Minä ajattelen. 

Teidän täytyy tehdä, mitä Minä tekisin. Silloin teistä tulee oikeamielisiä ja te tuotte kunniaa Minun 

Nimelleni. Voi, on niin paljon, mitä teidän pitää oppia ja kukistaa itsessänne! Ja nyt on aika ja 

paikka asettua kukistamaan lihallinen luontonne ja pukeutua Valon ja Oikeamielisyyden pukuun. Ja 

elää, ei itseänne, vaan Minua ja veljeänne varten.”  

” Siispä, Minä laajennan tämän kutsun teille kaikille, Minun Morsiameni. Tahtokaa, että teidät 

saatetaan tahtomaan kuolettamaan lihanne ja maailman tavat. Tämä on aika ja ajankohta, jolloin 

Minä ulotan sen armon teille kaikille, jotka haluavat ottaa sen Sydämeen.”  

” Minä rakastan teitä niin hellästi. Ottakaa Minulta täydennystä ja te tulette oppimaan rakkauden 

tavan nopeammin, koska se tulee kumpuamaan teistä ulos. Ja teillä tulee olemaan paljon 

vähemmän vastustusta omapäisyydestänne. Minä rakastan teitä. Minä olen teidän kanssanne. Me 

tulemme auttamaan teitä kukistamaan itsenne ja tuomaan kunniaa Minun Nimelleni.” 

 

 

721. Jeesus selventää… Kun Palvelutoimesta tulee Epäjumala &  

Saatanan Juonet teidän erottamiseksenne Minusta 

 
KUN PALVELUTOIMESTA TULEE EPÄJUMALA & SAATANAN JUONET TEIDÄN EROTTAMISEKSENNE 

MINUSTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Elokuuta, 2019.  

( Clare ) Sinun armosi ovat uudet joka aamu. Kiitos Sinulle, Jeesus, kun huolehdit meistä niin hyvin.  

No niin, ensiksi minä haluan sanoa, että on ollut toinen päivä, kun on pitänyt hoitaa ympärilläni 

olevia asioita melkein välittömästi. Eivät aivan kaikki asiat olleet niin, mutta monet asiat olivat. Ja 

se ikään kuin viskeli minua ympäriinsä. En koskaan onnistunut pääsemään syvälliseen ja ihanaan 

kumppanuuteen Herran kanssa, sellaiseen kuin minä olen tottunut aamuisin. Ja minusta tuntui 

pahalle, sillä joka kerta, kun yritin seuraavaa tehtävää, mitä piti tehdä ja minä tiesin, että Hän oli 

odottamassa minua. Ja minä en pystynyt lopettamaan! Siispä, minä kysyin Herralta… ”Mitä Sinulla 

on sydämelläsi tänä iltana, Jeesus.”  

Jeesus aloitti… ”Sinä olet, Rakkaani. Minä kaipaan sinua, Clare. Mikä sinulle on tullut, Rakkaani?”  

( Clare ) Maailma? 

( Jeesus ) ” No niin, ei tarkalleen. Enkö Minä ole odottamisen arvoinen?” 

( Clare ) Kyllä, Herra. Sinä olet.  

( Jeesus ) ” Miksi sitten et voi odottaa? Miksi et voi istua hiljaa ja odottaa Minua?”  

( Clare )  No niin, minä tunnen, että me olemme edistyneet hieman… 

( Jeesus ) ” Saaneet asioita tehdyiksi?” 

( Clare ) Kyllä, sarjan asioita. Päättelemättömiä asioita. Kyllä, minä tunnen, että me olemme 

saamassa tehdyiksi asioita. 
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( Jeesus )” Ja tämän takia sinä pidät Minua odottelemassa? Minä todella ymmärrän sinua. Paljon 

paremmin kuin sinä itse ymmärrät itseäsi. Yhtä asiaa täytyy pitää silmällä: kun tunnet olosi 

paremmaksi, älä hypi seinille, vaan sovella itsesi Minun sinun eteesi laittamaan työhön. Ennen 

kaikkea: rukoukseen.”  

( Clare ) Todella, Herra, minä olin tuskin uskoa, että Sinä puhut minun kanssani, minun ajatukseni 

ovat harhailleet niin paljon tänään. Ja aikaa on kulunut periksi antamiseen asialle toisensa jälkeen. 

Minä en vain ansaitse Sinun kumppanuuttasi.  

( Jeesus ) ” Vanhempana, mitä sinä teet, kun sinun lapsesi menettää näkyvistään sen, minne hän 

on menossa? Mitä sinä teet, kun he ovat menossa väärää polkua?”  

( Clare ) Minä rukoilen ja järkeilen heidän kanssaan. 

( Jeesus ) ” Siis miksi Minun pitäisi juosta sinun luotasi tai kääntää selkäni sinulle, kun sinä todella 

haluat lopettaa tämän pakonomaisuuden? Pitäisikö Minun tehdä itseni jopa enemmän 

luoksepääsemättömäksi. Vai pitäisikö Minun olla juuri sinun vierelläsi valmentamassa Sinua?” 

( Clare ) Minä ymmärrän… minä huomaan sen. Mikä ihmeellinen Jumala Sinä oletkaan, Jeesus! 

Kuinka kukaan voisi olla rakastamatta Sinua?  

( Jeesus ) ” Hyvin yksinkertaisesti, he eivät tunne Minua. He tietävät, mitä toiset ovat sanoneet 

Minusta, mutta he eivät lue Raamattua. He pelkäävät sitä, siispä he eivät koskaan opi kuinka hellä 

ja lähestyttävä Minä voin olla sielulle, joka on horjumassa.” 

” Mutta Minä haluan sinun tunnistavan, että sinä myös roikut Tuomitsemisen pilven alla. Se toimii 

kahdella tavalla. Se saa aikaan väärän syyllisyyden kiilan välillemme. Ja se saa aikaan pakonomaista 

käytöstä, joka saa sinut välttämään Minua, koska sinulle kertyy enemmän ollaksesi liian kiireinen 

Minua varten.”  

” Tässä ei ole mitään uutta sinulle tai kenellekään Sydänasukkaalle ja se on vihollisen laskelmoitu 

taktiikka, erottaakseen meidät. Ylenmääräinen työ on toinen. Kun tekee enemmän kuin on 

tarpeellista, se on myös hajota ja hallitse taktiikkaa.”  

( Clare ) Tämä on mielenkiintoista, rakkaat. Minä sain tämän nimenomaisen Rhema-viestin tänään. 

Tämä on minun laatikostani, jossa on luultavasti hyvät tuhannen korttia, joita minä olen kerännyt 

ajan saatossa, kirjoittaen ylös Pyhiä Kirjoituksia ja sanoja Herralta. Se sanoo… ”Yksinkertaista. 

Luovu tarpeettomista haluista. Opettele elämään vähemmällä ja sinulla tulee olemaan aikaa 

Minulle. Käännä selkäsi kaikelle, mikä uhkaa tulla sinun ja Minun väliin. Minä tulen auttamaan 

sinua. Älä anna epäonnistumisten lannistaa sinua. Minä olen sinun kanssasi tässä.” 

Mutta kuinka, Herra? Minä tunnen oloni niin hyväksi, kun se mikä on roikkunut pääni päällä, on 

vihdoinkin saavutettavissa ja minä pystyn viimeistelemään sen. Siispä, minä nousen aamulla ja 

ympärilläni on päättelemättömiä asioita, mitkä saavat minut haluamaan käymään käsiksi niihin, 

kunnes ne on kaikki puhdistettu ja loppuunsaatettu.  

( Jeesus ) ” Minä pitäisin paljon parempana, jos jättäisit sen viimeistelemättä ja tuhlaisit aikaasi ja 

huomiotasi Minuun. Minä ymmärrän, mitä sinun sisälläsi on meneillään paljon paremmin kuin 

sinä, Minun Rakkaani. Ja sinä olet menossa haaleuden tielle. Vaikka sinä ajattelet Minua jatkuvasti, 

sinun mielesi jatkaa olemista varattuna sillä, mitä on meneillään meidän suhteemme ulkopuolella, 

eikä sydämessäsi Minun kanssani.”  
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” Näin palvelutoimesta tulee epäjumala. Valittu sielu alkaa työntämään Minua sivuun ja antamaan 

Minun odottaa, niin että hän voi odottaa muita ja palvella. Kyllä, palveleminen tuntuu hyvälle. 

Tuntuu hyvälle auttaa sielua armolla ja näkemyksellä. Ja se hyvän olon tunne voi olla juuri se asia, 

joka viettelee sinut maailmaan. Rukouksesta tulee tylsä ja ikävystyttävä verrattuna asioiden 

tehdyksi saamiseen ja toisten kanssa kommunikointiin.”  

” Rakkaat, ei ole väliä sillä, onko se teidän aviomiehenne, teidän lapsenne, teidän 

palvelutoimenne, teidän kotityönne. Mikä ikinä se onkaan, jolla te työnnätte rukouksen syrjään, se 

on teidän epäjumalanne. Saatana on hyvin lahjakas ottamaan niin sanottuja ”Hyviä” aktiviteetteja 

ja yllyttämään teitä tekemään niitä, kun teidän pitäisi rukoilla. On tietty loppuunsaattamisen 

tunne, joka tyydyttää lihaa ja sielua, kun ne ovat kiireisiä. Olkaa varuillanne, kun sanotte… ”Voi, 

tuntuu niin hyvältä, kun viimein sain tämän tehdyksi. Herraa ei haittaa. Minä rukoilen huomenna.” 

” Kyllä Minua haittaa. Hyvin, hyvin paljon. Minulla oli lahjoja teille, joista te ette tienneet mitään. 

Minä tarvitsin teidän hellää kosketustanne Minun poskellani, teidän rakkauttanne ja 

huolenpitoanne. Aika on teidän kaikkein kallein hyödykkeenne. Se on jotain, mitä ei koskaan voida 

saavuttaa uudelleen, kun se on menetetty. Minä kaipaan, että te tuhlaatte aikaanne Minuun. Minä 

kaipaan, että te välitätte tarpeeksi, että te olette halukaita odottamaan hiljaa Minun 

lähestymistäni, jopa päiviä, jos on tarpeellista. Innokkaasti odottaen – ei ikävystyneenä ja 

halukkaana olla aktiivinen.” 

” Se, minkä uhreiksi te joudutte, on hyvin yleistä kaikille miehille ja naisille. Vaatii todellisia 

ponnistuksia lopettaa tämä tapa. Se on hyvin samanlainen kuin pitkä tankkeri, joka aloittaa 

pysähtymisen kuusi mailia ennen laituria.”  

( Clare ) Herra, minä tarvitsen sinun apuasi, epätoivoisesti. Vain Sinä voit tehdä tämän asian 

minussa. 

( Jeesus ) ” Hyvin sanottu. Mutta sinulla on toinen puolestapuhuja Taivaassa, hän tuli mestariksi 

Minun odottamiseni taiteessa. Hänen nimensä on Maria ja hän rakastaa sinua kovin. Pyydä häntä 

rukoilemaan puolestasi, Clare, aivan kuten pyytäisit Carolia rukoilemaan puolestasi. Pyhä Henki vie 

sinun pyyntösi hänen hellään sydämeensä ja hän tulee nostamaan sinut Minun luokseni. Sinä 

tiedät, että Minulle hän on vastustamaton. Kun Minä näen hänen huolensa, se ruokkii Minun 

haluani auttaa, aivan kuten Kaanaan häiden päivinä. Hän tulee myös kuiskaamaan sinun korvaasi, 

kun sinä olet menossa väärään suuntaan. Sitä kutsutaan Marian moninkertaistajaksi. Sinä 

rukoiletja hän rukoilee ja paljon suosiota vapautetaan, että saavutettaisiin pyhä päämäärä, joka 

painaa raskaasti Minun sydäntäni, rakas. Pyydän, Clare. Yritä parhaasi siinä. Minuun sattuu, kun 

Minä en näe sinua ja kun Minä en voi tuhlata sitä, mitä Minä haluaisin antaa sinulle, sinun päällesi. 

Pyydän. Yritä parhaasi.”  

( Clare ) Kiitos sinulle, Herra. Minä tulen tekemään sen, kestämään Sinun armollasi. 

( Jeesus ) ” Minun armoni on aina kanssasi parhaaksesi. Aina. Sinun tarvitsee vain kutsua Minua ja 

Minä vapautan sitä kauttasi. Ole rauhassa, rakas. Sinua rakastetaan suuresti. Ja asiat, joiden 

saaliiksi sinä lankeat, ovat tavallisia kaikille ihmisille.” 
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722. Jeesus sanoo… Minä olen silti Mies &  

Minä kaipaan teidän Kiintymystänne, Minun Morsiameni 

 
MINÄ OLEN SILTI MIES& MINÄ KAIPAAN TEIDÄN KIINTYMYSTÄNNE, MINUN MORSIAMENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Elokuuta, 2019. 

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, kun tuot valoa minun polulleni. Ja kun muistutat minulle 

asioista, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä Sinulle elämässäni.  

No niin, rakkaat. Minä sain viestin Raha ja Maailma. Ja se vaivasi minua, todella. ”Sinä et voi 

palvella maailmaa ja rahaa. Sinulla ei voi olla kahta mestaria.” Ja se oli SELVÄÄ. Ja minä ajattelin… 

”Herra, minä en ole halunnut mitään pinnallista itselleni pitkiin aikoihin! Miksi Sinä sanot tämän 

minulle?” 

Koska minä en ole ostanut kukkia, minä en ole ostanut vaatteita. Minä ostin kirjan… Mutta minä… 

todella. Minä en kuluta rahaa mihinkään. Kun minun vaatteeni ovat hajoamassa, minä ompelen ne 

kasaan. Ja minä käytän niitä vielä toisen vuoden. Miksen käyttäisi? 

Joka tapauksessa. Minä aloitin… ”Herra, todellakaan minä en ymmärrä, miksi Sinä painotat rahaa 

niin paljon? Se oli todella vaikea viesti. Te tiedätte, että minä en ole huolissani itsestäni ja siitä, 

mitä minä haluan, vaan toisten tarpeista huolehtimisesta. Miksi Sinä olet sanonut näitä karkeita 

asioita minulle? Siitä on niin kauan, kun minä olen halunnut jotakin pinnallista. Minua loukkaa 

kuulla näitä sanoja. Pyydän, auta minua ymmärtämään.”  

Jeesus vastasi… ”Sinä et ollut ainoa henkilö huoneessa, Rakkaani.” 

( Clare ) No niin, minä ajattelin hetken. ”No niin, se on totta. Huoneessa oli toinen ihminen, jolla oli 

raha tausta.”  

( Jeesus ) ” Etkö sinä tunnista sitä ongelmaa?”  

( Clare ) Minä tunnistan. Mutta minä ajattelin, että Sinä johdatit ja ohjasit häntä siinä?  

( Jeesus ) Minä teen sitä. Mutta se on silti ongelma. Ja jälleen kerran, mikä koskee sinua itseäsi, 

sinä nyt ajattelet Minun ajatuksiani tällä hetkellä.”  

( Clare ) No niin, mitä minä olin ajattelemassa? Ajattelin, että vaikka tämä kiinnostus ja 

kiirehtiminen on muita varten… Tiedättehän, kuin löytäisi 50 gallonan vesisäiliön tai 500 gallonan 

vesisäiliön… Joka tapauksessa, se ei silti ole sopiva minun kutsumukseeni. Sinä voisit pitää 

parempana, että toiset tekisivät ne päätökset ja käsittelisivät ne asiat, niin että minä voisin olla 

Sinun puolellasi, rakastaen Sinua, tehden musiikkia ja kirjoittaisin. Ja erityisesti ylistäisin ja lepäisin 

Sinussa.  

( Jeesus ) ” Se on oikea arvio tilanteesta. Ja Minä uskon, että sinut vapautetaan hyvin pian. On 

heitä, jotka ovat tulossa ja voivat käsitellä niitä päätöksiä sinua varten ja sinun ei tarvitse 

sotkeentua niihin. He ovat hyvin päteviä. He tulevat vapauttamaan sinut hengen asioille, ei lihan, 

Clare.”  
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” Katsohan, olipa se muille tai itsellesi, se on silti MAAILMA – ja mihin sinä et enää ole sopiva. Sinä 

olet ollut aikasi maailmassa ja sinä olet valmistunut, suorittanut tutkinnon. Pyydän, älä palaa enää 

toiselle asteelle! Nouse ylös, Clare. Nouse ylös ja ulos tämän maailman huolista. Nouse ylös!”  

” Minulla on niin paljon pyhää työtä sinulle tehtäväksi, mutta sinä et ole siihen sopiva, niin kauan 

kuin nenäsi on vielä maailmassa.”   

” Sinun auttajasi, myös, ovat kykeneviä ja tulevat työskentelemään sinulle. He ovat hyvin 

motivoituneita. He ovat ottaneet Turvapaikan omaksi projektikseen ja todella nauttivat siitä, mitä 

pitää tehdä. He eivät valita teistä tai vaikeuksista, sateesta tai mudasta. Pikemminkin, he 

selvittävät vaikeudet helposti. He ovat hyviä ja sinä voit luottaa heihin, että he saavat sen tehdyksi 

vain vähällä ohjauksella.” 

( Clare ) Minä olin pohtimassa hetken… ”Onko tämä todella Sinä, Herra?” 

( Jeesus ) ” Tämä on Minä, sinä tiedät.”  

( Clare ) Okei, minä tunnen että se on…  

( Jeesus ) ” Sinä kosketit Minun poskeani hellästi, kun me olimme päiväunilla. Se oli Minun päiväni 

kohokohta. Minä kaipaan sen kaltaista huomiota Minun Morsiamiltani. Se merkitsee niin paljon 

Minulle, Clare. Se todella merkitsee. Minä halusin, että sinä näkisit Minut tänä iltapäivänä. Minä 

halusin, että sinä tavoittelisit ja hellästi hyväilisit Minun poskeani, tietäen, että se olen Minä sinun 

oikealla puolellasi.” 

” Minä kaipaan tätä kaikilta Minun Morsiamiltani. Mutta he eivät vain ole liian kiireisiä, he yhä 

ovat pelokkaita. Kun sinä kerrot heille näistä hetkistä, sinä autat heidän uskoaan käsittämään 

helliä hetkiä, joita Minä kaipaan heiltä. Tämän kaltaisen kiintymyksen osoittamisessa ei ole syntiä; 

se on täysin puhdasta ja jopa enkelimäistä.”  

( Clare ) Kyllä. No niin, Herra on aina minun sivullani. Kun minä otan torkut, kun olen keittiössä 

työskentelemässä. Jos minä olen uimassa. Jos minä olen ajamassa. Hän on aina minun oikealla 

puolellani. 

( Jeesus ) ” Minun Morsiameni, kun te tiedätte, että Minä olen siinä teidän kanssanne, mikä on 

teidän vastauksenne? Pyörryttääkö teitä ja teidän täytyy istua alas? Juoksetteko te Minua pakoon? 

Vai ojennatteko te auttavan kätenne syvän kiintymyksen merkiksi ja hyväilette Minun poskeani? 

Sitä Minä haluaisin teidän tekevän. Se osoittaa, että te olette täysin tietoisia, että Minä olen siinä 

ja se vahvistaa teidän uskoanne, kuin myös saa Minun sydämeni pomppimaan ilosta.”  

” Minun äitini kosketti Minun poskeani tällä tavalla monta, monta kertaa. Hän oli aina kiintynyt 

Minuun. Ja Minä vastasin hänen kiintymykseensä. Me olemme hyvin, hyvin läheisiä. Meidän 

sydämemme ovat yhteen kietoutuneet ihmiskunnan kärsimyksen vuoksi. Hän on luopunut 

kaikesta nähdäkseen teidän pelastuvan, koska meidän sydämemme ovat yhdistyneet. Ei 

minuuttiakaan hän vastustanut Minun menemistäni Jerusalemiin, missä hän tiesi Pyhien 

Kirjoitusten perusteella, että Minut tultaisiin tappamaan.”  

” Hän synnytti tämän Karitsan, tietäen, että jonakin päivänä hän tulisi näkemän sen uhrattavan 

mitä raaimmalla tavalla sielujen pelastamiseksi ja sen tekisivät juuri ne, jotka rukoilevat Messiasta 

tulevaksi. Ja kuitenkin hän teki yhteistyötä Jumalallisen Suunnitelman kanssa, tietäen, että se tulisi 
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syöksemään hänet syvimpään suruun, nähden Minua vahingoitettavan millään tavoin. Ei vain 

hänen hellän rakkautensa vuoksi, vaan sen vuoksi mitä traagisia seurauksia siitä oli juutalaisille.”  

” Minun rakkaani ja jopa ylistys, jota teet Minulle, se kaikki koskee hellyyttä. Kyllä, on aikoja, jolloin 

Minä olen korkealla ja ylös nostettuna, mahtavana koossa ja kunniassa. Mutta Minun suosikki 

aikani ovat Minun Morsiameni kanssa kahden kesken, kun me voimme vaihtaa puhtaan ja pyhän 

rakkauden merkkejä.”  

” Tästä rakkaudesta ihmiset eivät tiedä, elleivät ole kokonaisia ja hengellisiä. Ne, jotka ovat 

ylittäneet fyysisen suhteen tarpeen, koska he ovat täysin muuttuneet toisenlaisiksi Minussa. 

Vanha ihminen on kuollut; uusi ihminen elää, on noussut ylös ja täyttynyt.”  

” Muistakaa tämä, Minun Morsiameni. Minä olen yhä mies, jopa Minun Jumalallisuuteni 

täyteydessä. Ja Minä kaipaan teidän sydämenne tuoksuvaa uhria, kun te, uskossa, hellästi 

tunnistatte Minun läsnäoloni koskettamalla Minun poskeani.” 

 

 

723. Jeesus sanoo…  

Minä haluan teidän tulevan Morsiamiksi jälleen… Minä niin kaipaan teitä! 

 
MINÄ HALUAN TEIDÄN TULEVAN MORSIAMIKSI JÄLLEEN… MINÄ NIIN KAIPAAN TEITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Elokuuta, 2019.  

( Clare ) Herra Jeesus, Sinä olet niin romanttinen, jopa suoraan tuoreena taistelukentältä tulevan 

rikkonaisen ja ruhjeilla olevan Morsiamesi kanssa. Silti Sinä kaipaat meidän seuraamme. Pyydän, 

auta meitä pitämään tätä pyhänä joka päivä ja että emme salli minkään riistävän sitä meiltä.  

Tämä päivä oli hyvin erityinen, Sydänasukkaat, kun Jeesus teki Itsensä näkyväksi minulle, koko 

päivän ajan. Ja kun tulin rukoushetkeeni, Hän oli odottamassa minua ja oli täysin valmistautunut 

tanssimaan kanssani. En nähnyt, mitä minulla oli päälläni, koska pystyin näkemään vain Hänen 

valkean pukunsa ja kasvonsa. Ja minun pääni oli Hänen olkapäällään. Se on kaikki, mitä minä 

halusin nähdä, Hänen kasvonsa ja katsoa Hänen silmiinsä ja nähdä kuinka syvästi Hän rakastaa 

minua… minä pyörryn vain sen ajattelemisestakin. 

Jeesus aloitti… ” Minä tahdon teidän, Minun Ihmiseni, palaavan olemaan Morsiamia. Minä haluan 

tanssia teidän kanssanne ja nauttivan teidän hellästä katseestanne Minun silmiini. Kaikki teistä 

ovat olleet hyvin kiireisiä taistelukentällä, olittepa te tietoisia siitä tai ette. Tämä on ollut 

päättymättömän taistelun ja puolustautumisen ajanjakso. Te olette oppineet paljon ja olette 

ottamassa sitä käyttöön. Mutta Minä en halua teidän unohtavan, kuinka kallisarvoisia ja kauniita 

te olette Minulle.”  

” Tulee silti olemaan päivä, kun Minä koristan teidät hienoimmilla silkkipuvuilla ja 

kukkaseppeleillä… päivä, kun teidän suojelusenkelinne tulee johdattamaan teidät alttarille, 

luovuttaakseen teidät Minulle, teidän ikuiselle Sulhasellenne. Voi, kuinka Minä odotan sitä päivää! 

Loistava ja täynnä loistoa, Minun kihlattuni viimeinkin saapuu Minun Kotiini ollakseen Minun 

kanssani ikuisesti.”  
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” Mutta Minä kerron tämän teille nyt muistuttaakseni teitä, että meillä ei ole vain työsuhde, vaan 

romanttinen myös. Minä olen korvia myöten rakastunut teihin, Minun Morsiameni ja Minä en 

halua Minun rakkauteni teitä kohtaan hämärtyvän meneillään olevilla taisteluilla. On aika Sodalle 

ja on aika Rakkaudelle. Ja todella, te olette taistelleet pitkään ja kovasti vihollista vastaan.”  

” Tarvitaan aikaa virkistäytymiseen ja uudelleen omistautumiseen kihlaussuhteellemme. On aikoja, 

jolloin Minä haluan vain tanssia kanssanne, istua puutarhassa ja nauttia suloisesta 

rakkaudestanne. Niinä kertoina, Minä myös haluan täyttää teidät Jumalallisella Suloudella ja 

Minun Rakkauteni tuoksulla. Minä haluan vallata sydämenne yhä uudelleen ja vetää teidät 

itselleni. Minä haluan teidän kallisarvoisen päänne lepäävän Minun rinnallani ja ottavan vastaan 

rakkauden joen, joka odottaa teitä.” 

” Eikö ole kirjoitettukin… ”Katso, kaunis sinä olet armaani; katso kaunis sinä olet. Kyyhkyläiset ovat 

sinun huntusi takana; sinun hiuksesi ovat kuin vuohilauma, joka laskeutuu Gileadin vuorilta. Sinun 

hampaasi ovat kuin lauma kerittyjä lampaita, pesosta nousseita (=vastapestyjä), kaikilla kaksoset, 

ei yhtäkään karitsatonta. Kuin punainen nauha ovat sinun huulesi, ja suusi on suloinen; kuin 

granaattiomena, kypsyttyään halkeileva, on sinun ohimosi huntusi takana. Kaikin (=kaikin puolin) 

olet kaunis, armaani.”(Tämä on Laulujen Laulusta) Korkea Veisu 4:1-3 ja 7.  

” Minulla ei ole sanoja ilmaista, kuinka kauniita ja toivottuja te olette Minulle. Minä en näe teidän 

epätäydellisyyksiänne. Minä näen vain teidän rakkautenne ja omistautumisenne.”  

” Tällä Maapallolla, kaikkein ihmeellisin kokemus, jonka te voitte kokea, on tulla todella 

hyväksytyiksi ja syvästi rakastetuiksi sellaisina kuin te olette. Tulla ymmärretyiksi ja tunnetuiksi ja 

rakastetuiksi, mitkä tahansa teidän vikanne ovatkaan. Se on teidän Jumala-muotonne, se muoto, 

joka teille annettiin ennen kuin teidät lähetettiin Maapallolle, muoto, joka on peräisin Minun Isäni 

Sydämestä, täydellinen kaikin tavoin, minkä Minä näen, kun te palaatte Minun luokseni ja 

hyväksytte Minut puolisoksenne.”  

” Kyllä, silloin teidän alkuperäinen täydellisyytenne manifestoituu, kun Minä ennallistan teidät 

sellaisiksi, joiksi Minä loin teidät olemaan. Se tapahtuu Minun kauttani, sitä auttaa armojen joki, 

jonka Minä kaadan teidän päällenne, että teidät ennallistetaan Taivaan puhtauteen jälleen kerran. 

Sitten te olette kotona, todella kotona, palaatte maanpakolaisuudesta.”  

” Kuinka Minä voin edes aloittaa selittämään teille teidän henkilönne ihanuutta, Minun 

Morsiameni? Yksinkertaisesti ei ole sanoja, mutta te olette loistavaa katseltavaa, kun te palaatte 

tältä Maapallolta.”  

Niille teistä, jotka ovat olleet tällä Kanavalla monia vuosia, tämä on ollut hyvin pitkä taistelun 

ajanjakso. Ja vastatulleet eivät ole niin hyvin juurtuneita kihlaussuhteeseen, kuin mitä he ovat. 

Sota on ollut verinen ja on ollut paljon tappioita, ja te olette kestäneet urhoollisesti.”  

” Mutta te ette saa unohtaa, keitä te olette Minulle, Minun Sydämeni Puoliso. Aika, jota te vietätte 

Minun kanssani, sillä on monia puolia. Ne teistä, jotka ovat omaksuneet Alkuaikojen Kirkon tai 

olette saaneet vihkimyksen, te ymmärrätte Minun Todellisen Läsnäoloni, Minun Ruumiini ja Vereni 

mietiskelyssä, pyhitetyssä ehtoollisessa. Todella, Minä Minun Jumalallisuudessani, olen täysin 

läsnä teille fyysisessä todellisuudessa. Se, mitä te havaitsette ulkoisesti olevan leipää ja viiniä, 

uskon kautta te näette Minut kuten Minä todella olen, mutta leivän ja viinin muodossa.” 
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” Voi, kuinka Minä kaipaankaan, että te pidätte Minulle seuraa siinä. Niin monilla, joilla on tämä 

kallisarvoinen lahja saatavilla, he eivät oivalla, kuinka Minä kaipaan heidän seuraansa. Teillä on 

Minun läsnäoloni ylistyksessä ja kielillä rukoilemisessa, kun te sinnittelette rukoilemisessa. Teillä 

on Minun läsnäoloni, kun te valitsette viisaasti laulut, jotka vievät sanomaa teidän sydäntenne 

syvyyksissä ja Minun sydämeni. Teillä on Minun läsnäoloni kiitoksen annossa, kun te sydäntenne 

syvyydessä oivallatte Minun loppumattoman hyvyyteni teitä kohtaan.”  

” Minun Morsiameni, teillä on Minun läsnäoloni useammalla tavalla, kuin mitä te voitte luetella – 

jopa siinä hiljaisessa pienessä äänessä sydämessänne, joka ohjaa teitä, koska todella Minä elän 

teidän sisällänne, rakkaat.”  

” Teillä on Minun läsnäoloni, kun puut kahisevat hellässä tuulahduksessa, kuin myös, kun Minun 

enkelini taistelevat pahojen kanssa taivaassa ja salamat ravistelevat Maapalloa. Useammilla 

tavoilla kuin mitä te voitte luetella, Minun kallisarvoiseni, Minä olen teidän kanssanne.”  

” Siispä kun te varustaudutte käymään taisteluita, oppimaan hengellisestä sodankäynnistä ja 

riemuvoiton saamisesta omasta lihastanne, älkää unohtako Häntä, joka on rakastunut teihin. Älkää 

unohtako, että Minä vaalin ja ihailen teitä Minun Sydämeni puolisona.”  

” Ja ennen kaikkea, älkää unohtako pitää Minulle seuraa ja sulkea Maailma ulkopuolelle, minne se 

kuuluu, niin että meidän aikaamme yhdessä suojellaan ilman keskeytyksiä. Tuletteko tekemään 

tämän Minua varten, Minun Morsiameni? Tuletteko tekemään?”  

” Te ette ole yksin tässä pyrkimyksessänne; Minä tulen auttamaan teitä. Olkaa herkkiä Minun 

kutsulleni ja olkaa ajantasaisesti tietoisia siitä, kuinka Saatana tulee varastamaan sen paremman 

hyvän varjolla. Kyllä, teitä tullaan vastustamaan joka kerta, kun te tulette Minun lähelleni. Teitä 

vastaan tullaan taistelemaan ja teidät tullaan tuomitsemaan väärän syyllisyydentunnon avulla. 

Teitä tullaan kutsumaan itsekkäiksi ja itseenne keskittyneiksi, ja että te ette välitä toisten tarpeista, 

jopa hienosteleviksi. Teihin tullaan kiinnittämään monia leimoja. Mutta teidän tarvitsee vain 

oivaltaa, että teillä on vain Yksi Mestari, Yksi Rakkaus, Yksi Vastuu – ja se on Minun 

miellyttämiseni.” 

” Jos te pidätte tämän tason, Minä tulen tekemään asianmukaisen ajan sukulaisille ja muille. Älkää 

antako heidän nimiensä suostutella teitä toisiin ajatuksiin. Minun tunnukseni teille on Minun 

Sydämeni Rakastettu Puoliso. Se on ainoa teille asianmukainen leima.”  

” Minä siunaan teidät nyt tällä armolla. Omaksukaa meidän läheinen Rakkautemme ja olkaa 

heltymättömiä luodaksenne ponnisteluillanne ja suojellaksenne tätä aikaa, joka on niin 

kallisarvoista, että jopa enkelit kadehtivat teitä.” 

 

 

724. Onko teidän Haarniskanne vain Ulkopuolella? Näky 2 Soturista 

 
ONKO TEIDÄN HAARNISKANNE VAIN ULKOPUOLELLA? NÄKY 2 SOTURISTA & TULKINTA, 

HENGELLISTÄ SODANKÄYNTIÄ 

Enkelin Näky & Tulkinta, 5. Elokuuta, 2019. 
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( Clare ) Herra, pyydän, auta meitä täysin ymmärtämään, että kun me laitamme haarniskamme 

päällemme, että se on pakko näinä vakavan hengellisen sodankäynnin aikoina, se ei ole vain 

satunnainen asia. Tai pahempaa – jotakin, jota voi pitää itsestään selvyytenä, koska me olemme 

Jumalan Valtakunnan Lapsia. Pyydän, vakuuta meidät siitä, että tämä kallisarvoinen suojaus, kuin 

myös miekat, jotka Sinä olet antanut meille – ne täytyy erottamattomasti kytkeä sydämiimme ja 

tahtoomme, täydessä palveluksessa Sinulle, meidän Rakastetulle Kuninkaallemme… Amen.  

Yhdellä meidän rukoussotureistammeoli Sydännäyksi kutsumansa näky joku aika sitten. Se on 

nimeltään ”Kahden Soturin vertauskuva”.  

Näky alkaa… Minä näin kahden soturin kiipeävän vuorta ylös. Ensimmäinen soturi oli hyvin 

näyttävä, voimakas ja hyvin varustettu. Hänen miekkansa ja kilpensä olivat hyvin kiillotettuja ja 

suuria. Hänen haarniskansa oli koristeellinen ja hyvin kaunis ja hänen viittansa oli hienointa silkkiä. 

Tämä oli kaikkein vaikuttavin soturi, jonka koskaan olin nähnyt. Hänen haarniskansa ja aseensa 

olivat koristettuja Pyhillä Kirjoituksilla ja minä huomasin, että hän oli kristitty.   

Minä kutsun häntä Cosmoksi.  

Toinen soturi oli täydellinen vastakohta. Hän oli lyhyt ja hyvin solakka. Hänen haarniskansa oli 

yksinkertainen ja koristelematon. Hänen aseensa olivat tupeissaan ja poissa näkyvistä ja hän 

kantoi kyhmyistä kävelysauvaa. Tämä soturi nojasi sauvaansa kovasti, aivan kuin olisi tarvinnut sitä 

kävelemiseen. Hän oli verhoutunut päästä varpaisiin säkkikankaaseen. Vain hänen kätensä olivat 

näkyvissä. Minä huomasin, että myös tämä soturi oli kristitty.  

Minä kutsun häntä Sethiksi.  

He molemmat seisoivat vierekkäin, kuin vertailuna. Kuinka voimakkaalta ja kunniakkaalta Cosmo 

näytti, Seth näytti alhaiselta eikä tehnyt vaikutusta.   

He molemmat kiipesivät vuorta ylöspäin yhdessä, saavuttaakseen huipun ja kohdatakseen 

rohkeasti hengenvaarallisia vaaroja ja demonien kikkoja.   

Cosmo askelsi hyvin selväpiirteisesti suurilla askelilla ja rinta pöyhistyneenä. Seth käveli hitaasti, 

nojaten raskaasti kävelysauvaansa. Seth näytti ajoittain itkevän ja tarrautuvan sauvaansa tiukasti. 

Cosmo vaikutti hyvin voimakkaalta, kun Seth vaikutti yhtä lailla heikolta.  

Cosmo oli pian paljon Sethin edellä, jopa pilkaten häntä siitä, että oli niin kaukana takana. Seth 

puolestaan alkoi tarrautumaan kävelysauvaansa jopa tiukemmin. Minä huomasin, että Seth rukoili 

Cosmon puolesta näinä hetkinä.  

Vuoren huipulle oli monta askelta ja oli myös alueita, joissa maaperä oli tasoittunut, missä 

matkalainen pystyi lepäämään hetken.  

Kun Cosmo lähestyi yhtä tällaista tienvartta, hänen edellään tuli tuoksu. Se tuli mitä 

mahtavimmasta ruoasta ja juomasta koko maassa, katettuna kivipöydälle, höyryävän kuumana ja 

vartioimattomana. Cosmo kääntyi sivuun tutkimaan ruokaa. Kun hän kurkotti ottamaan osaa siitä, 

hän epäröi hetken. Mutta sitten hän otti suuren lautasen ja istui alas syömään sitä.  

Kun hän oli syömässä, Seth tuli hänen viereensä. Kun hän näki mahtavan juhla-aterian, hän jälleen 

tarttui kävelysauvaansa ja jatkoi matkaansa, toistaen nyt hengityksensä välistä… ”Ihminen ei elä 

yksin leivästä, vaan jokaisesta Jumalan sanasta.” 
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Cosmo jatkoi istumistaan syöden ja juoden. Ja ennen pitkää, hän oli aika täynnä. Hän nousi ylös 

jälleen ja jatkoi kävelemistään polulla ylöspäin. 

Tässä kohdassa minä olin tietoinen, että Jumalan enkeli oli läsnä minun kanssani, katsellen tätä 

näytelmää minun sydämessäni. Siispä minä pyysin häntä… ”Pystykö sinä selittämään 

syvällisemmin, mitä on tapahtumassa?”  

( Enkeli ) ”Juhla-ateria oli Saatanan ansa. Cosmon epäröinti oli hetki, jolloin Pyhä Henki neuvoi 

häntä olemaan syömättä sitä, vaan jatkamaan matkaansa. Mutta hän sivuutti Hänet, hän lankesi 

sillä hetkellä ja söi.” 

Kun enkeli sanoi sen, minä näin demonien kelluvan Cosmon ympärillä, hengittäen sisäänsä 

tahmaisia, vihreitä höyryjä, joita hänestä nousi ja he tulivat silminnähden virkistyneiksi niistä. 

”Mitä he ovat hengittämässä sisään hänestä?”  

( Enkeli ) ”SYNTIÄ. Kytkeytyen mukaan, turvoten ateriasta; ansa, jonka Saatana asetti hänelle, oli 

syntiä. Demonit vetävät energiaa & voimaa Synnistä. Nyt, katso Sethiä.” 

 Siispä minä tottelin. Keskittyen Sethiin, minä näin, että hänenkin ympärillään kellui demoneita. 

Mutta ne olivat hyvin ohuita ja kuihtuneita. Kauniit, sinikultaiset tuoksut ympäröivät Sethiä ja ne 

näyttivät tukahduttavan demonit. Mutta samaan aikaan, he olivat leijailemassa suoraan ylös 

Taivaaseen.  

( Enkeli ) ” Tämä on pyhyyteen, tottelevaisuuteen ja nöyryyteen omistautuneen sielun tuoksuva 

suitsutus. Demonit eivät voi sietää tätä tuoksua ja tulevat pian pakenemaan sitä. Tämä suitsutus 

menee suoraan Taivaaseen ja sen hengittää sisäänsä itse Herra Jumalan sieraimet – ja koko Taivas 

voi tuntea sen tuoksun.” 

Totta tosiaan, demonit pakenivat Sethiä ja menivät Cosmon luokse – joka näytti jopa vielä 

enemmän tyhjiin ammennetulta & jopa veltommalta. Häntä ympäröivät demonit olivat nyt aika 

lihavia ja suuria ja Sethin luota paenneet ohuet demonit alkoivat myös ruokkia itseään hänellä.  

( Enkeli ) ” Tämä on myös yksi niistä syistä, miksi Saatana ja hänen Demoninsa provosoivat ihmisen 

poikia tuottamaan syntiä. Se ei ole vain ihmistä vahingoittaakseen, lyömään kiilaa heidän ja 

Jumalan väliin ja avaamaan oven, että heitä tutkittaisiin, seulottaisiin. Vaan myös ladatakseen 

itseään Synnillä. Se on heille energian lähde.”  

Tässä vaiheessa Cosmo ei näyttänyt yhtään hyvältä, mutta hän jatkoi kävelemistä. Seth oli nyt 

hyvän matkaa häntä edellä.   

( Enkeli ) ” Sodankäynti lähestyy.”  

Pilvi pieniä, ilkikurisia, siivellisiä olentoja tukki kahden soturin polun. Niitä täytyi olla tuhansia. He 

hymisivät mantraa… ”Pelko, Epäilys, Epäusko”, yhä uudelleen ja uudelleen, kun he katsoivat 

soturien lähestyvän. Minä pystyin näkemään Sethin seisovan hiljaa hetken, kun muutama Pelon 

demoni lensi hänen ohitseen. Ei liian läheltä, koska Hyveen tuoksu ympäröi häntä – vaan muutama 

uskaltautui lähelle. Minä havaitsin, että kaksi soturia eivät pystyneet näkemään näitä olentoja. 

Sitten Pelon demonit parveilivat Cosmon ympärillä, joka tuli silmin nähden pelokkaaksi ja otti 

otteen miekastaan, heiluttaen sitä villisti, mutta lyöden täysin demonien ohi. Kun hän otti 

kosketusta, terä ei edes leikannut demonien paljastettua muotoa. Hän oli täysin tehoton. 
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Seth kuitenkin otti otteen kävelysauvastaan ja nosti sitä korkealle. Rukoillen yksinkertaisen 

rukouksen, hän alkoi kävellä parvea kohti, pelottomana. Yhtäkkiä, säkkiviittansa alta, hänen 

miekkansa ja kilpensä tulivat esille, iskien ja estäen demoneita, jotka tulivat liian lähelle. Ne, jotka 

seisoivat hänen tiellään, hän sitoi Jeesuksen Nimessä – ja ne todella sidottiin.  

Tässä vaiheessa, minä oivalsin, että Sethin miekassa ja kilvessä ei ollut mihin tarttua, ei kahvoja, 

kuitenkin ne tulivat esille sellaisella nopeudella, voimalla ja tarkkuudella ja suorittivat taistelun, 

johon ei kukaan ihminen pystyisi! Ja minä kysyin enkeliltä, miksi on niin?  

( Enkeli ) ” Miekan ja kilven tarttumakohdat ovat hänen sydämessään. Kun hän alkoi nousemaan 

Herran Nimessä ja asettamaan hänet vihollisen ja itsensä väliin, Herra astui esiin ja lähetti Hänen 

pyhät enkelinsä taistelemaan hänen puolestaan.”  

Minä oivalsin silloin, että kävelysauva edusti Kristusta. Minä pystyin näkemään nyt, että Sethin 

kävelysauvaan oli kirjoitettu… ”OKSA”. Minä pystyin näkemään myös monia enkeleitä hänen 

ympärillään, lyöden ja raahaten pois demoneita, jotka oli sidottu. 

Ennen pitkää demonit lähtivät pois Sethin luota, eivätkä enää vastustaneet häntä. Seth katsellen 

taakseen, näki, että Cosmo oli yhä raskaan hyökkäyksen kohteena, häntä purtiin ja hän oli 

ulosteen peittämä, uloste alkoi syömään hänen haarniskaansa, kuin kuuma öljy menee voin läpi. 

Seth, itkien kumppaninsa haavoittunutta tilaa, polvistui ja rukoili, että Cosmo päästettäisiin 

pahasta. Silloin monet enkelit alkoivat raahaamaan pois demoneita Cosmon luota.  

( Enkeli ) ” Hänellä (Cosmo) oli Pyhiä Kirjoituksia kirjoitettuina haarniskaansa, mutta ei 

sydämeensä. Hän kantoi aseitaan heikosti, Hyveen puutteen vuoksi. Ja kun hän oli Tuomitsemisen 

ja Pelon alainen, hän käytti niitä pienellä vakaumuksella. Hän taisteli niin kuin Maailma taistelee ja 

Saatanaa ja hänen pahoja henkiään ei voi kukistaa lihallisuudella.”  

Minä kuulin silloin nämä sanat… ”Filosofia, Psykologia ja Maailman viisaus.”  

( Enkeli ) ”Kyllä, nämä ovat voimattomia Saatanaa vastaan.”  

Se oli rukoussoturin näyn loppu. Mutta Herra muistutti minua viestin kappaleesta… ”308. Ottakaa 

Minun Varoitukseni vakavasti… Pahuus on lisääntymässä & Vihollisen Seuraavat Askeleet.” 

Pyydän, katsokaa tai lukekaa tämä viesti myös. Me laitamme linkin videon alle YouTubeen. Herra 

siunaa teitä kaikkia. 

 

 

725. Jeesus sanoo… Teidän suurin Suojanne on Köyhyys, Siveys & Tottelevaisuus 

 
TEIDÄN SUURIN SUOJANNE ON KÖYHYYS, SIVEYS & TOTTELEVAISUUS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Elokuuta, 2019  

Jeesus aloitti… ” Te olette Perhe. Kun yhteen koskee, kaikkiin koskee – ja lapsenomainen 

tottelevaisuus on suuri suojaus teille kaikille. Vihollinen yrittää keitellä kokoon huolia toistenne 

välille. Siispä, Minun Rakkaani, ole erittäin varovainen.”  
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” Se mitä Minulla on sydämelläni, on jännitys siitä, kun te kaikki tulette yhdessä ylistämään Minua. 

Se on enemmän kuin jännittävää! Ja kuitenkin on syytä huoleen. Vihollinen tekee parhaansa 

keskeyttääkseen ja erottaakseen; siksi Minä jatkan painottamasta nöyryyttä teille.” 

( Clare ) Ja sivuhuomautuksena sanon, että minä sain NÖYRYYDEN monta kertaa Raamatun 

Lupauksia-kirjan viestistä. Ja kaikki viestit olivat samasta asiasta, ja Pyhät Kirjoitukset Herran 

nöyryydestä, ovat Paavalin Kirjeestä Filippiläisille 2:1-18… ”Jos siis on jotakin kehoitusta 

Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin 

sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, 

että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai 

turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja että 

katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.”  

” Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei vaikka Hänellä olikin Jumalan 

muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, 

tuli ihmisten kaltaiseksi ja Hänet havaittiin olennaltaan (=olemukseltaan) sellaiseksi kuin ihminen; 

Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sentähden 

onkin Jumala Hänet korkealle korottanut ja antanut Hänelle nimen, kaikkia muita nimiä 

korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka 

maan päällä ovat ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän 

Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.”  

” Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin 

silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja 

vavistuksella, että pelastuisitte; sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sen tahtomisen että 

tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että 

olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan 

keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän 

sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaa 

vaivaa nähnyt. Vaan jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskonne uhri- ja palvelustoimitusta, 

niin minä kuitenkin iloitsen ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne; samoin iloitkaa tekin ja iloitkaa 

minun kanssani! (Paavalin Kirjeen Filippiläisille 2:1-18 loppu).  

Jeesus jatkoi… ” Nämä sanat ovat puhdasta kultaa ja elämää antavia, luoden perustan Yhteisön 

elämälle. Ja jos sitä seurataan tarkasti, se tulee estämään vihollisen suunnitelmat. Katsohan, Clare, 

hänellä on kansio jokaisesta henkilöstä ja sen kansion alussa on osa, jota kutsutaan ”Provosointi 

Painikkeet.” Ja sitä käytetään nopeaan pääsyyn jokaisen yksilön kaikkein tehokkaimpiin 

kompastuskiviin.”  

” Minun Kauniit, tuntekaa itsenne läpikotaisin. Älkää peitelkö virheitänne ja vikojanne. Älkää 

sivuuttako haluanne saada asiat menemään haluamallanne tavalla. Kukistakaa se, Rakkaat, 

kukistakaa se. On vain YKSI tie – ja se on Minun tieni. Ja Minä haluan jokaisen teistä tunnustavan, 

mitä teidän hymyjenne ja hyväntahtoisuutenne alla on, tietäen, että Saatana voi millä minuutilla 

hyvänsä muuttaa sen Kaunaksi.”  

” Mitä enemmän te irrottaudutte maailmasta ja mielipiteistänne ja mieltymyksistänne, sen 

helpompi tulee matkanne Yhteisössä olemaan. Mitä enemmän mieltymyksiä teillä on, sen 

vaikeampaa. Mitä älykkäämpi teidän lähestymistapanne asioihin on, sen vaarallisempia te olette 
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sen yksinkertaisuudelle, mitä Minä olen tekemässä tässä Yhteisössä. Minä haluan nähdä, että 

Minun elämäni kuvastuu kaikessa, mitä teillä on ja mitä te teette.”  

” Suurimmat suojat, millä te voitte aseistaa itsenne, ovat Köyhyys, Siveys ja Tottelevaisuus seurata 

tapaa, jolla Minä elin ja tein asioita. Min en valinnut Herodeksen palatsia syntymäpaikakseni, vaan 

kurjan, lannalta haisevan tallin.”  

” Minä en valinnut kuninkaallista saattuetta hienosti vaatetettuine miehineen; pikemminkin, 

Minun valintani oli sekalainen joukko kalastajia, jotka elivät karkeasti ja tavallista elämää – ja 

haisivat pahalle myös.”  

” Kuolemassani Minua ei seuranneet lääkärit ja hoitajat. Pikemminkin, Minua hakattiin 

armottomasti. Minut kruunattiin orjantappuroilla, jotka lävistivät minun silmäni. Minut naulattiin 

Ristin puuhun kahden varkaan väliin; syljettiin päälle ja herjattiin. Nämä olivat Minun Isäni 

valintoja Minulle, jotka Minä mieluusti hyväksyin ilman väitteitä.” 

” Alhaisin tie, rakkaat, on korkein. Viimeinen paikka on parhaimpana pidetty. Minun opetuslasteni 

jalkojen peseminen oli Minulle kuninkaallinen kunnia. Minä tulin palvelemaan, en palveltavaksi. 

Minä tulin tottelemaan, jopa häpeälliseen kuolemaan asti. Minä tulin antamaan, en 

vastaanottamaan. Enkä tullut keräämään Maailman rikkauksia ja etuja. Minulla ei ollut mitään 

tarvetta niille asioille. Ne olivat rasite ja ajatusten harhauttaja, ja ne veivät Minun mieleni pois 

Minun Isästäni Taivaassa, vaikka vain millisekunniksi, se oli erittäin kivuliasta! Kaikki, mitä Minä 

halusin, oli Hänen seuransa ja täyttää Hänen Jumalallinen Suunnitelmansa.”   

” Näettekö te, Lapset? Käsitättekö te? Sen kaltainen Kristillisyys, mitä nykyään eletään, se ei 

muistuta millään tavalla sitä, kuinka Minä elin. Paitsi maailman lähetyssaarnaajien keskuudessa.” 

” Ei kaikkia teistä ole kutsuttu tällaiseen köyhyyteen. Mutta Kuninkaat ja Kuningattaret ovat 

laittaneet rikkautensa sivuun, elääkseen kuin Minä elin, asuintilojensa yksityisyydessä, koska he 

ovat löytäneet Elämän tarkoituksen Minun seurassani. Jos teillä on koko maailma käytössänne, 

mutta teillä ei ole Minua – te todella olette rutiköyhä.”  

” Siispä, Minä annan teille mahdollisuuden elää hyvin samalla tavalla kuin Minä elin, niin että 

teidän koko sydämenne voi keskittyä Minuun ja meidän suhteeseemme. Nämä rajoitukset eivät 

ole kieltäymyksiä; ne ovat suojauksia. Asettakaa maailma ovenne ulkopuolelle, mutta tulkaa 

Taivaaseen asumaan omassa pikkuriikkisessä asumuksessanne, koska me olemme yhdessä.”  

” ”Luostari” tulee sanasta, joka merkitsee ”elää yksin”. Mutta te ette ole yksin. Te olette kahden 

kesken Minun kanssani. Siispä, tämä on syy Evankeliseen köyhyyteen. Te elätte yksinomaan 

Sallimuksesta ja teillä on se, minkä Minä määritän, että te tarvitsette. Jos Minä en tarjoa sitä, 

sitten sen täytyy olla tarpeeton. Tämä on sellainen sydämen asenne, jonka varassa Minä toivon 

teidän elävän.”  

” Köyhyyttä sovelletaan myös asenteisiin ja ajatuksiin. Teidän omien ajatustenne kukkaro. 

Esimerkiksi, Äiti Clare pitää tutkimisesta ja siitä, että saa parhaan, mitä hän tarvitsee. Mutta se ei 

ole Minun tapani. Minä pidän parempana, että hän yksinkertainen ja ei niin opiskellut. Tämä 

johtaa ylpeyteen, josta hän on aivan liian hyvin tietoinen itsessään. Kun te opiskelette, kuinka 

tehdä asioita, älkää ylpeilkö viimeisimmällä teknologialla, koska se on maailmallisuuden toinen 

muoto. Pikemminkin, valitkaa yksinkertaisuus ja vähäisyys, mieluummin kuin hienostunut 

muotoilu ja runsaus.” 
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” Mitä Jeesus tekisi?” on aina hyvä kysymys kysyä itseltään. Poikkeuksena teidän ehdoton 

tarpeenne varustaa taiteenne, olipa se kirjoittamista, musiikkia tai maalaus, teidän elämienne 

tulisi muistuttaa siirtotyöläisen elämää.”  

” Siveys on asianmukaista teidän elämäntilanteessanne. Jos te olette naimisissa, teillä on lasia – 

ellette te päätä elää selibaatissa ja ole täydellisessä yhteisymmärryksessä. Mutta pitäkää 

aviovuode puhtaana älkääkä häpäiskö sitä. Se tarkoittaa myös silmienne ja korvienne 

suojaamisesta aistillisuudesta ja himosta. Ruumiinne verhoamista niin, ettei herätä muissa 

ärsykkeitä, vaan ruumiinne vaatimattomasti suojaamista ja niin, että ei auta himokkaita 

mielikuvia.”  

” Ruokaa tulee myös ottaa kohtuudella – sekä määrällisesti että laadullisesti. Ja se sisältää myös 

kohtuuden syömisessä ja ruuissa, joita tarjotaan. Toisin sanoen, Pihvi & Hummeri eivät ole 

asiaankuuluvia, koska ne heijastavat varakkuuden mielikuvaa, maailmallista elämäntapaa, joka saa 

tyydytyksensä nautintonsa herkuista.”   

” Minä haluan teidän löytävän tarkoituksenne Minussa. Ja jos on tarpeellista, Minä tulen aina 

tarjoamaan lohdutuksia asioiden kautta, mitä te käytätte maailmassa. Mutta te tulette 

huomaamaan tämän kalliina ponnisteluna. Teillä kaikilla on mieltymyksiä, suosikkeja ja inhokkeja 

ja te olette taipuvaisia haluamaan oman halunne mukaan. Mutta jos te haluatte enemmän Minua, 

te tulette hylkäämään nämä tapanne ja tulette löytämään täydellistymisenne ainoastaan Minussa. 

Ja se on lupaus.” 

 

 

726. Jeesus selittää… Ylpeys, tärkeitä Oppitunteja & Sana Minun Vihollisilleni 

 
YLPEYS, TÄRKEITÄ OPPITUNTEJA & SANA MINUN VIHOLLISILLENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Elokuuta, 2019.  

( clare ) Rakas Jeesus, kiitos Sinulle, että otat asiat hoitoosi ja teet ne oikeiksi Ja kiitos Sinulle Sinun 

ystävällisyydestäsi, Sinun kärsivällisyydestäsi ja Sinun anteeksiannostasi… Amen.  

No niin, rakas Perhe, minä olen kamppaillut erilaisten ongelmien kanssa. Ja Herra on myös 

opettanut minulle Nöyryyden oppitunteja. Ja te tiedätte, että ne ovat hyvin kivuliaita!  

Minä vietin kaksi kokonaista päivää Hänen kanssaan ja niin paljon asioita on loksahtelemassa 

paikoilleen. Yksi asia, mikä tapahtui, oli, että minä olin kiireinen niin monta päivää, että minä 

ohitin rukousaikani joka aamu viikon ajan. Ja sillä oli todella pahoja seurauksia. Mutta viimeiset 

kaksi päivää ovat olleet täynnä rukousta. Yksi asia minua kuitenkin suretti ja se yhä saa minut 

tuntemaan itseni epäonnistuneeksi, se oli päätös, jonka tein, joka todella viivästytti asioita ja teki 

ne monimutkaisemmiksi. 

Toivon pääseväni tämän perussyyn juurelle, minä istuin Herran eteen ja paljastin sydämeni. 

Aukaisin Rhema-viesti kirjan, jonka me olemme julkaisseet, kohdasta YLPEYS. Voiiii… Kaikkein 

vihatuin sanani minun englannin kielessäni – YLPEYS. Voi, kuinka minä vihaan sitä itsessäni ja voi, 

kuinka se saa minut vapisemaan, kun Hän antaa sen minulle. Mutta minä ansaitsin sen ja en voinut 

peruuttaa. Katumuksen kyynelteni jälkeen, minä kuulin Jeesuksen hellän äänen sanovan…  
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( Jeesus ) ” Me emme anna periksi sinusta. Katso Rhema-viestikortteja, joita Minä annoin sinulle 

Rhema-viestilaatikostasi.”  

( Clare ) Minä olin ollut istumassa Herran kanssa, käyden läpi ”mitä jos tämä, mitä jos tuo, kuinka 

tämä voi tapahtua nyt? Entäpä sellainen ja sellainen?!” Ja minun mieleni oli pelkojen 

maailmanpyörä. Ja tämä kortti nousi… ”Älä kysy niin monia kysymyksiä, vain LUOTA MINUUN.”  

Voi pojat, Hän todella osui naulan kantaan sillä kertaa! Nämä ovat minun Rhema-viestikorttejani 

20 vuodelta. Niitä on hyvät tuhat korttia sunnilleen. Minä pidän niitä kaikkia yhdessä paikassa. Kun 

tunnen mielijohteen, minä otan yhden tai kaksi niitä nähdäkseni, mitä Herra haluaa sanoa minulle, 

irrottautuakseni. Ja minä tunsin itseni niin yksinäiseksi ja hyödyttömäksi, kun tämä kortti nousi 

Rhema-viestilaatikosta… ”Vaikka sinä et tunne Minun läsnäoloani, se ei tarkoita, että minä en olisi 

tässä sinun kanssasi.” Bingo. Hän osui jälleen.  

Minä aloin ajattelemaan, kuinka surkealta minusta tuntui, kun olin tuottanut Hänelle pettymyksen. 

Ja seuraava kortti oli… ”Minä kokosin kaikki minun kärsimykseni ja vaikeuteni kukkakimppuun 

Jeesukselle. Se oli todiste minun rakkaudestani Häntä kohtaan.” Ja minä päätin vetää viimeisen 

kortin, tuntien itseni hyvin kyvyttömäksi. Ja mitä nousi ylös… ”Minun Jumalallisuuteni on sinussa… 

jakaakseen nyt koko maailman kanssa.” Vau. Minä en todellakaan tuntenut niin. No niin. Ongelma 

oli, että minä en kuunnellut hyvin huolellisesti. Minä tein virhearvioita ja niin tapahtui, koska minä 

en hidastanut ja rukoillut enemmän. Ja odottanut Herraa. Vaan pakotin itseni menemään 

eteenpäin paniikissa. 

Jeesus aloitti… ” Sinä tulet vääjäämättä lankeamaan, Clare, sinä olet vain ihminen. Ja ajoittain sinä 

olet kärsimätön ja se ei ole sinun eduksesi. Sinä luotit Raamatun Lupaus-viestiin, joka ei ollut suora 

vastaus sinun kysymykseesi. Siispä, sinä valitsit väärän tavan tehdä asioita. Kun kiirehdit, se ei ole 

sinun eduksesi, koska sinä jätät huomiotta hienovaraisempia merkkejä, joita Minä lähetän sinulle.”  

” Minun Rakkaani, sinä olet oppinut joitakin hyvin tärkeitä oppitunteja tästä. Saanko Minä korjata 

sinun virheesi? LuottaisitkoMinuun, että tekisin tarvittavat tarkistukset ja muutokset? Luottaisitko 

sinä jopa, että korvaisin ajan ja voimavarat, joita me olemme menettäneet tämän seurauksena? 

Ylipäätänsä, luottaisitko sinä Minuun? Sinä olet katunut ylpeyttäsi ja Minä olen antanut sinulle 

anteeksi. Nyt, pikemminkin kuin mennä epäonnistumisen mutaan, Minä haluaisin saattaa tämän 

unelman päätökseen.” 

( Clare ) Herra, minä rakastaisin nähdä sen tapahtuvan, mutta tunnen itseni niin sairaaksi ja 

uupuneeksi sisältäpäin. Pyydän, anna minulle takaisin iloni minun pelastuksestani. 

( Jeesus ) ” Minä käytän sinun tunnettasi paastouhrauksena. Sinä voit luottaa Minun sanoihini 

sinulle, Clare. Minä tulen pyyhkimään kyyneleet ja sydänkivun. Älä ole niin yllättynyt, että teit 

virheen tuomitsemisessa. Sinä olet, loppujen lopuksi, ihminen. Sinä vain etenit niin nopeasti; sinä 

et voinut poimia Minun merkkejäni sinulle. Kun sinä pystyit ja päätit tehdä jotakin sille, siihen ei 

ollut helppoa vastausta. Mutta nyt Minä olen ottanut tilanteen hallintaani ja vihollisen yritykset 

pysäyttää se, eivät tule enää menestymään.”  

” Oli muita tekijöitä, jotka toimivat sinua vastaan, Minun Rakkaani. Minä haluan sinun muistavan, 

kuinka vaikeita asiat olivat silloin, kun tie otettiin pois teiltä. Teidän täytyi tehdä suuria korjauksia 

takatielle, ennen kuin te edes pystyitte pääsemään Turvapaikkaan ajoneuvolla. Kaikki se vei kallista 
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aikaa aikataulusta ja maksoi teille paljon rahaa työvoimana mitattuna, myöskin. Niin monia 

vastuksia. Niin monia oppitunteja. Ja jokainen on kasvanut tästä, Rakkaani.” 

( Clare ) Herra, pyydän, paranna minun sydämeni; siihen koskee niin kovasti.  

( Jeesus ) ” Minun rakkain Morsiameni, Minun armoni on riittävää sinulle. Kanna tätä 

epäonnistumistenristiä arvokkuudella ja määrätietoisuudella. Vihollinen tahtoisi repiä sinulta 

loppuunsaattamisen tunteen. Mutta Minä sanon sinulle, sinä saatoit loppuun paljon, ja sinä teit 

sen myös asianmukaisella tavalla. Sinä kuulet Minua. Sinä etsit Minua. Mutta sinua yllytettiin ja 

sinä olit innokas menemään, sinä ET VOINUT kuulla, kun Minä varoitin sinua tästä asiasta.” 

” Ja muista, vihollinen vedätti niitä, joiden sinä luotit olevan siellä. Ja sää sorti teitä kaikkia 

myöskin. Mutta kuten sinä voit nähdä, sinä voit työskennellä sään kanssa. Pikkusade ei tarkoita, 

ettettekö te voisi työskennellä. Teille on myös annettu suuri suosionosoitus, että ennustetut 

myrskyt menivät vuoren ympäri, eivätkä koskaan iskeneet teihin.”  

( Clare ) Voi, Jeesus, tuntuu niin hyvälle kuulla sinun äänesi.   

( Jeesus ) ” Minä olen tässä rauhoittelemassa sinua, että Minä en ole närkästynyt sinuun. En 

vähimmässäkään määrin. Ja Me emme varmasti ole antamassa sinulle potkuja!”  

( Clare ) Kiitos, Herra. Minä ajattelin jopa sitä…  

( Jeesus ) ” Minun tyttäreni, kaikki sinun ponnistuksesi ovat tuoneet hedelmää monilla eri tavoilla. 

Ei ole kyse vain rakentamisesta. Mutta on kyse myös sieluista ja tämä on ollut hedelmällistä aikaa 

heille.”  

” Moni on asettunut sinua vastaan, mutta he eivät ymmärrä ketä vastaan he taistelevat. He eivät 

taistele sinua vastaan, Clare. He taistelevat Minua vastaan, niin että sinä tiedät lopputuloksen. 

Heille koittaa täydellinen epäonnistuminen ja tappio. Heille olisi ollut paljon parempi, jos he 

olisivat tehneet oikein alusta alkaen. Mutta heidän täytyi oppia vaikean kautta. He taistelevat 

Jumalaa vastaan.”  

” Siispä, Minä toivon, että sinä jatkat rukouksiasi heidän puolestaan, koska he tulevat tarvitsemaan 

niitä. Ehkä jonakin päivänä he tulevat näkemään, että te voitte työskennellä yhdessä ja molemmat 

tulevat hyötymään. Koska sinä välität heidän eduistaan myös.”  

( Clare ) Kuinka minä olisin voinut tehdä tämän paremmin?  

( Jeesus ) ” Seuraa sisäistä vaistoasi ihmisistä ja tavoista tehdä asioita. Esimerkiksi, asianajaja oli 

ajan tuhlausta, koska sinä tunnet Minut liian hyvin. Minä en sallisi sinun haastavan heitä 

oikeuteen. Se oli ylpeyttä sinun puoleltasi.”  

( Clare ) Joo. Minä näen sen. 

( Jeesus ) ” Sinä olit kärsimätön aloittamaan ja jätit huomiotta joitakin merkkejä, joita Minä lähetin 

sinulle. Sinulla ei ollut nopeaa ratkaisua ongelmaan, niinpä sinä menit eteenpäin joka tapauksessa. 

Lyhyesti, sinä menit Minun edelleni. Ja sinä odotit sen portin aukeavan, kun sinun olisi pitänyt vain 

mennä sen ympäri, minkä sinä lopulta teit.” 

” Mutta Minä haluaisin sanoa sanan heille, jotka ovat valinneet olla sinun vihollisiasi. Te olette 

asettaneet itsenne Minua vastaan. Oletatteko te todella, että te voitte tehdä näitä asioita ilman 



 
76 

 

henkilökohtaisia seurauksia omiin elämiinne? Minun sydämeni mukaista on siunata teidät. Mutta 

kun te kiroatte Minun ihmisiäni ja asetutte heidän tielleen, heidän viettääkseen rehellistä elämää 

heidän omalla maallaan, jonka Minä hankin heille, luuletteko te, että Minä en kuule valheita ja 

juonitteluja? Luuletteko te, että Minä olen lian kiireinen puolustamaan heitä? Te olette mitä 

onnekkaimpia, että he rukoilevat teidän puolestanne, eivätkä vihaa teitä.”  

” Mitä te kylvätte, sitä te todella tulette niittämään. Jos te kylvätte okaita ja orjantappuroita, te 

tulette korjaamaan okaiden ja orjantappuroiden hedelmiä. He tulevat muurittamaan teidät. Ehkä 

sitten te tulette katumaan ja palaamaan takaisin Minun luokseni. Minä en kiroa teitä; se on hän, 

jota te palvelette, joka on valmiina kiroamaan teitä, kun teistä ei enää ole hänelle mitään hyötyä. 

Minä pidättelen kurituksia, joita hän on suunnitellut teille, toivoen, että te tulette järkiinne, ennen 

kuin on liian myöhäistä.” 

” Todella, heidän rukouksensa, ketä te vihaatte, ne suojelevat teitä löylytykseltä, jota Saatanalla on 

varattuna teille. Hän aloitti uransa valehtelemalla ja te olette miljoonien joukossa, joita hän on 

huijannut. Ettekö te voi nähdä kirjoitusta elämienne seinällä? Kun te myytte talon, te tarkistatte 

henkilön luottotiedot, varmistaaksenne, että he tulevat suorittamaan kaikki maksut. Te järkeilette, 

”He ovat tehneet hyviä edellisiä liiketoimia. He ovat rehellisiä ja he tulevat tekemään hyvin 

minulle.” Mutta te välttelette heitä, joiden tiedetään olevan nokkelia valehtelijoita ja petkuttajia, 

koska he tulevat petkuttamaan teitä taloudellisesti.”  

” Ja kuitenkin te palvelette häntä, joka opettaa teitä olemaan nokkela valehtelija ja petkuttaja ja 

odotatte tulevanne kohdelluksi reilusti liiketoimienne lopussa hänen kanssaan? Kyllä, te jopa 

luotatte häneen. Toisiin, joilla on valehtelijan maine, te ette luota. Mutta häneen? Te luotatte? 

Minä olen seurannut teidän pahuuden uraanne ja lähettänyt monia kääntämään teidät sivuun 

tavoistanne. Mutta te kieltäydytte, luottaen Valehtelijoiden Valehtelijan lunastavan lupauksensa 

teille.”  

” Te ette näe sitä, näettekö? Teidän aikanne on lähestymässä. Te tulette kuolemaan ja Saatana ei 

tule teitä vastaan kunnian kruunun kanssa. Pikemminkin hän tulee lähettämään rosvojoukon 

raatelemaan teidät, kun hän katselee ja nauraa teidän naiiviudellenne. Mestarivalehtelija vedätti 

teitä koko teidän elämänne ajan – ja te luotitte häneen pikemminkin kuin että olisitte koskaan 

epäilleet, että hän teki lupauksia, jota hän ei voisi pitää. Kaikki valtakunnat, joita te olette nähneet, 

olivat heijastuksia eivätkä tosia. Hänellä ei ole valtakuntaa valmisteltuna teitä varten. Vain tulet, 

jotka Minä olen valmistellut häntä varten – se on hänen valtakuntansa ja se on myös teidän 

arpaosanne.” 

” Minä lähetin tämän lapsen teidän keskellenne, ehkä pelastamaan teidän katkeralta lopultanne, 

mutta te ette kuuntele. Pikemminkin te nauratte. Te olette elävä tragedia ja Minun sydämeni 

murtuu teidän loppunne vuoksi. Ja silti Minulla riittää toivoa. Kyllä, Minulla riittää anteeksiantoa ja 

rakkautta teitä kohtaan. Mutta kuin niin monta muuta kertaa, kun te torjuitte Minut, Minun 

sydämeni on yhä kipeä. Toivo ja armo ovat loppumassa teiltä.” 

 

 



 
77 

 

727. Jeesus sanoo…  

Ylläpitäkää sitä, mikä on oikein & Ottakaa Kantaa puolustamalla TOTUUTTA 

 
YLLÄPITÄKÄÄ SITÄ, MIKÄ ON OIKEIN & OTTAKAA KANTAA PUOLUSTAMALLA TOTUUTTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Elokuuta, 2019.  

( Clare ) Tänä iltana, minä kysyin Herralta… ”Jeesus, mitä Sinulla on sydämelläsi?” 

Jeesus aloitti… ” Teidän kansakuntanne käy läpi taas uuden siirtymisen, jossa rukous on 

välttämätöntä. Kaikki on kasautunut Presidentillenne. Se tarkoittaa, kaikkea paitsi Minua ja niitä, 

jotka tuntevat Minun ääneni. Joka päivä, Minä toivon, että te tuette tätä taakkaa rukouksella. 

Minä olen erityisen pettynyt keskeisiin kirkkoihin, jotka eivät näe pintaa syvemmälle, eivätkä tue 

Minua. He tulevat äänestämään yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä ehdokkaita.”  

” Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat Häneen, mutta fariseusten tähden he eivät 

tunnustaneet, etteivät joutuisi synagoogasta erotetuiksi. Sillä he rakastivat ihmiskunniaa 

enemmän kuin Jumalan kunniaa. Mutta Jeesus huusi ja sanoi: ”Joka uskoo Minuun, se ei usko 

Minuun, vaan Häneen, joka on Minut lähettänyt.” Johanneksen Evankeliumi 12:42-44.  

” Tämä on ongelman juuri; turhamaisuus johtaa epäuskoon. Kun ihminen keskittyy ylistykseen ja 

hyväksyntään, jotka edistävät rahaa ja valtaa,kaikki, mikä on yleistä yksimielisyyttä vastaan – se 

haastaa heidän asemansa. Siksi he menevät virran mukana, yhteisen sävelen mukana.”  

” Clare, Minä en vain täytä ilmaa sanoilla, että sinulla olisi viesti. Minä olen aidosti suruissani 

Minun ihmisteni tietämättömyydestä ja pinnallisuudesta. Minun lampaani kuulevat Minun ääneni, 

siispä kuinka Minä voin hyväksyä heidät Minun omikseni, kun he kieltäytyvät avaamasta korviaan 

niille asioille, jotka aiheuttavat liikehdintää ja kiistaa. Yksinkertaisesti sanottuna, he ovat lukittuja 

jo ennen kuin Minä avaan suuni, koska he elävät vallitsevan tilanteen mukaan ja se tuo heille 

enemmän hyväksyntää, valtaa ja rahaa.”  

” Mutta Minulla on Minun uskolliseni. He kuulevat Minun ääneni ja he toimivat sen mukaan. Ja 

nämä ovat niitä, jotka kääntävät asioiden kulun. Lapset, Minun ei tarvitse kertoa teille, ketä 

äänestää. Minä olen opettanut teitä käyttämään erottelukykyä, erottamaan ihmisen siitä, mitä 

hän on tehnyt. Tutkikaa jokaisen töitä ja punnitkaa niitä Pyhien Kirjoitusten valossa ja sen valossa, 

minkä te tiedätte olevan oikein. Sitten teillä on vastaus.”  

” Onko oikein erottaa elävä lapsi äitinsä kohdusta, ensin irrottamalla hänen raajansa? Jos ihmisellä 

ei ole yhtään kunnioitusta syntymätöntä lasta kohtaan, hänellä i tule olemaan yhtään kunnioitusta 

teitä kohtaan, kun teistä tulee taakka tai kun teidän agendanne on ristiriidassa hänen agendansa 

kanssa. Ja itse asiassa se voidaan helposti todistaa salassa pidetyllä Amerikkalaisten ihmisten 

myrkyttämisillä, jota tehtiin eri operaatioissa, jotka olivat yleisöltä salattuja.”  

” Kukaan ihminen ei ole täydellinen. Mutta jotkut ovat täydellisempiä, vilpittömämpiä, 

kyvykkäämpiä ja rehellisempiä kuin toiset. Jotkut välittävät tästä kansakunnasta. Ja toisilla on 

agendanaan tuhota se, samalla hymyillen ja kertoen yleisölle sen, mitä he haluavat kuulla.”  

” Tämä koko aihe saa Minun Sydämeni kipeäksi! Mutta Minä haluan teidän tietävän, että te voitte 

erottaa, kenet Minä valitsisin tutkimalla heidän elämiensä hedelmiä. Vika, joka löytyy 

ehdokkaasta, joka suojelee elämää, ne ovat vikoja, jotka on tehty avoimesti, kun toiset tekevät 
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samoja asioita selkienne takana. Siispä, te kuulostelette omaa diplomatiaanne, tavallista ihmistä, 

joka tuomitsee sen, mitä toinen ehdokas tekee avoimesti. Kun he tekevät niitä samoja asioita ja 

paljon, paljon pahempaa, selkienne takana.”  

” Kaksivuotias voi erottaa hyvän pahasta, mutta Minun ihmiseni, jotka ovat myyneet itsensä 

järjestelmälle elääkseen varakasta elämää? He eivät saa itseään puolustamaan pahaa vastaan, 

ettei heitä suljettaisi pois niiden sisäpiiristä, ketkä itse asiassa ovat ytimiään myöten pahoja.” 

” Lapset, tämä on traagista. Puolustakaa oikeamielisyyttä ja tuomitkaa paha. He, jotka eivät ole 

Minun puolellani, ovat Minua vastaan. Nouskaa ylös. Ottakaa jalansijanne haltuunne. Rukoilkaa 

haaleiden puolesta, ketkä haluavat tukea vallitsevaa tilannetta ja ketkä eivät ole menneet 

pidemmälle erottelukyvyn käytössä, menestykseen ja vaurauteen liittyvien kiinnikkeiden vuoksi.”  

” Minä rakastan teitä. Minä olen teidän kanssanne. Ja Minä siunaan teidät nyt olemaan loistavia 

Totuuden majakoita tämän kieroutuneen ja pimeän sukupolven keskellä.” 

 

 

728. Jeesus sanoo… Jakolinja Minun Uskollisteni &  

Kadotettujen välillä tulee terävämmäksi ja selvemmäksi 

 
JAKOLINJA MINUN USKOLLISTENI & KADOTETTUJEN VÄLILLÄ TULEE TERÄVÄMMÄKSI JA 

SELVEMMÄKSI  

Jeesuksen sanoja Rukoussoturille, 19. Elokuuta, 2019.  

Herra, me kaikki tunnemme ja katsomme, kun jakaantuminen maailmassa pimeyden valtakunnan 

ja Jumalan Valtakunnan välillä kasvaa leveämmäksi ja selvemmäksi, melkein joka päivä. Me 

rukoilemme, että kun Sinun uskollisesi pitävät silmänsä Sinussa yksinomaan, Sinä tulet 

myöntämään meille voiman jatkaa seisomista Totuuden ja Sinun Valtakuntasi takana, ei väliä mitä 

Maailma tekee. Amen. 

Yksi meidän rukoussotureistamme vastaanotti sanan Herralta vain vähän aikaa sitten…  

Jeesus aloitti… ” Jakolinja Minun uskollisteni ja kadotettujen välillä on kasvamassa terävämmäksi, 

selvemmäksi ja määritellymmäksi. Minun uskolliseni kokoavat kadotettuja sieluja Minulle siviili 

selkkausten ja liikehdinnän keskellä, ottaakseen paikkansa Minun Agendassani, Minun 

Valtakunnassani, Minun Pelastukseen tähtäävässä suunnitelmassani sieluja varten. Tämä on 

seurausta teidän rukouksistanne ja uhrauksistanne, Minun Morsiameni.”  

” Samanlaisella tavalla, Saatana on keräämässä hänelle uskollisia, ottamaan vastuuta hänen 

korkeilla paikoillaan, hänen demoniarmeijassaan, hänen epäjumaliensa joukossa.” 

” Minä haluan teidän kaikkien linnoittavan itsenne. Mitä Minä tarkoitan tällä? Kehukaa ja ylistäkää, 

syvällistä rukoilua ja kohtuullista paastoamista, Pyhin Kirjoitusten ja pyhien kirjojen lukemista. 

Voimistakaa toisianne jakamalla sitä, mitä te olette oppineet Minulta niiden kanssa ympärillänne, 

jotka haluavat ottaa sen vastaan.”  
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” Teistä jokainen on oppinut Minulta; teistä jokaisella on jotakin Minulta kantaaksenne kortenne 

Valtakunnan kekoon. Olkaa varmoja, että jaatte Eläviä Vesiä veljeskuntanne kanssa.”  

” Saatanan palvelijat tekevät yhteistyötä toistensa kanssa pinnallisesti, mutta salaisesti sabotoivat 

toisiaan suuremman aseman vuoksi ja Saatana rohkaisee tätä käytöstä. Älkää antako niin olla 

teidän keskuudessanne. Minun Ihmiseni, Minä en suvaitse tämän kaltaista käytöstä, aikeita tai 

ajatuksia.”  

” Katukaa, te, jotka olette sabotoineet Minun astioitani jaloa käyttöä varten ja toisianne. Katukaa 

ja katsokaa omaa taloanne. Minä tiedän parhaiten, kuinka käsitellä Minun palvelijoitani.”  

” Minun uskolliset Morsiameni eivät sabotoi toisiaan, vaan ylentävät Minun Ruumistani tuoreella 

mannalla Minun kädestäni, hunajalla kalliosta, vesilläkivestä.”  

” Linnoittakaa itsenne, Minun ihmiseni! Vetäytykää epäjumalista, kaikista liiallisista 

päähänpinttymistä, jotka varastavat teidän aikanne Minun kanssani. Televisio, viihteet, 

päivälliskutsut, jäätelöjuhlat. Kesäiset ruoka- ja grillijuhlat. Hylätkää kaikki kohtuuttomat 

mieltymykset. Saatana laskee sen varaan, että te olette varautumattomia, kun hän tekee siirtonsa. 

Hoitakaa asiat viisaasti. Etsikää Minun tahtoani ja totelkaa kaikissa asioissa.”  

” Nyt Minä en puhu, että vähentäisitte merkityksellistä aikaa puolisoittenne, lastenne ja perheen 

kanssa. Minä tiedän mitä he tarvitsevat paremmin kuin te ja Minä tulen tarjoamaan ajan ja 

mahdollisuuden siihen. Älkää vain antako sen saada teitä valtoihinne kokonaan.”  

” Laittakaa Minut ja Minun agendani ensimmäiseksi. Minun uskolliset pappini ja piispani, ottakaa 

paikkanne. Asettakaa kasvonne kuin kivet ja sydämenne etsimään Minua, rukoilemaan ja 

nostamaan ylös Minun Ruumiini esirukouksessa. Minä olen teidän vahva torninne, teidän 

turvapaikkanne kallio. Minä olen kilpi teidän oikeassa kädessänne, teidän sotalippunne ja mahtava 

linnoituksenne. Seuraavat kolme vuotta tulevat olemaan kriittisiä.”  

” Varokaa Erillisyyden Henkeä joukossanne ja sen avustajia… Vihaa, kaunaa, mustasukkaisuutta, 

tyytymättömyyttä, kriittistä henkeä. Kontrolloivaa henkeä, omapäisyyden henkeä, joka juontuu 

ylpeydestä. Uskonnollista henkeä, murtumisen henkeä ja juhlahenkeä.” 

 ” Älkää kiintykö mihinkään omistuksiinne; tukeutukaa ainoastaan Minuun. Minä olen teidän 

kanssanne ja Minä rakastan teitä. Jos te olette heikkoja, huutakaa Minua apuun. Minä kuulen ja 

tulen auttamaan teitä.” 

 

 

729. Herra sanoo…  

Omista Mielipiteistä Irtisanoutuminen on kaikkein vaikein Asia tehdä 

 
OMISTA MIELIPITEISTÄ IRTISANOUTUMINEN ON KAIKKEIN VAIKEIN ASIA TEHDÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Syyskuuta, 2019.  

( Clare ) Herra, pyydän, kerro mitä Sinulla on Sydämelläsi ja mielelläsi. 
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Jeesus aloitti… ”Tulevat vaalit. Sinulle ei ole mikään salaisuus, että vihollinen suunnittelee monia 

keskeytyksiä estääkseen Donaldin uudelleenvalinnan. Muutamina viime viikkoina, te olette tulleet 

hyvin lähelle vakavia asioita – mukaan lukien sodan aloituksen. Se, mitä on tapahtunut, moni on 

tarjonnut rukouksiaan tämän Presidentin puolesta ja Minä olen sallinut tiettyjä epämukavuuksia ja 

sairauksia tapahtumaan ja tekemään asioista vaikeampia teille – niin, että te voisitte tarjota nämä 

paastouhrauksina. Olkaa kärsivällisiä Minun kanssani, rakkaat. Nämä pienet uhraukset ovat 

kääntäneet useiden tilanteiden kulun.”  

” Minä olen kertonut teille aikaisemmin, että Taivaaseennosto ei ole tapahtumassa vähään aikaan 

ja Minä olen vahvistamassa sen. Kuitenkin, pahat ovat taipuneet tekemään vaikeuksia viattomille, 

kuten myös käyttämään tapahtumia sabotoimaan vaaleja.”  

” Se, mitä Minä pyydän teiltä Minun Morsiameni, on että te pysytte uskollisina asemallenne 

elämässä ja pärjäätte vaikeuksienne kanssa hyvin; ettekä salli itseänne suistettavan raiteilta tai 

johdettavan sivuraiteille.” 

 ” Ja Clare, Minun Rakkaani. Minä tiedän, kuinka sinä kärsit sen puolesta, mitä sinä et voi tehdä. 

Kuitenkin, sinä olet vain ihminen. Ja Minun valintani sinulle on, että sinun mielesi on Minussa 

ennen kaikkea. Katraassa ja sitten Turvapaikan tekemisissä. Minä olen lähettänyt sinulle pätevää 

väkeä. Sinä voit päästää siitä irti vähän enemmän joka päivä ja asiat tulevat tehdyiksi sen mukaan, 

mikä on välttämättömintä.” 

” Se, mitä teidän pitää vartioida, ovat hengelliset hyökkäykset, joita tulee joka päivä jokaiselle 

teistä, päivittäin. Paholaiset etsivät aina avointa ovea.”  

” Ylpeys on ovi numero yksi, joka teistä useimmilla on. Omahyväisyyttä vihollinen hyödyntää 

helposti. Lapset, teidän toimeksiantonne numero yksi on rakastaa Minua koko sydämestänne, 

mielellänne, voimallanne ja olemuksellanne. Ja rakastaa veljeänne kuin itseänne. Pyydän, älkää 

antako yhdenkään hetken mennä ohi, jolloin veli tai sisar tarvitsee jotakin ja te ette tee mitään.”  

” Ja kun jonkinlaista korjausta tarvitaan, miettikää kolme kertaa, ennen kuin aukaisette suunne. 

Ajatelkaa… Ovatko he sellaisessa asemassa kuulla tätä? Vai ovatko he lannistettuja? Ajatelkaa… 

Oliko se tahallista? Vai vahinko. Ajatelkaa… Onko todella tarpeellista osoittaa tätä kaikkea? Tämä 

tulee estämään teitä loukkaamasta toista, joka on jo kamppailemassa elämän kanssa sinä päivänä. 

Parempi aina täydentää ja rohkaista toinen toistanne kuin löytää vikaa.”  

” Kuinka kaunista on nähdä teidän kaikkien täyttävän toistenne tarpeet! Minun sydämeni 

riemuitsee rakkaudesta, jota teillä on toinen toisianne kohtaan. Minun täytyy kertoa teille, että 

Saatana on raivoissaan, että te välitätte niin paljon toinen toisistanne! Siispä hän yrittää istuttaa 

salaisia tuomitsemisia toisia vastaan teidän mieliinne ja sydämiinne. Pyydän, älkää antako hänen 

pilata jotakin niin viatonta ja rakastavaa kuin nämä suhteet. Pyydän, älkää riidelkö sivuseikoista, 

asioista, joilla ei ole mitään tekemistä henkilökohtaisen pyhyyden ja veljellisen rakkauden kanssa. 

Olla oikeassa useammin kuin olla väärässä. On parempi jättää asiat, jotka lietsovat ylpeyttä ja 

vihaa, täysin ilman ammuksia. ”  

” Pyydän, tulkaa Äiti Claren luokse, kun teillä on vaikea kysymys, pikemmin kuin että yrittäisitte 

ratkaista sen itse. Tämä saa aikaan kaksi asiaa… Luonteen ja Nöyryyden sielussanne – kuin myös 

hyödyttäen muita ja yhteisöä myöntyen hänen parempaan arvioonsa. Omalle mielipiteellenne 
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väkivallan tekeminen voi olla hyvin vaikea piirre voitettavaksi. Mutta Minä lupaan teille, että te 

tulette pärjäämään paremmin ja saavuttamaan enemmän nöyryydessä, kun te teette niin.”  

” Teidät on kutsuttu yhteen, koska monet teistä ovat tulevaisuuden johtaja ehdokkaita. Mutta 

kuten Äiti on paljastanut teille, hän pitää itseään vain Minun seuraajanani. Hän kaipaa tehdä sitä, 

mitä Minä haluaisin hänen tekevän ja kun te voitte seurata hyvin, te tulette helposti oppimaan 

johtamaan hyvin.”  

” Jokainen teistä, Minun rakkaat, olittepa te maailmassa tai koulussa tai yhteisössä, voi hyötyä 

suuresti oppimalla tekemään toisen tahdon mukaan pikemmin kuin omanne mukaan. Erityisesti, 

kun te tunnistatte, että se henkilö on asetettu paikalleen johtamaan teitä korkeammalle tasolle.” 

” Te voitte myydä kaiken, mitä teillä on, antaa köyhille, jopa tarjota ruumiinne marttyyriydelle. 

Mutta on yksi asia, josta on vaikeampaa irtisanoutua kuin mistään muusta… omista mielipiteistä. 

On parasta, että ne poltetaan veljellisen rakkauden tulissa. Vihollinen kaikkein useimmin käyttää 

mielipidettä aloittaakseen väittelyjä. Sitten seuraa puolien ottaminen ja erillisyys. Pian sen jälkeen 

tulevat inho ja viha ja siihen mennessä Saatana on muodostanut kiilan sielujen väliin, kerran he 

olivat yksi sydän ja yksi sielu.”  

” Olkaa hellästi myötätuntoisia toisianne kohtaan ja hylätkää kaikki tilaisuudet kaunaan ja 

erillisyyteen. Minä pyydän teitä kaikkia olemaan varuillanne, koska vihollinen jatkuvasti asettaa 

teitä vastakkain. Useimmin, te näette sen tulevaksi. Mutta joskus te ette näe ja se on kaikki, mitä 

tarvitaan lyödä kiilaa väliin. Teillä kaikilla on erilaiset taustat, joten on paljon tilaa monimuotoiselle 

ajattelulle.”  

” Mutta jos te asutte Minun Sydämessäni, kuunnellen Minun sydämenlyöntejäni, te huomaatte, 

että ei ole kiistelyjä – vain veljellistä rakkautta. Kuten Minä sanoin, Saatana vihaa teidän 

huolenpitoanne ja rakkauttanne toinen toistanne kohtaan, siispä hän tulee yllyttämään teitä, 

kunnes hän löytää tavan asettaa teidät veljeänne tai sisartanne – tai jopa Clarea vastaan.” 

” Jos te olette hyvin nöyriä, teitä tullaan nopeasti varoittamaan vihollisen taktiikoista asettaa 

teidät toinen toistanne vastaan ja juoksemaan sitä pakoon kuin kuolettavaa kaasua. Jos te olette 

ylpeitä, te loukkaannutte herkästi ja puolustatte itseänne, kunnes te olette saaneet voiton 

vastustajastanne. Nämä ovat vaihtoehdot, joita todellisella Sydänasukkaalla on. Saanko Minä 

sanoa, Minun Sydämessäni, ei ole vastustajia. Minun Sydämeni ulkopuolella vastustajia on joka 

paikassa.” 

” Mutta, kun te asutte Minun Sydämessäni, asiat, jotka merkitsevät Minulle eniten, tulevat 

askarruttamaan teidän omaatuntoanne. Ja te tulette vieroksumaan vastustuksen henkeä ja 

omahyväisyyttä, joka yllyttää inhoa ja vihaa. Minun Siunattuni, kulkekaa rakkaudessa ja hylätkää 

itsekeskeisyys. Sillä tästä Minä tulen palkitsemaan teidät suuresti, koska Minä etsin maailmasta 

sellaisia sydämiä asuttavikseni.”  

” Minä siunaan teidät nyt Minun Rauhallani. Kulkekaa näissä Rauhan sandaaleissa ja Minä tulen 

päästämään teidät vihollisen ansalangoista. Minä kaipaan, että te olette Minun kanssani. Pitäkää 

vartiota ja pysykää valmistautuneina.” 
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730. Jeesus sanoo… Minä toivon teidän valmistautuvan Kuolemaanne varten! 

Rukoilkaa näitä Tapahtumia vastaan 

 
VALMISTAUTUKAA KUOLEMAANNE VARTEN & RUKOILKAA SUUNNITELTUJA TAPAHTUMIA 

VASTAAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Syyskuuta, 2019. 

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, kun valmistelet meidän sydämiämme. Pyydän, myönnä meille 

tarvittavat armot rukoilla, että nämä asiat eivät tapahtuisi… Amen.  

Jeesus aloitti… ” Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani. Minä toivon, että kukaan ei kuolisi 

synneissään ja siitä syystä Minä pyydän teitä valmistautumaan kuolemaanne varten. Mitä Minä 

tarkoitan tällä? Minä haluan, että te teette elämän arvion ja kirjoitatte ylös kaikki synnit, mitä te 

olette unohtaneet ja ette ole katuneet. Minä haluan, että te teette rauhan perheittenne kanssa. 

Tämä on niin hyvin tärkeää teille henkilökohtaisesti ja sille, mitä tulee tapahtumaan välittömästi 

teidän kuolemanne jälkeen.”  

” Ja kuinka he tulevat elämään loput vuotensa. Minä en toivo jätettävän avoimia ovia 

katkeruudelle, närkästykselle, avoimille haavoille, väärälle syyllisyydelle ja kaikille muille asioille, 

joita vihollinen käyttää saadakseen teitä nielaisemaan koukun ja kelatakseen teidät itselleen. Jos 

teillä on erimielisyyksiä kenenkään kanssa, pyydän, menkää ja tehkää rauha heidän kanssaan 

teidän molempien vuoksi.”  

” Kun te jätätte oven avoimeksi kivuliaasta tapahtumasta, te jätätte sen ihmisen tutkittavaksi, 

seulottavaksi ja väärän syyllisyydentunnon kiusaamaksi tai jopa oikean syyllisyydentunnon, heidän 

loppuvuosikseen. Älkää salliko tätä kenenkään kanssa. Pikemminkin, saattakaa asiat loppuun. On 

heitä, joita nämä asiat eivät tule koskemaan, jos niiden sallitaan tapahtuvan, mutta on monia, joita 

ne koskevat.” 

” Minä pyydän teiltä kahta asiaa… Elämänkatsaus anteeksipyyntöineen ja anteeksiantoineen ja 

harras rukous, että näitä asioita ei tulla sallimaan. On silti monia, erityisesti esikaupunkialueilla, 

jotka eivät ole vastanneet Minun vetoomuksiini elää pyhää elämää. He ovat kääntäneet kuuron 

korvan ja jatkaneet tavoillaan, ottamatta koskaan selvää Presidentistään, vaan ovat tuominneet 

hänet avoimuudestaan.”  

 ”Kyllä, muut tekevät näitä asioita teidän selkienne takana - he, joita te äänestätte. He murhaavat, 

he varastavat ja he nauravat teille pilkallisesti – koska te ette tutki syvemmälle kuin heidän 

tapaansa puhua. Ja siispä, he ovat vedättäneet teitä hyvin menestyksekkäästi.” 

” Presidentti Trump ei ole edes unelmoinut tällaisista asioista, joita nämä miehet ja naiset tekevät 

viihteekseen, kiduttaen ja tappaen pieniä lapsia. Kuitenkin hän on tyly ja avoin. Jota ei voida ottaa 

kevyesti. Kyllä, hän on töykeä ja karkea, mutta ei lähellekään sellainen, mitä muut ovat 

harjoittaneet vuosikymmeniä; siepaten, kiduttaen ja tappaen lapsia niin lukuisasti, että niitä ei 

enää voida laskea.”  

” Jos tätä tapausta ei pysäytetä rukouksillanne, tämä ryhmä tulee kärsimään eniten. Minä kutsun 

teitä, Minun esirukoilijoitteni armeijaa rukoilemaan, että tämä tapahtuma estetään. Rukoilkaa, 
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että Minun Isäni nostaa Hänen Kätensä ja pysäyttää sen, mikä tulisi olemaan mitä raain 

päällekarkaus hyökkäys Amerikan maaperällä.”  

” On toivoa, jos te tulette rukoilemaan. Ja on myös toivoa, jos te kadutte elämienne syntejä ja 

kadutte tämän maan puolesta.” 

 

 

731. Jeesus selittää… Väärät Syyllisyyden Tunteet,  

Demonien Taktiikka teidän halvaannuttamiseksenne 

 
VÄÄRÄT SYYLLISYYDEN TUNTEET… DEMONIEN TAKTIIKKA TEIDÄN HALVAANNUTTAMISEKSENNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Lokakuuta, 2019. 

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, että paljastat vielä yhden vihollisen taktiikan, jolla meiltä 

revitään ilomme ja kykymme tehdä työtä Sinun kanssasi ja Sinulle.  

Herra, mitä Sinä haluaisit sanoa meille tänään? 

Jeesus aloitti… ” Minä pidin siitä hyvin paljon, mitä sinä olit pohtimassa aikaisemmin. Siispä 

pyydän. Jaa se ja jälkeenpäin Minä tulen puhumaan kanssasi…”  

( Clare ) No niin, minä kamppailin tänään. Epämääräisen harmauden tunteen kanssa. Tai 

surullisuuden. Tai… Syyllisyyden. Jonkin. Todella kamppailin ja tunsin itseni eristäytyneeksi. Minä 

haluan aina tuntea olevani lähellä Herraa, tai ainakin tuntea, että olen puhdas Jumalani edessä, 

ennen kuin teen mitään. Ja kun minulla on se tunne, se vain… on mahdotonta. 

Olen jahdannut häntääni koko päivän, enkä selkeästi nähnyt, mitä oli meneillään, ennen kuin sain 

Rhema-viestin Pyhän Teresan kirjasta… ”Aamut Pyhän Teresan kanssa”(=Morningswith ST. 

Therese). Aukaisin sivun 98 ja se koski sisarta, joka kieppui pakonomaisen itsetutkiskelun 

silmukassa, joka sai hänet halvaantuneeksi ja kykenemättömäksi tekemään mitään tai edes 

katsomaan oman itsensä ulkopuolelle. 

Rakkaat, tämä on yksi Saatanan juonista, joita hän käyttää niihin, jotka elävät miellyttääkseen 

Jumalaa. Hän hyökkää heitä kohtaan Tunnontuskien tapauksella, jossa he jatkuvasti 

kyseenalaistavat asemaansa Jeesuksen kanssa. He etsivät, etsivät, etsivät, että mikä on vialla 

heissä ja heidän suhteessaan Jumalaan. Ja miksi Hän vaikuttaa niin etäiseltä? 

No niin, minun täytyy kertoa teille. Se ei ole ”he”, se on MINÄ. Minä etsin, etsin, etsin, että mikä 

on vialla! Tämä pyörä jatkaa kieppumistaan ympäri ja ympäri, aivan silloin, kun minun tietokoneeni 

jäätyy ja saan vain kieppuvaa sateenkaarta. On mahdotonta irtautua tällaisesta tapauksesta ilman 

apua. 

Jotkut ihmiset elävät väärän syyllisyyden pilven alla, jatkuvasti tutkien jokaista pientä asiaa ja 

katsoen menneisiin synteihin. Ja heille siitä tulee elämäntyyli. He heräävät siihen joka aamu. 

Kuulostaako tutulle?? Minä tunnustan, minä olen ollut siinä pisteessä.  

Jos vihollinen ei voi saada meitä piiloutumaan Jumalalta, tekemällä syntiä, kunnes sielumme 

kuolevat, hän yrittää halvaannuttaa meidät väärällä syyllisyyden tunnolla, syyttämisellä ja sillä, 
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että tunnemme olevamme eri aallonpituudella Jeesuksen kanssa. Ja juuri sen kanssa minä olen 

taistellut tänään. 

Tämä on todellinen kärsimys, rakkaat. Olen varma, että monet ovat joutuneet tämän petoksen 

saaliiksi. Minä saan tunteen, että minulla ei ole kaikki oikein Jumalan kanssa, kuitenkaan minä en 

löydä mitään omasta tunnostani syyttämässä minua. Silti minä kuljen ympäri ja ympäri etsimässä 

jotakin, mitä tahansa, mitä katua. 

Jotkut kutsuvat sitä tunnontuskissa olemiseksi ja se on yleistä niille, jotka lankeavat tähän 

pakkomielteeseen olla Jumalaa miellyttävä 24/7, vuorokauden ympäri. Minä en sano, että älkää 

olko huolissanne, että miellytättekö Herraa 24/7. Kyllä! Olkaa Herraa miellyttäviä! Ehdottomasti. 

Mutta te voitte joutua pakkomielteeseen, joka saa teidät juuttumaan ja jäätymään aikaan ja te 

ette voi päästä siitä pois.  

Vihollisen strategia estääkseen meitä harjoittamasta palvelutointa muiden hyväksi, ajatellen 

Jumalaa, palvellen Häntä. Se on taktiikka meidän halvaannuttamiseksemme ja estääkseen meitä 

tekemästä mitään hyvää. Kuinka monta kertaa me olemme kuulleet vanhan sanonnan siitä, että 

jos me olemme masentuneita, meidän pitäisi tulla kuorestamme ja alkaa tekemään asioita muiden 

hyväksi? Tietenkin!  

Se on täsmälleen se, mitä me emme halua tehdä, kun me tunnemme itsemme epävarmoiksi 

suhteessa Herraan. Mutta joskus meidän täytyy vain pakottaa itsemme, koska se, mitä me 

ajattelemme, ei ole Pyhän Hengen tuomiota, vaan demoneilta tulevaa väärää 

syyllisyydentunnetta. He kulkevat valehtelemassa ja syyttämässä veljiä ja sisaria ja jos me emme 

saa kiinni siitä, mistä nämä tunteet tulevat, me voimme juuttua kuoppaan, joka ei koskaan näytä 

loppuvan. 

Siispä, kuinka me pääsemme pois tästä? Tottelevaisuudella. Tehkäämme seuraava asia, jonka 

Herra on asettanut eteemme. Jatkakaamme siitä, mihin jäimme, kun tämä väärän 

syyllisyydentunnon pilvi iski meihin. Sivuuttakaamme se ja jatkakaamme eteenpäin. 

Täyttäkäämme osaksemme tulleet velvollisuudet. Me tulemme pian tuntemaan olomme paljon 

paremmaksi. Ja taaksepäin katsoessamme, me tulemme ihmettelemään, miksi me viivyttelimme, 

jahkailimme ja odotimme tehdä sitä, mikä oli annettu meille. 

Herra, onko jo Sinun vuorosi?  

( Jeesus ) ” Kyllä, Rakkaani, on Minun vuoroni. Sinä todella osuit naulan kantaan. Tämän vihollisen 

taktiikan tarkoitus on halvaannuttaa palvelutoimi. Se sattuu usein kriittisenä aikana, kun Minä 

tarvitsen sinua – ja se kääntää sinun huomiosi sisäänpäin, kun sinun pitäisi olla iloisesti tekemässä 

sitä, mitä Minä olen antanut sinulle tehtäväksi. Ja tottelevaisuus on siihen vastaus.”  

” Jos ei mitään muuta, tottelevaisuutta hetken sakramentille, joka johdattaa sinut pois tästä 

hämmennyksen sokkelosta.”  

” Kun Minun Henkeni tuomitsee sinut synnistä, sinä tiedät sen. Sinä tunnet sen syvästi ja sinä 

tunnet myös katumusta. Ei ole epäilystäkään siitä, että sinä teit jotakin, mikä ei miellyttänyt Minua 

ja sinä tunnet aitoa surua siitä.” 

” Kun vihollinen saa aikaan tunnontuskia, sinä et vain huomaa, mistä se johtuu, mutta jokin tuntuu 

olevan poissa paikoiltaan. Siksi sinun tulisi tarkistaa Minulta, ennen kuin teet tai ostat mitään, niin 
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että sitä ei voida käyttää sinua vastaan myöhemmin, aiheuttaen epäilyksiä, että oliko se 

ensinnäkään Minun tahtoni.” 

” Minun rakkaat, Minä toivon, että te olisitte täynnä iloa, kun te työskentelette Minulle. Minun 

Henkeni työskentelemisen hedelmiä teidän elämissänne ovat oikeamielisyys, rauha ja ilo.” 

” Vihollinen etsii kuinka varastaa teidän ilonne. Onko teille koskaan käynyt niin, että teillä on ollut 

ihana, palkitseva päivä Minussa tai Minun töissäni – ja joku tulee sisään päivän lopussa ja antaa 

iskun vyön alle? He sanovat jotakin, mitä heidän ei koskaan olisi pitänyt sanoa tai he tuovat 

huonoja uutisia?”  

” Katsokaahan, Saatana ei voi sietää nähdä teitä onnellisina. Hän katuu sitä tilaa, josta hän kerran 

nautti Taivaassa ja hän on päättänyt tuhota jokaisen, joka muistuttaa häntä siitä, mitä hän 

menetti. Tämä on yksi syy, miksi hän hyökkää muusikkoja kohtaan niin rajusti, ottamatta 

huomioon sitä, että Taivaassa hän johti ylistystä. Nyt hän on päättänyt, että musiikkia tullaan 

käyttämään tuhoamaan elämää, lannistamaan, rikkomaan avioliittoja ja johdattamaan ihmisiä 

itsemurhaan.” 

” Minä haluan sinun ymmärtävän, että kun sinä olet iloinen ja rauhallinen, hänen demoninsa 

ottavat asiakseen sammuttamaan hengen ja varastamaan ilonne. Siksi, kun te tunnette tämän 

epämääräisen alakuloisuuden pilven leijailevan tai peittävän teidät, teidän tulisi tietää, että tämä 

on hengellinen hyökkäys, jolla varastetaan teidän ilonne ja tuottavuutenne.” 

” Tämä on vielä yksi syy, miksi Minä komennan teitä riemuitsemaan Minussa aina ja jälleen Minä 

sanon – riemuitkaa! Demonit eivät voi sietää aidon ylistyksen ja kiitoksen ääniä ja tämä toimi 

itsessään tulee lähettämään heidät tiehensä. Mutta te ette saa antaa periksi, ettekä sallia itsenne 

antavan periksi lannistumisen tunteelle. Kutsukaa Minua sillä hetkellä ja Minä tulen auttamaan 

teitä.” 

” Pysykää lujina, Minun rakkaat! Ylistäkää hengessä ja Totuudessa ja suhtautukaa varauksella 

tuomitsemisen pilveen, joka yhtäkkiä saa teidät valtaanne ja vaimentaa kaiken ympärillänne. 

Teidän täytyy hartaasti julistaa, että te ette tule kumartamaan sellaiselle hengelle ja vakuutatte, 

että teidän täysi tarkoituksenne on, että nämä demonit lähtevät, Minun Nimessäni ja ottavat 

pilvensä mukaansa.”  

” Minä olen teidän kanssanne tässä. Teidän täytyy vain kutsua Minua sillä hetkellä ja olla 

antamatta periksi. Ja Minä tulen päästämään teidät pahasta.” 

 

 

732. Jeesus sanoo… Minä haluan puhua Niille, jotka ovat harkitsemassa Aborttia 

 
MINÄ HALUAN PUHUA NIILLE, JOTKA OVAT HARKITSEMASSA ABORTTIA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Lokakuuta, 2019. 

Jeesus aloitti… ”Minä olen sanonut sen aikaisemmin ja se kestää toistamisen: teidän lapsenne on 

korvaamaton lahja, jonka Minä olen täysin valmistautunut varustamaan. Teiltä ei tule puuttumaan 

mitään. Se, mitä Minä olen antanut teille, sen Minä olen hyvin kykenevä ylläpitämään. Älkää 
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kuulostelko ääniä, jotka kertovat teille, kuinka paljon teidän lapsenne kasvattaminen tulee 

maksamaan teille. Joka päivä Minä tulen tarjoamaan sekä fyysiset, tunnetason ja henkiset tarpeet 

molemmille. Vaalikaa vain tätä ihmisolentoa, jolla on DNA, joka voi muuttaa maailmanne 

merkittävästi parempaan. Se, mitä on annettu, on korvaamatonta ja tulee tuomaan teille lisää iloa, 

viisautta ja rikkauksia, kuin mitä te ikinä olisitte voineet ansaita omillanne.”  

”On olemassa sukupolvi, joka on tulossa vanhoiksi, he ovat lapsettomia, koska he olivat itsekkäitä 

ja halusivat vapautta tehdä omia valintoja ja elää omalla tavallaan ilman velvollisuuksia. He ovat 

säälittävä joukko, joilla ei ole ketään, jonka kanssa jakaa myöhempiä vuosiaan. Yksinäisinä, 

lapsettomina ja katsoen elämiään taaksepäin, he näkevät tyhjyyden, mitä ovat eläneet.”  

”Kun muut olivat epäitsekkäitä ja kasvattivat lapsensa ja saivat lapsenlapsia tuomaan heille tukea 

ja lohtua myöhempinä vuosinaan.  

”Lapset, jos te olette harkitsemassa aborttia, te olette harkitsemassa kuolemaa omalle lihallenne 

ja verellenne.Kuolemaa lapsellenne ja kuolemaa sielullenne – sillä tappaminen on kuolettava synti 

sielunne kuolemaan asti. Jos te olette harkitsemassa tämän raskauden keskeyttämistä tappamalla 

tämän lapsen, te olette tekemäisillänne huonoimman päätöksen tulevaisuuttanne koskien, minkä 

te koskaan voisitte tehdä.”  

”Se, mitä lapsessa on, on vertaansa vailla ja lahja, joka tulee seuraamaan teitä myöhempinä 

vuosinanne, tuoden teille sanomatonta täyttymystä ja iloa. Te uhrasitte heidän puolestaan, kun te 

olitte nuorempia. Ja tuloksena, he tulevat uhraamaan teidän puolestanne, kun te vanhenette.” 

”Jos te kutsutte itseänne Minun Nimelläni… Kristitty. Ja te tapatte tämän lapsen, te olette aika 

paljon erehtyneet, kenelle te kuulutte. Te ette ole antaneet elämäänne Minulle. Te olette 

antaneet sen maailmalle ja Saatanan agendalle. Nolostuminen, köyhyys, vapauden puute, uranne 

keskeyttäminen… mikään näistä asioista ei ole oikeutus murhaan.”  

”Kadu näitä ajatuksia, Minun Lapseni. Kadu ja puolusta tämän syntymättömän pienen elämää.”  

”Niille, jotka ovat valinneet käsitellä nöyryytyksen, epämukavuuden, lisääntyneet kulut ja kaikki 

asiat, jotka vauvan mukana tulevat – Minä kerron teille totuuden. Tänä päivänä te olette valinneet 

Elämän ja Minä seison teidän kanssanne. Minä tulen tarjoamaan kaiken, mitä te tarvitsette. Minä 

tulen olemaan teidän lohtunne ja teidän vahva torninne. Minä tulen poimimaan pois elämästänne 

ihmiset, jotka ovat epäsopivia teille. Minä tulen tuomaan teille hyvän aviomiehen. Minä tulen 

huolehtimaan jokaisesta materiaalisesta tarpeestanne. Tämän ja niin paljon enemmän Minä tulen 

antamaan teille.” 

”Ymmärtäkää, että tämä lapsi, jota te kannatte, on hyvin ainutlaatuinen, yksi laatuaan, syntynyt 

tähän historian aikaan. Tämä lapsi tulee olemaan osa Jäännöstä, joka tulee rakentamaan 

maailman uudelleen, kun Minä palaan takaisin. Tällä lapsella on lahjoja, jotka käsittävät paljon 

enemmän kuin, mitä sitä aikaisemmilla sukupolvilla oli. Hengellisiä lahjoja, jotka Minä olen 

tarkoituksella kirjoittanut sen DNA:han.”  

”Se, mikä teillä on, on upea lahja, ei vain uusi suu ruokittavana. Nämä lapset tulevat tuomaan 

rauhaa ja oikeudenmukaisuutta maailmaan, enemmän kuin mikään muu sukupolvi on tuonut.Siksi 

Saatana taistelee tappaakseen heidät. Hän pelkää sitä, mikä teidän kohdussanne on – ja hänellä on 

hyvä syy siihen. Tämä lapsi on voideltu hedelmöityksestään lähtien. Tämä lapsi on teidän 

pelastuksenne. Ei se pelastus, jonka Minä olen teille voittanut, vaan pelastus viettää iloista ja 
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toiveet täyttävää elämää, koska päätökset, joita te tulette tekemään, tulevat olemaan viisaampia 

ja tulevat tuomaan enemmän hedelmää pidemmällä tähtäimellä, kuin mitä tämän lapsen 

murhaaminen toisi.” 

”Tarrautukaa niihin kiinni. Tarrautukaa lapseenne. Suojelkaa sitä ja sulkekaa valehtelevat kielet, 

jotka yrittävät vietellä teitä murhaan. Tulkaa Minun luokseni. Rukoilkaa viisautta ja Minä tulen 

olemaan isä tälle lapselle.”  

”Minä rakastan teitä. Minä annan anteeksi teille tämän syntymättömän kuoleman harkitsemisen 

ja Minä olen aivan sitoutunut kaikilla Taivaan voimavaroilla varustamaan teidät molemmat. Minä 

olen teidän Jumalanne, teidän rakastajanne, teidän ystävänne – ja isä, jota te tarvitsette 

kasvattamaan tämän lapsen. Enkelit ympäröivät teidät suojellakseen teitä ja pitämään teidät 

molemmat poissa vahingoista.”  

”Olkaa rauhassa. TE olette tehneet oikean päätöksen.” 

 

 

733. Jeesus sanoo… Etsikää aina Minun mielipidettäni,  

missä asua & Rukoilkaa Tragedioita vastaan 

 
ETSIKÄÄ AINA MINUN MIELIPIDETTÄNI MISSÄ ASUA & RUKOILKAA TRAGEDIOITA VASTAAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Lokakuuta, 2019. 

Jeesus aloitti, ”Minun Rakkaat, Minun Morsiameni, etsikää aina Minun mielipidettäni missä asua. 

Se on yksi kaikkein tärkeimmistä päätöksistä, mitä te koskaan tulette tekemään. Jos te valitsette 

tyydyttää lihanne, se on typeryyttä ja ei tule johtamaan syvempään kulkuun Minun kanssani. Minä 

haluan lähettää teidät, minne teidän tarvitsee mennä kasvaaksenne ja palvellaksenne muita. 

Harvoin se sattuu yhteen teidän ihanne ilmastonne kanssa. Itse asiassa, kun te ryhdytte 

palvelemaan Minua, valmistelkaa itsenne koettelemuksia varten, koska Minä tulen siedättämään 

teidät teidän mieltymyksillenne. Minä tulen lähettämään teidät paikkaan pahimpaan aikaan 

vuodesta – koska tämä ei ole loma, vaan sotatoimialue.” 

”Minä tarvitsen kahta asiaa, kun Minä teen tämän. Ensimmäiseksi: Minun pitää opettaa teille 

asiat, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä teille. Ja asiat, joita te voitte oppia vain siellä, minne Minä 

teidät lähetän. Ja toiseksi: teitä tarvitaan siellä, minne Minä teidät lähetän. Siellä on aina sieluja, 

joita teidän tulee koskettaa. Pyydän, älkää valittako, kun Minä lähetän teidät Alaskaan talvella tai 

Amazonille kesällä. Totta kai se on äärimmäistä. Mutta Minä käytän sitä esimerkkinä, 

valmistellakseni sydämiänne olemaan tottelevaisia.”  

”Mitä harvempia kiintymyksen kohteita teillä on mihinkään maalliseen asiaan, mukaan lukien sen 

missä te asutte, sen vapaampia te tulette olemaan palvelemaan ilman häiriötekijöitä. Joskus Minä 

valitsen ihanteellisen ympäristön sekä teidän lihallenne ja sydämellenne. Riemuitkaa, kun se 

tapahtuu, mutta älkää kiintykö liikaa, koska Minä saatan siirtää teidät eteenpäin.”  

”Kaikessa, mihin te ryhdytte, on oppiläksyjen kerroksia, lahjojen ja ystävien kerroksia, 

mahdollisuuksien kerroksia. Juuri nyt, Äiti Clarella on mahdollisuus taistella pimeyttä vastaan 
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sijoituspaikassaan. Hänen vihollisensa tekevät muistiinpanoja, missä hän saattaisi olla kaikkein 

haavoittuvaisin. Tämä on hyvä asia, koska sitten Minä käytän heidän hyökkäyksiään tekemään 

hänet vahvemmaksi siinä, missä hän oli heikko.”  

”Sillä katsokaahan, kaikki asiat palvelevat Minun tarkoitusperiäni. Vihollinen kuvittelee eri tavalla, 

mutta he eivät voi nähdä, eivätkä ymmärtää koko kuvaa. Siispä, he eivät oivalla, että Minä käytän 

heitä rakentamaan Minun Valtakuntaani aina vain laajenevilla voiman sykleillä.”  

( Clare ) Minä oivalsin, vau. He eivät ollenkaan ymmärtäneet, mitä Sinun kuolemasi merkitsisi! 

Muuten he eivät koskaan olisi tappaneet Sinua. Se on ihmeellistä! Kerta kaikkiaan ihmeellistä. 

Herra tiesi, kuinka Hän tulisi käyttämään koko Hänen Kärsimyksensä tapahtumien kulkua. Minä 

kysyin Herralta… Herra, pyydän, kerro minulle. Jotkut täällä meillä puhuvat tulevista suurista 

koettelemuksista jne. jne. Tiedäthän Sinä, tavallinen puhe pahoista asioista, joita tulee 

tapahtumaan maailman muutoksien jälkeen. Onko tämä jotakin, mistä minun pitää olla huolissani? 

Koska minä en ole kuullut mitään Sinulta tästä asiasta vähään aikaan.  

( Jeesus ) ”Clare, rakkain. Monia rukouksia on menossa ylös, koska Minun ihmiseni ovat heränneet 

syvästä torkkumisesta. Niin monia lisää, jotka nyt ymmärtävät totuuden hallinnostaan ja he ovat 

liittäneet kätensä yhteen ja voimansa yhteen pannakseen toimeen muutoksia. Minä olen niin 

mielissäni tästä kasvavasta tietoisuudesta ja toimintasuunnitelmasta.”  

”Kyllä, on vaaroja, mutta niin paljolta on vältytty. On niin kuin on aina ollut: enemmän 

maailmanlopun puhetta, joka päivä. Enemmän Varautujia, jotka ostavat varusteita joka päivä, 

väistämättömään varautumassa. Joka päivä.”  

”Mutta Minä haluan, että sinä pysyt Minun kanssani Vihki Kamarissa, etkä nautiskele tai 

huolestuta itseäsi juorumyllyillä.”  

”Minun rukoussoturini, jotka ovat uskollisia, he ovat heränneet vastaamaan tarpeisiin. Mutta 

enimmäkseen Minä haluan teidän kaikkien tulevan niin paljon lähemmäksi Minua, koska kun te 

hengitätte sen Hengen ilmaa, jota Minä hengitän, te soljutte sisään ja ulos Minun rukous 

tarpeitteni kanssa. Sydämenne, jotka ovat yhdistyneinä Minun sydämeeni, tuntevat kivun ja 

rukoukset. Minä rukoilen teidän kauttanne, jopa ymmärryksenne kautta. Jopa kuten tänään Minä 

tein, kun sinä rukoilit lasten puolesta, jotka oli kidnapattu Saatanallista Rituaali Hyväksikäyttöä 

varten.” 

”Kun on vakava aihe huolestua, Minä saatan sen sinun tietoosi. Mutta siihen asti, ole Minun 

Henkeni johdatettavana rukoillaksesi sopusoinnussa sen kanssa, mitä Minun Sydämeni tuntee. Ja 

aina, aina, rukoile Presidenttinne puolesta.”  

( Clare ) Jeesus, pitääkö meidän varautua johonkin?  

( Jeesus ) ”Valmistele sydämesi olemaan lähempänä Minun Sydäntäni, enemmän samassa 

tahdissa. Tämä on ainoa valmistelu, mitä sinä tarvitset. On niin monia huhuja hengessä ja 

maailmassa, mutta kunnes sinä erityisesti kuulet Minusta, jatka sydämesi tuomista syvempään 

yhteyteen Minun Sydämeni kanssa. Kadu niitä asioita, joita Minä tuon sinun mieleesi, kadu 

kansakuntasi puolesta. Jatka paastosi ja itsekieltämisen lisäämistä ja etsi vain Minun kasvojani ja 

elä. Älä juutu loputtomiin huhuihin. Mieluummin, juutu Minuun, ja sinä tulet tietämään, mikä 

sinun on tärkeää tietää.”  
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”Minun ihmiseni, jatkakaa tragedioita vastaan rukoilemista. Älkää odottako sitä. Mieluummin, 

odottakaa Armoa. Rukoilkaa Armoa ja olkaa vapaat nauttimaan Minusta syvenevissä 

rukoushetkissänne. Minä rakastan teitä. Minä olen teidän kanssanne. Ja Minä kaipaan pidellä teitä 

lähellä Minun Sydäntäni.” 

 

 

734. Jeesus puhuu Testauskentästä Jumalan Armeijalle 

Yhteisöstä, Harjoittelusta & Pyhyydestä 

 
TESTAUSKENTTÄ JUMALAN ARMEIJALLE, YHTEISÖ, HARJOITTELU & PYHYYS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Lokakuuta, 2019. 

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, että selvennät mitä Sinun kutsusi pyhyyteen edellyttää. Näinä 

aikoina niin monet etsivät muodostaakseen pyhiä ystävyyssuhteita ja yhteisöjä ja meidän 

sydämemme voidaan helposti johtaa harhaan,romantisoimalla pukuun tai kaapuun pukeutumista 

taiYhteisön osana olemista. 

Mutta, kun näkee tämän kutsumuksen syvyyden ja jopa soveltaa sitä jokapäiväiseen elämään, kun 

vielä elää maallisessa maailmassa, se on suuri aarre. Koska se on totta; kuka tahansa voi elää tätä 

elämää siellä, missä on. Tämän kutsumuksen ytimen ymmärtäminen on avainasia. Minä rukoilen 

heidän puolestaan, jotka kaipaavat pyhiä ystävyyssuhteita, että he viimein tulevat löytämään sen, 

mitä ovat etsimässä… Amen.  

Ja minun täytyy lisätä tämä… on todella vaikeaa elää ympäristössä, missä ihmiset ovat vihamielisiä 

uskostasi. Se on NIIN vaikeata! Minä tiedän. Olen elänyt niin vuosia. 

Jeesus aloitti… ”Minun kovasti Rakastetut, Yhteisö ei ole sitä, mitä monet ihmiset ajattelevat, 

toisin sanoen paikka, missä teidän tarpeenne kohtaavat ja missä on seuraa. Yhteisöllä täytyy olla 

ytimessään Minun tarkoitusperäni jokaiselle teistä. Niin monet ovat ottaneet tehtäväkseen 

Yhteisön rakentamisen ilman oikeaa johtamista tai valtuutusta ja kaikista vääristä syistä. Näissä 

tapauksissa, Yhteisöstä tulee entiteetti, jota kunnioitetaan, ei Minua.” 

”Rakennuksia, tonttia, omistuksia, varusteita nähdään jonakin, mikä on menestyksekästä ja mitä 

ihailla. Ei! Ei koskaan! Ne asiat ovat siellä vain, että niitä käytettäisiin Minun palveluksessani. Minä 

olen teidän kaikkenne; kaikki loppu on vain roskaa.”  

”Kun ihmiset alkavat ihailla tai ylistää Yhteisön perustajaa, he vaarantavat Evankeliumit, keksivät 

tekosyitä sen henkilön huonolle käytökselle. Sitten Yhteisöstä tulee epäjumalanpalvontaa. 

Johtajille pätevät samat normit kuin kenelle tahansa seuraajalle ja totta puhuen, te kaikki 

seuraatte Minua. Te voitte tuntea sen, kun te olette Minun tahdossani. Te tulette tuntemaan 

syvän rauhan ja varmuuden, että mitä hyvänsä tapahtuu, se kaikki on teidän pyhityksenne 

suunnitelmassa.” 

”Kaikilla on jotakin annettavaa. Mutta niin moni ei vielä tiedä, mikä se on. Siispä, tulee olemaan 

koettelemuksen ja virheen ajanjaksoja. Ja Äiti Claren huomio on teidän valmistelemisessanne 

menemään ulos maailmaan levittämään hyviä uutisia.”  
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”Kuitenkin tulee olemaan joitakin elämänikäisiä jäseniä, jotka Minä olen valinnut johtamaan ja 

muotoilemaan sieluja. Jokainen henkilö on yhtälailla tärkeä, vasaraa heiluttavasta rukoilevaan; ja 

Minulta viestejä vastaanottavaan. Jokainen teistä on ostettu Minun verelläni. Siksi teillä kaikilla on 

sama hintalappu.” 

”Minä olen täällä ohjaamassa niitä, jotka on valmisteltu palvelutoimeen, niin että heidät voidaan 

synnyttää lahjoihinsa. Ei väliä, kuinka kätkettyjä ne saattavatkaan olla, ne lahjat tulevat 

ilmenemään tässä ympäristössä ja niitä tukevat he, jotka palvelevat.”  

”Äiti Clare on vain palvelija, kuitenkin Minä olen valinnut hänet hänen monien heikkouksiensa 

vuoksi. Monet tulevat ohittamaan hänet pyhyydessä, mutta hän ei tule mustasukkaiseksi tai 

käsittele heitä salakähmäisesti. Pikemminkin hän tulee auttamaan Minua kasvattamaan heitä 

heidän kutsumuksiinsa.” 

”Täällä on tilaa kaikkien lahjoille. Minä tarvitsen teidän kaikkien lahjojanne ja hengellistä 

mustasukkaisuutta tullaan työstämään, kunnes te olette vapaat siitä. Kysykää Äiti Clarelta… Hän 

voi kertoa kaiken siitä.”  

( Clare ) Aivan… Me olemme keskustelleet tästä menneessä… 

( Jeesus ) ”Minä haluan teidän tuntevan itsenne varmoiksi ja sen suunnan täyttäneiksi, minne Minä 

teitä johdatan. Ja se on hänen juhlallinen vastuunsa… kulkea teidän vierellänne ja teidän 

harjoittamisenne sillä tavalle, minne teidän pitäisi mennä, jos te poikkeatte oikealta polulta. 

Yhteisössä te opitte hellyyden taidon ja toistenne arvostamisen ja ylivertaista kärsivällisyyttä, sen 

lisäksi että teidän lahjojanne harjoitetaan.”  

( Clare ) Herra, auta minua. Minulla on yhä vaikeaa Kärsivällisyyden kanssa. Voi pojat… 

( Jeesus ) ”Täällä ei ole sellaista asiaa kuin kilpailu, koska oikeudenmukaisuutta hengitetään itse 

ilmaan, jota te hengitätte, koska Minun Henkeni asuu niissä, jotka ovat yhteisymmärryksessä ja 

jokaista sielua kunnioitetaan parempana kuin itseä. Tällä tavalla te olette vapaita rakentamaan 

sieluja, pikemminkin kuin repimään heitä alemmalle tasolle, koska te olette mustasukkaisia ja 

katsotte heidän vikojaan halventaaksenne heitä.”  

”Tämä ei ole maailma, Minun kallisarvoiseni. Tämä on valmistelua Taivasta varten. Ja kun te olette 

saaneet nämä maalliset tapanne kumartamaan henkeänne, ja olette mananneet ne elämästänne, 

te tulette löytämään suurta rauhaa ja onnea ja te tulette olemaan valmiita opettamaan muita.”  

”Mutta Minun rakkaat sieluni, ymmärtäkää, että synti ja väärät asenteet tulevat paljastumaan. Ne 

saattavat olla hyvin kivuliaita asioita, joita te ette koskaan tienneet, että teillä oli niitä tai ne ovat 

asioita, joita te salaatte, ettekä ole halunneet käsitellä. Mutta Minun Henkeni tulee paljastamaan 

ne, että teistä tehtäisiin kokonainen.” 

”Minun rakkaat, jos te ette ole valmistautuneet kukistamaan itseänne, työskentelemään kovasti, 

kärsimään puutetta ajoittain – jopa kylmää, olemaan ilman suihkuja, syömään sitä, mitä tarjotaan 

ja elämään ilman ulkopuolista viihdettä. Jos te ette ole valmiita hylkäämään omaa tahtoanne ja 

omaksumaan Minun tahtoni, tämä ei ole paikka teille. Ne, jotka eivät muutu paremmiksi ja tule 

toimeen toistenne kanssa vilpittömästi, tulevat lähtemään.”  
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”Todella tämä on testauskenttä Jumalan Armeijalle ja valmistelua johdattamaan Minun ihmiseni 

ennennäkemättömään koettelemusten ja kaaoksen aikaan. Täällä te tulette kohtaamaan valinnat 

itsenne palvelemiseksi – tai kuolemaan itsellenne palvellaksenne toisia – joka ikinen päivä.”  

”Mutta jos te huomaatte, että on yli teidän halunne tulla muovatuksi Minun kuvakseni, pyydän, 

etsikää toinen paikka. Sellainen missä ollaan suvaitsevaisempia ja missä kuolemista itsellenne ja 

omille mielipiteillenne ei vaadita teiltä. Ja Minä tulen olemaan kanssanne, johdattamaan teitä 

ylöspäin pyhään päämääräänne Minun Armossani.”  

”Minä siunaan teidät nyt näkemyksellä omista todellisista motiiveistanne, rakkaat, että te tekisitte 

hyvän valinnan.” 

”Viimeisenä asiana Minä haluan kertoa teille, Minun Ihmiseni, että tämä paikka on suloinen. 

Veljellistä rakkautta on runsaastija ehkäpä kerran elämässänne te tulette löytämään ryhmän 

ihmisiä, jotka tukevat teitä ja uskovat teihin ja tähän visioon. Minä tiedän, että te kaikki olette 

kärsineet vainoa sukulaistenne taholta, sen vuoksi, mitä tällä Kanavalla on opetettu. Mutta tämä 

on vapauden paikka keskustella siitä, mikä vaikutus Minun viesteilläni on ollut teidän elämiinne. Ja 

Alkuaikojen Kirkon ennallistaminen, joka on syvästi kirjoitettu Minun Sydämeeni. Sillä Minä olen 

antanut teille apuja Taivaaseen, jotka on riistetty teidän elämästänne. Ja tämä surettaa Minua 

syvästi.” 

”Nämä avut on kirjoitettu Pyhiin Kirjoituksiin, mutta niin monet eivät ota aikaa erottaakseen niitä. 

Pikemminkin he seuraavat ihmisten perinteitä, uskontokuntansa perinteitä. Ja he eivät 

kyseenalaista yhtään syvällisesti niitä perinteitä, että ovatko ne Pyhissä Kirjoituksissa vai eivät, 

niiden harjoittamisen perusteena. Ja tämä Yhteisö on ylittänyt rajoja. Rajoja yli uskonnollisten 

henkien. Rajoja yli uskontokuntien ja tunnustuksettomien uskontokuntien. Se on ylittänyt 

paikkaan, joka on Minun perustamani Kirkon alkuperäisessä puhtaudessa. Ja tässä paikassa te 

tulette löytämään vapauden tutkia ja keskustella asioista, joista on kirjoitettu Pyhissä 

Kirjoituksissa, uudessa valossa.”  

”Minä siunaan teidät nyt Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Ja Minä rukoilen suurempaa Minun 

Henkeni välittämistä teidän sydämiinne. Ja teidän mielenne aukeamista vastaanottamaan Totuus 

syvemmällä tasolla. Ja te voitte odottaa, että Minä olen teidän kanssanne. Ja Minä haluan antaa 

teille Minun hienoimpia lahjojani.” 

 

 

735. Jeesus sanoo…  

Minä olen teitä varten & hyvin kykenevä puhaltamaan uutta Elämää unelmiinne 

 
MINÄ OLEN TEITÄ VARTEN & HYVIN KYKENEVÄ PUHALTAMAAN UUTTA ELÄMÄÄ UNELMIINNE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Joulukuuta, 2019.  

( Clare ) Herra siunaa ja pitää teidät Hänen Rauhassaan, minun rakas perheeni.  
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Kiitos Sinulle, Jumala, Sinun esirukoilijoistasi. Voi rakas perhe, Minä en ole ollut teihin yhteydessä 

niin pitkään aikaan ja kuitenkin te jatkatte minun puolestani rukoilemista. Kiitos teille niin hyvin 

paljon. 

Muuttaminen oli hyvin häiritsevää. Yksi asia, jota minä kaipasin eniten, jatkoi minun 

välttelemistään, kun asia toisensa jälkeen, osoittautui puuttuvan ja minun täytyi lähteä 

toivottomaan etsintään. Mutta olen mitä kiitollisin ollessani tässä. 

Mutta millä kustannuksella tosin! En ole voinut rauhoittua kallisarvoisen Herrani käsivarsille. 

Haluan jakaa kanssanne muutaman vaikean asian, jotka Herra on sallinut. Tietenkin Hän tiesi 

etukäteen, kuinka kivuliasta se tulisi olemaan, kun ei pysty rauhoittumaan rukoukseen Hänen 

kanssaan joka päivä. Ja kuten Hän kertoi meille aiemmin, Hän ajoitti muuton sattumaan yhteen 

kansakuntamme tapahtumien kanssa, niin että se olisi kärsimistä ja rakkauden uhraus samaan 

aikaan, kun Hän kutsui eniten paastouhrauksia. Kun sanon paastouhrauksia, tarkoitan kaikenlaisia 

uhrauksia, en vain ruokaa.  

Mutta tämän keskellä, nalkuttavat ajatuksetkiusasivat minua… ”Hän on hylännyt sinut, koska 

sinusta on tullut täysiverinen Martta! Hän ei aio vierailla luonasi tai puhua sinulle, koska sinä et ole 

ollut uskollinen rukoushetkillesi. Itse asiassa, sinä olet sellainen syntinen, että Hän on kääntänyt 

selkänsä sinulle, kiittämätön kun olet.  

Päivä päivän perään, viimeisen kahden viikon aikana, sillä aikaa kun olin muuton tuskissa, nämä 

pirulliset ehdotukset ajautuivat mieleeni, ilman että edes huomasin niitä. Mistä oli seurauksena 

syvä syyllisyyden tunne. En ollut aivan varma, kuitenkin se oli niin huolestuttavaa. Jeesuksen 

suloinen rauha vältteli minua päivästä päivään ja syyllisyyden tunteet saattoivat minut syvään 

masennukseen.  

Siispä minä ryhdyin rukoilemaan eilen illalla ja tänä aamuna ja minua hellästi ohjattiin vain 

oleskelemaan Hänen läsnäolossaan ja sallimaan Hänen valita musiikki, kun rukoilin puhelimeni 

ääressä ja laitoin sen soittamaan sattumanvaraisesti. Tällä tavoin tiesin, että jokaisella laululla, 

jonka Hän valitsi, oli hyvin erityinen ja ajankohtainen viesti minulle, että pääsisin ylös kuopasta, 

jonne olin sallinut itseni putoavan.  

Rakkaat, kun Hän vaikuttaa kaukaisimmalta ja äänet raivoavat teitä vastaan, että te olette 

toivottomia syntisiä, jotka Jumala on hyljännyt. Kun tämä tapahtuu, tietäkää, että vihollinen 

valehtelee teille, niin että te vaipuisitte epätoivoon. Moittikaa häntä, kutsukaa rukoustukea ja 

turvatkaa uskoa täynnä oleviin lauluihin, jotka lohduttavat teitä ja ohjaavat sielunne takaisin 

terveeseen todellisuuteen, että Jumala ON teidän kanssanne ja kutsuu teitä takaisin Hänen 

käsivarsilleen ja pois teidän loputtomista askareistanne.  

Hän tietää meidän viitekehyksemme; Hän tietää meidän heikkoutemme. Hän tietää meidän 

taipumuksemme kuunnella vihollisen valheita, ilman että huomaamme hänen leikkivän 

kanssamme. Hän tietää sen kaiken ja Hänellä on vain myötätuntoa ja suloutta meille – haluten 

hyvin paljon ennallistaa meidät Hänen hellään ja varmaan syleilyynsä.  

Siispä, uskossa laitoin musiikin soimaan ja pian näin Hänen tanssivan kanssani kuin 

aikaisemminkin. Ja Hän oli niin komea, niin silmiinpistävä ja eloisa, kun me tanssimme tanssisalin 

lattialla. Hänen katseensa oli hellyyttä ja rakkautta ja minun kurjistunut sydämeni vain suli Hänen 
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käsivarsilleen. Hän oli niin onnellinen nähdessään minut, ollessaan seurassani ja Hänen 

kasvonpiirteensä vain hehkuivat onnea.  

Voi, mikä kontrasti siihen, mitä olin havainnut Hänen olevan! Herra, tunnen, että Sinä haluat sanoa 

jotakin meille.  

Jeesus aloitti, ”Minun Kaunis Morsiameni, kun sinä tunnet, että elämä on varastettu sinulta, että 

Minä olen kaukana, enkä ole sinusta kiinnostunut, sinä voit olla varma, että vihollinen projisoi 

näitä valheita mieleesi. Minä kerron sinulle nyt, tänä tervejärkisyyden ja järkevän ajattelun 

hetkenä, niin että sinä tulet kumoamaan nämä ajatukset, kun niitä projisoidaan sinun mieleesi.” 

”Mikä tahansa negatiivinen, kuten esimerkiksi, ”Herra on vihainen minulle. Herra on kääntynyt 

minusta pois. Herra on pettynyt minuun.” Kaikki nämä ovat valheita. Minä tiedän ennen kuin se 

edes tapahtuu, milloin sinä tulet lankeamaan. Ja Minun sydämeni mukaista on nostaa sinut ylös ja 

ennallistaa sinut niin pian kuin vain tulet kääntymään Minun puoleeni.”  

”Vaihda näiden valheellisten ajatusten paikalle Minun ääneni, ”Minä en ole vihainen sinulle. Minä 

haluan auttaa sinua tämän läpi, tule Minun luokseni. Minä en ole kääntänyt selkääni sinulle. Minä 

olen tässä, Rakkaani, auttamassa sinua tekemään oikean valinnan. Vain pyydä Minua ja Minä 

vastaan sinulle nopsaan.”  

”Minä en ole pettynyt sinuun. Minä tiesin, ennen kuin sinä olit syntynytkään, että minkä kanssa 

täsmälleen sinä kamppailisit tänä elämäsi hetkenä. Anna Minun auttaa sinua.”  

”Lyhyesti, kun nämä pahat ajatukset tulevat sinulle, kiiruhda Minun odottaville käsivarsilleni ja 

huuda Minua apuun.” 

”Muista, Minä en ole ihminen, että menettäisin kärsivällisyyteni sinun kanssasi. Minä olen 

luvannut, että Minä en koskaan tule hylkäämään sinua ja Minä olen mielissäni, että sinä valitset 

antaa elämäsi Minulle. Nämä koettelemukset ovat vain tekemässä sinusta voimakkaamman; anna 

Minun vahvistaa sinua.”  

”Sinun päällesi on tullut tulvimalla valheita Minun henkilöstäni lapsuudestasi asti. Maailman 

mielipiteet ovat vain palvelleet tätä kieroutunutta näkemystä Minun henkilöstäni. Minä en ole 

ihminen. Minä olen Jumala, sinun kanssasi. Ja suurin osa epäonnistumisistasi elämässäsi on 

peräisin väärinkäsityksistä Minun rakkaudestani sinua kohtaan. Ja siitä, kuka sinä todella olet 

Minulle.”  

”Jos sinä vain tietäisit hetkenkään ajan Minun Rakkauteni syvyyden ja kunnioituksen sinua 

kohtaan. Jos sinä vain tietäisit unelmat, joita Minä pidän rakkaina sinulle. Jos sinä vain tietäisit, 

että Minä hyväksyn ja annan suostumuksen sinulle. Jos sinä vain tietäisit nämä asiat, sinä liitäisit 

menestyksestä menestykseen.” 

”Ei maailmallisessa tai rahallisessa merkityksessä. Ei, vaan runsaassa elämisessä Minun 

Läsnäolossani, kun vedät jokaisen henkäyksen Minun Olemuksestani, uiden Minun Armoni 

valtameressä, joka on suunniteltu vain sinua varten. Vain sinun puutteitasi varten; juuri niitä 

kertoja varten, kun sinulla ei ole voimaa kestää kauempaa.”  

”Jos sinä vain tietäisit sinulle myönnetyn ylivoimaisen Armon varustuksen! Voi, Minä itken ääneen, 

Minun Kallisarvoiseni! Minulla on kaikki, mitä sinä tällä hetkellä tarvitset. Älä pelkää, älä uuvu 



 
94 

 

loppuun. Etsi vain toivoa, jota Minä pidän sinua varten. Se on Minun rakkauteni olemusta ja 

päättymätöntä varustamista sinun rauhaksesi ja onneksesi.”  

”Tule! Tule lohtuun, jota on aina tarpeeksi, se on aina lämmintä, aina rakastavaa, anteeksi 

antavaa, hyväksyvää. Ja laita jalkasi kiinteälle maaperälle uutena päivänä, uusilla mahdollisuuksilla 

varustettuina saamaan voimasi takaisin ja etenemään missiossasi, Minun armoni täyteydessä.”  

”Tulkaa, Rakkaat. Älkää pelätkö. Minä olen teitä varten ja täysin kykenevä puhaltamaan uutta 

elämää unelmiinne. Tulkaa.” 

 

 

736. Jeesus sanoo… Omaksukaa koko Totuus, niin ettei Minun tarvitse sanoa, 

Minä en koskaan tuntenut teitä! 

 
OMAKSUKAA KOKO TOTUUS, NIIN ETTEI MINUN TARVITSE SANOA… EN KOSKAAN TUNTENUT 

TEITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Joulukuuta, 2019.  

( Clare ) Herra, todella, mitä on Sinun Sydämelläsi? Minä ponnistelen typerien asioiden kanssa, 

joita ihmiset sanovat Sinun opetuksistasi. Minä suren heidän sokeutensa vuoksi, kun he eivät 

tunne Pyhiä Kirjoituksia. On kuin he olisivat laittaneet pelastuksensa ihmisten käsiin, eikä Sinun 

käsiisi. Voi Herra.  

Ja Jeesus alkoi puhumaan minulle. Ja muuten, tämä koskee kohtaamisia, joita minulla on ollut 

ihmisten kanssa, joilla ei ole koko Evankeliumia. He ovat aika lailla juuttuneet Vauraus 

Evankeliumiin. He eivät näe sitä elämää, jota Jeesus vietti ja että meidän tulisi viettää samanlaista 

elämää tässä maailmassa, kuin Hän vietti. Jos me kärsimme Hänen kanssaan, meidät tullaan 

kohottamaan Hänen kanssaan. Ja on niin monia Pyhiä Kirjoituksia, jotka vahvistavat tämän 

uudelleen ja uudelleen. Mutta ihmiset jatkavat typerien asioiden sanomista näistä opetuksista. Ja 

minä suren heidän sokeuttaan, koska se on aivan siellä Pyhissä Kirjoituksissa!  

Herra aloitti ja sanoi, ”En ole täällä ruoskimassa teitä, rakkaat. Kuitenkin Minun on pakko nuhdella 

teitä vahvoilla sanoilla, Totuuden vuoksi. Minä pyydän teitä tutkimaan Pyhiä Kirjoituksia, 

erottaaksenne niiden merkityksen täyteyden. Paljon on piilotettu teiltä, Minun Ihmiseni. Verho on 

vedetty Minun Totuuteni tiettyjen osien yli, että estettäisiin teitä olemasta täysin varustettuja 

taistelussa sitä pahaa vastaan, jota on  korkeilla paikoilla.”  

”Jos te luette amerikkalaisten kirjoittamaa Amerikan historiaa, te tulette saamaan aivan eri kuvan, 

kuin mitä alkuperäisten amerikkalaisten kirjoittama historia on. Ja niin on uskonnon kanssa myös. 

Jos te opiskelette, mitä juutalaiset ovat sanoneet kristillisyydestä, te ette tule saamaan samaa 

tietoa, kuin jos sen olisi kirjoittanut kristitty, joka oli silminnäkijä, sen jälkeen, kun minä nousin 

kuolleista.”  

”Ihmisillä on omat tapansa ja he tulevat valitsemaan tiedosta ne asiat, jotka tukevat heidän 

teorioitaan. Ihmiset ovat taipuvaisia muodostamaan ryhmiä suosikkiteorioidensa ja oppiensa 
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ympärille ja jos jotakin päinvastaista sattuisi ilmenemään, he tulevat vähättelemään sen 

merkitystä ja ilmaisemaan toisin omien argumenttiensa voiman.”  

”Ja niinpä te tulette huomaamaan Vauraus Evankeliumin kukoistavan. Kipu ja kärsimys ovat 

epämiellyttäviä; vauraus ja materiaalinen runsaus ovat lohduttavia ja ruokkivat ihmisten tarvetta 

kontrolloida. Olla oman kohtalonsa, varallisuutensa, terveytensä herra. Sanalla sanoen, 

menestyksekäs maailmallisten standardien mukaan.”  

”Ja täsmälleen sellaista elämää Kirjanoppineet ja Fariseukset elivät. Etuoikeutettua, materiaalisen 

runsauden ja kunnioituksen elämää. Kuitenkaan he eivät tunnistaneet Minua, kun Minä tulin 

heidän luokseen. Heidän lihalliset luonteensa olivat korruptoineet heidän standardinsa ja 

varmastikaan mitään merkittävää ei koskaan voisi tulla Nasaretista.” 

”Näettekö kuinka myöntyväisiksi ihmiset tulevat, kun te puhutte heidän mukavuusalueellaan? 

Mutta alkakaa haastamaan heidän standardejaan ja heidän suosikkiteorioitaan ja 

mukavuusaluettaan – ja te tulette välittömästi nostattamaan mustasukkaisuutta ja 

kiistanalaisuutta.”  

”Minun ihmiseni, Minä olen kutsunut teidät näkemään Totuuden. Ei ihmisen esitystä totuudesta, 

vaan Minun Totuuteni. Minä en ole kätkenyt teiltä mitään. Minä tulin muodossa, joka oli 

kieltämättä erilainen kuin mitä Minusta oli ennakoitu. Minä en vedonnut heidän vauraus 

standardeihinsa, jotka olivat vakavasti korruptoineet heidän moraaliaan. Pikemminkin tulin 

alastomassa ja vahvassa Totuudessa. Julistaen rakkautta syrjäytyneille, parannusta sairaille, toivoa 

köyhille ja tekopyhyyttä rikkaille, jotka tekivät köyhien elämän kurjaksi.”  

”En tehnyt mitään poliittisia eleitä, enkä antanut mitään lupauksia runsaista rikkauksista. Kohtasin 

pahan siinä, missä se oli, Minä alensin itseni kaikkein kurjimpien ja köyhimpien tasolle, tarjoten 

heille parannusta ja lohtua. Minä haastoin itseään oikeamielisinä pitävien rehellisyyden: rikkaan 

nuoren hallitsijan, salakavalan Fariseuksen ja hänen, jolla oli valta ristiinnaulita Minut.” 

”En tullut rikkaiden kamareihin, vaan härän ja karitsan alhaisuuteen. En kuollut varakkaiden 

lääkärien ja lääkkeiden ympäröimänä, vaan häpeässä kahden varkaan välissä. Minulla ei ollut 

paikkaa, mihin pääni laskea, ei hautaa Minun ruumiilleni. En olisi voinut tehdä silmiinpistävämpää 

julistusta siitä, mikä oli kaikkein tärkeintä elämässä, kuin mitä Minä tein Minun Inkarnaatiossani.”  

”Mutta vertailukohtana sille, Minun Ihmiseni, teidän vauraus opettajanne, jotka ajavat kalliilla 

ajoneuvoilla, käyttävät kalliita pukuja ja rakentavat huoliteltuja kirkkoja. Verratkaa sitä 

elämäntyyliin, joka on sellaisella palvelijalla, jolla on suuri, vauras seurakunta. Eikö se ole sitä, 

mistä kristityt palvelijat unelmoivat näinä aikoina? Suuri auditorio, kalliita kovaäänisiä ja valaistus, 

ilmastointi, mukavat istuimet tuhansille. Eikö tätä ihannoida tässä maassa ja jopa ulkomailla?? Eikö 

tämä ole menestyksen symboli?”  

”Mutta Minä sanon teille, se ei ole sitä, mitä Minä pidän menestyksenä. Tätä ei tule ylistää Minun 

silmissäni. Varakkuus ja korruptio, hankkiminen ja kompromissi, käyvät käsi kädessä. Minä olen 

kutsunut teidät Evankeliumin yksinkertaisuuteen ja puhtauteen. ”Älkää ottako matkalle mitään. 

Sillä missä teidän aarteenne on, siellä tulee myös sydämenne olemaan.” 

”Enkö Minä sanonutkin, että ”Ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin 

Johannes Kastaja?” Ja kuitenkin, missä olivat hänen mahtavat ateriansa ja hieno vaatetuksensa? 

Eikö mieleenne pälkähdä, että on jotain äärimmäisen väärää tässä Minun pyhän ja puhtaan 
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elämäni vauraus vääristelyssä? Eikö tässä rikkaan ja vaikutusvaltaisen sekä köyhyyden ja teidän 

Kristuksenne tuomitsemisen elämässä?”  

”Siispä miksi kukaan ei tunnusta sitä esimerkkiä, jollaista Minä elin teidän kaikkien edessä? 

Pikemminkin, on olemassa usein lainattu Pyhä Kirjoitus runsaasta elämästä? Lihallisten ilojen 

runsautta? Ei oikeamielisyyden, rauhan ja ilon.”  

”Jotkut teistä vastustavat Minua, jopa nyt. Kuitenkin Minä kerron teille, te ette kulje totuudessa, 

pikemminkin ihmisen tapojen petoksessa. Te ette tunne Minua. Te ette tunne Minun teitäni tai 

Minun elämääni tai ymmärrä, mitä Minä tulin Maapallolle tuomaan.”  

”Kuitenkin se on kaikki teidän edessänne Evankeliumeissa alusta loppuun. Pikemminkin te olette 

valinneet olla ihmisten oppien syötettävänä, mieluummin kuin hyväksyä Minun Totuuteni 

kokonaisuudessaan, niin kuin se on kirjoitettu Pyhissä Kirjoituksissa. Te kieltäydytte menemästä 

alkuun, kun Minun Apostolini opettivat totuutta. Te todella olette kahvila-kristittyjä, joille 

tarjoillaan ihmisten oppeja, sillä aikaa, kun Totuus on jätetty riutumaan. Koska teidän 

päälliköillänne oli omat agendansa, suosikkioppinsa, joita te erehdyitte pitämään totuutena, koska 

te ette tunne Minun teitäni tai Minun Pyhiä Kirjoituksiani.” 

 ”Herätkää! Herätkää! Ennen kuin on liian myöhäistä teille. Minä en tullut katsomaan teidän 

etujanne. Minä tulin parantamaan, tuomaan rauhaa, totuutta ja oikeamielisyyttä, en materiaalista 

vaurautta, mikä korruptoi. Jälleen missä teidän aarteenne on, siellä on myös sydämenne.” 

”Onko sydämenne köyhien, sairaiden, raajarikkojen puolella? Vai onko se rikkaiden, terveiden ja 

maineikkaiden puolella? Te elätte korruptoitunutta Evankeliumia. Te ette tunne Minun teitäni, 

teidän tienne ovat ihmisten teitä. Laittakaa sivuun ihmisten uskontokuntien traditiot ja omaksukaa 

Pyhät Kirjoitukset koko sydämistänne, niin että Minun ei tarvitse sinä päivänä sanoa, ”Minä en 

koskaan tuntenut teitä.” 

 

 

737. Jeesus selittää… Tämä on Minun Syntymäni & Joulun todellinen Merkitys 

 
MINUN SYNTYMÄNI & JOULUN TODELLINEN MERKITYS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Joulukuuta, 2019. 

( Clare ) Kiitos Sinulle, rakas Herra Jeesus, kun asetat sydämemme oikeaan koskien sitä, mikä 

merkitsee eniten Sinulle. Auta meitä täyttämään syvimmät halusi köyhiä kohtaan… Amen. 

No niin, sen jälkeen, kun otin Herran vastaan ehtoollisessa, odotin Häntä. Silloin Hän teki Itsensä 

näkyväksi minulle, niin iloisena siitä, että olin paikalla ja todella keskityin… Kerrankin! Enkä 

ajatellut tekemättömien töiden listaa.  

Asetin pääni Hänen sydäntään vasten ja Hän piti minua lähellä, hymyillen, sillä jotakin ratkaistiin 

tänä aamuna. Jotakin, mikä oli todella tärkeää Hänelle. Ja minulle. Kaksi päivää sitten, vedin pyhän 

kortin korttivarastostani ja siinä luki… ”Palvele Minua, mieluummin kuin itseäsi.” Minä olin sekä 

hämmentynyt että loukkaantunut siitä, että Hän sanoi sen, mutta minä tiesin, että Hän on aina 

oikeassa. Aina. Siispä nielin lääkkeen ja pyysin Häntä selventämään, missä olin pettänyt Hänet.  
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Ja minä tajusin. Järjestellessäni tätä pientä kotia pikkuriikkiseen kappeliin, oivalsin, että olin hyvin 

kiireisenä kerännyt asioita itselleni, pikemmin kuin, että olisin ajatellut muita. Perfektionisti kun 

olen, minulla oli loputtomia listoja. Ja minusta oli tullut hyvin itsekeskeinen. Minä tunsin itseni niin 

tuomituksi ja olin niin hyvin pahoillani. Minä tunnustin sen ja sain synninpäästön.  

Sitten tänä aamuna heräsin aikaisin. Oli vielä pimeää ulkona, mutta minä olin juuri nähnyt unen. 

Tässä unessa, me olimme aika köyhällä kaupungin teollisella alueella ja ihmiset istuivat betoni 

kiveyksillä. He olivat köyhiä ja tulivat tähän ruokapankkiin vastaanottamaan tarvikkeita. Näin 

yhden naisen erityisesti, hän oli siirtolainen ja mahdollisesti juutalainen, perheensä kanssa. Heillä 

ei ollut mitään syötävää ja he olivat toiveikkaina odottamassa ruuan jakelua. Kun olin ollut tässä 

ruokapankissa töissä 20 vuotta, aloin vain etsimään tavaroita ja antamaan niitä hänelle. 

Sitten menin itse laitokseen ja siellä oli jonkinlainen kokoontuminen menossa, missä kaikki 

vapaaehtoiset olivat syömässä grillattuja makkaroita ja muita maukkaista ruokia. Koko tila oli 

täynnä runsautta ja hilpeyttä, sillä aikaa, kun köyhät istuivat kiveyksellä ilman mitään. He puhuivat 

minulle sanoen… ”Haluaisitko ostaa lautasellisen ruokaa?” No, minä rakastan makkaraa, mutta 

myös tiesin, että ulkona olevilla ei ollut mitään. Siispä, ajatellen, että ehkä voisin jakaa, sanoin… 

”Kyllä, kuinka paljon se maksaa?” He vastasivat… ”29.95 dollaria lautasellinen.” 

En voinut uskoa sitä! Mitä? Köyhät ovat portaillanne odottamassa tähteitä ja te olette täällä 

juhlimassa lahjoitetulla ruualla ja perien maksua siitä? Minulle oli ilmeistä, että köyhät eivät olleet 

saamassa mitään. Sitten heräsin.   

Aloin ajattelemaan tätä unta ja sitten oivalsin, että köyhät jätettiin huomiotta. Eivät ketkään 

vieraat vaan minä jätin heidät huomiotta. Kysyin Herralta juuri silloin ja siinä, ”Haluatko, että me 

aloitamme ruokapankin jälleen?”  

Avasin Raamatun Lupaukset kirjan kohdasta VIERAANVARAISUUS. ”Mitä jos kristityllä ei ole 

vaatteita tai ruokaa? Ja yksi teistä sanoo hänelle… ”Hyvästi, pidä itsesi lämpimänä ja syö hyvin.” 

Mutta jos et anna hänelle sitä, mitä hän tarvitsee, kuinka se auttaa häntä?”  

No niin, vastikään me olimme hakeneet tähän vanhaan ruokapankkiin, johon me kuuluimme ja 

meiltä kiellettiin jäsenyyslomakkeessa olevan virheen takia, niinpä ajattelin, ”No niin, se siitä. Se 

on suljettu ovi. Arvelen, että me emme tule jakamaan ruokaa sittenkään…”  

Siispä pyyhin sen mielestäni ja unohdin sen. Mutta Hän, joka kuulee köyhien itkut, ei unohtanut ja 

minä petin Hänet. Kaduin välittömästi ja lupasin korvata sen Hänelle. Minun mieleni alkoi laukata, 

kuinka me silti voisimme tarjota edullista, mutta hyvää ruokaa. 

Tämä oli läpimurto Herralle ja minulle, koska Hän ei ole ollut läsnä minulle vähään aikaan nyt. 

Mutta nyt Hän piteli minua, hymyili ja oli iloinen, että olin hyväksynyt Hänen kutsunsa huolehtia 

köyhistä. Ja jotakin korjattiin meidän välillämme. Jotakin hyvin kallisarvoista. 

Rakkaat, minä en voi kiittää teitä tarpeeksi, kun kannatte kortenne kekoon, että meillä on jotakin 

annettavaa. Kuinka iloista on kyetä jälleen antamaan leskelle ja orvolle! Kiitos, kun mahdollistatte 

sekä yhteisön ruokkimisen ja köyhien huolehtimisen.  

Sitten Jeesus aloitti puhumisen… ”Kyllä, Minun Clare Kultaseni, Minä tiedän, että sinä olet 

kaivannut jotakin hyvin tärkeää Minulle, kiireessäsi järjestellä pesääsi. Ja Minua miellyttää suuresti 

nähdä, kuinka nopeasti ja täydestä sydämestäsi sinä olet vastannut, jopa talven raakuudessa. 
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Ympärilläsi on heitä, Clare, joilla ei ole mitään todellista syötävää. Minun sydämeni on kipeä 

heidän puolestaan ja Minä katson palvelijoihini, että he ruokkivat heidät.” 

”Minä haluan tämän yhteisön olevan tunnettu siitä, että se on ylen antelias köyhille ja tarvitseville. 

Minä haluan tämän Valon, tämän Majakan, loistavan pimeimpiin paikkoihin.”  

”Kyllä, alueellasi on monia toimivia noitia, mutta ystävällisyyttä ja anteliaisuutta ei korvaa mikään. 

Olkaa Minun käsiäni ja jalkojani ja tuokaa heille kaikille jotakin syötävää. Minä olen koskettanut 

tiettyjä sydämiä tällä Kanavalla varustamaan köyhiä, sinun tarpeittesi lisäksi. Niin kauan kuin sinä 

annat, sinä tulet vastaanottamaan. Ja syvimpään pimeyteen perehtyneet tulevat olemaan 

otettuja.”  

”Katsokaahan, Minun ihmiseni, sanat ovat halpoja. Aikomuksia mahtuu kolmetoista tusinaan! 

Mutta ne, jotka elävät Evankeliumin mukaan, heitä on harvassa. Minä kutsun Minun pientä 

Fransiskaanien joukkoani loistamaan kansakuntanne pimeimmille alueille. Minä kutsun heitä 

osoittamaan armoa ja rakkautta raaoille ja vähemmän rakastettaville.”  

”Sinä päivänä ei tule olemaan tekosyytä, koska Minun palvelijani antoivat uhraten heidän 

tarpeisiinsa ja jotkut eivät katuneet. Kuitenkin jotkut katuvat, kun he näkevät heidän 

ystävällisyytensä ja puolueettomuutensa kaikille.”  

”On monia köyhiä leskiä ja isoäitejä, jotka huolehtivat hylätyistä lapsista. On monia vammaisia, 

jotka eivät täyttäneet avun kriteerejä. On monia yksinäisiä, jotka eivät koskaan saa vieraita, saati 

että kukaan tarjoaa apua heille kaasuun ja sähköön, ja ruokaan.”  

”Tässä Minä kutsun sinua loistamaan, Clare. Minä haluan kumota sen ruman asenteen, joka heillä 

on kristittyjä kohtaan. Minä haluan teidän näyttävän heille, että Minä olen Varustamisen ja 

Huolenpitämisen Jumala ja että Minä en ole unohtanut heitä.”  

”Tähän aikaan vuodesta perheet kuluttavat ylenpalttisia summia rahaa leluihin ja helyihin 

lapsilleen ja ystävilleen. Kuitenkin, kun he seisovat Minun edessäni, he tulevat olemaan alastomia, 

koska he eivät varustaneet köyhiä. He eivät valmistelleet heidän sydämiään Minun tulemiseeni.”  

”Rakkaat, Joulu ei ole täytetty ylenpalttisesti koristellulla puulla, joka on pullollaan laatikoittain 

lahjoja. Se EI OLE Joulu. Se on hillitöntä Rahanhimoa ja Välinpitämättömyyttä keskuudessanne 

olevien köyhien tarpeista.”  

”Satanistit pilkkaavat teitä Kiitospäivästä Uuteen Vuoteen, koska te olette niin keskittyneitä 

ostamaan sopivia lahjoja, he asettavat päällenne kirouksia ja paastoavat Uuden Vuoden juhlaansa 

– ja siihen mennessä he ovat kerääntyneet yhteen ja vetävät pahaa niiden päälle, jotka ovat 

hengellisesti alastomia, sokeita ja köyhiä.”  

”He ovat hengellisesti köyhtyneitä ja suojattomia Ahneuden ja Rahanhimon takia. He eivät ole 

antaneet köyhille, joten Minä en voi puolustaa heitä. Eikö Minun Sanani toista uudelleen ja 

uudelleen, että Minä suojelen niitä, jotka huolehtivat köyhistä? Kuitenkin, Minun Ihmiseni ovat 

niin maailmallisesti ajattelevia, että he ajattelevat, että juhliminen ja lahjojen antaminen on sitä, 

mistä Joulussa on kyse.”  

”Saanko Minä sanoa, rakkaat… Oletteko te koskaan katsoneet Minun seimeeni ja ihmetelleet… 

”Mitä Jumala ajatteli, kun Hän lähetti Ainoan Poikansa Maapallolle saastaiseen talliin?” 

Ajatteletteko te, kuinka idyllistä se oli? Ei, Minun ihmiseni. Tämä ei ollut idyllinen esitys Minun 
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Inkarnaatiostani. Pikemminkin, se oli esimerkki teille elää yksinkertaista elämää, joka kunnioittaa 

Jumalaa, eikä ihmistä.”  

”Kaikki, mitä Minä saavutin, tehtiin välttäen vaikutuksen tekemistä ja värväytymistä varakkaiden 

tukeen. Pikemminkin, Minä esitittelin suurimman koskaan ihmiselle annetun lahjan ja tein sen 

ilman kerskailua, prameilua ja maailmallista loistoa. Tämän pitäisi kertoa teille, kuinka juhlia 

Minun Syntymääni ja kuinka parhaiten kunnioittaa Minua.” 

( Clare ) Herra, Minulla on aina ongelma tämän kanssa, koska se, mikä teki Joulusta minulle niin 

erityisen aina siitä saakka, kun olin lapsi, oli kaunis puu ja kimmeltävät lahjat. Se jätti syvän 

vaikutelman minuun: aika, joka oli arvoituksen, ilon ja jonkin aivan erityisen, mitä ei ole minään 

muuna vuodenaikana.”  

( Jeesus ) ”Minun kallisarvoiseni, kun sinä olit lapsi, sinä omaksuit lapsellisia asioita – jotka Minä 

olen sallinut menneisyydessä tuomaan erityistä merkitystä Minun Syntymästäni lapsille. Ilon ja 

juhlimisen aika, mutta huolellisella silmällä niitä kohtaan, joilla ei ole mitään. Sinä ymmärsit oikein, 

kun opetit lapsiasi tekemään maissinkuorista nukkeja ja Pyhimyksiä paljaista oksista – minkä 

merkitys oli, että nämä miehet ja naiset antoivat Minulle elämänsä. Siispä, nyt he elävät kunniassa 

Minun kanssani Taivaassa. Sinä käsitit oikein, kun sinä veit ruokalaatikoita köyhille perheille.”  

”Mutta nyt sinä olet aikuinen ja paimen, sinun täytyy opettaa sinun ihmisiäsi antamaan ja 

kunnioittamaan Minun Syntymääni vilpittömällä sydäntensä uhrauksella Minulle, ihmiskunnan 

palvelemiseen. Rahanhimon, Ahneuden ja Omien Mielihalujen Tyydyttämisen Syöpä on ottanut 

haltuunsa kulttuurinne. Ne, jotka ovat valinneet elää pyhiä elämiä, heidän täytyy esittää jotakin 

erilaista, jos kenenkään on tarkoitus ymmärtää Minun Syntymäni merkitys. Minä haluan heidän 

tietävän, että Minä välitän, Minä pidän heidän puoltaan, Minä muistan heidät ja Minä rakastan 

heitä. Antakaa tällainen lahja köyhille ja te tulette tekemään Minun Sydämeni tyytyväiseksi.”  

”Ja oman perheenne Joulun juhlimisessa, tehkää Minusta polttopiste. Käyttäkää adventtikalenteria 

ja rukoilkaa erityisiä rukouksia joka päivä valmisteluna Minun tulemiseeni. Tuokaa Jeesusvauva 

nukke heille pideltäväksi ja kertokaa uudelleen Minun Syntymäni kertomus. Tässä juhlassa on 

monia kallisarvoisia armoja. Ne rikastuttavat sielua ja tuovat lapset lähemmäs Minua.” 

 ”Kerääntykää yhteen ja laulakaa lauluja ja kertokaa kertomuksia, jotka tuovat esille Joulun 

todellisen merkityksen. Voi, niin monia armoja tulee, kun te vilpittömästi juhlitte Minun 

syntymääni, rakkaat! Antakaa tämän ajan koskea Minua, ei rahaa ja lahjoja.”  

”Ja muistakaa antaa ja palvella köyhiä – sukkien ja kaulaliinojen antaminen kodittomille, kuuman 

kahvin ja sämpylöiden vieminen heille ja ruokalaatikoiden vieminen köyhille perheille. Kohottakaa 

koko Joulun tunnelmaa elämissänne antamiseen, ei vastaanottamiseen.” 

”Ja Minä tulen huolehtimaan teidän hengellisistä tarpeistanne, kun te tulette enemmän ja 

enemmän Minua miellyttäviksi, näyttäen maailmalle, mistä Minun Inkarnaatiossani todella oli 

kyse. Rukoilkaa ja pyytäkää viisautta ja te tulette vastaanottamaan ymmärrystä korkealta. Minä 

rakastan teitä. Minä todella, todella rakastan teitä. Olkaa Minun heijastukseni tarpeessa oleville, 

osoittakaa heille kuinka paljon minä välitän.” 
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738. Jeesus sanoo… Poista Ihmisten Perinteet & Etsi Minun Totuuttani 

 
POISTA IHMISTEN PERINTEET & ETSI MINUN TOTUUTTANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Joulukuuta, 2019.  

( Clare ) Kiitos Sinulle suloinen Jeesus, kun avaat minun silmäni ympärilläni olevalle kauneudelle ja 

sille suurelle Rakkaudelle, jota Sinulla on meitä kaikki kohtaan.  

Voi, Herra, minä olen ollut niin sokea. Olen niin kiinni omissa epävarmuuksissani, että en ole edes 

huomannut juhlaa, jonka Sinä olet asettanut minun silmieni eteen. Kuinka ihmeellinen Sinä olet, 

Herra! Sinä olet asettanut minut unelmanomaiseen Paratiisiin, vain rukoilemaan ja nauttimaan 

tyrmäävästä kauneudesta, jonka Sinä olet luonut.  

Sillä aikana, Ezekielin näkö on pettänyt hänet – mutta hän näkee enemmän ja enemmän 

näkymättömään maailmaan ja löytää itsensä riippumasta Taivaan ja Maapallon välillä. Eilen illalla, 

Taivaallinen ylistys oli hänen ympärillään ja kuitenkin hän oli selvästi täällä Maapallolla. Ei väliä, 

mistä hän puhui tai mitä teki eilen illalla, hän oli täysin tietoinen Taivaan väreistä, näyistä ja 

äänistä. Tämä pyhä lahja annettiin hänelle hänen erittäin kivuliaan ruumiin kohtauksen jälkeen.  

Sydänasukkaat, minun täytyy kertoa teille. Kun olen katsonut ja kuunnellut hänen kärsivän tällä 

tavalla, se on todella saattanut minut syvään surullisuuteen ja olen etsinyt Marian esirukousta, 

tietäen, että hän on kokenut tämän Poikansa kanssa. Ja kuitenkin Ezekiel ei kuole – mutta 

enemmän kuin kaksi viime vuotta, hänen olisi pitänyt kuolla, kymmeniä kertoja. Mieluummin 

Herra tuo hänet pois siitä ja myöntää hänelle taivaallisia näkökyvyn ja äänen lahjoja normaalisti 

näkymättömään maailmaan.  

Olen kamppaillut jopa pystyäkseni toimimaan, kun näitä jaksoja tulee ja silloin kumma 

tunnottomuuden tila asettuu minuun, ja josta minun täytyy taistella itseni pois. Pyydän, rukoilkaa 

meidän puolestamme. On hyvin vaikeaa tuntea itsensä täysin tyhjäksi, ilman johtolankaa! Ja 

kuitenkin olen niin huolissani teidän puolesta, koska tunnen, ettei minulla ole mitään jaettavaa.  

Viimeinkin eilen illalla, me pääsimme perusasioihin ja huomasin, että tämä pahanolontunne, jota 

olen tuntenut, on esirukoustaakka Jimin vaimon puolesta. Vaimo on nyt koomassa saattohoidossa. 

Pyydän, rukoilkaa Jimin ja Jimilynin, hänen vaimonsa, puolesta. Jimilyn on nähnyt enemmän 

sairauskriisejä elämässään, kuin kukaan, jonka olen koskaan tuntenut ja ihmeellisesti selvinnyt 

niistä kaikista. Todella todistanut sen lääkäreille. Mutta nyt hän on vain luuta ja nahkaa ja todella, 

minä pyydän Herraa lievittämään hänen kärsimystään.  

Kaikki te, jotka rukoilette meidän kansakuntamme puolesta tällä kriittisellä hetkellä, pyydän, 

tietäkää, että kun kohtaatte mitä tahansa kärsimystä, teille annetaan mahdollisuus tarjota 

hankaluutenne, kipunne ja vammanne Presidenttimme ja kansakuntamme puolesta. Siispä, 

pyydän, älkää tulko alakuloisiksi, jos ristiriitoja vain näyttää kumpuavan maasta. Niin kauan kuin 

teidän omatuntonne on puhdas ja teillä ei ole mitään, mistä olisitte tietoisia, että olisitte 

loukanneet Herraa, te voitte, minä uskon, laskea nämä kärsimykset Simonin ristin uhrauksiksi.  

Herra, minä kaipaan kuulla Sinulta ja kiittää Sinua kauneudesta, jolla Sinä olet ympäröinyt meidät.  

Jeesus aloitti… ”Minun Clareni, sinä hermoilet niin, jopa silloin kun epäilet, että nämä kivuliaat 

hiljaiset hetket ovat uhrauksia muita varten. Ja siksi Minä olen antanut sinulle aviomiehen, joka voi 
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nähdä sen, mitä sinä et näe. Kuinka siunattuja ovat sielut, jotka ovat yhdenvertaisesti avioliiton 

ikeessä; teillä on toinen toisenne ohjaamassa ja lohduttamassa toista. Ja kuitenkin Minä näen 

sinun sydämeesi, Clare. Tämän maailman kauneudessa ei ole sinulle mitään lohtua, jos tunnet 

itsesi etäiseksi Minusta.”  

”Minä olen tässä kertomassa sinulle, että Minä loin tämän epätavallisen sään ja tyrmäävän 

kauneuden tuodakseni sinulle lohtua. Älä masenna Minua, rakas, olemalla huomioimatta tätä 

lahjaa. Minä olen niin helpottunut, että sinä tunnistit tämän eilen illalla, kun kuun säteet tulivat 

kattoikkunoiden läpi. Todella, tämä on kallisarvoinen ja kaunis huone, josta lähtee paljon 

rukouksia kansakuntien puolesta.”  

”Lakkaa tuomitsemasta itseäsi, Clare. Legioonittain nimetty sinulle niitä, jotka täyttävät sinun pääsi 

epäonnistumisen ajatuksilla. Yötä päivää he takovat sinua valheilla, että sinä olet hyödytön 

Minulle. Lopeta näiden valheiden toistaminen. Kun sinä sanot, ”Minä tunnen itseni niin 

hyödyttömäksi Herralle”, sinä matkit näitä demoneita, jotka ovat vakaasti murentamassa sinun 

uskoasi missioosi ja lahjoihin, joita Minä olen antanut sinulle. Heidät on nimetty erissä kiusaamaan 

sinua hyödyttömyyden ja epäonnistumisen ajatuksilla. Heidän koko agendansa on pyyhkiä Toivo 

sydämestäsi ja mielestäsi. Kaikki toivo luoda musiikkia, opettaa, palvella ja rakastaa niitä, jotka 

kaipaavat tuntea Minun rakkauteni.”  

”Sinun TÄYTYY laittaa yllesi Pelastuksen Kypärä ja Nöyryyden Viitta. Sinun TÄYTYY käyttää Minun 

Sanojani vastustaaksesi heidän valheitaan. Sinun täytyy jatkaa tämän pahanolontunteen läpi 

löntystelemistä, niin kuin sitä ei olisikaan. Minä en voi taata sinulle lievitystä, koska suuria asioita 

on tehty tämän kärsimyksen kautta. Mutta Minä voin taata, että sinä menestyt, jos vain sinä tulet 

taistelemaan tiesi läpi, Minun sinulle tekemieni Pyhien Lupausteni kanssa ja sen todellisuuden 

missä sinä elät.” 

”Nämä hyödyttömyyden toimeksiannot ja tunne, että tuhlaat elämäsi tässä, on suunniteltu 

lähettämään sinut pois Vuoristosta, lannistamaan sinut ja ydinryhmän ja lähettämään sinut 

takaisin kaupunkiin, missä sinä tulisit ikuisesti olemaan kiireinen turhanpäiväisyyksien kanssa.”   

”Minä tarvitsen sitä, että sinä uskot, Clare. Tämä Paikka on Taivaan voitelema, rukoilemista varten, 

eikä kukaan voi pilata sen todellisuutta. Ezekiel on juuri nyt yhdistämässä Taivaallista varustamista, 

joka on myönnetty tälle paikalle. Ja ne, jotka yhdistyvät tähän voiteluun, tulevat kantamaan sitä 

mukanaan, kun he lähtevät. Se on mystinen lahja Minun Ruumiilleni. Hoida ja suojele sitä, 

Rakkaani.”  

”Tällä paikalla on historia, paljon suurempi kuin mistä sinä olet tietoinen. Monet rukoukset ovat 

lähteneet täältä eteenpäin menneinä vuosisatoina, eikä ole erehdys, että Minä olen istuttanut 

teidät tänne ja että lähellä on Sipapu niminen paikka… Reikä Alamaailmaan. Tämä on Pyhä Vuori, 

mutta ne, jotka tulevat, tullaan koettelemaan äärirajoilleen kestääkseen.”  

( Clare ) Herra, entä musiikin luominen?  

( Jeesus ) ”Tukeudu Minuun, Rakkaani ja yhdessä me tulemme tekemään tämän. Minun Äitini on 

myös kannustamassa sinua ja odottaa suurella kaipauksella lauluja, joita olet aloittanut ja jotka 

tarvitsevat viimeistelyä. Sinnittele! Taivaan rukoukset seuraavat sinua. Sinnittele.”   
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”Ja nyt Minä haluan osoittaa teille, Minun Kallisarvoiset Sydänasukkaani ja kertoa teille, kuinka 

mielissäni Minä olen teihin, kun ette ole ailahtelevia ja häilyviä tältä Kanavalta. Minä olen tuonut 

teidät tänne kypsymään ja tekemään pohjatyöt Yhteisöille, jotka odottavat vielä syntymistään.”  

”Täällä te tulette kokemaan kaikki vihollisen kikat toiminnassa, kun he yrittävät heilauttaa Äiti 

Claren raiteiltaan. Täällä te tulette näkemään, kuinka vihollinen tulee saamaan jalansijaa sieluihin, 

jotka on kutsuttu. Täällä te tulette kokemaan Minun viisauteni kamppailevien sielujen 

käsittelemisessä. Tämä tulee olemaan Yhteisö, joka on perustettu läpinäkyvyydelle, rehellisyydelle, 

nöyryydelle, rakkaudelle ja uskollisuudelle.”  

”Pienuutta ja nöyryyttä ei opeteta monissa suosituissa kirkoissa ja sen seurauksena ne tulevat 

hajoamaan kaaokseen, kun vihollinen vetää esille kaikki esteet lopettaakseen seurakunnan. 

Kuitenkin, ne, jotka on perustettu Nöyryydessä ja Rakkaudessa, tulevat menestymään 

parantamisosastoina ja asettavat kiinteän perustuksen, jopa sellaisen, joka vie teidät läpi 

Koettelemusten Ajan.”  

( Clare ) Herra, mitä sanottavaa Sinulla on seuraavasta kymmenestä vuodesta? Koska Lana Vawser 

on puhunut tästä?  

( Jeesus ) ”Tämä on perustusten luomisen aikaa, ei rakennuksille, vaan Pyhyydelle. Se, mitä 

tehdään seuraavan viiden vuoden aikana, jos se tehdään kunnolla, tulee kantamaan monet 

Koettelemusten Ajan läpi. Lana ei sanonut, että te kaikki olisitte täällä kymmenen vuotta. Minä 

kerroin hänelle, että nämä ajat ovat perustusten asettamista varten Minun Henkeni liikkeelle, läpi 

koko vuosikymmenen.”  

”Viiden vuoden aikakehys, jonka Minä annoin teille, yhä pätee. Se, mitä Minä sillä tarkoitin, on 

että teillä, Minun Kallisarvoiseni, on viisi kiinteää vuotta luoda ja antaa elämää unelmillenne. Siispä 

pyydän, ryhtykää ahkeriksi ja sivuuttakaa kaikki vihollisen valheet ja heikentävät taktiikat.”  

”Todella, pimeyden väki on ällistynyt kristittyjen mahtavasta voimasta, joka on nousemassa 

ottamaan takaisin sen, mikä oikeutetusti on heidän ja tuomaan maailmaa katumukseen, kaivaen 

Elpymisen lähteitä, koko matkan ensimmäiselle vuosisadalle. Se, mikä on väärää, tullaan 

todistamaan vääräksi ja poistamaan. Mikä on totta, tullaan myös todistamaan todeksi niille, joilla 

on korvat kuulla ja jotka eivät sokeasti seuraa trendikkäitä kristittyjä kirkkokuntia, vaan etsivät 

syvempiä Totuuksia, aina Minun alkuaikojen Kirkkooni asti. He tulevat saamaan Totuuden.” 

”Minun ihmiseni, poistakaa sydämistänne ja mielistänne ihmisten perinteet, jotka tukahduttavat 

Minun Henkeni ja ovat vääristäneet tai jättäneet huomiotta Minun Sanani Pyhistä Kirjoituksista. 

Menkää syvemmälle. Menkää syvemmälle. Menkää syvälle! Älkää tyytykö kenenkään ihmisen 

versioon Uskosta, ei väliä, kuinka vakuuttavasta kirkkokunnasta se on.” 

”Ihmiset ovat korruptoineet Uskon, jonka Minä ojensin Kirkon Isille ja Äideille. Te, jotka olette 

kuunnelleet valheita ja Minun Sanani väärintulkintoja; te, jotka olette liehakoineet vääriä oppeja 

säilyttääksenne tulonne. Kaikki te… katukaa! Sillä aika on tulossa, kun Minä en enää tule sallimaan 

valheita ja teidän ihmisenne tulevat hylkäämään teidät niiden opettajien vuoksi, jotka opettavat 

kokonaan Pyhät Kirjoitukset, eikä vain sitä, mikä tukee heidän ajatuksiaan kristitystä uskosta.”  

”Minun Ruumiiseeni on tulossa suuri jakaantuminen. Ne, jotka sallivat virheitä ja ne, jotka eivät 

salli. Minun Henkeni on liikkumassa tuodakseen takaisin Minun Ihmisilleni todellisen Uskon, joka 
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luotettiin Apostoleille, kaikkine armoineen, jotka annettiin heille, kuin myös kaikki aikojen saatossa 

paljastetut Totuudet.”  

”Olkaa niiden joukossa, jotkaetsivät Totuutta, niiden, jotka etsivät nöyryyttä ja elämää kätkettynä 

Minuun. Älkää lopettako ihmisten mielipiteitten vuoksi! Mieluummin, jatkakaa, kunnes Totuus on 

teidät vapauttanut. Minä tulen varustamaan erottelukyvyllä vilpittömät sydämet – heidät, jotka 

haluavat vain elää Totuudessa.”  

”Minä olen teidän kanssanne tässä tavoittelussa ja Minä kutsun teitä menemään syvemmälle ja 

syvemmälle vielä. Ja karistamaan Menneisyyden kahleet ja omaksumaan koko Totuuden, joka on 

Minun Pyhissä Kirjoituksissani.” 

 

 

739. Jeesus sanoo… Minä etsin Sieluja, jotka ovat hyvin pieniä omissa Silmissään 

 
MINÄ ETSIN SIELUJA, JOTKA OVAT HYVIN PIENIÄ OMISSA SILMISSÄÄN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Joulukuuta, 2019. 

Jeesus aloitti… ”Tulee shokkina monelle, että millään, mitä maailma pitää rakkaana, ei ole mitään 
merkitystä tässä Yhteisössä. Itse asiassa, he ovat hyvin tietoisia, että mitä halveksittavampi 
maailman silmissä, tämä Paikka, Placita, on (Se tarkoittaa pientä Paikkaa, kuten Pyhä Franciscus 
kutsui paikkoja, joissa veljet elivät), sen tarkoituksenmukaisempaa.”  

”Vaikka Minä tulen sanomaan, Minun Morsiameni on jollain tavalla tehnyt jokaisen 
erakkoasumuksen olemaan hyvin kirkas päivän aikana. Enkä Minä syytä häntä tästä, vaikka 
pikkuriikkiset ikkunat olisivat tarkoituksenmukaisempia.”  

”Mutta yleensä Minä en halua, että mitään tästä paikasta vaikuttuu maailmasta ja sen 
sivistyneisyydestä.  Mieluummin, Minä haluan sen olevan hyvin pelkistetty ja yksinkertainen. 
Varmasti kukaan täällä kävijöistä ei tule saamaan vuodenaika masennusta. Hän on huolehtinut 
siitä! (Hän myhäili.)” 

”Mutta enemmän hengellisyyden alueella, Minä haluan tämän paikan tarjoavan välttämättömät 
perustarpeet kappelia ja erakkoasumuksia varten, niin että vierailijoiden huomio tulee olemaan 
Minussa, eikä hienoissa asuinpaikoissa, vaikuttavissa kirjastoissa, räätälöidyissä kaavuissa, 
mahtavissa ruuissa, jotka käyvät huippuluokan luostareihin.”  

”Minä haluan, että hengelliset asenteet ovat myös puutteen asenteita Minun edessäni, niin että 
kaikki mitä teillä on, on Minun teille antamaa. Kaikki, mitä teillä ei ole, on koska Minä en ole 
antanut sitä teille. Ja Minä en luota Minun aarteitani niille, jotka ovat suuria omissa silmissään. 
Pienuus ja hengen köyhyys tulevat olemaan tämän paikan sydämessä, niin että alhaisin ihminen 
voi tuntea olonsa kotoisaksi täällä.”  

”Pienet, köyhät, torjutut, kömpelöt ja arat, he, joilla ei ole mitään asemaa maailmassa – he ovat 
niitä, joita Minä haluan saada tänne. Siispä jos te tulette tänne agendalla, että te olette joku 
tärkeä, joka tietää monia asioita, joka arvelee olevansa sopiva tuomitsemaan muita, joka etsii 
korjatakseen yhteisössä vikoja, kun havaitsee niitä, te ette tule kestämään täällä.”  
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”Mieluummin, Minä etsin sieluja, jotka ovat hyvin pieniä omissa silmissään ja vapisevat Minun 
Sanani edessä. Ja kunnioittavat auktoriteetteja, jotka Minä olen nimittänyt. Ja niitä, jotka haluavat 
karistaa omapäisyyden elämän ja omaksua veljellisen rakkauden elämän, välttäen tuomitsemisia.” 

”Niin monet Minä olen suonut olemaan pieniä, ei-ketään. Niin monet Minä olen tehnyt aroiksi ja 
jopa rumiksi maailman silmissä, niin että he voisivat olla Minun ikiomaa erityistä omistustani. 
Mutta he ovat kääntyneet kauniista tavasta omaksumaan maailmallisen kunnian turhuutta. Siispä 
Minä sanon teille, jos te olette yksi näistä pienistä, karistakaa liioitteleva omanarvontunteenne, 
jota olette harrastaneet puolustuskeinonanne ja juhlikaa merkityksettömyyttänne. Ja Minä tulen 
tekemään kodin teille tänne.” 

 

 

740. Jeesus sanoo… Minun Morsiameni…  

Anna Minun valloittaa Sydämesi… Minä odotan sinua! 

 
MINUN MORSIAMENI… ANNA MINUN VALLOITTAA SYDÄMESI, MINÄ ODOTAN SINUA!  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Joulukuuta, 2019.  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, että asetit sydämeni ja mieleni oikeaan jälleen. Pyydän, vieraile 

kaikkien Sydänasukkaiden luona tämän armon kanssa, rakas Herra… Amen. 

No niin Perhe, käsittelen alati läsnä olevien demonien kuiskauksia… ”Sinusta ei ole mihinkään, olet 

epäonnistuja, olet haalea.” Voi, pojat… Kun tavoittelin Hänen läsnäoloaan, Hän alkoi puhumaan 

minulle.  

( Jeesus ) ”Minä vaalin sinua, Clare.”  

( Clare ) Voi, Herra, mutta miksi?  

( Jeesus ) ”Koska sinä olet niin hyvin heikko, niin hyvin hauras, niin hyvin haavoittuva. Ajoittain, 

kun lihasi saa yliotteen sinusta – ja sinä silti et anna periksi. Sinä tulet juosten Minun luokseni, 

pyytäen lisää armoa elää sellaista elämää, joka on todella Minua miellyttävää.”  

”Kun Minä kerroin sinulle, että legioonittain pahoja henkiä kiusaa sinua arvottomuuden tunteella, 

Minä en liioitellut tosiasioita. Todellakin, he kiusaavat sinua päivin öin – ja Minulle on ihme, että 

sinulla yhä on uskoa ja rohkeutta tulla Minun luokseni surkeutesi keskellä. Ja Minä olen niin hyvin 

iloinen, kun näen sinun kääntävän koko huomiosi Minuun, tietäen, että Minä olen Jumala. Armon 

Jumala ja hellyyden sinua kohtaan. Ja Minä en koskaan tule pettämään sinua, Minun Rakkaani. Ole 

rohkea, Clare. Sinä tulet huomaamaan enemmän ja enemmän, kuinka heikko ja hauras sinä olet.”  

( Clare ) Voi pojat, se on totuus. Minä löydän rajoituksiani kaiken aikaa. Ja niitä on paljon 

useammin ja paljon enemmän kuin koskaan ajattelin!  

( Jeesus ) ”Ei vain ruumiissa, vaan hengellisesti. Sinä tarvitset jatkuvasti enemmän armoa 

selvitäksesi jokaisesta päivästä. Sinä kaipaat Minua ja Minä kaipaan sinua, Minun Rakkaani. 

Todella, Minä kaipaan sinua, että saisin kietoa käsivarteni ympärillesi ja imeyttää sinuun Minun 

Rakkauttani ja Voimaani. Älä koskaan pelkää tulla Minun lähelleni. Minä odotan sinua; Minä nautin 

sinun suuresta luottamuksesta Minun Rakkauteeni ja Armooni.”  
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”Voi, jospa sielut huomaisisivat Minun Armoni ja hellyyteni heitä kohtaan! Voi, jospa te kaikki 

juoksisitte Minun käsivarsilleni ja joisitte Minun Rakkauteni Eläviä Vesiä!”  

”Te olette niin vajavaisia armosta, kaikkien maailmallisten askareitten keskellä. Te olette kaikki niin 

hyvin heikkoja ja taipuvaisia syntiin ja Minä kaipaan voimistaa teitä ja vetää teidät takaisin Minun 

sydämeeni julmasta ja armottomasta tämän maailman synnistä. Se on kuin happoa – syövyttäen 

messinkiä. Vain yksi pisara ja te alatte hajoamaan ja menettämään rehellisyyttänne. Vain pienin 

määrä altistusta tälle myrkylle heikentää ja tuhoaa teidän kallisarvoisia osianne. ”  

”Siinä maailmassa ei ole mitään, Minun kovasti rakastettuni, mikä tulee tuomaan teille iloa ja 

tyydytystä. Te tulette ostelemaan ja ostamaan, syömään ja juomaan, ottamaan pakkauksistaan 

uudet lelut. Ja silti, illan lopussa, te tulette tuntemaan itsenne tyhjiksi, koska mikään tässä 

maailmassa ei voi korvata Minun rakkauttani ja toveruuttanne teidän kanssanne.”  

”Älkää olko lannistuneita haurauksienne vuoksi, Minun kauniit. Älkää tulko alakuloisiksi 

heikkouksienne ja epäonnistumisienne vuoksi. Mieluummin, kääntäkää kyyneleiset silmänne 

Minuun. Minä olen tässä, odottaen vierellänne, että huomaatte äärimmäisen puutteenne ja 

tarpeenne Minun kosketukselleni.” 

”Minä kaipaan vuodattaa Minun rakkauttani teille, niin että te kukoistaisitte hengellisesti, 

ylitsevuotaen tähän synnistä sairaaseen maailmaan. Kääntykää Minun puoleeni. Kääntykää aina 

Minun puoleeni, kun havaitsette tyhjyytenne, mitättömyytenne. Ja sallikaa Minun luoda uusi 

sydän teihin. Sydän, joka jättää maailman ja kaiken, mitä se edustaa. Sydämen, joka inhoaa 

maailmallisia asioita ja saavutuksia. Sydän, joka kaipaa vain yhden pisaran rakkautta Minulta. Vain 

yhden vilkaisun ja maailma hälvenee näkyvistä.”  

”Tämä on lahja, jota Minä toivon Minun Morsiamelleni tänä Minun Syntymäni vuodenaikana. 

Minä haluan täyttää hänet ylitsevuotavaksi Minun hyvin todellisella ja huolehtivalla rakkaudellani. 

Rakkaudella, joka sitoutuu hänen elämänsä jokaiseen osa-alueeseen, kaikkiin hänen pitämäänsä ja 

inhoamaansa; kaikkiin hänen toiveisiinsa, unelmiinsa ja jopa pelkoihinsa. Rakkautta, johon hän 

luottavaisesti tukeutuu ainoana elämän ja ilon lähteenään.”  

”Kuinka tyhjiä ovat kauppakeskukset ja ravintolat! Kuinka tyhjiä paketit ja koristeet! Ilman Minun 

kosketustani, Minun hyvin hellää ja todellista kosketustani, kaikki nämä asiat ovat arvottomia 

tuomaan rauhaa ja onnellisuutta. Ne vain aiheuttavat himoa saada lisää, viimeisin malli, viimeisin 

päivitys. Ja niin edelleen… tulematta koskaan tyytyväisiksi.”  

”Mutta niille, jotka valitsevat istua Minun läsnäolossani ja pitää seuraa Minulle, rukoillen muiden 

puolesta, tunnustaen heidän puutteellisuutensa. Voi, niille sieluille on monia armon lippaita 

odottamassa, että ne avattaisiin heille! Sieltä he tulevat löytämään hienoimpia viinejä, tyydyttävää 

ruokaa! Kyllä, Minusta, kaikki mitä te tarvitsette, virtaavat vapaasti teidän pyynnöstänne. Teidän 

puutteenne vetää armon jokia. Teidän tunnustuksenne puutteistanne ja synneistänne lävistää 

Minun sydämeni ja Minä en voi vastustaa tulemista parantamaan ja antamaan anteeksi. Minä en 

voi vastustaa Minun Rakkauteni tuhlaamista teihin.”  

”Ja Minä tiedän, että mitä tahansa Minä teen Minun uskollisen Morsiameni hyväksi, hän tulee 

puolestaan tekemään muiden hyväksi ja maailma tulee tuntemaan Minut ja elämää antavat 

maailman hylkäämisen ilot,asuakseen Minun Läsnäolossani.”  
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”Kyllä, tuoksu uhkuu heistä, jotka ovat luopuneet maailmasta Minun seurani vuoksi. Koko 

Luomakunta tunnistaa tämän tuoksun – ja paholaiset inhoavat sitä. Siksi he keksivät keinoja 

varastaa se teiltä, vakuuttaakseen teidät, että se on vain ohimenevä ihastus, että vain ”todellinen” 

maailma merkitsee.”  

”Ja loppujen lopuksi, Minä en ole ollenkaan todellinen, en niin todellinen kuin uusi auto tai puku 

tai mekko tai tietokone. Voi, Minun rakkaat, niin moni teistä on liukunut haaleuteen, maailman ja 

sen tapojen kiinnostuksen vuoksi.” 

” Pyydän, Minun rakkaat. Minä kutsun teitä. Tulkaa pois Minun kanssani hiljaiseen paikkaan. 

Purkakaa sydämenne Minulle, että Minä saattaisin rohkaista ja ohjeistaa teitä. Että Minä saattaisin 

varustaa teidät unelmoimaan ja seuraamaan niitä unelmia.”  

”Mutta enimmäkseen, Minun Rakkaat, että te voisitte vastaanottaa Minun rakkauteni täyteyden 

sydämiinne ja lopettaa tyhjät vaelluksenne maailmaan, joka näyttää niin kirkkaalta ja loistavalta, 

mutta jolla ei ole tarjota teille mitään, millä olisi mitään arvoa.”  

”Pyydän, Minun Sisareni, Minun Morsiameni. Tulkaa Minun kanssani hylättyyn paikkaan ja sallikaa 

Minun valloittaa teidän sydämenne. Minä odotan teitä.” 

 

 

741. Jeesus sanoo… Minä olen hyvin mielissäni Video Sarjasta ”VALITTU” 

 
VALITTU… MINÄ OLEN HYVIN MIELISSÄNI SARJASTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Joulukuuta, 2019.  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, Sinun Pyhän Henkesi ihmeellisistä töistä tässä filmissä Valittu. 

Minun kallisarvoinen perheeni, minä haluan jakaa ihmeellisen elokuvan kanssanne. Se on todella 

vahvistanut kirkkaasti sen Rakkauden laadun, jota Jeesuksella on meitä jokaista kohtaan. Se myös 

antaa Hänestä kuvan todellisena ihmisenä, jolla on kiintymystä ja huumorintajua ja kaikkia 

normaaleita tunteita, joita meilläkin on. He todella ovat tehneet hyvää työtä kuvatessaan Hänen 

luonnettaan; se heijastaa niin Meidän Taivaallisen Puolisomme, Hänen kaikkine tunteineen ja 

tapoineen käsitellä ihmisiä. Se on tuonut minulle suurta lohtua, lohdutusta ja vahvistusta siitä, 

Kuka Hän on minulle. 

Tietenkin on ei:n sanojia, jotka väittävät vastaan, ”Mutta sitä ei ole Pyhissä Kirjoituksissa!” No niin, 

se ei ehkä ole aivan täydellisen tarkka jokaisessa yksityiskohdassa, mutta se on totta 

Evankeliumien Hengessä.  

Esimerkiksi, jaksossa, joka paljastaa, että nuori Fariseus pidätytti Johannes Kastajan. Se ei noudata 

sitä, mitä me tiedämme Evankeliumeista, mutta se tuo esiin sokeuden, joka johdattaa heidät 

mustasukkaisuuteen ja vihaan, kuin myös uskonnollisiin henkiin, jotka motivoivat heitä Jeesuksen 

tuomitsemiseen.   

Siispä, samalla kun tämä filmi ei ole tarkka joidenkin yksityiskohtien osalta siitä, miksi Johannes 

pidätettiin, se on tarkka Evankeliumien hengelle, ne kuvaavat Fariseukset mustasukkaisina, 

pikkumaisina ja sokeina.  
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Juuri hiljattain, Herra puhui, kuinka Hän haluaisi kristittyjen juhlivan Joulua. Ja minä uskon, että 

tämän sarjan jakson osien katsominen joka ilta, on ihmeellinen tapa valmistella sydämemme 

Hänen syntymäänsä. Minä opin niin paljon heprealaisia tapoja, kuinka häät hoidetaan, erilaisista 

jännitteistä elämässä, joita oli kalastajilla, kun Jeesus teki kalan ihmeen. Mikä johdatti Pietarin pois 

verovaikeuksista, jotka olisivat voineet maksaa hänelle hänen kotinsa ja kalastusveneet. 

Taustatiedot ja siinä ajassa elämisen jännitteiden paljastaminen valottavat niin paljon 

todennäköisiä syitä, miksi Jeesus valitsi tehdä jokaisen Hänen ihmeistään.  

Herra, mitä Sinulla on Sydämelläsi?  

Jeesus aloitti, ”Minä olen hyvin mielissäni tästä sarjasta, joka tulee muuttamaan tavan, millä 

ihmiset ajattelevat Minua. Se on kaikkein tärkein asia Minulle, Clare. Jo niin kauan he ovat nähneet 

Minut stoalaisen tyynenä ja välinpitämättömänä heidän jokapäiväisen elämänsä koettelemuksista. 

Viimeinkin, he tulevat näkemään tarkan kuvauksen siitä, kuinka Minä toimin sairaiden, 

epäpuhtaiden ja Minun opetuslasteni kanssa. Ja kyllä, jopa sen kyykäärmeitten pesueen, 

Fariseusten kanssa.” 

”Minun lapseni, Minä pitäisin parempana, jos te panisitte pois uskonnolliset henget kerta 

kaikkiaan ja antaisitte Minun kommunikoida maailmalle, Kuka Minä todella Olen. Pitkän aikaa 

Minut on nähty karskina, tuomitsevana, etäisenä ja vaativana. Ei, näin ei ole asian laita! Minä tulin 

tuomaan runsaampaa elämää, ja se mitä Minä sillä tarkoitan, on rikkautta asua liitossa Jumalanne 

kanssa.”  

”Pelko lähestyä Minua, sitä Saatana on juurruttanut ihmisiin, erityisesti heihin, joilla on karskeja 

isiä, vanhempia, virkamiehiä ja pedofiilejä saarnaajia. Se on saanut lukemattoman määrän ihmisiä 

kääntämään selkänsä Minulle. He eivät voineet mieltää Minua rakastavaksi ja lähestyttäväksi, 

auktoriteetti asemassa olevien käytöksen vuoksi. Viimeinkin Minut kuvataan todella sellaisena 

kuin Minä olen.”  

”Tämä sarja on suoraan Taivaasta ja tulee vetämään monia sieluja Minun luokseni, sellaisia, jotka 

ennen vihasivat Minua ilman todellista syytä.”  

”Pyydän, Minun ihmiseni. Älkää lannistako ihmisiä katsomasta tätä elokuvaa. Pyydän, rohkaiskaa 

ja olkaa Minun Rakkauteni, tekemässä työtään teidän kauttanne heitä varten. Tätä tarvitaan 

kipeästi tänä aikana ja ajankohtana, kun monet sielut menehtyvät, koska he ovat nielaisseet 

valheet, joilla Saatana on kyllästänyt heidät heidän elämissään olevien auktoriteettien kautta.”  

”Tehkää työtä Minun kanssani, Minun ihmiseni. Auttakaa tuomaan satoa. Älkää kerätkö hyttysiä ja 

nielaisko kameleita! Pikemminkin, nähkää tämän sarjan viesti sellaisena, joka voi viimeinkin 

murtaa sen jäisen tunteen, joka ihmisillä on Minua kohtaan.”  

”Saatana on levittänyt enemmän valheita Minusta tälle sukupolvelle. Meidän yhdessä täytyy tehdä 

kaikki voitavamme kumotaksemme ne ja tukeaksemme niitä median taideteoksia, joilla on Minun 

Sydämeni sieluja varten.”  

”Ja kun he näkevät teidän taistelevan ja kinastelevan muiden kristittyjen kanssa yksityiskohdista 

hyvissä filmeissä Minua koskien, luuletteko te, että se vetää Minun luokseni kadotettuja sieluja?? 

Ei, se vain vahvistaa heidän epäluulojaan kristityistä – että he ovat kriittisiä. Tosikriittisiä. Jopa 
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tekopyhiä omiaan kohtaan, saatikka sitten pelastamattomia kohtaan. Miten tässä välittyy Minun 

Rakkauteni?”  

”Minä tarvitsen hellyyttä teiltä, Minun ihmiseni. Minä tarvitsen rohkaisua ja muiden vahvistamista, 

täyttääksenne ensimmäisen kutsukortin uskoon… ”He tulevat tuntemaan heidät kristityiksi teidän 

rakkaudestanne.”  

”Siispä, rakastakaa toisianne hellästi ja sydämestä asti. Rohkaiskaa pyhien filmien katselemista. 

Nielkää ylpeytenne ja taipumuksenne löytää vikaa jokaisesta pisteestä ja pilkusta. Katukaa sitä, 

että olette käännyttäneet ihmisiä pois jostakin Minun voitelemastani, tuodakseni heidät sisään. 

Älkää ottako osaa Fariseusten myrkkyyn, sillä he tulevat saamaan kaikkein kovimmat rangaistukset 

sielujen tappamisesta.” 

 

 

742. Jeesus sanoo… Te menette omaa Tietänne & Sitten te ihmettelette  

”Miksi minä epäonnistuin?” 

 
TE MENETTE OMAA TIETÄNNE & SITTEN TE IHMETTELETTE… MIKSI MINÄ EPÄONNISTUIN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Joulukuuta, 2019.  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Jeesus, kun sallit minun nähdä mitättömyyteni. Minulla on uutta toivoa, 
tietäen, että Sinä yksin voit tehdä, mitä vaaditaan. Ja minä viimein tunnistan minun hyvin 
todellisen puutteeni. 

Herra, Minä näen, että minä yhä yritän tehdä asioita omalla voimallani, itsekseni. Kun minä 
kamppailen asettuessani taloksi ja organisoidessani, näen, että irti päästäminen on minulla hyvin 
vähän hallinnassa. Sotkusta irti päästäminen. Minä tunnen yhä pakonomaisuutta organisoida 
enemmän, niin, että voin löytää asiat helpommin. Kuitenkin olen kyllästynyt TAVAROIHIN! En 
halua muuta kuin olla Sinun kanssasi ja minua tarvitsevien sielujen kanssa. Kuitenkin huomaan, 
että tämä pakonomaisuus organisoida jatkuvasti tunkee väliin Sinua vastaan. Ja olen sodassa. Se 
muistuttaa hyvin paljon sitä, mitä Pyhä Paavali sanoi, kun hän sanoi, että teen asioita, joita toivon, 
että en tekisi ja en tee asioita, joita toivoisin, että tekisin!  

( Jeesus ) ”Clare, sinä tarvitset toimivaa organisointia, mutta vain välttämättömimmän. Katsohan, 
sinulla on niin paljon, että se omistaa sinut, Minun Rakkaani. Käytä myöhäistä iltapäivää 
saattaaksesi loppuun nämä yksityiskohdat, mutta anna Minulle kaikkein parhain aika päivästä ja 
jätä ne huomiotta myöhäisempään asti. Tässä Minä tulen avustamaan sinua.”  

( Clare ) No niin, Herra, se mitä minulla on useimmin sydämelläni, on saada vapaata, että voisin 
työskennellä musiikin parissa. Minä en näytä olevan kykenevä tekemään sitä. Ja nyt minä 
tunnistan, että olen yrittänyt tehdä sitä. Minä lasken sen Sinun pyhien jalkojesi juureen, Herra, 
tunnustuksen kera, että en pysty tekemään tätä. En voi hallita aikaani, saattaakseni tämän 
loppuun. Minä tulen Sinun luoksesi täydellisessä puutteessa tehdä yhtään!  

Jeesus, minä lasken Sinun varaasi. Minä annan tämän Sinulle. Minä en enää voi yrittää omillani. 
Minä voin vain tunnistaa heikkouteni ja antaa sen Sinulle. 

Sinun Armostasi, Herra, minä odotan ihmeitä. Vain Sinun kunniasi ja armosi voivat päästää minut 
pahasta ja tästä juoksuhiekasta, jota kutsun elämäkseni. Minä en halua tämän olevan elämääni 
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enää, koska minulla ei ole mitään kortta kekoon kannettavaksi. Kaikki, mitä voin sanoa, on että 
minun ”elämäni”, minun yritykseni, jopa kaikkein parhaimmat yritykseni – ovat epäonnistumisia 
ilman Sinun suurta väliintuloasi.  

Minä lasken tämän rikkoontuneen lelun Sinun jalkojesi juureen, Jeesus, ja kerjään Sinulta, että 
annat minulle armoa. Sillä omilla voimillani, minä en ole tehnyt mitään. Vain Sinä voit saada tämän 
aikaan.  

Voi Jeesus, muuta minun sydämeni, niin että en enää ole lihani vanki! Pyydän, Herra, muuta minun 
sydämeni! Käytä minun aikaan viisaasti. Minä lasken sen Sinun jalkoihisi. Sinä olet Ainoa, joka voi 
elvyttää tämän rikkonaisen unelman. Näytä minulle tie ulos tästä itsepäisyyden hetteiköstä ja 
johdata minut vapauteen. 

Minun sydämeni pursuaa halua täyttää Sinun tahtosi tässä. Ja minä olen viimeinkin läpikotaisin 
vakuuttunut, että minä en voi tehdä mitään itse ratkaisten, ellet Sinä ole antanut sille voimaa ja 
varustamista, Sinun armollasi. Minä tunnistan, että olen yrittänyt tehdä tätä. Tunnistan, että en 
ole tunnistanut minun täydellistä ja kertakaikkista riippuvuuttani Sinusta, vaan pikemminkin minä 
olen yrittänyt…   

Kun se, mitä minun olisi pitänyt tehdä, on että olisi pitänyt rehellisesti katsoa perustavaa laatua 
olevaa tyhjyyttäni, laskea tarkalleen, mitä minä voisin odottaa itseltäni ja tunnustaa että olen en-
mitään. Ei yhtään asiaa, jolla olisi jotakin arvoa. Minä en pysty tekemään sitä. Minä tunnistan sen.   

Herra, minä olen vain paakku elävöitettyä savea, täysin riippuvainen Sinun Elämänhenkäyksestäsi.   

Minä olen pettänyt itseäni ajattelemalla, että saan kaiken kokoon tänään, huomenna, ensi viikolla. 
Tosiasia on, että minä en saa kaikkea kokoon. Siispä, minä tulen Sinun luoksesi täysin vararikossa 
ja pyytäen Sinua ottamaan asiat haltuun! Johdata minua Sinun kunniallasi ja armollasi, että ne 
korvaisivat minun puutteeni ja vikani. Pyydän, Jeesus. Saata loppuun Sinun tahtosi minun 
poloisessa elämässäni. 

( Jeesus ) ”Sinä olet puhunut hyvin, Minun hyvin pieni Clareni. Sinä näet Totuuden nyt. Sinä olet 
ensimmäistä kertaa luotaamassa Totuuden syvyyksiä ja näkemässä että, se mitä Minä olen 
laittanut eteesi, ei ole mahdollista, eikä se ole sinun saavutettavissasi omillasi. Minä tunnen 
sympatiaa sinua kohtaan, Rakkain. Minä tunnen sinun kipusi ja turhautumisesi syvyydet ja sinä 
olet tehnyt viisaan valinnan.”  

( Clare ) Herra, minä en aina tiedä tunnista tuntiin, että mitä Sinä haluat. Jotkut, jotka ovat 
henkisemmin suuntautuneita, sanovat, että he tietävät, mitä Sinä heiltä haluat minuutista 
minuuttiin. Minä tunnustan, minä en tiedä. Minä tiedän, että itsepäisyyden myrkky on vahvana 
minussa ja minä kaipaan, että Sinä otat sen pois minusta – jos vain Sinä haluat. 

( Jeesus ) ”Minä vastaanotan sinulta sinun tahtosi. Tämä vaatii aikaa: mutta muista. Minä en 
työskentele sinun kauttasi, kuten Minä työskentelen joidenkin kanssa, jotka ovat vakuuttuneita, 
että he kuulevat Minun sanovan ”mene tänne, mene sinne, tee tämä nyt, tee tuo.” Eikä sinun 
asiasi ole arvostella, jos he ovat paikkansapitäviä, tai olenko Minä todella puhumassa heille. Mutta 
Minä vakuutan sinulle, paikkansapitävyys karisee jopa heidän kannoiltaan ajoittain, tai he olisivat 
pilalla röyhkeydestä ja itseluottamuksesta.”  

”Katsohan, Minun Rakkaani, jopa Minun ääneni kuulemisessa, te kaikki olette alttiita virheille. 
Jotkut, jotka toivovat, että heidät nähtäisiin itseriittoisina Minun tahdossani, omassa voimassaan, 
ovat vakavasti petettyjä. Minun täytyy sallia hedelmän heidän elämässään kypsyvän, ennen kuin 
he edes voivat epäillä, että kuinka kauas he ovat menneet harhaan. Jotkut toivovat olevansa 



 
110 

 

itsenäisiä, itsepäisiä, itseriittoisia, ilman virheitä. Mutta koska Minä rakastan heitä, Minä sallin 
tämän virheen vain niin kauan, kuin on tarpeellista ja sitten Minä tulen poistamaan Ylpeyden ja 
Tietämättömyyden verhon ja he tulevat jälleen kerran olemaan rikkonaisia ja todella riippuvaisia 
Minusta ja kaikkein vähäisimpiä kaikista, omissa silmissään.”  

”Siksi sinä et voi osoittaa tätä, kun näet sen sielussa. Minun täytyy tehdä työtä heidän kanssaan, 
kunnes he ovat valmiita ja hedelmä, joka on mätä, paljastaa että heidän kaikissa tavoissaan on 
virhe. Siihen asti, ole kärsivällinen, Minun Rakkaani.”  

( Clare ) Ja tässä, Hän puhuu minulle tietystä tilanteesta, josta tiedän, että en voi tehdä muuta kuin 
rukoilla.  

( Jeesus ) Mutta sinä olet tullut Minun luokseni täysin tietoisena viastasi olla itseriittoinen, olla 
kykenevä tekemään tämä, omata itsekontrollia ja viisautta jne. jne. Sinä olet nähnyt itsesi ja vaikka 
se onkin kivuliasta ja riistää pois kaiken itseluottamuksen omista tavoistasi, se on ihmeellisen 
hedelmällistä.”  

( Clare ) Herra, minä epäilen tässä turhamaisuutta. Ja tunsin sillä tavoin, koska pystyin näkemään 
sen… Hän puhui toisesta sielusta ja en halunnut ryhtyä tuomitsemaan sitä sielua. 

( Jeesus ) ”Katso suojaustasi, Clare. Mitä Ezekiel on kertonut sinulle?”  

( Clare ) Joo, ja hän on vahvistanut sen, mitä minä tunnen ja sen, mistä Herra puhuu.  

( Jeesus ) ”Minä lähinnä vain teen uskottavaksi sinulle ne viat, joita kaikilla teistä on Maapallolla 
jossain elämänne vaiheessa. Ja joillakin useita kertoja, koska tarvitaan toistoa ja kypsyyttä todella 
”tajuta se”.”  

”Sinä olet tullut Minun luokseni paljaana, sokeana ja köyhänä. Siis, käännyttäisinkö sinut pois? 
Sanoisinko Minä sinulle ”yritä omalla viisaudellasi”? Vai eikö Minun pitäisi tunnustaa sinun hyvin 
rehellinen tunnustuksesi, että sinä todella olet yrittänyt tehdä tätä omillasi? Minä olen niin iloinen, 
että sinä näet tämän! Sinä luulit, että näit sen aikaisemmin, mutta todella, sinä et nähnyt, tai sinun 
tekosi olisivat tuoneet hyvää hedelmää. Mutta sinä seisot nyt Minun edessäni tyhjin käsin, 
vararikossa ja katsot minuun kuin Sinun Pelastajaasi. Enkö Minä palkitsisi tätä Minun 
väliintulollani?”  

”Voi, Minun Ihmiseni. Te teette niin paljon omalla voimallanne. Te olette vakuuttuneita, että Minä 
olen teidän kanssanne. Ja Minä olen teidän seurassanne, mutta te ette koskaan saavuta tarpeenne 
syvyyksiä Minun edessäni. Pikemminkin, te tunnustatte Evankeliumin lähtökohdista, että te ette 
voi tehdä mitään pysymättä viinipuussa – mutta sitten te käännytte ja menette omia teitänne, 
omassa voimassanne ja te ihmettelette… ”Miksi minä epäonnistuin?”  

”Minä kerron teille, todella, aivan kuten Clare on epäonnistunut, niin olette myös te – koska te 
ette tunnusta täydellisen tyhjyytenne syvyyksiä ja vararikkoa. Kristityt sielut, jotka ajattelevat, että 
he voivat tehdä mitä tahansa, koska he ovat niin päteviä, he ovat harhaisia. Ja enemmin tai 
myöhemmin tulevat kärsimään murskaavan tappion. Sielu, joka vapisee Minun sanojeni edessä ja 
tulee Minun luokseni polvistuen, tunnustaen vikansa ja pätemättömyytensä – se sielu tulee 
saamaan armot, joita he tulevat tarvitsemaan menestyäkseen.”  

”Joillekin on mahdottoman vaikeaa tunnustaa heikkoutensa ja epäonnistumisensa elämässä. Siispä 
he löytävät voimaa oma-apu kirjoista ja tekevät tunnetuksi omillaan – tällä kertaa tehden 
pohjatyöt ja valmistautuen paremmin.” 



 
111 

 

”Kuitenkin he, jotka eivät tule odottamaan Minua varustamaan heitä inspiraatiolla, ohjauksella ja 
avulla, he eivät tule koskaan tule saavuttamaan heidän täyttä kristityn potentiaaliaan, jonka Minä 
loin heille. Parhaiten onnistuvat pienimmät, jotka vapisevat Minun sanaani.”  

”Totta, te näette toisten aikaansaavan suuria asioita, kun he onnittelevat itseään ja paistattelevat 
omassa varjossaan. Ja he ovat saattaneet saavuttaa päämäärän, mutta heidän luonteensa tulee 
kärsimään.”  

”Minä haluan teidän menestyvän asioissa, samalla kun te kasvatte suuremmiksi nöyryydessä ja 
riippuvaisuudessa Minuun. Minä haluan teidän havainnollistavan maailmalle, että Minä voin tehdä 
mitä tahansa Minä valitsen tekeväni sielujen kautta, jotka tekevät yhteistyötä, ei väliä kuinka 
pieniä he ovat maailman silmissä.”  

”Katsokaahan, päämäärä elämässä ei ole menestyä yritteliäisyydessä. Päämäärä on kasvaa 
pyhyydessä ja rakkaudessa veljeenne, valmistella itsenne Taivasta varten, sillä aikaa kun otatte 
muut mukananne. Kun nämä asioiden väliset vuorovaikutussuhteet on täytetty, sitten ei ole väliä 
kuinka epäonnistuneelta te maailman silmissä näytätte, te todella olette menestyneet.”  

”Minä olen nähnyt sinun puutteesi koko ajan, Clare. Minä olen nähnyt pakon, joka on suistanut 
sinut raiteiltasi. Ja koska sinä olet vilpittömästi tunnustanut avuttomuutesi, Minä olen liikuttunut 
sääliin asti. Ja Minun armollani ja sinun tottelevaisilla ponnisteluillasi, Minä saan aikaan sen, että 
sinä tulet viimeistelemään laulut ja tekemään jopa enemmän, ennen kuin otan sinut Itselleni. 
Mutta ennen kaikkea, Minun rakkaani, Minä haluan sinun säilyvän yhtä avuttomana kuin pikku 
lapsi Minun edessäni, jatkuvasti rukoillen ja luottaen yksin Minuun. Tällä tavalla, sinä tulet 
pysymään Minulle vastustamattomana ja yhdessä meidän musiikkimme tulee koskettamaan 
niiden sydämiä, jotka kaipaavat suurempia syvyyksiä Minun kanssani.”  

”Mutta tässä Minun täytyy varoittaa sinua, Rakkain. Älä vertaa itseäsi muihin levyttäviin 
artisteihin. Jatka vain Minun inspiraationi varassa ja älä katso muiden tapoja. Pikemminkin katso 
Minuun, Clare. Katso Minuun ja me tulemme tutkimaan rakkauden ääniä yhdessä.”  

”Katso myös Minun Äitiini avun saamiseksi, että voit järjestää aikasi ja voidella äänesi. Hänellä on 
suuri vaikutus sinun musiikkiisi, josta sinä et ole tietoinen. Hänen rauhansa, suojeluksensa ja 
perustavan laatuinen hellyytensä tulee valamaan musiikkiimme toisen ihanan ulottuvuuden. Hän 
on aina sinun kanssasi, aina huolehtivainen sinusta ja haluten sinun menestyvän täydestä 
sydämestään.”  

”Viimeiseksi sanaksi: jätä itsesi tuomitseminen. Sinä olet käynyt läpi suunnattoman 
koettelemuksen viime aikoina, huolehtien sieluista, jotka tulevat Turvapaikkaan. Rakentaminen, 
organisointi ja elämäsi muuttaminen tähän Taivaan siunaamaan syrjäiseen paikkaan. Älä aliarvioi 
itseäsi siitä, että olet ollut poissa musiikista. Sinulla on ollut kädet täynnä ja sinä et ole 
Supernainen.”  

”Sinä olet vain Minun pikku Clareni, vaivoin vaipoista pois päässyt. Silmät suurina tämän paikan 
ihmeistä, samaan aikaan kun olet vastuullinen tarjoamaan järjestystä ja suuntaa. Se on enemmän 
kuin mitä monet koskaan saisivat tehtyä. Mutta koska sinä pysyt Viinipuussa, asiat loksahtelevat 
paikoilleen.”  

”Kuitenkin tämä on uusi täydellisen Minusta riippuvaisuuden ajanjakso siunata meidän 
musiikkiamme ja tuoda lohtua kansakunnille. Minä olen sinun kanssasi, Rakkain.”  

”Ja Minä olen teidän kaikkien Sydänasukkaiden kanssa, jotka ovat hylänneet itsenne Minulle ja 
oikein näette itsenne hyvin, hyvin pieninä ja merkityksettöminä. Tämän Minä siunaan. Tämä on 
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Nöyryyttä ja se on peruskallio, joka tulee tukemaan taloanne, kun se kasvaa joksikin kauniiksi 
Jumalaa varten.” 

 

 

743. Jeesus sanoo…  

Ei ole mikään pieni Asia tulla kutsutuksi Kaikkivaltiaan Jumalan Palvelukseen 

 
EI OLE MIKÄÄN PIENI ASIA TULLA KUTSUTUKSI KAIKKIVALTIAAN JUMALAN PALVELUKSEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Joulukuuta, 2019. 

Jeesus aloitti… ”Minun Rakkaani. Minä vaadin kaiken, mitä sinulla on, koska Minä annoin sinulle 

kaiken, mitä Minulla oli. Ei ole mikään pieni asia tulla kutsutuksi Kaikkivaltiaan Jumalan 

palvelukseen. Se maksaa, Minun Kallisarvoiseni. Se maksaa hyvin paljon. Ja sinä olet lukemattomia 

kertoja luovuttanut elämäsi Minun käsiini. Enkö Minä tiedä, mitä Minä olen tekemässä? Enkö Minä 

tiedä sinun katkeamispistettäsi?”  

”Kyllä. Minun kunniani puolustaminen ja sanomani levittäminen, että Minun Valtakuntani tulee 

tänne Maapallolle, niin kuin se on Taivaassa, vaatii jopa tarmokkaampaa harjoitusta kuin 

Yhdysvaltojen Laivaston Erikoisjoukot (=NavySeals). Mutta sinun rakkautesi Minuun sai sinut 

tekemään tämän uhrauksen. Haluatko Minun palauttavan sen sinulle? Pyydän. Pidä tauko ja 

ajattele tätä.” 

( Clare ) Herra, en voi pitää taukoa. En voi mitenkään sanoa ei Sinulle! En ainakaan tässä asiassa. 

Suklaa houkutukset… no niin. Se saattaisi olla eri asia… Jeesus nosti minun leukaani etusormellaan 

ja sanoi, kyynelsilmin…  

( Jeesus ) ”Olen pahoillani. Minä olen niin pahoillani, että tämä koskee sinuun niin paljon. Mutta 

Minä olen tässä sinun kanssasi. Minuun koskee hyvin paljon sinun puolestasi. Mutta meidän 

kaikkien täytyy jatkaaeteenpäin. On liian paljon pelissä, Clare. Aivan liian paljon.”  

”Minä tiedän, että tunnet elämäsi olevan painajaista joskus. Minä tiedän tunteen hyvin. Minä 

tiedän, että se tuntuu kestävän ikuisesti. Mutta loppu on näkyvissä. Sinä kannat maailman painoa 

omalla pienellä tavallasi juuri nyt, Minun Kyyhkyni. Älä anna sen murskata sinua. Koska Minä 

kannan teidän molempien painoa ja maailman. Minä vain tarvitsen sinun yhteistyötäsi niin 

kovasti!Minä tarvitsen, että tulet oman loppusi loppuun, niin että sinä tiedät, että Minun kanssani 

ei koskaan ole loppua.”  

”Minun armoni aina kohtaa sinut, kun sinun voimasi loppuu. Siksi me puhumme nyt, pikemmin 

kuin, että pyytäisit Minua vapauttamaan sinut taakastasi. Vain vähän matkaa vielä, Clare. Vain 

vähän matkaa.”  

( Clare ) Herra, minä tiedän, että asiat eivät tule helpommiksi. Kuinka Sinä voit sanoa, vain vähän 

matkaa?  

( Jeesus ) ”Koska sinä kasvat voimassa, etkä tule tuntemaan tämän päivän takkoja lopen 

väsyttäviksi. Sinä tulet kasvamaan voimassa. Minä tulen imeyttämään sinuun lisää voimaa, koska 
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sinä haluat olla täydellinen. Sinä haluat olla Pyhimys. Ja haluat rakastaa Minua, niin kuin Minä 

ansaitsen tulla rakastetuksi. Näistä syistä Minä kerron sinulle tämän.” 

( Clare ) Herra, Minä olen vain B-oppilas. Olen aina ollut. En voi nähdä sen suurempaa.  

( Jeesus ) ”Ja silti sinä sivuutat Minun Armoni ja sen, mitä se voi tehdä. Monta kertaa Minä olen 

kertonut sinulle, älä yritä ratkaista huomispäivän ongelmia tänään.” 

( Clare ) Kyllä – mutta tämän päivän ongelmat. Fyysinen kipu ruumiissani. Kipu, kun kuulen 

Ezekielin huutavan apua tuskissaan. Turhautumisen kipu siitä, että olen kohdannut teknisen 

painajaisen, eikä ole ketään auttamassa. Ja se kaikki iskee juuri, kun tunnen inspiraation uuteen 

lauluun! On kuin olisin kiivennyt Mount Everestille! Ja olen aikeissa saavuttaa viimeisen osuuden 

huipulle… ja tuulenpuuska puhaltaa minut takaisin laaksoon jälleen. Kuinka monta kertaa minun 

täytyy tulla alas heitetyksi, Herra? Kun minä yritän niin kovasti toimia tottelevaisesti? Kuinka 

monta kertaa? 

( Jeesus ) ”Minä en pysähtynyt. Ja niinpä sinunkaan ei täydy pysähtyä. Jatka eteenpäin 

saavuttaaksesi päämäärän. Ei tavoitellen, vaan ollen itsevarma vastaanottaaksesi Minun Armoni 

tuulen, joka tulee voimaannuttamaan, että pääset yli näistä takaiskuista. Minä vain teen sinusta 

voimakkaamman, Clare. Ymmärrätkö? Kun työstät lihasta, siihen sattuu ensin. Mutta jos et anna 

periksi, sitten seuraa läpimurto. Ja tämä huippu on selkeä, raikas. Kaunis, inspiroiva. Ja vielä 

kerran, se vie muut matkalle lähemmäksi Minua.” 

”Aivan samalla tavalla Minä käytin Jean Watsonia ja John Michael Talbotia inspiroimaan sinua 

musiikillaan. Aivan sillä samalla tavalla, he kärsivät ja voittivat esteet. Siispä, heille annettiin laulut 

voimistamaan. Sinä puolestasi tulet voimistamaan muita, Minun Rakkaani. Sinun musiikkisi tulee 

parantamaan ja inspiroimaan, aivan kuin heidänkin musiikkinsa. Mutta sinun tulee olemaan 

ainutlaatuisesti omaasi, aivan kuin heidänkin on ainutlaatuisesti heidän.”  

”Mutta voidaksesi kommunikoida tätä voimaa ja voitelua, tätä Uskoa ja Toivoa – sinun myös täytyy 

kulkea kärsimyksen tietä Minun kanssani.”  

( Clare ) Herra, tällä hetkellä minulla ei ole mitään jäljellä. Ei unssiakaan (unssi=n.28 grammaa) 

voimaa. Ei Toivon sädettäkään. 

( Jeesus ) ”Se ei ole totta. Sinulla on Minut ja Minun voimani ja itseluottamukseni sinussa. Se on 

tarpeeksi. Muista, mitä heikompi astia, sitä enemmän Minä saan kunniaa. Sinä olet säälittävän 

heikko, Minun hyvin pieneni. Mutta sinä tiedät Minut. Ja sinä tiedät, että Minä en tule pettämään 

sinua. Siispä, jatka eteenpäin, kaikista ristiriitaisista tunteista huolimatta. Sinä pyyhkäiset heidät 

sivuun ja jatkat kulkemista. Ja siinä on kaikki, mitä Minä tarvitsen sinulta, Clare. Jatka vain jalan 

toisen eteen laittamista. Älä pysähdy, ennen kuin me olemme saavuttaneet määränpäämme.”  

( Clare ) Herra, tiedän, että Sinä et pidä happamista pyhimyksistä. Millainen todistaja minä olen 

tällaisessa tilassa? Minä todella häpeän itseäni. 

( Jeesus ) ”Älä koskaan häpeä inhimillistä tilaasi. Älä koskaan. Häpeä vain, jos käännät Minulle 

selkäsi. Niin kauan kuin jatkat kulkemista, lankeamista. Ylös nousemista. Kulkemista. Lankeamista 

– ylös nousemista. Niin kauan kuin sinä valloitat Pelkosi ja loppuun uupumisesi ja jatkat 

kulkemista. Lepää. Nouse ylös. Kulje. Niin kauan kuin sinä olet uskollinen tekemään tämän, sinä 

tulet voittamaan Kisan. Siispä jatka jatkamista!”  
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”Minä tiedän, milloin sinun täytyy jättää Minut levätäksesi. Minä lataan sinun tahdonvoimasi ja 

patterisi, kun sinä odotat Minua sillä tavalla. Sokeassa uskossa, tietäen, että Minä en koskaan salli 

sinua laitettavan häpeään. Niin kauan kuin teet sen, me työskentelemme yhdessä. Eikä mikään 

tässä maailmassa tai tämän maailman ulkopuolella voi pysäyttää meitä.”  

”Siispä jatka Minun Rakkaani. Jatka raskaudessa, pimeydessä ja kivussa. Suuri on sinun palkkiosi 

Taivaassa, Clare. Hyvin suuri on sinun palkkiosi. Mutta sen tietäminen ei merkitse sinulle mitään. 

Suuri on Minun iloni sinussa, Clare. Hyvin suuri on Minun iloni sinun järkkymättömästä 

sitoutumisestasi.”  

”Nyt jatka, Rakastettuni. Mutta ensin, lepää.” 

 

 

744. Jeesus sanoo…  

Käyttäkää Ääntänne & Rukouksianne muuttaaksenne tämä Käytäntö 

 
KÄYTTÄKÄÄ ÄÄNTÄNNE & RUKOUKSIANNE MUUTTAAKSENNE TÄMÄ HÄPEÄLLINEN KÄYTÄNTÖ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Joulukuuta, 2019. 

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, kun avaat silmämme ja sydämemme tälle irvikuvalle. Pyydän, anna 
meille esirukoilijan sydän näitä varten ja auta meitä olemaan uskollisia rukouksessa… Amen.  

Herra siunaa teidät Hänen suloisella läsnäolollaan, Sydänasukkaat. Ezekiel kävi läpi vakavat tuskat 
eilen, meidän Meksikon rajallamme olevan tilanteen vuoksi. Miehiä, naisia ja lapsia on hukkunut 
yrittäessään joenylitystä. 

Ja jos he onnistuvat, heidät erotetaan vanhemmistaan ja pidetään säilytystiloissa, joissa on sängyt. 
Mutta useimmiten pidetään tiloissa, joissa on vain betonilattiat ja heidät on aidattu, kuin vankila 
olisi aidattu, eikä mitään, missä nukkua, paitsi foliohuovat. Ezekiel näki elävän näyn päässään, 
tämän tuskan pahimpana aikana. 

Mies, hänen vaimonsa ja kaksi tytärtään yrittivät ylittää Rio Grande-jokea, kun hänen vaimonsa ja 
yksi tytär kulkeutuivat voimakkaan virran mukana ja hukkuivat. Sitten mies pidätettiin 4-
vuotiaansa kanssa, joka otettiin häneltä ja pidettiin erillisillä alueilla. Miehen lapsi oli juuri 
todistanut äitinsä ja sisarensa kuoleman ja hän oli sairas, miehellä oli krooninen ylempien 
hengitysteiden infektio. Mutta hänelle ei annettu lääketieteellistä apua ja hän kuoli muutamaa 
päivää myöhemmin. 

Tämän jälkeen Ezekiel näki Marian Ristin juurella monien lasten kanssa, itkien ja vedoten 
Poikaansa. Ruudun yli kulki Pyhä Kirjoitus, kuin nauhakirjoitin sanoen, ”Raakel, suree lapsiaan, 
mutta heitä ei enää ole.” 

Jumalani! Jumalani! Kuinka voi tällaisia hirvittäviä asioita tapahtua meidän kansakunnassamme! 
Tämä on ihmiskunnan häpeäpilkku ja tämä tapaus on vain yksi sadoista, jotka yrittävät ylittää joen 
ja kuolevat. Minä luin toisesta tapauksesta USA Today-lehdestä, missä isä ja hänen taaperonsa 
yrittivät ylittää. Isä oli peitellyt pojan turvallisesti paitansa sisään, mutta yrittäessään ylittää, he 
molemmat hukkuivat ja heidän ruumiinsa löydettiin myöhemmin, joen penkalta, lapsi yhä kuolleen 
isänsä sylissä, vieressä.  
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Rakkaat, minä pyydän teitä rukoilemaan koko sydämistänne, että tämä kauhea tilanne 
lopetettaisiin. Ilmeisesti, Obama allekirjoitti lain, että lapset tulisi ottaa vanhemmiltaan ja pitää 
erillään. Ei tarvita koko värikuvaa, että nähdään seuraava askel: kuinka monta Satanistia on saanut 
lapsitoimituksen?  

Minä pyydän teitä rukoilemaan tämän tilanteen puolesta. He ovat, tähän mennessä, oletettavasti 
erottaneet 6000 lasta vanhemmistaan. Muutamia on pidetty kuukausia, eivätkä he ole palanneet 
vanhemmilleen. Aivan liian monia pidetään erillään. Miksi kukaan erottaisi lapset vanhemmistaan? 
MIKSI?!  

Ilmeisesti Presidentti Trump keskeytti määräyksen erottaa lapset vanhemmistaan, mutta silti 
iljettäviä nöyryytyksiä tehdään heille.  

Yksi mies ja hänen tyttärensä erotettiin, tyttö laitettiin sijaishoitoon ja raiskattiin, sitten hänet 
palautettiin isälleen Hondurasiin. Tyttö on niin psykoosissa, ettei hän edes katso isäänsä, raportin 
mukaan. 

Jos katsotte Googlesta ”Meksikon siirtolaislapset erotetaan vanhemmistaan”, tai ”Siirtolaislapset 
takavarikoidaan”, te tulette tyrmistymään siitä, mitä tapahtuu. Monet laitetaan miehille 
tarkoitettuihin vankiloihin ja heille ei anneta lääketieteellistä hoitoa, hygienia tarvikkeita, sänkyjä, 
huopia ja säädyllisiä asioita, miten kuluttaa aikansa. Heille myös annetaan huumeita, että heidät 
pidettäisiin rauhallisina ja käsiteltävinä. Mikä humanitaarinen kriisi tämä on!  

Herra, mitä meidän tulisi tehdä?  

Jeesus aloitti… ”Monet näistä lapsista ovat kuolemassa, Clare. He ovat lapsikaupan uhreja ja he 
ovat saaneet elinikäiset arvet. Minä tarvitsen teidän rukouksianne heidän puolestaan, koska on 
olemassa huolestuneita osapuolia, jotka ryhtyvät toimimaan ja auttamaan. Mutta alkuperäinen 
aikomus oli toimittaa lapsikauppiaille ja Satanisteille uhreja.”  

”Amerikkalaiset ihmiset, nouskaa ja ryhtykää vastustamaan tätä kauhistuttavaa toimintaa maanne 
taholta. Tiedättekö te sellaisten toimien seuraukset? Enkö Minä ole kertonut teille, että teidän ei 
tule alistaa muukalaista keskuudessanne.”  

”Amerikkalaiset ihmiset, tämä on vakava oikeuden rikkomus, joka tuo Isän vihan tämän 
kansakunnan päälle. Ne, jotka hyväksyvät tämän käytännön, ovat avanneet oven tulla Saatanan 
kuristamaksi. Käyttäkää ääntänne ja rukouksianne muuttaaksenne tämä häpeällinen käytäntö. Niin 
paljon tuomiota on vaakakupeissa teidän maatanne vastaan, sellaisten asioiden vuoksi.”  

”Kyllä, Minä tiedän, että tämä tahallinen muukalaisten väentulva on tarkoitettu teidän maanne 
heikentämiseksi. Mutta mitä Minä sanon teille, on että Minä siunaan teidät runsaasti, jos te 
kohtelette heitä samalla kunnioituksella kuin, mitä te kohtelette omia lapsianne.” 

”Kyllä, Minä voin kääntää teidän kirouksenne siunaukseksi – mutta Minä tulen tekemään sen 
Minun tavallani. Se, mitä on tehty, on väärin. Mutta kaksi vääryyttä ei tee siitä oikeaa! Ja Minun 
ihmisinäni, te olette vastuullisia siitä, mitä tapahtuu esteettä teidän kansakunnassanne.”  

”Siispä, Minä pyydän teitä vähintäänkin tukemaan rukoustaakkaa, tietäen, että te huomenna 
voisitte olla samassa paikassa kuin nämä muukalaiset. Jos antaisin Yellowstonen purkautua, teidän 
maanne olisi tuhottu – ja te kaikki olisitte vaeltamassa muukalaisina Meksikoon.”  

”Siispä, kiinnittäkää huomiota Minun Rakkaat, älkääkä kääntäkö kuuroa korvaa tai sokeaa silmää 
heidän ahdingolleen.” 

 



 
116 

 

 

745. Jeesus sanoo… Sotkeutumiset haittaavat Elämän Päämääriänne…  

Tulkaa, olkaa vapaita & lentäkää 

 
SOTKEUTUMISET HAITTAAVAT ELÄMÄN PÄÄMÄÄRIÄNNE… TULKAA, OLKAA VAPAITA & LENTÄKÄÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 1. Tammikuuta, 2020. 

( Clare ) Herra, minä tunnustan, olen heikko. Kiitos Sinulle, Jeesus, kun näytät meille polun 

runsaaseen elämään ja elämän päämääriemme täyttymykseen Sinun kanssasi. Voi Herra, minä 

kaipaan Sinua niin paljon. Pyydän, puhu minulle.   

Jeesus aloitti… ”Olen odottanut sinua, Minun Morsiameni. Olen odottanut, kunnes olet 

viimeistellyt ja saanut tehdyiksi kaikki asiat, jotka ajattelit olevan tärkeämpiä kuin Minä. Voi, 

Minun helläClareni. Sinä olet hyvin, hyvin heikko. Pyydä, että sinua voimistetaan häiriötekijöitä 

vastaan. Se on sinun kukistumisesi.”  

( Clare ) Minä ymmärrän, mitä Sinä sanot, Herra. Ja tunnen kuten se Yhteisön johtaja, joka 

kutsuttiin korkeampiin asioihin, mutta hän aina vain liukui alas katolta kattolaattoja pitkin. Hän 

jatkoi kiipeämistä ja yritti tehdä sitä, mitä hänen piti olla tekemässä, mutta hän vain pääsi vain 

tiettyyn pisteeseen ja liukui jälleen alas. Minä tunnen hyvin paljon samalla tavalla.  

( Jeesus ) ”Se on hyvin havainnollinen esimerkki tavasta, jolla useimmat elävät elämäänsä. 

Rakkaani, jos haluat murtautua pois tästä tavasta, sinun täytyy yrittää kovemmin. Ole tietoisempi 

siitä, mihin aikasi käytät. Omatuntosi pienet pistot, erityisesti, kun menet internettiin – ne, jotka 

sanovat sinulle, ”Uuh, Uuh!” Juuri samalla tavalla kuin sinä puhut eläimille. Ne tottelevat sinua 

paremmin kuin mitä sinä tottelet Minua! Mutta Minä en ole tässä repimässä sinua alas, Minun 

suloinen puolisoni. Minä olen tässä voimistamassa sinua.” 

”Clare, sinä tiedät elämäsi vaaralliset alueet, synnin tilaisuudet. Pyydän, ole huolellisempi ja älä 

avaa ovia tuomitsemisella. Se, minkä kanssa sinä kamppailet nyt ihmissuhteessa, vie paljon sinun 

tunne-energiaasi. Ja ei väliä kuinka rakas sielu on sinulle, sinun täytyy oppia irrottautumista – tai 

sinä tulet löytämään itsesi hedelmättömänä, koska juutuit yhteen elämäsi alueeseen. Parempi 

sinulle yhdistää ne Ehtoolliseen, pyytäen Minua parantamaan se, sitten päästä siitä irti ja anna sen 

mennä.” 

”Tarvitaan myötätuntoa. Sen jälkeen Kärsivällisyyttä. Kaikki asiat tuodaan näkyville Minun hyvällä 

ajoituksellani. Mutta toistaiseksi, nosta sydämesi Taivaaseen heidän puolestaan, kuten olet tehnyt 

ja sitten vapauta se. Tämä on Minun työni ja Minä yksin tiedän, kuinka asiat täytyy saattaa 

loppuun ja paljastaa.”  

”Ja kaikille teille Sydänasukkaille, Minun rakkailleni. Älkää salliko itsenne sotkeutua 

ihmissuhteisiin, jotka eivät toimi hyvin. Monissa tapauksissa, on vain ajan kysymys, ennen kuin 

asiat menevät joko pahemmiksi tai paremmiksi. Mutta pysykää poissa tuomitsemisesta, rukoilkaa 

ja luovuttakaa Minulle sydämenne asiat.” 

”Minä olen hyvin tietoinen vihollisen taktiikoista siepata teidät pois elämänne muista asioista, 

jotka tarvitsevat huomiota - ja eivät saa sitä, koska tunteenne ovat sotkeutuneet suhteen 
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murtumiseen. Tehkää mitä voitte auttaaksenne tilannetta, sitten päästäkää irti, Minä tulen 

huolehtimaan siitä.” 

”Ettekö tiedä, että teidän sydämenasianne ovat myös Minun Sydämenasioitani? No niin, ne ovat. 

Ja Minä olen kovasti tietoinen, kuinka teihin koskee, kun suhteista tulee kuormittavia. Minulla on 

jo ratkaisu käsillä siihen. Jos te sekaannutte, te voitte pahentaa asioita, tiedättehän? Siispä, 

rukoilkaa myötätunnolla ja laskekaa se Minun jalkojeni juureen, sillä Minulla on asia jo 

hallinnassani.” 

”Nyt Minä haluan puhua teille irrottautumisesta. Periaatteessa, mitä enemmän riippuvuuksia – 

tunteen, talouden ja muita – teillä on, sitä enemmän Saatanalla on mahdollisuus seuloa teitä. Siksi, 

osa vapaana sotkeutumisista elämisen taidosta, on irrottautua.”  

”Elämässänne ei ole mitään, mitä teillä ei olisi varaa menettää - paitsi teidän suhteenne Minuun. 

Jos Minä poistan jonkun tai jotain, se on siksi, että se on teidän tiellänne. Tai te olette heidän 

tiellään. Siksi luottakaa Minuun kaikessa ja vieroittakaa itsenne pois olemasta riippuvainen 

mistään tai kenestäkään muusta kuin Minusta.”  

”Minä haluan teidän sydämenne olevan vapaita lentämään! Ja jos te olette kiinnittyneet muiden 

tunteisiin, heidän ongelmiinsa ja tarpeisiinsa, ellei se ole perheenjäsen, josta te olette vastuussa, 

siitä tulee häiriötekijä, joka vetää teidät pois työstä, jota teidän todella pitää tehdä.”  

”Tämän takia monet hyvin hartaat kristityt valitsevat luostarimaisen elämäntavan. Vapaina 

sotkeutumisista, heidän sydämensä ovat keskittyneet rukoukseen maailman puolesta. Menneinä 

aikoina, monet lesket valitsivat mennä luostariin, koska he olivat aika valmiita maailmasta ja 

kaikista sen prameilusta ja tyhjästä kunniasta.” 

”Siunattu on sielu, joka valitsee tämän elämän, kun he ovat nuoria, sillä heidät tullaan 

palkitsemaan suuremmalla läheisyydellä Minun kanssani. Vastakohtana Saatanan valheet, että 

sinä olet piiloutumassa maailmalta, jos valitset tämän - todellisuus on, että rukouksen elämässä, 

missä elätte, te olette maailman pyörän keskuksessa. Ja teidän rukouksenne kulkevat kaikkien 

pyörän puolien läpi ja niillä on suuri vaikutus, vaikka te ette tule koskaan vastaanottamaan mitään 

tunnustusta niistä tässä elämässä.”  

”Rakkaat, katsokaa taaksepäin kaikkiin osallistumisiinne Joulun aikaan. Pääsittekö te lähemmäs 

Minua? Vietittekö te aikaa seimen äärellä sydämessänne? Vai oliko se kaikki vain shoppailua ja 

rahaa?”  

”Suurin lahjanne, mitä te voitte antaa lapsillenne, on teidän näkyvä rakkautenne Minuun. Kun te 

havainnollistatte ainutlaatuista rakkauttanne Minua kohtaan, he näkevät ja tuntevat sen 

vaikutukset lähtemättöminä jälkinä sydämissään elämänsä ajan. He tulevat muistamaan, kuinka te 

aina kunnioititte Jumalaa. Ja jopa, jos he valitsevat maailman, päivä tulee, jolloin se menettää 

viehätyksensä ja silloin he etsivät syvempiä asioita.” 

”Suurin lahja, jonka te voitte heille antaa, on esimerkki, jonka te asetatte vilpittömällä 

omistautumisella Minulle ja asettamalla rajat maailmallisille asioille kauas sydämistänne. Tämä 

tulee todella miellyttämään Minua ja jonain päivänä tulee tuomaan hedelmää lapsissanne.”  

”Siispä, sotkeutumisia, joista Minä olen tässä puhunut, on kahdenlaisia. Yksi on suhteet, joihin 

tulee liikaa painolastia ja joita murehtimalla te vietätte liian paljon aikaa. Tässä Minä haluan teidän 
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kehittävän itsessänne tervettä pyyteetöntä irrottautumisen rakkautta, tuomalla heidät Minulle ja 

sallimalla Minun työstää se Minun pätevissä käsissäni. Toinen on maailman asioiden viettelyksen 

välttäminen. Jopa kuten Minä sanoin aiemmin, ruoka ja vaatetus ovat elämän välttämättömiä 

asioita. Ja kun te seuraatte Minua, ettekä astu maailmaan, etsien itse, Minä tulen varustamaan 

teidät näillä perusvälttämättömyyksillä. Minun Morsiameni, antakaa tekojenne olla epäitsekkäitä, 

köyhille ja tarvitseville ja Minä tulen vahtimaan teitä monilta maailman houkutuksilta. Minä olen 

tulossa pian, Minun siunattuni. Pitäkää lamput viritettyinä ja palamassa.” 

 

 

746. Jeesus selittää…  

Masennukset, harhaanjohdetut Kristityt & Donald Trumpin Rooli 

 
HARHAANJOHDETUT KRISTITYT, DONALD TRUMPIN ROOLI & MASENNUS 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Tammikuuta, 2020.  

( Clare ) Jeesus, kiitos Sinulle Sinun rohkaisun sanoistasi ja armoista, joita Sinä olet valmis 

antamaan meille meidän puutteessamme. Kiitos Sinulle niin paljon. Saakoon kaikki minun 

Sydänasukkaani lohtua tästä viestistä.  

Voi, minun kallisarvoinen Perheeni. Viime aikoina, olen tuntenut kuin veri olisi valutettu pois 

minun ruumiistani. Minä olen todella kamppailemassa uupumuksen kanssa, mikä aina vaimentaa 

asioita, josta minä normaalisti innostun. Mutta olen kiitollinen Jumalalle, että minun 

nauhoituslaitteeni toimii jälleen, niin että voin työskennellä enemmän musiikin parissa ja äänittää 

viestejä teille.  

Siispä tulin Herran luokse – paljaan rehellisenä. Hän tietää, etten voi kätkeä mitään Häneltä. Ja 

Hän selitti minulle monia asioita, jotka voin jakaa kanssanne. Olin juuri lopettanut Herran 

Ehtoollisen ja kuulin Hänen sanovan, että Hän halusi puhua kanssani. Ollakseni rehellinen 

kanssanne, olin vältellyt Häntä, koska tunsin niin pahoin itseäni kohtaan viime aikoina. Ja olen 

myös ollut lopen uupunut ja alamaissa viime aikoina. Ja tietenkin ajattelin, ettei Hän halua puhua 

minulle.  

Kyllä… Minä tulen niin typeräksi, kun uskon sellaisia vihollisen valheita. Näettehän? Teillä on 

toivoa! Huomattavasti toivoa. Herra, Sinä halusit puhua minulle?  

Jeesus aloitti… ”On monia asioita, joita haluan sanoa sinulle, Rakkaani. Pyydän, älä luovu Minusta. 

Tulee aika, jolloin tulet voimaan paremmin. Sinun ruumiisi on yhä tottumassa. Minä tiedän, kuinka 

sinä tunnet – koska Minä asun sinussa. Minä suren kanssasi. Mutta älä anna periksi! Paremmat 

ajat ovat tulossa.” 

( Clare ) Jeesus, minä todella kaipaan lämminvesi allasta. Tunnen itseni niin kivuliaaksi ja tyhjäksi 

ilman sitä.  

( Jeesus ) ”Se oli uhraus. Minä toivon, että tulisit toimeen ilman sitä.”  

( Clare ) Minä haluaisin täyttää sen toiveen, mutta en ole tarpeeksi voimakas ilman lisää armoa. 

Sinä tiedät, että minä haluan luovuttaa.  
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( Jeesus ) ”Älä koskaan anna periksi. Sinä et ole periksiantaja.”  

( Clare ) Mutta Sinun täytyy tehdä minut voimakkaammaksi. Joka päivä on taistelu vain, että voin 

istua ja voin kävellä. Herra, olen niin hyvin väsynyt ja kuitenkin haluan tehdä kaiken, mitä Sinä olet 

laittanut eteeni tehtäväksi. Mahdollisuudet ovat jännittäviä, mutta tunnen oloni kuin kuihtuneeksi 

puuksi ilman mahlaa.   

( Jeesus ) ”Minä olen tässä sinun kanssasi. Ja Minä tiedän, kuinka sinä tunnet.”  

( Clare ) Kuinka voin olla esimerkki puutteesta kuumavesi altaan kera?  

( Jeesus ) ”Se on aika ristiriitaista.” 

( Clare ) Voi Herra – tuota minä en halunnut kuulla Sinun sanovan! Tunnen oloni hyväksi ehkä noin 

2 tuntia päivässä. Aikaisemmin tunsin oloni hyväksi 6 tai 8 tuntia? Pyydän, pyydän, pyydän, auta 

minua, Herra. Älä anna minun kulkea tällä tavalla. Tunnen, että voin vaivoin elää vielä yhden 

päivän.  

( Jeesus ) ”Nämä ovat epätavallisia aikoja, vaatien epätavallisia uhrauksia. Minä olen varustamassa 

sinua, jopa puhuessamme. Minä lupaan sinulle, asiat tulevat paremmiksi.”  

( Clare ) Siispä, ajattelin itsekseni… ”Jeesus sanoi, että asiat tulevat paremmiksi. Jeesus sanoi, että 

asiat tulevat paremmiksi. Jeesus sanoi, että asiat tulevat paremmiksi. Mitä se tarkoittaa? Että asiat 

tulevat paremmiksi, tietenkin!” Herra, minä otan vastaan Sinun sanasi, mutta pyydän, ota tämä 

masennus pois minulta. Se on niin raskasta ja toivotonta. Pyydän?  

( Jeesus ) ”Monet kärsivät masennuksesta juuri nyt. Lääkitys ei ole vastaus siihen. Tämä on sallittu 

hyvin raskaana taakkana teidän hallitustanne varten ja maailmaa. Sanokaa vain sana, ”Isä, 

Jeesuksen Nimessä, pyydän, auta meidän hallitustamme.” Ja Minä otan sen vakavana pyyntönä ja 

rukouksena, joka tarvitsee jotakin tukemaan sitä. Itse asiassa, teidän tarvitsee vain huokaista. Ja 

välittömästi Minä ymmärrän, mitä te surette. Ja Minä otan sen myös rukouksena.”  

”Tämä masennus, mistä te kärsitte, on kuin kävelisi tarraliiman (kumisementti) läpi; se on hyvin 

ikävää. Kuitenkin armon pyörät pyörivät kulissien takana ja etenevät oikeaan suuntaan.” 

”Te ette voi luottaa mihinkään, mitä valtavirtamediasta luette. Heitä, jotka laittavat 

luottamuksensa tämän kaltaiseen raportointiin, heitä petetään syvästi. Vain he, jotka viitsivät 

kaivaa syvemmältä ja jopa haluavat kristillisen kansakunnan, etsivät totuutta ja ymmärtävät 

todellisen tilanteen.” 

”Minun Ihmiseni, tämä on hyvin vaikea ajankohta. Monet ovat löytäneet itsensä energiasta ja 

motivaatiosta ehtyneenä. Tämä on ylivertainen uhraus - risti, jota Minä toivon teidän kantavan ja 

pyhittävän kansakunnallenne ja maailmalle, armon puolesta.”  

”Niin paljon, juuri nyt kun puhumme, on vältetty niiden ansiosta, jotka ovat kärsineet, kieltäneet 

itsensä ja rukoilleet uskollisesti elvyttääkseen tämän maan. Minä haluan kaikkien teidän, jotka 

kärsitte uupumuksesta, ymmärtävän miksi tämä tapahtuu teille ja miksi teidän pitäisi tehdä 

yhteistyötä sen kanssa ja tarjota se hyväntuulisesti Minulle. Se ei tule kestämään ikuisesti.”  

”Monia lapsia on uhrattu pahoille; monia. Minua yhä kiduttavat nämä ajatukset, koska Minä 

kuulen heidän itkunsa. Minä lähetän armoa armon perään lievittämään heidän kipuaan ja jotkut 

sielut itse asiassa kantavat kipua omissa ruumiissaan heidän puolestaan. Tämä on sellaista 
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korruptiota ja pahuutta, jota ei koskaan ole ollut maailmassanne. Ja ne teistä, joilla on sydäntä 

näille pienille poloisille uhreille,teille Minä olen antanut osan heidän kärsimyksistään.” 

”Mitä tulee Presidenttiinne, joka päivä, jonka hän säilyy hengissä, on ihme. Minun käteni varjostaa 

häntä, kun työskentelen hänen sydämessään ja mielessään hallitakseni tätä kansakuntaa. Se, mikä 

Minua surettaa, on että kristityt tosiasiassa eivät tunnista hänen ratkaisevaa rooliaan tämän 

kansakunnan hengissä säilymiselle. Valtavirta median valheet ovat tehneet heidät pettyneiksi ja he 

eivät voi tunnistaa Minua työskentelemässä tässä Hallinnossa.”  

”Ja Minä en sano, että hän on täydellinen. Mutta Minä lupaan teille, että te ette halua 

vaihtoehdon käyttävän määräysvaltaa. Se on varma kuolema Amerikalle ja kristityille.” 

” Siksi Minä kutsun teitä Sydänasukkaan rukoukseen, Minun Ihmiseni. Teidän erottelukykynne 

täytyy mennä ihoa syvemmälle.Se miltä tilanne näyttää päällepäin, on harvoin sitä, mitä on sen 

alapuolella. Nämä poliitikot ovat mestarihuiputtajia, jotka näyttelevät roolia, jonka amerikkalaiset 

tulevat hyväksymään, ilman, että heillä olisi mitään sitä tukemassa julkisivun alla.”  

”Rukoilkaa kansakuntanne puolesta, rakkaat. Rukoilkaa hyvin paljon. Tulkaa Minun luokseni joka 

päivä ehtoollisessa ja vetäkää itseenne Minun voimaani. Tämä on ainoa keino, jolla te tulette 

nousemaan kantamienne taakkojenne yläpuolelle. Älkää antako vihollisen vakuuttaa teitä siitä, 

että te olette arvottomia ja huonoja, koska te ette yllä normaaliin voimaanne. Tämä on kärsimys ja 

uhraus näitä elämiänne aikoja varten, että Minun Pyhä Sydämeni tulee saamaan riemuvoiton.”  

”Älkää salliko negatiivisuuden virrata mieleenne. Pikemminkin, kamppailkaa sellaisia ajatuksia 

vastaan Pyhillä Kirjoituksilla ja lupauksilla, joita Minä olen antanut teille. Älkää ajatelko, että 

uhrauksenne ovat liian pieniä. Kun ne yhdistetään kaikkien maailman muiden kanssa, ne ovat 

merkittäviä ja arvollisia lahjoja tukemaan rukouksianne.”  

”Ettekö te tiedä lesken rovon arvoa? Se on paljon enemmän kuin sen käypä arvo. Minun Isäni 

katsoo uhrausta ja sitä, mitä se maksaa sielulle ja avaa armon ikkunat suhteessa antajan 

henkilökohtaiseen maksuun. Sen vuoksi, älkää uupuko hyvää tehdessänne.”  

”Pikku Clare, Minä olen antanut sinulle anteeksi sinun monet erheesi ja syntisi.” 

 ( Clare ) Joo, vietin pitkän ajan 51.Psalmin seurassa tänä aamuna katuen.  

( Jeesus ) ”Minä annan anteeksi sinulle. Minä näen sinun vakaan tarkoituksesi parantaa ja Minä 

vastaan armoilla. Minun armoillani ja Minun Rakkaudellani. Voi kyllä, sinä olet niin hyvin, hyvin 

pieni ja hauras! Mutta Minä tulen tekemään paljon sinun rovollasi. (tarkoittaen lesken ropoa) 

Kyllä, se on tilaisuus, jonka Minä tarvitsen suihkuttaakseni armoja muiden päälle, koska sinulla on 

niin vähän annettavaa.” 

”Minä elän merkittävästi sinussa. Se, mitä sinä ymmärrät omasta hauraasta ihmisheikkoudestasi, 

ei ole mitään verrattuna siihen todellisuuteen, mitä Minä teen kauttasi. Sen täytyy olla näin, koska 

sinä olet niin taipuvainen ylpeyteen. Sen täytyy olla kätkettynä sinulta.” 

”Mutta sinä voit uskoa ja pysyä Minun Sanassani; sinun vähäsi on Minun paljouteni. Siispä, älä 

lannistu pienuuteen. Mieluummin, tukeudu Minuun kaikella voimallasi ja odotuksellasi. Odota! 

Paljon hedelmää sinun pienistä uhrauksistasi.”  
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”Etkö näe – ne, jotka ovat tunteneet vetoa luoksesi – etkö voi nähdä, kuinka he kasvavat ja kuinka 

omistautuneita he ovat? Ihmiset eivät keräänny kuivan lähteen ympärille. Ei, he etsivät lähteitä, 

jotka virtaavat kuivuudessa. Kyllä, sinä olet lähde, kuivuudessa virtaava ja jokainen sinun erämaa-

asukkaasi ovat vuorostaan yhdistyneet loppumattomaan Elävien Vesien lähteeseen.”  

”Siispä jatka eteenpäin, Minun Pikkuiseni. Äläkä menetä sydäntäsi. Sinun lähteesi ei tule 

kuivumaan.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle Herra. Olen syvällisesti kiitollinen tästä sanasta. Todella, Sinä olet tiennyt 

milloin minä istun ja milloin minä seison… ja erityisesti, milloin ajattelen olevani kuopassa.”  

( Jeesus ) ”Ja Minä en koskaan tule jättämään sinua sinne kärsimään vihollisen valheiden varaan. 

Siispä nouse! Ota mattosi ja mene kotiin. Minun voimani on alkanut siitä, mihin sinun voimasi 

loppuivat.” 

 

 

747. Jeesus selittää…  

Tottelevaisuus & Omapäisyys Hyvä Johtaja pystyy seuraamaan Minua 

 
HYVÄ JOHTAJA PYSTYY SEURAAMAAN MINUA… TOTTELEVAISUUS & OMAPÄISYYS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Tammikuuta, 2020.  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, Sinun näkökulmastasi ja viestistäsi. Todella, nämä asiat ovat 

vaikeita minulle. No niin, minun suloiset Sydänasukkaani. Minä olen työskennellyt kallisarvoisten, 

kallisarvoisten sielujen kanssa – he eivät aina tee niin kuin heitä pyydetään tekemään nopeasti. Ja 

aina he eivät tee… ollenkaan! Siispä seuraukset ovat epämukavuuksia muille heidän ympärillään. 

Ja minä en ole oikein tiennyt, kuinka osoittaa tämä. Siispä pyysin Herralta. On ollut hyvin ikävää 

sanoa kolme kertaa, ennen kuin asia on muistettu tai tehty. Herra, pyydän, kerro minulle, kuinka 

osoittaa tämä.  

Jeesus aloitti… ”Tottelevaisuus… se on vastaus.”  

”Minun hyvin rakkaat erämaa-asukkaat. Minä haluan puhua teidän sydämillenneTottelevaisuuden 

kurinalaisuudesta; täsmällisestä tottelevaisuudesta. Minun täytyy aloittaa sanomalla, monet teistä 

ovat paljon älykkäämpiä kuin Äiti Clare monilla alueilla. Hän näkee tämän selvästi ja valitsee 

tukeutua teihin, kun Minä toivon, että hän ei tekisi niin.”  

”Viime aikoina, koska tietyt henkilöt, jotka ovat älykkäämpiä, valitsivat tehdä asioita oman päänsä 

mukaan, se on maksanut Yhteisölle aikaa, tunneperäistä stressiä ja menetyksiä. Minun täytyy 

sanoa, tämä on hyvin huono esimerkki. Äidillä ei ehkä ole teidän kokemustanne tai 

ajatteluprosesseja, mutta hänellä on Minut.”  

”Kun te väittelette hänen kanssaan ja teette asiat oman päänne mukaan, ajatellen, että teidän 

oikotienne ovat parempia kuin hänen pyyntönsä tehdä lisää toimia omaisuuden ja teidän 

kallisarvoisten elämienne suojelemiseksi, on yksinkertaisesti julistettu: Ylpeys ja Omapäisyys. Minä 

toin teidät tänne, että pääsisitte eroon niistä kahdesta vitsauksesta. Kuitenkin jotkut teistä 
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kiinnittyvät näihin, aivan kuin henkenne riippuisi niistä, valiten tehdä asiat omalla tavallanne - sen 

jälkeen, kun teille on kerrottu, että tehdä se toisella tavalla.”  

”Jotkut teistä, toisaalta, ovat oppineet ristiinnaulitsemaan ylpeytenne ja istuttamaan nauriit 

ylösalaisin, aivan kuten Pyhä Franciscus pyysi noviiseja tekemään. Mikä paljasti sen, kuka oli niin 

täynnä omapäisyyttä ja Ylpeyttä ja joista ei tulisi hyviä veljiä. Ja ne, jotka olivat hyvin nöyriä.”  

”Minä pyydän teiltä jotakin hyvin yksinkertaista: teidän turvaanne. Että ette jäätyisi kuoliaaksi, 

että teidän ei tarvitsisi kävellä mailikaupalla erämaassa apua saadaksenne, että ette vahingoittaisi 

ruumiitanne ja sydämiänne. Teidän turvanne on Pyhä Tottelevaisuus.”  

”On eri asia luopua omistuksistanne tullaksenne elämään luostarimaiseen ympäristöön. Mutta jos 

te kannatte ovesta sisään mukananne omien mielipiteidenne ja tapojenne kokoelman, te 

päihitätte tarkoituksen, jonka vuoksi Minä toin teidät tänne.”  

”Minä olen katsonut, kuinka Äiti tuskailee niiden teistä puolestanne, jotka yhä pitävät kiinni 

omasta tahdostaan, vaikka jotakin erilaista pyydettiin heiltä. Hän ei näe itseään parempana kuin 

te, vaan vähäisempänä. Ja sen seurauksena, hänellä on taipumusta olla hiukan pehmeä ja helposti 

ylipuhuttavissa, kun te etsitte omaa tahtoanne yli hänen tahtonsa. Kuitenkin, kun te kävelette ulos 

ovesta, hänellä on surua sydämessään, että teille voi sattua jotakin, koska te ette totelleet. Ja tämä 

suru on hyvin perusteltua.”  

”Yksi veli melkein vietti yön -7 asteen (-7 astetta Fahrenheitia=-22 astetta Celsiusta) kylmyydessä, 

jossa hänellä oli vähän suojaa itselleen, koska hän ei noudattanut ohjeita. Toisen veljen täytyi 

kävellä 3 tuntia erämaassa, pimeässä, sillä aikaa, kun kaikki muut polvistuivat rukoilemaan hänen 

puolestaan, koska hän ei vastannut puhelimeen. Sen seurauksena kahden Yhteisön ystävän täytyi 

jättää kotinsa mukavuus hyvin myöhään illalla ja ajaa vuoristoon etsimään häntä. Etsintä ja 

Pelastuspalvelu oli seuraava askel. Jos hän vain olisi taipunut Claren neuvonpitoon, hän olisi ollut 

kotona turvassa.”  

”Tämän tarinan surullinen osa on, että toinen veli oli myös hyvin vahva omissa mielipiteissään ja 

teki aivan saman asian vain muutamaa päivää myöhemmin. Tämän veljen täytyi lopettaa ja tehdä 

niin kuin Äiti oli pyytänyt, myöhemmin. Pimeässä. Syvässä lumessa päästäkseen ulos – ja silloinkin 

vain vaivoin.”  

”Clare ei ole vain elänyt siellä viisi vuotta kaikenlaisessa säässä, Hänellä on Minut. Elämässä ja 

puhumassa hänen sisällään ja hänen kauttaan.”  

( Clare ) Herra, Sinä tiedät, millainen minä olin lasteni kanssa. 

( Jeesus ) ”Minä tiedän. Sinä olit hyvin huolellinen ajaessasi heidän etuaan. Ja siksi he ovat 

hengissä tänään. Minä yritän käyttää sitä Yhteisön yhteydessä, mutta eräät ovat vakuuttuneet 

tietävänsä paremmin.” 

”Veljet, te ette tiedä paremmin kuin Minä, mitä te tulette kohtaamaan pitkällä lumisella tiellä 

erämaassa, kun te lähdette. Ja kun Minä laitan Claren sydämeen pyytää, että te ja monet muut 

säästyisivät epämukavuuksilta ja sydänsuruilta, hän aukaisee suunsa ja toistaa pyynnön teille.”  

( Clare ) Herra, minä en aina tiedä, milloin se olet Sinä tai milloin se on vain minun oma äidillinen 

mielipiteeni. Tai minun oma pyyntöni.  
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( Jeesus ) ”Sillä ei ole mitään merkitystä. On hyvin ruma asia, kun elää luostarillisen Äidin 

alaisuudessa ja epäilee tai kiistelee hänen kanssaan, kun hän antaa ohjeita, jotka monta kertaa 

eivät ole henkilökohtaisia mieltymyksiä, vaan ohjeita Minulta, suojaamaan teitä siltä, mitä 

seuraavaksi tapahtuu. Teidän asianne ei ole erotella, onko Clare lihassaan vai Minun Hengessäni. 

Mieluummin, teidän asianne on totella hänen toiveitaan, niin että hän ei kadu, kun te ette 

totelleetkaan.” 

( Clare ) Ja minä todella halusin hetkisen sanoakseni, että Sääntömme Tottelevaisuudesta on, että 

meidän todella tulee totella. Ellei se ole jotain, joka on omaatuntoanne vastaan tai Evankeliumeita 

vastaan. Ja silloin me emme ole koskaan sidottuja tottelemaan. Ja me emme käytä 

tottelevaisuutta kuin ruoskaa. Me käytämme sitä enemmän kuin ehdotusta. Mutta joissakin 

tapauksissa, kuten… Pari ihmistä oli aina jäätymäisillään, sormia poltteli, koska heillä ei ollut 

hanskoja. Siispä, minä laitoin heidät Pyhän Tottelevaisuuden alaisuuteen, että heidän täytyy pitää 

hanskansa takin taskussa aina. Ja arvatkaa mitä? Heillä ei enää ole jäätyviä sormia! Siispä, siinä 

yhteydessä me käytämme sitä.  

( Jeesus ) ”Te voitte ajatella, että tämä karski viesti on hänen lihansa jälleen – mutta Minä voin 

vakuuttaa teille, se ei ole. Erämaassa on paljon enemmän vaaroja kuin, mihin te olette 

varautuneet ja Minä näen ne selvästi. Minä näen sen, mitä te ette näe. Ja kun te olette 

innoittuneita tekemään asian omalla tavallanne, huolimatta Claren pyynnöistä, Minä näen teidän 

pelaavan suoraan vihollisen pussiin.”  

”Veljet ja siskot, tämä on harjoitusalusta. Claren totteleminen on harjoitusta Minun 

tottelemiseeni. Jos te luulette, että hän lisää omaa tahtoaan, Minä haluan teidän rukoilevan hänen 

puolestaan – ja siitä huolimatta tekevän, kuin teitä on pyydetty tekemään. Te tulette 

huomaamaan, että on ollut monia kertoja, jolloin hän on perääntynyt pyynnöstä, koska hän tunsi 

Minun hillinnän hengessään ja oli tottelevainen. Kuitenkin on toisia kertoja, kun hän perääntyi 

Minun pyynnöstäni, tietäen, että te olette omillanne. Ja että teidän täytyisi saada se selville 

kantapään kautta.”  

”Hänet on nimetty ja hän on vastuussa teidän hyvinvoinnistanne. Pyydän, älkää suistako Minun 

suunnitelmiani teille raiteiltaan, valitsemalla tehdä oman tahtonne mukaan. Oppikaa antamaan 

periksi. Kun te olette viisaampia, oppikaa antamaan periksi. Kun te olette kokeneempia, oppikaa 

antamaan periksi. Ja kun te vain TIEDÄTTE ilman epäilyksen häivääkään, että te olette oikeassa ja 

hän väärässä, oppikaa antamaan periksi. Tällä tavalla, Minä tulen suojelemaan teitä. Ja jos Clare 

tarvitsee ojennusta, Minä tiedotan häntä.”  

”Sillä aikaa, nöyryytenne ja tottelevaisuutenne vuoksi, te tulette kasvamaan hyveessä ja koossa 

Minun silmissäni, kuin myöskin te tulette olemaan vaikeuksilta suojattuja. Tämä on kaikkein suurin 

ja kaikkein vaikein oppitunti luostari Yhteisön elämässä ja Ylpeys on romuttanut monia 

suunnitelmia, mitä Minulla oli hyvien kristittyjen pyhittämiselle ja heidän nostamiselleen 

suurempaan merkitykseen.”  

”Te olette valmiita johdattamaan muita, ei silloin kun te olette viisaampia; ei kun olette 

kokeneempia; ei kun tiedätte olevanne valmiita. Vaan te olette valmiita johdattamaan muita, kun 

te olette oppineet seuraamaan Minua. Ja Clare on nimitetyllä paikalla ja seuraa Minua parhaan 

kykynsä mukaan, ja samalla huolehtii teidän hyvinvoinnistanne.”  
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”Tämä on harjoituskenttä. Minulla on monia asioita teille tulevaisuuteen, asioita, joita te ette 

koskaan tule näkemään, jos te jatkatte Ylpeyden ja Omapäisyyden tiellä. Siispä pyydän. Oppikaa 

taipumaan tahtoon. Ei vain suullanne, vaan sydämellänne myös. Minä olen teidän kanssanne tässä 

ja Minä huolehdin teistä. Teillä ei ole mitään pelättävää, kun te tottelette.” 

 

 

748. Jeesus sanoo…  

Minun Suunnitelmani on Armojen Räjähdys leviämään kaikkialle Maailmaan 

 
MINUN SUUNNITELMANI ON ARMOJEN RÄJÄHDYS LEVIÄMÄÄN KAIKKIALLE MAAILMAAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Tammikuuta, 2020.  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Jeesus, kun tulit avukseni, ei väliä kuinka minä tunnen. On niin lohduttavaa 

tietää, että minun tunteeni eivät aina heijasta todellisuutta ja että Sinä olet minun kanssani. Siispä, 

olen tuntenut todella olevani poissa tolaltani. Ja olen epäröinyt tulla rukoilemaan kuullakseni 

Hänestä, vain koska olen tuntenut itseni niin väsyneeksi. Enkä tuntenut yhteyttä Häneen 

rukouksessa. Ja se on todella typeryyttä. Laskin omien tunteitteni varaan aivan liian paljon. Mutta 

aloitin… ”Hei, Herra, minä tässä, kaipaan kuulla Sinusta. Eilinen ei ollut niin hyvä ja pyydän 

anteeksi sitä, että olin typerä syömisessä ja häiriötekijöissä. Minä kaipaan sinua niin kauheasti.” 

Paljolti hämmästyksekseni, Hän vastasi välittömästi…  

( Jeesus ) ”Minä kaipaan sinua kauheasti. Minne sinä luulit, että Minä menin?”  

( Clare ) Olitko Sinä piilossa minulta, typeryyteni vuoksi?  

( Jeesus ) ”Minä olen aina läsnä sinulle, Clare.”  

( Clare ) Herra, haluan tehdä paremmin työni Kanavan kanssa. Tunnen vain itseni niin tyhjäksi ja 

tyhjiin valutetuksi sisältä. Pyydän, auta minua. 

( Jeesus ) ”Ei ole syytä huoleen tyhjyyden tunteen vuoksi; sinä olet aina tyhjä, kun tulet Minun 

luokseni. Petyitkö tähän?”  

( Clare ) Ei, en usko. Tunnen itseni vain niin heikoksi, Jeesus. 

( Jeesus ) ”Tämä on kärsimystä kansakuntasi puolesta. Minä haluan sinun työstävän itsesi sen läpi. 

Sinun ei tarvitse tuntea inspiraatiota työskennellä; sinun täytyy lähinnä totella. Se, mitä Minä 

sinulta otan tällä hetkellä, on normaalia iloa, jota sinä tunnet ollessasi Minun kanssani. Mutta 

tiedä, rakas, sydämessäsi Minä olen syvään juurtunut – ja se, mitä Minä sieltä löydän, miellyttää 

Minua hyvin paljon.”  

”Erityisesti sinun sitoumuksesi päästä yli kiusauksista, Minä olen ylpeä sinusta. Sinä et kävele 

varmistelulla harjanteella. Sinulla on vihollisia joka puolellasi, vain odottamassa sinun lankeavan. 

Jatka heidän vihjailujensa välttelemistä. En koskaan sanonut, että olisi helppoa, mutta Minä 

lupasin armon päästä yli kiusauksista ja sinä käytät sen hyvin. Pyydän, älä ole surullinen, Clare. 

Minä olen onnellinen sinun kanssasi.” 
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( Clare ) Siispä, menin Raamatun Lupaukset kirjan luo ja mistä kohtaa sen avasinkaan? Yksinäisyys. 

Yksinäisyys? Se, mitä Hän tunsi, se mitä minä tunsin. Ja myös, Yksinäisyys- kohdassa oli rivi, jossa 

sanottiin, ”Minä en tule jättämään teitä kuin orpoja. Minä tulen teidän luoksenne.” Ja se tarkoittaa 

minulle aina, Pyhää Kirjoitusta, joka sanoo ”Minä vierailen luonasi. Olen kanssasi. Tämä on tosi 

asia.”  

( Jeesus ) ”Katsohan, Minä kerroin sinulle, että sinä et ollut ainoa yksinäinen. Tule, Minun 

Rakkaani, ja painaudu Minun Sydämeeni, sillä Minun sisälläni on Claren muotoinen paikka, jota 

kukaan muu ei voi täyttää… Ja Minä kaipaan sinua kauheasti.”  

( Clare ) Voi Suloinen Herra, kuinka voin jatkaa kirjoittamista, kun Sinä olet kutsunut minut Sinun 

Lepoosi?  

( Jeesus ) ”Sovittaudu sisään, rakas, ja me jatkamme puhumista.”  

( Clare ) Minä huokaisin.  

( Jeesus ) ”Niin monia uhrauksia tarjotaan juuri nyt, niin hyvin monia. Ja ne kaikki näyttävät 

erilaisille. Joillekin se on tätä letargiaa, sairaalloista horrosta. Toisille se on vaikeuksia, 

koettelemuksia, vastustusta, jopa sairauksia. Mutta sinun pitäisi olla onnellinen, koska aviomiehesi 

voi paremmin. Minä haluan sinun pysyvän siinä ja jatkavan Taivaan kiittämistä, koska niin monet 

sinun Pyhimyksesi tulivat sinun pelastukseksesi sinun epätoivosi päivänä. Ja tietenkin Minä olin 

siellä ja Minun Isäni, antaen armoa, jota sinä pyysit.”  

( Clare ) Voi, kiitos Teille niin hyvin paljon Jeesus, Isä Jumala ja Pyhimykset ja enkelit! Ja erityisesti 

sinä, Pyhä Isä Pio. Voi, kuinka siunattuja me olemme, kun meillä on niin rakastavien ja huolehtivien 

sielujen joukko ympärillämme tarpeemme hetkellä!  

( Jeesus ) ”Palataan siihen, mitä sinä et tunne, täydelliseen tyhjyyteen. Älä anna sen vaivata sinua, 

niin kauan kuin sinä olet puhdas Minun edessäni ja sitoutunut Minun tahtooni. Minä haluan sinun 

jatkavan musiikin ja viestien parissa, ja älä anna tunteen puutteen estellä sinua.” 

”Katsokaahan, Minun Ihmiseni, aivan liian monia teistä liikuttaa tunne. Kun se on paikalla, te 

teette hyvin; kun sitä ei ole, te teette kelvottomasti. Minä haluan teidän olevan johdonmukaisia 

Minun palvelemisessanne, niin kuivina erämaan päivinä, kuin rehevinä Kevään päivinäkin.”  

”Eikö riitä, että Minä olen aina kanssanne, tässä teidän vieressänne? Eikö se riitä motivoimaan 

teitä? On todellakin suuri kärsimys, kun teiltä riistetään inspiraationne nousta ylös ja kävellä. 

Mutta kaikista Minulle saatavilla olevista vaihtoehdoista, tämä on kaikkein sopivin.”  

”Teidän kansakuntanne on syvissä vaikeuksissa ja Minä tarvitsen näitä kärsimyksiä, varustaakseni 

sen, mikä on parasta siihen. Minä tarvitsen teidän rukouksianne ja teidän uskollisuuttanne, kun te 

kohtaatte ongelman energiassa ja motivaatiossa. Minun armoni on riittävä teille, Minun rakkaat.” 

”On paljon tehtävää, jopa kun uhkaavat pilvet puhaltavat taivaittenne halki. Te tiedätte, että Minä 

olen täydellisesti hallitsemassa tilannetta ja Minulla on monia, monia uskollisia sieluja tukemassa 

sitä, mikä on hyvää tälle maalle. Sinnitelkää rukouksissa ja uhrauksissa, tietäen, että ne 

hyödyttävät paljon.”  

”Monilla teistä on toimeksiantoja, joihin te raahaudutte jalkoinenne, viimeaikaisten tapahtumien 

vuoksi – ajatellen, että ehkä Taivaaseennostotapahtuu huomenna. Se ei tapahdu ja teillä on aikaa. 
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Pyydän, käyttäkää se parhaimmalla tavalla. Älkää antako Minun teille antamien lahjojen maata 

kesannolla, koska juoruaallot ovat pyyhkäisseet maailman yli. Sillä ei ole mitään väliä, onko 

maanne sodan partaalla. Pikemminkin, teidän omalla tilivelvollisuudellanne ja 

tottelevaisuudellanne on väliä.”  

”Ettekö tiedä, että Minä voin kääntää tilanteet täysin toisinpäin, jopa ennen kuin kello ehtii mennä 

sekunnin eteenpäin?”  

”Vihollinen on ahdistellut lannistamisen, apatian, epävarmuuden, pelon ja tyytymättömyyden 

toimeksiannoilla. Lääke näihin myrkkyihin on ylistys, kiittäminen ja ylösnouseminen silloin kun ei 

huvittaisi. Kyllä, nouskaa ylös silloin, kun te tunnette itsenne olevan kaikkein alimpana ja laskekaa 

sen varaan, että Minä varustan teidät sillä, mitä te tarvitsette, kun te työskentelette.”  

”Minä olen antanut teille erityisen suuria armoja ja mahdollisuuksia harjoittaa lahjojanne, mutta 

apatia ja laiskuus ovat varastaneet aikanne. Näistä lahjoista tulee tilinpito, Minun rakkaat. Älkää 

antako niistä tulla rangaistuksen välineitä teille. Älkää haudatko lahjojanne. Nostakaa mattonne ja 

kävelkää; Minä tulen varustamaan sen, minkä te nyt tunnette puuttuvan.”  

”Minä suunnittelen armon räjähdystä leviämään joka puolelle maailmaa; tämä on syy lahjoihin. 

Käyttäkää niitä! Luokaa ja toteuttakaa asioita, jotka te tiedätte olevan Minulta. Älkää maatko 

pohjasakkojenne päällä. Mieluummin, nouskaa ja takokaa tienne unelmiinne. Minä tulen 

tervehtimään teitä sillä, mitä te tarvitsette, koska te nousitte ylös ja olitte uskollisia.”  

”Sillä välin, tietäkää, että Minä olen syvästi rakastunut teistä jokaiseen! Teidän sydämenne on 

Minun lepopaikkani. Älkää tahratko sitä epäuskolla ja laiskuudella. Pikemminkin, sallikaa Minun 

ryöpytä sisältänne Minun luovalla voimallani.”  

”Kun te olette laskuvetenne alimmassa pisteessä, Minä olen voimakkaimpana teidän kauttanne. 

Nouskaa, Minun Rakastetut! Nouskaa ja tehkää urhoollisesti Valtakuntaa varten. Tämä ajanjakso ei 

ole sohvalla makailua ja lepoa varten.” 

”Nouse, Minun Kauniini! Ja Minä tulen kohtaamaan sinut vesiportilla, missä Elävät Vedet tulevat 

virtaamaan lävitsesi ja ulos janoavalle ja kuolevalle maailmalle.” 

 

 

749. Isä Jumala selittää… Lapseni, sinä katsot nyt Pyhyyden Huippukohtaa 

 
LAPSENI, SINÄ KATSOT NYT PYHYYDEN HUIPPUKOHTAA  

Isä Jumalan ja Sisar Claren sanoja, 21. Tammikuuta, 2020. 

( Clare ) Siunattu ja suuresti ylistetty on meidän Isä Jumalamme; ystävällinen, hellä ja 

pitkämielinen on Hänen Sydämensä. Kiitos Sinulle, Isä, että opetat meille Sinun tapojasi. Pyydän, 

välitä meille rohkeutta seurata niitä. Amen. 

Voi, kuinka minä haluan jakaa sydämeni ja kamppailuni kanssanne, Sydänasukkaat! Näitä osia 

itsessäni minä kyseenalaistan; alueita, joista sydämeni lakkaa löytämästä iloa. Asioita, joista on 

tullut rasittavia, kuitenkin ne täytyy tottelevaisesti tehdä, koska minulle on annettu lahjoja teitä 

varten ja monia muita varten.  
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Vaikka minä tiedän, että monet teistä saavuttavat suurta hyötyä, kun näkevät rumuuden, mitä on 

sydämessäni ja toiset teistä löytävät keinoja lisätä suruani kirouksilla haavoittuville alueille. Vaikka 

tiedän tämän, silti jaan kanssanne, niin että te tietäisitte ilman epäilyksen häivääkään, kuinka 

ihmeellisen rakastava ja anteeksi antava meidän Jumalamme on. Ehdotonta Rakkautta; Ikuista 

Rakkautta. Ja heille, jotka vilpittömästi rakastavat ja etsivät Häntä, jopa viimeisellä 

hengenvedollaan, heitä kohtaan Hän on pelkkää Armoa, kyvykäs muuttamaan paatuneimman 

syntisen kirkkaimmaksi pyhimykseksi.  

No niin, Ezekielin parantuminen on yhä meneillään. Kuitenkin uhrisielun kärsimyksiä, joita hän 

kärsii, ei ole vielä poistettu häneltä. On useita hyviä päiviä ja sitten on vaikeita päiviä. Ezekielin 

sairaudessa joskus kipu on niin pahaa, ettei hän voi hillitä itseään, vaan hän huutaa apua tunteja. 

Eilen se alkoi aamupäivällä klo 11 ja sitä jatkui klo 23.30 asti illalla. Me asumme kappelissa 

väliaikaisesti, joka on pikkuriikkinen huone, siinä on pieni keittiö alue ja minun kosketinsoittimeni, 

puulla lämpiävä hella, pari tuolia ja kaksi sänkyä. Ja vaahtotäyteseinä, niin että hän saa vähän 

yksityisyyttä. 

Kun tällainen koko yön kestävä jakso alkaa, ei voi paeta minnekään. Sitä paitsi haluan olla hänen 

lähellään, kun hän tarvitsee minua. Rukoilin niin pitkään kuin pystyin ja viimein romahdin sänkyyn 

noin klo 9, tukkien korviini vetelät silikonigeeliset uimarien korvatulpat. 

En saanut päivää kasaan. Kipu oli sydäntä riipaisevaa. En voinut keskittyä ja tunsin itseni täysin 

hyödyttömäksi. Todella, en tiennyt mitä tehdä. Rukoilin, ja me kaikki rukoilimme, he, jotka ovat 

täällä Turvapaikassa. Tulimme kaikki yhteen ja rukoilimme. Ja kipu lakkasi hetkeksi ja sitten se tuli 

takaisin. Menin takaisin rukoilemaan ja katumaan, mutta mikään ei vaikuttanut tuovan kiputasoa 

alemmas.  

Olen varma, että te kaikki olette kokeneet sen vajoamisen tunteen, joka tulee, kun tunnette 

olevanne hyödyttömiä. Yksi sovittava tekijä on, että kärsimys, joka syntyy alistumisesta ja 

toivottavasti arvokkuudesta, se tuo suuresti hedelmää Jumalan Valtakuntaan. Tarvitsee vain 

katsoa Jeesusta nähdäkseen ne loistokkaat lahjat, jotka on vapautettu ihmiskunnalle Hänen 

uhrauksensa vuoksi.  

Joku saattaisi olla eri mieltä kanssani tässä ja sanoa, ”Hän kärsi kaikki meidän puolestamme. 

Meidän ei tarvitse enää kärsiä.” No niin, se saa kristillisyyden näyttämään hyvin viehättävältä 

lihallisesti ajatteleville. Mutta mitä me sitten teemme seuraavalla, ”Kiellä itsesi, ota ristisi ja seuraa 

Minua?” Kun Herra sanoi sen, Hän ei puhunut pienen työmäärän tekemisestä. Hän viittasi 

ristiinnaulitsemiseen, sen kaikkiin kidutuksiin ja näkökohtiin. Ja elämä tuo meidät joka päivä 

kasvokkain asioiden kanssa, jotka ovat niin vaikeita, että vaikuttaa, että kuolemme, kun yritämme 

käsitellä niitä. Siispä, me emme todella voi kiistellä siitä, että meidän elämissämme on kärsimystä. 

Herra jopa sanoi, että tässä maailmassa meillä tulisi olemaan huolia, mutta että Hän on voittanut 

maailman. Ja tietenkin Hänen armonsa on riittävää meille!  

Hän ei tullut vain kärsimään meidän puolestamme; Hän tuli näyttämään kuinka kärsiä muiden 

puolesta. Hänen koko elämänsä oli kärsimystä, Syntymästään luolassa, kuolemaan roomalaisella 

ristillä. Hän näytti meille hinnan, joka meidän myös täytyisi maksaa, ollaksemme pieniä Kristuksia, 

seurataksemme Hänen jalanjäljissään, tuoden Evankeliumia kaikille ihmisille. 

Siispä, tässä minä teen juuri sitä, mitä juuri selitin. Ja ylistys olkoon Jumalalle, Hän inspiroi minua 

vetämään pyhänRhema-ohjelauseen, juuri kun olin laittamassa puuta hellaan, lämmittääkseni 
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huonetta. Ja tämän minä vedin… ”Kun kaikki ihmisilo on kadonnut tehtävästä ja kuitenkin työ 

jatkuu yksinomaan yliluonnollisen hengen avulla, antaen kunniaa Jumalalle ja auttaen veljeä, 

silloin työ on super-pyhitettyä.”  

Seuraava asia, jonka hän sanoi, oli… ”Nouse, nouse ylös lopulliseen huippuusi pyhällä painollasi, 

Jumalan aarteeksi kirjoittaa, vaikka vaikuttaisi siltä, että se jää tuntemattomaksi jopa heille, jotka 

sitä tarvitsevat. Sinun armeliaisuutesi, uhrisielu, Jumalaa kohtaan, joka puhuu sinulle, veljiäsi 

kohtaan, jotka ovat odottamassa, tulee aina olemaan toimiva, vaikka he ovat haaleita uskossaan ja 

kykenemättömiä toimimaan.” Ja se muistuttaa minua siitä, kun julkaisen viestin, jonka tiedän 

hyvin harvan hyväksyvän. Siinä vaiheessa, tunsin olevani vailla sanoja ja sanoin… ”Jeesus, minulla 

ei ole sanoja. Pyydän, ohjeista meitä.” Ja suuri siunaus! Isä Jumala aloitti… 

( Isä Jumala ) ”Minun lapseni, sinä katsot nyt pyhyyden huippukohtaa. Ja tässä kaikki lohdukkeet 

riisutaan sielulta ja jäljelle jää vain Minun tiedetty tahtoni; myöntyen juomaan maljan aivan 

pohjasakkoja myöten. Tässä henkesi saa riemuvoiton lihastasi ja jatkat pelkällä jumalallisella 

armolla, joka kannattelee sinua. Ja tässä sinä täytät minun tahtoni ja hylkäät omasi. 

”Ei ole suloisempaa uhrausta mitä sielu voi antaa Minulle, kuin kärsiä ilman lohdutusta, vaan 

täydellisessä rakkauden kutsumuksen hylkäämisessä sydämissään. Kuinka kaunis ja kallisarvoinen 

onkaan sellainen! Harvinainen kukka todella, kukkien vai hetken ikuisuudessa – vain yksinomaan 

Minun ilokseni, maksoi mitä maksoi.” 

”Katsohan tällaisella sielulla ei ole muuta tehtävää kuin täyttää Minun tahtoni ja täysin hylätä 

asiat, jotka tuovat lohdutusta. Ja tämä, jopa tietämättä mitä heidän uhrauksensa tulee saamaan 

aikaan.”  

”Monet työskentelevät viinitarhassani, tietäen, että he vievät Minun Sanaani eteenpäin ja vetävät 

ihmisiä Minun luokseni. Moni saa lohdutusta hyvästä saarnasta, profeetallisesta sanasta, sairaan 

lihan muuttumisesta, kun parantuminen virtaa heihin, Jumalan läsnäolon (=Shekinah) kunnia 

kaikkialla heidän ympärillään –Minun sanojeni suloiset ja läheiset kuiskaukset heille. Voi, kuinka 

Minä rakastan lohduttaa Minun palvelijoitani! Voi, kuinka Minä rakastan nähdä heidän ottavan 

syviä vetoja näistä suloisista Elämän Vesistä, jotka kaikuvat läpi heidän olemustensa, tuoden 

rohkaisua ja voimaa jatkaa kamppailua! Se tuo Minulle sellaista mielihyvää olla kanssanne 

sellaisina hetkinä.” 

”Mutta Risti ja oleminen Ristillä ja kärsimyksen Tulikoe ja nöyryytykset. Voi, kun te halukkaasti 

omaksutte nämä asiat rakkaudesta Minuun, silloin Minun syvin kaipuuni täyttyy teissä. Sillä 

todella, te olette vapaaehtoisesti karsineet itsestänne kaiken, mikä voisi lohduttaa ja olette 

alastomana ja kuolleena Ristin juurella – äärimmäisen kärsimyksen välineen.”  

”Silloin te muistutatte Minun Poikaani eniten. Siinä äärimmäisessä puutteessa te täytätte 

Nöyryyden ja Veljellisen Rakkauden kutsun ja se tuo kääntymyksiä ja kutsumuksia palvella Minua 

ja heidän veljeään koko sydämistään – jopa jättäen itsensä ilman mitään. Siellä jumalattomat 

kansakunnat tuodaan polvilleen ja Jumalallinen Valtakunta nousee merkittävyyteen.”  

”Älkää pelätkö, Minun Lapseni menettää kaikkea Minun vuokseni. Älkää pelätkö äärimmäistä 

puutetta, koska siinä tehdään Ristin raskas työ.”  

”Minä en kutsu teitä pelastamaan ihmisiä, sillä sen on jo loppuunsaattanut Minun ainokainen 

Poikani. Mutta Minä kutsun teitä tuntemaan rakkauden ja palvelemaan Minua koko sydämistänne 
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ja voimastanne ja rakastamaan veljeänne kuin itseänne. Sillä ne, jotka menettävät elämänsä 

Minun vuokseni, tulevat löytämään sen – ja niin paljon enemmän kuin ihminen voi kuvitella.”  

”Todella, silmä ei ole nähnyt, eikä korva ole kuullut, eikä ole saavuttanut ihmisälyä se, mitä Minä 

olen valmistellut tämänkaltaisille sieluille. Mutta riittää kun sanon, vain Rakkaus on oikea motiivi, 

joka tuo Minun Valtakuntani täyteyden ja kunnian tälle Maapallolle.”  

”Siispä, älkää pelätkö yksinäisyyttä. Älkää pelätkö pelon ulkopuolella olevaa pelkoa. Älkää edes 

pelätkö, mitä ihmiset tulevat tekemään teidän sukulaisillenne. Sillä jos te annatte nämä lahjat 

vapaasti, ilman ajatusta niiden palauttamisesta, te tulette olemaan täysin hämmästyneitä Minun 

kiitollisuudestani teidän pienestä uhrauksestanne.” 

”Siispä, älkää pelätkö kipua, yksinäisyyttä, naurunalaiseksi tulemista, vainoa, heikkoutta ja 

inspiraation menetystä. Kaikki nämä asiat täytyy saattaa loppuun teissä, että teidän tulessa 

koeteltu kultanne tuotaisiin Valoon ja valaisemaan maailman kansakuntia, Minun rakkauteni 

kunniaksi.” 

 

 

750. Jeesus sanoo…  

Epäitsekäs Asenteenne tulee kukistamaan Vihollisen kaikkein yleisimmän Aseen 

 
EPÄITSEKÄS ASENTEENNE TULEE KUKISTAMAAN VIHOLLISEN KAIKKEIN YLEISIMMÄN ASEEN  

Jeesuksen sanoa Sisar Clarelle, 23. Tammikuuta, 2020. 

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, meidän tuomisestamme yhteen. Kauniin, sopusointuisen ryhmän. 

Varmastikaan en ole koskaan kokenut mitään niin suloista kuin ihmiset, jotka rakastavat Sinua. 

Kiitos Sinulle niin paljon, Herra.  

Ja todella, tämä on Yhteisön suloisin osa. Mutta kuten me kaikki tiedämme, aina ei ole tällaista. 

Me kaikki väsymme ja tulemme joskus kärsimättömiksi ja lyhytpinnaisiksi toisiamme kohtaan. Ja 

Saatana on aina valmiudessa valehtelevien demoniensa kanssa, tehdäkseen meidät riitaisiksi ja 

närkästyneiksi toisiamme kohtaan. Mitä tapahtuu, kun joku sanoo tai jopa tuntee pahoin veljiensä 

ja sisartensa seurassa?  

Ensiksi, vihollinen yrittää erottaa meidät niin että menettäisimme toistemme seuran kallisarvoisen 

lahjan. Toiseksi hän haluaa meidät tuomitsevan toisia ja ottavan katkeruuden siemenen 

toisistamme sydämeemme. Tehän tiedätte, kun olemme kaikki samalla aaltopituudella ja 

vihollinen tulee ja käyttää hyväkseen yhden tai toisen heikkoutta.”  

Minun kallisarvoiseni, meidän täytyy olla ovelampia kuin Saatana ja meillä täytyy olla enemmän 

itsekontrollia ja meidän täytyy olla täynnä veljellistä rakkautta. Jopa katsoa eteenpäin ja tietää, 

mitä voisi tapahtua, joka häiritsisi asioita ja suunnitella se etukäteen. Me tiedämme nyt, että nämä 

asiat on vihollinen tahallaan suunnitellut; ne eivät ole vain sattumia. Herra, onko Sinulla mitään 

jaettavaa kanssamme? 

Jeesus aloitti… ”Minun kallisarvoinen Yhteisöni. Teillä on monia, jotka vastustavat teitä, mutta 

teillä on myös Minun armeliaisuuteni ja veljellinen rakkauteni suojelemassa teitä. Pysykää 
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veljellisen rakkauden suojassa ja teitä ei tulla häiritsemään. Se, minkä vihollinen tarkoitti olevan 

pahaa, tulee sen sijaan olemaan tilaisuus ohjeistukseen ja hyvään muita varten.”  

”Te ette ole täällä vain seuran ja hauskanpidon vuoksi. Te olette täällä valmisteltavina omia 

missioitanne varten. Ja kun te katsotte Äiti Claren tekevän sekä hyviä että huonoja päätöksiä, te 

opitte, mitä te voitte odottaa tapahtuvan myöhemmin missioissanne.” 

Veljellistä rakkautta vastaan ei ole mitään asetta. Vihollinen on ymmällään mitä tehdä, kun 

jokainen teistä rakastaa veljeään ja sisartaan enemmän, kuin mitä te rakastatte itseänne. Kun te 

katsotte Yhteisön etua, te tulette huomaamaan heikkouden alueita, joita vihollinen saattaa 

odottaa käyttääkseen niitä hyväkseen. Jos mielenne on itsessänne, omissa mukavuuksissanne, 

omissa valinnoissanne, omissa etuoikeuksissanne, te voitte ohittaa heikon alueen ja tulla sen 

uhriksi.” 

”Mutta epäitsekäs asenteenne tulee kukistamaan vihollisen kaikkein yleisimmät aseet… 

itsekkyyden ja oman edun tavoittelun, jotka ovat Ylpeyden merkkejä. Kun sydämenne on asetettu 

siihen, mikä on oikein, eikä vain teidän nimenomaiseen agendaanne, on hyvin vähän sellaista, jota 

voidaan käyttää kampeamaan teidät selkkaukseen. Koska kaikki teistä tulevat olemaan nopeita 

joustamaan ja tekemään sen, mikä on muiden parhaaksi, jopa kaikkein pahimmissa tilanteissa.”  

”Niille teistä, jotka on kutsuttu olemaan täällä Koettelemusten Ajan aikana, tämä on harjoitusta 

teille. Minä tiedän vihollisen seuraavan liikkeen, mutta teidän tottelevaisuutenne Minun tiedetylle 

tahdolleni, tulee saamaan teidät astumaan syrjään monista ansoista. Kun te lankeatte Ylpeyteen ja 

oman edun tavoitteluun, silloin te olette pakotettuja lankeamaan. Siksi tottelevaisuus ja 

irrottautuminen ovat niin kovin tärkeitä.”  

”Minun Isäni viime viestissä, Hän puhui teille oikean asian tekemisestä ilman palkkiota, tai jopa 

huolimatta uhrauksista, joita teidän täytyy tehdä. Hän myös kertoi teille, että te ette tule aina 

tietämään, miksi Hän tekee asiat sillä tavalla, kuin Hän tekee tai mitä hedelmää voidaan koota 

teidän uhrauksistanne.”  

”Kun teidän sydämenne täysin ovat tyytyväisiä, tietäen, että olette tehneet Hänen tahtonsa, teitä 

ei voida johdattaa pois raiteiltanne.”  

Eläkää tehdäksenne Minun tahtoni, rakkaat. Tehkää siitä täysiaikainen keskittymisenne kohde ja 

teillä tulee olemaan niin syvä rauha, että vihollinen ei kykene ottamaan teitä haltuun ja 

tuhoamaan sitä, mitä Minulla on teitä varten. Löytäkää ilonne tästä, Kovin Rakastetut Morsiamet 

ja te tulette kipuamaan korkeimmille vuorille pienin ponnistuksin.”  

”Minä rakastan teitä. Minä olen kanssanne tässä ponnistuksessa. Olkaa voimakkaita! Hallitkaa 

halua närkästyä tai tuomita. Poistakaa se itsestänne. Luopukaa siitä ja omaksukaa veljellinen 

rakkaus, suihkuttamalla muut ymmärryksellänne ja kärsivällisyydellänne.” 
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751. Jeesus sanoo… Lakatkaa tekemästä kompromisseja Maailman kanssa,  

sillä teillä ei ole Aavistustakaan siitä, mitä teitä vastaan on suunniteltu 

 
LAKATKAA TEKEMÄSTÄ KOMPROMISSEJA MAAILMAN KANSSA… TE ETTE TIEDÄ, MITÄ TEITÄ 

VASTAAN ON SUUNNITELTU  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Tammikuuta, 2020.  

( Clare ) Minun kallisarvoinen Perheeni, todella me olemme yhtä Herrassa ja osa kaikenkattavaa 

Kristuksen Ruumista. Kun me tulemme maailmasta, me olemme tottuneet käyttäytymään 

itsenäisinä aikuisina, tekemään omat päätöksemme, tekemään niin kuin me ajattelemme olevan 

parhaaksi ajallamme. 

Mutta kun me tulemme yhteen Jumalan perheenä, on uusi haaste… omasta itsenäisestä 

elämäntavasta luopuminen sen hyväksi, mikä on kudottu yhteen veljellisessä rakkaudessa ja 

yhteisymmärryksessä. Se on uusi elämäntapa, joka mahdollistaa meidän liikkuvan yhtenä Jumalan 

alaisuudessa, pikemmin kuin yksilöinä omine agendoinemme, jotka tulevat yhteen, koska se on 

kätevää. Sanalla sanoen, me kuolemme itsellemme, elääksemme kuten Jeesus on kutsunut 

meidät… toimien sopusointuisesti ja pitäen veljellistä rakkautta erityisenä elämäntapana.  

Perheenä meillä on päämääriä, jotka hyödyttävät meitä kaikkia. Me jaamme kaiken yhteisesti; me 

näemme toinen toistemme tarpeet. Me pidämme huolta heistä, jotka ovat heikompia; me 

kannamme kortemme kekoon ja huolehdimme niistä asioista, jotka saavat aikaan terveen 

Yhteisön. Tässä vaiheessa, minulta tavallaan karkasi se, mitä halusin sanoa ja Jeesus aloitti… 

( Jeesus ) ”Minun hennot versoni, Minä olen ollut kanssanne ponnisteluissanne muodostaa Yhteisö 

ja olen hyvin mielistynyt muutoksiin, joita on tapahtunut sydämissänne. Minä näen todellista 

yritystä ja uhrauksia ja te todella olette omaksuneet oikean ajatuksen.”  

”Tämä on harjoittelualusta ja se, mitä te koette henkilökohtaisesti omissa mielissänne ja 

sydämissänne, te tulette jonakin päivänä kokemaan niiden kanssa, joita te kutsutte omiin 

Yhteisöihinne. Siksi Minä haluan teidän kiinnittävän erikoista huomiota sisäisiin kamppailuihinne. 

Minä haluan teidän olevan perehtyneitä siihen ja ymmärtävän sen, että te ette enää toimi omana 

itsenänne – vaan olennaisena osana kokonaisuutta; hyvin paljon Jumalan Perheenä. Minä olen 

teidän keskellänne ja monta kertaa ohjaan teitä muutoksiin, joita teidän täytyy tehdä 

ajattelussanne.”  

”Kun te olette ponnistelleet tehdä sen, Minä pyydän nyt teitä ponnistelemaan jopa enemmän 

luopuaksenne omista mieltymyksistänne ja ideoista, joita Minä asetan eteenne. Minä työskentelen 

teidän sydämissänne jokaisen päivän jokaisena hetkenä. Minä puhun teille hellillä kuiskauksilla ja 

hienovaraisilla tarpeilla valita yksi toimi toisen sijaan. Joillakin teistä on vielä suuri määrä asioita, 

joista pitää luopua, että olisitte todella toimiva osa sitä, mitä Minä olen rakentamassa tässä ja mitä 

te tulette rakentamaan muualla.” 

”Minä kudon teidän sydämenne yhteen Minun omia päämääriäni varten ja työ, mikä on aloitettu 

täällä, tulee jatkumaan. Vaikka jotkut tulevat olemaan ajoittain erossa matkallisesti, Taivaassa ja 

Hengessä ei ole eroa. Pikemminkin, se mikä on tuotu yhteen, tulee kestämään läpi Ikuisuuden. 

Liittoutumat, joita te olette saavuttaneet täällä, tulevat seuraamaan teitä läpi matkojenne, 
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Taivaassa myöskin. Läksyt, joita te opitte täällä nyt, tulevat olemaan pohjatöitä suuremmille 

asioille, jotka tulevat pyhiin elämiinne.”  

”Minun rakkaat, näinä aikoina on paljon pohdittavaa. On paljon, mitä te ette ymmärrä, ennen kuin 

Taivaassa. Mutta te tulette näkemään hedelmän täällä Maapallolla ja tulemaan tuntemaan 

päämäärät, joita Minulla on itse kullekin teistä, tulevaisuutta varten ja jopa sen yli.”  

( Clare ) Ja sitten pidin taukoa tässä viestissä ja kaksi päivää myöhemmin Hän jatkoi siitä jälleen. 

Herra, minä tunnen, mitä Sinä haluat sanoa, mutta minulla ei ole sanoja siihen. Pyydän, puhu 

meille.  

Jeesus aloitti… ”Sinun viestisi sanoi, ”Yksin metsässä vaeltava lammas on vapaata riistaa sudelle.” 

Ja ne, jotka valitsevat oman tiensä, ilman että pitävät neuvonpitoa muiden vastuullisissa asemissa 

olevien kanssa, ovat kuin ritari ratsastamassa taisteluun surkealla kaakilla ilman haarniskaa. He 

ovat tuomittuja tulemaan satulasta heitetyiksi.” 

”Kun taas täysin haarniskaan pukeutunut ritari, virkeän ja kokeneen sotahevosen selässä, on kuin 

sellainen, joka toimii Tottelevaisuuden suojaamana, eikä tee päätöksiään ilman kokeneemman 

apua.”  

”Minun lapseni, milloin te opitte alistumaan niiden tahtoon, jotka ovat vastuussa sieluistanne? Te 

ette ole koskaan voittaneet muuta kuin vaikeuksia, kun sekaannutte maailman kanssa. 

Elisha(Profeetta Elisa) tiesi hyvin kiusauksen tehdä kompromissi, siksi hän ei säästänyt härkiä eikä 

iestä, vaan tuhosi pakoreittinsä – mahdollisuutensa mennä takaisin maatilalle.”  

”Te olette täynnä intohimoja, Minun kallisarvoiseni, ja Minä tiedän hyvin, kuinka tukahduttaa ne. 

Toisaalta Saatana tietää hyvin, kuinka lietsoa ne liekkeihin. Jopa Äiti Clare tietää, että hän ei ole 

turvassa omalta tuomitsemiseltaan ja niinpä hän luottaa Minuun ja aviomieheensä, tehdäkseen 

oikeat päätökset.”  

”Jos te haluatte edistyä tässä elämässä. Jos te haluatte mennä syvemmälle. Jos te haluatte 

enemmän Minua. Jos te haluatte jättää maailman – todella jättää tämän maailman taaksenne, 

teidän täytyy taistella urhoollisesti oman tahtonne kanssa, eikä toimia itsenäisesti ilman 

suojaajaanne.”  

( Clare ) Herra, en halunnut olla diktaattori Joulun aikaan, kun useat ihmiset halusivat mennä 

kotiin… Kuitenkin tiesin, että näissä tehdyissä päätöksissä oli jotakin väärin. Pystyin tuntemaan sen 

hengessäni. 

( Jeesus ) ”Ja teit hyvin, kun annoit asian olla, niin että he voivat kokea omien päätöstensä 

hedelmät. Mutta nyt he ovat kypsymässä ja heillä on suuri tarve luopua maailman houkutuksista. 

Saatana tietää hyvin, kuinka satuloida heidät väärällä syyllisyydellä ja liikuttaa heitä palaamaan 

maailmaan yhdellä tai toisella verukkeella. Mutta Minä pyydän teitä, Minun rakkaat… lopettakaa 

kompromissien teko maailman kanssa. On olemassa tuhat ja yksi syytä sotkeutua maailmaan, kun 

olette luopuneet siitä. Ja kaikkien niiden lähde on sielujenne vihollisella.”  

”Te kuitenkaan ette voi nähdä tätä. Siksi te tarvitsette ylivalvojaa, jonka kanssa pitää neuvonpitoa 

ja perustaa päätöksenne viisauteen, joka on enemmän kuin vuotenne maailmassa. Tarvitaan vain 

pikkiriikkinen halkeama avaamaan ovi synnille. Saatana pitää näitä halkeamia mitättöminä, valaen 
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teihin luottamusta, että olette liian voimakkaita langetaksenne! Ja sitä paitsi, te voitte tehdä hyvän 

teon seurustelemalla muiden kanssa.”  

”Se, mitä te ette näe, on ansa, joka odottaa teitä. Kun vain astutte suojauksenne rajojen 

ulkopuolelle… Ja kun te teette niin, verkko tipahtaa alas ja te olette ansassa. Koska te luotitte 

omaan neuvonpitoonne, ettekä etsineet vanhimpien neuvonpitoa. Minä toivon, nyt, että te olette 

oppineet jotakin päätöksistä, joita te olette tehneet itse. Minä toivon, että te lakkaatte 

luottamasta itseenne ja etsitte Minua ja niitä, jotka Minä olen nimittänyt teidän suojaajiksenne, 

ennen kuin teette mitään omalla viisaudellanne. Tämä ihmisviisaus tulee olemaan tuhonne.”  

”Kukaan teistä ei ole niin turvassa, puuhastellaksenne maailmassa. Te olette eläneet siinä 

vuosikymmeniä. Te jätitte sen Minun vuokseni. Nyt, oletteko te palaamassa…? Minkä syyn vuoksi? 

Olenko Minä lähettämässä teidät – vai houkutellaanko teitä?”  

”Rakkaat, älkää pelatko pahan kanssa. Se, mikä näyttää harmittomalta ulospäin, pitää sisällään 

suuren vaaran teille. Kun te kerran olette lammasaitauksen turvassa, älkää vaeltako ja ylittäkö 

aitaa, joka on pystytetty teidän turvaksenne. Susi pitää teitä silmällä tarkasti ja tekee 

muistiinpanoja jokaisesta ihmisjärkeilystä, jota hän voi hyödyntää poistaakseen teidät paimenenne 

turvasta.”  

”Minä haluan teidän kasvavan pyhyydessä, eikä olevan ihmisten manipulaation kohteena – 

ihmisten, joilla ei ole Minun sydäntäni teitä kohtaan, vaan he toimivat puhtaasti ihmisimpulssien ja 

järkeilyn varassa. Vihollinen käyttää heitä hyväkseen, varastaakseen teidän pyhän elämäntapanne 

teiltä. Ja surullista kyllä, teillä ei ole mitään näkemystä siitä, mitä teitä vastaan on suunniteltu 

japelattu. Hetken heikkoudessa te voitte menettää sen kaiken.”  

Älkää vaellelko, Minun kallisarvoiseni. Pitäkää katseenne palkinnossa ja pysykää lammasaitauksen 

rajojen sisäpuolella. Kukaan asevoimissa ei sotkeudu siviiliasioihin. Kuinka paljon enemmän teidän 

pitäisi kunnioittaa sitoutumistanne Minuun, jopa kun se edellyttää maailmassa oleville 

pettymyksen tuottamista? He ovat tehneet valintansa; ja te olette tehneet omanne. Olkaa 

päättäväisiä. Kukaan, joka laittaa kätensä auran varteen, ei ota katsettaan pois maasta, edes 

sekunniksikaan, etteivät hän ja aura tuhoudu.”  

”Voi, kuinka Minä rakastan teitä! Minulla on monia lahjoja suunniteltuna teitä varten, kun te 

tyhjennätte itsenne, ennen kuin teette tilaa niitä varten. Minä en valtuuta kallisarvoisia lahjojani 

villille lampaalle; vain niille, jotka kuulostelevat Mestarinsa kutsua, eivätkä liiku minkään muun 

motiivin tai kutsun vuoksi. Vain niille voidaan Minun rikkauteni luottaa. Älkää tukeutuko omaan 

ymmärrykseenne, niin että Minä yksin voin ohjata teidän polkuanne.”  

”Minä siunaan teidät nyt kuulevilla korvillanne, Nöyryyden ja Säyseyden armoilla, niin että teidät 

voidaan havaita arvollisiksi Taivaan Valtakunnan rikkauksille.” 

 

 

752. Jeesus sanoo… Saatana on vienyt monet teistä ihan Tuhon partaalle 

 
SAATANA ON VIENYT MONET TEISTÄ IHAN TUHON PARTAALLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Helmikuuta, 2020.  
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( Clare ) Minun rakkaat, varjelkoon ja suojelkoon Jumalan enkelit teitä. Tuokoon meidän 

Pelastajamme suloisuus teille iloa.  

Neljä päivää sitten olin Epätoivon partaalla. Vanhat haavat oli revitty auki, yhteydenpito oli 

tuskastuttavaa ja tulenarkaa, parhaimmillaankin. Näytti siltä, että en voinut tehdä mitään oikein. 

Syytöksiä lensi ilmassa ja kivuliaita muistoja 20 vuoden takaa nousi syvältä sydämestäni. Olin 

murenemassa tämän hyökkäyksen alla, eikä minulle ollut mitään, minkä puoleen kääntyä.  

Me olimme tekemisissä sielun kanssa, jonka täytyi siirtyä seuraavaan paikkaan, jonka Herra oli 

valmistellut heitä varten. Mutta Ezekiel ja minä olimme koko ajan vastakkain, niin että emme 

ymmärtäneet toisiamme. Hän sanoi yhden asian; minä kuulin toisen asian ja päinvastoin. Tätä 

kesti kokonaista kolme päivää ja aloin menettämään toivoni kaikkeen, mitä Jumala oli tekemässä. 

Se oli niin pimeää!!! Ja niin yllättävää – mutta syvästi uhkaavaa. Sitten kuulin Herran äänen… 

( Jeesus ) ”Luotatko Minuun?”  

( Clare ) Tällä hetkellä, Herra, pelkään niin menettäväni kaiken, että en tiedä mitä sanoa?  

( Jeesus ) ”Minä olen antanut sinulle lupauksia, joita Minä en tule perumaan.”  

( Clare ) Hän sanoi tämän, kun Hän sormeili minun vihkisormustani. Herra, olen rikki sisältä ja itkun 

partaalla 24/7, vuorokaudet läpeensä. Pyydän, auta meitä. Pyydän, auta minua. Oletko poistanut 

suojaukseni synnin vuoksi? 

( Jeesus ) ”Kuinka Minä vastaan siihen?”  

( Clare ) Totuudella?  

( Jeesus ) ”Tähän on monia syitä juuri nyt ja sinulle on hyväksi katsella kaikkia reittejä, jotka 

saattavat olla Syyllisyyttä. Mutta pääasiassa tämä on kiivas taistelu, joka sinun täytyy kestää. Minä 

olen kanssasi, Clare. Sinua ei tulla häpäisemään.”  

”Se, mitä nyt tapahtuu, on seurausta kasaantuneista virheistä. Asioita, joista en ole pystynyt 

kommunikoimaan sinulle. Minä olen yrittänyt, mutta ne ovat sinun tavoittamattomissasi.”  

”Ja mitä tulee tähän kyseessä olevaan sieluun, Minä en halua heitä tänne nyt. Tuletko ottamaan 

lujan otteen Minun kädestäni, kun kuljet näillä tulisilla hiilillä? Minä en tule hylkäämään sinua. 

Tukeudu vain Minuun merkittävästi lujemmin ja Minä tulen oikaisemaan sinun polkusi. OK?” 

( Clare ) OK, Herra.  

( Jeesus ) ”Nyt, tee, mitä sinun täytyy tehdä.”  

( Clare ) Ja nimittäin, se oli epämiellyttävä tehtävä tehdä järjestelyt sielun siirtämiseksi toiseen 

määränpäähän.  

( Jeesus ) ”Minun ihmiseni, kun koettelemukset tulevat niin intensiivisiksi, että te tunnette 

seisovanne jäisellä jyrkänteellä ja täydellinen tuho häämöttää jalkojenne alla, tukeutukaa Minuun 

suuremmalla päättäväisyydellä. Tämä toimi yksinään tulee valmistelemaan sydämenne 

vastaanottamaan ohjeistusta ja Minä tulen ohjaamaan teitä tavoilla, joita te ette vielä ymmärrä. 

Saatana on vienyt monet teistä ihan tuhon partaalle ja te olette vaarassa menettää paljon. Mutta 

älkää pelätkö. Minä olen kanssanne ja Minä en anna teidän langeta vihollisenne käsiin, jos te 
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kuuntelette hyvin huolellisesti Minun ohjeitani. Ja kieltäydytte tekemästä mitään oman 

mielipiteenne tai mielenvoimanne perusteella.” 

Älkää juosko poispäin Minusta, juoskaa Minun luokseni, tietäen, että Minä en koskaan tule 

luovuttamaan teitä teidän vihollisenne tahdolle täysin. Te saatatte kärsiä menetyksiä, mutta ette 

koskaan kaikkea sitä, mitä pelkäätte – niin kauan kuin tukeudutte Minuun. Ja Minä tiedän kuinka 

kovin vaikeaa se on tässä ajassa. Minä tiedän teidän odotuksenne ja ponnistuksenne olla pyhiä. 

Minä tiedän, mitä Minä olen varustanut teidän pakoreitillenne, joten olkaa varmoja 

tukeutuaksenne Minuun ennen kaikkea muuta.”  

”Saatana on tehnyt suoran hyökkäyksen monia teistä kohtaan ja teidän ainoa toivonne on 

täydellinen luottamus ja heittäytyminen Minun tahtooni.”  

”Jotkut tulevat lähtemään. Toiset tulevat jäämään. Missä tahansa Yhteisössä on jatkuva kierto, 

kunnes sopiva on löytynyt. Tämä voi olla iloinen tapahtuma heille, jotka ovat todella kutsuttuja. 

Mutta teidän täytyy tuntea itsenne täysin, syvästi, kunnialla ja rehellisesti. Teidän täytyy.”  

”Siispä, tässä me olemme hyvin jyrkässä tilanteessa, uhaten teidän poismenoanne. Mutta teidän 

täytyy tarkkailla huolellisesti henkeänne, ettekä saa vajota Epätoivoon. Minä olen tässä teitä 

varten ja Minä tulen ohjaamaan teidät pois tältä liukkaalta rinteeltä, kun te siirrätte täyden 

huomionne Minun tahtooni ja luotatte Minuun koko sydämistänne. Minä en tule koskaan 

sallimaan teidän koettelemistanne yli voimienne.”  

”Minä siunaan teidät nyt luottavaisuudella Minun Rakkauteeni ja valppaudella sielujanne 

kohtaan.” 

 

 

753. Jeesus sanoo… Väärä Syyllisyydentunto, Häpeä &  

Tuomitseminen ovat vaivanneet Minun Ruumistani 

 
VÄÄRÄ SYYLLISYYDENTUNTO, HÄPEÄ & TUOMITSEMINEN OVAT VAIVANNEET MINUN 

RUUMISTANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Helmikuuta, 2020.  

( Clare ) Tyynnyttäköön Herramme Jeesuksen sulous ja armo sydämiänne ja antakoon teille 

voimaa, kallisarvoinen Perhe. Kun olin rukoushetkessä, tunsin hyvin voimakkaasti, että jotakin oli 

todella vialla Tuomitsemisen tunteessa, jota tunsin sydämessäni. Ja Ezekiel tunsi sen myös. Ja 

toiset Sydänasukkaat täällä Vuorilla toivat sen myös minun tietooni. Ja oivalsin, että vihollisella oli 

pahat mielessä, kuten tavallista, ja hän oli lähettänyt toisen hyökkäyksen meitä kohtaan, 

ottaakseen pois voimamme ja päättäväisyytemme ja ilomme. Siispä tulin Herran luo rukouksessa 

ja välittömästi Hän alkoi puhumaan…  

( Jeesus ) ”Jälleen sinä olet tuntenut Minun Sydämeni. Rakkaani, en paljasta ainoastaan sinulle 

armottomia Tuomitsemisen hyökkäyksiä, joilla vihollinen kiusaa sinua. Se vaikuttaa kaikkiin teihin, 

Minun Lapseni, tämä jatkuva hapon tippuminen omaantuntoonne ja se syö motivaatiotanne 

työskennellä Minun kanssani. Mikä parempi tapa sabotoida ja masentaa uskollinen tytär tai poika, 
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kuin jatkuvasti löytää vikaa heistä? Se keskittää huomionne teihin ja pois heistä, joita palvelemaan 

Minä olen teidät kutsunut.”  

”Juuri nyt maailmalla ja läpi koko Ruumiin on liikkeellä Häpeän ja Väärän Syyllisyydentunnon 

epidemia. Teidän sabotoimiseksenne Väärällä Syyllisyydentunnolla on tehty jatkuvia ponnisteluja. 

Ajoittain se on ollut niin hienovaraista, että te vain tunnette sen vaikutukset: tiettyä 

eristäytyneisyyden, hämmentyneisyyden ja riittämättömyyden tunnetta.”  

”Se, mikä on pinnan alla, on luottamuksen puute meidän suhteessamme. Kun te olette varmoja 

Minussa, mikään ei voi pysäyttää teitä. Kun te olette epävarmoja Minussa, mikään ei saa teitä 

liikkeelle. Silloin, kun tunnette itsenne eristäytyneeksi, te horjutte ja teidän huomionne menee 

sisäänpäin, pikemmin kuin niihin niin tarvitseviin ympärillänne.”  

”Clare, on yksi asia, jonka Minä haluan ilmaista Meidän Perheellemme ja se on, että Minä olen 

heidän kanssaan, olipa heillä kuinka vaikeata tahansa. Minun ihmiseni, älkää koskaan salliko 

Epäilyn hiipiä sisään, kertoen teille, että Minä tulen hylkäämään teidät ja työn, joka meillä on 

yhdessä!  

”Älkää koskaan antako periksi näille Saatanan valheille hetkeksikään. Te olette antaneet Minulle 

sydämenne ja yhdessä me edistymme ja teemme Sadonkoruun työtä. Näitä valheita istutetaan 

päihinne, että te lopettaisitte käymästä pelloilla Minun kanssani. He tuovat masennusta, 

epävarmuutta ja tunnetta, että olette menetettyjä. Te ETTE KOSKAAN ole menetettyjä; Minä olen 

aina teidän vierellänne. Minä en ole diskannut teitä.” 

”Ojentautukaa ja tarttukaa Minun käteeni. Tehkää niin kuin Äiti Clare tekee. Hän visualisoi Minut 

ja todella Minä olen hänen edessään. Ja sitten hän asettaa kätensä Minun Sydämelleni. Siinä hän 

löytää tiettyä yhteyttä, joka inspiroi luottamusta hänen sydämessään, ”Minä olen tässä. Kuuntele 

Minun Sydämenlyöntiäni; tunne Minun huoleni. Jatkakaamme työskentelyä yhdessä”.” 

”Ja todella, rakkautenne Minuun ja kaikki, mikä Minua huolettaa, on se mikä ajaa teitä eteenpäin. 

Mutta entä jos sitä rakkautta, yhteyttä ei olisi olemassa? Entä jos kaikki, mitä teillä olisi, olisi 

valheita 24/7, vuorokaudet ympäriinsä, vakuuttaen teidät, että te olette syyllisiä ja että Minä olen 

kääntänyt selkäni teille? Entä jos se olisi kaikki, mitä teillä olisi?”  

”Jotkut teistä pyyhkäistäisiin askartelemaan kivun taisteluissa. Jotkut luhistuisivat kyyneliin. Mutta 

useimmat ryhtyisivät kiireisiksi maailmassa, joka avautui heidän eteensä, koska he luopuivat 

kaikesta toivosta tehdä työtä Minun kanssani. Tätä Väärä Syyllisyydentunto tekee teille, Minun 

ihmiseni.”  

”Tunnistakaa vihollinen, tunnistakaa hänen taktiikkansa ja täysin torjukaa hänen valheensa. 

Enemmän kuin mitään muuta, Minä haluan teidän tietävän, että MINÄ OLEN TEIDÄN KANSSANNE! 

Ja Minä en koskaan vetäydy pois teidän luotanne. Te voitte kävellä pois Minun luotani, mutta Minä 

en koskaan kävele pois teidän luotanne. Meillä on paljon tehtävää yhdessä! Älkää antako periksi. 

Heittäkää pois nämä turhat mielikuvat, ottakaa vakaa ote Minun kädestäni ja yhdessä 

menkäämme eteenpäin.” 
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754. Jeesus sanoo…  

Kun tämä Kulkutauti on täydessä voimassaan, monet haluavat katua 

 
KUN TÄMÄ KULKUTAUTI ON TÄYDESSÄ VOIMASSAAN, MONET HALUAVAT KATUA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Helmikuuta, 2020.  

Jeesus aloitti… ”Minun kovin rakkaat, uskon uudelleen herätys on tulossa maahanne, mutta sillä 

on korkea hinta. Minä olen itkenyt monta kertaa niiden sielujen puolesta, jotka eivät ole valmiita 

tulemaan Minun luokseni. Lyhyesti, he ovat menehtymässä. Amerikkalaisten ihmisten 

itsetyytyväisyys on saavuttanut sellaisen tason, että Minun täytyy sallia tämä kärsimys. Monet 

eivät ole kuunnelleet, eivät ole katuneet, eivät ole välittäneet huomata vakavaa hengellistä 

tilaansa ja sen ikuisia seurauksia. He luottavat Minun Armoni ja hyvyyteni kattavan heidän 

syntinsä.”  

”Tämä aika Minun armooni luottamisessa ei ollut koskaan tarkoitettu tekosyyksi jatkaa synnin 

tekemistä. Se annettiin armojen kera auttamaan monia katumaan ja kääntymään Minun puoleeni 

anteeksiannon saamiseksi. He, jotka eivät ole valppaita sielujensa puolesta ovat käyttäneet sitä 

pitkittämään synnin tekemistä. Ja nyt Minun täytyy ryhtyä toimenpiteisiin tuodakseni nämä sielut 

linjaan Totuuden kanssa, kun heidän laiminlyöntinsä vaikuttavat heidän lapsiinsa, joita he eivät 

ehkä koskaan näe, jos he eivät kadu.” 

”Voi kuinka Minä vihaan käyttää tällaista voimakasta kieltä ja voimakkaita toimia kääntääkseni 

teidät pois totunnaisista synneistänne! Kuitenkin tämä tulee teille varoituksena, että te tulette 

kärsimään vakavia menetyksiä armon ajan ja katumisen laiminlyömisestä. Nyt Minun täytyy sallia 

vakavia menetyksiä monien elämässä pelastaakseni heidän sielunsa. Tuletteko te kuulostelemaan 

Minua, rakkaat? Tuletteko te vastaamaan tähän? Vai täytyykö Minun sallia katastrofeja 

elämissänne?”  

”Kuten on kirjoitettu, tulee olemaan heitä, jotka tullaan pelastamaan, mutta vain tulen läpi 

menemällä. Minä pitäisin parempana, että ketään Minun lapsistani ei koeteltaisi tällä tavalla, 

mutta se päätös ei ole Minun tehtävänäni. Se on teidän päätöksenne. Sillä se perustuu teidän 

perinpohjaiseen katumiseenne ja omistautumiseen sille, mikä on oikein ja hyvää Minun 

silmissäni.”  

”Ruokkikaa köyhiä, vierailkaa sairaiden luona, nuhdelkaa syntisiä, rukoilkaa loukkaantuneiden 

puolesta, rukoilkaa paljon armoa, sillä teidän tarpeenne hetkellä, te myös tulette tarvitsemaan 

Armoa. Etsikää Minua, kunnes löydätte Minut. Älkää laiskistuko rukoilemisessa. Älkää tuomitko 

toisianne, mieluummin rukoilkaa niiden sielujen puolesta, jotka ovat puutteellisia. Olkaa helliä ja 

myötätuntoisia heitä kohtaan. Nuhdelkaa heitä, jos on vakavaa syntiä, ja rohkaiskaa heitä 

katumaan ja tukeutumaan Minuun, että päästän heidät pahasta.”  

”Kun te hyökkäätte toisianne vastaan kaunan hengessä, te herätätte Minussa hyvin paljon 

tyytymättömyyttä ja avaatte oven demoniselle seulomiselle omissa elämissänne. Minä yksin 

tuomitsen sielun motiivit ja olosuhteet. Teidän asianne ei ole kritisoida ja nähdä itseänne 

oikeamielisenä, kun te tuomitsette heidät.” 

”Pikemminkin, Minä hyvin paljon hyväksyn Jeesus Rukouksen, ”Herra Jeesus, anna minulle 

syntiselle Armoa.”Tämä rukous saavuttaa syvän sisimpänne, Minun lapseni ja säätää 
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korkeusasemanne kuin myös asenteenne. Kyllä, se asettaa teidät alimmalle paikalle - paikalle, 

josta te ette tohdi nostaa päätänne tuomitaksenne muita, eikä varmasti kritisoida heidän 

toimiaan. Teillä ei ole aavistustakaan niiden sielujen kamppailuista, kun te omahyväisesti 

paikannatte heidän virheitään.”  

Olkaa myötätuntoisia, Minun ihmiseni, aivan kuten Minä olen ollut myötätuntoinen teitä kohtaan. 

Näettekö te? Te olette purkupallo Minun viinitarhassani, kun te kritisoitte toinen toisianne. Ettekö 

tiedä, että kritiikin uhri tuntee sen sydämessään? Tiedättekö te, että he pelkäävät katsoa Minuun 

syntiensä vuoksi, ne ovat tehneet heistä vankeja? Ja kun te tuomitsette heitä, te iskette viimeisen 

naulan arkkuun.”  

”Tuomitseminen on KUOLETTAVAA! Lopettakaa tuomitseminen, alkakaa välittämään ja katsokaa 

peiliin. Älkää olko paha palvelija, jolle suuri velka annettiin anteeksi, kuitenkin hän meni ja pieksi 

palvelijansa, joka oli hänelle velkaa vain murto-osan. Älkää tehkö tätä itsellenne tai muille. 

Mieluummin eläkää veljellisessä rakkaudessa ja laskekaa kustannukset, jotka Minä maksoin teidän 

synneistänne Golgatalla.”  

”Kun tämä kulkutauti on täydessä voimassaan, monet tulevat haluamaan katua. Mutta Minä sanon 

teille. ”Katukaa nyt.” Älkää odottako kuolinvuodettanne tunnustaaksenne ja katuaksenne 

syntejänne ja muiden tuomitsemistanne. Älkää odottako, että lapsi sairastuu, ennen kuin kadutte. 

Tulkaa Minun luokseni nyt ja vaikka syntinne olisivat tulipunaisia, Minä teen ne valkeammiksi kuin 

lumi. Minä tulen rakastamaan ja osoittamaan armoa teille, aivan kuten te rakastitte ja osoititte 

armoa veljellenne. Ette toimillanne, ette sanoillanne, vaan syvällä sydämessänne. Sen täytyy olla 

armon paikka teissä, ei vain se mitä te ajattelette tai puhutte huulillanne.”  

”Minä siunaan teidät nyt, rakkaat. Ja Minä pyydän teitä tutkimaan elämäänne ja omaatuntoanne 

ja jos jotain jää jäljelle, tulkaa Minun luokseni katuvina ja Minä tulen antamaan teille anteeksi ja 

antamaan teille voimaa rakastaa muita kuten te olette rakastaneet itseänne.” 

 

 

755. Jeesus sanoo… Koronavirus on paljon vakavampi kuin mitä on raportoitu 

 
KORONA VIRUS ON PALJON VAKAVAMPI KUIN MITÄ ON RAPORTOITU   

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Helmikuuta, 2020.  

( Clare ) Laskeutukoot Kaikkivaltiaan Jumalan usko ja siunaukset päällenne ja jääkööt ne luoksenne 

ikuisesti. Olkaa voimistetut täydellä Jumalan haarniskalla ja julistakaa Psalmi 91:ä päivittäin 

rakkaittenne puolesta. Amen.  

Sen jälkeen, kun kuuntelin tosiasioita tämänhetkisestä raportista, joka on saatavissa ”Mike 

FromAroundThe World”-sivulta ja joka on osoittautunut 100% paikkansa pitäväksi viiden vuoden 

aikana, varoittaessaan tulevista asioista, kerroin Jeesukselle… ”Herra, tämä tilanne on todella 

pelottava.” 

Jeesus vastasi… ”Nyt sinä ehkä ymmärrät, miksi Minä olen itkenyt niin paljon, Clare. Ja jatkan 

itkemistä. Sielujen menetys on katastrofaalista. Sinulla ei ole elämässäsi mitään, jolla mitata tätä. 

Sinä et ollut edes syntynyt, kun flunssa kulkutauti oli 1900-luvun alussa täydessä voimassaan, 
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(Luulen, että Hän puhuu Espanjan flunssasta v.1918) tai tuberkuloosi tai Musta Surma. Nämä asiat 

ovat kokonaan sinun todellisuuden käsityksesi ulkopuolella.”  

”Se on paljon vakavampaa, kuin on raportoitu. Se tulee aiheuttamaan taloudellisen tuhon 

myöskin. Ihmisillä ei ole hajuakaan, kuinka vakavaa se on, tai toimenpiteistä, joihin on ryhdytty 

oireita saaneiden karanteeniin laittamiseksi. Kiinalaiset ovat raakoja sairaita kohtaan.”  

”Minä haluan Minun ihmisteni alkavan elää Minua varten. Minä haluan heidän ymmärtävän, että 

elämä ei ole elämäntavan parantamista, kaiken haluamansa saamista ja paljon rahan saamista. 

Minä haluan heidän kääntävän sydämensä Minuun – ja tämä on äärimmäinen keino, jota Minä en 

koskaan halunnut sallia, aiheuttaa sen tapahtuvan.”  

”Tämä kulkutauti on vasta alkua. Se tulee puhkeamaan ilmoille ja järkyttämään maailmaa. 

Maailman ihmiset, kääntäkää sydämenne Minuun. Älkää ajatelko, että te voitte jatkaa elämistä 

yksinomaan itseänne varten ja olla turvassa tältä kulkutaudilta. Minä kutsun teitä kaikkia takaisin 

Minun luokseni, ja se mitä te näette, on seurausta teidän välinpitämättömyydestänne, kun elätte 

itsekkäällä elämäntavalla.”  

( Clare ) Voi pojat, Herra. Minä tiedän, että minä myös olen syyllinen. Kaksi viikkoa sitten, kysyin 

itseltäni… Miksi Herra kärsii niin paljon? Miksi Hän itkee? Ja Ezekiel oli myös hyvin sairas samaan 

aikaan. Sitten uutiset koronaviruksesta tulivat.  

Minun kallisarvoinen Perheeni, tämä on mitä vakavinta aikaa kiinalaisille ja koko maailmalle. Jos te 

haluatte tietää lisää tästä viruksesta, katsokaa SoundCloud`ista(=Eurooppalainen musiikin ja muun 

äänimateriaalin levitysalusta internetissä)sivua ”Mike fromAroundthe World”, missä hän puhuu 

pastori Paul Begleylle koronaviruksesta, jota on eristetty jopa Kiinasta tulleista konteista. Ja siksi 

nämä laivat on estetty pääsemästä satamaan Amerikassa. Luulen, että se tarkoittaa, että Walmart-

kauppojen hyllyt saattavat alkaa näyttämään aika tyhjiltä…   

Kaikkein tärkeintä, minun rakkaat, PYYDÄN RUKOILKAA kiinalaisten puolesta, heidän hallituksensa 

käsittelee heitä raa`asti. Julistakaa myös Psalmia 91 itsenne ja perheenne suojaksi joka päivä. Ja 

kiinalaisten puolesta. Pyydän, he kärsivät niin paljon.  

Ja tässä on tosi tarina Psalmi 91:stä. Toisen Maailmansodan aikana oli 900 miehen rykmentti ja sen 

komentaja lausutti miehillä joka ikinen päivä Psalmi 91:n, ennen kuin he tekivät mitään muuta. 

Kun muut rykmentit olivat taisteluissa ja heitä haavoittui ja kuoli, niin koko sodan aikana ei 

yksikään mies tästä rykmentistä haavoittunut tai kuollut. Ei edes yksikään!!! 900 miehestä! Sen 

pitäisi kertoa teille jotakin, rakkaat. JUMALA kunnioittaa tätä suunnattomalla enkelisellä 

suojeluksella.   

Tässä vaiheessa minä todella halusin kuulla Herralta, joten sanoin ”Jeesus”…  

( Jeesus ) ”Minä olen tässä, sinä et tarvitse kahviasi.”  

( Clare ) Joo, loikkasin sängystä tänä aamuna, koska halusin päivittää teidät tästä kaikesta.  

( Jeesus ) ”Minä olen jo tässä ja kuuntelen sydämesi jokaista lyöntiä. Olet tehnyt hyvin, kun olet 

pyytänyt Minun Ihmisiäni rukoilemaan tätä rukousta; se on hyvin voimallinen, kun se yhdistetään 

Uskoon. Rukoilkaa sitä sydämestä asti, Minun kallisarvoiseni. Rukoilkaa sitä hitaasti, aikomuksella. 

Kuvitelkaa tilanteita, kuten Psalmi ne kuvaa. Pitäkää kiinni uskostanne tässä Minun Sanani 
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lupauksessa. Rukoilkaa sitä huolellisesti lastenne puolesta. Todella, rukoilkaa sitä kansakuntien ja 

jopa koko maailman puolesta.”  

”Te kysytte… miksi minun pitäisi rukoilla maailman puolesta, joka on niin korruptoitunut? Hyvin 

yksinkertaisesti, Minun Sanani ei palaa Minun luokseni tyhjänä. Paikat, jotka vastaanottavat tämän 

rukouksen, ovat useammat kuin te voitte kuvitella. Ja jotta Minun suojelukseni olisi tehokasta, 

synnistä täytyy luopua. Siispä vähintäänkin te vetoatte Minuun, saattaa katumus käyntiin.”  

”Mutta jopa parempi kuin se, rukoilkaa Psalmi 51:stä joka päivä maailman puolesta ja te ilmaisette 

Minun Sydämeni koko Luomakunnalle, kutsuen miljoonia sieluja katumaan syntejään.”  

( Clare ) Ja kun olin juuri palauttamassa mieleen tätä, näin Herran heittävän peiton, valtavan 

peiton sielujen ylle, koko maailman ylle. Katumuksen peiton, suojeluksen peiton. Ja myös, 

haluaisin lisätä tähän – rukoilkaa Pyhää Armorukousta. Ja se on hyvin voimallinen jokaiselle, joka 

on kuolemassa. Pyhälle Faustinalle annettiin lupaus, että jos rukoilette tätä syntisten 

kuolinvuoteella, Pelastus ulotettaisiin heihin.  

Minä haluan vain lisätä tässä, että kun olin syvällä New Agessa, mutta etsimässä todellista 

Jumalaa, Hän lähetti Hänen Pyhän Henkensä päälleni sinä päivänä. Toukokuun viidentenä. 

Meksikossa se on Vapauden Päivä. Juuri sinä päivänä, kun minut pelastettiin – ja kun Henki 

laskeutui minun ruumiiseeni – minä aloin lausua Psalmi 51:stä, ilman että olin koskaan lukenut 

Raamattua tai kuullut sitä koko elämäni aikana! Useita vuosia myöhemmin, löysin sen Pyhistä 

Kirjoituksista ja riemuitsin, että Pyhä Henki antoi minulle sen Psalmin rukoiltavaksi, kun 

pelastukseni tapahtui. Hänen Sanansa on niin voimallinen, minun rakkaat!  

( Jeesus ) ”Kun sinut pelastettiin sinä päivänä, sinä et tuntenut Minua, mutta Minä tunsin sinut. Ja 

Minä tiesin, että jonakin päivänä sinä olisit Minun ikioma Morsiameni. Ja tässä me olemme 

tekemässä sitä, mitä sinä kaipasit tehdä: auttaa muita sieluja tuntemaan Minut. Sinä olisit voinut 

elää koko elämäsi valokuvaajana, mutta se ei olisi koskaan tyydyttänyt sitä suloista paikkaa 

itsessäsi, jonka Minä tein sinuun, ennen kuin aikasi alkoi – rakkauden ja menetetyistä 

huolehtimisen paikkaa. Kuinka Minä rakastankaan kohentaa tulta sisälläsi, Clare!” 

( Clare ) Voi, kiitos Sinulle, Herra. Minä todella tarvitsen tätä tulta, niin kovasti.  

( Jeesus ) ”Te kaikki tarvitsette. Ja kun te etsitte Minua koko sydämestänne, te tulette löytämään 

Minut ja saamaan sen tulen, jota te kaipaatte. Tämä on kohentamisen ja erilaisiin missioihin 

ryhtymisen ajanjakso. Kärsimisen myötä tulee katumus ja kääntymys. Ja sen täytyy alkaa Minun 

palvelijoistani, ennen kuin se voi todella tunkeutua kadotettuihin maailmassa.” 

”Minun kallisarvoiseni, ilman todellista päivittäistä katumusta, te tulette pysymään kylminä ja 

välinpitämättöminä Minun läsnäolossani. Minä tarvitsen sitä niin kovin, että te kadutte päivittäin 

syvästi syntejänne ja maailman syntejä. tämän sydämistänne tulevan synnintunnon mukana armot 

virtaavat runsaasti Taivaasta. Ilman sitä – te olette kylmiä, kuten kivipatsaita, kuolleita 

tietoisuudelle, Ketä te palvelette ja ketä te todella olette. Ja ketä te todella ette ole.”  

”Minä en halua teidän olevan pikkutarkkoja joka liikkeestänne, mitä teette päivän mittaan. Mutta 

Minä haluan teidän olevan tietoisia tyhjyydestänne, heikkouksistanne. Puutteistanne. Niin että 

itkette Minua apuun enemmän! Voi kuinka Minä haluan antaa teille enemmän! Itkekää apuun, 

rakkaat! Älkää olko peloissanne. Itkekää apuun, ”Herra, minä TARVITSEN Sinua! Enemmän Sinua, 

Herra! Pyydän, anna minulle enemmän Sinua.” ”Tehkää tämä ja te saatte osanne Minusta. Ettekö 
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ole kuulleet, että väkivaltaiset hyökkäävät taivasten valtakuntaa vastaan ja tempaavat sen 

itselleen.” (Tämä on Matteuksen Evankeliumista 11:12.) Siksi antakaa itkujenne saavuttaa 

Taivaalliset ja Minä en tule loukkaantumaan. Pikemminkin, Minä tulen riemuitsemaan ja antamaan 

teille jopa enemmän, kuin ajattelitte olevan mahdollista. Kyllä! Itkekää apuun enemmän. 

Enemmän Minua! Ja todella, sen te tulette saamaan.” 

 

 

756. Jeesus sanoo… Te olette Minun Oikeamielisyyden Marttyyreitäni,  

asetettuna Noitakeskittymän keskelle 

 
TEIDÄT ON ASETETTU NOITAKESKITTYMÄN KESKELLE MINUN OIKEAMIELISYYDEN 

MARTTYYREIKSENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Helmikuuta, 2020. 

Jeesus aloitti… ”Minun Suloinen Clareni, sinun huomiotasi on hyvin paljon häirinnyt Ezekielin 

kärsimyksen voimakkuus. Ja Minä haluan kertoa sinulle, että Minä ymmärrän. Älä tuomitse itseäsi. 

Näitä asioita on hyvin vaikea kestää. Älä ota syytä tai syyllisyyttä itsellesi siitä, että et ole kyennyt 

rukoilemaan tai ajattelemaan selkeästi. Todella, sinä olet kärsinyt paljon tämän koettelemusten 

ajanjakson aikana, hyvin paljon. Ja ihmismieli juoksee tuttujen lohtujen pariin, kun se on 

lähenemässä katkeamispistettä. Mutta anna Minun vakuuttaa sinulle, että Minä en salli sinun 

murtuvan – vaikka se on sitä, mitä päämäärää kohti sinun vihollisesi työskentelevät.”  

”Min olen asettanut sinut ja sinun rukoussoturisi aivan noitakeskittymän keskelle. Te olette hyvin 

kuumalla alueella, missä tehdään paljon pahaa. Ei vain ympäröiville perheille, vaan maailman 

kaupungeille ja kansakunnille ja erityisesti Amerikalle. Tällä alueella on hyvin vakiintuneita 

Satanisteja ja he ovat raivoissaan, että te olette täällä. Jäädäksenne, Minä saattaisin lisätä. Minä 

en salli kaikkien asioiden koskettavan teidän elämäänne, vaikka he odottavat jonossa harha-

askelta, että he saavuttaisivat sisäänpääsyn.” 

”Minä sallin tämän sielujen pelastustyötä varten ja vaikka sinä tunnet itsesi hyvin irti kytketyksi 

tällä hetkellä, asiat tulevat muuttumaan. Kun Minä sallin kärsimystä, osa siitä on sielun syntien 

puolesta, osa siitä on katumattomien syntien korjaamiseksi, osa on kääntymyksiä varten ja osa 

siitä on suuri armon työ tämän maailman kansakuntien pelastamisen puolesta.” 

”Sekä sinä että Ezekiel ja monet Sydänasukkaat ja kristityt ympäri maailman käytte läpi 

samanlaisia asioita. Ja kaikki, mitä Minä voin sanoa sinulle, että te olette Minun hienoimmat 

soturini, koska te olette tukeneet rohkeudella ja omistautuneisuudella monia traagisia asioita, 

joita tapahtuu teille, teidän keskellänne ja ympärillänne.”  

”Tässä maailmassateillä on huolia. Mutta Minä elän teidän sisällänne ja Minä voitin maailman. Ja 

niin te tulette myös voittamaan, Minun syvästi omistautuneet.”  

”Minun ihmiseni, kukaan ei näe teidän kärsimystänne. Kukaan ei kuule fanfaareja. Kukaan ei 

yhdistä teidän täällä oloanne siihen, että Maapalloa on pidätetty täysimittaisesta sodasta. Kukaan 

ei tunnista teidän rakkauttanne Minuun. Mutta Minä tunnistan. Hyvät ihmiset koetellaan 

kärsimyksen sulatusastiassa ja Minä kerron teille todella, te ette ole hyviä ihmisiä; te olette 
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harvinaislaatuisia miehiä ja naisia, jotka ovat kuulleet Minun ääneni tällä Kanavalla ja antaneet 

itsenne täysin Minulle.”  

”Sellaisia ovat marttyyrit Taivaassa ja niin te olette tekin aivan tällä tavalla. Oikeamielisyyden 

marttyyreitä, sillä oikeamielisyyden riemuvoitto ja pidennetyt tunnit, päivät, kuukaudet ja vuodet, 

jotka te olette voittaneet ihmisillenne esirukouksillanne.” 

”Te olette tehneet tahdon valinnan ja vaikka saattaa tuntua siltä, että uhrauksenne on surkea, 

koska te ette kärsi niin hyvin kuin te haluaisitte. Silti. Minä kerron teille, suurta hedelmää on 

koottu teidän kipujenne ja kyyneltenne ansiosta. Teidän monen sydämet ovat ruhjoutuneet 

tunnistamattomiksi sen vuoksi, mitä te olette uskollisesti sietäneet, ettekä ole luopuneet Minusta. 

Monet teistä tulevat kantamaan marttyyrien kruunuja. Mutta useammat tulevat olemaan 

tunnistamattomia tässä elämässä.”  

”Teidän kärsimyksenne on syvää, kokonaisvaltaista, kätkettyä ja joissakin tapauksissa 

liikuntakyvyttömäksi tekevää. Claren sydän on ruhjoutunut tunnistamattomaksi Ezekielin kivun 

kestämisestä, jota Ezekiel on niin päättäväisesti kärsinyt ja jatkaa kärsimistä. Tästä johtuu osittain 

Claren hiljaisuus. Kun hän tulee hiljaisena rukoilemaan, hänen kyyneleensä ja surunsa saa hänet 

valtaansa, niin että ajoittain hän etsii tapoja puuhastella, ettei tarvitsisi tuntea kipua.”  

”Se, mitä hän ja hänen kaltaisensa eivät tiedä, on että jossain Kiinassa, he, joita kidutetaan, eivät 

tunne kivun pahimpia haittavaikutuksia, koskane on tuotu tänne Amerikkaan. He kärsivät 

enemmän kuin voidaan tunnistaa, mutta jotakin siitä kivusta on jaettu uhrisieluille maailman 

muihin osiin. Ainoa syy, miten he pysyvät toiminnassa tämän prosessin läpi, on että Minä olen 

antanut heille huomattavia armoja pysyä pystyssä ja toiminnassa.”  

Sama on teidän kanssanne, rakkaat. Te selviätte koettelemuksistanne, koska Minä vahvistan teitä 

ja toiset myös vastaanottavat iskuja teidän puolestanne. Lunastuksen ekonomia ja kuinka Minä 

jaan Minun armojani tarvitseville, tulee säilymään mysteerinä useimmille Taivaaseen saakka, kun 

he tulevat näkemään toiston elämästään.”  

”Kulta koetellaan kärsimyksen sulatusuunissa. Ja kaikki te, jotka kuuntelette tätä viestiä ja koette 

näitä asioita, kaikkia teitä täydellistetään, niin että te tulette loistamaan tunnusomaista kirkkautta 

Kunniassa. Teitä voimistetaan yli ihmisrajojen. Monet teistä kestävät superihmisen rajoille asti ja 

ette ole lopettaneet, koska te luotatte Minun tarjoavan teille sitä, mitä puuttuu.”  

”Minä haluan kiitellä teitä, Minun uskolliset soturini ja uhrisieluni. Minä tiedän, että te ette näe 

itseänne missään suuressa valossa, vaan useimmiten epäonnistujina. Ja se ei ole totta. Minä 

haluan kiittää teitä uskollisuudestanne. Ja Minä rohkaisen teitä pitämään kiinni Ristin standardista 

ylhäällä päittenne yläpuolella, kun te valmistaudutte taisteluihin. Kun ei ole kerta kaikkiaan mitään 

jäljellä ja te tunnette itsenne täysin konkurssikypsäksi, pudotkaa Minun käsivarsilleni, laittakaa 

kätenne Minun Sydämelleni, kuunnelkaa sydämenlyöntiä, jolla teidän Jumalanne ilmaisee 

kiitollisuuttaan.”  

”Tietäkää, että Minä olen ikuisesti kiitollinen teille kaikesta, mitä te olette uhranneet veljienne, 

sisartenne ja maailman puolesta. Teillä on paljon, mitä innokkaasti odottaa Taivaassa. Pyydän, 

älkää tulko alakuloisiksi tai lannistuneiksi. Minä pitelen teitä ja täytän teidät armolla hetkinä, 

jolloin te eniten sitä tarvitsette.”  
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”Kiitos kun rakastatte Minua todellisella ja puhtaalla rakkaudella, joka on kylpenyt kyynelissä ja 

uhrauksissa. Minä lasken jokaisen kyyneleen kaikkein kallisarvoisimmaksi uhraukseksi, minkä sielu 

voi tehdä Minulle.”  

”Minä siunaan teidät nyt ja valmistelen teille paikan. Paikan, missä ei tule olemaan enää kyyneliä, 

ei enää kärsimystä, ei enää pettymyksiä, ei enää kuolemaa. Vain ikuista autuutta Minun 

läsnäolossani.” 

 

 

757. Jeesus sanoo… Tämä Bioase, jota kutsutaan Koronavirukseksi,  

tulee leviämään kuin Kulovalkea 

 
TÄMÄ BIOASE, JOTA KUTSUTAAN KORONAVIRUKSEKSI, TULEE LEVIÄMÄÄN KUIN KULOVALKEA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Helmikuuta, 2020. 

( Clare ) Hallitkoon Jumalan suojelus ja Hänen Rauhansa meidän sydämissämme, kun me 

rukoilemme koeteltujen puolesta… Amen.  

Herra, en voi edes kuvitella, mitä Sinä olet käymässä läpi. Ihmisen pahuus on käsityskyvyn 

ulkopuolella. Olen typertynyt hiljaisuuteen asti siitä, mitä olen nähnyt ja kuinka kovin haurasta 

elämä tällä Maapallolla todella on. Ja en tiedä, oletteko te huomanneet sitä vai ette. Mutta jos 

menette YouTubeen ja näette joitakin videoita, joita tulee Kiinasta, se todella on sydäntä 

riipaisevaa!!Ja minä käytin pari tuntia tehden sitä, nähdäkseni mitä he käyvät läpi. Ja aloitin tämän 

viestin sen jälkeen.  

Minä tiedän, että en koskaan voisi osallistua Sinun kärsimykseesi näiden menetysten vuoksi, 

Herra. Niiden pelkkä vihjauskin saa minut polvilleni surusta. Minä en kysy miksi; tiedän, että 

Saatana on tämän takana. Sitä kysymystä ei ole tarpeen kysyä. Mutta pyydän, anna minulle 

voimaa ja viisautta jakaa tämä Sinun ihmistesi kanssa, Herra, minulla ei ole mitään. 

Jeesus aloitti… ”Jos päiviä ei olisi lyhennetty, ei yksikään säilyisi hengissä. Niin paha on tämä 

Saatanan liike, että se on ulkopuolella ihmismielen kyvyn kuvitella sellaista pahuutta. Sinä näet 

vain pikkuriikkisen osuuden ja kuulet kuolevien itkut. Minä tunnen surun, jolla ei ole loppua – kipu 

ja kärsimys on käsittämätöntä, Clare! Minä rakastan jokaista näitä Minun lapsiani kovasti. 

Kuitenkin Minä kerron sinulle, että tulevina aikoina heitä, jotka ovat menneet, elävät tulevat heitä 

kadehtimaan.”  

”Ei ole liian myöhäistä eristää tätä, mutta keinojen täytyy olla erityislaatuisia – ja harvat ovat 

valmistautuneet tai halukkaita siihen. Seuraus on, että se tulee leviämään kuin kulovalkea. 

Rajaaminen on ainoa ratkaisu monelle, elleivät he omaksu Minua ja käytä hyödykseen Minun 

suojelustani. Minä tavoitan suruissani kuolevia, Clare. Minä annan heille mahdollisuuden 

vastaanottaa Minut – Minä en ole jättänyt heitä ilman turvautumisoikeutta.”  

”Mutta monet eivät tiedä, tai todella ymmärrä, että Minä olen heidän Jumalansa. Heidät on niin 

aivopesty, että vain erityislaatuinen Armo voi vakuuttaa heidät toisin.”  
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”Se on tulossa Amerikkaan. Se on tulossa rannoillenne. Se on jo täällä – ja he, jotka eivät etsi 

Minun suojelustani, ovat suuressa vaarassa. Minä haluan heidän tulevan Minun tyköni, ei väliä, 

mitä he ovat tehneet. Minä haluan heidän tuntevan Minun anteeksiantoni ja ehdottoman 

rakkauteni. Minä haluan heidän kokevan, että Minä päästän pahasta, Minun lupaukseni ja kokevan 

Minun voimani pelastaa. Mutta niin monet eivät usko, eivät luota ja eivät voi kääntyä Minun 

puoleeni uskossa.” 

”Kuitenkin Minä olen työskentelemässä heidän uskovien sukulaistensa kautta. Minä tulen 

näyttämään heille Minun pelastukseni ja he tulevat uskomaan.”  

Maailman ihmiset, te kaikki kuulutte Minulle. Minä olen tehnyt teidät kaikki mutkikkaasti, 

jumalallisella tarkoituksella elämässä. Mutta teidän maalliset yhteiskuntanne ovat poistaneet 

Minut teiltä, kiinteänä parantamisen ja pahasta päästämisen lähteenä. He mieluummin menevät 

lääkäriin, johon he ajattelevat voivansa luottaa. Kuitenkin monelle lääkärin apu tulee olemaan 

täysin hyödytöntä, niin hyvin tämä bioase on toteutettu.” 

”Minä olen teidän ainoa turvautumisenne, Minun rakkaat, ja te kaikki olette Minun rakkaitani. 

Minä tunnen teidät kaikki läheisesti. Minä ymmärrän teidän unelmanne ja kamppailunne, 

rikkonaisuutenne. Teidän saavutuksenne. Kaikki on täydellisesti ymmärretty ja Minä toivon teidän 

elävän - en kuolevan.” 

”Minä toivon tuovani teidät Minun Valtakuntaani, kaunistelevan teidät tiedolla, ymmärryksellä ja 

rakkaudella. Minä toivon teidän täyttävän tarkoituksenne elämässä Maapallolla ja Minä toivon 

saavani teidät vierelleni Taivaassa. Älkää kääntykö poispäin Minusta! Päästäkää Minut 

sydämeenne ja tukeutukaa Minuun. Ilman ymmärrystä elämästä Maapallolla ja Ikuisuudessa, suru 

on kestämätöntä. Minä tavoitan suruissani teitä päivin öin, että te kääntäisitte sydämenne Minun 

puoleeni uudella tavalla - tavalla, jota ei ole koskaan aikaisemmin ymmärretty.”  

”Minä en ole uskonto; Minä olen suhde! Ja minä kaipaan pidellä teitä, lohduttaa teitä ja antaa 

teille uutta toivoa. Mutta teidän täytyy kääntyä Minun puoleeni ja jättää taaksenne tavat, joiden 

tiedätte olevan synnillisiä Minun näkyvissäni. Minä haluan puhdistaa teidät vääryyksistänne ja 

pestä pois pimeyden, että Minä voin täyttää teidät Minun valollani ja sytyttää teissä rakkauden 

tulen lähimmäisiänne kohtaan.”  

”Minun Isäni on sallinut tämän vitsauksen herättääkseen teidät ennen kuin on liian myöhäistä. 

Monet Minun ihmisistäni elävät täysin itselleen, eivät muita varten. Monet ovat omistustenne 

vankeja ja sen, että voitte ostaa lisää omaisuutta. Nämä asiat antavat teille väärän turvallisuuden 

tunteen Te ette näe, kuinka kovin haurasta elämänne on ja seurauksia elämisestä itseänne 

miellyttääksenne. Te näette sen, minkä kulttuurinne hyväksyy ja tämä antaa teille turvallisuuden ja 

saavutusten tunteen.”  

”Mutta yhdessä yössä tämä voidaan ottaa teiltä pois. Voi, kuinka Minä toivon teidän kaikkien 

heräävän! Joka päivä Minä toivon, että te löydätte uusia tapoja siunata muita ja käyttää 

huomattavasti aikaa tavoittaaksenne Minua viisauden ja pahasta päästämisen vuoksi.”  

”Ei vain yksinkertainen rukous päästä monia pahasta. Ei, täytyy olla katumusta – kääntymistä pois 

synnistä. Oivallus, että olette eläneet itseänne varten, ei sitä, mikä merkitsee Minulle. Ne teistä, 

jotka ovat osoittaneet suurta armoa muille tänä ajanjaksona – te myös tulette vastaanottamaan 

suuren armon. Minä kaipaan suunnata tämän kulkutaudin pois rannoiltanne! Mutta ensin Minun 
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täytyy nähdä katumusta ja hyvin elettyä elämää, sellaista mikä on hyvää ja oikein, ei vain itsekkäitä 

motiiveja varten elettyä.”  

”Teidän saamisenne näkemään asiat Minun näkökannaltani on todellakin vaikeaa. Te olette tulleet 

mukavuudenhaluisiksi ylimäärän ja synnin elämissänne. Te ette oivalla tai näe sitä, mikä on niin 

selvää koko Taivaalle. Te näette vain sen, mille kulttuurinne osoittaa suosiotaan ja siksi 

äärimmäisiä keinoja tarvitaan vaihtamaan näkökulmaanne.”  

”Kuitenkin Minä en ole ilman Armoa. Ja Minä tulen työskentelemään Presidenttinne (Trumpin) 

kanssa tämän vitsauksen juurimiseksi. Minä vain vetoan teihin, että rukoilkaa, rukoilkaa syvästi, 

vilpittömästi, sydämestänne. Rukoilkaa muiden puolesta. Rukoilkaa kansakuntanne, perheenne ja 

Kiinan kansan puolesta, he kärsivät niin kauheasti. Jokainen rukous, jonka rukoilette rakastavalla 

sydämellä tuntemattoman ja muukalaisen puolesta, tullaan tallentamaan Elämän kirjaan. Ja se on 

arvollinen lahja Minun Morsiameltani Minulle.” 

 

 

758. Jeesus sanoo… Kiina, nosta Silmäsi ylös… Pelastus on koputtamassa Porteillasi 

 
KIINA NOSTA SILMÄSI YLÖS… PELASTUS ON KOPUTTAMASSA PORTEILLASI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Helmikuuta, 2020.  

( Clare ) Vallitkoon Jumalan viisaus sydämissänne, rakkaat. Suojetkoon Hän teidät Hänen siivillänsä 

ja pitäkööt teidät pois rutosta ja paholaisten suunnitelmista… Amen. 

Minä olen juuttunut häiriötekijöihin ja olen myös tuntenut oman osani 

keskittymiskyvyttömyydestä. Herra auttoi minua selventämään tämän alkulähteen tänään. Se 

osoittautui olevan osittain kärsimystä. Siispä, pyydän, rukoilkaa minun puolestani, minun 

kallisarvoiseni. On niin paljon, mitä Hänellä on minulle jaettavaksi kanssanne! Tulin rukoushetkeen 

tänään, aika epätoivoisena löytää Hänen läsnäolonsa.  

Jeesus aloitti… ”Viimeinkin olet tullut kuuntelemaan Minua. Minä melkein menetin sinut kävelylle 

metsässä, nähdäksesi mitä rakennuksella tapahtuu. Unohda kaikki se juuri nyt ja vain ole Minun 

kanssani, suloinen Clare. Kuinka Minä olenkaan tarvinnut sinun suloisia huomionosoituksiasi 

Minulle! Minä olen tarvinnut ja kaivannut sinua hyvin paljon. Minä odotan sinun tunnistavan 

Minun läsnäoloni – ei Minun poissaoloani, joka on valhe.”  

”Minä EN KOSKAAN ole pois luotasi. EN KOSKAAN. Sinä et vain voi nähdä Minua. Osittain omien 

rajoitustesi takia. Ja joskus Minä pysyn luonasi hyvin hiljaisesti vierelläsi sellaisella tavalla, että sinä 

et voi havaita Minua, jopa niin kuin nyt. Minä niin halusin sinun tekevän tämän läpimurron tänään. 

Minä tiedän, kuinka sinä olet myös riutunut Minua ja Minun ohjeitani.”  

”On jalo asia kärsiä niiden puolesta, joita tämä kauhea tauti ryöstää. Mutta sinä et saa kadottaa 

näkyvistäsi missiotasi sen keskellä. Asioita on tehtävänä, Rakkaani. Monia asioita tehtävänä. 

Minulla on monia inspiraatioita sinulle, mukaan lukien Hallinnoijan tarpeen; jonkun, joka voi 

valvoa asioita, ilman että sinua tarvitsee vaivata asioilla. Sinä olet aivan liian sidottu yksityiskohtiin 

ja asioihin, joiden ei pitäisi olla sinun huoliasi.”  
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”Rakkaani, Minä haluan vapauttaa sinut näistä asioista, Minä haluan auttaa sinua. Rukoile sen 

puolesta.”  

”Minä aloitin sanomalla jotakin hyvin tärkeää sinulle muutama hetki sitten. Sinä et oivalla, että 

tämä hahmotettu paha ja kaaos on itse asiassa tuomassa paljon hedelmää. Kaikki, mitä näet, on 

pimeyttä ja hämmennystä. Tämä on vihollisen näkökulma ja hän yrittää tyrkyttää sitä sinulle, että 

sinä antaisit periksi. Mutta Minä olen sinun elämäsi Valo ja Minä näytän sinulle toisen 

näkökulman, joka on hyvin uhkaavaa häntä kohtaan.”  

”Kuinka hän rakastaa pettää ja tuottaa epätoivoa; hän rakastaa varastaa sen hyvän siemenen, 

minkä Minä olen kylvänyt. Sinä tiedät tämän jo, mutta sen täytyy olla kokemusperäisesti 

sulautettu sinun jokapäiväiseen ajatteluusi.” 

”Se, minkä olet havainnut hämmennykseksi, on osittain kärsimistä heidän puolestaan, jotka ovat 

täysin keskittymiskyvyttömiä ja ovat joutuneet hämmennykseen ja paniikkiin, tämän Kiinassa 

olevan sairauden vuoksi. Minä olen antanut sinulle sydäntä heitä varten, Clare. Ja osa siitä, mitä 

sinä ja Ezekiel olette nyt kärsimässä, on heidän kärsimystensä lievittämistä.”  

”Enimmäkseen Minä haluan heidän tulevan Minun luokseni. Minä haluan heidän näkevän ja 

kuulevan Minut. Minä haluan parantaa heidät ja sinä todella olet ääni, joka huutaa apua siinä 

erämaassa.”  

”Tulkaa Minun luokseni, Minun rikkonaiseni, Minun Rakkaat Kiinan ihmiset. Kuinka hellästi Minä 

rakastan teitä ja kaipaan teidän tunnistavan Minun läsnäoloni vierellänne! Kyllä, Minä olen aivan 

tässä teidän kanssanne ja Minä en tule koskaan lähtemään viereltänne. Kaikki, mikä jää jäljelle, on 

että te tunnistatte Minun Läsnäoloni.”  

”Clare ja Ezekiel ovat kärsineet juuri tämän asian vuoksi. Minä kaipaan teidän huomaavan Minut ja 

ottavan vastaan Minun Rakkauteni ja pelastukseni. Älkää tukeutuko tyhjiin, jumalattomiin 

perinteisiin enää, tavoittakaa Minua ja Minä tulen parantamaan teidät ja koko teidän perheenne.”  

”Minä olen tässä teitä varten ja haluan parantaa jokaisen teistä. Uskokaa, tavoittakaa ja 

vastaanottakaa. Minä olen teidän Jumalanne ja teidät on kauniisti ja herkästi koottu, tavoilla, jotka 

ovat ainutlaatuisia ja inspiroivia. Teidän olemuksiinne on laitettu suuria aarteita, jotka Minä olen 

tarkoituksellisesti antanut teille, enkä millekään muulle Maapallon kulttuurille.”  

”Minä toivon tuovani teidät pois pimeydestä Minun Kunniakkaaseen Valooni, tuoden herätystä 

kansakunnallenne. Jotakin niin suurta, että se on käsityskyvyn ulkopuolella! Mutta tähän suuntaan 

te olette menossa ja pimeyden täytyy edeltää Valoa ja kärsimys edeltää Iloa. Tämä on teidän 

kärsimyksenne aika. Mutta nostakaa silmänne Taivasta kohti ja omaksukaa Minut ja Minä tulen 

päästämään teidät pahasta ja tuomaan teille mittaamatonta iloa herätyksessä.”  

”Minä olen teidän puolellanne, en teitä vastaan. Teidän menneisyytenne ei merkitse Minulle 

mitään. Minä katson vain hyvää teissä ja sitä, mitä Minä haluan tehdä sillä hyvällä. Kuinka Minä 

haluan vapauttaa sen hyvyyden teissä. Te olette kaunis ja ainutlaatuinen kansa niin monella, 

monella tavalla ja maailma tarvitsee lahjoja, joita teillä on.”  

”Siispä nosta silmäsi Kiina; pelastus on koputtamassa porteillasi; kuvaamaton kunnia odottaa 

sinua. Älä ole peloissasi omaksua Minut, Jeesus Kristus, Isän ainoa poika, täysi Jumala ja täysi 
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ihminen, ikuisesti YKSI Pyhän Hengen ja Minun Isäni kanssa. Yhdessä, me toimimme täydellisessä 

liitossa ja Meidän sydämemme teidän puolestanne on herätyksen ja kunnian puolesta.”  

”Siispä, älkää olko peloissanne kutsua meitä Parantamista varten, koska meidän halumme on 

parantaa teidät näistä sairauksista, joita Saatana yhteistyössä pahojen ihmisten kanssa on laittanut 

teidän päällenne.”  

”Minä rakastan teitä niin kovin syvästi! Nouskaa ylös ja kutsukaa Minun Nimeäni ja Minä tulen 

vastaamaan ihmeillä keskuudessanne. Älkää pelätkö kutsua Meitä: Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. 

Me toivomme, että teidän maanne räjähtää kunniaan ja armoon tuhansien parantuneiden ja jopa 

kuolleista nousseiden kera. Me odotamme teidän vetoomuksianne; huutakaa Meitä apuun ja 

katsokaa, mitä Me tulemme tekemään teidän puolestanne.” 

( Clare ) Ja tässä haluan kertoa teille profeetallisen sanan, jonka Ezekiel sai marraskuussa 2019, 

juuri sen jälkeen, kun me muutimme tänne ylös vuorille. Pyhä Henki sanoi Ezekielille… ”Sokaiseva 

Valo tulee nousemaan Kiinasta.” Voi, minun rakkaat! Jos milloinkaan on ollut tarve tälle valolle 

maailmassa, se on nyt. Rukoilkaamme yhdessä… ”Tule, Herra Jumala. Lähetä tämä sokaiseva Valo 

nousemaan Kiinasta!”  

Ymmärtäkää, minun rakkaat, että kärsimys ja marttyyrien veri aina edeltää Jumalan suurta liikettä. 

Siispä, kiinnittäkää sydämenne tähän toivoon ja eläkää odotuksessa.” 

 

 

759. Jeesus sanoo… Kadottakaa Itseriittoisuutenne &  

Omaksukaa Minun Köyhyyteni ja Nöyryyteni 

 
KADOTTAKAA ITSERIITTOISUUTENNE & OMAKSUKAA MINUN KÖYHYYTENI JA NÖYRYYTENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Helmikuuta, 2020.  

( Clare ) Herra siunaa meidät Hänen Nöyryyden ja palvelun Sydämellään. Ja kyvyllä nähdä niille 

alueille elämissämme, jotka pitää muuttaa tänä itsetutkiskelun aikana. Amen.  

Eilen oli Paaston alku, se on 40-päiväinen jakso, joka edeltää Herran Kärsimystä ja Ylösnousemista. 

Tämä on meille aika tyhjentää itsemme ylpeydestä ja oman edun tavoittelusta. Tämä on aika sallia 

Herran paljastaa sairauden sieluissamme, niin että me voimme puhdistua ja syntyä uudelleen 

Hänen ylösnousseessa kunniassaan. Maailman toimintatavat ovat niin väsyttäviä ja kuluttavia ja 

monia kompromisseja tehdään meidän lihamme takia.  

Nämä kompromissit voivat tehdä meistä haaleita uskossamme ja saada ajatuksemme 

harhailemaan. Minä sanon tämän suurella vakaumuksella, rakkaat. Minä olen sallinut ajatusteni 

harhautuvan ja olen tehnyt kompromisseja, jotka aikanaan näyttivät olevan ihan okei – mutta 

itsetutkiskelun jälkeen oivalsin, että ne olivat haitallisia, eivätkä ne olleet terveellisiä minun 

suhteelleni Herraan.  

Minä kadun näitä asioita ja pyydän Herraa puhdistamaan sydämeni ja tekemään sen puhtaaksi. 

Minä tunnustan alueet, joilla olen pärjännyt vähemmän kuin hyvin ja pyydän Jeesusta, ”Herra, 
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muuta minut. Pyydän, ota pois nämä maalliset häiriötekijät ja ne asiat, jotka ryöstävät Sinut minun 

ajastani. Ne sydämen asenteet, jotka eivät miellytä Sinua.” 

Tänä aamuna Herra toi mieleen Kirkon tapojen turhuuden, siellä monet kärkkyvät tunnustusta ja 

etsivät tulla arvostetuiksi ja tunnustetuiksi auktoriteeteiksi. Niin monta kertaa tämä johtaa 

virheisiin ja turhamaisuuteen ja valmisteluihin Jumalan liikkeeseen, joka on tulossa. Hän pyytää 

meitä kadottamaan itseriittoisuutemme ja omaksumaan pienuuden Hänessä.  

Tällä tavalla, Hänen Valonsa tulee loistamaan, ei meidän. Ja ne, jotka tulevat näkyviin Hänen 

teittensä ymmärtämisessä, tulevat löytämään avoimen foorumin, turvallisen paikan ilmaista se, 

mitä Jumala heille näyttää. Joka muuten monta kertaa on hyvin merkittävää, koska Hän vastustaa 

ylpeitä, mutta paljastaa salaisuutensa nöyrille ja pienille.  

Jeesus aloitti… ”Minun ihmiseni, jotka ovat tulleet tottuneiksi olemaan kirkon tukipylväitä; kuten 

ovat he, joilla on tietoa ja ovat päteviä johtamamaan muita – harkitkaa tapojenne 

turhamaisuutta.” 

”Minä haluaisin, että te nöyrtyisitte ja kuuntelisitte ympärillänne olevia pieniä, jotka tukeutuvat 

Minuun pyhässä nöyryydessä. Heitä motivoi pyhä Jumalan pelko ja syvä halu pysyä pienenä ja 

kätkettynä, tukeutuen Minuun, mieluummin kuin etsiä mahdollisuuksia loistaa ja olla arvostettuja 

muiden silmissä, tietonsa vuoksi. Pikemminkin he kulkevat suuressa Minun pelossani, kunnioittaen 

kaikkia muita enemmän kuin itseään. Siksi he pysyvät pieninä. Heihin Min olen kovin mielistynyt.” 

”Minun lapseni, kadottakaa itseriittoisuutenne ja omaksukaa Minun köyhyyteni ja nöyryyteni. 

Älkää kärkkykö huomiota ja älkää puhuko auktoriteetin äänellä. Nämä ovat kuvottavia Minusta! 

Mieluummin Minä haluaisin, että te olette hiljaa syvässä kunnioituksessa pieniä kohtaan, heillä ei 

ole mitään halua tulla ihailluiksi tai tunnustetuiksi. Heidän päähuomionsa on tukeutua Minuun 

pienuudessaan, loukkaamatta veljeään ja oppien uusia keinoja kulkea Minun teitäni.”  

”He elävät kauniissa ulottuvuudessa Minun kanssani, paikassa, joka on vapaa ponnistelemisesta, 

tunnustuksesta, kilpailusta; tarpeesta saada suosionosoituksia ja ylistystä ihmisiltä. Ja tässä 

paikassa Minä annan heille lepoa.”  

”Niin ei ole asian laita niiden kanssa, jotka haluavat loistaa ihmisten edessä. Heillä on taipumusta 

sydämen rauhattomuuteen, etsimään tapoja todistaa älykkyyttään ja tietouttaan.” 

 ”Minä pyydän teitä päättämään tämän ponnistelemisen ja löytämään rauhaa hiljaisuudessa ja 

lepäämään. Älkää olko innokkaita muuhun kuin Minun hyväksyntääni. Jättäkää huomiotta 

kiinnostuksenne olla kunnioitettu ja tunnustettu ja sonnustautukaa Minun pienuuteeni ja 

tuntemattomuuteeni. Silloin te voitte paeta turhamaisuuden verkkoa, joka pyydystää heidät, jotka 

etsivät tulla ylennetyiksi ja heillä on runsaasti typeriä huolenaiheita.”  

”Minä kerron teille nämä asiat, koska ne ovat meidän suloisen toistemme seuran tiellä. Ja 

tosiasiassa, ne harhauttavat toiset pois Minun luotani, aiheuttaen sen, että he antavat teille 

suosionosoituksia, pikemminkin kuin Minulle.” 

”Pysykää iloisessa merkityksettömyydessä, Minun rakkaat ja sallikaa Minun loistaa muiden kautta. 

Minä olen kanssanne tässä ponnistuksessa ja hedelmä tulee todella olemaan makea.” 
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760. Jeesus selittää… Koronavirus…  

Teidän suurin Suojanne on Katumus & Minun miellyttämiseni 

 
KORONAVIRUS… TEIDÄN SUURIN SUOJANNE ON KATUMUS & MINUN MIELLYTTÄMISENI 

Jeesuksen ja Sisar Claren sanoja, 7. Maaliskuuta, 2020. 

( Clare ) Olkoon Herran rauha kanssanne ja ohjatkoon teitä kaikkeen oikeamielisyyteen. Olkoon 

sydämenne helliä ja taipuisia Mestarin käsissä… Amen.  

Rakkaat, Ezekielillä oli erittäin elävä ja todellinen uni, jossa todella oli Pyhän Hengen nimikirjoitus. 

Tässä unessa, monet Pyhimykset tulivat vierailemaan hänen luonaan ja jälkeenpäin Isä Jumala tuli. 

Vierailun lopussa, hänelle näytettiin vaakakuppeja ja hän kuuli… ”seitsemän vuotta”. Meidän 

mielikuvamme oli, että Koettelemusten Aika oli alkamassa. Mutta minä etsin lisää viisautta 

Herralta siihen.  

Kuten on kirjoitettu Ilmestyskirjassa 6:5-6… ”Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä 

kolmannen olennon sanovan: ”Tule!” Ja minä näin ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla 

oli kädessä vaaka. Ja kun minä kuulin ikään kuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan:” 

Koiniks-mitta (=päiväannos jyviä) nisuja (=vehnää) yhden denarin (=työntekijän päiväpalkka) ja 

kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä.”  

Tänään Ezekiel oli jälleen vakavassa esirukoilussa, kun hän näki monien ihmisien kuolevan 

koronavirukseen. Kiinassa ja joka puolella maailmaa, kuin myös Yhdysvalloissa. Hän kärsi joitakin 

heidän oireistaan, kun me rukoilimme. Olen etsinyt Herraa laittaaksemme ruokaa Yhteisöä varten 

ja minä sain luvan tehdä niin. Siispä, me olemme varautuneet pienellä määrällä ruokaa, joka 

kestää kuukauden Yhteisön jäsenille. Ja me olemme katselemassa saada lisää ruokaa jaettavaksi 

muiden kanssa.  

Kun katsoo tätä koko tilannetta, minusta näyttää, että on viisautta pitää ruokaa ja vettä sivussa, 

jos tuotannossa on viivytyksiä täällä tässä maassa. Myös kuljetuksessa. Rekat eivät ehkä aina ole 

jakamassa täyttä lastia eri liikkeisiin. Myös lääkkeitä, alkoholia ja ihon desinfioimisaineita, 

kasvosuojia, polttoainetta ja öljyä, vessapaperia ja muita talouden välttämättömyystarvikkeita.   

Carol kertoi minulle, että ystävä oli lähettänyt hänelle unen. Olin supermarketissa, kun yhtäkkiä 

tiesin hengessäni, että kasvi nimeltä klorella (en ollut koskaan kuullut siitä aikaisemmin) tulee 

olemaan vastalääke Koronavirukseen. Siispä seison jonossa ostaakseni jonkun verran ja ne 

loppuivat äkkiä, kun muille liikkeessä annettiin sama tieto. Kun heräsin, klorella valmiste toistui 

päässäni, niin että en unohtaisi.  

Kun katsoin internetistä, että oliko se edes mikään tarvike, ihmetyksekseni siitä sanottiin näin: 

valtava vastustuskyvyn kohottaja ja keuhkojen tukija. Jotkut klorellat sisältävät rautaa, joten sitä ei 

suositella lapsille. Mikä on kiinnostavaa, koska se ei näytä vaikuttavan heihin. Joka tapauksessa 

halusin antaa teille päivitystä. Jos tämä uni oli Herralta, sitten Hän yrittää antaa meille apua, mitä 

me tarvitsemme pysyäksemme terveinä, niin että voimme säilyä hengissä tehdäksemme Hänen 

työtään.  
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Sen kaiken lisäksi, rakkaat, Herra pyytää meitä rukoilemaan Psalmi 91 ja minä suuresti suosittelen, 

että me jokainen rukoilemme Psalmi 51 ensin, hyvin hitaalla sydämeen käyvällä tavalla. Jos Herra 

paljastaa teille mitään, mikä on vähemmän miellyttävää, pyydän, pyydän, poistakaa se 

elämästänne. Älkää jättäkö avoimia ovia. Antakaa anteeksi jokaiselle, joka koskaan on loukannut 

teitä, olivatpa he pyytäneet anteeksi tai ei. Katkeruuden siemenestä kiinni pitäminen tulee 

varmasti vaikuttamaan teihin ja jättämään oven avoimeksi.  

Kuvateksti: Jumala luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Psalmi 51. 

Kuinka Jumala voi antaa meille anteeksi, kun me emme anna anteeksi muille? Hyvin 

yksinkertaisesti, Hän ei voi. Ja Hän lupasi, että jos annatte anteeksi muille, Minä tulen antamaan 

anteeksi teille. Älkää jättäkö auki tätä ovea. Levätkää paljon, älkääkä salliko itsenne tulla 

pakonomaisiksi ja sukeltaa valtaviin projekteihin, jotka väsyttävät teidät loppuun. Se on varmasti 

vihollisen ansa, heikentääkseen järjestelmäänne.  

Kaikkein parhain suojanne, rakkaat, on rakastaa veljeänne ja sisartanne niin kuin rakastatte 

itseänne. Ja kulkea nöyrästi ja nähdä muut itseänne parempina. Minä lupaan teille, että jos te 

katsotte tarkkaan muita, te tulette näkemään monia hyveitä, joita heillä on ja teiltä ne puuttuvat, 

siispä tämän pitäisi tehdä siitä helpompaa teille. 

Tämä on aika uudistua ja siivota toimemme. Herra painostaa meitä kaikkia pääsemään irti synnin 

kierteistä, joita olemme sallineet elämiimme. Jos Hän on koskettanut teidän omaatuntoanne 

mistään asiasta, pyydän, kuulostelkaa ja lopettakaa sen tekeminen. Marttyyrien veri on Kirkon 

siemen ja moni on kuolemassa tähän kulkutautiin. Toisten kääntymyksen puolesta avun 

huutaminen. Jumala sallii sen saadakseen teidät ottamaan Hänet tosissaan ja lopettamaan 

kompromissien teko.  

Ja minä jaan kanssanne sen, että Hän todella työskentelee kanssani, että pääsisin irti asenteista ja 

haluista. Olen tullut laiskaksi tietyillä alueilla ja sydämeni on vaivannut minua jonkun aikaa. Mutta 

olen ollut laiska. Nyt Hän antaa minulle armon ja valtuutuksen siivota se pois. 

Herra, mitä Sinulla on meille? 

Jeesus aloitti… ”Sinun ohjeesi ovat viisaita ja ne osuvat maaliin. Jotkut tulevat vastaamaan 

helppoihin asioihin, kuten tarvikkeiden ostamiseen; toiset tulevat ottamaan Minut hyvin vakavasti 

ja vastaamaan enemmän katumuksella. Tämä on teidän suojeluksenne, rakkaat. Katumus ja sydän, 

joka on vakava Minun miellyttämisessäni, tulevat olemaan hyvin vahva suoja tätä virusta vastaan. 

Ellen Minä kutsu teitä seisomaan kuilussa pelastamattomien perheenjäsentenne puolesta.”  

”Älkää myöskään lopettako antamasta köyhille, vierailemasta sairaiden ja vankilassa olevien luona. 

Armeliaisuus on turvallisuuden linnoitus. Jos teillä on keinoja laittaa sivuun ruokaa muita varten, 

tämä myös on Minua miellyttävää. Ja muistakaa, jos teillä koskaan tulisi olemaan vakava tarve, 

kääntykää Minun puoleeni… Minä en koskaan ole lakannut moninkertaistamasta leipää ja en 

koskaan lakkaa. En pihejä, omaa etua ajattelevia sieluja varten, vaan sieluja, jotka rakastavat 

veljeään kuten itseään. Eikä vain se, vaan armeliaisuus kattaa suuren joukon syntejä. Taivaassa te 

tulette näkemään tämän asioiden välisen vuorovaikutussuhteen voiman, kun te katsotte uudelleen 

elämänne päiviä.”  
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”Älkää panikoiko. Älkää provosoiko paniikkia. Pikemminkin provosoikaa rukousta ja kertokaa 

Minun ihmisilleni, että rukouksessa on voima. Minä voin yksin rukouksella tehdä niin paljon, 

sydämen vilpittömyydestä ja elämän pyhyydestä.”  

”Minun ihmiseni, jos te olette tekemisessä sitkeitten syntien ja itsepintaisten vikojen kanssa, 

jatkakaa hyvää taistelua. Tulkaa Minun luokseni ja Minä tulen kunnioittamaan rukouksianne. 

Muistakaa, kun te näette todellista synnintuntoa ja jatkuvaa ponnistelua parempaan, minä 

kunnioitan rukouksianne, aivan kuin te olisitte jo saavuttaneet pyhyyden.” 

”Minä katson sydämeen, Minun Kallisarvoiset. Pitäkää se puhtaana tuomitsemisesta, ylpeydestä, 

haureudesta ja ahneudesta. Ne, jotka ovat olleet rehellisiä ja tiukkoja itseään kohtaan, hellä ei ole 

mitään pelättävää Minun läsnäolossani. Te tulette vastaanottamaan myötätuntoa ja armoa 

auttamaan teitä jatkamaan sen yli pääsemistä.”   

”Tietäkää, että ei ole minuuttiakaan, jolloin Min olisin poissa luotanne. Minä kuuntelen teidän 

sydämenne anomukset, teidän ajatuksenne ja mielipiteen ja tuomitsemisen puutteenne. Teidän 

haluanne rakastaa veljeänne ja sisartanne ehdottomasti.”  

”MINÄ OLEN kanssanne. Tukeutukaa näihin hyveisiin ja Minä tulen pitämään teidät turvassa 

huolen päivänä.” 

 

 

761. Varoitus Jeesukselta… HERÄTKÄÄ & RUKOILKAA…  

Tilanne on paljon pahempi kuin ajattelette. Pudottautukaa Polvillenne 

 
VAROITUS JEESUKSELTA… HERÄTKÄÄ & RUKOILKAA! TILANNE ON PAHEMPI KUIN AJATTELETTE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 10. Maaliskuuta, 2020.  

( Clare ) Herra, pyydän, anna meille voimaa tällä hetkellä ottaa Sinun sanasi vakavasti ja kääntyä 

rukoilemaan ja paastoamaan. Rakas Jumala, päästä kansakuntamme ja maailma pahasta… Amen.  

Ezekiel on rukoillut ja kärsinyt sydäntä riipaisevasti useita päiviä ja tänään oli pahinta; se sai minut 

polvilleni rukoilemaan. Tänä viime viikkona oli tunnin – kahden tunnin jakso, jolloin armeijan 

kuljetuslentokoneet lensivät ylitsemme, melkein joka kuudes minuutti, yksi toisensa perään. Me 

kuulimme tällaista ilmaliikennettä Kosovon sodan aikana, mutta ei koskaan niin monta, niin toinen 

toisensa perässä. Se oli niin aavemaista, että tiesimme, että jotain täytyi olla tekeillä. 

Mutta tänään, kun olin vastaanottanut Herran Ruumiin ja Veren, koska pyhitin Herran Ehtoollisen 

Pyhälle Armolle maailmaa varten, Herra Jeesus alkoi puhumaan.  

( Jeesus ) ”Tilanne on paljon pahempi kuin mitä kukaan tietää.”  

( Clare ) Kysyin… kuinka se voi olla niin, Herra?  

( Jeesus ) ”Sotavalmisteluja ihmisten tietämättä. Vihollinen tekee kaiken, mitä voi, häiritäkseen 

vaaleja. Mutta tämä on hyvin kriittistä aikaa maailman historiassa. Asioita tapahtuu voimalla ja 

nopeasti, mutta ne pidetään salassa yleisöltä. Nälänhädän, kulkutaudin ja sodan varjossa, 

maailman asiat todella ovat tulleet siihen pisteeseen, että niille pitää tehdä jotakin.”  
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”Sinä olet turvassa; älä ole huolissasi. Mutta Minä kutsun teitä, Minun uskolliseni, esirukoilemaan 

maailman puolesta. Tilanne on äärimmäisen räjähdysherkkä.”  

”Rakkaani, tämä on äärimmäisen maailman puolesta kärsimisen aikaa, jos vain näkisit sen. 

Valmistelut sinun maasi tuhoamiseksi ovat käynnissä. Mutta jos Minun ihmiseni rukoilevat ja 

nöyrtyvät, Minä tulen säästämään heidät. On monia, jotka ovat olleet ahkeria kääntämään tämän 

hallinnonparempaan päin, ja tämän vuoksi. Kuitenkin Minä kutsun perusteelliseen esirukoiluun.”  

”Minä tunnen sinun tuntemuksesi, Clare ja sinun ajatuksesi ja Minä ymmärrän. Minä en arvostele 

sinua niistä. Juuri, kun ajattelet, että olet saanut otteen siitä, mitä Minä olen pyytänyt sinua 

tekemään… jotain uutta tapahtuu…ja nyt tämä. Minä ymmärrän.”  

( Care ) Ja se, mistä Hän puhui tässä, olin juuri aloittamassa työstää musiikkia enemmän ja 

enemmän. Saada ääneni kuntoon, niin että voin äänittää joitakin lauluja, mitä Hän on antanut 

minulle. Ja se on ollut kamppailua. Ja olen juuri aloittanut työskentelemään kovasti ja saanut 

ääneni takaisin ja keskittymiseni ja pianoon ja järjestelyyn. Ja tämä tapahtuu. Aivan kuin, ”Okei – 

Minä tiedän, että yrität tehdä sitä, mitä Minä olen pyytänyt sinua tekemään. Ja tiedän, että siitä 

on pitkä aika, kun olet viimeksi voinut tehdä sitä. Mutta Minä todella haluan sinun siirtävän sen 

syrjään juuri nyt ja esirukoilevan.” Siispä sitä Hän tarkoitti tällä.” 

( Jeesus ) ”Sinä olet ennen kaikkea Minun armeijani johtaja, Clare. Piditpä siitä tai et, tätä paikkaa 

sinä olet pitänyt hallussasi – ja ajoittain se vaatii sinua jättämään kaiken ja palaamaan 

taistelukentälle. Älä anna mässäilyn saada yliotetta.”  

( Clare ) Ja se, mistä Hän tässä puhuu, ei koske niinkään ylensyöntiä kuin niiden ruokien 

syömisestä, mistä todella nautin.  

( Jeesus ) ”Minä jaan sinulle armoja auttamaan tässä. Pyydän, tee kaikki voitavasi vastataksesi 

tähän. Sinä olet Minun uskollinen Morsiameni ja Minä tarvitsen sinut vierelleni tällä hetkellä. 

Lohduta Minua, Rakkaani, huolehtimisellasi ja myötätunnollasi niiden puolesta maailmassa, jotka 

tulevat kuolemaan mitä kauheimman kuoleman.”  

( Clare ) Ja kun Hän sanoi sen, yksi asioista, joita olin kuullut, oli että on joitakin hallintoja, joissa on 

vanhempia ihmisiä, jotka ovat hyvin sairaina tässä kulkutaudissa. Ja he laittavat heidät 

kolmikertaisiin ruumispusseihin ja laittavat heidät polttouuniin. Ennen kuin he kuolevat… Niin 

kauheaa! Uskomattoman kauheaa.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, että tämä on aika äkillistä sinulle, mutta Minä tarvitsin, että sinä pidät 

mielesi muissa, positiivisemmissa asioissa jonkin aikaa – ja tämä on Minun parhain tapani käsitellä 

se. Kun Hän kärsii tällä tavalla, siitä tietää, että se on vakavaa; se on tapa, jolla Minä saan sinun 

huomiosi, niin että voit saattaa sen muiden tietoon. Sinä et ole yksin tässä. Minulla on monia 

ympäri maailman rukoilemassa ja kärsimässä ja paastoamassa.  

”Clare, kiinnitä huomiota, Rakkain. Tämä on todellista ja Minä olen tässä.”  

( Clare ) Sallin mieleni vaeltaa, koska toisessa huoneessa käytiin keskustelua. Jeesus, olen 

pahoillani. Mitä vielä voin tehdä?  

( Jeesus ) ”Levitä sanaa. Amerikan on aika pudota polvilleen.”  

Rukoilkaa Presidentti Trumpin puolesta. Maaliskuun 10. 2020. Sisar Clarelta.  
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Siunatut Sydänasukkaat, haluan antaa teille lyhyen päivityksen ja kiireellisen viestin. Ezekiel on 

ollut sekä täällä että Taivaassa Siunatun Äidin kanssa, pikkiriikkisessä sivuhuoneessa, hänen 

viidakkotalossaan. Jeesus ja Maria ovat olleet siellä hänen kanssaan, melkein jatkuvasti, antaen 

hänelle voimaa ja Meidän Äitimme on tuonut hänelle lientä juotavaksi. 

Ezekielille näytettiin Presidentti Donald Trump, polvistuneena lattialle, itkemässä ja rukoilemassa 

Jumalaa, ”Pyydän, anna minulle voimaa tehdä se, mitä minun täytyy tehdä.” Sitten Ezekiel kuuli, 

”Kansakunta tulee kärsimään kauheasti seitsemän vuotta.”  

Paastotkaa ja antakaa Herralle, mitä voitte uhrauksena. Me rukoilemme kansakunnan ja maailman 

puolesta.  

Ja pyydän, pitäkää mielissä kuva Presidentti Trumpista polvillaan, itkemässä ja pyytämässä 

Jumalan voimaa. Pitäkää se sydämissänne ja mielissänne, kun rukoilette. Ja pyydän, rukoilkaa 

Pyhää Armorukousta. Se on erittäin voimallinen. Kun Ezekiel on pahimmissa kivuissaan, kaksi tai 

kolme sen kappaletta pysäyttää kivun ja lopettaa sen.  

Siispä, laittakaa sivuun ennakkoluulonne rukoilemista kohtaan ja rukoilkaa sitä rukousta, joka on 

niin voimallinen sielujen pelastamisessa. Herra tulee siunaamaan teidät. 

 

 

762. Jeesus sanoo… Antakaa Minun osoittaa synnilliset Tavat Elämissänne 

 
ANTAKAA MINUN OSOITTAA SYNNILLISET TAVAT ELÄMISSÄNNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Maaliskuuta, 2020.   

( Clare ) Kallisarvoinen Perhe, eilen illalla Herra vieraili Ezekielin ja minun luona, suuressa 

tuomitsemisessa alueilla, joilla me olemme jääneet vajaiksi. Suuressa ystävällisyydessään, Hän 

sekä tuomitsi että armahti meidät, ja se johti meidät niin paljon suurempaan kunnioittavaan 

pelkoon Häntä kohtaan. Minä jaan tämän kivuliaan kokemuksen Hänen nuhteittensa kera meille 

kaikille - tämä on korjaamisen ja siunauksen ajanjakso, valmistellakseen meidän tulemistamme 

ylemmäs.  

Jeesus aloitti… ”Minun Ihmiseni, Minun Sydämeni mukaista ei ole, eikä Minun Suunnitelmani 

nähdä teidän kärsivän ja Minä kammoan mahdollisuutta menettää teidät Saatanalle. Tästä syystä, 

Minä osoitan asiat elämissänne - ne, jotka ovat vaarallisia tapoja. Nämä asiat avaavat oven 

Saatanalle seuloa teitä ja se lopulta tuo teidät syvään suruun.”  

”Eilen illalla vierailin Claren ja Ezekielin luona Minun tuomitsemiseni ja anteeksiantamiseni kera. 

Se oli kauhean kivuliasta Meille, mutta se täytyi tehdä. He ovat kaukana täydellisestä, mutta 

halukkaita joka tapauksessa, ponnistelemaan kohti täydellisyyttä Minun avullani. Ja jatkamaan 

tukeutumista Minuun kaikkein koettelevimmilla hetkillä, kun Minun täytyy murskata heidät 

hienoksi jauheeksi.”  

( Clare ) Vau – se on aliarviointia. Hienoksi jauheeksi. Minä en edes tiedä, mitä sanoa siihen, paitsi 

että se oli paljon enemmän kuin hienoa jauhetta. Se oli kuin savua. Joo, niin kuin olisi tullut 

hävitetyksi.  
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( Jeesus ) ”Minä toivon vierailevani teidän kaikkien luona aivan tällä samalla tavalla, koska teillä 

kaikilla on epäoikeudenmukaisia tapoja, jotka erottavat teidät Minusta ja saavat teidän elämänne 

seisahtuneiksi ja kylmiksi. Minun sydäntäni särkee, kun Minun täytyy vierailla näiden keinojen 

kera, enemmän kuin te koskaan tulette tietämään. Kyllä, Minä murskaan Minun oman olemukseni 

hienoksi jauheeksi samaan aikaan.Ymmärtäkää, että Minä elän teidän sisällänne ja se, mitä te 

kärsitte, Minä kärsin ankarammin teidän puolestanne.”  

”Minä olen pyytänyt Äiti Clarea tekemään sarjan synneistä, niin että te voitte tunnistaa, missä te 

menette ja missä teillä on puutteita Minun kanssani pyhyydessä. Minä voisin antaa teille 

pehmoisia varmistuksia, mutta lopulta te olisitte allapäin, kun Minä en käsitellyt syntejänne ennen 

Tuomiota. Kyllä, tuomio on tulossa Amerikalle ja maailmalle ja niin on Elpyminenkin. Mutta 

kantaaksenne näitä kallisarvoisia Eläviä Vesiä, teidän täytyy olla puhtaita niistä asioista, jotka 

tekevät teistä jotain muuta kuin oikeamielisiä.” 

”Tämä ei ole Paheksunnan tuokio. Pikemminkin se on tuomitsemisen liike, jolle oli alttiina nainen, 

joka jäi kiinni aviorikoksesta. He halusivat tappaa naisen, mutta Minä tiesin tässä sielussa olevan 

hyvyyden ja seison kuilussa hänen puolestaan ja annoin anteeksi kaikki hänen syntinsä. Ja 

tietenkin, heillä, jotka ottivat kivet, oli samoja syntejä sydämissään ja elämissään.”  

”Eilen illalla oli Minun Morsiameni puhdistuksen alku ja Minä toivon, että nämä viestit leviäisivät 

ympäri maailmaa. Joillekin ne saattavat vaikuttaa kohtuuttoman karskeilta. Ne, jotka reagoivat 

tällä tavalla, te ette vielä ole kohdanneet Minun Pyhyyttäni tai tunteneet Minua Minun 

Kunniassani syvyyksiä myöten, mikä aiheuttaisi teidän elävän elämienne joka hetken 

kunnioittavassa pelossa. Tämä pelko täytyy olla läsnä, kantaakseen Eläviä Vesiä ja tuodakseen 

pelastusta kansakunnille.”  

”Sellainen on synnin luonne, että se saa aikaan murtumia ja esteitä meidän suhteeseemme, mikä 

puolestaan heikentää todistamistanne ja uskoanne. Siksi Saatanaa kutsutaan Veljien ja Sisarten 

Syyttäjäksi. Te tiedätte hyvin ajat, jolloin te olette sallineet kompromisseja. Ja Minä haluan 

puhdistaa teidät, jopa kuten Minä puhdistin aviorikoksesta kiinni jääneen naisen, niin että te voitte 

tukeutua Minuun puhtaalla omallatunnolla, kaikkein mullistavimmilla ja koettelevimmillahetkillä.” 

”Minun rakkaat Sydänasukkaani, pienet ketut ovat todella ne, jotka pilaavat viinin. Jos Saatana ei 

voi provosoida teitä murhaamaan, hän voi silti saada aikaan paljon vahinkoa, aiheuttamalla sen, 

että sivuutatte köyhät, jotka ovat kuolemassa ja joita teidän olisi pitänyt auttaa tai saada teidät 

tuhoamaan palvelijan maine yhdellä epäystävällisellä sanalla. Tällaisilla teoilla, kuin nämä, on sama 

vaikutus kuin murhalla. Ne varastavat elämää siltä sielulta. Elämää, jota heillä olisi voinut olla 

yhteisössä, palvelutoimessa. Elinkeino varustaakseen perheensä. Ja pahinta kaikesta, 

varastaminen heidän seuraajiltaan heidän opetuksiinsa ja rukouksiinsa luottamisesta, ne saattavat 

enimmäkseen olla hyviä ja vakaita ja raamatullisia.”   

”Henkilöhahmon salamurha on Saatanan työtä. Kaikki hänen demoninsa on harjoitettu 

henkilöhahmon salamurhaan, niin että he voivat laittaa kuolettavan sanan oikeaan aikaan 

mieleenne, jota te ajattelemattanne toistatte. Siihen on syy, miksi Saatanan on sanottu syyttävän 

teitä päivin öin Jumalan Valtaistuimen edessä. Hän on Veljien ja Sisarten Syyttäjä ja tämä on 

kaikkein myrkyllisin, heikentävin, tuhoavin työkalu hänen kalustossaan.” 

”Kun te tunnette olonne huonoksi, teillä ei ole iloa tai inspiraatiota jatkaa. Siksi Imeytys Rukous on 

niin tärkeä, koska Minä vierailen teidän luonanne niissä lauluissa ja ennallistan teidän asemanne 
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Minun kanssani. Jopa kun te olette viattomia, te silti tarvitsette ennallistamista – koska osa teistä 

uskoo valheita, jotka ovat juurtuneet sieluunne ja leviävät, tukehduttaen Hengen elämää 

sisällänne.”  

”Pyydän, uskokaa Minua, kun sanon, että Minä en ole tässä tuomitsemassa teitä, vaan 

näyttämässä teille, missä te voitte parantaa, ette loukata toisia ja kantaa Elpymisen Eläviä Vesiä 

janoiselle, kuolevalle maailmalle. Nämä harkitsemattomuudet ovat kuin reikiä saviastiassa, joka ei 

ole tarpeeksi ehjä pitämään näitä kallisarvoisia voiteluja.”  

”Minun Clareni, Minä haluan sinun jakavan Minun vierailuni sinun ja Ezekielin luona eilen illalla.”  

( Clare ) No niin, minun rakas perheeni, en usko, että olen koskaan elämässäni tuntenut sellaista 

perustavaa laatua olevaa katumusta. Ehkä kääntymyksessäni. Minä tiedän, että Herra salli 

vihollisen kuristaa meitä. Ezekiel oli pahimmassa piinassa, missä olen koskaan nähnyt häntä. 

Raamatun Lupaukset-kirjan viesti oli ”Viholliset”, siispä me rukoilimme heitä vastaan, ja 

rukoilimme myös heidän hyväkseen ja kääntymyksensä puolesta. Yhdessä vaiheessa, me 

molemmat tunsimme itsemme niin täydellisen voimattomiksi, että me aloimme rukoilla, ”Armoa 

Herra! Pyydän, anna meille armoa!” Ja se oli kaikki, mitä me pystyimme rukoilemaan pitkään 

aikaan. Sitten Ezekieliin imeytyi armoa nousta vastustamaan vihollista ja julistaa heidän tilansa ja 

määränpäänsä äänekkäillä ja tuomitsevilla sanoilla. 

Pian sen jälkeen piina päättyi ja Herra alkoi puhumaan Ezekielin kautta kertoen uudelleen sanat 

aviorikoksesta tavatulle naiselle, ”Missä ovat nyt ne, jotka tuomitsevat sinut? Minä en tuomitse 

sinua, eikä kukaan muukaan sinua tuomitse ja sinun syntisi on anteeksi annettu.” Hän ei viitannut 

aviorikokseen meidän elämämme syntinä, mutta syntinä yleisesti ottaen. Kun hän sanoi sen 

Jeesuksen puolesta, kaikki mitä pystyin sanomaan, oli ”Sinun voimasi avulla minä menen, enkä tee 

enää syntiä, Herra.” 

Sitten Jeesus jatkoi lausuntojen antamista Ezekielin kautta, julistaen Hänen rakkauttaan, kuin 

myös hyviä ja uskollisia asioita, armoja, joita me olemme saaneet ja käyttäneet, kauniiden 

lupausten kera ja Hänen hellien varmistustensa kera Hänen uskollisuudestaan meille – että Hän ei 

koskaan hylkää meitä.  

Ja mitä olivat synnit, joista tunsin itseni tuomituksi? Pieniä asioita, todella. Laiskuutta 

paastoamisessa, makunystyröitteni ruokkimista, lihani ympärileikkaamatta jättämistä, että olisin 

vapaa haluamasta joitakin ruokia. Kerran, kun olin nuorempi, minulle annettiin armo paastota ja 

olla täysin välinpitämätön ruokaa kohtaan tai siihen miltä se maistui. Minä tiedän, että Hän on 

yrittänyt tarjota sitä armoa minulle jälleen, mutta minun itserakkauteni ja henkilökohtainen 

heikkouteni eivät kestäneet paineen alla ja annoin periksi liian helposti.  

Ja nyt tämän Niniven paaston (=Kolmen päivän paasto, kolme viikkoa ennen Puhdasta 

Maanantaita, alkaa sunnuntaina puolenyön aikaan ja loppuu keskiviikkona puoleen päivään, 

pidättäydytään maito ja lihatuotteista. Puhdas Maanantai aloittaa Pääsiäistä edeltävänPaaston ) 

kanssa, minun täytyy osoittaa nämä asiat suoraan ja kieltää itseni. Päivä ennen kuin Paasto alkoi, 

tein tummasuklaa juustokakun kermavaahto kuorrutuksella. Se oli ”lääkinnällistä”, lohdutin itseni 

uskomaan. Mutta sitten oivalsin, että nyt minulla on valtava houkutus pakastimessa, koska otin 

yhden palasen ja minun täytyi paketoida loppu toiseen kertaan. Totta puhuakseni, minun ei olisi 

pitänyt tehdä sitä kakkua ollenkaan, ei edes muina aikoina. Siispä, tämä on päämäärä, johon 

tähtään: olla vapaa makunystyröitten hirmuvallasta.  
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Taidehankinnoissa, tehdäkseni pyhiä kortteja, menin liiallisuuksiin, hankkimalla ylimääräisen setin 

tusseja. Minä pystyin tuntemaan sen, kun tein sen, mutta sivuutin tunteen. Se oli väärin. Nyt minä 

olen päättänyt jättää sellaiset typerät impulssit taakseni, Hänen armonsa voimalla, kuin myös jaan 

tussit muiden kanssa, joilla ei ole niitä täällä yhteisössä.   

Nämä ovat vain pieniä asioita, rakas perhe, mutta ne ovat oireita rakkaudesta Jeesukseen – 

rakkaudesta, joka on kylmennyt ja on välinpitämätöntä. Hän tietää, että minä kammoan tätä 

itsessäni ja olen antanut Hänelle luvan muuttaa minut. En halua elää tällä tavalla enää. Se on kuin 

laiva, jossa on merirokkoja, jotka hidastavat vauhtia ja aluksen ketteryyttä. Kapteenin täytyy 

ryhtyä toimiin saattaakseen se kuivalle telakalle ja poistaakseen ne.  

Tämä on nyt aika, jolloin Jeesus valmistelee meidät toimimaan korkeammalla tasolla. Tehkäämme 

yhteistyötä Hänen kanssaan, ei väliä, kuinka pelottava menettely on. Keskittykäämme enemmän 

Hänen rakkauteensa ja haluunsa tehdä meidät niiksi, keitä me olemme. Huutakaamme Häntä 

apuun, ollaksemme sieluja täynnä rakkautta Jeesukseemme ja halukkaina kieltämään itsemme, 

saadaksemme enemmän Häntä. Rukoilkaa meidän puolestamme, rakkaat. Kuten me, tulemme 

rukoilemaan teidän puolestanne. Herra Jeesus, onko tämä se mitä Sinä halusit?  

( Jeesus ) ”Se on, mutta Minä haluan sinun jatkavan synnin tilaisuuksien jakamista – tilaisuuksien, 

jotka tavallisesti sivuutetaan. Kirkon synnit. Valittujen sielujen synnit. On paljon, mitä haluan 

poistaa teistä tällä viikolla, Kallisarvoiset Sydänasukkaat. Tähän Minä tähtään. Minä tulen myös 

vierailemaan teidän luonanne lohdutuksien kera, niin että te voitte maistaa korkeammalle Minun 

käsivarsilleni tulemisen makeuden.” 

 

 

763. Jeesus sanoo… Laittakaa Mielipiteenne syrjään ja rukoilkaa,  

sillä tässä on kyse Elämästä & Kuolemasta 

 
TÄSSÄ ON KYSE ELÄMÄSTÄ & KUOLEMASTA… SIISPÄ LAITTAKAA MIELIPITEENNE SYRJÄÄN & 

RUKOILKAA 

Jeesuksen & Sisar Claren sanoja, 16. Maaliskuuta, 2020.  

( Clare ) Rakkaat Sydänasukkaat. Minulla on hyvin tärkeä, ajankohtainen ja kiireellinen viesti teille. 

Ja minä rukoilen, että te kuulette sen tänään ja ette viivyttele sen kuuntelemisessa.  

( Jeesus ) ”Minä kutsun teitä, Minun Kirkkoni, jättämään syrjään ihmisten keksimä opetus ja 

jättämään sivuun mielipiteenne tällä hetkellä, hyvin erityisen elämän ja kuoleman  tarkoitusperän 

vuoksi. Monet teistä ymmärtävät, Pyhiin Kirjoituksiin perustuen – ja ymmärrykseen, jota Minä olen 

välittänyt Äiti Clarelle–  Minun Äitini roolin Suurimpana Esirukoilijana, mitä teillä on Taivaassa.”  

”Aika, mitä te elätte juuri nyt, on hyvin paljon kuin Mustan Surman ajat, kun Ruusukko Rukous 

muotoutui. Teillä, Minun Morsiameni, ei ole varaa sivuuttaa hänen rooliaan, Minä tein erityisiä 

ponnistuksia korostaakseni sen merkitystä Pyhissä Kirjoituksissa, niin että te voisitte saavuttaa 

ihmeitä ja armoja, joita ei tavallisesti annettaisi teille.”  
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( Jackie ) Minä löysin seuraavan tätä aihetta koskevan aleteia.org-nettisivulta… Kristityt lisäsivät 

seuraavaan Terve Maria-rukoukseen (latinaksi Ave Maria)… ”Rukoile meidän puolestamme nyt ja 

kuolemamme hetkellä” Mustan Surman keskellä. ”Terve Maria” rukous, jota kristityt ovat 

rukoilleet vuosisatoja, on koostettu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on johdettu Marian 

Ilmestyspäivästä, kun enkeli Gabriel tervehti Mariaa sanomalla… ”Terve armoitettu! Herra olkoon 

sinun kanssasi.” Luukkaan Evankeliumi 1:28. Seuraava osa rukousta on otettu Ilmestyksestä, kun 

Elizabeth tervehti Mariaa sanoilla… ”Siunattu sinä vaimojen joukossa ja siunattu sinun kohtusi 

hedelmä!” Luukkaan Evankeliumi 1:42. Aluksi rukous tunnettiin nimellä ”Pyhän Neitsyen 

Tervehtiminen” ja sisälsi vain kaksi lausetta yhdistettynä. Kuitenkin Mustan Surman aikana rukous 

kehittyi edelleen ja toinen osa lisättiin siihen ”rukoile meidän puolestamme nyt ja kuolemamme 

hetkellä”. (Linkki englanninkieliseen artikkeliin on videon alla) 

( Jeesus ) ”Minä haluan teidän muistavan, että Minä kumarruin Taivaasta menemään Neitsyen 

kohtuun. Ja te tekisitte hyvin, jos te kumartuisitte tästä samasta ovesta Taivaaseen rukoustenne 

kera. Tavoittaaksenne Minun Sydämeni keskuksen ja saadaksenne ihmeitä sesongin ulkopuolella.”  

”Minä pyytäisin teitä myös tulemaan Minun Pyhän Henkeni eteen ja tutkimaan sydämiänne, niin 

että te voitte katua kaikkea itsekkyyttä, omapäisyyttä, ylpeyttä, vihaa, 

hamstraamista/hankkimista, hengellistä laiskuutta, himoa ja kapinaa.”  

”Tulkaa Minun tyköni. Minun käsivarteni ovat ammollaan. Minä kaipaan kuulla teidän 

tunnustuksenne ja pestä teidät villanvalkoisiksi, valmisteluna edessänne olevaa Päivää varten.”  

( Clare ) Ja minä vain halusin kertoa teille, hyvin nopeasti. Meidän ydinryhmämme mukaan ”Mike 

FromAroundthe World” (Sound Cloud:issa ja YouTube:ssa) omaa todistetusti hyvän 

osumatarkkuuden. Kuten… 100%. Ja 20 vuotta sitten hän kertoi ystävälleen, että tämän ystävän 

äiti tulisi olemaan osallisena auto-onnettomuudessa. Ja sen seurauksena tulisi komplikaatioita ja 

hän kuolisi. Hän myös kertoi ystävälleen, että päiviä äidin kuoleman jälkeen kolme ohjusta, kolme 

pommia, laukaistaisiin Amerikkaan ja ne räjähtäisivät. Uskoisin, että kolme ydinpommia. Ne 

tulisivat Iranista. Niissä oli iranilaiset symbolit.  

No niin, noin neljä päivää sitten, ehkä viisi, tämä vanha ”Mike FromAroundtheWorld”in ystävä 

soitti hänelle vapisten ja sanoi. Hänen äänensä värisi. Ja hän sanoi, ”Minun äitini kuoli juuri. Ja hän 

kuoli täsmälleen niin kuin sinä sanoit, että hän kuolisi.”  

Nyt minä haluan lisätä tähän, että kun Ezekiel oli joissakin pahimmista vammoissaan ja kivuissaan 

muutama päivä sitten, samaan aikaan hän itki ”Musta Tiistai!” Ja se oli ylittämättömän 

kärsimyksen aikaa kansakunnallemme.”  

Nyt, minä yritän laskea kaksi plus kaksi. Pyydän teitä. Viekää tämä Herran eteen. Mutta saattepa 

vahvistuksen tai ette, yksi kaikkein tärkein asia, jonka te voitte tehdä, on valmistella sydämenne 

kohtaamaan Herra. Valmistelkaa sielunne. Olkaa puhtaita Hänen edessään. Antakaa anteeksi niille, 

jotka ovat loukanneet teitä. Ja katukaa.   

Ja minun täytyy lisätä, että menneessä monet ydinryhmästämme ovat nähneet jotakin tapahtuvan 

itärannikolla. Itse asiassa, uskon että ”Mike FromAroundthe World” on saattanut mainita 

itärannikon ihmiset, mutta ei sitä minkä kaupungin. Luulen, että voitte täyttää aukot siitä.  

Lisäksi tässä on kaksi kokemusta Hirosiman pommituksesta… Kahdeksan miestä rukoili Ruusukko 

Rukousta, Terve Mariaa, täsmälleen samaan aikaan kuin atomipommi räjäytettiin Hirosimassa. Ja 
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he olivat pienessä katolisessa kappelissa, 600 jaardin( n.550 metrin) päässä nollapisteestä. Kaikki 

neljän mailin (n. kuuden kilometrin) säteellä nollapisteestä pyyhkiytyi olemattomiin, suurin osa 

höyrystyi. Ja kaikki 8 näistä miehistä kuoli vuosikymmeniä myöhemmin vanhuuteen. Eikä kukaan 

heistä sairastunut. Kukaan heistä ei loukkaantunut. Ja Hirosiman kirjastossa oli pieni nainen, joka 

luki kirjaa Fatiman Neitsyt Mariasta. Ja hän oli 800 jaardin (hieman yli 700 metrin) päässä 

nollapisteestä. Ja kun pommi räjähti, kirjasto ja kaikki hänen ympärillään höyrystyi, mutta hän ja 

kirja olivat ok. Ja hän kuoli vanhuuteen vuosikymmeniä myöhemmin.  

Siispä, minä pyydän teitä. Ottakaa minut vakavasti. Soittakaa ystävillenne. Laittakaa heidät 

kuuntelemaan tämä viesti. Ja ymmärtäkää, että muutaman päivän sisällä me voimme kohdata 

sanomattoman vaikean tilanteen maassamme.  

( Jackie ) Rukoilkaa niin kuin Pyhä Henki teitä johdattaa, rukoilkaa sydämenne syvyydestä ja 

pyytäkää Äiti Marian esirukoilemista näinä koettelevina aikoina. Rukoilkaa myös Pyhää 

Armorukousta, Psalmi 51 ja Psalmi 91 koko maailman puolesta. Herra siunaa ja suojelee teitä 

kaikkia. Kiitos teille kaikille rukouksista ja tuesta, me myös rukoilemme teidän puolestanne. Hänen 

Rakkaudessaan, Jackie & Perhe. 

 

 

764. Jeesus sanoo…  

Vaarat tänä aikana ovat hyvin vakavia Siispä pyydän, Rukoilkaa & Katukaa 

 
VAARAT TÄNÄ AIKANA OVAT HYVIN VAKAVIA… SIISPÄ PYYDÄN, RUKOILKAA & KATUKAA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 23. Maaliskuuta, 2020. 

Jeesus aloitti… ”Minun ihmiseni, te olette tehneet hyvin, kun olette rukoilleet intohimolla, 

vakavasti ja kieltäneet itsenne. Älkää tunteko tunnontuskia, jos uhrauksenne eivät ole olleet 

täydellisiä, tällaisina aikoina Minä paljastan teidän omat heikkoutenne. Toisin sanoen, estääkseni 

teitä tulemasta ylpeiksi, Minä saatan olla antamatta teille kaikkea tarvittavaa armoa, mitä te 

tarvitsette, uhrataksenne Minulle täydellisen uhrin.” 

”Minun ihmiseni, surkaa enemmän sitä, että teillä ei ole täydellistä sydäntä, kuin että teillä olisi 

täydellinen itsekontrolli, sillä on tapana ruokkia ylpeyttä ja kyvykkyyttä. Ilman Minun armoani, te 

voitte tehdä hyvin vähän. Mutta Minä olen teidän kanssanne, riippuen sydämenne puhtaudesta, 

omistautumisesta toisten, ympäri maailmaa olevien hyvinvoinnista, se merkitsee hyvin paljon 

Minulle. Kyllä, te itkette lastenne jalastenlastenne puolesta, mutta kun Minä näen teidän itkevän 

vieraiden lasten puolesta, Minun sydämeni liikuttuu äärimmäiseen sääliin, mikä saa aikaan sen, 

että Minun Armoni virtaa kuin joki Taivaasta, päästäen köyhät ja avuttomat pahasta.” 

”Tämä on aika, jollaista ei koskaan ennen ole ollut historiassa ja Minä olen antanut teidän käsiinne 

kyvyn pidätellä pahimpia rangaistuksia. Minä annan teille suosionosoituksia presidenttinne 

(Trump) tukemisesta, Minä näen jopa pienimpien kyyneleet, he rukoilevat Donaldin puolesta ja 

Minun sydämeni riemuitsee. Minä näen teidän omistautumisenne rukoukseen ja Minun sydämeni 

on huojentunut ja lohdutettu.” 
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”Ne Sydänasukkaat, jotka lepäävät Minun sydämessäni, vuodattaen kyyneleitään ihmiskunnan 

puolesta ja lohduttaen Minua näinä surun aikoina, Minä en voi ilmaista kylliksi Minun 

kiitollisuuttani. Pyydän, jatkakaa Minun lohduttamistani ja älkää hylätkö Minua maailman 

välttämättömyyksien vuoksi. Minä tulen aina varustamaan teidät. Teidän rakkautenne, joka on 

sokeaa omille tarpeillenne ja on keskittynyt vain Minuun, ei jätä Minulle muuta mahdollisuutta, 

kuin varustaa teidät yliluonnollisesti. Teidän ystävällisyytenne muita kohtaan omista varustamisen 

lähteistänne, saattaa Minun enkelini valmiusasentoon, täyttämään teidän jatkuvat tarpeenne.”  

”Minä en voi painottaa teille tarpeeksi, että teidän rukouksenne ovat estämässä paljon pahempia 

tapahtumia tapahtumasta kansakunnassanne ja ympäri maailman. JATKAKAA RUKOILEMISTA! 

Älkää lopettako, paastotkaa kun voitte, lohkaiskaa päivittäisistä velvollisuuksistanne 

vapauttaaksenne enemmän aikaa rukoukseen. Älkää lopettako rukoilemista. Vaarat tällä hetkellä 

ovat käsityskyvyn yläpuolella ja Minä en tule kertomaan teille kaikkea, ettette te menetä 

sydäntänne ja panikoi. Mutta tämän Minä voin kertoa teille; Minä olen teidän kanssanne, Minä 

tulen olemaan teidän kanssanne ja Minä en tule ikinä, koskaan hylkäämään teit. Minun sydämeni 

hyppää teidän anomustenne äänessä ja Minä olen mitä huomaavaisin teitä kohtaan” 

Teidän päävelvollisuutenne, Minun lohduttamiseni ja muiden puolesta rukoilemisen lisäksi, on 

rohkaista katumista omille lapsillenne. Tämä tulee saamaan aikaiseksi enemmän kansakuntanne 

puolesta ja heidän puolestaan pitkällä tähtäimellä, kuin mikään muu keino rukoilemisen lisäksi. 

Painottakaa heille, että on tiettyjä moraalilakeja, jotka kontrolloivat universumia, kuten 

painovoiman laki, ne eivät koskaan petä. Kun he rikkovat näitä lakeja, niistä on seurauksia. Minä 

olen osoittanut heille paljon armoa viime vuosina, mutta pikemminkin, kuin että niillä olisi ollut 

vaikutusta kääntää heidän sydämensä Minun puoleeni, se vain antoi heille lisää lupaa jatkaa 

synnin tekemistä.”   

”Siksi Minun täytyy kurittaa heitä ja kääntää heidän kovettuneet sydämensä ja tunteettomat 

omattuntonsa, tuodakseen heidän elämänsä takaisin siunattuun paikkaan. Se on Minun aivan 

viimeisin vaihtoehtoni, mutta toisaalta, Minulta ovat loppuneet kaikki muut, heidän 

laiminlyöntiensä vuoksi.”  

”Te opetatte heille esimerkillänne, teidän ehdottomalla rakkaudellanne, kuitenkin lujuudella olla 

suvaitsematta syntiä, se on keino vahvistaa totuutta heidän elämissään ja pehmittää heidän 

koventuneet sydämensä.”  

”Minun sanani teille tällä hetkellä ovat… ”JATKAKAA RUKOILEMISTA JA KATUMISTA” 

kansakuntanne ja perheittenne puolesta. Tehkää kaikki, mitä Minä annan teidän käsiinne 

tehtäväksi. Älkää tuhlatko armoja, pikemminkin työskennelkää teille annettujen lahjojen kanssa – 

ne on välitetty teille tuodaksenne kaikki ihmiset totuuteen ja katumukseen, Minä työskentelen 

aivan vieressänne, te ette millään muotoa ole yksin. Minä olen laskenut liikkeelle Minun enkelini 

avustamaan teitä monilla tarpeilla. Kun paha jatkaa lisääntymistään, niin lisääntyvät myös Minun 

avustamiseni ja enkelien läsnäolo, pyhittämiseksenne, suojelemiseksenne ja Minun Sanani 

eteenpäin viemiseksi palvelutoimienne kautta. Rukoilkaa Presidenttinne puolesta ja uhratkaa 

paastoja ja uhrauksia hänen puolestaan erityisesti.” 

”Kaikilla teillä on palvelutoimi suoritettavana tänä aikana. Pienimmästä suurimpaan lapseen 

joukossanne, Minun armoni on koskettamassa kaikkialla ympärillänne, kutsukaa tätä armoa, kun 
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heräätte aamulla… ”Herra, käytä minua tänään”. Ja nähkää, mitä mahdollisuuksia Minä tarjoan 

reille.” 

 

 

765. Jeesus sanoo…  

Minä olen tarkoituksellisesti sallinut tämän Karanteenin… & Kuka on Fariseus? 

 
MINÄ OLEN TARKOITUKSELLISESTI SALLINUT TÄMÄN KARANTEENIN & KUKA ON FARISEUS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Maaliskuuta, 2020.  

( Clare ) Rakkaat Sydänasukkaat, Herra kutsuu meitä suurella vakavuudella uudistamaan 

elämiämme tällä hetkellä, Hän on tarkoituksellisesti liikuttanut auktoriteettien sydämiä, laittaa 

kansalaiset karanteeniin, niin että he että he lopettaisivat päivittäisen ympäriinsä juoksemisen ja 

arvioida sen, missä he ovat suhteessa Jumalaan. Pyydän, kuulostelkaa tarkkaan tätä viestiä. 

( Jeesus ) ”Minun ihmiseni, kun Rooman Keisari lähetti julistuksen, että kaikkien täytyy palata 

kotikaupunkeihinsa väestönlaskentaa varten, hän toimi Minun Pyhän Henkeni innoittamana. Jopa 

niin, tänä aikana, määrätyt karanteenit, jotka on asetettu ja ei-välttämättömän kaupankäynnin ja 

viihteen loppumiseksi, ovat myös tulleet Minun Hengeltäni.”  

”Ymmärtäkää, että tähän päivämäärään asti te olette olleet hitaita rukoilemaan ja että laiminlyönti 

teidän puoleltanne on asettanut teidät suurempaan vaaraan kuin, mitä te ymmärrätte tällä 

hetkellä. Mutta nyt Minä olen sallinut voimien muovata teidän aikaanne ja käyttäytymistänne. 

Keskeyttämällä kaiken ei-oleellisen liikkumisen elämissänne, Minä olen antanut teille viimeisen 

mahdollisuuden katua ja rukoilla.”  

”Huvituksia, ruokaa ja viihdettä, kaikenlaista sosiaalista kanssakäymistä ja kaikenlaista läheisyyttä 

on supistettu. Minä olen sallinut tämän, koska Minä haluan teidän läheisyyttänne Minun kanssani 

rukouksessa. Minä haluan teidän rukoilevan kansakuntanne puolesta, kuin ei koskaan 

aikaisemmin, koska se mikä on tulossa, on hirvittävää ja voidaan pysäyttää vain teidän 

katumisellanne ja rukouksella. Enää te ette voi vedota olevanne kiireisiä, enää te ette voi sivuuttaa 

Minua, kun te värkkäilette uusien lelujenne ja ajatusten harhauttajien kanssa… enää te ette voi 

välttää kuoleman ilmeistä vaaraa portaillanne. Siispä, mitä te tulette tekemään tänä aikana?”  

”Tuletteko te tuhlaamaan sen ja sivuuttamaan hyvin todelliset vaarat, jotka ovat edessänne? Vai 

tuetteko te vastaamaan katumuksen kyynelillä ja rukouksilla pelastaaksenne kansakuntanne ja 

maailman? Minä olen tarkoituksellisesti sallinut tämän karanteenin antaakseni teille aikaa katua ja 

harkita uudelleen elämäntapaanne.” 

”Oletteko eläneet itseänne ja perhettänne varten vai oletteko te eläneet myös köyhiä ja 

epäonnisia varten? Oletteko etsineet Minun tahtoani elämillenne vai oletteko ottaneet kaikkein 

teihin vetoavimman suunnan? Monet teistä ovat peloissanne ja oikeutetusti, sillä yhtään päivää ei 

ole teille taattu. Moni tulee kohtaamaan Minut tänään ja tekemään tiliä lahjoista, joita Minä olen 

antanut heille. Moni tulee vastaamaan suurilla tunnonvaivoilla, kun he näkevät, kuinka he ovat 

tuhlanneet elämänsä ja eläneet synnissä.”  
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”Siksi Minä annan tämän ajan teille, arvioidaksenne elämiänne, tutkiaksenne uudelleen 

valintojanne ja kohtaamaan kuoleman suoraan kasvoista kasvoihin, tietäen, että teidän hetkenne 

voi olla lähellä. Minä laiminlöisin velvollisuuteni, jos Minä en varoittaisi Minun Ihmisiäni.” 

”Minä rakastan teitä rakkaudella, jota te ette voi ymmärtää tai käsittää ja se rakkaus on sanellut 

tämän armon liikkeen, tuodakseen teidän järkiinne, ennen kuin Minun Isäni vapauttaa Hänen 

tuomionsa Amerikalle. Jos tarpeeksi rukoilee ja katuu, on hyvä mahdollisuus, että te tulette 

vastaanottamaan Armon. Mutta jos valtaosa vain jatkaa omilla teillään, ilman ajatustakaan 

katumisesta, rangaistus tulee heille olemaan vakava. Ja Minä en puhu kuolemasta, vaan siitä, mitä 

tapahtuu kuoleman jälkeen.”  

”Jos te pelkäätte kuolla, silloin Minun Henkeni varoittaa sinua siitä, että te ette ole kunnossa, 

kohdataksenne Minut elämänarvioinnissa. Tiedättekö te, että Helvetissä on monia kristittyjä? 

Hämmästyttääkö se teitä? Enkö Minä ole varoittanut teitä? Kuten on kirjoitettu Matteuksen 

Evankeliumissa 7:21-27… ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ”Herra, Herra!” pääse Taivasten 

Valtakuntaan, vaan se, joka tekee Minun Taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä 

päivänä: ”Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta 

ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?” 

”Ja silloin Minä lausun julki: ”Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te 

laittomuuden tekijät.” Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden 

mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade 

lankesi ja virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei 

sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.” 

”Ja jokainen, joka kuulee nämä Minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään 

mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulvivat ja tuulet 

puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan ja se sortui ja sen sortuminen oli suuri.” 

”Mistä sanoista Minä puhun? Minä olen kertonut teille lukemattomia kertoja tällä kanavalla, mitä 

Minä vaadin, mutta kaikki on kirjoitettuna teille helposti nähtävänä Pyhissä Kirjoituksissa, autuaat, 

epäreilu palvelija, ne jotka ruokkivat köyhiä, vaatettavat ja majoittavat heitä, vierailevat sairaiden 

ja vankilassa olevien luona, antavat koteja kodittomille, ovat ystävällisiä, rehellisiä ja armollisia 

liiketoimissaan, toisin sanoen, heitä, jotka rakastavat muita enemmän kuin itseään ja ajattelevat 

tapoja lievittää heidän kärsimyksiään.” 

”Sellaisilla kuin nämä ei ole mitään pelkoa kuolemansa hetkellä, sillä heidän hyvät tekonsa 

kulkevat heidän edellään Taivaaseen ja Minä tulen toivottamaan heidät tervetulleiksi Minun 

asuinsijaani suurella juhlinnalla.”  

”Mutta he, jotka tunsivat Pyhät Kirjoitukset, eivätkä eläneet niiden mukaan, he, joille Minä annoin 

lahjoja, mutta he muuttivat ne kaupankäynnin välineiksi, hyötyäkseen henkilökohtaisesti, he, jotka 

kielsivät laulun lahjan ja köyhille saarnaamisen, lihottaakseen tiluksiaan, he, jotka eivät 

huolehtineet leskestä, orvosta ja vainotuista muissa maissa, he, jotka ohittivat köyhän kadulla 

ilman ystävällisyyden elettäkään. Te, jotka olette eläneet itsekkäällä elämäntavalla, teillä on paljon 

pelättävää kuolemanne hetkellä.” 

”Nämä synnit ovat paljon vastenmielisempiä Minulle, kuin heidän, jotka on pakotettu 

prostituutioon ja heidän, jotka elävät haureudessa, koska heillä ei ole kunnollisesti muodostunutta 
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omaatuntoa, ja köyhien synnit, he varastavat marketista, koska teillä oli runsautta ja te ette 

jakaneet. Kyllä, monet, monet synnit tullaan anteeksi antamaan veronkerääjille ja syntisille, kun 

taas fariseuksia tullaan pitämään tiukasti tilivelvollisina.”  

”Ja kuka on fariseuskeskuudessanne? He, jotka omahyväisesti tuomitsevat ja syyttävät köyhää ja 

tietämätöntä, kieltäen heiltä oikeudenmukaisuuden ja käännyttäen heidät pois uskosta, 

epäonnistuen tarjoamaan heille avustamista. He, jotka elävät ylenpalttisella elämäntavalla, kun 

taas lesket kärsivät puutetta, kuitenkin he huolehtivat siitä, että saavat heidät tuntemaan 

syyllisyyttä, että eivät uhranneet sitä vähää, mitä heillä oli.”  

”Minä sanon sen ääneen teille, niin että te voitte tutkia elämäänne ja omaatuntoanne ja nähdä, 

onko teissä yhtään kieroa tai pahaa tapaa, että te voisitte katua tänä hetkenä, kääntyä tekemään 

hyvää muille ja rukoilla koko sydämistänne Armoa perheillenne ja kansakunnillenne. Minä en 

koskaan tule lakkaamaan antamasta armoa katuvalle, en koskaan. Sen vuoksi, tutkikaa elämiänne 

ja rukoilkaa, ja nähkää että Minä toteutan lupaukset, jotka Minä olen tehnyt Minun Sanassani.” 

”Minun Henkeni leijailee teidän yllänne, jopa tällä hetkellä, avustamassa teitä pimeydessänne, että 

oikeamielisyyden valo loistaisi sydämissänne. He, joita Minä rakastan, heitä Minä nuhtelen, 

kuulostelkaa Minua, kun vielä on aikaa.” 

 

 

766-1. Jeesus sanoo…  

Teidän täytyy olla puhtaita Häitämme varten, Morsian, joka on sopiva Kuninkaalle 

 
TEIDÄN TÄYTYY OLLA PUHTAITA HÄITÄMME VARTEN, MORSIAN, JOKA ON SOPIVA KUNINKAALLE 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 4. Huhtikuuta, 2020. 

( Clare ) Minun rakkaat, minun rukoukseni meidän kaikkien puolesta tällä viikolla, on tulla takaisin 

täysin Jeesuksen luo, työntää maailma pois elämistämme, löytääksemme Hänet sydäntemme 

ympäröidyissä puutarhoissa ja vaalia jokaista hetkeä Hänen kanssaan.  

Herra, miksi Sinä jatkat Sardeen kirkon vaikutelmien antamista minulle? Se on Ilmestyskirjasta 3:1-

3… ”Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: ”Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän 

henkeäja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä 

olet kuollut. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; 

sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalan edessä. Muista siis mitä olet saanut 

ja kuullut ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, 

millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.  

( Jeesus ) ”Koska teidän joukossanne on niitä, jotka eivät ota Minun Sanojani vakavuudella ja elä 

niitä täysillä. Minä tarvitsen teidän katuvan sitä, että olette laiskoja ja että kiinnitätte tarkkaa 

huomiota siihen, mitä sydämissänne on meneillään. Potkaiskaa maailma ulos, ulos, ulos! 

Keskittykää Minuun ja meidän ikuisuuteemme yhdessä. Älkää tuoko maailmaa tähän pyhään 

tilaan. Laittakaa kaikki tekemisenne maailman kanssa syrjään ja antakaa Minulle kaikki 

käytettävissä oleva aikanne.”  
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”Tehkää tilaa Minulle laittamalla syrjään ostosten teko, viihde, tyhjänpäiväiset keskustelut ja 

uteliaisuudet. Tällä viikolla on maailmassa meneillään paljon, mikä on myrkyllistä sieluillenne. Se 

tulee tuomaan pelkoa sydämeenne ja mieleenne. Voi, kuinka Minä haluan teidän lähestyvän 

alttaria puhtaalla rakkaudella ja sen kaiken odottamisella, mitä Minulla on teitä varten. Minä 

haluan, että meidän aviolliset valamme ovat tämän viikon hengellistä keskittymistä.”  

”Mutta jos te elätte sillä, mitä saatana keittelee, te tulette ohittamaan sen. Mielenne tulee 

olemaan sotkuinen ja sopimaton vastaanottamaan armoja, joita Minulla on teille varattuna. Minä 

tulen suojelemaan teitä, mutta teidän täytyy tehdä oma osanne ja vältellä niitä asioita, joilla ei ole 

mitään tekemistä ikuisuuden kanssa.”  

”Minun rakkaani, Minun aikomukseni ei ole nuhdella – pikemminkin aikomukseni on korjata 

kurssia, niin että tulet saapumaan määränpäähäsi. Monien mielet askartelevat yhä aivan liikaa 

siinä, mitä maailmassa on meneillään ja heidän suunnitelmissaan tälle viikolle. Sinua houkutellaan 

päivittäin kaartamaan pois kurssiltasi. Minun täytyy sanoa, että olet tehnyt hyvin jättäessäsi 

huomiotta asiat, jotka yrittävät siepata huomiosi. Pidä Minun ohjeeni ja laita pois kaikki, mikä 

voidaan sivuuttaa ja laittaa sivuun. Sinä et tule koskaan katumaan.”  

”Ja teille muille Minä sanon… Tiivistäkää huoltoluukkunne ja pitäkää maailma ulkopuolella – meret 

ovat aallokkoisia ja pahaenteisiä. Minä en halua teidän viipyilevän siellä.” 

”Pysykää lähellä Minua, eristäkää itsenne Minun kanssani ja pitkää maailma elämänne 

ulkopuolella niin paljon kuin mahdollisesti pystytte. Minä kutsun viikkoa omistautua ja vetää 

itsenne Minun lähelleni. Unelmoikaa unelmianne siitä, mitä haluatte tehdä Taivaassa, uskaltakaa 

kysyä mahdotonta ja kaikkia lahjoja, joita koskaan olette halunneet Minulta. Odottakaa Minun 

kuulevan teitä ja täyttävän teidän jokaisen toiveenne.”  

”Pyydän, Minun Morsiameni, antakaa Minulle kaikkenne tällä viikolla! Pysykää erossa uutisista, 

pysykää poissa kaupoista, pysykää poissa internetistä, menkää rukoilupaikkoihinne, rukoilkaa ja 

etsikää Minua ennen kaikkea muuta. Tämä on Minun haluni teille – antaisitteko tämän Minulle 

häälahjaksi? Minä tarjoan teille armon saada aikaan kaiken, mitä Minä pyydän teiltä. Jos te 

rakastatte Minua, te tulette tottelemaan Minua.” 

Herra puhui sitten Ezekielille… On välttämätöntä, että te ehdottomasti ja lujasti saatte itsenne 

kuriin tällä viikolla. Minun uskolliset Morsiameni, pysykää erossa internetin selailusta. Kuolettakaa 

uteliaisuuden kohteenne.”  

”Minä tarvitsen teidän valmistelevan itsenne kaikkein tärkeimpään hetkeen ikuisuudessanne. 

Sinnitelkää Minussa yksinomaan. Minun koko sydämeni ja mieleni, henkeni ja sieluni ovat 

valmistelemassa Meidän Hääpäiväämme. Pyydän, Rakkaat, ei enempää maailmaa. Pysykää erossa 

kaupoista. Tämä ei ole aika ostaa lahjoja itsellenne tai rakkaillenne. Minä tarvitsen sitä, että te 

olette puhtaita häitämme varten. Välttäkää televisiota, radiota, aikakausilehtiä ja sanomalehtiä. 

Teillä on ollut koko elämänne sitä. Minulla on ollut suuria kipuja teidän puhdistamisessanne niistä 

vaikutteista.”  

”Kyllä, Minun Kallisarvoiseni, huolehtikaa asian mukaisista velvollisuuksistanne – lapset, työ, jne. 

Mutta vain täyttääksenne velvollisuutenne, jotka ovat elintärkeitä toisen hyväksi. Esimerkiksi… 

toisen kyyditseminen lääkäriin tai armon asioiden toimittaminen sairaille, köyhille, vanhuksille. Te 
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tiedätte, mikä on ehdottoman tarpeellista ja mikä ei ole. Minä tulen auttamaan teitä, ja 

varoittamaan myös väräyttämällä toimimaan, kun tarvitaan.”  

”Ihmistermeillä sanottuna, häihinsä valmistautuva hukuttaa itsensä häiden jokaiseen 

yksityiskohtaan. Pyydän, älkää olko niin kuin Sardeen kirkko – että Minun täytyisi tulla teidän 

luoksenne kuin varas yöllä. Vahvistakaa nyt sitä, mitä on jäljellä.”  

”Pysykää Minussa ja yksin Minussa. Antakaa kaikkien ajatustenne ja aikomustenne olla Minusta ja 

Minua varten. Uhratkaa jokainen päivä ja kaikki, mitä se tuo Minulle. Minä tulen pyhittämään sen 

kaiken, jopa ponnistelunne ja epäonnistumisenne. Antakaa se kaikki Minulle ja Minä tulen 

tekemään teistä Pyhän, Morsiamen, joka on sopiva Kuninkaalleen.” 

 

 

766-2. Jeesus kutsuu…  

Minun Morsiameni, MINÄ TARVITSEN TEITÄ NYT… PYYDÄN! 

 
MINUN MORSIAMENI… MINÄ TARVITSEN TEITÄ, NYT… PYYDÄN! 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 7. Huhtikuuta, 2020.  

( Clare ) Ezekielin ja minun erakkoasumus juuri valmistui ja minä halusin kuollakseni muuttaa. 

Siispä, minä rukoilin sitä, kuinka menetellä tämän kanssa, vaikka erakkoasumus on vain parin 

kivenheiton päässä kappelista, missä me nyt olemme, se silti on suuri urakka. Kun rukoilin, tunsin, 

että entä jos Herra ei halua meidän muuttavan Pyhän Viikon aikana? Ja ajatus ei vain jättänyt 

rauhaan. Siispä kutsuin erottelutiimini koolle ja me kaikki oivalsimme, että Jumala ei halunnut 

meidän tekevän työtä tällä viikolla ollenkaan, edes siivoavan tai muuttavan. Siispä istuin alas 

Herran Ehtoollisen jälkeen, sanoin … ”Herra, pyydän puhu Sinun Sydämestäsi minulle… ”  

Jeesus aloitti… ”Mitä ihmistä hyödyttää, jos hän hyötyy koko maailman, mutta kadottaa sielunsa? 

Minun ihmiseni, pyydän, Minä vetoan teihin, hidastakaa tekemisiänne maailman kanssa. 

Vetäytykää suurista projekteista, kunnes tämä viikko on ohi. Ottakaa tämä viikko 

valmistellaksenne sydämenne. Te ette tiedä, mitä on suunniteltu elämiänne varten. Te ette oivalla, 

kuinka lähellä poismenonne lähestyy. Nyt ei ole aikahuitaista uusia yrityksiä, jotka vaativat paljon 

aikaa ja energiaa.”  

”Tämä on kääriytymisen aikaa. Pysytelkää paikoillanne, rukoilkaa ja katsokaa. Minä tulen olemaan 

kanssanne, kun te omistatte tuntinne rukoilemiselle maailman puolesta. Minä haluan nähdä 

kirkkaan valon virtaavan ulos tältä vuorelta.” 

”Sillä, kun Minun silmäni skannaavat maailman aktiviteetteja, kevätaika ja maailmalliset askareet 

ovat lukinneet ihmiset loputtomaan aktiivisuuden oravanpyörään, joka on turruttanut heidät 

syvään pimeyteen, kaikkeen siihen, mikä tapahtuu heidän ympärillään maailmassa.”  

”Maailma on vaarallisessa paikassa juuri nyt ja kun skannaan maapalloa, näen pimeyttä, mutta 

Minä haluan nähdä valon tulevan tätä vuorelta, Minä haluan nähdä toivoa ja esirukoilua. Minä 

haluan siunata teistä jokaista, kuin ei koskaan ennen, mutta Minä voin siunata vain tottelevaisia. 

Rukoilkaa ja katsokaa, nyt ei ole virkistyksen tai työn aika.”  
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Rakkaat, arvioikaa sydämenne tila. Oletteko te niin maailmallisen hyödyn puoleensa vetämiä, että 

te ette voi päästää irti, opiskella ja rukoilla, ylistää ja katua? Onko teidän niin hankalaa kuulostella 

Minun ääntäni, rukoillaksenne ja valmistellaksenne sydämenne? Minun kuolemani ja 

ylösnousemukseni muistelemisella tulee suunnattomia armoja sieluille, jotka ovat 

valmistautuneet, tuletteko sitten lopettamaan sen, mitä olette tekemässä ja valmistelemaan 

itsenne?” 

”Jos Minä en saa tätä yhteisöä tottelemaan, niin kenet sitten? Tiedättekö te, että on jo heitä, jotka 

ovat tehneet tämän varustautumisen ja ovat vakavasti etsimässä Minua? Minä en sano tätä 

saattaakseni teitä häpeään, vaan saattaakseni teidät järkiinne, ymmärtääksenne, mikä on tärkeää 

Minulle tällä hetkellä ja mikä ei ole.”  

”Kiitos kuuntelemisesta ja tottelemisesta. Minun siunaukseni tulevat osaksenne ja hedelmää tulee 

runsaasti. Minä tarvitsen teitä tällä hetkellä, Minun Morsiameni, Minä tarvitsen teitä!” 

 

 

767. Jeesus sanoo… Monet tulevat kysymään: 

”Miksi minua ei otettuTaivaaseennostossa” Tässä ovat Minun vastaukseni… 

 
MONET TULEVAT KYSYMÄÄN, MIKSI MINUA EI OTETTU TAIVAASEENNOSTOSSA… TÄSSÄ ON 

MINUN VASTAUKSENI 

Rhema-viesti 12.4.2020, Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, Tiivistelmä alkuperäisestä 

viestistä30. 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.  

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?  
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( 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?”  

”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, joita pyysin teiltä ja 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 teille 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, kun käyt auttamassa 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. 

Ei vihaisena tai ärsyyntyneenä keskeytyksistä, vaan päättäväisenä olla suloinen ja hyväntahtoinen. 

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 tällaisena kuin olen nyt tai toiseksi, ahdingossa olevaksi naamioituneena. 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.” 
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”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.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, teillä 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 aikareagoida 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 täyttämikseni, 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.” 

”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. 
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Ja te jäätte jäljelle oppimaan rakkautta, myötätuntoa, armoa ja alhaisimman sielun 

kunnioittamista – koska heidät on ostettu Minun Verelläni ja Minä asun heissä.”  

”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 teiltä kaikilta. Minä haluan teidän silmänne olevan 

Minussa ja siinä, mitä Minä olen 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 rakastamiani 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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768. Jeesus sanoo… Donald & Amerikka, kuunnelkaa!  

Koronavirus & Pandemia eivät ole Ongelma! 

 
DONALD & AMERIKKA, KUUNNELKAA… KORONAVIRUS & PANDEMIA EIVÄT OLE ONGELMA  

Jeesuksen & Sisar Clarensanoja, 13. Huhtikuuta, 2020.  

( Clare ) Minun rakkaat, tämä hetki on kriittinen. Sain juuri Rhema-ohjelauseen nettisivultamme, 

sodan alkamisesta ja Taivaaseennostosta, Tempauksesta. Minä pyydän teitä rukoilemaan Pyhää 

Armorukousta.  

Herra Presidentti ja tämän kansakunnan kristityt johtajat, te keskitytte vääriin rukouksiin. Te 

yritätte lohduttaa ihmisiä, jotka eivät ole katuneet. Tuomio on lankeamassa tälle 

kansakunnallekatumisen puutteen vuoksi. Kyse ei ole vauraudesta; kyse on henkilökohtaisesta 

pyhyydestä ja Jumalaa miellyttävän elämän elämisestä.  

Tämä ylenmääräinen keskittyminen tämän kansakunnan vaurauteen vain johtaa ihmisiä harhaan, 

palvomaan kauneutta, rahaa ja valtaa. Me vajoamme muistamattomuuteen, kun meillä on monia 

omistuksia. Me epäonnistumme kunnioittamaan Jumalaa, koska me olemme niin kiireisiä 

tekemään onnea itsellemme. Tämä yhteinen kansakuntamme epäonnistuminen on johtanut 

meidät mitä vakavimpien tuomioiden äärelle.  

Herra Presidentti, minä pyydän teitä katumaan tämän kansakunnan materialismia ja ylenmääräistä 

vaurauteen keskittymistä. Te olette tehneet monia ihmeellisiä asioita Amerikan hyväksi, mutta 

keskittyminen siihen, kuinka vauraita me tulemme olemaan ja kuinka Jumala tulee lohduttamaan 

meitä, pikemminkin kuin keskittyminen Amerikan kansalaisten henkilökohtaisiin synteihin ja 

niiden vaikutukseen muiden kansakuntien moraalin heikkenemiseen - se ei tule tekemään mitään 

pysäyttääkseen Jumalan tuomiota.  

Niin kauan, kunnes keskittyminen on siinä, kunnes amerikkalaiset vajoavat polvilleen ja pyytävät 

anteeksi antoa synneilleen ja erityisesti abortille, jota te olette niin urhoollisesti vastustaneet ja 

toisten kansakuntien kansanmurhille ja riistolle, heidän verensä huutaa Jumalaa maasta käsin… 

kunnes me kadumme näitä asioita, me emme voi odottaa Jumalan suojelevan meitä tuomiolta, 

jonka me ansaitsemme.   

Pyydän Amerikan ihmiset, lopettakaa lohdun etsiminen tämän kulkutaudin aikana, se on tuomio 

meille ja alkakaa katumaan. Herra, mitä Sinulla on sanottavana? 

Jeesus aloitti… ”Sinä olet sanonut sen kaiken, Clare, painopiste ei ole taudissa, joka on tuonut 

tämän pandemian maailmalle. Tauti on moraalittomuus. Läpi Minun sanojeni te voitte lukea 

epäjumalia palvoneiden ihmisten kuolemasta. Tämän päivän epäjumalat eivät ole veistettyjä kuvia 

ja Baalin palvontaa, tämän päivän epäjumalat ovat kalliita autoja, vaatetusta ja elämäntyylejä, 

joihin amerikkalaiset keskittyvät, sillä aikaa kun muut ihmiset maailmassa näkevät nälkää.”  

”Sinä (Donald) olet tehnyt hyvin kuivatessasi suota ja Minä olen kanssasi tässä työssä, mutta nyt 

on aika tehdä tilannekatsaus vaurauden moraaliseen painotukseen ja siirtää se täysin moraaliseen 

puhtauteen.”  
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”Älä salli pornografiaa tai aikuisille tarkoitettuja elokuvia, älä salli abortteja, älä salli moraalittomia 

tai väkivaltaisia elokuvia, tee noituudesta rikos ja lopeta Baalin palvonta ja saman sukupuolen 

väliset avioliitot tässä maassa. Älä anna tilaa tai salli Muslimi-uskontoa.”  

”On niin paljon enemmän, mitä sinä voit tehdä, mutta Minä pyydän sinua aloittamaan katumisella. 

Jopa nyt tuhoutumisen uhka häämöttää amerikkalaisten päiden päällä tietyillä alueilla, mutta jos 

Minä näen valtavan katumisen näissä asioissa, Minä tulen seisauttamaan sen, mikä oli 

tapahtumassa ja pidentämään aikaanne tällä maapallolla, tuodaksenne oikeamielisyyden satoa.”  

”Koetelkaa Minua näissä asioissa ja katsokaa, enkö Minä suihkuta rauhan, pyhyyden ja vaurauden 

siunauksia tälle kansakunnalle. Minä kuuntelen heitä, jotka huutavat apua. Amerikka, anna äänesi 

kuulua Taivaassa! Käänny synnistä ja huuda apuun armoa ja pyhyyttä. Nämä rukoukset Minä 

todella tulen kuulemaan.” 

 

 

769. Jeesus sanoo…  

Älkää tulko epätoivoisiksi, te muistutatte Minun nyt enemmän ja enemmän 

 
ÄLKÄÄ TULKO EPÄTOIVOISIKSI… TE MUISTUTATTE MINUA NYT ENEMMÄN JA ENEMMÄN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare kautta, 17. Huhtikuuta, 2020. 

( Clare ) Herra siunaa teidät, suloinen perhe, parantakoon Jeesus haavanne sydämissänne ja 

lohduttakoon teitä… Amen.  

Herra, todella olen löytänyt paikan sydämessäni, mikä on kipeä näiden kahden ystävän 

menetyksen vuoksi, erityisesti sisaren, josta minulla oli suloinen muistikuva toveruudestamme 

yhdessä. Kuitenkin jotenkin, tunnen ahdistuneisuutta, aivan kuin jotakin olisi minua vastaan. 

( Jeesus ) ”Clare, Minä olen tässä puhdistamassa sinun kipeää sydäntäsi tätä ihmeellistä sielua 

kohtaan. Niin monia hyviä piirteitä ja vain yksi pieni vika voi tahrata ne kaikki.”  

( Clare ) Voi Herra, kuinka pelokas olenkaan, minulla on niin monia!  

( Jeesus ) ”Kyllä, ne hyvin tasapainottuvat pitkällä tähtäimellä. Mutta me yritämme parantaa ja 

ennallistaa, eikä sallia haavojen märkiä ja jakaa. Joillekin se on helpompaa kuin toisille. Älä läksytä 

itseäsi kamppailusi vuoksi, sinulla on yhä meneillään lihasi ristiinnaulitsemis-prosessi, Rakkaani.” 

 ”Teitä kaikkia jatkuvasti pommitetaan mustasukkaisuuden, epävarmuuden, kilpailun, kilpailijan 

päihittämisen, epäonnistumisen ja toisten silmissä menestymisen nuolilla.”  

”Olet tehnyt hyvin valitessasi menestyksen vain Minun silmissäni. Tällä tavalla Minä voin puhdistaa 

sydämesi, koska sitä eivät ole tahranneet ihmishuolet. Minä en sano, että sinä olisit täydellinen, 

mutta aikaisesta vaiheesta alkaen sinä olet oivaltanut ihmisten laakeriseppeleiden tyhjyyden, 

toiset eivät ole niin siunattuja, heillä on paljon enemmän painolastia työstettävänä. Nämä kivut 

sydämessäsi ovat hyvä merkki siitä, että sydämesi on yhä elossa. Niin monet ovat täyttäneet 

elämänsä kuumeisella toiminnalla, joka on tylsyttänyt ja tukahduttanut sen, mitä todella on 

meneillään heidän sisällään. Ei ole helppo asia hiljentää heidät, niin että he voivat oivaltaa 
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todelliset tuskat, jotka ovat heidän jokapäiväisen elämänsä, asenteidensa ja päätöstensä takana. 

Niin ei ole sinulla. Mutta muiden vuoksi yritä kätkeä kipu.  

( Clare ) Herra, pyydän jatka minulle puhumista, Sinä tiedät, kuinka paljon Minä kaipaan Sinua, 

Jeesus, annatko Sinä kuolla minun yksinäisyyteen ilman Sinua… Minä luotan Sinun armoosi… sillä 

minä en ansaitse suloisia hyväilyitä ja kumppanuutta, mitä meillä on ollut yhdessä… kuitenkaan en 

voi elää ilman niitä. 

( Jeesus ) ”Aika on tulossa, jolloin me emme koskaan ole erossa, emme koskaan. Ei edes 

erottamisen vaikutelmaa. Minun Rakkaani, Minä en ole kaukana, Minä elän sinussa, Minä liikun 

sinussa, Minä itken, kun sinä itket, Minä rukoilen, kun sinä olet vihainen, etkä näe asioita selkeästi. 

Minä olen aina kanssasi, Clare. Minä uskon sinulle pikku salaisuuden, ja tämä koskee kaikkia 

sydänasukkaita, Minä en kestä olla erossa teistä ja kun te ryhdytte kiireisiksi, Minä odotan 

tuskastuneena, että te jättäisitte maailman typeryydet, vaikka tietäen, että te tulette takaisin 

Minun luokseni rähjäisinä ja lyötyinä.”  

”Rakkaani, Minä asun sinussa. Jos hiljennät sydämesi tarpeeksi, Minä tulen manifestoitumaan. On 

harvinaista, että Minä täysin katoan sinun aisteiltasi. Sitä tapahtuu, kun sinä teet syntiä, silloin sinä 

tunnet eron syvimmin. Mutta muina aikoina, Minä olen paikalla. Sinä et ehkä saa yhteyttä, koska 

Minä annan suloisimman osan hyvin tarpeessa olevalle sielulle. Minä rakastan sitä, kun sinä tarjoat 

itsesi toisten puolesta, etkä valita. Minä rakastan, kun sinä kiität Minua koettelemusten keskellä, 

silloin sinä kaikkein eniten muistutat Minun äitiäni.”  

”Minun kovin Rakastettu Sydänasukkaiden Perheeni, ymmärtäkää, että nämä vakavat 

koettelemukset, joita jotkut teistä ovat käyneet läpi, petokset, hylkäämiset, kuivuus, kaikki nämä 

ovat voimallisia uhrauksia kuolevien puolesta, erityisesti, kun te rukoilette Pyhää Armorukousta 

niiden keskellä. Tämä on kovaa työtä, Minun rakkaani. Kärsimys on hyvin kovaa työtä ja te ette saa 

mitään näkyviä lohdutuksia tai vahvistuksia siitä. Pikemminkin, toiset katsovat teihin, kuten he 

katsoivat Minuun… ”Hänen täytyy olla hyvin suuri syntinen ja väärä profeetta”.”  

”Tämänkaltainen hengellinen työ, mihin te olette ryhtyneet Minun puolestani… tarjoutuen 

kantamaan Simonin ristiä, on palvelustoimen pohjasakkaa, kuitenkin koska se on alhaisin 

rukouksen muoto ihmisen silmissä, koko Taivas riemuitsee katsellen teidän epäitsekkäitä 

uhrauksianne, joista kukaan ei anna tunnustusta. Pikemminkin teitä pidetään ryysyisinä 

kerjäläisinä, jotka kelpaavat vain alempiin hengellisiin töihin.”  

”Ja kuitenkin jokainen alttaripalvelija, jolle on osoitettu suosiota, on saanut voitelunsa ja voimansa 

teidän rukouksistanne. Epäitsekkäät, salassa olleet, sivuun työnnetyt, rukouspaikoissaan, itkien 

syntisten puolesta ja voitelu menee Jumalan miehelle tai naiselle. Minä olen kertonut teille monta 

kertaa aikaisemmin, teidän palkkionne seuraavassa elämässä tulee olemaan jopa suurempi kuin 

kuuluisien, koska he seisoivat teidän selässänne, suurempina kooltaan.”  

( Clare ) Herra, saanko minä kysyä?  

( Jeesus ) ”Kyllä saat.”  

( Clare ) Pyydän, kerro minulle, kun kuljen ympyrää, tuntien itseni alavireiseksi ja hämmentyneeksi, 

vieraantuneeksi kaikesta, mikä on hyvää, uiden omissa vioissani ja virheissäni, yrittäen rukoilla, 

mutta tuntien itseni niin vilpilliseksi… aivan kuin minun rukoukseni olisivat pinnallisia ja 

hyödyttömiä… 



 
172 

 

( Jeesus ) ”Kyllä…?”  

( Clare ) Tuntien ja näyttäen täysin epäpätevältä luuserilta, keneltä ei voi tulla mitään hyvää… 

vapisten, etten johdattaisi lampaita harhaan… todella, todella, nähden, mikä vaje minä olen 

Jumalan Valtakunnalle… kerro minulle Herra, voiko siitä tulla mitään hyvää.  

( Jeesus ) ”Kun näet itsesi, kuten sinä todella olet Clare, kun istut mudan liejussa ja uppoat sen 

saastaisuuteen, haistaen sen kuoleman ja synnin lemun… kun tunnet tuomitsemisen ahmaisevan 

sinut , kun et tohdi nostaa päätäsi etsiäksesi Minua… silloin sinä olet kaikkein nöyryytetyin ja 

miellytät Minua näköäni. Minulla on nälkä ja jano sellaisia sieluja kohtaan, jotka tietävät asiansa. 

Sieluja, jotka eivät voi sietää, mitä ovat itsestään tehneet, sieluja, jotka kaipaavat koko 

sydämistään päästä tästä kuolemasta, joka on kaikkialla heidän ympärillään, silloin te olette 

kaikkein eniten turvassa vihollisen taktiikoilta.”  

( Clare ) Mutta sitten lankean tuomitsemiseen…  

( Jeesus ) ”On hyvä, että näet itsessäsi tarpeet tulla tuomituksi… se saa aikaan, että tavoitat Minun 

Armoani jopa enemmän. Silloin Minä voin puhdistaa sinut, pyyhkien kaiken maailman saastan pois 

sielustasi ja täydentäen sinut Minun Armollani ja Uudella Elämällä.”  

”Pyydän, usko Minua. Sinä kysyit Minulta kaikkein pätevimpiä kysymyksiä, ja Minä annan sinulle 

hyvin totuudellisia vastauksia. Se, mitä kärsit niinä aikoina, riittää tuomaan sinut alemmas, missä 

Minun Armoni kerääntyy syviin laaksoihin. Sinä näet ehdottoman itsesi hyödyttömyyden ja tämä 

puolestaan avaa sinut vastaanottamaan hienoimpia armoja. Voi Clare, tunnusta kaikki nämä asiat 

Minulle, älä pidättele niitä. Tunnusta ne ja pyydä Minua puhdistamaan sinut lopullisesti. Älä pelkää 

olla säälittävä, sillä sinun tarpeellisuutesi hornassa Minä riennän täyttämään sinut elävillä vesillä, 

kaadettavaksi Minun lampaitteni päälle. Tässä paikassa lähteet pulppuavat järviin ja raikkaan, 

puhtaan veden jokiin. Enkö Minä ole sanonut… ”Mutta Minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, 

jolla on särjetty henki ja arka tunto Minun sanani edessä.” Jesaja 66:2.   

”Minä rakastan sinua niin, älä tule epätoivoiseksi alhaisuudestasi, älä tule epätoivoiseksi 

hylkäämisestäsi, älä tule epätoivoiseksi pettämisistäsi, sillä nyt sinä muistutat Minua enemmän ja 

enemmän. Vain tervehdi niitä, jotka ovat haavoittaneet sinua rakkaudella ja myötätunnolla, sillä 

he eivät tiedä, mitä he tekevät ja sinun rukouksesi heidän puolestaan ovat kaikkein 

voimakkaimpia. Suutele terää, joka lävistää kylkesi, veistä, mikä leikkaa selkääsi, miekkaa, joka 

isketään sydämesi läpi, suutele niitä, sillä ne ovat juuri niitä välineitä, jotka saavat sinut kaikkein 

eniten muistuttamaan Minua. Suutele, siunaa ja anna anteeksi. Sinä Minun Morsiameni kannat nyt 

Minun kärsimykseni elävää kuvaa. Vain ylistä niitä rakkautesi suloudella, niiden puolesta, jotka 

sinua ovat haavoittaneet. Ajan kanssa Minun Armoni tulee nostamaan ne takaisin kokonaisuuteen 

ja sinun sydämesi tulee riemuitsemaan Minun hyvyydessäni.” 

”Mene nyt ja jaa tämä veljiesi ja sisartesi kanssa, on niin monia, joiden tarvitsee kuulla tämä, 

todella heidät on ristiinnaulittu olosuhteilla tällä viikolla ja heidän tarvitsee tietää se suuri hyvä, 

mikä tulee heidän kovasta työstään ja kärsimyksestään. Minä siunaan nyt teidät, Minun 

uskolliseni, Minä siunaan teidät armolla antaa anteeksi ja viedä vihollisenne sydämiinne, heidän 

sielujensa parhaaksi. Omaksukaa ja suojelkaa tätä armoa, laittakaa se toimintaan, sillä todella 

elävä vesi tulee herättämään henkiin heidät, joilla on kuoletetut omattunnot. Minä siunaan teidät 

ja suutelen teidän otsianne valitun sielun ennalta määräyksen merkillä -sielun, joka on sopiva 

Minun Valtakuntaani.” 
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770. Jeesus selittää nopean Parantumisen kaavaa ”MINÄ” Sairauteen, Ylpeyteen 

 
MINUN TOIMINTAMALLINI ”MINÄ” SAIRAUDEN, YLPEYDEN, NOPEAAN PARANTUMISEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 17. Huhtikuuta, 2020. 

( Clare ) Minun rakas perhe, minä tunnustan teille, en ole ollut paras esimerkki viime aikoina. Me 

olemme muuttamassa erakkomajaamme, joka valmistui juuri ja en tiedä mitään, mikä voi olla sen 

haastavampaa ja joskus hermostuttavaa kuin muuttaminen. Vain pelkkä loppuun uupuminen, kun 

on joutunut käsittelemään asioita, joita on otettu erilleen, pakattu, purettu ja laitettu takaisin 

paikoilleen, uudelleen ja uudelleen. Tämä voi olla synnin tilaisuus kärsimättömälle henkilölle.   

Kyllä, minä olen kärsimätön. Kun ihmiset eivät huomaa, mitä pitää tehdä, vaan vain tuijottavat 

tyhjää, minä en ole kovin mukava ihminen silloin. Saattaa olla, että en näytä sitä, mutta sisälläni 

kiehun kärsimättömyydessä. Kykenemättömänä oleminen ja se, kun en suoriudu hyvin on toinen 

synnin tilaisuus minulle, aivan kuin minä olisin kykenevä ja kyvykäs tekemään kaikki asiat 

paremmin kuin muut!  

Minä tiedän, että tämä on haisevaa koiran ulostetta suuren todistajien pilven enkeleille ja 

pyhimyksille ja minun täytyy katua tätä. Sitä paitsi, olen juuri tuominnut sydämessäni ja istuttanut 

katkeruuden siemenen. Tiedättekö, mitä tapahtuu, kun toiset ärsyttävät teitä?? Demoni ottaa 

sydämestänne asuinpaikan katkeruuden hengen muodossa. Ja tietenkin, joka kerta, kun alkaa 

ärsyttämään, te istutatte lisää siemeniä ja kastelette niitä. Tuomitseminen, katkeruus, viha, 

närkästys, kaikki nämä myrkylliset rikkaruohot alkavat kukoistaa minun ylpeässä sydämessäni. Ne 

ovat kuin sinapin siemenet, ne alkavat pieninä loukkauksina, versovat ja sitten haarautuvat 

suuriksi puiksi, jotka antavat demoneille tilaa istua orrella.  

Kun ne ovat löytäneet oksan, jossa istua orrella, ne alkavat syöttää teille negatiivisia tunteita ja 

heittää päällenne myrkyllistä ainetta. Rick Joyner puhuu tästä kirjoissaan. Hän on havainnoinut 

demonien pudottavan ulosteitaan yltä päältä kristittyjen päälle, aiheuttaakseen sen, että he 

unohtavat veljellisen rakkauden ja omaksuvat toisten tuomitsemisen.  

Minä voin suuttua, vaikka vaatii aika paljon, ennen kuin tulen todella vihaiseksi, mutta kun tulen, 

minun koko ruumiini kärsii, energia imetään pois minusta ja demonit korjaavat sen satonaan ja he 

puolestaan toistavat samaa ympyrää ja levittävät sitä ympäriinsä. Minulla oli tapana oikeuttaa 

vihani, ”Mikä heitä vaivaa? Miksi he tekivät sen tuolla tavalla?” ja jos olin neuvonut heitä 

tekemään sen toisella tavalla, ”Minä sanoin heille, kuinka tehdä se! Miksi he eivät kuunnelleet? 

Katsokaa nyt tätä sotkua, joka minun täytyy siivota!!!”  

Tai pidän vihan itselläni ja vajoan itsesääliin. ”Kukaan ei kuuntele minua. Yritin auttaa heitä, mutta 

he eivät kuunnelleet. Sillä oli tapana pudottaa minut suoraan itsesäälin tervasankoon, kunnes 

oivalsin, kuinka täynnä omaa ulostettani olin. Toisin sanoen, Olin tuomitseva ja närkästynyt, niin 

että kukaan ei kuunnellut. Paljon on muuttunut niistä päivistä, pääasiassa koska oivalsin oman 

heikkouteni ja sen seurauksena oivalsin hyvän muissa. Aluksi en nähnyt hyvää, mutta kun opin 

tuntemaan heidät, oivalsin että he olivat paljon, paljon parempia kuin minä. 
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Herra veti naamion pois, näyttäen minulle todellisen vihani lähteen. Minun rakkaat, kaikki 

ihmisvihamme, ellei se ole epäoikeudenmukaisuutta kohtaan, kaikki meidän vastustamisemme ja 

kriittiset havaintomme tulevat Ylpeydestä. Minä tiedän paremmin, tee se minun tavallani. Ja hyvin 

yksinkertaisesti vihamme ei ole keskittynyt toisen epäpätevyyteen, vaan Jumalaan, joka salli sen 

epäpätevyyden tapahtua. Mitään ei tapahdu ilman Jumalan lupaa.  

Miksi Hän salli sen typeryyden toisessa? Voisiko se kenties olla koetellakseen minun veljellistä 

rakkauttani? En pysty ajattelemaan mitään niin haitallista enkeleille kuin ylpeys. Jumala järjestää 

päivämme ja tietää jokaisen sielun taipumuksen. Hän tietää heidän heikkoutensa ja vahvuutensa. 

Hän tuo ne meidän eteemme, nähdäkseen aiommeko me tuomita heidän toimensa vai rakastaa 

heitä kuin Hän on meitä rakastanut tiemme virheissä. 

Tällä viikolla olen ollut huono esimerkki, koska olen ollut kärsimätön suunnilleen kaikkien 

ympärilläni olevien kanssa. Ja nämä sielut ovat jättäneet kaiken tullakseen tänne ja auttaakseen 

vakiinnuttamaan rukousyhteisön. He ovat antaneet elämänsä Jumalalle, koska he uskovat, että 

Hän on ohjaamassa meitä. Siispä onko minusta tulossa katkera kriitikko, joka löydän vikaa, 

varastoin sydämeeni myrkyllisten tuomitsemisten pyykkilistaa? Siksikö olen täällä? Herra, muuta 

minut, pyydän, auta minua näkemään, mitä olen tekemässä.  

Jeesus aloitti… ”Minun Rakkaani, näissä tilanteissa sinä elät päivittäistä elämääsi, perustuen siihen, 

mitä saadaan tehdyksi, ei siihen, mitä Minä teen muiden sieluissa.”  

”Se, mitä Minä pitäisin parempana nähdä Minun Morsiameltani, on äiti, joka on enemmän 

huolestunut muiden hyvinvoinnista kuin hän on siitä, mitä saadaan tehdyksi. Minä haluan sinun 

katsovan pidemmälle kuin omat ihmistarpeesi, mitkä eivät ole niin tärkeitä kuin sielun tilan 

näkeminen. Mitä on meneillään sen sielun sisällä, kuinka voit rauhoitella heitä, kuinka voit 

rohkaista ja tuoda heidät lähemmäs Minua?”  

”On monia erilaisia tapoja saattaa loppuun tehtävä ja Minä näen viisautta työskentelemässä 

sinussa, kun vapautat sen päteviin käsiin, tehdä se heidän tavallaan. Mutta jokaisella sielulla on 

ulkoinen ja sisäinen kerros. Sisäinen ihminen täytyy tulla nähdyksi, hänen tilansa, se mitä on 

meneillään heidän sisällään, heidän epävarmuutensa ja kuinka sinä voit lohduttaa ja rakastaa 

heitä, niin kuin Minä lohdutan ja rakastan sinua.”  

”Sielulle on kaikkein tärkeintä kukoistus ja sisäinen kasvu… sinun pitäisi tietää tämä, sillä kun sinut 

puristetaan muottiin, mikä ei sovi sinulle, sinä riudut.”  

”Itsekiinnostus, itsesääli, itsekkyys, itse, itse, itse, sokeuttaa henkilön sille, mitä he ovat tekemässä, 

Minun silmissäni. Kun itsekiinnostus hallitsee heitä niin, että mikään mikä tehdään niin, että he 

eivät ole samaa mieltä, tulee kritiikiksi ja se heikentää sielua, puhuivatpa he ääneen tai pitävät 

sisällään. Yhteisössä tulet tuntemaan toisten syntien taakat, puhutut tai puhumattomat. Tulet 

tuntemaan tuomitsemisen selkäsi takana, tulet tuntemaan kaunan ja toisten omat 

päähänpinttymät, mitä heillä on havaitsemistaan epäoikeudenmukaisuuksista. Minä haluan sinun 

äitinä osoittavan näitä asioita hyvin hienovaraisesti. Yksi syistä, miksi he ovat täällä, on että he 

eivät voineet onnistua elämiensä muilla osa-alueilla. Sinä olet täällä työskentelemässä Minun 

kanssani ja tekemässä heistä kokonaisia.”  

”He eivät näe Ylpeyttään ja itsekkyyttään, he näkevät vain sen, mitä muut tekevät väärin. He eivät 

harkitse sitä, mistä se sielu on tullut, miten paljon sielu on jo voittanut ja mihin Minä olen 
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viemässä heitä. Kaikki, mitä he näkevät, on että heitä täytyy oikaista ja tehdä asiat tavalla, millä he 

ovat vakuuttuneita, että ne pitäisi tehdä.”  

”He vetävät tätä sydämensä myrkyllisestä Ylpeyden järvestä, joka on suurentunut heidän 

saavutuksillaan. Ja se koskettaa kaikkia heidän ihmissuhteitaan tuomitsemisella ja kaunalla.He 

näkevät itsensä pelastajana, pikemminkin kuin Saatanan vihan ja tuomion työkaluna, mikä 

pohjimmiltaan tuhoaa herkkiä sieluja.”  

”Mikä on lääke tähän? Inhottaako sinua, koska joku teki jotakin väärällä tavalla? Katso omaan 

menneeseesi rakas… milloin sinä teit jotakin väärällä tavalla… milloin sinä teit sotkua ja aiheutit 

muille lisää työtä? Oi, sinä löysit jonkun tapahtuman? Hyvä, jatka etsimistä. Jos muistisi on hyvä, 

jatka etsimistä. Sinun pitäisi löytää ainakin kolmesta seitsemään kertaan, kun olet aiheuttanut 

muille epämukavuutta tietämättömyydelläsi.”  

”Ovatko muut hitaita käsittämään… tavallaan tuijottamaan kaukaisuuteen, tietämättä mitä tehdä 

seuraavaksi? Muistele taaksepäin, kuinka monta kertaa sinut asetettiin outoon ympäristöön ja 

seisoit siellä näyttäen typerältä, kunnes joku sanoi teille, mitä tehdä. Kuinka monta sellaista kertaa 

elämässäsi teit niin, kun muut olivat kiireisinä työssä? Kolme kertaa?  Katso syvemmälle.”  

”Tee tätä harjoitusta jokaisen vian kohdalla, jonka löydät veljestäsi ja sisarestasi. Sen pitäisi tuoda 

sinulle hoitosi hyvin pian. Joka kerta, kun turhaudut johonkin henkilöön, kaiva syvältä, ajattele 

kertoja, jolloin teit aivan saman asian.” 

 

 

771. Jeesus sanoo… Tulkaa & Antakaa Minun antaa teille Avain Minun Sydämeeni 

 
TULKAA & ANTAKAA MINUN ANTAA TEILLE AVAIN MINUN SYDÄMEENI  

Jeesuksen Sanoja Sisar Clare kautta, 23. Huhtikuuta, 2020.  

Jeesus aloitti… ”Jos sinä vain suuntaisit itsesi Minun aaltopituudelleni joka päivä, Minulla olisi niin 

paljon jaettavaa kanssasi. Pieni talosi on kaunis ja hyvin sopiva teille molemmille. Pienentäminen 

on hyvä asia, siispä hankkiudu eroon asioista, joista tiedät, että ne eivät ole enää tarpeellisia 

sinulle. Minä tulen auttamaan sinua.  

( Clare ) Voi, kiitos Sinulle, Herra… Minä tiedän, että tarvitsen apua.  

( Jeesus ) ”Minun Clare kultaseni, Minä olen kaivannut sinun halauksiasi ja kiitoksen antoasi. 

Kuinka suloista sinulta oli tänä aamuna kiittää Minua, se merkitsee niin paljon meille molemmille. 

Minä rakastan olla sinun läsnäolossasi ja kiitoksen antaminen on niin kovin elintärkeää 

suhteellemme. Olit oikeassa, kun ajattelit katuvasti aikoja, jolloin pidit Minua itsestäänselvyytenä. 

Kun tulee liian tuttavalliseksi Minun kanssani, se voi saada sielun menettämään Jumalan pelkonsa 

ja kunnioituksensa. Pidä yllä tätä kaunista kunnioituksen ominaisuutta elämässäsi ja rohkaise 

kaikkia Sydänasukkaita tekemään samoin.”  

”Tiedättekö rakkaat; Minä en vaadi yksityiskohtaista ylistystä teiltä? Se, mitä Minä rakastan, on 

kun vain istutte Minun kanssani ja vuodatatte rakkauden sydäntänne. Laulut voivat liikauttaa 

tunteitanne Minua kohtaan, mutta kun te ensin istutte hiljaa, Minä olen aivan kyvykäs vastaamaan 
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kaipaukseenne ilman musiikkia. Se ei kiistä musiikin asemaa… se vain karsii ylistyksen kaikkein 

oleellisimpaan, sydämen kiitoksen antoon ja ylistykseen.” 

”Mitä suurempi kunnioitus, sen suloisempi Rakkaus välillämme. Joidenkin kanssa Minun täytyy olla 

muodollisemmin läsnä heidän elämissään, toisten kanssa, jotka ovat hyvin lasten kaltaisia, Minä 

päästän heidät kallisarvoiseen paikkaan, joka on varattu vain hyvin viattomille. Sinä olet hyvin 

paljon kuin lapsi, Clare, paitsi niiden ihmisten tapojen osalta, joita olet oppinut maailmassa ja olet 

heittänyt ne elämästäsi.”  

”Kaikkein läheisin paikka Minun Sydämessäni on varattu puhtaimmille sieluille. Rakkaat, jos te 

haluatte olla siinä paikassa, puhdistakaa motiivinne. Tarkkailkaa ihmisten suunnitelmia, joihin 

Saatana yrittää saada teidät. Kyllä, hän tulee yrittämään ihmisten tapoja Minuun. Mutta kun te 

tulette Minun luokseni ilman teeskentelyä, tietäen, että vain puhdas rakkautenne Minua kohtaan 

on tie Minun Sydämeeni, Minä todella siunaan teidät.” 

”Se on niin yksinkertaista, että jopa lapsi voi sen tajuta. He katsovat Minuun niin vilpittömällä ja 

puhtaalla katseella, Minä en voi vastustaa heidän luokseen tuloa. Tämä on avain Minun Sydämeeni 

ja Taivaaseen, puhtaus, vilpittömyys, viattomuus. Minun luokseni tulo ilman kaksoismotiiveja, 

tekee sinusta yhden Minun rakkaimmista lapsistani. Toiset tulevat, koska he haluavat jotakin ja 

Minä kuuntelen ja vastaan heille myöskin. Mutta kun yksi näistä pikkuisista tulee, koska he 

yksinkertaisesti haluavat Minun seuraani, Minun sydämeni sykkii nopeammin ja Minun rakkauttani 

ei voi enää pidätellä.” 

”Minä laitan maailman odottamaan jonossa ovella. Mutta Minun pikkuiseni, heidät Minä annan 

pujahtaa viattomuuden oven läpi. Oi, kuinka Minä toivon, että Minun kirkkoni ymmärtäisi tämän. 

Minä olen yrittänyt monia kertoja Evankeliumeissa vihjata sitä, provosoida heidän ajatuksiaan 

siitä, kyllä, Minä olen yrittänyt. Mutta moderni kirkko painottaa niin paljon tietoa ja kykyä, he eivät 

näe suorinta tietä Minun Sydämeeni.”  

”Tällaisia Minä haluan Sydänasukkaiden olevan, viattomia, lasten kaltaisia, uskollisia, rakastavia ja 

että he kaipaavat vain yhtä kosketusta Minulta. Toki Minä voisin välittää paljon kirjoja, joissa on 

tietoa luomisen tavoista, mutta Minä pidän parempana lapsen viatonta ja rakastavaa katsetta, hän 

on niin rakastunut Minuun, että millään sillä ei ole merkitystä. He haluavat vain halata ja olla 

Minun kanssani. Mutta sitten on menemisiä ja tulemisia ja Minä olen niin kovin siunattu, kun lisää 

lasten kaltaisia sieluja tuntee vetoa Minun povelleni.”  

”Tällaisia Minä haluan Sydänasukkaiden olevan. Minä haluan heidän olevan lastenkaltaisia sieluja 

ja tulevan Minun lepooni ja luottavan Minuun kaikessa. Lapset eivät vastusta mahdotonta, he 

yksinkertaisesti tietävät, että se, mitä Minä pyydän heiltä, sen he voivat tehdä. Mitä Minä kerron 

heille, he voivat ymmärtää ja laittaa käytäntöön, sillä koskaan Minä en ohjeista ilman, että en 

välittäisi armoja tehdä se menestyksellisesti loppuun.”  

”Minun Ihmiseni, Minun armoni, kuten vesi syöksyy alaspäin kukkulan rinteitä ja kerääntyy 

alhaisimpiin paikkoihin. Siksi rakkaat, pitäkää se puhtaana ja yksinkertaisena ja rohkaiskaa sieluja 

yksinkertaiseen ylistykseen ja rakastamaan Minua ja tehkää kaikki, minkä he tietävät miellyttävän 

Minua. Pysykää poissa kilpailusta ja ihmisten sitoumuksista maineen kärkkymisessä.”  

”Pikemminkin olkaa tyytyväisiä pieneen katraaseen, joka on korviaan myöten rakastunut Minuun, 

eivätkä he halua mitään muuta kuin miellyttää Minua ja vetää muita sieluja Minun Sydämeeni. 
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Minä kaipaan näitä pikkuisia, Minun ihmiseni, tyydyttäkää Minun kaipuuni, esitelkää Minut heille 

sellaisella tavalla, että he eivät pelkää tavoittaa ja halata Minua.” 

 

 

772. Jeesus sanoo… Älkää ottako Rokotteita!  

Ne tulevat tappamaan teidät…Luottakaa yksin Minuun! 

 
ÄLKÄÄ OTTAKO ROKOTTEITA… NE TULEVAT TAPPAMAAN TEIDÄT! LUOTTAKAA YKSIN MINUUN  

Jeesuksen sanoja Sisar Nanan kautta, 26. Huhtikuuta, 2020. 

( Nana ) Näin sarjan unia ja kahdessa niistä Herra oli puhumassa minulle koronaviruksesta. Heräsin 

tämä hengessäni: ”Luota Hänen armoonsa ja hyvyyteensä pelastuksessa, ei rokotteisiin.” Kuitenkin 

olin niin väsynyt, kun Hän oli puhumassa ja menin takaisin nukkumaan vielä kahdeksi tunniksi. Kun 

heräsin, tulin Hänen eteensä välittömästi, sanoen…  

”Herra, olen pahoillani, että tulen Sinun luoksesi niin myöhään, pyydän, anna minulle anteeksi, 

onko jotakin, mitä Sinä haluat sanoa, Jeesus?”  

Jeesus aloitti… ”Minun rakkaani, Minä kutsun sinua varoittaakseniMinun ihmisiäni jälleen kerran. 

Minä tiedän, kuinka väsynyt sinä olet, mutta Minä harjaannutan sinua ahkeraan työetiikkaan, mikä 

luottaa yksin Minun armooni loppuun uupumisessasi. Sinä tulet ymmärtämään paljon myöhemmin 

ja kiittämään Minua, koska tulee olemaan monia pitkiä öitä, kun lähdet missioosi, missä sinun 

ruumiisi tulee kulumaan, mutta Minä tulen olemaan siellä muistuttamassa sinua ja vuodattamassa 

Minun armojani sinulle, niin että voit jatkaa ja olla antamatta periksi ja saada paljon tehdyksi. 

Kestävyyttä, rakkaani, kestävyyttä.”  

”Nyt takaisin Minun ihmisiini, pyydän, ottakaa huomioon tämä varoitus. Kun rajoitustoimet 

poistetaan kansakunnastanne, niin tullaan monia rokotteita ja hoitoja lähettämään testattavaksi. 

He tulevat yrittämään tehdä tämän nopeasti, pelossa, että tämä virus leviää ja myöskin pelosta 

monet tulevat juoksemaan saadakseen rokotteen.”  

”Ei, se ei ole merkki, kuten jotkut ovat sanoneet, aika ei ole vielä tullut, mutta tämä rokote tulee 

vaikuttamaan vastustuskykyynne vakavasti, pikemminkin kuin että rakentaisi sitä. Rokote hajottaa 

sen, tehdäkseen teidät vastaanottavammiksi kulkutaudeille, joita he tulevat jälleen vapauttamaan 

kansakuntaanne. Tällä ei ole mitään tekemistä hallintonne tai virassa olevan presidenttinne 

kanssa, vaan heidän edeltäjiensä kanssa.”  

”Minun ihmiseni, teidän täytyy muistaa, että heillä oli tämä suunnitelma kauan aikaa sitten, he 

ovat odottaneet tätä aikaa, oikeaa aikaa toteuttaa suunnitelmansa Uutta Maailman Järjestystä 

(=NWO=New World Order) varten. The Deep State (=Maanalainen Hallitus) ja monet Saatanan 

palvelijat ovat niin turhautuneita, koska Minä jatkan jokaisen hyökkäyksen, jokaisen suunnitelman 

ja loukkauksen lievittämistä, mitä he ovat aiheuttaneet kansakunnille ja maailmalle, 

jouduttaakseen hallintoaikaansa, mutta he unohtavat, että MINÄ OLEN Jumala ja että MINÄ OLEN 

kontrolloimassa.”  
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”Minä olen jopa kontrolloimassa heitä, Minä sallin näiden asioiden ajat ja ajankohdatja he 

työskentelevät Minun taivaallisen tuomiovaltani alla, että kuinka paljon Minä sallin herättääkseni 

Minun ihmiseni ja tuodakseni monia kadotettuja takaisin järkiinsä. Miksi kansakunnat raivoavat ja 

Maapallon kuninkaat tulevat taistelemaan tappion tuottavan taistelun? Todella, Minä tulen 

olemaan voittoisa lopussa.”  

”Joka tapauksessa, Minun ihmiseni, tämä ei kiistä sitä tosiasiaa, että Minä todella olen tulossa ja 

nämä ovat ennalta kerrottuja merkkejä teidän valmistelemiseksenne, niin että saattaisitte uskoa, 

kun näette näitä asioita ja ette pelkää. Tämä ei ole aika jatkaa entiseen malliin, tämä ei ole aika 

mennä takaisin entisiin ajattelumalleihin, tämä ei ole aika mennä takaisin tämän maailman 

oravanpyörään.”  

”Ei, Minun rakkaani, tämä ei ole aika mennä takaisin Egyptiin. Minä kutsun teitä kaikkia pois tämän 

maailman orjuudesta ja Minun sydämeeni. Minä kutsun teitä näkemään, mikä on kaikkein 

tärkeintä elämässänne… Teidän pelastuksenne ja perheenne pelastus.”  

”Oletteko te oivaltaneet, kuinka tärkeitä lapsenne ovat? Kuinka paljon he tarvitsevat ohjaustanne 

ja viisauttanne? Kuinka nopeasti he ovat kasvamassa ja joko maailma voi tai Minä voin teidän 

kauttanne opettaa heitä. Oletteko oivaltaneet, että ne hetket, jotka te olette menettäneet heidän 

kanssaan, kun olitte töissä, keskittyneenä töihin, keskittyneenä elämään mukavaa elämää ja sallien 

koulujärjestelmien tehdä teidän työnne? Oletteko huomanneet nämä asiat, rakkaat?”  

”Nämä rajoitustoimet, jotka Minä sallin, menevät paljon syvemmälle, kuin mitä Minun ihmiseni 

ovat nähneet tai tulleet oivaltamaan. Tämä on todella syvän heijastamisen aikaa, sillä teitä tullaan 

pitämään vastuullisina näistä pienistä sieluista. Oletteko opettaneet heille Minun tapojani vai 

oletteko sallineet heidän istua tv:n ääressä ja lukea tämän maailman kirjoja ja oppia niistä? 

Oletteko oivaltaneet, kuinka kallisarvoinen puolisonne on ja kuinka paljon he tarvitsevat 

rakkauttanne, lohtuanne, rohkaisuanne ja ohjaustanne? Oletteko oivaltaneet, kuinka etäisiä teistä 

kahdesta on tullut? Kuinka ikävystymisen ja tyytymättömyyden tunteet ovat hiipineet kuvioihin, ja 

ne johtavat himoitsemiseen ja lopulta suhteeseen. Oletteko te oivaltaneet, että he ovat vielä yksi 

lahja lisää Minulta teille?”  

”Siispä, aviomiehet, rakastakaa vaimojanne, kuten Minä olen rakastanut kirkkoa, luovuttanut 

Minun elämäni hänen puolestaan ja vaimot, rakastakaa aviomiehiänne, totelkaa heitä, kuten 

tottelette Minua. Minä kunnioitan näitä toimia avioliitossa hyvin paljon ja tulen siunaamaan sen, 

kun kuljetaan näissä käytännöissä ja hyveissä.”  

”Siispä, Minun kallisarvoiset, Minä kutsun syvään sielunne ja perheenne tutkimiseen. Älkää menkö 

takaisin siihen, miten asioilla oli tapana olla, koska ne olivat menossa tuhoavalle tielle, kääntäkää 

sydämenne sen sijaan takaisin Minun puoleeni, kääntäkää perheenne sydän takaisin Minun 

puoleeni, kun johdatte heitä esimerkillä.”  

”Älkää salliko maailman tulla kotiinne sitä kautta, mitä katsotte, kuuntelette, luette ja 

keskustelette keskusteluissanne, antakaa sen mieluummin olla keskittynyttä Minuun ja 

rakkauteenne toinen toistanne kohtaan. Älkää ottako rokotteita, Minun rakkaat. Ne on tarkoitettu 

ja niitä on aina käytetty rikkomaan tämän maailman perheitä. Kun rokote pistetään, sellaisia 

asioita tulee mukana, joista teillä ei ole tietoa, se tulee lopulta tappamaan teidät prosessissa. Kun 

kulkutaudit tulevat lähelle asuinpaikkaanne, luottakaa yksinomaan Minun armoni ja hyvyyteni 
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olevan teidän pelastuksenne ja Minun oikea käteni olevan teidän pahasta päästäjänne. Olkaa 

ihmisiä, jotka tuntevat Jumalansa, jotka luottavat Häneen ja joilla on varmuus Hänestä.” 

 

 

773. Jeesus sanoo…  

Minä olen niin kyllästynyt Instituutioihin, Politiikkaan, Rikkauksiin & Korruptioon 

 
MINÄ OLEN NIIN KYLLÄSTYNYT INSTITUUTIOIHIN, POLITIIKKAAN, RIKKAUKSIIN & KORRUPTIOON  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 9. Toukokuuta, 2020. 

( Clare ) Rakkaat, meitä tarkkailevat ne, jotka eivät ymmärrä varhaisen kirkon yksinkertaisuutta, 

siispä pyysin Herraa auttamaan meitä ymmärtämään, käsittelemään ja hyväksymään asia. Herra, 

minä tiedän, että meitä vähätellään, että emme ole aitoja ja sääntöjen mukaisia, järjestäytyneiden 

kirkkojen mukaisia, pyydän, auta meitä käsittämään Sinun näkökantasi tähän. 

( Jeesus ) ”Minä en aina kutsu oikeamielisiä pyhiin tehtäviin, sanoen tätä huumorilla kuitenkin 

vakavana, puhdassydämisellä ei ole muuta motiivia kuin Minun etsiminen, rakastaminen ja 

palveleminen. Tätä eivät maailmallisen katsomuksen omaavat tunnusta. He etsivät ihmisten 

vahvistamisia. He etsivät moitteettomuutta ja asemaa. Asema Taivaassa määritetään sydämen 

puhtaudella.”  

”Laittakaa mies tai nainen kuudeksi vuodeksi seminaariin ja millä hyvänsä sydämen puhtaudella he 

aloittivat, se tulee hautautumaan tonnin poseeraamisen alle, että he pääsevät vihkimykseen.”  

”Minä en työskentele sillä tavalla. Minä etsin puhdassydämisiä, viattomia, hartaita, jotka etsivät 

Minua hengessä ja totuudessa. Joka etsii miellyttääkseen ihmistä, voi tuskin yltää siihen. Sellainen, 

joka etsii vain Minua, sen Minä hyväksyn. Näistä sieluista hankkiudutaan eroon seminaareissa, 

koska he muodostavat uhkan vapaamieliselle agendalle. He ovat vain liian omistautuneita Minun 

sanoilleni, toimiakseen ”modernissa” maailmassa. ”  

”Älkää katsoko ihmisen asemaan määrittääksenne heidän sopivuuttaan kutsumukseen. Katsokaa 

vain sydämeen ja kuinka se on hallinnut sielua, joka elää vain Minua varten, eikä ollenkaan ihmisiä 

tai asemaa varten. Clare, jotkut tulevat vihaamaan sinua ja kutsumaan harhaoppiseksi, mutta 

toisaalta, niin Minuakin kohdeltiin. Sinulla ei ole mitään menetettävää Minun silmissäni ja kaikki 

saavutettavana, kieltäytymällä kumartamasta ihmisten kunnianosoituksia.”  

( Clare ) Minä ymmärrän Herra. Pyydän, vahvista minua.  

( Jeesus ) ”Minä tulen vahvistamaan ja Minä vahvistan. Muita asioita on Minun sydämelläni juuri 

nyt, kuten maasi rappeutuva kunto. Maassasi on monia taisteluita eri rintamilla. Koska vihollinen 

on tehnyt syvät perustukset ja pohjatyöt siirtyä maailmanlaajuiseen hallintaan, nuorempi 

sukupolvi edustaa uhkaa sille, mitä Minä haluan tehdä, he viimeistelevät opetuksia valmistella 

heitä globaaliin, maailmanlaajuiseen hallintoon. Mutta Minä tulen koskettamaan heitä 

uskonnollisen herätyksen kautta ja heidät tullaan vapauttamaan. Mutta ymmärrä Minun rakkaani, 

asiat ovat selkkauksessa kaikilla rintamilla. Tulitaisteluita maan alla ja taisteluita valta-asemasta 
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Maapallolla, tänä aikana ne ovat hurjia. On paljon miestappioita, mutta Minun asiani menee läpi… 

jopa kuten läpi elämän ja kuoleman ponnistelun. Rengassokat on poistettu.”  

( Clare ) Tässä Hän viittaa globaaleihin johtajiin, jotka ovat korruptoineet meidän maamme.  

( Jeesus ) ”Kirjaimellisesti, rengassokka on sokka, joka menee pyörän akselin läpi pitämään pyörää 

paikallaan, mutta rengassokkaa voidaan käyttää tarkoittamaan tärkeää osaa mistä tahansa, joka 

pitää kaiken kasassa. Jos jokin tai joku on korvaamaton, se on rengassokka. Ota pois rengassokka 

ja kaikki hajoaa. Rengassokat on poistettu, kuitenkin on koulutettuja sijaisia valmiina siirtymään 

noihin työpaikkoihin.”  

”Minun ihmiseni, teidän rukouksenne ovat määrittämässä tämän kansakunnan kurssin. Kun 

pudottaudutte polvillenne ja kutsutte tuskissanne vastuuseen sitä pahaa, joka menee niin syvälle 

kansakuntaanne, kun te teette sen, Minun Isäni käsi siirtyy myöntämään teille lisää aikaa, lisää 

armonaikaa, lisää armoa. Jatkakaa tätä rukouksella joka kerta, kun näette tai tulette tietoisiksi 

Minun Pyhän Henkeni kautta, raivoavasta taistelusta, huutakaa apuun… ”Oi Isä, enemmän aikaa, 

enemmän armonaikaa, enemmän armoa.” Hän kuuntelee anomuksenne ja vapauttaa armoja.”  

”Minä kasvatan Minun sydämeni lapsia palvelemaan alttarilla. Heidän sydämensä ja 

sitoutumisensa Minuun pätevöittää heidät.”  

( Clare ) Herra, Sinä jatkat Taivaaseennosto varoitusten antamista meille?  

( Jeesus ) ”Minä olen kertonut teille Minun aika kehykseni. Pidä kuitenkin mielessä, että Minä en 

ole tietoinen päivästä tai tunnista, vain Minun Isäni pitää sitä tietoa niin lähellä Hänen Sydäntään. 

Hän on antanut Minulle jotakin tietoa, mutta itse päivä ja tunti pysyvät salattuina Minulta, Minun 

Morsiameni. Oletko innostunut?  

( Clare ) Kyllä, mutta minä haluan viimeistellä minun työni.  

( Jeesus ) ”Jatka työskentelemistä Clare, ja pidä vahtia, sillä kukaan ihminen ei tiedä hetkeä, mutta 

jos te tottelette Minua ja pidätte vahtia, te tuette olemaan valmiita. Minun Clare kultaseni, Minä 

kaipaan saada sinut tänne Taivaaseen Minun kanssani ja sinä kaipaat viimeistellä nimetyn kurssisi, 

mutta Minä haluan sinun muistavan, kaikki, mitä Isä tekee, tehdään täydellisesti ja se sisältää 

ajoituksen. Sinä olet niin tietämätön siitä myllerryksestä, missä maailma on tällä hetkellä.”  

”Tasapaino jatkaa järkkymistään, yhtenä hetkenä vaaka osoittaa tuomiolla rangaistavaan 

pimeyteen, toisena se osoittaa armoa. Kuinka sinä voisit tietää nämä asiat? Pysyttele lähellä 

Minua, läheisesti yhdistyneenä Minun Sydämeeni ja sinä tulet olemaan valmis.”  

”Ole valmis ja halukas minä hetkenä hyvänsä jättämään tämä paikka ja olemaan Minun kanssani. 

Jos pidät sitä sydämessäsi, ei tule olemaan epäröintiä. Sinä et voi olla täällä yli täytetyn ajan. Sinun 

ei tule jäädä Koettelemusten Ajaksi, pikemminkin sinun tulee olla Minun kanssani. Kuitenkin sinä 

teet pohjatöitä niitä varten, jotka tulevat sinun jälkeesija tulee olemaan suuri sielujen armeija, 

jotka ylistävät ja elävät Minun Armoani joka päivä. Heillä on tarvittavaa sydäntä sitä varten, että 

Minun Kirkkoni säilyy hengissä. Opetuksilla, joita olen luottanut sinulle, tulee olemaan suuri 

vaikutus heidän menestykseensä.”  

”Minä olen, voi, niin kyllästynyt instituutioihin, politiikkaan, rikkauksiin ja kaikkeen korruptioon, 

mitä on meneillään.”  
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”Minä olen niin valmis perustamaan Minun Kirkkoni kuin perheen, äidin ja isän kanssa, 

yksinkertaisuudessa, sielujen kanssa, jotka kaipaavat asua Minun sydämessäni ja joilla ei ole muuta 

motiivia, kuin elää Minua varten. Ihmiset ja heidän agendansa tulevat tämän tielle, siksi heidän 

valtakuntansa on kaatumassa. Mutta Minun kirkkoni ei koskaan tule kaatumaan, jäännös on heitä, 

jotka rakastavat Minua koko sydämestään ja he ovat oppineet erottamaan kallisarvoisen 

kehnosta.”  

”Minä riemuitsen päivänä, jolloin me voimme olla yhdessä jälleen kerran, jopa kuten oli Taivaassa, 

olla yhdistyneenä yhteen puhtaaseen asiaan, palvellen Isää ja kasvattaen sieluja Pyhään elämään, 

jota Minä tarkoitin heille. Minä kaipaan koko Minun Sydämestäni nähdä näiden puhtaiden sielujen 

kasvavan yhtenä suurena armeijana ja ennallistavan Minun Valtakuntani puhtauden ja pyhyyden 

Maapallolle.”  

”Minä lähetän sinulle sieluja, joilla on sama visio, ota heidät avosylin vastaan äidillisellä 

rakkaudellasi ja johdata heidät todellisen suhteen vapauteenMinun kanssani, se on täysin vailla 

ihmisnäkökohtia ja nämä tulevat olemaan Minun eläviä kiviäni, joilla minä rakennan Minun 

Kirkkoni Minun Sydämestäni, sen perustuksena. Minä siunaan teidät nyt, voimalla ja rohkeudella 

seurata nimettyä kurssianne, kun odotatte Minun tulemistani.” 

 

 

774. Sinä kysyt itseltäsi… Mitä juuri tapahtui?  

Oliko Taivaaseennosto todellinen? Info Jäljelle Jääneille 

 
RHEMA-VIESTI 12. TOUKOKUUTA, 2020. MITÄ JUURI TAPAHTUI… OLIKO TAIVAASEENNOSTO 

TODELLINEN  

Rhema-viesti 12. Toukokuuta, 2020. Clare du Boisin E-Kirjasta ”Liekatut” (=Tethered) 

Clare aloitti… Me olemme pahoillamme. Me vain toivomme, että olisimme voineet kertoa teille. 

Me vain toivomme, että te olisitte voineet jotenkin tietää. Me toivomme, että te olisitte 

kuunnelleet. Me toivomme, että te olisitte välittäneet. Me toivomme, että te olisitte tienneet! Me 

olemme pahoillamme, mutta meidän täytyi mennä.  

Me toivomme, että olisimme voineet nähdä teitä enemmän, olisimme olleet kanssanne enemmän, 

antaneet teille enemmän. Ja nyt teidän täytyy kohdata kaikkein kauheimmat, kauheimmat ajat, 

mitä koskaan on tuleva tälle Maapallolle. Surullista kyllä, te ette uskoneet meitä. Mutta nyt se on 

tapahtunut ja kaikki muu on tulossa. Aivan kuten Pyhät Kirjoitukset sanoivat. Raamattu on totta. 

Älkää koskaan epäilkö sitä. On yksi keino yhä paeta pahinta.  

Kääntykää Jeesuksen puoleen nyt. Kun vielä voitte. Se ei vaikuta käyvän järkeen, mutta Jumalan 

asiat todella käyvät järkeen, koska Hänen mielensä on niin paljon korkeammalla kuin meidän. Te 

ette voi tehdä tätä enää omillanne.  

Vain Hän tietää kaiken. Vain Hän voi pelastaa teidät. Hän teki teidät. Hän teki teidät, koska Hän 

rakastaa teitä. Hän on ainoa, joka koskaan voi tai koskaan tulee rakastamaan teitä täysin ja 

ehdottomasti. Hän tietää kaiken, mikä on todella hyvää teille ja kaiken, mikä tulee 

vahingoittamaan teitä. Ja Hän tietää, mikä varmasti tulee tappamaan teidät.  
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Kaikki, mitä Hän haluaa teille, on olla iloisia, olla suojattuja, olla vapaita. Todella vapaita, tulla niin 

täysin iloisiksi ja saada täyttymys. Kaikki on valmisteltu teitä varten. Hän on ollut odottamassa, 

odottamassa auttaakseen teitä. Pitääkseen teidät pois ansoitetuksi joutumisesta kaikkein 

kauheimpaan kauhun ja kidutuksen paikkaan… Helvettiin. Kyllä, Helvetti on todellinen. Jumala ei 

keksinyt sitä teille. Teitä ei tehty asustelemaan siellä koskaan.  

Teidät tehtiin paikkaa varten, missä te ette koskaan ole loukkaantuneita tai yksinäisiä, väsyneitä tai 

nälkäisiä, eikä siellä ole ehdottomasti sellaista asiaa kuin kipu. Vain olla iloisempi ja ikuisesti nuori 

ja vapaa, kuin koskaan edes pystyitte kuvittelemaan… IKUISESTI.  

On teidän valintanne. Kaikki on teidän käsissänne nyt. Elää tai kuolla. Kärsiä ikuisesti pahemmin ja 

pahemmin tai tulla taatuiksi olemaan niin erinomaisen iloisia, rakastettuja ja suojeltuja ikuisesti.  

Tässä on kaikki, mitä me voimme pyytää teiltä nyt… pyydän, kertokaa Jeesukselle, että te olette 

pahoillanne ja pyytäkää Häntä tulemaan ja ottamaan elämänne haltuun nyt. Antakaa se Hänelle. 

Hän tulee juoksemaan pelastaakseen teidät.  

( Jackie ) Me olemme laittaneet Hänen Viestinsä teitä varten nettisivullemme jesus-comes.com. 

Videon alla on linkki E-Kirjaan. Hän antaa ohjeita, kuinka seurata Häntä – ja elää läpi näiden 

Koettelemusten Aikojen seitsemän seuraavan vuoden ajan. Jos te käännytte Hänen puoleensa nyt 

– Hän tulee pitämään teidät turvassa, ohjaamaan teitä ja suojelemaan teitä. Hän tulee 

opettamaan teille kaiken, mitä teidän tarvitsee tietää… minne mennä, kuinka elää, kuinka vältellä 

vihollista. Hän tulee tarjoamaan teille ruokaa ja vaatetusta ja lääkkeitä tai parannusta, jos te 

tulette vain luottamaan Häneen koko sydämellänne nyt.  

Lopuksi, me haluamme varoittaa teitä nyt – mitä ikinä teettekin… Älkää ottako Pedon Merkkiä! 

Älkää salliko Ruiskutuksia, Sirua tai mitään muutakaan ruumiiseenne, että voisitte ostaa ruokaa tai 

myydä tai maksaa jotakin. Jos te otatte tämän Sirun ruumiiseenne, teille tulee olemaan 

mahdotonta kääntyä Jumalan puoleen, koska he tulevat kykenemään kontrolloimaan teidän 

mieliänne. Tämä ei ole mikään ”Salaliitto Teoria”puhe, se ei ole ”uskonnollinen” puhe – se on 

hyvin todellista. Pyydän, ottakaa se vakavasti!  

MITÄ JUURI TAPAHTUI… OLIKO TAIVAASEENNOSTO TODELLINEN?  

Jos te luette tai katsotte tätä informaatiota nettisivulta, YouTubesta tai E-Kirjasta, sen jälkeen, kun 

Jeesus Itse on ilmestynyt taivaalla – nyt on aika, kun teidän täytyy tehdä päätös, mitä Totuus on.  

Jeesus varoitti maailmaa profeettojensa kautta, että tämä tapahtuisi, vuosisatojen ajan. Hän on 

antanut meille merkkejä taivaalla, Maapallolla, sääilmiöillä, eläinten joukkokuolemilla, tsunameilla, 

tulivuorilla ja maanjäristyksillä vuosia – kaikki kasvavalla voimakkuudella ja tapahtumien 

lähekkäisyydellä.  

( Jeesus ) ”Minä olen kertonut teille, että kaikki ihmiset näkisivät Minut tulevan Taivaan pilvissä. 

Kaikki ihmiset tarkoittaa kaikkia ihmisiä, se EI tule olemaan salattua. Ei, Minä aion nähdä Minun 

ihmisteni itkevän, kun ovat torjuneet Minut. Eikö sanota, ”Kaikki maapallon heimot tulevat 

suremaan?”  

( Clare ) Nyt, Hän on viimein tullut, siinä mitä tavallisimmin on kutsuttu Taivaaseennostoksi tai 

Tempaukseksi. Taivaaseennoston tarkoitus oli poistaa kaikki he, jotka todella rakastivat Häntä ja 

elivät Häntä varten ja pitää heidät turvassa Taivaassa, poissa tulevista katastrofeista. Nyt Jumalan 
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viha Maapallolla leviävää syntiä vastaan on alkanut. Te voitte lukea siitä kaikesta Raamatusta, 

Ilmestyskirjasta (Johanneksen Ilmestys), kaikista sineteistä, maljoista ja trumpetin tuomioista, 

jotkatulevat Maapallolle seuraavan seitsemän vuoden aikana.   

( Jeesus ) ”On Minun tarkoituksellinen aikomukseni, että Minun Ihmiseni tietävät KUKA MINÄ 

OLEN. Ilman tätä tietoa, he eivät ole kykeneviä katumaan. Kun he näkevät Minut, he tulevat 

olemaan lyötyjä aivan luittensa ytimiä myöten, katumuksessa, kun ovat synnillisesti torjuneet 

Minut.”  

”Minut tullaan näkemään Taivaaseennoston aikana. Minä en tule astumaan jalalla Maapallon 

pinnalle, mutta Minut tullaan näkemään. Minun ihmiseni tulevat itkemään ja suremaan sitä, että 

ovat torjuneet Minut. Heidät tullaan jättämään jälkeen, kun vääräuskoiset, ei-juutalaiset otetaan 

Taivaaseen.”  

”Sitten koko Helvetti pääsee valloilleen Maapallolla; se tulee olemaan Koettelemusten Ajan alku. 

Minä vakuutan teille, Saatana ei tule tuhlaamaan yhtään aikaa pannakseen toimeen pahat 

juonensa ja tuodessaan antiKristuksen valtaan.”  

”Maapallo tulee hoippumaan kuin humalainen. Kiihdytin (CERN) ei tule järkyttämään vain 

Maapallon napojen magneettista järjestystä, se tulee väistämättä vaikuttamaan mukana oleviin 

planeettoihin, yhdessä pian lähestyvän Nibirun ja asteroidien kanssa. Enkö Minä sanonut, että 

KOKO Helvetti pääsee valloilleen? On tarkoitettu, että nämä asiat tapahtuvat lähekkäin, tämän 

Maapallon tuomio tulee tapahtumaan suurella voimakkuudella.”  

”Niin paljoin kuin Minä heitä rakastankin, juutalaiset ihmiset eivät millään muotoa ole viattomia 

ahneuteen ja manipulointiin. Heidän tuomionsa tulee loppuunsaattamaan kaksinkertaisen 

tarkoituksen… kun he torjuivat Minut ja heidän manipulointinsa kauppasopimuksissa ja 

huolimaton liiton hylkääminen, jonka Minä perustin heidän kanssaan ja että heidän tulisi olla 

vastuussa tämän Maapallon olentojen verestä. He ovat syyllisiä tässä asiassa, erittäin syyllisiä. 

Tämä on toinen syistä, miksi he ovat tuomiolla tässä, heidän täytyy nukkua sängyssä, jonka ovat 

petanneet.”  

MITÄ JEESUS HALUAA TEIDÄN TIETÄVÄN HÄNESTÄ  

Jeesus aloitti… ”Minä kutsun teitä, puhuen lohdutusta teidän Sydämiinne – Minä en ole jättänyt 

teitä, enkä Minä koskaan tule jättämään, enkä hylkäämään teitä. Minä tiedän kovasti sen kauhean 

Menetyksen, jota te tunnette. Ajoittain jopa petoksen tunne saa teidät valtaansa. Kaikki teidän 

kysymyksenne miksi ja missä ja miksi minä olen vielä täällä ja miksi minut jätettiin jäljelle ja mitä 

ihmettä minä nyt teen?”  

”Teidän täytyy vastustaa kiusauksia yksinkertaisesti sukeltaa takaisin maailmaanja ryhtyä erittäin 

kiireisiksi ja käyttää hyödyksenne nyt niin monia niin kutsuttuja uusia ja jännittäviä 

mahdollisuuksia ja uria, kun on niin suuri määrä työpaikkoja teollisuuden joka alalla, liike-elämässä 

ja kaikkialla rahahankkeissa.”  

”Ei, jopa kivuissanne ja tyrmistyksissänne vetäytykää näistä asioista, vetäytykää pois epävakaasta 

maailmasta ja etsikää Minua koko Sydämistänne kymmenen kertaa enemmän, vahvasti tulkaa 

Minun luokseni todellisessa katumuksessa ja vilpittömässä Sydämen vaihdossa ja Minä tulen 

auttamaan teitä, Minä tulen tyynnyttämään teidän pelkonne ja toivottamaan teidät tervetulleiksi 

takaisin avoimin käsivarsin.”  
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”Te ette ole kadotettuja, tulevina päivinä te tulette näkemään enemmän ja enemmän, juuri kuinka 

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

Minä olen ikuisesti tässä pelastamassa teidät – te olette yhä Minun Lapseni, niin hyvin, hyvin 

kallisarvoinenja Minun vaalimani. Te olette yhä Minun Aarteeni ja Minä olen teidän kanssanne, 

jopa nyt.”  

”Kysymys polttelee mielissänne, mutta miksi, oi miksi Herra, miksi? Miksi, miksi minut jätettiin 

jäljelle? Minun Lapseni, sinua ei koskaan oltu tarkoitettu poissuljettavaksi Taivaaseennostosta. Se 

oli Minun armollinen etukäteistietoni kaikille Minun Lapsilleni, todella Minun Kirkolleni, Minun 

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

ei olisi tarvinnut elää ja todistaa kaikkein kauheinta kärsimyksen aikaa Maapallolla, mitä on 

koskaan ollut tai tulee koskaan olemaan.”  

”Te aloititte hyvin, kuitenkin aikaa myöten, te aloitte enemmän ja enemmän juurtua maailmaan, 

vaikka yhä kristitty Nimellisesti ja Yhteydellisesti, te aloitte vetäytymään enemmän ja enemmän 

poispäin, usein         moniin häiriötekijöihin menneinä aikoina ja aika, joka meillä oli tapana jakaa, 

väheni ja väheni.”  

”Te tiesitte, että te aloitte tekemään enemmän ja enemmän kompromisseja maailman kanssa 

Uskonne suhteen ja niin te lopetitte puhumasta Minulle ja se yhdistettynä uusiin suhteisiinne ja 

uuteen vapaamielisiin ajattelutapoihin, sai aikaan sen, että te aloitte etsimään toisia sieluja 

ympäriltänne ja arvostelemaan heitä.”  

”Te aloitte vähättelemään heitä ja asioita, joita he pitivät rakkaina, jopa niin paljon, että pilkkasitte 

ja halveksitte Iloa, jota he ilmaisivat Minun Tulemiseni läheisyydestä.”  

”Ja siihen mennessä, kun Minä saavuin, kaikki, mitä pystyitte tekemään, oli seisoa peloissanne ja 

häpeissänne asiasta, jonka oli määrä olla kohtalonne ja teidän tuli olla osa sitä, ja se oli juuri 

tapahtunut aivan edessänne, koska te ette uskoneet ja te ette vartioineet ja rukoilleet ja Minä 

tulin kuin varas yöllä ja te ette olleet valmistautuneet. Minä en voinut ottaa teitä.”  

”Te kysytte Minulta, mitä nyt? Pysykää lähellä, pysykää aina niin lähellä Minua nyt. Rukoilkaa 

Armoa saada Minut aina Sydämeenne ja Mieleenne, Minun Nimeni aina Kielellenne, teidän täytyy 

pitää tiukasti kiinni Minun Pukuni Helmasta, eikä koskaan sekunniksikaan enää päästä Minua 

menemään. Kehittäkää tapa kiittää Minua aina ja joka paikassa.” 

 ”Pitäkää Minut aina Mielenne Silmien edessä. Tätä teidän täytyy myös rukoilla ja Minä tulen 

antamaan sen teille. Minä olen teidän luonanne jo nyt, mutta teidän täytyy olla kykeneviä 

aistimaanMinut, tuntemaan Minut ja olemaan vuorovaikutuksessa Minun kanssani, puhuen 

Minulle aina kuin kaikkein luotetuimmalle Ystävällenne. Minä olen innokkaasti kiinnostunut 

jokaisesta ajatuksestanne ja tunteestanne, niin kauan kuin te pyritte pysymään alhaisena, nöyränä, 

ollen hyvin pieni omissa silmissänne. Minä tulen aina olemaan teidän kaikkein luotetuin Ystävänne 

ja Uskottunne.” 

”Mikään ei vedä Minua lähemmäksi, kuin hyvin pienet ja lapsenomaiset sielut. Minä pysyn 

lähempänä heitä kuin heidän oma nahkansa ja Minä tulen olemaan teidän kanssanne. Minä 

tiedän, että te olette vielä suuressa tyrmistyksen tilassa ja muu maailma ympärillänne on 

kauheassa sekasorron tilassa. Mutta Minä tiedän myös, että te olette jo alkamassa tuntemaan 

selittämätöntä, yliluonnollista rauhaa ja tyyneyttä sisällänne.”  
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”Minä tulen jatkamaan tämän lahjan antamista teille ja te tulette olemaan kykeneviä ajattelemaan 

ja järkeilemään huomattavalla selkeydellä. Älkää huolehtiko tarpeistanne, kuten voitte nähdä, 

Minä olen varustanut teidät kaikin tavoin, ihmiset jatkavat kaiken tarvitsemanne antamista teille, 

näennäisesti kuin kirkkaalta taivaalta ja te tulette nopeasti alkamaan kokemaan, juuri kuinka 

todella kaunista ja todellista Uskon Elämä on, jopa läpi näiden epätavallisten olosuhteitten.”  

”Mikään ei ole Minun Kontrollini ulkopuolella ja mitään ei sallita ilman Minun suostumistani. Minä 

olen tehnyt jokaisen varustelun teille etukäteen. Teidän ei tarvitse olla ollenkaan huolestunut, vain 

pitää Sydämenne ja Silmänne Minussa, te olette Minun kallisarvoinen, kallisarvoinen Lapseni ja 

Minä en tule sallimaan kenenkään tai minkään vahingoittaa teitä.”  

”Minä olen asettanut Minun Enkelini teidän ympärillenne vartioimaan teitä päivin öin. Teitä ei 

tulla vain varustamaan, vaan te tulette myös tuntemaan Minun rakastavan Huolenpitoni ja 

vakuuden Minun Uskollisuudestani, kun Minä tuon ylirunsauden varustaakseni Muita.”  

”Te tulette alkamaan tapaamaan muita, jotka kuten tekin, ovat myös katuneet ja oman 

rikkonaisuutensa kautta ovat tulleet täysin ennallistetuiksi perusteellisessa nöyryydessä ja heidän 

Sydämensä ovat yksinomaan Minussa ja Jumalan Valtakunnassa. Minä tulen jälleen kokoamaan 

Minun Ihmiseni,niin kuin Äiti kokoaa pikku Lapsensa ja Minä tulen tuomaan heidät tämän 

koettelemuksen ja testaamisen ajan läpi voittoisasti. He tulevat loistamaan kuin Tähdet Taivaan 

Vahvuudella – kahdesti puhdistetut. He tulevat johtamaan ja hallitsemaan Minun kanssani, kuten 

he eivät antaneet periksi ja tulivat läpi kunniakkaasti – Koettelemusten Ajan läpi.” 

 

 

775. Jeesus sanoo… Älkää pelätkö Tulta, joka Taivaalta putoaa! 

 
KUOLEMA & TUHO ON TULOSSA… ÄLKÄÄ PELÄTKÖ TULTA, JOKA TAIVAALTA PUTOAA  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 12. Toukokuuta, 2020. 

( Clare ) Rakas Perhe, me olemme hyvin vakavassa tuomion ajanjaksossa, mikä on tulossa 

Maapallolle. Herra on vahvistanut vakaan lähteen, yhdellä ydinryhmämme jäsenellä on historia 

hyvin tarkoista varoituksista koskien eri katastrofeja Maapallolla, mitä itse asiassa tulee 

tapahtumaan. Hänen nimensä on Mike fromAroundthe World, hänellä on viestejä Sound Cloudissa 

(musiikin ja äänitiedostojen suoratoistoon keskittyvä internet palvelu), nimellä Council1arch. 

Periaatteessa, hän on ollut varoittamassa meitä tuomiopäivän tyyppisestä jätepilvestä, viimeiset 

kahdeksan vuotta ja että se tulee risteämään Maapallon kanssa noin 12. Toukokuuta, 2020. Se on 

3 tai 4 miljoonaa mailia (noin 5-6 miljoonaa kilometriä) leveä ja se on liitetty lähestyvään pimeään 

tähteen Nibiruun ja sen planeettoihin. Meidän aurinkokuntamme on juuri alkamassa mennä läpi 

siitä nyt, tänä nimenomaisena päivänä. Kukaan ei todella tiedä, kuinka laajamittainen vahinko 

Maapallolle tulee, mutta ydinryhmämme näkyjen mukaan, he näkivät tulta putoavan Taivaalta, 

sytyttäen Maapallon tuleen monissa kansakunnissa. 

”Herra, mitä minun tulisi kertoa Sydänasukkaille tästä?”  



 
186 

 

Jeesus aloitti… ”Kerro heille, että älkää pelätkö tulta, joka putoaa Taivaalta, vaan tulta, joka palaa 

Helvetissä ikuisesti. Minä seison odottamassa pelastaakseni sieluja Helvetistä, jos he kutsuvat 

Minua.”  

”Maapallon ihmiset, teidän hallitsijanne ovat jymäyttäneet ja pettäneet teitä, mutta ne, jotka ovat 

pahoja, ovat korkeilla paikoilla. Teitä on johdettu harhaan, uskomaan, että se, mitä he tekevät, on 

hyvää, kun se on ollut silkkaa pahuutta. Te nuoret, jotka on harjoitettu maailman tavoille, teillä on 

paljon opittavaa paljastaaksenne totuuden agendan takana, minkä opetukset ovat valmistelleet 

teidät vihaamaan sitä, mikä on hyvää ja oikeaa.” 

”Minä olen se, joka on luonut tämän kauniin planeetan ja Minä olen sen säilyttänyt. Ne, jotka 

väärin Minua syyttävät, ovat niitä, jotka ovat asettamassa tätä planeettaa sen tuhoonsa.”  

”Saatanan koko agenda on tuhota teidät kaikkein kivuliaimmalla mahdollisella tavalla ja tuhota 

tämä planeetta myöskin. Hän vihaa teitä ja kaikkea, mitä tämä kaunis Maapallo sisältää ja hänen 

ainut agendansa on kärsimys, kuolema ja tuho.”  

”Minä kerron tämän teille, koska te ette tiedä sitä petoksen ja tuhon laajuutta, joka teitä vastaan 

on juonittu. Tämä kansakunta on nyt umpikujassa, se on saavuttanut pisteen, josta ei ole paluuta 

taaksepäin.”  

”Te olette saapumassa ennätyksellisen kärsimyksen ja tuhon aikaan ja Minä kutsun teitä kaikkia 

rukoilemaan kuin ei koskaan aikaisemmin, koska aivan teidän elämänne todella riippuvat siitä. Se, 

mitä on tulossa, sitä ei uskota, mutta he, jotka ovat tehneet kotitehtävänsä ja ovat 

valmistautuneet, Minä tulen olemaan teidän kanssanne, avustamassa muita.”  

( Clare ) Herra, pyydän, kerro meille, mitä odottaa. Jeesus vastasi…  

( Jeesus ) ”Kuolemaa ja tuhoa, Rukousta, rukousta ja lisää rukouksia… työ tänä aikana ei ole 

keskittymisen kohde, rukous on. Sinnitelkää rukouksessa. Elämät ovat uskollisten rukousten ja 

valppauden varassa. Monia elämiä, tuhansia elämiä, ei vain heidän ruumiitaan, vaan sitä minne 

heidät on määritetty, että heidän pitäisi mennä, kun he kuolevat. Kuten Minä kerroin sinulle 

alussa, älkää olko huolissanne Maapallon tulista, vaan niistä Maapallon sisällä olevista, helvetissä 

ja olkaa huolestuneita pelastuksestanne.”  

”Jumalan hallinto tulee tavalla, jota kukaan ei odottaisi. Ukonilman ja salaman ja taivaalla olevien 

merkkien mukaan Minä tulen. Kuitenkaan kaikki eivät ole valmiita Minun tulemiseeni ja tämä on 

ollut ongelma Minun Isälläni ja Minulla. Me haluamme niin monen muun tulevan pelastetuiksi, 

Clare. Niin monen muun. Ja sillä aikaa, kun Minun Morsiameni odottaa innokkaasti Minun 

tulemistani, olettaen olevansa valmis, Minun yhä täytyy katsoa itsekkäisiin elämiin, jotka elävät 

itseään varten, eikä että tulkoon Minun Valtakuntaanija tapahtukoon Minun Tahtoni Maapallolla.”  

”Ja kaiken aikaa, kun tämä karnevaali on meneillään, sieluja kuolee ruuan, vaatetuksen, suojan, 

rakkauden puutteeseen ja sen tiedon puutteeseen, kuinka rakkaita he ovat Minulle. Clare, on yhä 

monia, monia muita pelastettavana, ennen kuin Me poistamme Minun Morsiameni Maapallolta. 

Te olette viisaita, kun tulette Minun luokseni etsien tätä viisautta, koska sillä aikaa, kun jokainen 

on kiireisenä Taivaaseennostoa varten, Minä olen kiireisenä etsimässä työntekijöitä pellolle. Ja 

minä löydän säälittävän harvoja.”  
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”Mitä tämä tarkoittaa rakkaat? Se tarkoittaa, että Minun pitää odottaa, Minun Morsiameni 

ajatukset ovat yhä keskittyneenä itseensä, ei niihin, jotka ovat kärsimässä puutetta ja ennen 

kaikkea kärsimässä tietämättömyydessä Minun hellästä rakkaudestani heitä kohtaan. Ja 

Evankeliumia pitää saarnata läpi KOKO Maapallon. Ja vaikka näyttää ilmeiseltä, että voisin tulla 

Minun Morsiantani varten minä hetkenä hyvänsä, Minä olen yhä odottamassa häntä 

suorittamaan… tarkoittaa siis, tottelevaisesti, työtä pelloilla, jotka ovat kypsymässä sadonkorjuuta 

varten.”  

”Siksi Taivaaseennosto ei tule tänä aikana. Se on päätetty Taivaassa. Aika ei ole vielä. Mutta Minun 

täytyy antaa vihjeitä ja herättää liekkiä tapahtumaan - Minun tulemiseeni pian, toiveissa, että 

Minun Kallisarvoinen Morsiameni tulee arvioimaan elämäänsä ja löytämään, että hän todella on 

vajavainen Minun muistuttamisessani. Kyllä, tämä on hieno näkökanta, Minun Morsiameni täytyy 

muistuttaa Minua. Hänen täytyy olla vainottu, torjuttu ja väheksitty maailman silmissä. Tämä voi 

tapahtua vain, kun hän on kiireisenä MINUN töissäni, tuoden satoa.”  

( Clare ) Herra, olen niin epäonnistunut paastoamisessa viime aikoina… näyttää siltä, että todella 

rakastaan enemmän itseäni kuin työtä, jota Sinä olet antanut minulle, mutta tulen niin heikoksi.  

( Jeesus ) ”Minä haluan sinun ymmärtävän kerta kaikkiaan, että joka sielulle ei ole annettu vakavaa 

paastoa. Ota silmäsi pois paastoamisesta rakastamiseen ja palvelemiseen. Sinä näet, että 

vihollisen onnistuu ohjata sinut sivuraiteelle, lannistamalla sinua vetämällä huomiosi heikkouteesi. 

Tämä pätee sinuun ja kaikkiin Sydänasukkaisiin. Tämä on Saatanaan suosikki tapa eristää kristitty 

Minusta… syytös, syyllisyys ja häpeä. Jotkut ovat tehneet paastoamisesta epäjumalan. Ei ole 

epäilystä, etteikö se olisi voimakas ja tärkeä elämissänne, mutta älkää tehkö siitä epäjumalaa… eli 

ellette valitse tiukkaa, mielivaltaista paastoa, te ette ole soveliaita kuulemaan Minusta. Se on vale. 

Jos Minä olen valinnut teidät kuulemaan Minusta, te tulette kuulemaan, mutta Minä kunnioitan 

itsekieltäymystä, mutta älkää tehkö siitä jumalaa.”  

”Ruuan ylimäärät ja viihde tylsyttävät aistit ja luovat tietyn kuurouden. Siispä, ollaksenne teräviä, 

hälytysvalmiudessa ja huomioivia Minun kutsulleni, Minä pyydän teitä kohtuullistamaan nämä 

asiat elämissänne. Clare, sinua järkyttäisi, jos voisit nähdä, mitä monen paastoavan mielessä on. 

Niin monet tekevät sitä epäpuhtaasta motiivista. He haluavat olla pyhiä kuin Pyhimys se ja se, 

niinpä he ajattelevat, että he voivat paastota kuten se ja se ja sitten heistä tulee pyhiä. Ei, se ei 

mene niin, se on rakkaus, tottelevaisuus ja nöyryys, jotka valmistelevat sydämen… ei vain ulkoiset 

tavan noudattamiset.”  

”Nyt, jos Minä pyydän sielua pidättäytymään, silloin se tapahtuu hyvin hyvästä syystä ja heidän 

tottelevaisuutensa miellyttää Minua. Hengellinen elämä on ladattuna oletuksen karikoilla, jotka 

näyttäytyvät pyhinä, mutta ovat ansoja. Siksi Minä opetan… suurin niistä on rakkaus. Joku, joka 

näyttää sopivalta ja on hyvin sivistynyt, paastoaa, rukoilee, vuodattaa kyyneliä muiden vuoksi, 

antaa tiedon sanoja, kuitenkaan ei toimi veljellisellä rakkaudella, tältä henkilöltä puuttuu se, mikä 

on kaikkein tärkeintä.” 

”Tarpeeksi sanottu, mutta Minä halusin selventää teille, että Taivaassa on päätetty, on vielä lisää 

aikaa. Kuitenkin monia katastrofeja tulee tapahtumaan Maapallolla, tuodakseen Minun 

Morsiameni sadonkorjuun eturintamaan. Nämä ovat herätyksiä, ei lopullinen trumpetin kutsu. 

Pyydän, älkää epäilkö Minua tässä.” 
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”Siispä, Minä sanon teille… ”Hän kulkee vakaasti.” Ryhtykää työhön apostolin toimessanne, 

kantakaa kortenne sadonkorjuun kekoon, olkaa työntekijä Minun pelloillani ja tuokaa sieluja, jotka 

ovat riutumassa ja tietämättömiä Minun suunnattomasta rakkaudestani heitä kohtaan.”  

”Älkää salliko vihollisen pelotella teitä, hän on ikuisesti syyttämässä teitä ja pitämässä yllä 

standardeja, joita Minä en valinnut. Ei, seuratkaa yksin Minua, tottelevaisuudesta ja älkää tehkö 

epäjumalia itsellenne, hengellisissä käytännöissä. Kuunnelkaa Minun ohjeitani paastoissanne 

jaseuratkaa sitä, koska Minä yksin tiedän, mitä te voitte käsitellä ja mikä ei ole teille hyväksi. 

Tehkää tämä ja Minä tuen olemaan hyvin mielistynyt teihin.”  

”Katsokaa myös tarkasti havaitaksenne juonet, jotka ohjaavat teidät sivuraiteille, tekemään muita 

asioita, koska ne ovat ”pyhempiä” silmissänne. Ei, tämä on turhamaisuutta. Nöyryys ja 

tottelevaisuus tulevat kukistamaan nämä ansat, joihin te niin helposti olette pudonneet 

menneisyydessä. Minä siunaan teidät nyt, Minun Suloiset Puolisoni, ja teidän kuuleviin korviinne 

Minä lähetän kukkaseppeleitä, jotka on tehty armosta ja rauhasta, jotka ovat syntyneet Minun 

oikeamielisyydestäni, lepäämään olkapäillänne ja lisäämään luottamustanne meidän hyvin 

erityiseen suhteeseemme.” 

 

 

776. Jeesus varoittaa… Tragedia Valkoisessa Talossa.  

Vain teidän intohimoiset Rukouksenne voivat estää Donaldin Kuoleman 

 
VAROITUS JEESUKSELTA 15. TOUKOKUUTA, 2020. TRAGEDIA HÄÄMÖTTÄÄ VALKOISESSA TALOSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 15. Toukokuuta, 2020. 

Jeesus aloitti… ”Minun ihmiseni, Minun ihmiseni, tragedia häämöttää Valkoisessa Talossa. Tämä 

on pimeyden hetki, joka pusertaa Amerikkaa, mitä te aiotte tehdä sille? Tulette sallimaan tämän 

tapahtuvan? Tuletteko seisomaan vieressä ja antamaan pimeyden ottaa maanne haltuun? Mitä te 

aioitte tehdä?? Tähän pisteeseen on tultu Minun ihmisteni synnillisyyden takia ja heidän 

katumuksen puutteen takia heidän tyhjistä töistään. Minä kutsun teitä kaikkia, juuri nyt tällä 

hetkellä katumaan maailmallisia tapojanne ja todella tehdä uusi vuokrasopimus elämän kanssa. 

Sellainen, joka on täynnä oikeamielisyyttä, eikä tyhjiä, turhamaisia tavoitteluita.”  

”Tragedia seisoo ovella, tuletteko te Minun ihmiseni katumaan tätä kuvitelmaa vauraudesta ja 

maailmallisista tavaroista? Tuletteko te etsimään Minun oikeamielisyyttäni, Minun Valtakuntaani, 

Minun tahtoani tapahtuvaksi? Jos Minun Isäni näkee massiivisen katumuksen liikkeen, vaurauden 

ja varakkuuden palvonnasta kääntyvänmaaksi, joka on syvästi omistautunut oikeamielisyydelle ja 

oikeudenmukaisuudelle, ehkäpä Hän ehkäisee tämän tuomion.”  

”Tuletteko astumaan pois itsestänne ja huolehtimaan köyhistä ja niistä, jotka horjuvat elämässä. 

Tuletteko te ruokkimaan nälkäiset, vaatettamaan köyhät ja huolehtimaan ihmiskunnasta, kuten 

hellä äiti ja isä? Minä olen antanut tälle maalle suurta varakkuutta, mutta ei teidän 

turhanpäiväisiin tavoitteluihinne, pikemminkin lohduttamaan köyhiä ja tuomaan varakkuuden 

tasa-arvoa niille, jotka kamppailevat. Minä olen nähnyt massiivista muutosta tässä maassa, paljolti 
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Presidenttinne rohkeuden ansiosta, kun hän on laittanut elämänsä ja perheittensä elämät suureen 

vaaraan, tekemällä tarvittavia liikkeitä kukistaakseen pimeyden.” 

”Mutta tämä tehtävä ei ole jotain, jonka voi arvioida pinnalta katsoen. Mitä syvemmälle hän 

menee, sitä enemmän on mätää ja korruptiota. Koulutusjärjestelmä on valmistellut nuoria 

amerikkalaisia menemään jumalattomien agendojen puolelle vapauden nimessä. Hän on tehnyt 

monia asioita hyvin ja teidän rukouksenne ovat pitäneet hänet hengissä ja toiminnassa.”  

”Minun Isäni on lähettänyt monia, monia tapahtumia kääntämään näiden ihmisten sydämet pois 

maailmasta perhearvoihin ja Jumalallisuuteen. Mutta kun keskittyminen on rahassa ja 

suuruudessa, ihmisiltä ovat menneet ohi kaikkein tärkeimmät asiat ja he ovat hätiköineet 

palvomaan dollaria. Jopa Covid-koronavirus rajoitusten kanssa, todellinen keskittyminen yhä 

puuttuu, kun sananparsi jatkaa Amerikan tekemistä suureksi jälleen. Minä sanon teille, tehkää 

Amerikasta Pyhä jälleen ja vauraus tulee seuraamaan, tarvittavassa määrin, mutta ei niin, että te 

voitte jälleen korruptoitua rahasta ja omistuksista, niillä jokainen sivilisaatio on itsensä tuhonnut.”  

”Maailma on nyt tuhon jyrkänteellä ja presidenttinne kuolema tulee jättämään Amerikan 

kansalliseen mullistukseen ja sisällissotaan. Sallitteko te tämän tapahtuvan? Minä kutsun teitä 

uurastavaan rukoukseen. Minä kutsun teitä peittämään päänne säkkikankaalla ja tuhkalla ja 

huutamaan apuun armoa, lisää aikaa, lisää armonaikaa, lisää armoa. Elämä on hyvin hataraa näinä 

aikoina, kun luonnon suurtuhot ovat portaillanne ja vihollinen, joka on vakuuttunut, että sen 

täytyy kukistaa maailma supistamalla väestöä radikaalisti, kansanmurhalla kansanmurhan jälkeen, 

kunnes vain valittu eliitti on jäljellä.”  

”Minun ihmiseni, Minä huudan apuun teitä rukoukseen ja anomiseen, kuin ette koskaan ennen ole 

huutaneet apua aikaisemmin, näyn Donald Trumpista arkussa tulisi olla tarpeeksi antamaan 

polttoainetta kyynelillenne ja rukouksillenne pyytää Armoa. Rukous muuttaa asioita, mutta vain 

yhdistyneet, intohimoiset rukoukset voivat estää presidenttinne kuoleman. Uurastakaa hänen 

puolestaan ja tulevaisuutenne puolesta ja ehkä Minun Isäni tulee pidentämään hänen 

virkakauttaan.” 

 

 

777. Hesekiel 9, Jumalan Tuomio, Teloitus 

 
RHEMA 23.5.2020. HESEKIELIN 9.LUKU… JUMALAN TUOMIO, TELOITUS 

( Jackie ) Tämä on Rhema-viesti, jonka sain 23. Toukokuuta, 2020. Hän inspiroi minua julkaisemaan 
tämä Hänen Kanavallaan… 

1.Sitten Hän huusi suurella äänellä minun korviini ja sanoi: ”Tulkaa, kaupungin rankaisijat ja 
kullakin olkoon tuhoaseensa kädessään!”  

2.Ja katso, kuusi miestä tuli Yläportilta päin, joka on pohjoista kohden ja kullakin oli kädessä 
hävitysaseensa. Mutta yksi mies oli heidän keskellään, puettu pellavavaatteisiin ja vyöllänsä 
kirjoitusneuvot. Ja he tulivat ja asettuivat seisomaan vaskialttarin ääreen.  

3.Mutta Israelin Jumalan kirkkaus oli kohonnut yläpuolelta kerubin, jonka yllä se oli ollut, huoneen 
kynnykselle ja huusi pellavavaatteisiin puetulle miehelle, jolla oli kirjoitusneuvot vyöllänsä; 4. ja 
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Herra sanoi hänelle: ”Kierrä kaupungin, Jerusalemin, läpi ja tee merkki niitten miesten otsiin, jotka 
huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään.”  

5.Ja niille toisille Hän sanoi minun kuulteni: ”Kiertäkää kaupungin läpi hänen jäljessään ja 
surmatkaa. Älkää säälikö, älkää armahtako, 6.tappakaa tyyten (kerta kaikkiaan) vanhukset, 
nuorukaiset, neitsyet, lapset ja vaimot, mutta älkää koskeko keneenkään, jolla on otsassaan 
merkki; ja aloittakaa Minun pyhäköstäni.” Niin he aloittivat niistä miehistä, vanhimmista, jotka 
olivat Temppelin edessä. 7.Ja hän sanoi heille: ”Saastuttakaa Temppeli ja täyttäkää esipihat 
surmatuilla. Menkää!” Niin he menivät ja surmasivat kaupungissa.  

8.Mutta kun minä heidän surmatessaan olin jäänyt jäljelle, lankesin minä kasvoilleni, huusin ja 
sanoin: ”Voi Herra, Herra! Hävitätkö Sinä Israelin koko jäännöksen, kun vuodatat vihasi 
Jerusalemin ylitse?”  

9.Niin Hän sanoi minulle: ”Israelin ja Juudan heimon syntivelka on ylen suuri; maa on täynnä 
verivelkoja ja kaupunki on täynnä oikeuden vääristelyä, sillä he sanovat: ’Herra on hyljännyt tämän 
maan, ei Herra näe’. 

10.Niinpä Minäkään en sääli enkä armahda. Minä annan heidän vaelluksensa tulla heidän oman 
päänsä päälle.”  

11.Ja katso, pellavavaatteisiin puettu mies, jolla oli kirjoitusneuvot vyöllänsä, toi tämän sanan: 
’Minä olen tehnyt, niin kuin Sinä käskit minun tehdä.’  

( Jackie ) Kaikukoot Hänen Varoituksensa jälleen kerran joka puolella Maapalloa! Maapallon 
ihmiset, katukaa ja lopettakaa pahat tapanne, ennen kuin on liian myöhäistä… 

 

 

778. Jeesus sanoo…  

Se, mitä sallitaan, on pakko, että murtauduttaisiin Ihmisten tietoisuuteen 

 
TULIPALLOJA TAIVAALTA… SE, MITÄ SALLITAAN, ON PAKKO HEIDÄN HERÄTTÄMISEKSEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 19. Toukokuuta, 2020. 

( Clare ) Herra siunaa ja varjelee teidät, kallisarvoinen perhe. Ensiksi haluaisin sanoa, että varoitus 

tulipalloista taivaalta oli vain tapahtumien alku, kun me menemme sisään jätepilveen, jota 

aurinkokuntamme on ohittamassa. Tähtitieteilijät ovat yhä yrittämässä laskea tämän pilven 

vaikutuksia Maapallolle, havainnoimalla hyvin varhaisia vaiheita.  

On sanottu, että vakavammat ilmentymät tulevat olemaan 30-60 päivän päästä tästä hetkestä. Eli 

siis noin kesä-heinäkuulla. Muutaman toistaiseksi laskeutuneen tulipallon perusteella voi lyödä 

vetoa, että tilanne on hieman odotettua toiveikkaampi, kuin ensin oli laskettu. Mutta se, mikä 

alustavan ajan lisäksi on tulossa, on aika valtavaa ja me emme vielä tiedä, millainen vaikutus sillä 

tulee olemaan. Nyt minä haluan jakaa unen, jonka Ezekiel näki…  

Hän näki Pyhän Hengen unen juuri tästä asiasta. Hän huomasi olevansa alhaalla Taoksen vuorella, 

etsien sieluja, joita palvella. He olivat jonossa klinikan ulkopuolella, kaupungin eteläpäässä ja siellä 

oli ihmisiä joka paikassa, kaduilla. He näyttivät hyvin sekavilta ja hämmentyneiltä, vaeltaen aivan 

kuin heillä ei olisi paikkaa, mihin mennä. Näytti siltä, kuin siellä olisi ollut epätavallisen paljon 
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asunnottomia kulkemassa ympäriinsä, odottaen jonossa klinikan edessä ja jotkut meistä 

Turvapaikasta olimme jakelemassa ruokaa ja viemässä tarvikkeita kaupungin eri osiin 

auttaaksemme.  

Ezekiel vieraili paloasemalla ja kysyi, että voisiko hän olla avuksi ja he auliisti hyväksyivät hänet, 

ojentaen hänelle palomiehen takin ja saappaat, jotka hänestä tuntuivat täysin epämukavilta. He 

pääsivät paloautoon, joka suuntasi Taoksen pohjoisosaan ja Ezekiel oli heidän kyydissään.  

Teiden kunto yllätti hänet, ne olivat melkein kulkukelvottomia ja siellä oli ryhmiä vaeltavia sieluja, 

jotka eivät ymmärtäneet, mitä oli meneillään. Hänen edessään olevasta näkymästä oli ilmeistä, 

että tulipallot olivat tulleet suuressa kuurossa ja repineet tiet, polttaneet talot ja aiheuttaneet 

yleisen hävityksen tilan. Taos ei ollut ollenkaan sama. Ezekiel tiesi, että hänen täytyi poistua 

paloautosta ihmisten joukkoon, jotka tarvitsivat palvelusta niin kovasti. Ja niinpä he pysäyttivät ja 

jättivät hänet kyydistä.  

Sillä aikaa, kun ihmiset odottivat jonossa klinikalla, kahdessa eri tapahtumassa, uhri oli kuollut 

Covidiin (koronavirukseen), häntä tuotiin pois ambulanssista. Koko näky oli yhtä epätoivoa ja 

hämmennystä. Ezekiel vietti paljon aikaa eri ihmisten kanssa kadulla, ihmiset olivat vain niin 

hukassa ja eivät ymmärtäneet, mitä oli meneillään. Kuitenkin hänen onnistui tuoda lohtua monille 

ihmisistä, joilla ei ollut hajuakaan, mitä Jumala oli tekemässä ja miksi Hän salli kaiken tämän ja se 

oli unen loppu.  

Rakkaat, jos meillä tulee olemaan Elpymistä, ennen kuin Herra poistaa meidät Taivaaseennostossa, 

mukavuusalueet täytyy tuhota, niin että ihmisillä tulee olemaan nälkä saada vastauksia 

kysymyksiin, kuten… ”Miksi Jumala tekee tämän meille?” Liberaalit agendat nykyajan kirkoissa 

ovat synnyttäneet tuhansia sieluja, jotka eivät enää tiedä oikeaa väärästä. Moraalittomuuden 

standardi, joka on niin yleisesti hyväksytty, on jättänyt heidät hämmentyneiksi, että miksi Jumala 

edes rankaisisi heitä. Loppujen lopuksi, me olemme hyviä ihmisiä. Me käymme kirkossa ja 

maksamme kymmenyksemme. Miksi tämä tapahtuu meille?  

”Jumala auta meitä palvelutoimessamme, jos me emme ole kutsuneet syntiä synniksi, vaan 

olemme peitelleet sen miellyttääksemme väkijoukkoja ja maksaaksemme laskumme. Herra, mitä 

sinulla on sanottavaa?” Jeesus aloitti…  

( Jeesus ) ”Rakkaat Sydänasukkaat, Minun oman sydämeni mukaiset ihmiset, se, mitä sallitaan, on 

pakko, että murtauduttaisiin niiden ihmisten tietoisuuteen, jotka jatkavat ja sanovat ”Kaikki 

menee tavalliseen tapaan”, jopa sen jälkeen, kun joku näistä merkeistä Taivaasta näyttää, että 

jotakin on hirvittävän väärin.”  

”Me yritämme epätoivoisesti saada niiden ihmisten huomion, joilla ei ole omaatuntoa, koska heille 

on opetettu amerikkalaisen kulttuurin moraalit, mieluummin kuin kristilliset moraalit. Ihmiset ovat 

tehneet kulttuuristaan uskontonsa. Se, mitä tapahtuu nyt joka puolella Maapalloa, on seurausta 

suvaitsevaisesta moraalista, joka on jättänyt Maapallon uimaan saastassa ja synnissä.”  

”Minä kerron teille totuuden, jos Minun Isäni Taivaassa ei sallisi tätä, itse kosmos, 

maailmankaikkeus, tulisi tuomaan mullistuksen, niin pahoja ovat moraalittomien ihmisten tavat.”  

”Älkää koskaan epäilkö Minun Rakkauttani teitä kohtaan, Minun Ihmiseni. Vaikka te ette ymmärrä 

ajoittain, miksi tiettyjä asioita täytyy tapahtua, älkää koskaan epäilkö, etteikö niitä olisi sallittu 

paljon korkeamman päämäärän vuoksi.”  
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”Minä olen kertonut teille, että Elpyminen tulee tapahtumaan ennen Taivaaseennostoa, koska 

Minä tarvitsen, että te valmistelette jokapäiväiset agendanne, saadaksenne aikaa työskennellä 

pelloilla, tuoden satoa.” 

”Kun tutut jokapäiväiset tapahtumat ovat keskeytyksissä, teillä on aikaa etsiä veljeänne ja 

sisartanne kertoaksenne heille Minun suuresta rakkaudestani. Oletteko te valmistautuneet tähän? 

Voitteko te panna syrjään monet asiat elämissänne, millä ei ole mitään tekemistä Minun 

Valtakuntani Maapallolle tuomisessa ja sielujen pelastamisessa? Minä haluan, että jokainen teistä 

tutkisi sydäntään ja pyytäisi Minun Henkeäni auttamaan teitä tunnistamaan mahdollisuuksia, joita 

Minä todella asetan teidän eteenne. Kun asiat jatkavat kuumenemistaan, niitä tulee olemaan 

enemmän ja enemmän.”  

”Menkää nyt ja pohtikaa näitä Minun pyyntöjäni, ottaen ne rukoukseen joka kerta, kun teillä on 

mahdollisuus jakaa Minun Rakkauteni sielun kanssa. Pyytäkää, kun menette ulos… ”Herra, auta 

minua vaikuttamaan jonkun elämään tänään. Tämän pyynnön Minä varmasti täytän. Minun 

siunaukseni on teidän päällänne nyt, tunnistaakseen sen, mikä tulee tuomaan ikuista palkkiota, 

siitä, mikä on puhtaasti lihallista ja jättää teidät pennittömiksi Taivaassa.”  

”Toimikaa tämän tiedon varassa nyt, Minun rakkaat, älkää olko niin kuin ne, jotka kuulevat sanan, 

mutta eivät mene Isänsä pellolle kokoamaan satoa. He sanovat ”kyllä”, mutta eivät mene, mutta 

olkaa te erilaisia. Valmistelkaa sydämenne, järjestäkää aikaa sieluille ja opiskelkaa Pyhiä 

Kirjoituksianne.”  

”Te vietätte aikaa imeyttäen Minua. Antakaa Minun rakkauteni kyllästää teidät, niin että kun 

menette ulos, te tulette läikkymään yli muille aivan sitä samaa rakkautta, jolla Minä olen täyttänyt 

teidän sydämenne.” 

 

 

779. Jeesus sanoo… ”Isä Meidän” on täydellinen Rukous! Ymmärtäkää sen Sisältö 

 
ISÄ MEIDÄN ON TÄYDELLINEN RUKOUS… YMMÄRTÄKÄÄ SEN SISÄLTÖ  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 20. Toukokuuta, 2020.  

Jeesus aloitti… ”Minun Rakkaani, on lukemattomia tapoja lähestyä ja tulla Minun lähelleni. 
Jokainen teistä on kuin hyvin ainutlaatuinen timantti, joka rukoilee omalla tavallaan, josta Minä 
nautin. Enimmäkseen Minä haluan teidän tulevan Minun luokseni läpinäkyvinä, mitään kätkemättä 
ja tullen luottavaisena, että Minä rakastan teitä ja tulen tekemään teidän puolestanne sen, mikä 
on loppujen lopuksi teidän kaikkein parhaitten etujenne mukaista. Ehkä paras tapa lähestyä tätä, 
on kertoa teille, että mitä Minä en halua teidän tekevän, kun tulette Minun luokseni.” 

”Pyydän, älkää tulko ”iloisella naamalla”, kun olette syvästi loukkaantuneet. Te ette voi kätkeä 
mitään Minulta ja periaatteessa, Minä tiedän enemmän siitä, mitä todella on meneillään 
sisällänne, kuin mitä te tiedätte. Älkää tulko Minun luokseni toisen sielun puutteiden pyykkilistan 
kanssa. Älkää vähätelkö muita ollenkaan. Minä odotan teiltä myötätuntoa asioita kohtaan, joita te 
pidätte muiden puutteina. Teillä ei ole aavistustakaan siitä, mitä toinen sielu on käymässä läpi ja 
on ruma asia kuulla sielun nuhtelevan ja vähättelevän toista Jumalan lasta.”  
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”Minä kätken 80% teidän vioistanne teiltä, koska te olette silti liian heikkoja osoittamaan niitä. 
Totta puhuen, te näette niin hyvin vähän omia puutteitanne, että on häpeällistä teidän edes 
huomata muiden puutteita. Pikemminkin te voitte tulla Minun luokseni, pyytäen apua 
ymmärtämään olosuhteitanne ja muita, joiden kanssa teidän on mielestänne vaikea tulla toimeen. 
Minä tulen aina voitelemaan teidät viisaudella ja kärsivällisyydellä, kun te teette sen. Se, mitä 
Minä rakastan nähdä rukouksessa, on pitkämielisyys ja ystävällisyys muita kohtaan. Tämä tekee 
Minun Sydämeni halukkaaksi myöntämään teidän anomuksenne.”  

”Nöyryys, nöyryys, nöyryys. Minun lapseni, Tulkaa Minun luokseni uppoutuneina kiitoksen antoon. 
Tämä on valtava puute teidän kulttuurissanne. Teillä on taipumusta valittaa ja olla negatiivisia, kun 
Minä haluan nähdä teidät kiitollisina ja toiveikkaina. Minä haluan kuulla teidän arvostavan pieniä 
ja isoja asioita, mitä Minun Isäni teille antaa. Minä haluan teidän suhtautuvan kärsimykseenne 
viisaasti ja järkevästi, kiittäen sitä, että Minä olen opettanut teille pitkämielisyyttä. Minä niin 
haluan teidän tunnistavan ennen kaikkea, kuinka kovin onnekkaita ja siunattuja te olette, sillä 
asiat, jotka te otatte itsestään selvyyksinä… katon päänne päällä, puolison, työn, joka ylentää, 
ruuan ja vaatetuksen. Minun etusijani ja uskollisuuteni teidän elämissänne ja niin paljon, paljon 
muuta.”  

”Nämä ovat vain perusasioita, joihin Minä toivon teidän uppoutuvan päivä päivältä. Minä annoin 
teille täydellisen mallin rukoukselle, kun Minä opetin teille Isä Meidän rukouksen. Kun te sanotte… 
”Isä Meidän, joka olet Taivaassa, pyhitetty olkoon Sinun Nimesi” – te väitätte, että te kuulutte 
Jumalan perheeseen, että te tunnustatte Hänet kaiken sen lähteeksi, mikä koskettaa teitä ja teidän 
Luojaksenne ja ainoaksi varustajaksenne. ”Pyhitetty olkoon Sinun Nimesi” – toisin sanoen, te 
osoitatte suurta arvonantoa ja kunnioitusta Luojallenne, ylentämällä Hänen nimeään. Hänen 
nimensä on pyhä, eikä sitä koskaan pidä käyttää kevyesti. ”Tulkoon Sinun Valtakuntasi” – on 
tunnustuksenne ja rukous, että Hänen valtakuntansa tullaan vakiinnuttamaan tälle Maapallolle ja 
te tulette toteuttamaan Hänen tahtonsa. Ei maailmallisten agendojen tahto, vaan Taivaan 
Valtakunnan tuominen Maapallolle, veljellisen rakkauden, anteeksiannon ja oikeamielisyden 
kera.”  

”Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme” on vetoamista Häneen, elämän 
välttämättömyyksien saamiseksi, luottamuksessa Hänen hyvyyteensä. ”Anna meille meidän 
syntimme anteeksi, niin kun mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet” 
tunnustaa, että te ette elä täydellistä elämää, te olette taipuvaisia syntiin ja virheeseen ja samaan 
aikaan, siinä määrin kuin te anteeksi annatte muille, kuin myös te olette saaneet Minulta anteeksi. 
”Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta” ilmaisee halunne pysyä pyhinä, eikä 
olla pahaan liittoutuneena. Nämä ovat rukouksen kaikkein perustavanlaatuisimpia elementtejä ja 
niiden käyttäminen tulee aina tuomaan suosiota elämällenne.”  

”Minun lapseni, olkaa ystävällisiä toisianne kohtaan. Älkää pakottako kärsimättömyyttänne muille, 
älkää hallitko sillä muita, pikemminkin palvelkaa, tukekaa ja rakentakaa toinen toistanne. Sitten, 
kun te tulette Minun luokseni rukouksessa, Minun sydämeni on ammollaan auki vastaanottamaan 
teidän pyyntöjänne, koska te olette tehneet muille, mitä Minä halusin teidän tekevän. Minä välitän 
teille nyt Minun Siunaukseni, että teidän rukouksenne olisivat Minun Henkeni määräämiä, että te 
voisitte lopettaa vian löytämisen muista, te nostaisitte heidät Minun luokseni, antaisitte anteeksi 
ja rukoilisitte heidän puolestaan. Kaikkivaltiaan Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen siunaus 
laskeutukoon teille ja olkoon kanssanne ikuisesti… Amen.” 
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780. Tämä EI OLE Tieteiskirjallisuutta, Jatkakaa rukoilemista, Sydänasukkaat 

 
TÄMÄ EI OLE TIETEISKIRJALLISUUTTA… JATKAKAA RUKOILEMISTA, SYDÄNASUKKAAT 

Informaatiota Sisar Clare, 23. Toukokuuta, 2020.  

( Clare ) Minun rakas perheeni, Taivaaseennosto painaa minun sydäntäni raskaana. Katsokaahan, 

Jeesus on antanut minulle vain hyvin pienen välähdyksen korruptioon, jota on Maapallolla ja sen 

sisässä ja se on tyrmistyttävää. Yksi ihmisistämme, jolla on yhteyksiä asevoimiin, jakoi kanssamme 

mullistavat uutiset siitä, kuinka lapsia tarhataan kaikkialla maailmassa maanalaisissa kaupungeissa 

ja heitä käytetään koetoimintaan ja adrenokromin (erittäin koukuttava ja hallusinaatioita 

aiheuttava huume) uuttamiseen, jota saadaan silmän pupillista, kun lapsia kidutetaan. Kaikki, mitä 

voin kertoa, on että se on hirvittävää ja uskomatonta.  

Maaperällämme se on niin yleistä, että maapallolla on tuskin paikkaa, missä tätä irvikuvaa ei 

tavattaisi. Lapsia kidnapataan ja lähetetään eri laitoksiin, missä heitä käytetään 

kokeilutarkoituksiin tai tuottamaan adrenokromia eliitille tai syöttämään maan alla olevalle 

paholaismuukalais väestölle, jotka ovat liittyneet yhteen hallinnon kanssa, antaen meille 

muukalaisteknologiaa, joka on paljon yli sivilisaatiomme tason käsitellä sitä moraalisella tavalla. 

Tästä pääsenkin Taivaaseennostoon. Minun ei vain ole mahdollista salata tai selitellä olemattomiin 

sitä, kuinka hyvin vakava meidän tilanteemme juuri nyt on maailmassa. Presidentti Trump on 

nostanut miesten ja naisten armeijan taistelemaan näitä maanalaisia sotia tunneleissa ja 

maanalaisissa kaupungeissaAmerikassa. Taistelu on raivoisaa ja minä pyydän kaikkia teitä 

tarjoamaan kärsimyksiänne ja rukouksianne meidän armeijamme hyödyksi taistelussa näitä 

paholaismuukalaisia ja heidän kanssaan liitossa olevia vastaan.  

On mahdollisuus, että tämä maanalainen hallitus voidaan tuhota tässä sodassa, mutta operaatioita 

on ympäri maailman ja niin laajalle levinneitä ja vakiintuneita eri hallituksiin, että tulee vaatimaan 

monien kansakuntien yhteistyötä, että ne hävitetään.  

Vastikään Alue 51 (USA:n lentotukikohta Nevadassa) kärsi 6.5 suuruisesta maanjäristyksestä ja 

useista jälkijäristyksistä. Tämä järistys saatiin aikaan ei-radioaktiivisilla ydinaseilla, joita asetettiin 

avainpaikoille, että tuhottaisiin maan alla asuvat muukalaiset. Meidän armeijamme menee sisään 

ja vapauttaa lapset ja sitten tuhoaa laitoksen ja siellä olevat muukalaiset.  

Tämä EI OLE Tieteiskirjallisuutta, rakkaat, tämä on todellisuutta. Muukalaisalukset ovat kaikkialla 

taivaalla ja monta kertaa naamioituneet pilvien sisään ja uskon, että Taivaaseennoston jälkeen ne 

tullaan näkemään kaikkialla Maapallolla valtavassa voimannäytössä. Ja luulen, että ehkä tällä 

tavalla Taivaaseennosto tullaan selittelemään olemattomiin, että alempiarvoiset ihmiset 

Maapallolta poistettiin, koska he olivat sivilisaation kehityksen tiellä. Luulen, että niin he tulevat 

tekemään. Mutta toistaiseksi, Jumala on taistelemassa meidän puolellamme, poistaaksemme 

tämän inhottavan paholaismuukalais väestön Maapallolta.  

Minä pyydän teitä, rukoilkaa meidän sotilaittemme puolesta ja rukoilkaa aina Presidentin 

turvallisuuden puolesta. Teidän rukouksenne ovat voimallisia, mikään ei mene ilman, että armoa 

ei vapautettaisi. Saattaa näyttää ylivoimaiselta tai toivottomalta, mutta se on kaukana totuudesta. 

Meidän rukouksemme ovat voittamassa tämän sodan. Jatkakaa rukoilemista, Sydänasukkaat, 

jatkakaa rukoilemista. 
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781. Jeesus varoittaa… HERÄTKÄÄ, MINUN LAPSENI!  

Jos ette muuta Kurssianne nyt, silloin… 

 
HERÄTKÄÄ, MINUN LAPSENI. JOS ETTE MUUTA KURSSIANNE NYT, SILLOIN…  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 27. Toukokuuta, 2020. 

( Clare ) Väräyttäköön Herra meidän sydämemme toimintaan. Rakas perhe, Herra on kertonut 
minulle, että tämä äärimmäinen muutos yhteiskunnassamme, joka on tapahtunut viruksen vuoksi, 
Hän on tarkoituksellisesti sallinut sen, monesta eri syystä ja pääsyy niiden joukossa, on herätys 
koko maailmalle, että me elämme lopun aikoja ja että me emme ole valmistautuneita siihen, mitä 
on tulossa. Hän yrittää herättää Prinsessa Ruusustaan, ennen kuin vihollinen kokonaan yllättää 
hänet.  

Yksi syy, rakkaat, on se, että meidän keskittymisemme materialismiin ja saavutuksiin, on ajanut 
meidät siihen pisteeseen, missä me emme ole valppaita ja hienovaraisia. Poliittiset muutokset 
menevät vain ohitsemme, sellaiset kuten Obama asetti Obamacaren (Yhdysvaltojen 22.3.2010 
hyväksytty terveyden huollon uudistuslakipaketti) varjolla. Monet asiat on allekirjoitettu laeiksi 
selkämme takana, asioita, joita on asetettu, niin että kun oikea hetki tulee, viattomia ihmisiä 
voidaan pidättää ilman minkäänlaista kouriintuntuvaa syytä.  

Koska me olemme keskittyneet rahaan ja menestykseen, meidän perheemme ja avioliittomme 
ovat hajoamassa, sillä aikaa kun pahat agendat kouluissa vaikuttavat lapsiimme ja tekevät heistä 
sukupolven, jolla ei ole moraalia. Heille on opetettu, että huono on hyvää ja hyvä on huonoa. Sen 
seurauksena he ovat kääntyneet vanhempiaan vastaan, jotka ovat yrittäneet juurruttaa moraalia 
heihin, pelastaakseen heidän sielunsa. Herra, minä tiedän, että tämä viesti oli Sinun ajatuksesi, 
pyydän, voisitko Sinä puhua meille siitä?  

Jeesus aloitti… ”Mielelläni, se on ollut Minun sydämelläni, Minun ihmiseni, että te ette oivalla, että 
Minä olen sallinut nämä olosuhteet herättääkseni teidät ja kääntääkseni teidät ympäri, ennen kuin 
on aivan liian myöhäistä. Monet kristityt, jotka intohimoisesti rukoilevat, ovat hypänneet 
taisteluun ja estäneet pahaa kääntämästä tätä kansakuntaa ympäri, mutta vain vaivoin.”  

”Monet teistä valittavat Minulle… ”Herra, miksi Sinä sallit tämän tapahtua?” Syy, miksi tämä 
tapahtuu, on koska te olitte juoksemassa päätä pahkaa jyrkänteen yli ja Minä olen tehnyt tämän 
pysäyttääkseni teidät ja saadaksenne teidän huomionne, ennallistaakseni kunnolliset arvot 
koteihin, kootakseni perheet yhteen, sen sijaan, että jokainen menee omiin askareisiinsa päivä 
päivän jälkeen, tietämättöminä siitä, mitä on meneillään toistenne elämissä.”  

”Fyysisen ja kiireisen elämäntavan rajoittaminen on tuonut teidän kasvokkain perheenne 
ihmissuhteiden todellisuuteen, sekä niiden heikoimmissa ja vahvimmissa kohdissa. Monet perheet 
ovat hajonneet aivan oman nenänsä alla ja ulkopuoliset aktiviteetit ovat pitäneet heidät 
tietämättöminä siitä, mitä todella on tapahtumassa. Minä haluan vetää teidät yhteen, Minun 
ihmiseni ja tutkia elämiänne muutaman viimeisen vuoden aikana. Mitkä ovat arvonne? Te voitte 
kysyä, kuinka me määritämme sen?”  

”Katsomalla mihin käytätte suurimman osan aikaanne ja rahaanne. Käyttämällä aikaa 
hedelmättömiin ja pahoihin videopeleihin - se on tuonut paljon demonista seuraa koteihinne. 
Ymmärrättekö te? Teidän ruumiinne ovat sähköisiä koneita, jotka käyvät sähköisillä impulsseilla. 
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Demonit myös käyttävät tätä energian lähdettä ja heille on niin helppoa kytkeytyä aivoihinne ja 
aiheuttaa vakavaa perinnöllistä vahinkoa geeneillenne, irrottamalla teidät Minusta, siedättämällä 
teitä korkeammilla sähköisillä virtauksilla ruumiissanne.”  

”Te totutte äänekkääseen, nopeatahtiseen musiikkiin, mikä työntää teitä kauemmas Minun yhä 
pienestä äänestäni. Te totutte väkivaltaan katsomalla, kun rikoksia tehdään ja osallistumalla 
sellaisiin videopeleissä. Teitä ohjaa hirviö Saatana, joka on löytänyt tapoja tehdä pahasta kaunista 
ja haluttavaa, saaden elannon tarpeestanne kilpailla ja saada aikaan ja antaen teille saavutuksen 
tunteen, kun pelaatte tässä moniulotteisessa videopelien maailmassa.”  

”Pelit itsessään ovat harjoitusaluetta synnille, vieraannuttamalla teitä rauhasta, hellyydestä, 
ystävällisyydestä, syvemmästä ajattelusta, veljellisestä rakkaudesta… se, mitä kaikki nämä pelit 
tekevät, on että ne vaalivat intohimoa loistaa väkivallassa ja nopeudessa, tehden asioita, joista 
teillä ei ole aavistustakaan, kuinka paljon pahaan ne ovat kytkeytyneitä. Kun te räjäytätte 
rakennuksen ilmaan, te ette ole sen sisällä näkemässä, kun pieni lapsi repeytyy kappaleiksi 
pommeista ja tämä ei koskaan tule mieleenne, mutta nämä sotasaavutukset ovat valmisteluja 
teille, että te kykenisitte painamaan pommin kytkintä, huolehtimatta kuka tai mitä loukkaantuu. 
Nopeudelle ja ketteryydelle osoitetaan suosiota, ilman ajatustakaan seurauksille, mitä niillä on 
ihmiselämälle. Sodasta tulee hohdokasta.”  

”Mutta Minä kerron teille totuuden, sota on Helvetti Maapallon päällä. Saatanan agenda on 
kokonaan tuhota ihmisrotu. Siispä, hän on näiden pelien takana, pelit harjaannuttavat 
refleksejänne ja toiminnan ja tuhon himoa. Vihollinen on ruokkinut teitä valmistellakseen teitä 
menemään ja tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan, kansallisen ahdingon aikana, mikä on 
hänen koko tarkoituksensa, aiheuttaa kärsimystä ja menetyksiä ihmiskunnalle.”  

”Nyt te olette kasvokkain perheenjäsenten kanssa. Te ponnistelette viruksen teidän elämiinne 
laittamia rajoituksia vastaan. Mutta täsmälleen tätä rajoitusta Minä käytän saadakseni teidät 
heräämään sille, mitä todella on meneillään elämissänne ja mitä kohti te todella olette menossa. 
Tämä ei ole aika valittaa, pikemminkin tämä on aika katsoa elämienne tyhjyyttä, rauhan ja ilon 
puutetta, ja riippuvuuksia, jotka ottavat teidät pois toinen toisiltanne, kuten uutiset, videopelit, 
huumeet ja alkoholi, kuten myös valtavan tyhjiön, mikä jäi jäljelle elämiinne, nyt kun ”ryntäys 
tänne ja ryntäys sinne” agenda, joka ajaa teitä, joka ikinen päivä, on pudonnut pois.”  

”Te haluatte olla vapaita näistä rajoituksista, joita Covid on laittanut teille, mutta te ette vielä ole 
ymmärtäneet kiireisen elämäntapanne kaikkia seuraamuksia. Ja pahin näistä on, että pahat 
ihmiset ovat ottaneet haltuun kansakuntanne ja että elämän ja kuoleman kamppailu on käynnissä, 
että teiltä varastettaisiin elämänne. Minun tarvitsee herättää teidät rukoilemaan ja herättää teidät 
näkemään, mitä elämissänne on tapahtumassa kulissien takana. Minun tarvitsee saada teidät 
näkemään ne vaivihkaiset liikkeet, mitä nämä korruptoituneet poliitikot ovat tehneet sillä aikaa, 
kun te olette valloittamassa pelaamanne pelin seuraavaa tasoa.”  

”Kyllä he ovat tahallaan koukuttaneet teidät riippuvuuteen, pitääkseen teidät todellisuuden 
ulkopuolella ja siitä, mitä elämästänne ja maastanne on tulossa. He ovat asettaneet teidät 
menemään tänne ja sinne, tekemään tätä ja tekemään sitä, siihen pisteeseen asti, että te olette 
todella tietämättömiä siitä, että teidät on saalistettu tuhon verkkoon, koska päivä päivältä 
oikeuksianne ja moraalianne otetaan teiltä pois, vapauden ja huvin varjolla.”  

”Minun ihmiseni, herätkää! Ei ole kyse vauraudesta, enemmän asioita, enemmän vapautta, 
enemmän huvia, enemmän viihdettä. Se, mitä teille tapahtuu, on että teidät kahlitaan, eristetään 
ja ohjelmoidaan menemään Saatanan agendan mukana.”  
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”Kaikki tämä on saatu aikaan pettävällä viihteellä, joka osoittaa suosiota sille, mikä on pahaa ja 
sanoutuu irti siitä, mikä on hyvää. Tällä hetkellä te saatatte nauttia pelistä, mutta te tulette 
heräämään huomataksenne, että teidät on houkuteltu orjuuteen ja ainoa tie ulos on Jumalanne 
kautta ja Häntä teidät on opetettu halveksimaan.”  

”Lapset, lapset, lapset… 10-20-30-40-50- vuotiaat lapset… elämä varastetaan teiltä. Aivan nenänne 
alla. Perheenne kauneudet, suhteenne Minuun ja sen suloisuus, vapaus, jolle kansakuntanne 
perustettiin, terveytenne ja oikeus elää, kaikki nämä asiat hitaasti viedään teiltä.”  

”Minä haluan teidän ymmärtävän, pahat ovat huumanneet teidät alamaisuuteen ja niin kauan 
kuin te voitte pitää videopelinne, pornonne ja viihteenne, he voivat pitää keskittymisenne pois 
siitä, mitä he ovat tekemässä selkänne takana, ja se mitä he tekevät, on teidän pyyhkäisemisenne 
pois Maapallon pinnalta, kuin myös ottamaan pois teidän oikeutenne vapauteen.”  

”He haluavat istuttaa teihin laitteen (kuvassa RFID-siru), joka tulee ohjelmoimaan ajatteluanne, 
mielialojanne, toimianne, halujanne ja pitämään teidät tietämättöminä motiiveistaan. 
Tietämättöminä sille, miksi he ohjelmoivat nämä videopelit sillä tavalla kuin tekevät. 
Tietämättöminä sille, miksi he esittävät seksuaalisuuden viihteellisenä, tietämättöminä sille, mikä 
on oikein ja mikä on väärin, niin että te taannutte eläimeksi, pedoksi, eikä ihmiseksi, joka on luotu 
Minun kuvakseni.”  

”Minä kerron teille näitä asioita, koska te olette valittamassa juuri niistä rajoituksista, joita Minä 
olen sallinut elämissänne, kääntääkseni teidät pois sielunne menetyksestä ja ikuisuudesta 
Helvetissä.” 

”Minä haluan sinun, Amerikka, heräävän ja maailman myös, näkemään että tässä ei ole kyse 
tuottavuudestanne ja varakkaasta elämäntavasta, on kyse ihmissuhteista, lapsistanne, 
perheestänne, kansakunnastanne, suhteestanne Minuun ja että estettäisiin tuho – kaiken sen 
hyvän tällä Maapallolla, jonka Minä olen luottanut teille.”  

”Minä haluan teidän ajattelevan uudelleen näitä aikoja ja näkevän, että te olette kriittisessä 
tienristeyksessä, missä paha väijyy saadakseen yliotteen ja tuhotakseen kaksi kolmasosaa 
Maapallon väestöstä. Kyllä, se tarkoittaa teitä ja niitä, joita pidätte rakkaina. Minä haluan teidän 
menevän syvemmälle, Minun Ihmiseni, paljon syvemmälle ja omaksuvan ikuisuuden, minne olette 
menossa, jos te ette muuta kurssianne.”  

”Minä haluan teidän oppivan totuuden, enkä nielevän valheita, jotka saavat teidät tuntemaan 
olonne hyväksi matkalla seuraavaan pesäpallopeliin tai huvipuistoon. Lakatkaa kiirehtimästä ohi 
näiden ongelmien, jotka merkitsevät elämää tai kuolemaa teille ja teidän perheellenne tässä 
kansakunnassa.”  

”Lakatkaa sivuuttamasta syvempiä ongelmia ja alkakaa tutkia, mitä on kasvojen takana, jotka 
kertovat teille kenestä pitää, ketä vihata ja mitä ajatella. Teille on valehdeltu valtavalla asteikolla. 
Teidän on aika mennä syvemmälle. Asettakaa sivuun lelunne ja viihteenne ja tutkikaa ketä ja mitä 
nämä ihmiset todella ovat, he, jotka ovat pyörittäneet tätä maata. Mistä he ovat, kenelle he 
työskentelevät, mikä on heidän agendansa ja mitä he ovat tehneet suljettujen ovien takana. 
Menkää syvemmälle, turvatkaa vapautenne, murtautukaa julkisivujen ja valheiden läpi, oivaltaen 
ketä he ovat ja ketä eivät ole.”  

”Oivaltakaa, että kansakuntanne roikkuu uhkan edessä ja jos koskaan on ollut aika nousta ylös, se 
on nyt ja nopeasti. Tämän viruksen seurauksena, minkä he tarkoittivat vahingoittamaan teitä, 
Minä näytän teille, mitä elämänne on ollut ja mihin se on menossa, jos te ette toimi nyt. Teitä on 
hidastettu, rajoitettu ja teille on annettu mahdollisuus, kuin ei koskaan ennen, oivaltaa, minkä 
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kanssa olette tekemisissä ja minne te varmasti olette menossa, jos te ette tee äärimmäisiä 
muutoksia elämäntavassanne ja tässä kansakunnassa.”  

”Koska jos te ette saa tätä hallintaan, he saavat teidät hallintaansa ja tekevät ne äärimmäiset 
muutokset tahtoanne vastaan ja paljolti suruksenne ja tuhoksenne. Ei ole liian myöhäistä, jos te 
nousette ylös nyt. Minun ihmiseni, herätkää ja oivaltakaa, minkä kanssa olette tekemisissä, 
menkää syvemmälle ja löytäkää paha keskuudestanne.”  

Ja jopa tärkeämpää, palatkaa ja antakaa kiintymyksenne Minulle, koska yksin Minulla on voima 
päästää teidät pahasta tällä ratkaisevalla hetkellä. Mutta Minun täytyy nähdä teidän uudistavan 
elämiänne ja rukoilevan pahan kaatamista ja voittoa sille, mikä on oikein ja hyvää.” 

”Lakatkaa perustamasta mielipiteitänne uutismediaan, menkää syvemmälle ja selvittäkää, kuka 
todellakin on kuka ja mitä heillä on todella mielessään. Tehkää oikeamielisiä arvioita johtajistanne. 
Ei ole yksin Minun työni kääntää tämä kansakunta ympäri, teidän tulee olla informoituja, tietää 
totuus ja rukoilla sen mukaisesti.”  

”Sitten Minä voin nostaa Minun Mahtavan käsivarteni ja iskeä vihollista, kumoten kuoleman ja 
tuhon, mitä hän on teille julistanut ja mikä on häämöttämässä horisontissa. Minun siunaukseni 
ovat päällänne, Minun ihmiseni, Minun lapseni, nouskaa, nouskaa, nouskaa! Ottakaa totuus ja 
alkakaa taistelemaan sen puolesta. Minä olen teidän kanssanne!” 

 

 

782. Jeesus sanoo…  

Lepää Minun Sydämelläni & Anna Minun viedä sinut Taivaaseen Minun kanssani 

 
JEESUS SANOO… LEPÄÄ MINUN SYDÄMELLÄNI & ANNA MINUN VIEDÄ SINUT TAIVAASEEN MINUN 
KANSSANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 3. Kesäkuuta, 2020.  

( Clare ) Rakas Perhe, Herralla on rohkaisun sana meille tänään ja vaikka Hän osoittaa tämän 
minulle, Minä tiedän, että Hän myös soveltaa sen teihin jokaiseen, jotka olette työskennelleet niin 
kovasti rukoillen ja paastoten.  

Jeesus aloitti… ”Me olemme puhuneet paljon rukouksesta ja työstä viime aikoina, Clare, sinä olet 
tehnyt aivan parhaasi niin monella alueella, jotka ovat tarvinneet huomiotasi. Nyt Minä haluaisin 
sinun saapuvan Minun lepooni, eikä pinnistelevän niin kovasti. Minä olen tyytyväinen sinuun ja 
Minä haluan sinun nauttivan Minun seurastani.”  

”Tukeudu Minuun, tanssi Minun kanssani, tutki Minun kanssani. Ota aikaa virkistykseen Minun 
kanssani. Mutta ennen kaikkea, lepää Minun läsnäolossani, tukeudu Minuun koko sydämestäsi ja 
tulet löytämään runsaasti voimaa saattaa loppuun kaikki, mitä Minä olen asettanut sinulle 
tehtäväksi.”  

”Sinä olet nähnyt Minun vetävän sinua suloisesti lepuuttamaan päätäsi Minun Sydämeni 
yläpuolella. Siihen on syynsä, kyllä, se on totta… ”Aseta kätesi Minun Sydämelleni ja Minun 
Rakkauteni tulee opastamaan sinua.” Jopa niin… ”Aseta pääsi Minun Sydämelleni ja Minun 
Rakkauteni tulee täyttämään sinut ylitsevuotavaksi veljiäsi ja sisariasi varten, Laitumemme 
lampaita varten.”  
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”Sinun halukkuutesi tehdä Minun Tahtoni on jatkuva lohdun lähde Minulle, jopa kun laitumemme 
lampaat näyttävät halukkuutensa vastata sinulle avuliaasti, kun he aistivat tarpeen. Ne, jotka 
raahaavat kantapäitään tai vaikuttavat etäisiltä, ovat sairaita ja tarvitsevat ravinteita, kuin myös 
neuvoa. Sinun on hyvä vetää heidät sivuun ja palvella heitä.”  

”Rakastan ajatusta, että luet kirjeitä ja vastaat niihin viestissä. Monet tullaan ylevöittämään ja he 
saavat paljon siitä ponnistuksesta. Pyri siihen, pyydän, mutta Minun pääviestini sinulle tänään on, 
että sinä olet asettanut itsesi käyttöön ja työskennellyt erittäin kovasti ja nyt Minä haluan sinun 
nojaavan Minuun ja elpyvän, jopa musiikkia soittamalla. Sinun kiitoksenanto laulusi lohduttaa 
kipua Minun sydämessäni, kun se kaipaa Minun Ihmisteni ylistyksiä ja kiitollisuutta. Opettele tämä 
laulu ja opeta sitä, sillä se on Minusta hyvin lohduttava.”  

”Tänä aamuna sinä luit Minun Isäni rakkaudesta teitä jokaista kohtaan. Useimmilla ei ole 
aavistustakaan, mikä isän pitäisi olla, kun Saatana on onnistunut tahraamaan avioliiton, 
aiheuttamalla avioeroja ja kivuliaita eroja, joista on seurauksena avoimet ovet monille 
seksipartnereille yksinäisille naisille - partnereille, joilla ei ole mitään vastuun käsitystä hänen 
lapsistaan.”  

”Kuinka surullista tästä on tullut ja kuinka kauheaa on hyväksikäyttö, jota sellaiset lapset kärsivät, 
kun tietyt miehet kääntyvät heidän puoleensa hyväksikäyttääkseen heitä. Isyyden olotila on 
vääristelty, vääristyneet rauniot maassa ja sieltä, mistä lapset etsivät lohtua, on vain vihanpitoa.”  

”Tämän vuoksi meidän täytyy työskennellä niin kovasti, vakuuttaaksemme ihmiset siitä, että 
Minun Isäni on Rakkaus. Hän ei ole karski viattomia kohtaan ja itse asiassa Hän ei ole karski edes 
syyllisiä kohtaan, koska myös heitä hyväksikäyttivät heidän vanhempansa.”   

”Hän on kaikkein karskein uskonnollisia ihmisiä kohtaan, jotka laittavat yhteiskunnallisia 
vaatimuksia niille, jotka etsivät Minua, kaikki uskonnon nimessä. Kaikki, mitä Minä haluan 
opetettavan, on kuinka rakastaa Minua ja tulla lähelle Minua ja elää puhdasta ja pyhää elämää, 
koska se tuo teille eniten iloa.”  

”Kaikki kirkkojen ja yhteiskunnan normit, jos ne ottavat jotakin pois päämäärästä, joka on liitto 
Minun kanssani, ne taistelevat Minua vastaan ja johdattavat ihmisiä harhaan. Mutta on suuri 
herääminen meneillään, missä läheisyyttä Minun kanssani opetetaan ja rohkaistaan, seuraava 
askel matkalla kuitenkin on kristittyjen hyvin vaikea ymmärtää. Ja se on kärsimisen keskeinen 
asema. Tätä ei ole opetettu ja siksi monet ovat hämmentyneitä siitä, miksi he eivät ole 
parantuneet.”  

”Minun ihmiseni, Minun Isäni on pelkkää rakkautta ja pyhyyttä. Hän sallii monia asioita 
elämissänne saattaakseen teidät kypsyyteen. Aina ei ole selvää, mitä suuri kärsimys tuottaa 
elämissänne. Mutta Minä haluan teidän luottavan siihen, että jokaiseen kärsimykseen on syy. On 
aikoja parantua ja on aikoja estää parantuminen.”  

”Niin paljon syyllisyyttä, tuomitsemista ja masennusta aiheutuu, koska te ette ymmärrä, että tässä 
maailmassa teillä tulee olemaan huolia, mutta olkaa iloisella mielellä, Minä olen voittanut 
maailman ja Minä voitan sen joka päivä teidän sydämissänne. Te ette tule tietämään, ennen kuin 
Taivaassa, mitä teidän kärsimyksenne, jotka te kärsivällisesti kestitte, teki muille sieluille, jotka 
olivat toivonsa menettämisen partaalla.”   

”TE ette tule näkemään hedelmää, ennen kuin Taivaassa, kuitenkin te voitte olla varmoja, että niin 
monta kertaa, kuin Minä puhuin kärsimyksestä Pyhissä Kirjoituksissa ja sen arvosta, että hyödyt 
tilillänne ovat paljon yli minkään, mitä te voitte kuvitella. Ei ole sen suurempaa rakkautta ihmisellä, 
kuin asettaa elämänsä likoon ystäviensä puolesta ja joka kerta kun te kärsitte, te asetatte alas osan 
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elämästänne ja sen Minä nostan ja vapautan armoja tarvitseville sieluille, aivan kuin te olisitte 
paastonneet vedestä kolme päivää.”  

”Omaksukaa kärsimys, kuten Minä omaksuin ristin, tietäen, että Minä muutan tuhkanne 
pyhittäviksi armoiksi niille, jotka niitä eniten tarvitsevat. Nyt kun Minä selitän tätä teille, Minä 
pyytäisin teitä kärsimään kuin mies, halukkaasti, ilman valitusta, tietäen, että kärsimyksenne on 
kovaa työtä Jumalan Valtakunnan puolesta Maapallolla. Ja teidän yhteistyönne tässä on ansiokasta 
sekä maapallolla että Taivaassa. Te tulette olemaan yllättyneitä, kun te katselette muiden 
hengellisiä voittoja, jotka ovat seurausta siitä, mitä te teitte ja kärsitte maapallolla.”  

”Mutta Minä en halua Minun Morsiameni olevan kärsimässä koko ajan, on aikoja virkistykselle, 
rakkaudelle, levolle, syvälle piristymiselle, Minun lopen uupuneitteni sieluille. Odottakaa Minun 
tanssivan kanssanne Sydänasukkaan rukouksessa. Odottakaa Minun vievän teidät Taivaaseen 
tutkimaan ihmeitä, joita Minä loin teidän nautinnoksenne ja iloksenne.”  

”Älkää vastustelko, kun Minä ojennan käteni teille. Minä teen tämän kutsuakseni teidät ikuisen 
kotinne iloihin ja kun Minä teen tämän, se on täsmälleen siksi, että te TARVITSETTE sitä, siis älkää 
tervehtikö Minun kutsujani pelolla ja epäilyllä, torjuen Minun käteni, ajatellen että se on vain 
valehteleva henki.”   

”Ei, Minun Sydämeni mukaista on ottaa sinut Minun käsivarsilleni, hellästi pidellä sinua lähellä 
Minun sydämeni lyöntejä, liikkua sinun kanssasi samaan aikaan, romanttisen pyhän laulun 
tahdissa, johdattaa sinut iloisiin paikkoihin… viidakkoihin, palatseihin, järviin ja jokiin ja 
kaikenlaisten eläinten luo, jotka tervehtivät Minun Morsiantani aidolla rakkaudella.”  

”Oi, siellä on niin monia ilon aiheita sinulle, Minun Puolisoni! Pyydän, vastaa Minun kutsuuni, kun 
olet Sydänasukkaan rukouksessa. Tällä Maapallolla ei ole sellaista lohtua kuin lohtu, jota Minä 
tarjoan sinulle näinä aikoina. Anna sydämesi liidellä Minun kanssani, salli Minun nuorentaa sinua ja 
antaa sinulle lepoa.”  

”Minua miellyttää kaikkein eniten, kun sielu auliisti tulee Minun kanssani siihen salaiseen 
paikkaan, siihen kätkettyyn puutarhaan, jonka Minä loin neitseellisen puhtaaksi juuri sinua varten. 
Ja on niin pettymystä aiheuttavaa, kun hän epäilee Minua ja torjuu Minut. Antaisiko isä käärmeen 
pojalleen, kun tämä pyysi kalaa? En Minäkään aio antaa teitä eläin- tai vainajahengille, kun Minä 
niin kaipaan lohduttaa ja ennallistaa sinut.”   

”Ottakaa Minun käteni, siunatut, ottakaa Minun käteni ja tulkaa Minun luokseni, tulkaa ikuisten 
ilojen luo, tai vain lepuuttamaan päätänne Minun Sydämelläni ja imeyttämään käsittämättömästä 
rakkauden lähteestä, jota Minä kannan mukanani Minun olemuksessani juuri teitä varten.”  

”Ei ole väliä, vaikka olette langenneet, että te ette aina voi elää omien odotustenne mukaan siitä, 
mitä Minä pyytäisin teitä, ei ole väliä, jos te olette vältelleet Minua. Ei ole väliä, jos te olette 
sallineet itsenne harhautua pois rukouksesta. Millään tällä ei ole väliä, Minä annan anteeksi teille. 
Nyt Minä kutsun teitä… ”Tulkaa, tulkaa ylitsevuotavalle elämän lähteelle, joka on Minun sisälläni, 
tuodakseni teille loputonta lohtua… Tulkaa.” 
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Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 4. Kesäkuuta, 2020.  

( Clare ) Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, on hyvin erityinen tilaisuus, kun Herra sallii vainoa. 
Me tulemme Hänen kaltaisikseen enemmän päivä päivältä, jos me rakastamme vihollisiamme ja 
rukoilemme heidän hyvänsä puolesta. Me kasvamme kärsivällisyydessä ja hyveessä ja jopa aidossa 
rakkaudessa. Se on kallisarvoien armo, jota ei tule hukata. Viime viikolla meidän luonamme 
vierailivat seriffi, piirikunnan viranomainen ja Metsä Viraston henkilöt (Forest Service= 
Yhdysvaltojen Maatalousministeriön alainen kansallisista metsistä ja laidunalueista vastaava 
virasto), koska joku paikallinen oli valittanut meistä. Me tiesimme Herralta, että tämä oli tulossa ja 
se oli varmasti tilaisuus rakastaa naapureitamme. Herra, pyydän, puhu minun sydämelleni tästä 
asiasta. Jeesus aloitti Pyhällä Kirjoituksella…  

(Johanneksen Evankeliumi 15:18-21, 25) Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut 
Minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska 
te ette ole maailmasta, vaan Minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä 
vihaa. Muistakaa se sana, jonka Minä teille sanoin: ”Ei ole palvelija Herraansa suurempi”. Jos he 
ovat Minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin Minun sanastani, 
niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille Minun nimeni 
tähden, koska he eivät tunne Häntä, joka on Minut lähettänyt. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka 
oli kirjoitettuna heidän laissaan: ”He ovat vihanneet Minua syyttä.”  

Jeesus aloitti… ”Rakkaani, on totta, että jos he vihaavat Minua, he tulevat vihaamaan teitä myös ja 
tämä tulee kutsumuksen mukana. Mitä enemmän te muistutatte Minua, sitä enemmän teitä 
tullaan vihaamaan. Mutta tämä on kaikkein täydellisin ilmasto anteliaisuudelle, kärsivällisyydelle ja 
rakkaudelle saada riemuvoitto. Näinä aikoina, kun pahuutta on niin runsaasti ja se löytää syyllisiä, 
on parasta olla nöyrä, ja hiljainen, kuitenkin täyttäen maan lait, missä ne pätevät.”  

”Kautta historian sellaisia taktiikkoja on käytetty tukahduttamaan Minun ihmisiäni ja estämään 
heitä kasvamasta. Mutta seuraus uhmaa aikomusta, koska vaino lisää kääntymyksiä. Siispä, mitä 
enemmän teitä vainotaan, sen suurempi on sato. Pitäkää tämä aina mielessänne, koska on helppo 
menettää tämä näkökulma, kun olette tapahtumien tuoksinassa. Ihmiset eivät aina havaitse, mikä 
heidän ajatuksiaan pyörittää. Salattu maailma, hengellinen ulottuvuus pyörittää vähintään 95% 
kaikista ihmisten ajatuksista.”  

( Clare ) Vau, Herra se on ällistyttävää.  

( Jeesus ) ”Se todella on ja siksi tietoisuutenne ja rukouksenne hengellisiä voimia vastaan ovat niin 
tärkeitä. Mikä tahansa, mikä varastaa rauhanne, te voitte olla varmoja, että se on peräisin 
pahoilta. Mutta minne tämä myrkkynuoli laskeutuu, niin tekee myös Minun armoni, ohjaten teitä 
antamaan anteeksi ja pysymään uskossa. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä ja 
loukkaisivat teitä, Minä käytän jokaisen epämukavuuden, mitä he ovat aiheuttaneet teille, sielujen 
pelastamiseen.”  

”Clare, Rakkaani, älä ole huolissasi tästä tilanteesta, ymmärrä, että Minä olen jo suunnitellut 
ulospääsyn siitä ja sieluja tullaan siunaamaan ja tuomaan Minua lähemmäs näiden tapahtumien 
johdosta. Muista, että sinä olet maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva olla kätkössä. Se, 
mikä on tarkoitettu sinun tuhoksesi, tulee johtamaan uskon ja pyhyyden lisääntymiseen heille, 
joita varten Minä olen sinut lähettänyt. Tasapainota aina pahat ajatukset rukouksella, kyllä jopa 
lyhyellä rukouksella Minun Äidilleni, koska hänen sydämensä on valmiina tuomaan kääntymystä 
tähän paikkaan. Sinun täytyy vain tehdä yhteistyötä ja armoja tullaan tuhlaamaan sieluille, niin 
että he tulevat tuntemaan Minut läheisellä, isällisellä tavalla.”  
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”Niin monet ympärilläsi olevat ovat tulleet rikkonaisista ja hyväksikäyttävistä kodeista. Heillä ei ole 
ketään, kenen puoleen kääntyä ja torjumalla isänsä, he myös torjuvat Minut, ymmärtämättä, että 
Minä en ole lainkaan heidän perheenjäsentensä kaltainen. Koko Sydämestäni Minä kaipaan 
parantaa heidät, jotka ovat rikkonaisia ja syrjäytyneitä.”  

”Huumeet, seksi ja rikokset ovat tuhonneet tämän yhteisön, Clare, haavat ovat syvällä. Tämä on 
hedelmällistä maaperää niille, jotka ovat etsineet Minua, mutta turhaan. Kirkot eivät toimineet, 
perheet eivät toimineet, koulu ei toiminut, koska he etsivät parantumista vääristä paikoista. Mutta 
Minä tulen toimimaan. Minä tulen sitomaan haavoittuneet, Minä tulen huolehtimaan leskestä ja 
orvosta, Minä tulen näyttämään toteen Itseni, uskollisuuteni kautta Minun tuhotuille ihmisilleni.”   

( Clare ) Herra, minä en todella ymmärrä, olemmeko me täällä ympäröivää yhteisöä varten?  

( Jeesus ) ”Te olette täällä kaikkien niiden vuoksi, jotka kuuntelevat. Kaikkien niiden, jotka etsivät. 
Kaikkien niiden, jotka jo aikaa sitten ovat luopuneet toivosta tulla parannetuiksi. Minä tulen 
liikkumaan tämän yhteisön läpi tavalla, jota et voi aavistaa. Minä tulen koskettamaan ja 
parantamaan tavoilla, jotka ovat yli ihmisten ajatusten. Minä tulen hajottamaan linnakkeet. Minä 
tulen tekemään nämä asiat. Olet oikeassa sanoessasi, että olet ei-kukaan, ei-mikään ja niin kauan, 
kuin pysyt vakuuttuneena tästä totuudesta, Minä tulen työskentelemään sinun kauttasi. Oi, kuinka 
Minä rakastan näitä ihmisiä, oi kuinka Minun sydäntäni on särkenyt heidän puolestaan. Niin monet 
palvelijat ovat tulleet ja menneet heidän keskeltään, syvällä olevan, sukupolvia jatkuneen 
Satanismin pahuuden vuoksi, se on niin syvälle juurtunutta.”  

( Clare ) No niin, tässä vaiheessa, kun Hän oli puhumassa minulle, olin todella ponnistelemassa 
epäuskon kanssa, koska minulla on historiaa tämän alueen kanssa. Niinpä Hän sanoi…  

( Jeesus ) Pyydän, Clare, älä epäile, etteivätkö nämä sanat olisi Minulta. Ne eivät vain ole Minun 
sanojani, vaan Minun lupauksiani sinulle.”  

( Clare ) Anna minulle anteeksi Herra, mutta tiedän, että me olemme vakavasti alivoimaisia.  

( Jeesus ) ”Jos vain silmäsi aukeaisivat. Minä haluan sinun tutkivan Raamatun suuria taisteluita, 
missä Minun ihmiseni olivat toivottomasti alivoimaisia. Minä haluan sinun näkevän, että nämä 
pahat eivät ole mitään Minulle ja että te olette suunnattomasti suurilukuisempia kuin he, kun 
Taivaan armeijat on nimetty teille. Ymmärsitpä sinä se tai et, te olitte voittoisia heihin nähden 
aikaisemmin.”  

( Clare ) Hän puhuu ajasta 15 vuotta sitten, kun meidät kutsuttiin kaupunkiin.  

( Jeesus ) ”Kyllä, avioliitossanne oli ongelmia, jotka täytyi parantaa, mutta he eivät onnistuneet 
erottamaan teitä. Te jätitte tämän paikan, koska Minä kutsuin teitä, ette minkään heidän teille 
tekemänsä vuoksi. Ja tällä alueella on ollut myös merkittävä vallanvaihto. Minä kerron sinulle, te 
ette ole alivoimaisia, ette ole yksin, te olette vain hyvin, hyvin pieniä, pysykää sellaisina ja me 
tulemme saamaan riemuvoiton.” 

”Penascon asukkaille Minä haluan sanoa… Minä olen kuullut teidän avuksi huutonne, Minä olen 
nähnyt kyyneleenne lastenne ennenaikaisen kuoleman vuoksi. Minä olen itkenyt kyynelten joen 
vuoksenne, Minun ihmiseni. Minä olen nähnyt hyväksikäytön, rikkomukset pienille, jotka ovat 
alkoholismin, pedofilian ja Satanististen rituaalien uhreja. Minä olen kuullut itkut, kirkumiset ja 
heidän verensä huutaa Taivaaseen. Minä en ole kääntänyt selkääni teille, Minun Ihmiseni, mutta 
te olette kääntäneet selkänne Minulle, käyttäen huvituksia, huumeita ja laittomia seksuaalisia 
suhteita täyttääksenne syvän tyhjiön sydämissänne.”  
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”Minä haluan puhdistaa teidät teidän väärinteoistanne, Minä haluan parantaa teidän arpenne, 
Minä haluan näyttää teille teidän rakkaanne, jotka aivan viimeisellä henkäyksellään maapallolla, 
heille annettiin armoa ja heidät tuotiin Taivaaseen. Minä kaipaan paljastaa teille Minun suuren 
Armoni, mutta teidän täytyy huutaa Minua apuun koko sydämestänne, teidän täytyy paastota ja 
rukoilla ja kääntyä Minun puoleeni, sitten Minä tulen parantamaan maanne, pyyhkimään pois 
sukupolvien pahat teot ja epäoikeudenmukaisuudet.”  

( Clare ) Minä sain tämän viestin viime perjantaina ja todella ponnistelin sen sisällön kanssa. Siispä 
menin rukoukseen viikonloppuna ja odotin Herran viimeistelevän tämän, koska tunsin, että se ei 
ollut täydellinen, siis tämän toisen osan Hän antoi minulle tänään.   

Jeesus aloitti… ”Minä olen valmiina tuomaan kääntymyksiä, parantumisia, uutta elämää, uutta 
toivoa, näille hengellisesti köyhille sieluille. Minä rakastan heitä koko Minun Sydämestäni, Clare. 
Minä haluan heidän tietävän, millaista Isän rakkaus todella on. Niille, jotka näennäisesti ovat 
haavoittuneet korjauskelvottomiksi, heitä kohtaan Minun Sydäntäni särkee ja Minä haluan 
parantaa heidän lapsuutensa syvät haavat.”  

”Teidän rukouksenne valmistelevat tietä. Pohjustustyöt pitää tehdä rukouksilla, sitten Minä voin 
tehdä maaperän valmiiksi. Keskittäkää rukouksenne Penascoa ympäröiviin yhteisöihin, rukoilkaa 
heidän parantumistaan ja kääntymistään. Minä haluan aloittaa tässä jotakin, joka on hyvin 
erityistä. Tämä on todella kaikkein epätodennäköisin paikka elpymiselle ja täsmälleen siksi Minä 
haluan aloittaa täältä. Minä olen mieltynyt teihin yhteistyönne vuoksi Minun kanssani ja 
rukoilemiseen, että teillä on sydäntä heitä kohtaan. Pyydän, jatkakaa tämän tekemistä ja te tulette 
saamaan todellisen läpimurron.”  

”Joka kerta, kun te näette tai ajattelette heitä, rukoilkaa ja antakaa niiden rukousten kerääntyä, 
kunnes ajan täyteys tulee ja Minä vapautan elpymisen. Juuri nyt sydämenne ovat kaukana heistä, 
mutta pienellä ponnistelulla, te voitte muuttaa sen. Minä kunnioitan rukousta ja Minä kunnioitan 
tottelevaisuutta. Tällä alueella on mittaamattoman arvokkaita sieluja ja tietenkin jokainen sielu on 
mittaamattoman arvokas, koska Minun vuodattamalleni Verelle ei voida laittaa arvoa. Mutta se, 
mitä Minä tarkoitan, on että jotkut näistä sieluista tulevat hyvin pyhästä taustasta, joka on 
hautautunut sukupolvien synnin ja noituuden alle.”  

( Clare ) Kun Herra sanoi sen, italialainen tyttö nimeltä Chiara, mikä on Clare italiaksi, tuli mieleen 
jostain syystä. Hän oli teini, jonka kukisti vakava syöpä ja Herra halusi ottaa hänet Taivaaseen 
tämän syövän kautta ja Chiara sanoi… ”Jos Jumala haluaa sitä, minä haluan sitä myös.” Mikä 
kaunis esimerkki suloisesta sielusta, joka erotti Jumalan tahdon kunnolla ja antoi henkensä 
Herralle. Kukoistusaikanaan, tiedättehän, juuri ennen kuin hän oli täyttämässä 20. Mikä voisi olla 
ihmeellisempi tottelevaisuuden toimi, kuin sanoa tämä sydämen vakaumuksella. Kyllä Herra, jos 
Sinä haluat sitä, minä haluan sitä myös.  

( Jeesus ) ”Sinun palvelutoimesi ei ole vain kansainvälinen, sinut on kutsuttu tuomaan lohtua, 
parantamista ja viisautta ympärilläsi oleville myöskin. Kaikki, mitä sinä teet yksilöllisellä 
mittakaavalla, valmistelee sinua pidemmälle laajemmalla mittakaavalla. Omistautumalla heille, 
jotka ovat loukkaantuneita ympärilläsi, sinä olet valmistelemassa ja tekemässä valmiiksi jopa 
suurempaa armon vapauttamista internet palvelutoimea varten.”   

”Haavat, joista nämä ihmiset kärsivät, ovat yleisiä koko maailmalle. Saatana on onnistunut 
korruptoimaan perheen, ottamalla pois isät ja laittamalla heidän paikalleen miehiä, jotka eivät ole 
omistautuneet perheelle tai lapsille, vaan monissa tapauksissa, edelleen hyväksikäyttävät heitä. Te 
voitte kuvitella lapsen ahdingon, lasta on vahingoitettu, eikä hän uskalla kertoa äidilleen. Heillä ei 
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ole ketään, jolle kertoa. He ovat niin peloissaan menettävänsä perheensä, että he elävät mustan 
sorron pilven alla, jatkuvasti heitä vahingoitetaan.”  

”Minä kutsun kaikkia Sydänasukkaita rukoilemaan Penascon ihmisten puolesta. Se, mikä alkaa 
täältä, tulee leviämään ympäri maailman ja koskettamaan myös yhteisöänne. Tietäkää, että 
vastustus pahalle työskentelevien taholta on vahvaa, mutta ei mitään Minun voimaani 
verrattavaa, siispä odottakaa vastustusta, olkaa vahvoja, jatkakaa läpi rukoustenne ja 
ehdottomasti käyttäkää Sitomisrukousta. Tämä on toimeksianto teille, Minun ihmiseni, Minun 
Sydänasukkaani, Minä tarvitsen teidän vahvaa rukoilu tukeanne.”   

”Aloittakaa pikkulasten ahdingosta, jota on altistettu kidutukselle ja heidän ruumiittensa 
loukkaamiselle. Rukoilkaa, että se mikä on pahaa, tullaan paljastamaan, tulemaan valoon ja 
loppumaan. Rukoilkaa, että äidit ja isät kääntyvät Minun puoleeni rukouksessa ja jopa paastoten ja 
että Minä tulen lisäämään heidän uskoaan, että heidän rukouksillaan on merkitystä. Minä olen 
hyvin tosissani siinä, mitä Minä haluan tehdä täällä, Minun Rakkaat Morsiameni, hyvin tosissani, 
siispä Minä pyydän teitä ottamaan tämän taakan Penascon ja sen ympäröivän alueen lasten ja 
perheiden puolesta.”  

”Huumeet ja alkoholi ovat merkittäviä voimia täällä. Rukoilkaa, että he tulevat kääntymään Minun 
luokseni mieluummin kuin huumeitten ja alkoholin valheelliseen ja hetkelliseen lohtuun. Murtakaa 
kiroukset ja linnakkeet, rukoilkaa paljon Hengessä ja sallikaa Minun rukoilla kauttanne. Rukoilkaa 
Saatanaa palvovien kääntymyksiä, rukoilkaa, että heihin iskenyt sokeus poistettaisiin, niin että he 
tulisivat näkemään selvästi, että häneen ei voi luottaa.”  

”Rukoilkaa, että sulous ympäröi heidät, jotka rukoilevat, sulous, joka johdattaa heidät Minun 
luokseni. Minä varustan teidät armoilla, kun kuulette tämän. Minä rakastan näitä ihmisiä ja Minä 
tarvitsen teidän rukouksianne heidän puolestaan. Älkää lopettako Presidenttinne ja 
kansakuntanne puolesta rukoilemista, se on silti korkeimmalla tärkeysjärjestyksessänne. Joka 
päivä, joka menee ohi, vaakakupit kallistuvat pahan puolelle, kunnes pyhimysten rukoukset 
kuullaan ja tasapaino ennallistetaan. Todella, se on päivittäistä sotaa, että maailmanne pidetään 
elossa ja jokainen teistä kallistaa vaakakuppeja uhrauksillanne ja rukouksillanne.”         

”Jonain päivänä te tulette näkemään, kuinka hyvin ylevää rukouksen elämänne maapallolla oli ja 
miten se muutti pahaa kohtaloa, joka Paholaisella oli varattuna sitä varten. Te olette Minun 
Rauhani ja Rakkauteni sotureita, älkää koskaan aliarvioiko teidän pienimpien rukoustenne voimaa. 
Minä kuljen teidän edellänne, Minä seison edessänne, Minä olen vieressänne, yläpuolellanne ja 
alapuolellanne. Mikään ei voi vahingoittaa teitä ilman Minun lupaani, siispä ottakaa tyynesti mikä 
tahansa vastustus, joka teitä kohtaa, se on osa luonteenne rakentamista ja muistakaa, että Minä 
olen teidän kanssanne.” 

 

 

784. Jeesus sanoo… Minun Hiekkalaatikko Lapseni,  

Babylonian tulinen Sulatusuuni on tulossa, valitkaa nyt! 

 
MINUN HIEKKALAATIKKO LAPSENI, BABYLONIAN TULINEN SULATUSUUNI ON TULOSSA, VALITKAA 
NYT  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 8. Kesäkuuta, 2020.  
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( Clare ) Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat. No niin, tulin Herran luo, tavallaan raskaalla 
sydämellä, koska meidän Sunnuntaimme ei mennyt niin hyvin kuin me toivoimme sen menevän ja 
sanoin…  

”Herra, minun sydämeni on raskas, näen erillisyyden siemenet, anna minulle vakaumus minun 
osallisuudestani tähän, pyydän. Sinä tiedät, kuinka kovasti yritin tehdä siitä päivästä erityisen. 
Tunteja kului ylistyslaulujen kokoamiseen ja muihin pieniin yllätyksiin, niille, joita rakastan niin 
paljon ja kuitenkin jotkut eivät olleet onnellisia ja minun sydämeni vajosi. Minä tiedän, että en voi 
miellyttää jokaista, Sinä pyysit minua pitämään yhtenäisyyden siteen, mutta on niin monia 
virtauksia virtaamassa ajoittain, jopa eri suuntiin. Ja päivät, jotka on asetettu sivuun ylistystä ja 
yhteenkuuluvuutta varten, ovat niin harvinaisia ja erityisiä. Kuinka minun pitää tehdä tämä, Herra?  

Jeesus aloitti… ”Kärsivällisyyttä, Clare, sinä kasvatat lapsia kypsyyteen ja tietenkin kamppailet 
oman kypsymättömyytesi kanssa ajoittain.”  

”Sinun kamppailusi ovat yhteisiä kaikille miehille ja naisille. Rakasta heitä ja anna Minun huolehtia 
heidän asenteistaan. Nyt sinä ymmärrät, mitä virtaukset kirkoissa voivat tehdä. Erillisyyden 
demonit on päästetty irti; ne pelaavat jokaisen henkilön mieltymyksillä ja inhoilla. Kukaan 
henkilöistä, kukaan heistä ei pidä aivan samoista asioista. Jokaisella on oma versionsa siitä, mistä 
he pitävät. Ja ne, joilla on suurimmat panostukset, heillä on tapana painostaa pastoria eniten. Nyt 
kerro Minulle, kuinka sinä miellytät heitä kaikkia samalla kertaa? Ja silti olet uskollinen sille, mitä 
Minä pyydän sinulta.”  

”Sinä tulet huomaamaan, että demonit hyödyntävät heikkouksia. Yksi railo persoonallisuudessa on 
avoin ovi. Esimerkiksi, sinun heikkoutesi on reagoida torjunnalla ja antaa toisten negatiivisten 
asenteiden vaikuttaa itseesi. Saatana on käyttänyt tätä uudelleen ja uudelleen, murtaakseen 
sydämesi ja kukistaakseen sinut.”  

”Katsohan, tämä oli järjestetty, sinulla oli erityisiä lahjoja tietyille ihmisille ja odotit innolla iloa, he 
tuntisivat, kun sinä valmistelisit heidät. Sinä et ollut valmis torjuntaan, mitä he tunsivat, kun asiat 
eivät sujuneet. Se heitti sinut sisäiseen syöksykierteeseen, suruun ja sinä itkit. Se vei ilon 
päivästäsi; se vei ilon myös muiden päivästä ja synkkä pilvi laskeutui päivän ylle. Sinä olit 
haavoittuva ja niin olivat hekin.”  

”Clare, ei ole mitään tapaa välttää tätä kipua yhteisössä, sinun täytyy antaa anteeksi ja jatkaa, 
rukoillen sitoa tietyt erimielisyyttä aiheuttavat demonit.” 

 ”Sinulla johtajana ei ole varaa loukkaantua ja tulla alas ammutuksi reaktioittesi vuoksi. Tämä oli 
aikomuksena, kun demonien ryhmä päästettiin irti tähän tilanteeseen. Se oli huolellisesti 
suunniteltu… syytös, ylpeys, itsesääli ja torjunta oli lähetetty aiheuttamaan erimielisyyttä. 
Suunnitelmat laadittiin useita päiviä etukäteen, aiheuttamaan tämän tapahtuminen. Se tapahtuu 
aina, kun sitä vähiten odotetaan. Ja on totta, kun yhteen koskee, kaikkiin koskee ja niinpä kaikkiin 
koski.”  

”No niin, nyt sinä näet sen kissoissasi. Yksi kissa estää koiraa nukkumasta petissään. Toinen kissa 
äksyilee kissalle, joka yrittää päästä lähellesi. Toinen kissa on oviaukossa, estäen muita ja koiraa 
pääsemästä ulos. Kaikki niistä ovat poissa tolaltaan ja vihamielisiä toisilleen. Minä toivon, että 
huomaat sen, rakkain; se on niin ilmeistä; sinua seulovat demonit, jotka oli lähetetty luomaan 
erimielisyyttä.”  

”Opeta ihmisiäsi olemaan epäitsekkäitä, tämän sinä teet esimerkilläsi ja tavalla, jolla kehotat. 
Yhteisö ei voi säilyä hengissä, jos siinä on mököttäjiä, he kaatavat jokaisen. Yhteisö säilyy hengissä 
lujalla sitoutumisella itsensä uhraamiselle, veljellisellä rakkaudella, yhteydellä hengessä ja 
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anteeksiannolla. Anna kiitollisuuden hengen ja ylistyksen hallita, eikä mököttävien henkien, koska 
he eivät saaneet tahtoaan läpi.”  

”Minun hiekkalaatikolla leikkivät, pienet lapseni… teidät on otettu tuhon maalitauluksi. Teillä ei ole 
varaa olla lapsia tänä aikana ja ajankohtana, ei ole tilaa lapselliselle käytökselle. Ymmärrättekö? Te 
säilytte hengissä ryhmänä tai te ette säily hengissä ollenkaan. Paineet, joiden alla te elätte juuri 
nyt, EIVÄT ole MITÄÄN. Te elätte helppoa elämää. Se, mitä on tulossa, on Babylonin tulinen 
sulatusuuni. Jos te ette saa joukkoanne kuriin ja laita sivuun pikkumaisia ärsytyksiänne nyt, Minä 
lupaan teille, ei ole jäljellä kolmea ihmistä yhteisössä kiistelemässä mistään.”  

”Jos te ette voi hallita itseänne nyt vihreässä metsässä, millaista luulette olevan kuivassa 
metsässä? Minä en sano tätä häpäistäkseni teitä, vaan herättääkseni teidät. Teidän osallisuutenne 
omiin mieltymyksiinne ja maailmaan, ovat sokeuttamassa teitä sille, mikä on kaikkein tärkeintä. 
Minä haluan teidän oppivan, kuinka huomata mahdollinen luhistuminen, ennen kuin se tapahtuu. 
Yksi pahimmista asioiden välisistä vuorovaikutus suhteista, joka johtaa menetykseen, on ”kiire-
kiire” asenne. Minä olen rikkonut Äiti Claren ja Isä Ezekielin monta kertaa, sallimalla heidän tulla 
tämän manipuloimiksi.”  

Päivässä on vain niin monta tuntia ja Saatana haluaisi teidän olevan niin kunnianhimoisia, että te 
poistatte rukouksen. Minä sanon teille, bravo, jos ette ole sallineet tätä. Mutta kun te asetatte 
tähtäimeenne saavuttaa liian monia asioita, te asetatte itsenne alttiiksi epäonnistumiselle, 
pettymykselle ja uupumiselle. Te ette mieti Minua, että Minä saattaisin haluta tehdä jotakin 
erilaista, kuin mitä te olette suunnitelleet päiväänne.”  

”Kun päämääränne on saavutettu, te alatte ärsyyntyä ja reagoida asioihin lihallanne, koska te 
olette ylittäneet itsenne. Tämä puolestaan aukaisee oven teidän ja muiden yhteisön jäsenten 
seulonnalle ja lopulta se menee yli ja vaikuttaa koko yhteisöön. Tämä on Saatanan suunnitelma 
teitä varten. Jos tiedätte tämän, te voitte uudelleen suunnata suunnitelmanne, varmistaaksenne, 
että sitä ei tapahdu.”  

”Teidän päivänne muuten kuuluu Minulle, älkää pakatko sitä niin tiukaksi omilla agendoillanne, 
että mikä tahansa muutos suunnitelmissa ärsyttää teitä. Missä tahansa on suunnitelma ladattu 
”kiire-kiire” asenteella, siellä on ainakin yksi tai useampi demoni. Muistakaa tämä. Ne asettavat 
teidät alttiiksi virheille, epäonnistumisille, ärsytykselle, ärsyttämiselle, onnettomuuksille ja väärille 
valinnoille. Kun te näette tämän demonin vaikuttavan teihin tai muihin, hellävaraisesti lähestykää 
toista henkilöä, varoittaen heitä, että vihollinen on pyydystämässä heitä. Jos se olette te, katukaa 
ja olkaa hiljaa Minun edessäni. Sallikaa Minun laittaa aikanne tärkeysjärjestykseen ja tyytykää 
siihen, että kaikkea ei tehty-” 

”Vain yksi asia on tarpeellinen, yksi asia ainoastaan on parempi osa, yksi asia ainoastaan on viisaus 
ja se on veljellisen rakkauden siteen säilyttäminen. Mikä tahansa, mikä erottaa tai panee 
tappelemaan toinen toista vastaan, on Saatanasta peräisin. Jos annatte periksi niille tunteille tai 
toimille, te menetätte jalansijaa viholliselle ja asetatte toiset alttiiksi loukkaantumiselle ja tämä 
aloittaa erillisyyden kehän, mikä lopulta johtaa eroon. ”  

”Pyydän, ottakaa vastuu omista teoistanne, älkää syyttäkö muita, koska te valitsitte tehdä liian 
paljon ja nyt te olette lopen uupuneita. Katsokaa tilannetta ja sanokaa… ”Minä tein tämän 
itselleni. Ketään muuta ei voi syyttää. Herra, anna minulle anteeksi.”  

”Etsikää olla pienin ja kaikkien muiden palvelija. Etsikää olla pikkiriikkinen orvokki metsässä, joka 
antaa tuoksua, kun se murskataan. Laittakaa sivuun se, mitä ajattelette ja mitä haluatte ja liittykää 
siihen, mitä Minä olen tekemässä täällä tämän ihmisryhmän kanssa. Jos te ette voi tulla toimeen 
niiden kanssa, jotka rakastavat teitä ja rakastavat Minua, kuinka te voitte tulla toimeen muiden 



 
207 

 

kanssa, jotka välittävät vain itsestään tässä maailmassa. Yhteisössä ei ole kyse rakennuksista ja 
teistä, ne ovat vain varustelu elämistä varten.”  

”Yhteisössä on kyse veljellisestä rakkaudesta ja uhrauksesta, palvellaksenne Minua ja Minun 
agendoitani. Jos te kiireisinä paneudutte vain omiin mieltymyksiinne ja mökötätte, kun ette saa 
omaa tahtoanne läpi, te ette tule selviämään siitä, mikä on tulossa. Minä yritän valmistella teitä ja 
vihollinen yrittää erottaa teitä ja lähettää teidät kaikki sirotellen eri suuntiin. Aiotteko te sallia 
tämän?”  

”Jotkut teistä kantavat raskaita taakkoja, raskaampia kuin loput ja tämä sen vuoksi, koska teidät on 
valmisteltu tekemään niin. Mutta jos te sallitte Saatanan aiheuttaa teidän purnaavan toinen 
toisillenne ja kantavan kaunaa, teidän yhdessä pysymisellenne ei ole paljon toiveita ja teidät kaikki 
tullaan hajottamaan eri suuntiin, jokainen omiin telttoihinne, menettäen kaikki lahjat, joita Minä 
halusin antaa teille, yhteisönä.”  

”Yksinänne te olette säälittäviä ja heikkoja, yhteisönä te olette vahva ja toisia tukeva, siksi teitä 
kohtaan on hyökätty. Pyydän, valitkaa tänään, mitä te haluatte. Päättäkää, kuinka te haluatte elää 
ja mikä on tarpeellista sen tukemiseksi. Minun armoni on kanssanne tukemassa oikeaa asiaa, 
pyydän, valitkaa viisaasti. Ja muistakaa, jokainen teistä on lahja muille. Minä olen tuonut teidät 
yhteen lahjojenne vuoksi ja sen vuoksi, kuinka te tuette toinen toisianne ja kuinka ihmeellisiä te 
olette toinen toisillenne. Vaalikaa näitä lahjoja, Minä olen työskennellyt pitkään ja lujasti jokaisen 
teistä elämissä, valmistellakseni teitä yhteisöelämään.” 

”Kieltäkää itsenne, nostakaa ristinne ilman nurinoita ja seuratkaa Minua. Tehkää tämä perheenä, 
yhteisönä, joka välittää toinen toisesta ja on yhdistynyt tuomaan pelastusta maailmaan. Ja 
tietäkää, että teidät on otettu maalitauluksi, että teidät tuhottaisiin. On teidän tehtävänne nähdä 
eteenpäin selvästi ja toimia sen mukaisesti. Kääntäkää silmänne pois itsestänne ja tehkää Minun 
töitäni, ruokkikaa Minun lampaitani, huolehtikaa Jumalan perheen jäsenistä, keskittykäämme 
yhdessä sieluihin, jotka pitää pelastaa.”  

”Tulkaa nyt, käsi kädessä, kukistakaamme pikkumaiset erimielisyydet, joita Saatana hyödyntää, 
tuhotakseen sopusoinnun, veljellisen rakkauden ja yhteisymmärryksen ja tuokaamme pelastusta 
kuolevalle maailmalle. Minä lasken teidän varaanne, rakkaat, että te kukistatte itsenne ja 
rakennatte toinen toisianne. Minä lasken teidän varaanne ja Minä uskon teihin.” 

 

 

785. Jeesus sanoo…  

Älkää antako periksi, Minun uupuneet Morsiameni… Minä olen tulossa hyvin pian! 

 
ÄLKÄÄ ANTAKO PERIKSI, MINUN UUPUNEET MORSIAMENI… MINÄ OLEN TULOSSA HYVIN PIAN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 8. Kesäkuuta, 2020. 

Clare aloitti… Kiitos teille teidän rukouksistanne, Sydänasukkaat. Minä tiedän, että monet teistä 
ovat rukoilleet meidän puolestamme ja sillä on todella ollut hyvä vaikutus. Herra vieraili lopen 
uupuneen palvelijansa luona tänään. Hän huomasi sen, minkä tunsin olevan kuin… luusäkin… ja 
Hän nosti minut ylös uuteen toivoon. Katsokaahan, yhteisön vakiinnuttamisen toiminnoissa minä 
luulen vanhenneeni 20 vuotta. Mutta nyt meillä on vakaa perusjoukko ihmisiä, jotka ovat todella 
ylipäteviä selviytymään kaikesta siitä, mitä pitää saattaa loppuun täällä fyysisessä ulottuvuudessa 
ja he ovat hyviä rukoussotureita.   
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Ja sen suhteen minä voin huokaista syvään ja antaa asian olla. Minä olen tehnyt niin, todella, 
mutta tosiasia on, että olen hyvin väsynyt ja minulla ei ole mitään jäljellä musiikkia varten. On 
melkein kuin sitä ei koskaan olisi ollut olemassakaan elämässäni. Ei vain ole ollenkaan 
inspiraatiota. Kuitenkin minä tiedän, että Hän on tuonut minut tähän pisteeseen, vapauttaakseen 
minut juuri sitä asiaa varten. Te olette luultavasti huomanneet, että minun ääneni kuulostaa 
kuivalta ja käheältä… 8500 jalan (=n. 2500 metrin) korkeudessa on hyvin kuivaa.  

No niin, minun täytyy sulkea suuni ja lakata keksimästä tekosyitä. Tänään Hän kosketti minua ja 
olen niin hyvin kiitollinen. Minulle on annettu laulu kosketinsoittimelle eräänä päivänä ja sitten 
äänitin sen huilun kanssa ja Jeesus otti ohjat ja soitti huilua niin kauniisti, niin paljon yli minun 
taitotasoni, että minä olin ällikällä lyöty lopussa.   

No niin, Sydänasukkaan rukouksen aikana tänään, Hän soitti sen laulun. Ja pystyin näkemään 
Hänet selvästi Puutarhassa. Laulun nimi on ”Heart Crying Out” (=”Sydän Itkee Avuksi”) ja se kertoo 
siitä, kun Jeesus on Puutarhassa, kaivaten Hänen Morsiantaan ja itkien avuksi. Pystyin näkemään 
Hänet niin selvästi puutarhassa, soittaen Hänen Sydämestään, kutsuen Hänen lopen uupunutta 
Morsiantaan ja sitten näin itseni tulemassa Hänen luokseen, pukeutuneena ihanaan, taivaalliseen 
hääpukuun, päässäni oli kruunu, joka oli tehty vaaleanpunaisista ruusuista. Ja kun lähestyin Häntä, 
Hän asetti toisen kruunun päähäni, mikä aina tarkoittaa, että suuri koettelemus on tulossa. Ei 
mitään, mitä todella odottaisi innolla, mutta aina on suuria koettelemuksia.   

No niin, en todella halunnut nähdä sitä. Siinä vaiheessa Hän otti minun käteni ja kävelytti minut 
tämän ihanan puutarhan läpi, huvimajaan, missä oli kaksi penkkiä vastakkain. Hän istui minua 
vastapäätä ja nojautui eteenpäin. Hänen kyynärpäänsä olivat Hänen polvillaan, tuijottaen syvälle 
minun silmiini. Hän sanoi…  

( Jeesus ) ”Minun Morsiameni, Minun Rakkaani, älä anna periksi Minusta nyt, Minä olen tulossa 
hyvin pian sinua varten.”  

( Clare ) Oi, Jeesus, olen niin kuiva ja niin juuttunut ruuan kiusauksiin ja en tiedä minkä puoleen 
kääntyä, minne mennä apua saadakseni, enää. Näen itseni toivottomana. Minulla ei ole mitään 
halua musiikkiin, se on niin työlästä ja jokainen on niin paljon parempi siinä. Minä aherran ja mitä 
varten… laulua, jonka tekemiseen menee kuukausi tai vuosi? Olen väsynyt, Herra. Haluan nousta 
ylös ja jatkaa, mutta laulu sydämestäni on mennyt. Minua hävettää, kuinka olen käyttäytynyt ja 
kuinka itsekäs olen ollut.  

( Jeesus ) ”Sinun äänesi on niin tärkeä Minulle, eikö se ole tarpeeksi?”  

( Clare ) Sitten seuraavassa hetkessä, John Michael Talbotin laulu soi… ”Riemuitse korkeasti 
suosittu tytär, Herra on sinun kanssasi, pukeutuneena morsiameksi naisten joukkoon, sillä sinä 
tulet olemaan Jeesuksen äiti. Pyhä Henki, sinulle annettu, sinä tulet raskaaksi ja tuot maailmaan 
pelastuksen hedelmän.” Ja kun se oli soimassa, ajattelin Siunattua Äitiä ja ajattelin myös meitä 
kaavuissamme, että me olemme myös Morsiamia, jotka tuomme hedelmää Pyhän Hengen töistä 
sisällämme. Jeesus vastasi minun ajatuksiini…  

( Jeesus ) ”Maria tulee auttamaan, pyydän, sinnittele hänen esirukouksessaan, Minun Rakkaani.”  

( Clare ) Ja seuraava laulu, joka soi, oli… ”Swift Away” (=”Sukkelasti Poiskiitänyt”), mikä oli yksi 
minun Taivaaseennosto luluistani.  

( Jeesus ) ”Kyllä, kyllä, sukkelaan Minä tulen ottamaan sinut pois, hyvin sukkelaan…  et tule edes 
saamaan henkeä, ennen kuin purjehdit läpi universumin Minun kanssani.”  

( Clare ) Sitten Hän muutti jälleen puheenaihetta.  
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( Jeesus ) ”Sinun äänesi on tärkeä Minulle. Niin tärkeä Minulle. Minä loin sinut tätä varten.”  

( Clare ) Mutta Herra, aikaa on niin vähän, mitä voin tehdä? Minulta vie vuosia tehdä laulu. Hän oli 
hiljainen. Sitten kuulin… 

( Jeesus ) ”Minä olen tässä vielä, kuunnellen sinun ajastuksiasi. Kuka nyt on välttelemässä ja 
valittamassa?”  

( Clare ) Joku oli vetänyt kortin asioiden välttelemisestä ja valittamisesta, niiden vaikeammiksi 
tekemisestä ja minä toruin heitä siitä ja nyt Herra toruu minua. Sitten seuraava laulu soi taka-
alalla… ”Immanuel, our God is with usl” (=Immanuel, Jumalamme on meidän keskellämme, ja jos 
Jumalamme on meidän keskellämme, kuka voi olla meitä vastaan, Jumalamme on meidän 
keskellämme, Immanuel”) – Ja lisää sanoja… ”sillä kaikki, jotka kompastelevat pimeässä, katsokaa, 
valo on tullut… jos Jumala on kanssamme, kuka voi olla meitä vastaan. Katso nyt valtakuntaa, 
katso nyt valtakuntaa, NÄE UUSIN SILMIN.”   

( Jeesus ) ”Näe uusin silmin, asiat eivät nyt ole niin, kuin ne olivat. Ennen kuin toin sinut Taokseen, 
sinulla oli lampaasi ja hevosesi ja sinä elit suloista rukouksen elämää, tietäen koko ajan, että Minä 
olin valmistelemassa sinua jotakin muuta varten. Enkö Minä ole täyttänyt sen vision, jonka Minä 
annoin sinulle, sieluista, jotka rukoilevat metsässä? Enkö Minä ole ollut uskollinen sinulle, Clare?”  

( Clare ) Oi Herra! Anna minulle anteeksi, todella Sinä olet!  

( Jeesus ) ”OK, sitten Minä olen valmistellut puitteet sinulle. Minä olen tuonut sinulle hienoimpia 
ihmisiä auttamaan tässä työssä ja menestymään sinun jälkeesi. He ovat todellisia, vilpittömiä, 
rehellisiä, eivätkä halua mitään muuta, kuin mitä Minä haluan. Ja Minä haluan heidät tänne, 
uskollisina tähän työhön. Minä olen ottanut taakat pois selästäsi, Clare, nyt olet vapaa luomaan 
musiikkia.”  

( Clare ) On surullista sanoa, mutta minulla ei ole ollenkaan inspiraatiota, ei mitään halua. Pyydän, 
ennallista minut. Pyydän, tuo minut takaisin musiikkiin, ehkä jopa paljon vahvempana kuin, mitä 
olin aikaisemmin?  

( Jeesus ) ”Tämän vuoksi Minä haluan, että menet Minun Äitini luo, hän tietää, mitä sinä tarvitset, 
hän tietää, mitä tehdä. Tukeudu häneen ja ole armojen varassa, mitä Minä olen luottanut hänelle, 
tuodakseen sinut kutsumukseesi. Minä olen tosissani tässä, Rakkaani, Maria tulee auttamaan 
sinua, sinun tarvitsee vain pyytää. Kyllä, Ruusukkorukous on hyvä rukous, mutta sinä voit myös 
puhua hänelle, hän rakastaa kuulla ääntäsi, useammalla kuin yhdellä tavalla.”  

”Clare, sinä olet mitä epätodennäköisin henkilö menestymään siinä, mitä Minä olen antanut 
sinulle tehtäväksi, tässä maailmassa, mutta Minulla on uutisia sinulle, Minä en tarvitse sinun 
taitoasi tai kykyäsi, Minä tarvitsen tulla ylistetyksi kauttasi, sinun yksinkertaisella laahustavalla 
periksiantamattomuudellasi. Valintoja aikasi kanssa, hyviä valintoja. Sinä tiedät järjestyksen, missä 
Minä haluan sinun työskentelevän, rukous, viestit, musiikki, se on niin yksinkertaista.”  

( Clare ) Mieleni ajelehti vainoamiseen ja alueella oleviin vihollisiin.   

( Jeesus ) ”Älä huolehdi heistä, Minä olen jo huolehtinut heistä, se mitä Minä olen suunnitellut, 
tulee lopettamaan heidän vainonsa.”  

( Clare ) Kuinka se voi olla niin, Herra? Etkö Sinä halua, että meitä vainotaan, niin että me 
muistutamme Sinua? 

( Jeesus ) ”Minä en halua sinun huolehtivan asioista, jotka Minä olen jo huolehtinut. Minä haluan 
sinun kirjoittavan ja soittavan ja laulavan musiikkia. Piste. Voitko tehdä tämän Minua varten?”  
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( Clare ) Voimalla, jota minulla ei ole, mutta armoilla, joita Sinun Äidillesi on luotettu, olen varma 
että niiden avulla minä voin tehdä mitä tahansa. Minä vain tarvitsen sydämeni takaisin. Minä 
tarvitsen uuden sydämen, Jeesus. Matka on ollut hyvin pitkä tähän paikkaan ja minä olen niin 
kulunut.  

( Jeesus ) ”Luonnollisessa se on mahdollisuuksien ulkopuolella. Mutta yliluonnollisessa se on 
loppuun saatettu. Sinun täytyy päästä yliluonnolliseen ulottuvuuteen, että ”kaikki on mahdollista 
Jumalan kanssa”. Sinun täytyy olla vakuuttunut, että Minä voin nostaa kuivat luut, laittaa niihin 
lihan ja uuden sydämen niihin. Minä haluan sinun tietävän, että sinä olet Minun tuhansien 
palvelijoitteni joukossa, jotka ovat erittäin väsyneitä ja kuluneita.”  

”Te kaikki olette käyneet läpi taisteluita helvetin kanssa. Kaikilla teillä on ollut raskaita sydämen, 
sielun ja inspiraation menetyksiä. Kaikilla teistä. Mutta Minä olen tässä kertomassa teille ja kaikille, 
jotka välittävät kuunnella, että olen aikeissa tehdä uuden asian teidän elämissänne. Minä olen 
aikeissa nuorentaa teitä tavoilla, joita teette koskaan kuvitelleet. Ei maailman tavoilla, vaan Minun 
tavoillani.”  

( Clare ) Herra, pyydätkö Sinä menemään Sinun Äitisi luokse? Mutta evankeliset, jotka kuuntelevat, 
eivät ole vieläkään hyväksyneet Marian roolia, kuten Sinä sen asetit Pyhissä Kirjoituksissa! He ovat 
täysin sokeita Sinun hänelle antamien toimeksiantojen todellisuudesta, vaikka ne ovat selvästi 
Pyhissä Kirjoituksissa. Sen perusteella, kuinka Sinä voit saada heidät menestymään, jos he 
kieltäytyvät turvaamasta hänen esirukoukseensa?  

( Jeesus ) ”Minulla on tapani, pikkuinen. Älä ole huolissasi heistä, jotka pelkäävät nähdä, etteivät 
menetä kovalla työllä hankittua asemaansa kristityssä yhteisössä. He voivat jatkaa tukeutumista 
laakeriseppeleisiinsä ja suojelemaan hyviä nimiään, mutta sinä, tee vain yksi asia, lähesty Mariaa ja 
anna hänen esirukouksensa tuoda sinulle uutta elämää.”  

( Clare ) Herra, anna anteeksi minun epäuskoni.  

( Jeesus ) ”On hyvin ruma ja loukkaava asia sinun omata sellainen, kun tunnet Minut niin hyvin, 
mutta Minä annan sinulle anteeksi. Ymmärrätkö? Paholainen on vakaan totuuden 
vääristelemisellä kääntänyt Minun nimelläni kutsutut ihmiset Minun TÄYTTÄ varustamaistani 
vastaan, mikä Minulla oli mielessä heitä varten. Hän on kääntänyt heidät Herran Ehtoollista 
vastaan, vaikka Minä sanoin sen seitsemän kertaa. ”Tämä on Minun Ruumiini, Tämä on Minun 
Vereni”.”  

”Ja hän on tullut eläinhahmoisten ja vainajahenkien kanssa jäljitellen, imitoiden pyhimyksiä, 
Minun Pyhää Äitiäni ja jopa Suuren Pilven esirukoilemista. Tämän tekemällä hän on riistänyt 
Minun Nimelläni kutsutuilta ihmisiltä 50% voimasta, joka heillä olisi voinut olla tässä maailmassa, 
voiman voittaa itsensä ja vihollinen. Nämä nykyiset kristityt ovat todellakin vahvoja Minun Sanani 
julistamisessa ja elämisessä, mutta he menettävät Morsius Kammion ja ohjeet Morsiamen Äidiltä.”  

”Mutta Minä aion muuttaa tämän. Sinä tulet näkemään Minun Käteni liikkeen ja nämä valheet 
tulevat murenemalla alas niiden elämissä, jotka pitävät totuutta parempana kuin nimensä ja 
palvelutoimensa asemaa yhteisössä. Mutta sinä, pikkuinen, pidä sydämesi ja mielesi Minulle 
lauletuissa ylistyksissä ja jatka vetoamista Minun Äitiini, sekä tämän kansakunnan että Meidän 
musiikkimme puolesta.”  

”Pyydän, usko Minuun, Clare. Pyydän, usko. Me olemme päässeet niin pitkälle, katso ympärillesi. 
Katso yhteisön ihmettä, minkä Minä olen kutsunut sinun ja Ezekielin ympärille. Katsohan, Minä 
olen tehnyt oman osani, Minä olen ollut uskollinen, nyt on sinun vuorosi.”  
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”Ja ne teistä, Minun lopen uupuneeni, jotka kamppailette päivästä päivään, Minä sanon teille, 
älkää antako periksi. Harkitkaa sitä, mitä Minä olen sanonut Äiti Clarelle, harkitkaa hänen 
heikkouksiaan, harkitkaa, että Minä olen ollut uskollinen hänelle ja saanut tapahtumaan rukous 
yhteisön erämaahan, jonka Minä lupasin hänelle yli 22 vuotta sitten.”  

”Minä ojennan teille kutsun. Minun Äidilleni on annettu monia, monia armoja jaettaviksi Minun 
ihmisilleni, koska hän oli niin kovin uskollinen maapallolla, ja tarjosi rakkaimman asian elämässään, 
teidän puolestanne. Hänelle on annettu monia yliluonnollisia lahjoja, joita hän käyttää suurella 
viisaudella ja harkintakyvyllä. Teidän tarvitsee vain tutkia Kaanaan häitä, nähdäksenne hänen 
vaikutusvaltansa Taivaassa.”  

”Katsokaa uudelleen Äiti Claren opetuksia Mariasta, niitä on seitsemän… Menkää ja opiskelkaa 
Pyhiä Kirjoituksia, joita hänelle annettiin, todistamaan, että Minun Äitini on hyvyyden voima 
elämissänne ja tässä maailmassa, jopa nyt. Minun Marialle antamien armojen, Minun hänelle 
nimittämien enkeleiden vuoksi, joita hän käyttää toteuttaakseen Minun tahtoani maailmassa. 
Älkää jatkako itsepäisessä epäuskossanne, pikemminkin etsikää totuutta.”  

”Minä rakastan teitä, Minä olen teidän kanssanne, Minun lopen uupuneeni, te kaikki olette tulleet 
niin pitkälle ja tehneet niin paljon hyvää, nouskaa ylös sitten ja valmistautukaa Minun Henkeni 
liikkeeseen tällä Maapallolla. Nouskaa ja kulkekaa totuudessa, älkää pitäkö ihmisten 
tietämättömyyttä parempana, heille on sukupolvien ajan opetettu virhettä. Teidän tarvitsee vain 
lähestyä Minun Äitiäni ja pyytää hänen todisteitaan siitä, että hän on Minun nimittämäni 
esirukoilija.”  

( Jackie ) Tässä toinen Ilmestys Jeesukselta koskien Hänen Äitiään Mariaa.   

16. Vuoren huipulla, missä Mestari on löydettävissä, on myös Maria, Yleismaailmallinen Äiti. Hän, 
joka tehtiin naiseksi Toisella Aikakaudella, niin että hän pystyisi suorittamaan Jumalallisen Sanan 
inkarnaation ennusmerkin.  

17. Ihminen on tarkastellut ja tuominnut Marian ja tavan, jolla Jeesus tuli maailmaan ja nuo 
tuomitsemiset ovat repineet Äidillisen Hengen puhtauden vaatekappaleet. Äidillinen Henki 
vuodatti verensä maailman päälle. 

18. Minä olen tullut tänä aikana vetämään syrjään tuntemattoman esiripun, poistamaan ei-
uskovan epäilyn ja antamaan hänelle hengellisten opetusten tietoa.  

19. Minun totuudestani, joka on kuin tie, ihmiset ovat tehneet monia sivuteitä, joille he 
suurimman osan aikaa eksyvät. Ja sillä aikaa, kun jotkut etsivät Taivaallisen Äidin esirukousta ja 
toiset jättävät Hänet huomiotta, hänen rakkauden ja hellyyden peittonsa sulkee sisäänsä kaikki 
ikuisesti.  

20. Aikojen alusta alkaen, Minä olen paljastanut Hengellisen Äidin olemassaolon, josta profeetat 
puhuivat ennen kuin hän tuli maailmaan.  

21. Maria lähetettiin manifestoimaan hyvettään, esimerkkiään ja täydellistä jumalallisuuttaan. Hän 
ei ollut vain yksi nainen lisää ihmiskunnassa. Hän oli huomiota herättävä nainen, ja maailma näki 
hänen elämänsä, tiesi hänen tapansa ajatella ja tuntea ja tiesi hänen puhtautensa ja ruumiinsa ja 
henkensä sulouden.   

22. Hän on yksinkertaisuuden, nöyryyden, itsensä kieltäytymisen ja rakkauden esimerkki ja 
huolimatta seikasta, että hänen elämänsä on ollut tunnettu sinä aikana ja seuraavien sukupolvien 
aikana, on ollut monia, jotka eivät tunne häntä hyveestään ja neitsyydestään. He eivät voi selittää 
seikkaa, että hän oli neitsyt ja äiti, koska ihminen on epäuskoinen luonteeltaan, eikä ole kyennyt 
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tuomitsemaan Jumalallisia töitä valmistellulla hengellä. Jos he opiskelisivat Pyhiä Kirjoituksia ja 
analysoisivat Marian inkarnaatiota ja hänen esivanhempiensa elämiä, he tulisivat tuntemaan, kuka 
Hän on.   

23. Kaikkein hellin Jumalan rakkaus Hänen luotujaan kohtaan, sillä ei ole mitään muotoa, kuitenkin 
Toisella Ajanjaksolla, se otti naisen muodon, Mariassa, Jeesuksen Äidissä.  

24. Ymmärtäkää, että Maria on aina ollut olemassa, sillä hänen olemuksensa, hänen rakkautensa 
ja hänen hellyytensä ovat aina olleet Jumalallisuudessa.  

25. Kuinka monia teorioita ja hämmennyksiä ihmiset ovat väärentäneet Mariasta, hänen 
äitiydestään, hänen raskaaksi tulostaan ja hänen puhtaudestaan. Kuinka he ovat pilkanneet 
Jumalaa!  

26. Sinä päivänä, jolloin he ymmärtävät totuuden puhtaudesta, he tulevat sanomaan: ”Parempi 
olisi ollut, jos ei koskaan olisi syntynyt.” Tulikyyneleet polttavat heidän henkiään ja sitten Maria 
tulee peittämään heidät armollaan, Jumalallinen Äiti tulee suojelemaan heitä peitteellään ja Isä 
tulee antamaan heille anteeksi, sanoen heille loppumattomalla rakkaudella: Olkaa valppaita ja 
rukoilkaa, koska Minä annan teille anteeksi ja teissä Minä annan anteeksi ja siunaan koko 
maailman.  

( Jackie ) Tämä on ote 3.Testamentista, kappaleesta 20. Linkki koko Kappaleeseen on videon alla. 

 

 

786. Jeesus sanoo… Minä olen antanut teille vapaan Tahdon…  

Te valitsette, seuraatteko Minun Neuvoani vai ette 

 
MINÄ OLEN ANTANUT TEILLE VAPAAN TAHDON… TE VALITSETTE SEURAATTEKO MINUN 
NEUVOANI VAI ETTE  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 16. Kesäkuuta, 2020.  

Jeesus aloitti… ”Minun kallisarvoiset ihmiseni, monet teistä elävät itselleen ja elätte myös 
synnissä. Kuinka Minä rakastan teitä ja rukoilen, että teidän ei tarvitsisi käydä läpi Suurta 
Koettelemusten Aikaa. Viimeinen asia, jonka Minä tässä maailmassa haluan tehdä, on jättää teidät 
tänne kaikkein pelottavimpiin ja kiduttavimpiin aikoihin, mitä tällä Maapallolla on koskaan ollut 
olemassa.”  

”Mutta Minä olen antanut teille vapaan tahdon ja on teidän asianne päättää suositun moraalin ja 
Minun moraalini välillä, mikä ei salli haureutta (seksiä ilman avioliittoa) tai uskottomuutta 
(aviopuolisonne pettämistä).”  

”Jos te teette näitä asioita ja ette lopeta, jos te ette puhdista elämäänne ja aloita antamaan muille, 
köyhille, puutteellisille ruokkien ja vaatettaen heitä, jos te ette muuta elämäntapaanne, teidät 
tullaan jättämään jälkeen.”  

”Pyydän, etsikää Minun tahtoani rukouspaikassanne illalla. Minä kohtaan teidät siellä ja annan 
teille anteeksi, kuin myös neuvon teitä, mitä teidän pitäisi muuttaa. Minun ääneni on tyyni ja 
hiljainen, ei niin kuin raikuvat maailman äänet. Se on kuin hellä tuulen henkäys, joka nousee teissä 
ylös, uuden oikean ja väärän tunnon kanssa, kuin myös uuden tärkeysjärjestyksen tunnon kanssa. 
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Minä tulen johdattamaan teitä omantuntonne kautta, jos te olette hiljaa ja kiinnitätte huomiota, 
kuunnellen hyvin huolellisesti.”  

”Minä tulen myös antamaan teille armoja, joita te tarvitsette, muuttaaksenne elämäntapaanne. 
Jos te tottelette, te tunnette itsenne puhtaiksi ja olevanne rauhassa. Jos ette, on jatkuva myllerrys 
sydämessänne, ja pelot jäljelle jättämisestä.”  

”Ei ole liian myöhäistä muuttua. Tehkää töitä, joita Minä tein. Rukoilkaa sairaiden puolesta, 
nuhdelkaa niitä, jotka ovat syvällä synnissä. Jakakaa Minun rakkauttani niiden kanssa, jotka ovat 
rakkauden ja ymmärryksen nälkäisiä, osoittakaa myötätuntoa ja armoa. Jakakaa ruokanne ja 
vaatteenne. Antakaa lähetystyöhön, sydämestänne, tietäen, että joku maailmassa on lohdutettu, 
koska te jaoitte siitä, mitä teillä oli.”  

”Minä pyydän näitä asioita teiltä, teidän omaksi parhaaksenne. Te tunnette Minun tahtoni, nyt on 
aika tehdä muutoksia ja jättää synnin elämä taaksenne.”  

”Te ette ole yksin, Minun Rakkaat; Minä tulen auttamaan teitä. Minä tiedän kaiken teidän 
tarpeistanne tulla pidellyksi ja rakastetuksi. Minä tiedän teidän tarpeenne elämän kumppanista, 
isästä lapsillenne, äidistä niille, jotka ovat menettäneet vaimonsa. minä tiedän teidän syvän 
surunne elää päivästä päivään, kaipuun saada todellinen aviomies tai vaimo.”  

”Mutta Minun täytyy kertoa teille, Minä en voi antaa teille näitä asioita, ennen kuin te hylkäätte 
synnin elämän ja käännytte Minun puoleeni ja Minun käskyihini elämiänne varten, täysin.”  

”Sillä aikaa, Minä tulen olemaan puolisonne, ystävänne, auttajanne. Minulla on niin monia tapoja 
varustaa yksin elävää vanhempaa, heidän kantamansa erityisen taakan vuoksi, joka heillä on, kun 
elävät yksin lasten kanssa. Pyydän, kääntykää Minun puoleeni koko sydämestänne ja tietäkää, että 
Minä olen teidän kanssanne ja tulen varustamaan teidät.”  

”Aika kuluu nopeasti, eikä ole takeita elämästä teille huomenna. Minun sydämeni kaipaa teidän 
palaavan Minun luokseni ja sallivan Minun järjestää elämänne uudelleen ilman syntiä. Minä olen 
aina vierellänne, Rakkaani, Minuun koskee teidän puolestanne, Minä rukoilen teidän puolestanne, 
Minä itken teidän puolestanne, Minä lähetän Minun enkelini huolehtimaan teistä. Ei hetkeäkään 
kulu, ettenkö Minä huolehtisi teistä erityislaatuisilla tavoilla.” 

”Tunnistakaa Minun johdatukseni elämässänne, opiskelkaa Minun lupauksiani teille Pyhissä 
Kirjoituksissa, ja kyllä käyttäkää Raamatun Lupaukset-kirjaa (tai Raamattua) Minun Pyhä Henkeni 
tulee avaamaan sen siltä sivulta, mikä teidän tarvitsee lukea. Sitten asettakaa luottamuksenne 
Minuun ja menkää eteenpäin.”  

”Pitäkää tiukasti kiinni Minun Lupauksistani, julistakaa niitä ja kun vihollisen valheet hyökkäävät 
mieleenne, siteeratkaa heille Minun lupauksiani ja he tulevat pakenemaan. Olkaa lujia ja 
vakuuttuneita. Minun enkelini tulevat kunnioittamaan sitä, kun käytätte Minun Nimeäni.”  

”Teitä ympäröi Suuri Todistajien Pilvi, jotka eivät vain kannusta teitä, vaan rukoilevat puolestanne 
hyvin intohimoisesti, niin että te tulette saamaan riemuvoiton vihollisistanne, jopa lihastanne, joka 
on vihollisista suurin.”  

”Ja yksi asia vielä, Minun rakkaat, ottakaa Minut vastaan joka päivä ehtoollisessa, kuten teille on 
opetettu tällä kanavalla. Minä siunaan teidät nyt ja välitän selkärangan ja rohkeuden tehdä 
muutoksia elämissänne ja tulla syvempään suhteeseen Minun kanssani.” 
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787. Jeesus sanoo…  

Oletatteko tulevanne otetuiksi Taivaaseennostossa tällä Asenteella? 

 
OLETATTEKO TULEVANNE OTETUIKSI TAIVAASEENNOSTOSSA TÄLLÄ ASENTEELLA  

Jeesuksen sanoja Veli Ezekielin kautta, 20. Kesäkuuta, 2020.  

( Jeesus Ezekielille ) ”Ihmisen Poika, kirjoita ylös nämä sanat… Kuinka Kauan, kuinka kauan te 
tulette murskaamaan köyhiä porteissanne? Te kysytte… ”Mitkä köyhät? Mitkä Portit?” Te näette 
ne selvästi, joka ikinen sunnuntai. Te välttelette heitä kaikin keinoin. Nämä ovat Minun pikkuisiani, 
joita te niin huolettomasti ohjaatte perimmäisille istuimille, kun te kokoonnutte. He ovat ”Ei-
Kauniita”. Ne teistä, jotka sanovat… ”Nopeasti nyt! Nopeasti nyt!” Te ja teidän puolisonne, 
ärsyyntyneinä kumarrutte toistenne puoleen, sanoen… ”Voi ei! He jälleen!”  

”Sillä aikaa, te paimenet käännätte päänne alas, kuin ette näkisi heitä, samalla lukien ja uudelleen 
lukien huolellisesti kokoonpantujen viestienne huomioita; korruptoiden Minun Pyhien Kirjoitusteni 
totuutta, varakkaiden suosimiseksi. Ettekö te ole toistuvasti lukeneet Minun varoituksiani teille?”  

”Paasto, jonka Minä vaadin, on lesken ja orvon ruokkimiseksi, toivottamaan muukalainen 
joukkoonne ja olemaan kääntämättä selkäänne omillenne. Kyllä, omillenne, omille sukulaisillenne 
Minussa, vähäisimmille näistä Elävistä Kivistä, joiden oli määrä rakentaa Minun Ruumistani 
rakennuksena.”  

”Älkää keksikö itsellenne tekosyitä, sanoen… ”Me olemme täällä ylistämässä ja opetettavina, ei 
odottamassa niitä, joilla olisi pitänyt olla tervettä järkeä huolehtia itsestään!”  

”Ja niin kuin se ei olisi tarpeeksi, palveluksen jälkeen te livahdatte nopeasti väkijoukon läpi 
huomaamatta, matkalla puhtaalle ja vasta vahatulle autollenne.”  

”Te tarkoituksellisesti välttelette näitä ”ryysyisiä”, jotka ovat niin yksinkertaisia ja selkeitä. Kuinka 
monet kaipaavat tulla kutsutuiksi muodollisille lounaillenne?”  

”Te näette heidän kävelevän, nyt päivän kiihkeydessä, laskien kolikoitaan, nähdäkseen, onko heillä 
tarpeeksi maksaakseen bussitaksan. Ja kuitenkin te kiihdytätte heidän ohitseen puistokadulla, 
ollen hyvin huolellisia, etteivät silmänne kohtaa.”  

”Odotatteko tulevanne pyyhkäistyiksi Taivaisiin, kun Minä saavun? Minä kerron teille vakavasti, te 
ette tule maistamaan Minun juhla-ateriaani, eikä teitä tulla tavoittamaan ylhäältä pilvistä. 
Pikemminkin, te tulette seisomaan silkassa epäuskossa, kun te katsotte niiden vähäisimpien 
nousevan ylös, ollakseen Minun kanssani ikuisesti.”  

”Kuinka moni teistä tulee kutsumaan Minua, niin pelokkaina, mitä teidän 
tulevaisuudennäkymänne ovat? Kyllä, sellaista kärsimystä ei koskaan ole nähty, eikä koskaan tulla 
näkemään enää Maapallolla. Tuskaa tuskan päälle tullaan lisäämään teille, sillä te olette syrjineet 
Köyhiä porteillanne.” 

( Clare ) Isä, kukaan meistä ei voi tehdä tätä ilman Sinun armoasi. Pyydän, tällä hetkellä, välitä 
vakaumus sydämiimme niistä kerroista, jolloin olemme harhautuneet ja eläneet itsekkäästi 
itseämme varten, välttäen toisten tarpeita, kun me olisimme voineet auttaa heitä. Pyydän Isä, 
anna meille anteeksi ne kerrat ja näytä meille nyt tänään ja tulevaisuudessa, kuinka me voimme 
rakastaa Sinua näiden köyhien kautta… Amen. 
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788. Jeesus kysyy… Ketä te palvelette?  

Olenko Minä Jumalanne vai ovatko vanhempanne teidän Jumalanne? 

 
OLENKO MINÄ JUMALANNE VAI TEIDÄN VANHEMPANNE… KETÄ TE PALVELETTE 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 25. Kesäkuuta, 2020.   

( Clare ) Minun Rakas Perheeni, Herra on laittanut jotakin minun sydämelleni teitä varten ja Hän 
alkoi puhumaan minulle tänään Herran Ehtoolliseni jälkeen. Minä aion vain mennä eteenpäin ja 
jakaa kanssanne, mitä Hänellä oli sanottavaa.  

Jeesus aloitti… ”Monet Minun Nimelläni kutsutut ihmiset elävät itselleen ja jopa vanhemmilleen. 
Minä olen kutsunut ja kutsunut ja kutsunut valittuja, mutta jotkut ovat niin syventyneet tähän 
nykyiseen elämään, että he kieltäytyvät vastaamasta Minun kutsuuni.”  

”Niin monet elävät vanhemmilleen. kyvykkäitä sieluja, joita Minä olen kutsunut vuosia, ovat sen 
sijaan kuulostelleet vanhempiensa äänelle ja yhteiskunnan vaatimuksille olla kunnioitettava. 
Kuinka kauan Minun täytyy kutsua, ennen kuin te hylkäätte itsenne ja tukeudutte Minuun?”  

”Pitääkö Minun odottaa elämienne loppuun asti? Se ei saata olla niin pitkän ajan päässä… mutta 
tämä on tyypillistä, miten Minua kohtelevat ne, jotka Minä olen kutsunut kulkemaan kanssani. He 
sanovat… ”Ensin Minun täytyy haudata minun isäni.” Mistä siinä on kyse? Isänne hyväksynnän 
saaminen ja perinnön?”  

”Minä olen kutsunut teidät hylkäämään kaiken. Te ette tule olemaan kykeneviä keksimään 
selitystä sillä perusteella, millaista elämää teidän vanhempanne halusivat teille. Ei, te tulette 
seisomaan tyhjin käsin Minun edessäni, koska te annoitte itsenne maailmalle ja kaikille sen 
kiusauksille. Te menitte naimisiin, saitte lapsia, vanhenitte ja kulttuurinne ajanvietteet puuduttivat 
teidät. Ja vasta, kun te olette vanhoja ja kuluneita, te haluatte tarjota itsenne Minulle?”  

”Missä te olitte, kun olitte nuoria ja vahvoja ja Minä laitoin sydämeenne seurata Minua? Te 
kuulitte Minut selvästi, mutta valitsitte mukavamman reitin, johon oli ripoteltu pettymyksiä ja 
epäonnistumisia, joita te ette ennakoineet. Jos te olisitte seuranneet Minua, kun Minä kutsuin, 
teidän elämänne olisi nyt eloisaa, merkityksellistä ja rauhanne olisi päättymätöntä.”  

”Minun lapseni, Minä osoitan teitä juuri nyt, niitä, jotka ovat haarukoivat aidalla. Teidän elämänne 
ei kuulu Minulle, vaan vanhemmillenne. He ovat tehneet hyvää työtä kasvattaessaan teidät, mutta 
ovat epäonnistuneet päästää irti ja antaa teidät Minulle. Tämän vuoksi te olette valinneet 
mukautua heidän toiveisiinsa ja käydä turvallista reittiä, seurata heidän esimerkkiään, mennä 
opistoon, mennä naimisiin ja kasvattaa perhe. Niille teistä, jotka olette kutsutut tekemään tämä, 
Minä siunaan teidän valintanne, koska se on tehty Minun tahdossani teidän elämillenne.”  

”Mutta ne teistä, joita Minä olen kutsunut kulkemaan pölyisiä ja vaikeita polkuja jättää tämä 
maailma ja palvella Minua yksinomaan. Teille Minä sanon, te olette moninkertaistamassa 
tuskanne, koska tämä maailma ei ole kestämässä enää paljon kauemmin ja mitä syvemmälle te 
liitytte siihen, sitä enemmän te tulette kärsimään ja olette pakotettuja tekemään ratkaisu 
maailman ja Jumalanne välillä. Lapset, ellette te rakenna Minun tahtoni peruskalliolle, teidän 
elämänne tulevat romahtamaan, ne eivät tule kestämään.”  

”Millaista hedelmää te haluatte kantaa? Rahan, turvallisuuden, sosiaalisen aseman hedelmää vai 
Jumalan Valtakuntaan voitettujen sielujen hedelmää, Helvetin leuoista pelastettujen? Teidän on 
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aika katsoa pitkä, pitkä katse valintoihinne, joita kohti te olette pyrkimässä ja projisoida ne 
tulevaisuuteen ja mikä niiden perimmäinen lopputulos on.”  

”Haluatteko te kaikki menestyksekkään elämän ansoitukset maailman silmissä? Vai haluatteko te 
hedelmää elämistä, jotka on lisätty Valtakuntaan ja Minun palvelemisestani? Haluatteko te Minun 
varustavan teidät vai haluatteko tehdä omalla tavallanne, luottaen omiin voimiinne ja lahjoihinne, 
niihin, joita teille on suotu, palvelemalla maailmaa ja tehden siitä mestarinne?”  

”Minä olen niin kovin vakavissani, Minun nuorukaiseni. Monia teistä on kutsuttu olemaan 
pyhimyksiä, mutta te olette erehtyneet vastuun tunteesta, laittamalla vanhempanne Minun 
edelleni. Tiedättekö te, että tämä on epäjumalanpalvontaa? Te valitsitte vanhempienne tahdon, 
ennemmin kuin Minun kutsumukseni ja Minun tahtoni teille tässä elämässä ja se tekee 
vanhemmistanne teidän Jumalianne.”  

”Kyllä, todella Minä torun teitä. Minä olen odottanut ja odottanut ja odottanut teidän kääntävän 
selkänne maailmalle, vastaamaan Minun kutsuuni ja monet teistä yhä potkiskelevat pölyä ja 
punnitsevat vaihtoehtojaan. Se, mitä Minä haluan teille, on että päätätte, otatte elämänne ohjat 
käsiinne ja seuraatte reittiä, jonka olette päättäneet. Jos se olen Minä, sitten tulkaa Minun 
luokseni ja me alamme työn. Jos se on maailma, lopettakaa leikittely Minun kanssani ja menkää 
täyttä vauhtia päätökseenne.”  

”Jos ette aivan voi tehdä päätöstä, kertokaa Minulle… ”Herra, olen halukas tulemaan tehdyksi 
halukkaaksi. Pyydän, auta minua.” Ja Minä tulen avuksenne ja teen työtä kanssanne.”  

( Clare ) Rakas Herra, pyydän, anna meille anteeksi meidän kaksimielisyytemme ja johdata meitä 
suurempaan läheisyyteen Sinun kanssasi, halukkuuteen kuulla Sinun ääntäsi ja totella Sinun 
tahtoasi meidän elämiämme varten, niin että meistä voi tulla kaikkea sitä, mitä meidät luotiin 
olemaan. Me pyydämme tätä Jeesuksen, meidän Herramme nimessä… Amen. 

 

 

789. TUHLAATTEKO VIELÄ AIKAA VAI ETSITTEKÖ MINUA…  

ONKO TALONNE JÄRJESTYKSESSÄ 

 
RHEMA-VIESTI 29.6.2020… Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, Ote Alkuperäisestä Viestistä 28. 
Maaliskuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ”Kuuntele Minua, rakas, sinnittele tämän elämän paineiden alla vielä vähän aikaa, 
älä uuvu loppuun hyvää tehdessäsi, niin kuin tänään aloit uupumaan. Minä sanoisin sinulle, sinä 
tulet saamaan sinun palkkiosi, mutta Minä tiedän, että sinä et tee tätä palkkion vuoksi. Sinä 
todellakin olet paimen, laittaen syrjään elämäsi päivästä toiseen lampaiden takia. Tätä Minä olen 
aina sinulle halunnut.” 

”On monia, jotka haluaisivat tällaisen suhteen Minun kanssani. Minä en sulje pois ketään, 
tehtäköön se selväksi. Minun käsivarteni ovat levällään kaikille, jotka etsivät Minua… kunnes he 
löytävät Minut. Minä en ole helppo saalis. Minun täytyy saada tietää, kuinka paljon Minua 
halutaan, Minun täytyy nähdä periksiantamaton morsian etsimässä Minua ylhäältä ja alhaalta. 
Sitten, minä tulen yllättämään hänet Minun läsnäolollani. Useimmat ihmiset antavat periksi aivan 
liian helposti, se on pääosa ongelmaa.”  
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”Useimmat ihmiset antavat periksi vihollisen valheille, ”sinä et ole sen arvoinen”. Mikään ei voisi 
olla kauempana totuudesta, ellet halua sanoa, ” Ellet ole halukas etsimään Minua, kunnes löydät 
Minut, et ole sen arvoinen.” Nyt, se olisi oikein.” 

 ”Toinen asia, puhtaus, on myös merkittävä. Asiassa on kaksi puolta: ensimmäinen on, että mitä 
enemmän ärsykkeitä keräätte maailmasta, sitä vähemmän herkempiä te olette Minun 
läsnäololleni, Minun silti pienelle äänelleni, Minun hienovaraiselle henkäykselleni ja syleilylleni.” 

 ”Toinen puoli on epäpuhtaus. Sydän tulee hyvin likaiseksi ja epäsopivaksi asutukseen, kun sitä 
ruokitaan maailman saastalla. Talon täytyy olla puhdas tai ainakin sitoutunut puhtauteen.”  

( Clare ) Vau, Herra. Meidän tarvitsi kuulla tämä! 

( Jeesus ) ”Minä tiedän. Voi, kuinka Minä rakastankaan joka ikistä, joka etsii Minua. Siksi Minä olen 
tässä selittämässä, että mihin suuntaan heidän täytyy kulkea. Sinä tiedät, mitkä asiat loukkaavat 
minua. Synti loukkaa Minua hyvin paljon. Synti pukeutumisessa, tai pukeutumisen puutteessa, 
synti väkivallassa, rikoksessa, vihassa, juoruilussa, selkään puukottamisessa, mustasukkaisuudessa, 
uskottomuuksissa. Saippua oopperat ovat malliesimerkki synnistä ja erittäin myrkyllisiä Minulle. 
Niin kuin ’nenä tuoreessa koiran ulosteessa’-myrkyllisiä. Minä tarkoitan hyvin, hyvin pahoja. Nämä 
asiat eivät loukkaa vain Minua vaan myös Taivaallista tuomioistuinta, enkeleitä ja pyhimyksiä. 
Kuitenkin teidän maailmassanne, ne ovat itse asiassa osa jokapäiväistä elämää.” 

”Jos Minun Morsiameni haluaa löytää Minut, hänen täytyy laittaa nämä asiat sivuun ja puhdistaa 
sydämensä ja mielensä kaikesta viihteestä, joka kuvailee syntiä. Tämä tarkoittaa musiikkia, 
pukeutumista, käytöstä, puhetta, murha mysteereitä, sotia, asioita, jotka kuvaavat syntiä missä 
tahansa muodossa. Minulla ei ole mitään ongelmaa elämäkertojen kanssa, jotka kuvaavat sielun 
kehitystä Minun luokseni tulossa, ja jotka eivät tee viihdettä synnistään, vaan yksinkertaisesti 
kuvaavat missä olivat. Säkenöivä viihde on se, joka pilaa hauraiden ja herkkien asioiden 
havaitsemisen, tylsyttäen aistit ja loukaten Minua suuresti.” 

”Ymmärtäkää, että Minun myös täytyy kestää se mitä te katsotte ja ajattelette. Minä myös olen 
siinä makuuhuoneessa katsomassa sanomatonta saastaa, Minä myös olen murhapaikalla kaiken 
sen kärsimyksen keskellä, Minä myös olen paikalla siinä juonessa, joka varastaa ja turmelee 
satojen hengen ja sen aiheuttivat ahneet miehet. Nämä asiat SATUTTAVAT Minua. Pyydän, 
Morsiameni, älkää katsoko näitä asioita elokuvissa ja TV:ssä, ne NIIN satuttavat Minua. Älkää 
kuunnelko musiikkia tai katsoko aikakausilehtiä, mainostauluja, kuvia, jotka kuvaavat kärsimystä ja 
syntiä.” 

( Clare ) Herra, muistan, kun Sinä hätkähdit, kun aioin käyttää joitakin kuvia ydinsota videoon.   

( Jeesus ) ”Voi Kyllä, kauhujen kauhu, Minä loin sen sielun, nähdäkseni hänen ruumiinsa tulessa, se 
häiritsee Minua syvästi. Muista, että Minä olin paikalla, kun se sielu sytytti kehonsa tuleen, Minä 
myös tunsin sen kärsimyksen, Minun täytyi työskennellä hänen sielunsa kanssa, määrittäen hänen 
määränpäänsä. Ei! Ei! Älkää vaivatko Minua sillä, mitä te katsotte, kuuntelette, ajattelette. Ei. Ei. 
Älkää laittako Minua käymään läpi sitä.” 

”Kuinka Minä voin syleillä Morsianta, kun hänen mielensä on täynnä tällaista saastaa? Näillä 
asioilla on puolikkaat elämät, kun ne viipyilevät ja viipyilevät ja viipyilevät. Uudelleen ja uudelleen 
minun täytyy katsoa näitä asioita, kun ne muistuvat uudelleen mieliinne.” 

”Ymmärrättekö, ’Siunattuja ovat puhtaat, sillä he saavat nähdä Jumalan?’ Ymmärrättekö miksi niin 
moni ei voi löytää Minua rukouksistaan? Kyllä, etsikää, kunnes löydätte Minut, mutta ensin 
siivotkaa talonne. Tulkaa Minun tyköni puhtaina, luokaa valtaistuin huone sydämeenne, sellainen, 
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jota ei ole tämän maailman saasta turmellut. Ja Minun täytyy sanoa, että ei yksin saasta, vaan 
maailmallisuus on Minusta loukkaavaa.” 

”Lihalliset kiinnostuksen kohteet ruuanlaitossa, ompelemisessa, sisustamisessa, ostamisessa, 
myymisessä, haluten tätä ja haluten sitä. Voi, ne idolit ovat inhottavia Minusta ja kun minä löydän 
sen kaltaista sotkua sydämestä, Minä haluan juosta toiseen suuntaan. Ja kun minä näen, että sielu 
pitää sitä parempana kuin Minun seuraani, niinpä Minun sydämeni romahtaa surullisuudesta. Voi, 
kuinka te voitte pitää näitä arvottomia idoleita parempana kuin Minua, kuinka te voitte?”  

”Minä en nyt puhu siitä, jos te olette allapäin, tai olette syvästi loukkaantuneita ja pettyneitä ja 
suuntaatte jäätelön ja elokuvan pariin. Vaikkakin valitkaa puhdas elokuva. Minä puhun tietoisen 
päätöksen tekemisestä luopua ajasta minun kanssani hyödyttömien asioiden vuoksi. Siksi minä 
petyn niin sinuun, kun sinä seuraat internetin jänönpolkuja. Mitä ajanhukkaa. Ja sinä olet 
parantanut paljon tapojasi, Rakkaani, ja et seuraa uutistarinota, jotka ruokkivat uteliaisuuttasi. 
Parantanut paljon.”  

”Nämä ovat tietoisia syntejä, joita et huomaa, ”Voi Herra, puhdista minut minun tietämättömistä 
synneistäni. ” Kun olet surffailusi surffaillut, sinä tunnet vakaasti, ”Sinä tiedät, Minä en olisi saanut 
haaskata aikaa.” Sinun sydämesi vajoaa hieman tietäen, että olet aiheuttanut Minulle 
pettymyksen. Ja sinä et ole vain haaskannut aikaa, olet myös täyttänyt pääsi tarpeettomilla 
huolilla, sitten sinä puhut niitä muille ja levität niitä ympäriinsä, niin, että et vain vaikuta itseesi 
vaan muihin myös, antaen heille huonon esimerkin. Näetkö, mitä Minä näen, nyt?”    

( Clare ) Kyllä Herra, jopa ensimmäistä kertaa, minä ymmärrän, miksi minä tunnen tietyllä tavoin, 
sen jälkeen kun olen tehnyt jotain, mikä ei ollut Sinun täydellisen tahtosi mukaista. 

( Jeesus ) ”No niin, Minun Morsiameni, Minä en sano tätä tuomitakseni teitä, ymmärrättekö sen? 
Minä vastaan rukouksiinne, tämä on se, mitä Minä vaadin teiltä, tämän takia teidän on niin 
vaikeaa nähdä ja kuulla minua. Työstäkää tätä ja minä siunaan teitä vierailuilla ja lohdutuksilla. 
Minä lupaan teille. No niin, siinä on tarpeeksi pureskeltavaa tänä iltana, Minun kyyhkyni. Kiitos, 
kun olet vastannut Minulle niin auliisti, kaikki rakkaat sinun kanavallasi ovat olleet Minun 
sydämelläni, ja nyt me voimme kaikki työskennellä yhdessä täyttääksemme unelmanne ja halunne 
olla Minun kanssani.”  

”Minä rakastan teitä kaikkia suuresti ja hellästi. Minä tulen hakemaan teitä. Valmistelkaa itsenne.” 

 

 

790. Jeesus selittää…  

Vaatimukset sille, että Rukouksiinne vastataan & Miksi Sielu palvelee Saatanaa 

 
VAATIMUKSET SILLE, ETTÄ RUKOUKSIINNE VASTATAAN & MIKSI SIELU PALVELEE SAATANAA  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 30. Kesäkuuta, 2020.  

( Clare ) Rakkaat Sydänasukkaat, olkoon Herran rauha teidän ja olkaa tulvillaan ymmärtämystä 
enemmän ja enemmän joka päivä, mikä tuo Hänelle onnellisuutta ja antaa teille iloa. Pyysin 
Häntä… ’Herra, mitä sanottavaa Sinulla on Sinun rakkaalle perheellesi?’ Ja Hän kysyi minulta… ”No 
niin, mitä sinulla on sydämelläsi?” Ja sanoin… ’Minusta on tuntunut siltä, että meidän tarvitsee 
tehdä opetus rukouksesta.’  
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Jeesus aloitti… ”Ei ole kyse niinkään paljon siitä, kuinka te rukoilette, Rakkaat, vaan pikemminkin 
siitä, että te olette sellaisessa asemassa, että teidän rukouksiinne vastataan myönteisesti. Kuten 
kuka tahansa hyvä Isä, Minä haluan vastata teidän rukouksiinne ja tuoda teille iloa. Mutta joskus 
te ette ole sellaisessa asemassa, että saisitte niitä tuloksia, joita etsitte Minulta. On niin monia 
esteitä, jotka estävät vastauksen rukouksiinne, kuin on tähtiä taivaalla. Kaikkein tärkeimmät asiat 
ovat oikein asennoitunut sydän, puhdas omatunto ja se, että olette Minun Tahtoni viitekehyksessä 
teidän elämäänne varten, ilman että teillä on kiusausta ylpeyteen ja turhamaisuuteen.”  

”Minä kaipaan vastata teidän rukouksiinne, mutta te ette aina ymmärrä seurauksia elämässänne, 
mitä on seurauksena pyytämänne antamisesta. Oletteko te Minun tahdossani? Pyydättekö te 
muiden puolesta? Ovatko he asemassa, että oppisivat siitä, mitä te etsitte heille? Tuleeko se 
hyödyttämään heitä vai aiheuttamaan tuskaa? Minä estän niin monia asioita, koska Minä tiedän, 
että lopputulos ei ole hyvä sille sielulle.”  

”Pyytäkää sopusoinnussa Minun tahtoni kanssa ja teidän rukouksiinne varmasti vastataan, vaikka 
siihen saattaa liittyä viivettä, sillä Minä jatkuvasti venytän teidän uskoanne ja tuon teitä 
syvemmälle Minuun luottamiseen. Minä haluan teidän kysyvän itseltänne seuraavia asioita, ennen 
kuin esitätte anomuksen Minulle…”  

1… ”Herra, onko tämä Sinun Tahtosi minulle/heille?”  

2… ”Vahingoittaako tämä muita?” 

3… ”Onko minun/heidän elämässään syntiä tai anteeksiantamattomuutta?”  

4… ”Kuinka Minä käytän positiivista vastausta rukoukseeni?” 

5… ”Tuleeko se aiheuttamaan häiriötekijöitä vai syvempää läheisyyttä Sinun kanssasi, Herra?” 
Hyvin usein suuri tarve tuo teitä paljon lähemmäs Minua.  

6… ”Aiheuttaako se ylpeyttä, turhamaisuutta tai mitään muuta mahdollista vahinkoa pitkällä 
tähtäyksellä?”  

7… ”Tuleeko se hyödyttämään Jumalan Valtakuntaa Maapallolla vai onko se itsekästä?”  

8… ”Olenko tarpeeksi maadoittunut hengellisessä sodankäynnissä, että voin kestää takaiskun?”  

”Nämä ovat joitakin harkintoja, joita Minun täytyy käydä läpi, ennen kuin annan myöntävän 
vastauksen rukoukseen. Ja sitten joskus, kun saatte sen, mitä olette pyytäneet, te huomaatte, että 
on maksettavana hinta, jota ette ennakoineet. Itse asiassa, Minun täytyy sanoa, että aina on hinta 
maksettavana, jota te ette ennakoineet. Harvoin sielu katsoo tarpeeksi kauas eteenpäin, 
ymmärtääkseen tilanteet ja seuraukset.”  

”Mitä on syvällä sydämessänne? Onko siellä oma henkilökohtainen maailmanne vai Minun 
Valtakuntani? Minä kaipaan nähdä sydämenne sopusoinnussa Minun Sydämeni kanssa. Mutta 
tämän vaatii aikaa ja puhdistumista saastuttavista vaikutuksista. Minä kaipaan, että olette yhtä 
Minun kanssani, niin että yhdessä me voimme saavuttaa suurimman hyvän sieluille.”  

”Tämä on jotakin, mitä te ette voi saavuttaa yhdessä yössä. Vie aikaa poistaa se ja tyhjentää 
itsenne ylpeydestä, pelosta, olettamisesta ja niin monista muista epäterveistä taipumuksista, joita 
teille on kertynyt maailmassa kasvaessanne. Jos sydämenne on nauliutunut vain Minuun ja Minun 
agendaani, se ei kestä niin kauan kuin hänellä, joka on syvästi juurtunut maailmallisiin 
lohdukkeisiin.”  
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”Lohtua, jota Minä annan teille, Rakkaimpani, ei voida sekoittaa maailman lohtuihin, mitkä 
kukistavat Minun Henkeni sulouden. Siispä, vie aikaa tyhjentää itsensä näistä asioista ja tehdä tilaa 
Minun Hengelleni ja Minun Sydämelleni, niin että ne voivat hallita tietoisuuttanne.” 

”Sitten on heikkouksien asia. Esimerkiksi Äiti Clarella on joitakin heikkouksia, joita hän ei ole 
pystynyt kukistamaan, vaikka hän on yrittänyt monta kertaa. Mutta hänen sydämensä on 
sellaisessa asemassa, että Minä voin silti käyttää häntä auttamaan muita. Minä työskentelen 
kanssanne, sellaisina kuin te olette, Minun rakkaat. Minä näen, mikä on vallassanne muuttaa ja 
mikä vaatii liikaa venymistä nykyhetkessä ja Minä sopeutan missionne sen mukaisesti.”  

”Minä rakastan pienuutta. Minä rakastan sielua, joka on rehellinen puutteistaan. Minä rakastan 
sielua, joka ei saata muita huonoon valoon tai tuomitse heitä, joko sydäntensä ja mieliensä 
salaisissa kätköissä tai suillaan. Minä käännyn pois niistä, jotka tuomitsevat ja sen sijaan lähestyn 
niitä, jotka, tietäen omat vikansa vähättelevät tai peittelevät toisten virheitä ja rukoilevat heidän 
puolestaan. Tämä miellyttää Minua suuresti ja sallii Minun lahjoittaa monia muita armoja ja 
lahjoja.” 

 ”Minä välttelen sieluja, jotka tuntevat, että he ovat ’saapuneet perille’, kunnes he katuvat 
ylpeyttään ja alkavat pitkän matkan kohti nöyryyttä.”  

”Mikä tarkoittaa sen tunnustamista, mitä he näkevät Minun peilissäni. Sen ymmärryksen mukana 
täytyy tulla anomus Minulle… ’Herra, näen synnillisyyden, jonka Sinä paljastat sielussani. Pyydän, 
muuta minut’.”  

”Kun Minä kuulen ne sanat, Minä riemuitsen. Niin harvat ovat halukkaita muuttumaan, niin 
harvat. Kuitenkin se, mikä odottaa niitä, jotka kaipaavat olla täydellisiä, on yli heidän 
käsityskykynsä, armoissa ja kunniassa. Kun ympyrä on saatu päätökseen… näkeminen ja halu 
muuttua, Minä voin sanoa heille… ”Oi, Minun Morsiameni, sinä olet ihana, kuinka kaunis sinä olet, 
Minun kyyhkyni.” Kun te kerran olette kokeneet todellisen luontonne, teistä tulee eri ihminen, 
sellainen, joka uskaltaa olla osoittamatta sormella tai tulematta kärsimättömäksi muiden kanssa 
tai menetä otettaan armeliaisuuteen heitä kohtaan.”  

”Minun Äitini on sellainen sielu. Hän jatkuvasti puolustaa sieluja, joista hän on vastuussa, niistä, 
jotka ovat omistaneet itsensä miellyttämään Minua ajatuksin, sanoin ja teoin. Ne, joiden sydämet 
ovat kipeät samojen asioiden vuoksi,kuin Minun sydämeni on kipeä.”  

”Oi Clare, yhdistä itsesi enemmän ja enemmän Minun kärsimyksiini, tuo Minulle lohtua, Minun 
Morsiameni, armollisilla rukouksillasi, jotka tulevat kärsivällisyyden motiivilla ja seiso sielujen 
rinnalla, nähden sen avun, jota he pyytävät. Sinä voit tehdä tämän Minun armollani ja Minä 
kaipaan nähdä sinun sitoutuvan tähän enemmän ja enemmän, erityisesti vihollistesi kanssa.”  

( Clare ) Herra, miten puolustetaan sellaista, joka on valinnut palvella Saatanaa?  

( Jeesus ) ”Kysy itseltäsi, mitkä tapahtumat heidän elämissään johtivat heidät uskomaan, että 
Saatanan palveleminen oli parempaa kuin Minun palvelemiseni? Käyttikö palvelija heitä 
hyväkseen, kun he olivat lapsia? Hakkasivatko heidän vanhempansa heitä armottomasti, ja he 
etsivät suojelusta kääntymällä kirousten puoleen? Olivatko he epätoivoisesti rakkauden nälkäisiä 
ja ainoat, jotka näyttivät välittävän, olivat noitapiirissä? Etsivätkö he suojelusta lukumäärästä ja 
voimasta, koska heitä hakattiin, kunnes he olivat niin alhaalla, että he eivät tienneet, minkä 
puoleen kääntyä ja noita tarjosi heille toivoa? Tuotiinko heidät noitapiiriin nuorella iällä ja 
pakotettiin tekemään rikos, kuten murhaamaan vauva? Nämä asiat ovat hyvin yleisiä siellä, missä 
sinä asut. Saatana tietää, kuinka vangita sielu ja pitää hänet vangittuna.”  
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Se, mitä nämä ihmiset eivät ymmärrä, on että Minä tulen antamaan heille anteeksi, jos he 
kääntyvät Minun puoleeni. Heille on uskoteltu, että Saatana on tasaveroinen Minun kanssani, 
mutta paljon mukavampi henkilö. He ovat nähneet kirkoissa tuomiota ja tekopyhyyttä, niinpä he 
uskovat, että se on Minun luontoni myöskin. Jos he vain antaisivat Minulle mahdollisuuden. Ei 
palvelijalle, papille, ei henkilölle, vaan Minulle. Jos he tulisivat Minun luokseni, Minä ottaisin 
heidät vastaan avoimin käsivarsin ja hellästi johdattaisin heidät vapauteen.”  

”Saatana vihaa sanaa ”Vapaus”, koska hänen koko olemassaolonsa on ollut tavoittaa sieluja 
sitomalla heitä itselleen syyllisyydellä, palkkioilla tai valheilla. Kaikki tapahtumapaikat on käytetty, 
riippuen sielun asemasta ja koulutuksesta, hän tekee esityksistään hyvin houkuttelevia. Hän on 
mestari valehtelemaan ja sielu uskoo, että hän on hyvä ja Minä olen paha. Ainoa tie vakuuttaa 
heidät toisin, on rakkaudella, puhtaalla ehdottomalla rakkaudella, se on jotakin, mitä he eivät 
koskaan ennen ole kokeneet, paitsi Saatanan ja hänen demoniensa hämäämisen kautta.”  

”Siksi Minä sanoin teille, että rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat 
teitä. Tehkää hyvää heille, jotka panettelevat ja hyväksikäyttävät teitä. Osoittakaa heille samaa 
rakkautta, jota Minä olen antanut teille, rakkaat. Kaatakaa Minun hyvyyttäni heidän päälleen, 
jotka eivät tunne Minua. Rukoilkaa heidän puolestaan, sillä te voitte olla heidän ainoa toivonsa. 
Nyt Minä olen puhunut nämä asiat sinulle, Clare, koska sinua ympäröivät ne, jotka harjoittavat 
pimeitä tapoja. Kyllä, sinä olet nähnyt heitä, jopa korkeissa asemissa piirikunnassa. Hyvin harvat 
uskoisivat, että nämä pinnallisesti ’mukavat’ ihmiset ovat syvästi sitoutuneita Saatanaan ja 
tuhoavat kaikkea hyvää tässä maailmassa.”  

”Minun ihmiseni, rukoilkaa näiden puolesta, joita vihollinen on valmentanut nujertamaan kaiken 
hyvän ja lisäämään sitä, mikä on pahaa. He ovat surullista joukkoa, sellaista, joka ei tiedä, että 
heidän tuloksenaan on ikuinen kidutus. He ovat uskoneet Paholaisen valheisiin ja 
ehdollistamiseen, uskoneet, että he tulevat perimään valtakunnan. Kyllä, todella, he tulevat 
perimään ikuisen Tulijärven, jos he eivät järkiinny, jos joku ei esirukoile heidän puolestaan, jos he 
eivät anna tilaa totuudelle.”  

( Clare ) Ja tässä on rukous, joka annettiin minulle noitien kääntymyksiä varten, jos te sanotte tätä 
30 peräkkäisen päivän ajan, nimeten kyseessä olevan henkilön, Herra tulee antamaan heille 
kääntymyksen armon. Jos he eivät hyväksy sitä, se menee jollekin sielulle, joka hyväksyy sen. 
Rukous menee näin…  

”Rakkain Jeesus, minä esitän Sinulle sielun _____ (nimi), jotka ovat hylänneet sielunsa Saatanalle. 
Pyydän, ota nämä sielut ja lunasta heidät Sinun Pyhissä Silmissäsi. Vapauta sielut heidän 
orjuudestaan pedolle ja tuo heidät ikuiseen pelastukseen… Amen.”   

Siispä, Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat, kiitos teille niin paljon, kun olette jatkuva tuki 
rukouksessa ja muilla tavoin. Minä arvostan sitä niin paljon ja pyydän, kerääntykäämme kaikki ja 
rukoilkaamme vihollistemme puolesta, koska me vastaanotamme hieman vainoa piirikunnan 
taholta, siispä me tarvitsemme teidän rukouksiamme. Herra siunaa teidät. 

 

 

791. Jeesus sanoo… Älkää pelätkö olla väärässä, jos Erottelunne epäonnistui 

 
ÄLKÄÄ PELÄTKÖ MYÖNTÄÄ VIRHETTÄ EROTTELUSSANNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 2. Heinäkuuta, 2020.  
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( Clare ) No niin, rakkaat Sydänasukkaat, tämä on erottelusta ja siitä, miksi me olemme niin 
pöyristyneitä, kun erottelukykymme menee pieleen? Tarve olla oikeassa on hyvin alkukantainen 
vietti meissä, se on henkiinjäämisvietti… se on henkilökohtaisen suojelemisen tasolla tai takuu 
siitä, että elämämme jatkuu ja kestää.  

Olla väärässä jostakin, uhkaa aivan meidän hengissä säilymistämme. Me emme saata havaita sitä, 
mutta totta puhuen se on pinnan alla. Tämä on hyvin, hyvin syvä ja alkukantainen vaisto. 
Tarpeemme olla oikeassa, on tasaveroinen tarpeellemme säilyä hengissä, ellemme me ole täysin 
antautuneet Jumalamme johdatukselle. Jopa silloin, me olemme silti ihmisiä ja väärässä oleminen 
voi olla huolestuttavaa ja uhkaavaa.  

Tarve säilyä hengissä on kaikkein alkukantaisin vaisto, joka meillä on ihmisinä. Se on mielellinen 
reaktio, samankaltainen kuin fyysinen reaktio, kuten vauhtiaan kiihdyttävän auton edestä pois 
hyppääminen. Siksi ihmisille on niin vaikeaa taipua toisenlaiseen mielipiteeseen. Herra, minä 
todella pitäisin parempana, jos Sinä puhuisit tästä, pyydän.  

Jeesus aloitti… ”Olet oikeassa. Kun sielu tuntee vaarantuvansa, se puolustaa itseään. Tämä 
itsepuolustuksen asenne löytää tiensä erottelun asioihin. Esimerkiksi, vastikään, yksi sisarista 
yhteisössä, kävi läpi erottelun kriisiä, jotakin mikä on sinulle aivan liian tuttua myös.”  

( Clare ) Auts, en voi ajatella mitään musertavampaa kuin huomata, että minun tuomioni ja 
erotteluni on pielessä. Se iskee minuun ”globaalilla” tavalla, tarkoittaa, että se vaikuttaa jokaisella 
elämäni osa-alueella. Ei niin kuin hammaskipu, jonka hammaslääkäri voi hoitaa, vaan 
enemmänkin, kuin todella paha tunteen tasolla oleva, mielellinen flunssa.  

( Jeesus ) ”Ja kun saavutat pisteen, jossa olet epävarma päätöksistäsi, sinä ryntäät paniikkiin, 
riippuen siitä, kuinka laajalle ulottuva ongelma oli. Minun rakkaat, Minä yksinkertaisesti vihaan 
turvautua siihen, että sallin teidän erottelunne epäonnistua. Minä todella vihaan sitä. Minä tiedän, 
että te tunnette Minun pettäneen teidät, koska uskoitte, että Minä olin antanut teille sen sanan, 
mikä ei tapahtunutkaan.”  

”Elämässänne on yliluottavaisuuden ajanjaksoja, aikoja, jolloin te hyppelette hilpeästi eteenpäin, 
tuntien itsenne hyvin itsevarmoiksi, että kaikki on hyvin.”  

( Clare ) Tässä Herra pysäytti minut katsomaan sanakirjasta, että mitä sana hilpeästi (blithely) 
tarkoittaa. Siinä sanottiin näin… Sanalla ”hilpeästi” oli tapana tarkoittaa ”onnellinen” ja 
”huoleton”, mutta ajan kuluessa se on alkanut myös kuvaamaan jotakuta, joka ei kiinnitä 
huomiota sillä tavalla kuin pitäisi.  

( Jeesus ) ”Tällä tavalla te joudutte vaikeuksiin erottelussa. Te lankeatte jotakuinkin mukavaan ja 
varmaan, iloiseen ja onnekkaaseen asenteeseen. Minä en sano, ettei teidän tulisi olla onnellisia, 
mutta kristityllä ei koskaan ole varaa olla huoleton. Te olette pukeutuneet maalitauluiksi ja 
vihollinen on aina katsomassa harha-askelta, mikä voisi johdattaa teidät tuhoon.”  

”Minun kallisarvoiseni, Minä tiedän hyvin, kuinka te tunnette, kun te epäonnistutte erottelussa ja 
Minä olen aivan siinä kanssanne, samalla sivulla, tuntien kipunne, rukoillen teidän päästämistänne 
pahasta ja lohduttaen teitä. Minä välitän hyvin syvästi teidän rauhastanne ja onnellisuudestanne ja 
Minä tiedän sen tuhoisan vaikutuksen, mikä epäonnistuneella erottelulla voi olla elämässänne.”  

”Te alatte kyseenalaistamaan kaikkea, mitä koskaan olette tehneet. Kuitenkin, teille on parempi 
tietää, että on ongelma, ennen kuin on liian myöhäistä ja te toimitte virheen perusteella, ja 
luulette sen olevan totta. Useimmat virheet erottelussa tulevat vahvasta halustanne saada asiat 
menemään haluamallanne tavalla. Näissä tapauksissa, mitä vahvempi teidän kiinnittymisenne on, 
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sen vähemmän luotettavaa erottelunne todennäköisesti on. Joka tapauksessa, Minä työskentelen 
kanssanne, tuodakseni teille totuuden.”   

( Clare ) Herra, minä muistan, kun yritin erotella Sinun tahtosi minulle koskien avioliittoa, minä en 
voinut luottaa mihinkään, en edes Sinun yhä pieneen ääneesi, koska olin niin tarvitseva.  

( Jeesus ) ”Ja siksi täsmälleen Minä opetan sinulle irti päästämistä. Jos kaikki, mistä sinä välität, on 
Minun tahtoni, mikä tahansa lopputulos erottelussa on hyväksyttävää. Sitten, kun haluat jotakin 
niin kovasti, että sinulla on tapana jättää huomiotta totuus, kun Minä yritän saada sinua 
kiinnittämään huomiota.”  

”Tyypillisesti sinä tulet ”hämmentyneeksi” tai ainakin se on se, mitä demonit sinulle kertovat. 
Kuitenkin todellisuudessa sinä et ole hämmentynyt, sinä vain haluat jotakin niin kovasti, että sinä 
kieltäydyt hyväksymästä mitään muuta tulosta… sinä kehität itsellesi sisäisen konfliktin asioista, 
edes oivaltamatta, että välttelet totuutta.”   

”Minun täytyy kertoa sinulle, että demonit pakottavat sinua ja sekaantuvat erotteluusi, jopa 
Raamatun Lupaukset visteihisi, koska he oivaltavat epäterveen kiinnittymisesi tiettyihin tuloksiin ja 
he haluavat hyödyntää sinua johdattamalla sinua väärään suuntaan. Minä sallin tämän vahvan 
itsepäisyytesi vuoksi, Minä tarvitsen sinun oivaltavan, että sinun asenteesi on pielessä. Rakkaani, 
tätä tapahtuu yhä uudestaan ja uudestaan, niin monilla erilaisilla tavoilla, jopa päivittäin.”  

”Tämän vuoksi omasta tahdostasi luopuminen kaikissa asioissa on ehdoton avaintekijä rauhallesi 
ja onnellisuudellesi. Vihollinen on niin älykäs, että hän tulee yrittämään johdattaa sinua harhaan 
sydämesi kätkettyjen halujen kautta, joskus jopa halujen, joista sinulla ei ole päivätietoista tietoa. 
Tämän vuoksi Minä olen lähettänyt sinun luoksesi sielun ystäviä tai jonkun elämässä 
kokeneemman auttamaan kulkemista Minun tahdossani. Ja karskit ja manipuloivat paimenet ovat 
tehneet niin paljon vahinkoa menneessä, että jotkut herkät sielut välttävät asettamasta 
erotteluaan kenenkään jalkoihin.”  

”Näissä tapauksissa sinun täytyy arvioida hedelmän mukaan. Jos olet erottelun ajassa ja ajattelet, 
että olet Minun tahdossani, mutta hedelmä on hyvin huono, silloin sinua mitä todennäköisemmin 
on petetty.”  

”Ja Minä myös haluan keskeyttää tämän hetkeksi ja sanoa tämän… on aikoja, jolloin saattaa 
näyttää, että hedelmä on huono, mutta todellisuudessa, mutta se itse asiassa on paholaisen 
vastustusta, siispä erottelussa on toinen seikka, mikä tulee kuvioihin, kun kohtaat vastustusta. Sinä 
teit päätöksen ja se oli Jumalan Tahto, mutta kun etenet, kohtaat kaikennäköistä vastustusta.” 

”Silloin sinun on aika erottaa uudelleen. Teinkö oikean valinnan ja olenko yksinkertaisesti 
saamassa vastustusta paholaiselta vai onko Herra yrittämässä estää minua tekemästä jotain 
väärin? Helppoa vastausta ei vain ole.”  

”Mikä on tekojesi hedelmä? Rakentaako se Kristuksen Ruumista vai aiheuttaako se erillisyyttä ja 
skandaalia. Minä sanon tämän sinulle, Clare, koska lähimenneisyydessäsi olet ollut tekemisissä 
sielun kanssa, joka johdatti toista sielua harhaan ja aiheutti skandaalin ja erillisyyttä joukossanne. 
Mikä on tämän henkilön erottelun hedelmä? Eikö se ole erillisyys ja vihanpito, tuomitseminen ja 
eristäytyminen heistä, jotka tekivät työtä niin hyvin yhdessä menneisyydessä?”  

”Nämä sielut eivät oivalla, mitä ovat tekemässä, mutta he elävät hedelmässä ja se ei ole hyvä 
Minun näkökannaltani. Minä halusin käyttää heitä niin paljon enemmän, mutta he kieltäytyivät 
taipumaan sinun erotteluusi. Sen sijaan he ovat vaatimalla vaatineet, että ei enää lisää 
kommunikaatiota, koska he ajattelevat, että Minä kerroin heille, että kommunikaatio pitää 
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katkaista, kunnes sinä kadut ja olet samaa mieltä heidän kanssaan. Sanoinko Minä sellaista heille? 
Ei, Minä en sanonut. Minä vihaan erillisyyttä, ylpeyttä ja kapinaa Minun Ruumiissani. He kävelivät 
suoraan vihollisen ansaan. Minä olisin toivonut, että kapinalliset taipuisivat yksinkertaiseen asiaan 
ja työskentelisivät hänen kanssaan, jolle lupasivat tottelevaisuutta.” 

 ”On armon menetys jättää huomiotta hänet, jolle väittää tottelevaisuutta. Se ei ole Minun tapani. 
Minun tapani on työskennellä sellaisen johtajan kanssa, joka ei ole samaa mieltä jonkin asian 
kanssa ja jos heiltä puuttuu totuutta ymmärtää Minun tapani, Minä opetan heitä. Mutta Minä en 
koskaan erota heitä yhteydestä Minun elämääni, enkä opeta sellaista, paitsi epätavallisen 
synnillisissä tilanteissa, tämä ei ole sellainen tilanne. Kyse oli mielipide erosta. Oli kyse mielipide 
erosta ja havaitsemisen erosta, eikä sille ollut mitään tarvetta tapahtua. Tätä Minä tarkoitan 
pahalla hedelmällä.”  

”On paljon enemmän, mitä Minä haluaisin sanoa erottelusta, Minun rakkaat. Niin paljon 
enemmän, mutta Minä voin kiteyttää sen yhteen lauseeseen… ”Tarkastelkaa hedelmää.” Joskus ei 
ole riittävästi aikaa tuomita hedelmän mukaan, vaikka välittömät jälkiseuraukset voivat paljastaa 
paljon motiivista ja siitä onko hyvä vai paha työskentelemässä.”  

”Minun kallisarvoiseni, teidän täytyy olla niin paljon viisaampia kuin vastustajanne ja aina epäillä 
heidän väliintuloaan, vääristelemään asioita omaksi edukseen. Kuinka te tunnistatte heidän 
etunsa? Erillisyydestä, loukkaantuneisuuden tunteista, etääntymisestä, menetyksistä, 
haluttomuudesta selvittää asiat, erityisesti pikaistuksissaan, aiheuttaen välirikon veljelliseen 
rakkauteen, mikä vahingoittaa monia sieluja, ei vain teitä kahta. Minun tapani on rauha, kulkekaa 
rauhassa, olkaa rauhan naisia, älkää koskaan rohkaisko erillisyyttä tai torjuntaa.”    

”Nyt takaisin epäonnistuneen erottelun pettymystä aiheuttaviin tuloksiin. Minun Lapseni, älkää 
romahtako masennukseen, koska teillä meni pieleen. Pikemminkin kiittäkää Minua, että puutuin 
asiaan ja estin teitä tekemästä valheisiin perustuvaa virheiden sarjaa. Olkaa halukkaita olemaan 
väärässä. Älkää salliko eloon jäämisen vaistojenne hätkäyttää teitä tai lennättää teitä paniikkiin.”  

”Ymmärtäkää, että te olette vain ihminen ja erehtyminen in inhimillistä. Se ei tarkoita, että kaikki 
erottelunne on väärin, on kuin erottelisi herneitä soran seasta päivällislautaseltanne. Vedotkaa 
Minun Pyhään Henkeeni… ”Pyhä Henki, pyydän, auta minua!” Jos te olette nöyrä, te tulette 
saamaan pyytämänne avun, koska sydämenne ovat hyvin alttiita.”  

”Kuitenkin, jos olette ylpeitä ja itsevarmoja, väheksytte niitä, joiden kanssa olette eri mieltä, teillä 
on edessänne mitä epämiellyttävin ajelu paholaisen vuoristoradalla. Tiedättekö, että enkelit 
perääntyvät ylpeistä, kun he pyytävät apua? He ovat haluttomia, koska he voivat nähdä, kuinka 
Minä käytän ahdinkoa oikaistakseni teitä. Tässä tapauksessa he katsovat Minuun nähdäkseen, 
haluanko Minä heidän sekaantuvan asiaan. Ja hyvin usein Minä pidättelen heitä samoista syistä.”  

”Siispä, kiteyttääkseni tämän, Minä pyydän kaikkia teitä, jotka olette nöyriä ja nöyräsydämisiä, 
olemaan ylireagoimatta, kun on kyseessä mahdollinen virhe erottelussa. Pikemminkin, henkäiskää 
syvään ja kiittäkää Minua, että olen saanut teidät kiinni ja työskennelkää Minun Pyhän Henkeni 
kanssa, erottaaksenne totuuden virheestä. Harkitkaa tapojanne myöskin, mikä johti teidät tähän 
virheeseen. Oliko kyseessä kiinnittyminen johonkin, jota olitte suojelemassa? Oletteko juuttuneet 
omapäisyyteenne? Tätä ei pidä hävetä. Tiedättekö miksi? Koska se on kaikkein yleisin huolien 
lähde jokaisen elämässä. Mutta jos te olette valinneet matkustaa täydellisyyden tietä, ennemmin 
tai myöhemmin, teidän täytyy luovuttaa tahtonne elää vain Minulle.”  

”Minä rakastan teitä, Minä välitän teistä syvästi, tämä tuottaa Minulle kipua yhtä paljon kuin 
teillekin, mutta Minä olen uskollinen oikaisemaan virheen tavoissanne, niin että te saatatte pian 



 
225 

 

olla Minun luonani Taivaassa. Sillä aikaa, vältelkää vihollisen jalkoihinne asettamia ansoja. Minä 
siunaan teidät nyt Minun Rakkaani, halukkaalla hengellä elää vain Minun tahdossani elämissänne.” 

 

 

792. Jeesus sanoo…  

Minä olen siivoamassa Taloa & erottelemassa Lampaita Vuohista 

 
RHEMA-VIESTI 7.7.2020… MINÄ OLEN SIIVOAMASSA TALOA JA EROTTELEMASSA LAMPAAT 
VUOHISTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, Annettu alun perin 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 Evankeliumejasi, 
tavoittamaan kaikki kansakunnat, vapaana henkilökohtaisesta edusta ja korruptiosta. Amen.   

No niin, rakkaat. Tämä on mielenkiintoinen viesti. Se tavallaan vain pompsahti esiin. 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 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 
korruption ja pyhitettyjen alttariesineiden liiallisen vaurauden takia köyhät nälkiintyvät ja huutavat 
apua, oikeudenmukaisuutta Taivaasta. Ja ovat tehneet sitä kaikkien sukupolvien ajan.”  
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”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.” 

 

 

793. Jeesus puhuu Vaikeista Ajoista, Hitleristä,  

Kristittyjen Vainosta & Kuinka tunnistaa Minun Ääneni 

 
VAIKEITA AIKOJA, HITLER, VAINO & KUINKA TUNNISTAA MINUN ÄÄNENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 14. Heinäkuuta, 2020.  

( Clare ) Kallisarvoiset Sydänasukkaat, Herra pyysi meitä hakemaan kuuden kuukauden tarpeen 
ruokaa Turvapaikan ihmisille. Tämä on erittäin epätavallista Hänelle pyytää, mutta minä pyydän 
teitä kuuntelemaan tarkkaan tätä ohjetta varastoida tarpeeksi ruokaa, että pääsette sillä kuusi 
kuukautta eteenpäin. Pyydän rakkaat, ottakaa järkevää ruokaa, ei naposteltavaa ja tyhjiä kaloreita. 
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Ruoat, kuten prosessoidut murot, ovat kalliita, kun aivan hyvin pärjäisitte kauranryyneillä ja 
tehden mysliä kaurasta.  

Älkää myöskään unohtako taloustavaroita, kuten pitkään kestäviä kynttilöitä jne., joita te saatatte 
tarvita. Meillä on myös sähköä, jota tuottavat aurinkoenergialla toimivat generaattorit, jotka 
tarvittaessa toimivat bensalla, että minä voin saada yhä viestejä teille. Pyydän, jatkakaa Psalmi 91 
rukoilemista päivittäin itsenne ja rakkaittenne suojaksi ja tietäkää, että Jumala on mahtava 
suojelemaan ja varustamaan. Herra, onko mitään, mitä Sinä haluaisit sanoa?  

Jeesus aloitti… ”Kiitos tämän viestin lähettämisestä. Minä haluan Minun ihmisteni valmistautuvan 
ja että heillä on tarpeeksi jaettavaksi muiden kanssa. Jos kaikki tekevät, niin kuin on ohjeistettu, 
pulan aikana tulee olemaan runsaus. Vaikeat ajat tulevat jatkumaan, Minun kallisarvoiseni, mutta 
jos te pysytte lähellä Minun sydäntäni, rukouksessa ja kiittämisessä, jos te etsitte asioita 
Valtakuntaa varten eikä maailmaa varten, te tulette olemaan suojeltuja.”  

”Internetissä ja uutisissa on niin paljon virheellistä tietoa. Siksi teidän täytyy harjoittaa Minun 
ääneni kuuntelemista. Monet teistä ovat niin tottuneita valtavirta median lähteitten meluisille ja 
uhkaaville niin sanotuille profetioille, kuten jopa myös joillekin asioille YouTubessa. Niihin ei tule 
luottaa, rakkaat. Jos te perustatte elämänne siihen, mitä te kuulette siellä, teitä johdatetaan 
törkeästi harhaan, eikä teillä ole todellista ymmärrystä siitä, mitä tämä maa on läpikäymässä, 
ettekä te voi erottaa pahiksia sankareista. Tämä on jotakin, joka teidän täytyy erottaa 
rukouksessa.”  

”Kun Hitler tuli valtaan Natsi-Saksassa, hän käytti mediaa houkutellakseen yleistä mielipidettä 
hänen inhottavien käytäntöjensä tukemiseen. Media oli täysin työskentelemässä salaisesti 
hallitukselle. Se kertoi yleisölle, mitä he halusivat kuulla, tukeakseen Hitlerin agendaa tuhota 
juutalaiset.”  

”Aivan sama asia on tapahtumassa nyt tässä maassa, paitsi että tällä kertaa maalitauluna ovat 
kristityt. On kirjoitettu, että ”Teitä tullaan vihaamaan Minun Nimeni vuoksi”, ja ne, jotka 
työskentelevät valtavirtamedialle, ovat osa Jumalallisten agendojen vastaisia toimia tässä 
maassa.”  

”Minun kallisarvoiset Morsiameni, älkää olko kiireessä, kun tulette rukoukseen, odottaen Minua, 
tutkiskellen omaatuntoanne, katuen jopa pienimpiäkin asioita, joita olette saattaneet tehdä, mitkä 
eivät miellytä Minua. Kun teitä kutsutaan korkeammalle, sille on hintansa. On olemassa uhrauksia, 
joita Minä saatan pyytää teitä tekemään, eikä ketään toista.” 

”Minun sydämeni mukaista on puhua teille tiedottaakseni teitä, neuvoakseni ja ohjatakseni. Nämä 
ovat todellisen suhteen iloja Minun kanssani. Mutta Minä myös rakastan viipyillä kanssanne ja 
oleskella teidän ylistyksellisessä läsnäolossanne. Teidän suloiset laulunne ja huomionne Minulle, 
korvaavat niin paljon maailman välinpitämättömyyttä ja kylmyyttä. Kun te saavutte todelliseen 
ylistykseen hengessä ja totuudessa, se on todellinen ihme Minulle ja Minä sallin Itseni tulla teidän 
rakkautenne ja kiittämisenne läpikostuttamaksi. Te ette koskaan voi tehdä sitä liian paljon. 
Pysykää Minussa, niin Minä tulen pysymään teissä, rakkaat.”  

”Harjoittaaksenne kykyä kuulla Minun yhä pieni ääneni, teidän on tarpeellista hiljentää mielenne, 
oma äänenne. Välttäkää kiihottavien äänien läsnäolossa olemista. Harjoittakaa rauhallista ja 
hiljaista ilmapiiriä, saapuaksenne ylistykseen. Teidän hengelliset korvanne ovat tukkiutuneet 
maailmallisten melujen ja äänien ja tarpeettoman puheen kerroksista. Sydämen, mielen ja ruumiin 
hiljaisuus valmistelee tietä Minulle puhua teille selvästi. Minun Äitini on myös esirukoilija, jonka 
puoleen te voitte kääntyä. Pyytäkää hänen apuaan, sillä suurin asia hänen sydämessään on, että te 
olisitte Minun kanssani.”  
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”Omistautukaa hiljaisuudelle… jopa lempeä tuuli ja lintujen laulu saavat niin paljon merkitystä, kun 
opitte hiljentämään maailman loputtomat äänet. Kun te harjoitatte tätä sydämen ja sielun 
hiljaisuutta, te tulette herkemmäksi Minun kuiskauksilleni teille, kuin koskaan ennen.”  

”Monet teistä ovat kuulleet Minut selvästi, mutta vähättelette sen olevan omaa ajatteluanne. No 
niin, on totta, Minun sanani tulevat teille, aivan kuin ne olisivat teidän omia ajatuksianne, mutta 
niillä on hieman erilainen luonne, ja monta kertaa, kun Minä puhun teille, te yksinkertaisesti 
selittelette sen olemattomiin, ajatellen sen olevan oma ajatuksenne.”  

”Yksi tapa, millä tunnistatte Minun ääneni, on että se on hyvin, hyvin hellä. Kun Minä puhun teille, 
Minä kunnioitan vapaata tahtoa ja Minun sanani ovat aina niin helliä, eivät pakottavia. Monesti 
Minä tuon esiin aiheen tai vertauksen, jota te ette koskaan olisi ajatelleet itseksenne. Se myös on 
tapa, millä te voitte erottaa Minun ajatukseni omista ajatuksistanne.”  

”Te tulette oppimaan, että Minä en koskaan väheksy tai vähättele ihmisiä. Minä saatan kertoa 
teille, mikä heidän ongelmansa on, mutta en koskaan huonossa hengessä. Kun Minä teen sen, 
Minä tulen inspiroimaan teitä rukoilemaan heidän puolestaan ja oivaltamaan, että olette 
tekemisissä loukkaantuneen ja harhaanjohdetun sielun kanssa ja Minun tahtoni heille on, että he 
parantuisivat. Parantuminen vie aikaa ja ystävällisyytenne ja kärsivällisyytenne heidän kanssaan 
tulee kiihdyttämään prosessia.”  

”Minä olen opettanut teille Sydänasukkaan rukouksen, koska Minä haluan teidän viipyilevän 
Minun kanssani, tuhlaavan aikaanne Minuun, hylkäävän muut pakottavat asiat, kunhan se ei johda 
laiminlyöntiin tai vastuittenne hylkäämiseen. Minä rakastan nähdä, kun te työnnätte sivuun 
maailman ja käytätte enemmän aikaa Minun kanssani.” 

”Kun te ylistätte ja saavutte Minun lepooni Minun läsnäolossani, pöly laskeutuu kaikkialla 
ympärillänne, maailman ajatusten pöly, kuin myös omien ajatustenne ja jopa demonien ajatusten. 
Kun te hiljennätte äänenne ylistyksessä Minulle, ilma tulee puhtaammaksi ja johtavammaksi kuulla 
Minun ääneni ja Minun Sydämeni. Oi, Minun rakkaat, Minulla on niin kovin paljon kerrottavaa 
teille, tulkaa Minun luokseni, ylistäkää Minua ja levätkää syvässä palvonnassa, missä sydämen ja 
mielen hiljaisuus valmistelevat teitä kuulemaan Minun sanani teille.”  

”Joskus, kun te tunnette itsenne juuttuneiksi hiljaisuuteen, kuten että mitään ei tule teille, te 
voitte mennä takaisin oleskelumusiikkiin tai ottaa sattumanvaraisen viestin pyhistä kirjoistanne ja 
mietiskellä sitä. Minä puhun teille jatkuvasti pyhien kirjoitusaineistojen kautta. Mutta teidän 
täytyy oppia lukemaan rivien välistä ja aistia, ei vain sanojen merkitys, vaan myös se, mikä on 
pääajatuksen takana.”  

”Useimmin se tulee olemaan jotakin, mistä Minä olen puhunut teille ja te tulette huomaamaan 
herkän vihjeen. Muistakaa myös, kun te lähestytte Minua Raamatun Lupausten tai minkä tahansa 
muotoisen ennustuksen kautta, kuten papit tekivät muinaisina päivinä, Minä saatan vaihtaa 
puheenaihetta ja puhua teille jostakin aivan eri asiasta, kuitenkin Minulle paljon tärkeämmästä 
teidän oivaltaa.”  

”Minun kallisarvoinen perheeni, Minä rakastan teitä niin kovasti ja Minun suurin toiveeni on, että 
te voitte kommunikoida selvästi toistenne kanssa, että te saattaisitte kasvaa pyhyydessä ja Minä 
saatan jakaa ilonne ja surunne enemmän ja enemmän. Nojatkaa Minuun, tukeutukaa Minuun, 
etsikää Minua, odottakaa Minua, Minä en tule tuottamaan teille pettymystä. Minä siunaan teidät 
nyt innokkaalla korvalla kuulla Minun yhä pienen ääneni sydämenne sisältä ja kärsivällisyyden 
armon, mitä vaatii odottaa Minua.” 
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794. Jeesus puhuu… Armoja Valkoiselle Talolle,  

Valtavirta Median Valheet & Vaalivilppi… Rukoilkaa! 

 
ARMOJA JAETTU VALKOISELLE TALOLLE, VALTAVIRTA MEDIAN & ÄÄNESTÄJÄN VALHEET 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 20. Heinäkuuta, 2020.  

( Clare ) Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat. Minä haluan jakaa kanssanne, että satuin 
juuri katsomaan Presidentti Trumpin päivityksen koskien MS 13 jengiä (=Mara Salvatrucha- 
rikollisjengi, joka vaikuttaa Keski-Amerikassa ja Yhdysvalloissa), jota on käytetty sieppaamaan 
lapsia ja lietsomaan mellakoita horjuttaakseen hallintoamme. Yksi Sydänasukkaistamme, joka on 
eläköitynyt komentaja Armeijasta, katseli kauhulla, mitä kaikkea jengi teki Seattlessa ja hän, koska 
oli erittäin koulutettu, huomasi hyvin selvästi jokaisen vaiheen, mitä he tekivät ja mitä he panivat 
toimeen. Se oli selvästi sotilasstrategia, jota käytettiin, kun tapahtumat paljastuivat. Se, mitä olen 
sanomassa, on, että se mitä Seattlessa tapahtui, oli suunniteltu, yksityiskohtaisesti toimeenpantu 
ja täysin ylempien kontrolloima, jotka on nyt pidätetty ja syytetty petoksesta.  

Todellakin väkivaltainen sosialistien, kommunistien siipi, joka rahoittaa sen kaiken, toiveissa, että 
Amerikan kansa olisi tarpeeksi unessa ja tarpeeksi tyytyväisiä materialistiseen elämäntyyliinsä, 
että he eivät katsoisi valtavirta median taakse ja vain menisivät heidän agendansa mukana, mikä 
on tuhota vapautemme ja perustuslakimme.  

Rakkaat, älkää olko unessa. Katsokaa syvälle tähän tilanteeseen ja ymmärtäkää, mitä todella on 
tässä maassa meneillään. Tämä taistelu, jossa olemme, on vapautemme ja perustuslakimme 
puolesta ja sen puolesta, että meillä on oikeus elää Jumalan hallinnon mukaan. En voi muistaa, 
miten puolue, joka väittää olevansa demokraattinen ulospäin, mutta sosialistinen sisältäpäin, voi 
päästä pälkähästä sellaisella tittelillä. 

Sillä aikaa… miten ihmeellistä työtä presidenttimme tekeekään! Kuinka ihmeellistä, että hän 
viimein tuhoaa tämän terrorisoivan jengin, joka muuten on erittäin järjestäytynyt, toisin kuin 
tavallinen katujengi. Herra Jeesus, pyydän, jaa kanssamme Sinun ajatuksiasi…  

( Jeesus ) ”Clare, Minä olen aina innokas puhumaan kanssasi, Minun Kyyhkyni. Minä olen kuullut 
itkusi ja anomuksesi olla tehokkaampi palvelutoimessasi ja Minä olen johdattamassa sinua valojen 
tien mukaan, jolla Minä valaisen tätä maailmaa. Ole varma, että Minä haluan nähdä sinun näkevän 
edistymisen, jota presidenttinne tekee, koska sinulla todellakin on osa hänen menestyksessään, 
johdattamalla Sydänasukkaitasi rukoukseen, kansakunnan ja maailman puolesta. Rukouksesi ovat 
voimakkaita ja yhdistettynä muitten rukouksiin, ne vastaavat hyvin suurta hyvän voimaa.”  

”Presidenttinne on haastettu monella rintamalla ja sinun tämän miehen puolesta vuodattamien 
kyyneltesi vuoksi, tuhansien muiden vuodattamien kyynelten kera, hän on suuresti voimistunut. 
Näkymätön hyvän voima on toiminnassa tässä maassa sen puolesta, mikä on hyvää ja sitä 
kutsutaan armoksi.”  

”Armoa on jaettu Valkoiseen Taloon rekkalasteittain, niin sanoakseni, tässä maassa olevan 
yhdistyneen rukousrintaman vuoksi. Hyvä, Minä sanon teille Valon Lapset, jotka olette laittaneet 
sydämenne paastoamiseen ja rukoilemiseen sen puolesta, mikä on hyvää, että saataisiin 
riemuvoitto. Minä haluan teidän tietävän, ensi käden tietona, kuinka kovin merkityksellinen 
sitoutumisenne rukoilla maanne puolesta on ollut. Todella, te olette varteenotettava voima ja 
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Minun haluni on, että pysytte jaloillanne, yhteenotossa ja vartiossa, jatkaaksenne sen 
puolustamista ja edistämistä, mikä on oikein ja hyvää.”  

”He, jotka haluaisivat tuhota tämän maan, ovat tehneet monia surkeita päätöksiä ja nyt valo on 
alkanut loistamaan pimeydessä, ja he eivät enää voi piilottaa pahoja tekemisiään yleisöltä. Minä 
tiedän, että olet rukoillut erittäin kovasti tämän mediassa olevan korruption paljastumiseksi ja 
Minä haluan kertoa sinulle, Minun Rakkaani, se on tulossa. Jatka rukoilemista, mutta usko Minua, 
se on tulossa.”  

( Clare ) Ja minä haluan jakaa teidän Sydänasukkaiden kanssa, että olen vain niin… en oikein tiedä, 
miten ilmaisisin sen, se on vain niin sydäntä raastavaa ja kuvottavaa nähdä, kuinka ihmiset ovat 
nielaisseet kaikki nämä valtavirta median valheet ja heidän mieliään ovat muovanneet nämä 
valehtelijat. On uskomatonta ja tämä on ollut todellinen surun lähde minulle, koska se vaikuttaa 
niin moniin ihmisiin. He eivät tiedä, mitä ovat sanomassa, kun väittävät, että he vihaavat sitä ja 
sitä. He vihaavat tätä tai he vihaavat tuota, koska heitä ei ole tiedotettu. Heillä ei ole täsmällistä 
tietoa. Heillä on vain valheita ja propagandaa. Amerikan kansalle syötetään valheita näissä 
suosituissa uutis-show-lähetyksissä. Heidän ajattelunsa on täysin muovattu vihaamaan sitä, mikä 
on hyvää ja oikein.  

He eivät ota aikaa katsoakseen, mitä on valtavirtamedian sanoman takana. Kokonainen valtavirta 
median toimiala on salaisesti työskentelemässä niille, jotka haluavat kukistaa maamme, varastaa 
demokratiamme ja perustuslakimme meiltä ja tehdä meistä osan globaalia liikettä, jonkun 
ateistisen johtajan hallinnon alle, väärän profeetan, joka väittää olevansa Jeesus. Minä en tiedä 
kaikkia yksityiskotia; kaikki, mitä tiedän, on, että jos he voittavat, tämä maa tulee täysin 
tuhoutumaan. Meillä ei enää tule olemaan perustuslaillisia oikeuksia, siispä pyydän, pysykää 
hereillä, pysykää hereillä ja katsokaa kulissien taakse. Älkää kuunnelko vain valtavirta mediaa. Itse 
asiassa, se on niin myrkyllistä, että minä en kuuntelisi sitä ollenkaan. Minä saan uutiseni 
internetistä.   

Minä haluan kuunnella suoraan Valkoisesta Talosta, koska se on rehellistä ja todellista, tai tiettyjä 
YouTube-kanavia, jotka ovat luotettavia. Mutta ne tässä maassa, jotka kuuntelevat valtavirta 
median uutisia, imevät sen ja uskovat sen, heidät on täytetty vihalla, valheilla ja halveksinnalla 
tämän kansakunnan hyviä ihmisiä vastaan ja se vain on traagista. Siispä, minä olen vedonnut 
Herraan, pyydän, kukista valtavirta media. Pyydän Herra, pyydän, älä anna heidän jatkaa näiden 
valheiden syöttämistä ihmisille, pyydän Herra.  

( Jeesus ) ”Minä haastan Amerikan kansaa jättämään huomiotta pintapuoliset raportit ja 
menemään syvemmälle, menemään paljon syvemmälle. Katsokaa, mitä lainlaatijanne ovat 
tehneet, perustakaa päätöksenne suoritukseen, ei media välähdyksiin tai nokkeliin puheisiin. 
Menkää pinnan alle ja etsikää tosiseikkoja. Aivan teidän vapautenne on vaakalaudalla ja ellette te 
toimi vastuullisella tavalla, te tulette menettämään maanne ja teistä tulee kuin muut 
kommunistisen hallinnon alle langenneet maat.”  

”Kristilliset vapaudet tullaan ottamaan heiltä, jotka ovat eläneet rauhassa koko elämänsä. He 
tulevat katsomaan taaksepäin ja sanomaan… ”Mitä tapahtui?” ja vastaus tulee olemaan… ”Koska 
te ette tehneet mitään pysäyttääksenne pahan, se otti haltuunsa teidän maanne. Koska te 
kuuntelitte epäluotettavia ja korruptoituneita lähteitä uutisissa, te ette toimineet puolustaaksenne 
sitä, mikä oli oikein ja nyt paha on johtamassa kansakuntaanne.”  

( Clare ) Oi, rakas Jumala, älköön se tapahtuko meille.  

( Jeesus ) ”Paha ja Petos ovat hallinneet tätä maata monia vuosikymmeniä. Juuri siitä syystä valo 
on nyt noussut ja loistanut pimeyteen ja on teidän taistelunne, teidän tehtävänne ja teidän 
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velvollisuutenne pitää huoli, että teidän vapautenne säilytetään, kuten on kirjoitettu Pyhissä 
Kirjoituksissa. (Pyydän lukekaa Paavalin Ensimmäinen Kirje Timoteukselle 2:1-8)  

”Jatkakaa rukoilemista, Minun Rakkaani, älkää hylätkö maatanne sattumalle, epäonnistumalla 
tekemään oma osanne.”  

( Clare ) Herra, entäpä vaalivilpit? Näyttää siltä, että vihollinen pääsee pälkähästä niin paljossa, 
että se melkein saa tuntemaan, että onko vaaleissa annetulla äänellä merkitystä… että se tullaan 
heittämään menemään ja sitä ei koskaan rekisteröidä. Ja en tiedä, että oletteko kuulleet, mutta 
vastikään eräs nainen jäi kiinni, kun oli heittämässä pois kaikki republikaanien äänestysliput 
roskikseen. Hän oli vastaanottanut ennakkoääni lippuja ihmisille, jotka eivät ole kykeneviä 
menemään äänestämään. Voitteko kuvitella sitä? Ja se on yleistä, sitä ei tapahdu vain yhdessä 
paikassa! Se on osa sitä, mitä heitä on määrätty tekemään koko maassa. Siispä, ajattelin itsekseni, 
kuinka ihmeessä minun ääneni tulee merkitsemään? Kuinka se tullaan tallentamaan? Siispä, pyysin 
Herraa ja Hän sanoi…  

( Jeesus ) ”Rakkaat, rukoilkaa äänestysjärjestelmänne puolesta, Minä tulen tekemään ihmeitä niitä 
vastaan, jotka varastaisivat, valehtelisivat ja pettäisivät, jos te esirukoilette koko sydämistänne, 
että vilpit tullaan kukistamaan. Pimeät henkilöt luulevat voivansa päästä pälkähästä mistä tahansa, 
mitä valitsevat tehdä. Mutta viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että he eivät voi. Jos te 
rukoilette, Minä tulen suojaamaan ääntänne ja pitämään huolen, että se tullaan tallentamaan. Ei 
mahdilla, ei voimalla vaan Minun Hengelläni, Minä sanon teille, Minä tulen suojelemaan, jos te 
tulette rukoilemaan. Rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa.”  

”Enkö Minä ole osoittanut olevani uskollinen? Koska kansakuntanne on herännyt ja te rukoilette, 
Minä tulen liikkumaan totuuden puolesta, enkä salli, että vihollinen vääristelee tuloksia. Mutta 
rukoilutaakka on teillä. Rukoilkaa paljon, sitten rukoilkaa lisää ja sitten jatkakaa rukoilemista. 
Teidän rukouksenne ovat voimakkaita.”  

( Clare ) Herra, tämä tuo toisen ongelman sydämeeni. Anna anteeksi minulle, että olen sallinut 
uskoni heikentyä. Minä oivallan nyt, että paljon siitä, mitä kutsuisin apatiaksi ja masennukseksi, 
selvittäessäni musiikkia tai muita asioita, on versonut heikentyneestä uskosta.  

( Jeesus ) ”Sinun uskoasi vastaan on ollut monia toimeksiantoja, Clare, monia. Nyt, kun tunnistat, 
mistä sorron ja toivottomuuden tunteet tulevat, nyt kun näet, miten Minä olen liikauttanut Minun 
Kättäni sinun eduksesi, uudelleen ja uudelleen, sinulla on huomattava todistusaineisto 
todistamaan, että Minä olen Kuka Minä Olen ja että Minä olen sinun kanssasi ja tämän yhteisön 
kanssa, kuin myös kaikkien aitojen Sydänasukkaiden.”  

”Minä olen teidän kanssanne, kun he pilkkaavat teitä, kertovat valheita ja vääristelevät 
informaatiota. Minä olen kanssanne, kun te tunnette murskaantuvanne väärän syyllisyydentunnon 
ja tuomitsemisen painon alle. Minä olen kanssanne, kun te itkette apuun ja Minä kuulen teitä, 
Minä olen todella vastaamassa teidän rukouksiinne ja todistamassa Minun uskollisuuttani 
viimeaikaisilla tapahtumilla. Mikään teitä vastaa muodostettu ase ei tule menestymään, niin kauan 
kuin te tukeudutte Minuun, uskotte Minuun, tottelette Minua ja jatkatte sinnittelemistä 
rukouksessa.”  

”Minun ihmiseni, tunsittepa te, että rukouksenne nousevat Valtaistuinhuoneeseen tai että ne 
pomppaavat tiiliseinästä, Minä en jätä mitään huomiotta! Minä näen, kuinka teitä vähätellään ja 
syrjäytetään sen vuoksi, kun te uskotte Minuun. Minä näen, kuinka valehtelevat huulet todistavat 
teitä vastaan, vaikka te pysytte viattomina. Minä näen, kuinka pimeys leijailee ja yrittää 
tukahduttaa valonne; Minä olen kanssanne, kun te seisotte näiden hyökkäysten keskellä ja Minun 
armollani te tulette saamaan riemuvoiton.”  
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”Nämä pienet kinastelut maastanne, jonka Minä nimitin teille rukousta varten, maa, jonka Minä 
ostin Minun palvelijani rahoilla, maa, jonka häikäilemättömät varastivat teiltä, nämä pienet 
kinastelut ovat Minun portaani vakaaseen, muuttumattomaan, korruptoitumattomaan uskoon. 
Toisin sanoen tämä on intensiivikurssi sille, mitä on vielä tulossa. Minulla on toimeksiantoja teille 
ja niille, jotka haluavat kuulua kokonaan Minulle ja tehdä Minun tahtoni heltymättä.”  

”Ne teistä, jotka ovat sitoutuneet rukoilemaan ja ne teistä, jotka ovat hyvin vakavasti otettavia 
sydänasukkaita, teille Minulla on hyvin kunniakas tulevaisuus. Vaikka he etsivät tuntea ja rakastaa 
Minua enemmän joka päivä, olla kätkettynä maailman melusta ja olla yhdistyneenä Minuun joka 
päivä. Minulla on tärkeää työtä heille tehtäväksi, mikä tulee määrittämään heidän asemansa 
Taivaassa. Minä olen näyttämässä heille Minun uskollisuuteni sallimalla näiden asioiden tulla teitä 
vastaan ja sitten näyttämällä Minun oikean käsivarteni voimaa kukistaa heidät.”  

”He, jotka vastustavat teitä, tulevat olemaan kuin ei mitään. He tulevat ikuisesti kohtaamaan 
häpeää ja nolostumista, kun ovat aiheuttaneet teille vaikeuksia. Mutta Minä haluan sinun 
ymmärtävän, että se, mitä he yrittävät tehdä, sen Minä olen sallinut harjoittaakseni teitä kaikkia 
uskossa ja erityisesti Minun pieni äitini, joka on valmistautunut moniin koettelemuksiin, kun hän 
menee Afrikkaan ja pienten lasten luo, jotka itkevät apuun Minua.”  

”Clare, vihollinen tulee yrittämään pyyhkiä mielestäsi monia voittoja, joita sinulla on jo ollut, mutta 
Minä en tule sallimaan sitä. Kirjoita ylös voittosi tähän mennessä ja mietiskele niitä, kun pimeät 
pilvet kerääntyvät pääsi päälle. Sinä tulet näkemään, että jokainen liike, jonka Minä olen tehnyt, 
oli ennakointia pimeyden voimia vastaan, jotka tulisivat sinua vastaan. Sinä tulet näkemään Minun 
uskollisuuteni selvemmin, jos teet tämän. Se on viimeaikaisen menneisyytesi raportoimista 
päiväkirjaan, johon Minä toivon sinun laittavan kuvauksen, muutaman kappaleen verran. Tämä 
tulee antamaan sinulle ja läheisillesi jotakin käsin kosketeltavaa luettavaksi ja että näkisitte, kuinka 
kovin kirurgisesti Minä liikuin heitä vastaan, jotka vastustivat sinua.”  

”Kun nämä asiat tapahtuvat, sinä et ole enää selvillä ajasta ja tapahtumista. Siksi Minä haluan 
sinun raportoivan tapahtumat, niin että voit nähdä, kuinka Minä olin yhden askeleen edellä 
vihollisiasi koko ajan. Mene nyt ja jaa nämä hyvät uutiset rakkaittesi kanssa, me olemme 
voittamassa tämän taistelun. Ei mahdilla, ei voimalla, vaan Minun Hengelläni, sanoi Herra! Minä 
siunaan teidät kaikki, rakkaat, jotka olette tulleet tänne antamaan Minulle elämänne, tekemään 
Minun tahtoni. Minä olen teidän kanssanne, olkaa vain antamatta periksi siinä, mitä Minä olen 
antanut teille tehtäväksi.”   

”Olkaa tottelevaisia sydämestänne, jatkakaa rakastamista ehdottomasti, koska tätä vastaan ei ole 
asetta. Tuntekaa itsenne, älkää katsoko muiden vikoja, teidän vikanne ovat paljon pahemmat. 
Pikemminkin ottakaa vastuu itsestänne ja se, mitä muihin tulee, olkaa äiti tai isä ympärillänne 
oleville sieluille ja pitäkää huoli heidän parhaista eduistaan, ei omistanne. Tällä tavalla, te tulette 
saamaan riemuvoiton jokaisesta lihan ansasta, jonka Saatana on suunnitellut käyttävänsä teitä 
vastaan, kukistaakseen teidät ja jakaakseen yhteisön.”  

”Minä rakastan teitä, Minä tuen teitä, Minä olen oikealla puolellanne ja yhdessä, me tulemme 
saamaan voiton tästä elämästä ja tulemaan loistavassa kunniassa seuraavaan. Minun siunaukseni 
on teidän päällänne, Isä, Poika ja Pyhä Henki, te tulette sinnittelemään ja voittamaan kruunun, 
jonka Minä olen valmistellut teitä varten Taivaassa.” 
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795. Jeesus selittää… Anteeksiantamaton Palvelija &  

Muodonmuutoksenne pieniksi Kristuksiksi 

 
ANTEEKSIANTAMATON PALVELIJA & TEIDÄN MUODONMUUTOKSENNE PIENIKSI KRISTUKSIKSI  

Jeesuksen & Sisar Claren sanoja, 23. Heinäkuuta, 2020.   

( Clare ) No niin, minun kallisarvoinen perheeni, olen pyytänyt viime aikoina… ”Herra, heidän 
tarvitsee kuulla enemmän minun puutteistani ja vioistani. No niin, Häneltä ei vienyt kauan aikaa 
paljastaa suuri virhe, joka olisi voinut tuhota yhteisön.  

Meillä on täällä ihmisiä, jotka ovat kokeneita elämässä ja niitä, jotka eivät ole. Yksi erityinen nuori 
mies, joka on hyvin omistautunut Herralle, itse asiassa, hän jätti kaiken taakseen yhtenä yönä 
tullakseen tänne. Hän oli kirjoittanut minulle ja kirjeenvaihdon paljouden vuoksi, en ollut 
vastannut hänelle melkein vuoteen, luullakseni. No niin, kun lähetin hänelle sähköpostia, hän 
vastasi, me puhuimme puhelimessa ja välittömästi hän jätti kaikki omistuksensa, nousi linja-
autoon ja laskeutui tänne seuraavana päivänä.  

Vähänpä minä tiesin edessämme olevista haasteista. Meillä ei ollut ketään aivan niin nuorta, 
niinpä ajattelin, että hänellä oli aika yksinäistä. Hänellä oli hyvin traumaattinen lapsuus, 
varhaisvuodet häntä kasvatettiin huumeiden käyttäjien talossa, jossa oli paljon väkivaltaa ja 
lyömisiä. Joskus hän oli päiväkausia syömättä, hän ei tohtinut kertoa äidilleen, että oli nälkäinen 
tai hänet olisi hakattu. Kun hän jakoi tämän kanssani, aloin ymmärtämään, että miksi hän ajoittain 
vaikutti epäröivältä.  

Hän auttoi minua taloudenpidossa, mutta hän ei ollut koskaan tehnyt sitä aikaisemmin. Kun hän 
meni asumaan isoäitinsä luo, isoäiti ei sallinut hänen nostaa sormeakaan tehdäkseen yhtään 
askareita. Voi pojat… Siispä meidän täytyi aloittaa alusta ja minulla on vahva täydellisyyteen 
pyrkivä taipumus, jota vastaan minun täytyy tapella koko ajan. Raukkaparka, ei väliä, kuinka 
kovasti hän yritti, aina oli jotain, josta löysin ongelman. Häpeä minulle. Minulla on myös suurta 
rakkautta häntä kohtaan, siispä yritin rohkaista häntä ja jaoin puutteitani hänen kanssaan usein. 
Mutta enemmän kuin mitään muuta, hän tarvitsi minun ehdotonta rakkauttani… rakkautta, jota 
hän ei koskaan saanut todelliselta äidiltään.  

Kun aikaa kului, tulin enemmän ja enemmän kärsimättömäksi hänen kanssaan ja pystyin 
näkemään itseni muuttuvan hirviöksi. Lopulta, Herra antoi Ezekielin ymmärtää ja kertoi selvästi, 
että minä en miellyttänyt Herraa käyttäytymällä tällä tavalla ja vika ei ollut siinä, että hän oli liian 
hidas, vaan vika oli siinä, että minä olin kärsimätön ja taipuvainen tuomitsemiseen. Juuri samana 
päivänä vastaanotin viestin anteeksiantamattomasta palvelijasta, josta on kirjoitettu Matteuksen 
Evankeliumissa 18:21-35, pyydän, katsokaa se, tämä on niin tärkeää.   

Jeesus aloitti… ”Yhteisössä ei ole kyse siitä, mitä saavutat, vaan siinä on kyse veljellisen rakkauden 
matkasta ja muodonmuutoksesta pieniksi Kristuksiksi… kuten Minä havainnollistin Minun 
elämälläni, Minun rakkaudellani, anteeksiantavaisuudellani ja kärsivällisyydelläni muiden kanssa ja 
niinpä sinun täytyy tehdä samoin. Et voi johtaa ilman myötätuntoa ja ymmärrystä. Sinun täytyy 
aina laittaa itsesi toisen kenkiin ja kävellä syvässä ymmärryksessä.”  

”Sinun kärsivällisyytesi muiden kanssa täytyy olla yhtä syvää ja ehtymätöntä, kuin Minun 
kärsivällisyyteni sinun kanssasi. Niin kuin paimen on, niin kulkevat myös lampaat. Sinun vakavan 
kärsimättömyyden vikasi vuoksi sinä näytät muille, kuinka heidänkin pitäisi toimia heidän veljiään 
ja sisariaan kohtaan. Tämä oli suuri sisääntulokohta kriittiselle hengelle ottaa yhteisö valtaansa. 
Sinä et saa sallia yhtään jalansijaa tuomitsemiselle tulla sisään, Clare.”   
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( Clare ) Ja te tiedätte, haluan vain sanoa tähän kommentin, tämä asia kasvoi minussa. Se oli 
vahva. Pystyin tuntemaan hyvin voimakkaan ja syvän reaktion tätä henkilöä kohtaan. Se oli rumaa 
ja se oli todella rumaa ja se oli voimakasta ja se iski minuun; miksi tämä on niin voimakasta? Syy… 
koska se oli demoni, se oli demonista ja se oli laitettu liikkeelle jakaakseen yhteisön.  

( Jeesus ) ”Rakkaani, tämä ei ole haukkumista, tämä on varoitus, pitääksesi sydämesi rakastavana 
ja puhtaana, jopa kuten Minun äitini, koska se, mitä teet muille, opettaa muille tekemään samaa. 
Näin Saatana toimii, hän löytää heikkoutesi ja luonteen vikasi ja pelaa niillä, kunnes olet täydessä 
sodassa lihasi kanssa ja olet kuorrutettu jätevedellä, jota roiskuu kaikkialle muiden päälle. 
Kärsimättömyys tulee itsekkyydestä. Sinä haluat jonkun tehtävän hyvin ja nopeasti, kuitenkin 
yhteisön elämässä ei ole kyse siitä, saadaan asiat tehdyiksi, vaan veljellisestä rakkaudesta ja tämä 
on sitä, mitä Minä teen sinun kanssasi, Clare, ja niinpä sinun täytyy tehdä se muille.”  

”Katso syytä, ymmärrä toiminnassa olevat voimat, tee poikkeuksia mukautuaksesi hitaaseen 
reagointiin ja innokkuuden puutteeseen. Mene ongelman juureen, kuten tiedän sinun yrittävän 
tehdä. Tarjoa lääkkeitä, erityisesti ajan kanssa uudistaaksesi. Punnitse plussia ja miinuksia, tietäen, 
että Minun silmissäni, sinä jäät karkeasti puuttumaan siitä, kuka sinun tulisi olla ja kuitenkaan 
Minä en ole lähettänyt sinua pois. Minä työskentelen kassasi. Oi, kuinka tärkeää tämä on, Minun 
lapseni, tietää omien puutteittenne ja syntienne syvyydet. Ilman sitä tietoa, te tulette ylpeiksi, 
omahyväisiksi, ettekä ole sopivia tähän kutsumukseen.”  

”Katso ongelmiasi itsekieltäytymisessä ruuasta… kuinka kauan Minä olen odottanut sinun 
muuttuvan ja kuinka paljon ponnistuksia sinä olet antanut sille? Et tarpeeksi, on Minun 
vastaukseni. Minä en sano tätä tuomitakseni sinua, Minä sanon sen saadakseni sinulle 
asianmukaisen näkökulman, kun olet tekemisissä muiden puutteiden kanssa. Ole heidän kanssaan 
yhtä kärsivällinen, kuin Minä olen sinun kanssasi ruoka-asioissa. Tämän pitäisi antaa sinulle 
vallankumouksellinen näkökulma, siitä kuka olet ja kuka et ole. Muista nelivuotias lapsi 
piilottelemassa maassa olevassa kolossa, likaisena, haisevana ja täysin hukassa? Muista näky, 
jonka Minä annoin sinulle sinun tilastasi?”  

”Tämä tulee kesyttämään molemmat sekä kärsimättömyytesi että kriittisen tapahtumasarjan. 
Potkaise nämä demonit elämästäsi Clare, ja ne eivät tule saamaan jalansijaa yhteisössä. Kuten 
paimen kulkee, niin kulkevat lampaat. Muista tämä, Rakkaani, aina.”  

( Clare ) Minä olen niin hyvin pahoillani Herra; minä lupaan sinun avullasi kukistaa tämä 
rumuuden.  

( Jeesus ) ”Minä annan sinulle anteeksi, suloinen puoliso, ja välitän sinulle nyt juuri tarvittavat 
armot kukistaa nämä heikkoudet. Ja kun näen edes yhdenkin tuomion haivenen sydämessäsi 
ketään kohtaan, jopa vihamiehiäsi, joita sinulla on monia, Minä tulen auttamaan sinua armon kera, 
paastoamista varten myös.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, minä rakastan Sinua.  

( Jeesus ) ”Ja Minä rakastan sinua enemmän kuin koskaan voisit kuvitella. Me tulemme 
kukistamaan tämän yhdessä.” 
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796. Jeesus sanoo…  

Päästä irti!... Tule & Seuraa Sydäntäsi, vaikka Vastustusta ilmenee 

 
PÄÄSTÄ IRTI!... TULE & SEURAA SYDÄNTÄSI, VAIKKA VASTUSTUSTA ILMENEE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Heinäkuuta, 2019.  

Clare aloitti… Kiitos Sinulle, Jeesus, kärsivällisyydestäsi meidän kanssamme. Kiitos Sinulle, että 
odotat meitä odottavalla sydämellä, innokkaana antamaan suurempia lahjoja.  

Kallisarvoinen Perhe, minä olen niin iloinen, kun minulla on jotakin jaettavaa kanssanne. Minä 
todella arvostan teidän rukouksianne! Minulla oli joitakin päiviä, kun minä en vain ollut 
yhdistyneenä, ja minua vedettiin seitsemään eri suuntaan yhtä aikaa! Tämä suunta, kuitenkin, 
teidän seurassanne olo, on minun suosikkini. Te olette minun perheeni ja minä rakastan teitä 
kaikkia niin paljon. Me kaikki kärsimme samoista inhimillisistä olosuhteista ja minä rakastan jakaa 
kanssanne, kuinka Jeesus vetää minut pikku kuopista, joihin minä saatan itseni.  

Yhden asian minä tiedän varmasti. Kahden viimeisen vuoden aikana, demoninen sorto on 
monikertaistunut yli asteikon. Ehkä sillä on tekemistä Nibirun läheisyyden kanssa, kun se hitaasti 
lähestyy. Minä tiedän, että kiihdyttimellä Euroopassa (CERN) on ollut vaikutusta meidän 
haavoittuvuuteemme, koska se on avannut ulottuvuuksia, joita ei koskaan olisi pitänyt aukaista. 
Herra on ainiaan laajentamassa meitä, haastaen meidät. Se mikä toimi eilen, ei saata toimia 
huomenna, kun meidän vastustuksemme lisääntyy ja haasteemme lisääntyvät.  

Sen jälkeen, kun olin puhunut monen sielun kanssa, jotka halusivat tulla ja liittyä tähän työhän, 
minä näen nyt kuinka ällöttäviä ja rajoittavia perheet voivat olla. Kuinka pelottavia he voivat olla, 
kun sielu haluaa mennä syvemmälle Herran kanssa. Minä näen myös, kuinka moniin vastuisiin 
ihmiset ovat sitoutuneet perheissään. 

Vanhan Testamentin päivinä, kun Herra kutsui miestä, hänen täytyi jättää kaikki siihen paikkaan ja 
mennä profeetan mukaan. Jopa teurastaa härkäpari, joita tarvittiin hoitamaan peltoja. Vau! Se on 
äärimmäistä. Ja Jeesus sanoi rikkaalle, nuorelle hallitsijalle, ”Mene ja myy kaikki omaisuutesi ja 
anna köyhille, sitten tule seuraamaan Minua.” Ja jälleen miehelle, joka sanoi, että hänen täytyy 
mennä hautaamaan isänsä ensin, ”Kuka ikinä ei ole halukas luopumaan isästään, äidistään, 
sisaristaan, veljistään, jopa lapsistaan, ei ole Minun arvoiseni.”  

Perhe, kun Jumala kutsuu, Saatana lähettää työryhmän estämään tietäsi. Yhtäkkiä sinusta tulee 
ainoa, joka voi huoltaa perhettä, auttaa vanhuksia, huolehtia talosta, jne. jne. Vihollinen kutsuu 
esteitä joka suunnasta saadakseen sinut pysähtymään. Ne ovat asioita, joiden läpi sinun täytyy 
raivata tiesi. Mutta entäpä perheen väliintulot? Sukulaiset, joista et ole kuullut kuukausiin, 
yhtäkkiä ilmestyvät portaillesi, saadakseen sinut luopumaan seuraamasta sydäntäsi.  

Mitä luulette, miltä Jeesuksen äidistä tuntui, kun Hän sanoi… ”Äiti, on Minun aikani. Minun täytyy 
mennä.” Maria oli elänyt lihaksi tulleen Jumalan kanssa 30 vuotta ja nyt Hänen täytyi jättää hänet 
taakseen. Maria oli täysin mukana Jeesuksen missiossa. Hän tiesi tulleensa valituksi, antaakseen 
jonakin päivänä Poikansa, että Hän lunastaisi ihmiskunnan. Millaisessa rakkaudessa hän eli? Hän 
rakasti ihmiskuntaa enemmän, kuin omaa äidillistä etuoikeuttaan. Hän halusi Hänen menestyvän, 
maksoi mitä maksoi. Maria luopui mitä kallisarvoisimmasta poikansa elämästä ihmiskunnan 
lunastuksen vuoksi ja hän tiesi kaiken aikaa, että päivä tulisi, jolloin hänen täytyisi tehdä niin.  

Pitäisikö hänen seisoa oviaukossa ja sanoa… ”Poika! Sinä et voi mennä! Sinun täytyy pysyä täällä ja 
huolehtia minusta.” Kutsuiko hän sukulaisensa yhteen, tehdäkseen väliintulon, luetellakseen kaikki 
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syyt, miksi Hänen ei tulisi lähteä? Väittelikö Maria Hänen kanssaan, että Hänen ei tulisi menehtyä 
Hänen vihollistensa käsissä? Kritisoiko hän ja tuomitsiko hän niitä, joiden luo Hänet oli lähetetty ja 
yrittikö hän saada heidät näyttämään lunastamattomilta?   

Minun rakkaat, kun teillä on lapsi, se lapsi on vain lainassa. Jos te luulette, että te omistatte heidät, 
teidän tarvitsee puhua Jumalalle. Se lapsi on vain lainattu teille, kasvattaaksenne heidät 
Jumalallisiin arvoihin. Ja sitten vapauttaa heidät seuraamaan sydäntään. 

Minä seurasin sydäntäni, siksi minua on siunattu tällä palvelutoimella ja lahjoilla, joita Hän on 
välittänyt. Aina ei näyttänyt siltä, että se tulisi onnistumaan. Oli paljon sudenkuoppia ja vaikeuksia. 
Mutta välittämättä mistään, minä seurasin sydäntäni. Ja sen tekemällä, Hän johdatti minua 
paikkaan, missä Hän halusi minun olevan.   

Tässä prosessissa, kun olen saanut pyyntöjä heiltä, jotka haluavat tulla Vuorelle työskentelemään 
meidän kanssamme, vanhemmat ovat virheellisesti syyttäneet meidän olevan lahko. Sukulaisia on 
ilmestynyt tyhjästä varoittamaan heitä, että he tekevät suuren virheen. Pomot myös löytävät vikaa 
siinä, mitä oli heidän sydämissään.   

Kaikessa totuudessa, ei voida odottaa, että henkilö – joka on valinnut maailman tiet 
elämäntavakseen, ja tiedättekö, on sitoutunut siihen, hyväksyisi menemisen missioon ja 
vapaaehtoisena rakentavan pieniä asumuksia keskellä erämaata, vain rukoilua varten. Entä, jos he 
ovat toinen Jim Jones (=Kansan Temppeli-uskonlahkon perustaja)? Entä, jos he ovat laittoman 
seksin kauppiaita? Entä jos he ovat marsilaisia? Voi voi!  

Siispä, minun rakkaat, jos te haluatte tulla auttamaan tai mennä jonnekin muualle auttamaan, 
aiotteko antaa kenenkään estää teitä? Aiotteko seurata sydäntänne ja Pyhän Hengen johdatusta 
vai antaa periksi turvallisemman polun valinneiden sukulaisten tuomitsemisille ja haluille?  

Minä menetin ensimmäisen kutsuni aineellisten asioiden ja sukulaisten vuoksi. Mutta 40 vuoden 
iässä, minä viimein päätin, että minä aikoisin seurata Herraa ja täysin jättää taakseni 
turvavyöhykkeen. Olin saanut tarpeekseni turvavyöhykkeistä. Ja se oli ihanin asia, jonka koskaan 
olin tehnyt. Minä en koskaan katunut mitään, mitä jätin taakseni ja minun suhteeni Jeesuksen 
kanssa syveni odottamattomiin korkeuksiin. Hän oli niin todellinen minulle. Minä tunsin olevani 
Taivaassa, vaikka minä olin Maapallolla. 

Se on teistä kiinni, rakkaat. Te päätätte, mitä te haluatte tehdä elämällänne. Katsokaa myös 
taaksenne, miten olette eläneet tähän asti – sitten katsokaa eteenpäin päivään, jolloin te seisotte 
Herran edessä. Tuletteko te olemaan iloinen vai häpeissänne, kun luovuitte tilaisuudesta palvella 
Häntä, pitääksenne muutaman helyn ja ystäviä, jotka ovat vielä maailman mudassa?   

Tärkein asia tässä on, että te ette voi ylittää Herraa. On mahdotonta antaa Hänelle enemmän, kuin 
mitä Hän antaa teille. Herra, pyydän, jaa Sinun sydämesi kanssamme.  

Jeesus aloitti… ” Minä odotan teitä, Minun siunattuni. Minä odotan teidän päättävän, että Minä 
merkitsen teille enemmän teille, kuin mikään, mitä teillä nyt on maailmassa. Minä odotan 
nähdäkseni, painatteko päälle, sinnittelettekö, erottelukyvyn käytössä ja jopa löydätte, mitä on 
kirjoitettuna sydämiinne.”  

” Minä kutsun teitä suudelmalla. Se on hellä ja herkkä, koska Minun sydämeni teitä varten on 
sellainen. Minä näen teidän päivittäiset kamppailunne maailmassa. Minä näen teidän loppuun 
uupumisenne, kun te kartutatte muiden omaisuutta, kun te työskentelette heille. Minä näen 
teidän kaipuunne meditoida, mietiskellä Minun Sanaani tunteja ja löytää syvempiä merkityksiä, 
kätkettyjä aarteita, niille, jotka etsivät niitä. Minä odotan teidän oivaltavan, että mikään tässä 
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maailmassa ei merkitse teille niin paljon kuin Minä. Kun te pääsette siihen paikkaan, te ette välitä, 
mitä te menetätte.” 

” Minulla on monia asioita varattuna niille, jotka voivat ja päästävät irti maailmasta ja kaikesta, 
mitä sillä on tarjota. Suurin niistä on kumppanuus aika Minun kanssani. Vapaus levätä Minun 
läsnäolossani tunteja. Vapaus rukoilla ja katua kaikkia tuhlattuja vuosia. Ja inspiraatio, jonka Minä 
haluan välittää teille uutta elämää varten; työ, jonka Minä haluan antaa teille, kun te 
työskentelette Minun kanssani sielujen pelastamisessa. Taivaassa te tulette olemaan rikas. Tällä 
Maapallolla, Minä voin taata teille vain Minun Rakkauteni ja kumppanuuteni, kun me 
työskentelemme yhdessä tuottaaksemme sielujen sadonkorjuun.”  

” Se, mitä Äiti Clare on tekemässä nyt, hän valmistelee paikkaa, joka on erillään maailmasta, 
pyhitetty rukoilemiseen. Tehden mahdolliseksi teille luoda ja laajentaa kulkuanne Minun kanssani. 
Paikka, jossa voitte syventää sitoutumistanne Minuun ja kuolla itsellenne ja maailmalle.” 

” Tämä ei ole yhtäkkinen asia. Se on pikemminkin prosessi, johon Minä kutsun teitä. Se on 
luonnollista kasvua uskollisuudestanne tälle Kanavalle, teidän reaktionne sille, mitä Minä olen 
teille tähän mennessä antanut. Vaikein asia teille, on päästää irti – päästää irti elämästänne – 
päästää irti kavereidenne ja vanhempienne ajatuksista, että kuinka teidän pitäisi elää elämäänne. 
Vastineeksi irti päästämisestänne, Minä voin luvata vain Minun Rakkauteni ja Uskollisuuteni 
huolehtia teistä. Jos kertoisin teille, mitä edessä on, se pilaisi yllätyksen. Se on Minun sydämeni 
mukaista teille ja sen täyttymys, mitä teille on annettu tähän elämään. Kaikki, mitä tarvitaan, on 
luottamus ja sitoutuminen.”  

” Minä en puhu pelkästään Turvapaikasta. Minä puhun teille kaikille seuraavasta askeleesta 
elämissänne. Monet teistä, jotka kuuntelette tätä Kanavaa, tunnette jotakin rauhatonta 
hengessänne, jotakin lisää elämäänne, kuin mitä seuraavan kulman takana näyttäisi olevan. Siihen 
Minä haluan teidän olevan varautuneita. Varautukaa muutokseen ja tietäkää, että muutos tulee 
olemaan parempaan päin.”  

” Monet on kutsuttu. Harvat on valittu. Ja vielä harvemmat vastaavat. Minä rakastan teitä kaikkia 
samalla tavalla. Mutta Minä pyydän teidän vastaustanne, että Minä voin antaa teille KAIKEN, mitä 
Minulla on teille.” 

 

 

797. Jeesus varoittaa…  

Me olemme Sodan Kynnyksellä Kiinan kanssa! Minä tarvitsen teitä, nyt! 

 
VAROITUS JEESUKSELTA. ME OLEMME SODAN KYNNYKSELLÄ KIINAN KANSSA… MINÄ TARVITSEN 
TEITÄ, NYT 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Elokuuta, 2020. 

Jeesus aloitti… ”Vihollinen ei halua ihmisten rukoilevan niin kuin heidän tulisi. Me olemme sodan 
kynnyksellä Kiinan kanssa ja vain esirukoilemisihme voi estää tätä tapahtumasta. Teidän 
presidenttinne on aika raivoissaan siitä, mitä Kiina on tehnyt maailmalle, mutta hän myös 
ymmärtää, että sen takana on muita, jotka haluavat tuhota Amerikan. Minä olen sinun puolellasi, 
en sinua vastaan, Amerikka, Minä haluan sinun toipuvan, mutta vielä tärkeämpää, kuin 
taloudellinen toipuminen, on hengellinen toipuminen.”  
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”Pyydän, katsokaa sydämiänne ja nähkää, ovatko ne Minun puolellani vai Minua vastaan. Oletteko 
voittavassa joukkueessa vai taisteletteko sitä vastaan? Oletteko liittyneet pahojen voimien kanssa, 
jotka työskentelevät maatanne vastaan vai oletteko Minun puolellani?”  

”Katuminen on yhä avaintekijä tämän kansakunnan eloonjäämisessä. Se ei ole varallisuuden 
takaisin saaminen, vaan Minun suojelukseni takaisin saaminen ja tätä varten teidän täytyy katua 
hirmutekoja, joita on tapahtunut tässä kansakunnassa ja joita te olette tukeneet.”  

”Koko Hollywoodin elokuvateollisuus on ollut kytköksissä Saatanallisissa rituaali hyväksikäytöissä 
vuosikymmenien ajan ja Saatana on saanut tahtonsa läpi elokuvissa, jotka murentavat moraalin ja 
provosoivat nuoria lapsia väkivaltaan ja seksiin, valmistellen tämän kansakunnan moraalista 
romahdusta.”  

”Dollarit, joita te olette käyttäneet heidän elokuviinsa, ovat verirahoja ja veri on viattomien lasten 
verta, jotka huutavat Minua apuun Maapallolta. Kuinka huolettomia te olette olleet rahojenne 
kanssa, investoiden Saatanalliseen kulttiin, joka on ei-kristityn elokuvateollisuuden takana. Kultit, 
seksi, väkivalta kaikki tulevat suoraan Helvetistä, muuttaakseen planeettanne eläväksi Helvetiksi 
Maapallolla.”  

”Te olette nyt alkamassa nähdä heidän suunnitelmiensa paljastuvan, kun he lietsovat sekasortoa, 
väkivaltaa ja vallankumousta. Kaikki tämä on valmisteltu elokuviin, joita lapsenne ovat katsoneet, 
niin että sopivana aikana nuoret aikuiset liittyisivät pahan hyökkäykseen tätä kansakuntaa vastaan 
ja he olisivat juuri ne, jotka sen tuhoavat.”  

”Presidenttinne voi tehdä vain tietyn määrän. Ilman katumusta ja sydämeen käyvää rukousta 
asiantilan kääntämiseksi varjohallituksen tekemiä pohjatöitä vastaan, on vähän toivoa, mutta 
rukouksen kanssa on suurta toivoa.”  

”Ja täsmälleen tätä Minä halusin osoittaa. Rukoustenne voima on valtava varteenotettava voima. 
Vihollinen tulee valehtelemaan teille ja kertomaan teille, että teidän rukouksenne ovat heikkoja ja 
merkityksettömiä. Mutta Minä sanon, että ne ovat voimakkaita. Siksi Sydänasukkaat ovat osa 
Minun suunnitelmaani kansakuntanne jälleenrakennusta.”  

”On ollut monia profetioita ja varoituksia ydinsodasta ja biologisesta sodankäynnistä, 
puhumattakaan hiljaisesta ja tappavasta voimasta, 5G järjestelmästä, joka on esitelty 
kansakunnallenne (Amerikalle). Se on erittäin vaarallinen ja teidän tulee nousta sitä vastaan. 
Siihen on liitetty sairaus, erittäin hienostuneen teknologian kautta se voi aiheuttaa välittömän 
kuoleman. Näitä torneja ei tulisi sietää, Minun ihmiseni.” 

”Mutta Minä olen tässä kertomassa teille, että teidän rukouksenne ovat pilanneet suunnitelmat 
tuhota yhteiskuntanne. Te olette seisomassa täydellisen kaaoksen, taudin ja tuhon tiellä. Profetiat 
ovat olleet oikeassa - se, mitä ihmiset eivät ymmärrä, on, että Rukous on pysäyttänyt ne.”  

”Ja rukous tulee jatkamaan heidän pysäyttämistään, niin kauan kuin te ette kuuntele valhetta, että 
teidän henkilökohtainen rukouksenne ei tee mitään pysäyttääkseen pahan. Tämän Saatana 
haluaisi teidän uskovan. Hän ei voi ottaa pois rukouksen voimaa, mutta hän voi vaikuttaa haluunne 
rukoilla. Hän voi lannistaa teitä valheryöpyllä, käyttämällä vikojanne perusteena, että 
rukouksianne ei tulla kuulemaan.”  

”Minä työskentelen kanssanne monella eri tasolla. Henkilökohtaisella tasolla Minä työskentelen 
syntienne ja vikojenne kanssa, koska te olette vakavissanne pyhyydessä. Mutta koskaan Minä en 
sulje korviani teidän rukouksiltanne, pikemminkin Minä kuulen ne äänekkäästi ja selvästi, jopa kun 
teillä on korjauksen aika ja ajankohta.”  
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”Älkää langetko valheeseen, että koska lankesitte paastossa, rukouksenne ovat arvottomia. Tai 
koska teillä oli paha ajatus, rukouksianne ei tulla kuulemaan. On totta, että Minä kunnioitan 
Pyhimysten rukouksia Maapallolla, kuin myös Taivaassa, mutta Minä myös kuulostelen rikkonaisia 
ja kamppailevia.”  

”Ne, jotka ovat tehneet kaikki ponnistukset elää Evankeliumin mukaan, rakastavat veljeään, 
ollakseen anteliaita antamisessa ja anteeksi antamisessa ja järjestääkseen aikansa Minun 
ympärilleni, ne sielut kuullaan äänekkäästi ja selvästi, sillä he ovat työskennelleet paljon Minun 
Valtakuntani tulemiseksi.”   

”Mutta Minä en koskaan sulje korviani vilpittömältä ja katuvalta syntiseltä, siispä ei ole yhtään 
tekosyytä kenelläkään teistä lopettaa rukoilemasta ja ponnistelemasta kansakuntanne puolesta. 
MINÄ TARVITSEN RUKOUKSIANNE. MINUN ISÄNI KÄSI LIIKKUU, KOSKA TE RUKOILETTE.  

”Jos te haluatte jatkaa tämän elämän elämistä suhteellisen rauhassa, teidän täytyy rukoilla, koska 
oikeudenmukaisuuden vaakakupit ovat kääntymässä vihollisen eduksi, koska on monia Satanisteja, 
jotka rukoilevat Saatanaa ja elävät häntä varten ja he myös ovat rukoilemassa kuolemaa, tuhoa ja 
surullisuutta… Amerikan tuhoa.”  

”Nouse ylös, Minun Ruumiini ja itke apua. Sinua vastaan tehtyjen profetioiden ei tarvitse täyttyä. 
Te voitte pysäyttää ne nyt, niille sijoilleen. Minä pyydän teitä vain rukoilemaan koko sydämistänne 
Minun Isääni, että Hän myöntää Lisää aikaa, Lisää armonaikaa ja Lisää Armoa.”  

”Kun te vastaanotatte Minut ehtoollisessa, itkekää apuun Minua… ”Herra, anna minulle sydän 
rukoilla vilpittömyydellä ja intohimolla.” Armo on odottamassa teitä, jos te vain pyydätte.” 

 

 

798. Jeesus sanoo… Tuho tulee Pohjoisesta, se on Porteillanne, Amerikka! 

 
TUHO TULEE POHJOISESTA, SE ON PORTEILLANNE, AMERIKKA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Syyskuuta, 2020.  

( Clare ) Herra valmistelee meidän sydämiämme, rakkaat Sydänasukkaat, äärimmäisen 
kärsimyksen aika on tulossa maailmalle ja tälle kansakunnalle. Koko aamun kuulin laulun… 
”Valmistele Herran Tie, Valmistele Herran Tie ja itke apuun täyttä kurkkua! Älkää pidätelkö 
totuutta synneistänne sen keskellä. Puhukaa rohkeasti ihmisten syntejä vastaan!”  

Kun istuin Herran edessä, näin valtavan pyörivän pimeyden pilven, se vaikutti tulevan pohjoisesta, 
pyyhkäisten sisään ja leviten suurille tasangoille ja Jeesus sanoi…  

( Jeesus ) ”Kovat ajat ovat tulossa ja niiden täytyy tulla, koska Minun Ihmiseni eivät ole vielä 
katuneet ylenpalttisia ja huolettomia elämäntyylejään, joista on tullut epäjumala. Tavallaan voisi 
helposti sanoa, että tämä elämäntyyli on amerikkalainen epäjumala, jota kaikki palvovat, 
opiskelevat ja soveltavat elämänsä sen mukaan. Se, mitä Minä sillä tarkoitan, on, että tietyt 
ahneet, rahanhimoiset, sosiaalista asemaa tavoittelevat ja epäoikeudenmukaiset ovat asettaneet 
tietyn epärealistisen standardin. Sillä aikaa, kun presidenttinne on työskentelemässä niin kovasti 
pönkittämässä taloutta, hän on ohittanut metsän, katsomalla vain puita. Hänen koko elämänsä 
arvojärjestelmä on keskittynyt menestykseen liike-elämässä ja elämäntyylin vaurauteen.”  
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”Kun hän on pitänyt kiinni joistakin moraalisista standardeista, paljon on menetetty 
kompromisseilla ja hänen omatuntonsa ei koskaan muotoutunut perusteellisesti. Rikkauksien 
synnyttämisellä ei ole mitään tekemistä hyvän elämän kanssa. Ne, jotka elävät hyvää elämää, ovat 
useimmin hyvin köyhiä, mutta onnellisia, koska ei ole mitään, mistä heidän omatuntonsa syyttäisi 
heitä. Mutta rikkaat pysyvät valveilla öisin, suunnitellen kuinka he tulevat lisäämään 
varallisuuttaan. On olemassa joitakin rikkaita ihmisiä, joilla on oikea arvojärjestelmä, tosin.”  

( Clare ) Minä haluan teidän tietävän tässä, rakkaat Sydänasukkaat, että tämä ei millään tavalla ole 
presidenttimme huonontamista, Presidentti Trumpin, koska hän on ihana ihminen, jolla on oikea 
visio kansakunnalle, paitsi, että hänellä on tämä yksi sokea piste vauraudesta ja rikkauksista. 
Mutta sitä lukuun ottamatta, hän on arvollinen ja taitava, erittäin taitava ja hän on tuomassa tätä 
maata syvyyksistä monella tavalla, mutta suuri karsinta on tapahtumassa maallemme, enkä minä 
puhu presidentistä, minä puhun meistä, yksilöllisesti, jotka ovat vastuullisia. Siis se on vain 
selvennykseksi, hän on hyvä mies, joka on tehnyt ihmeellistä työtä, mutta hänellä on sokea piste. 
Jatkaen siitä, mitä Herra oli sanomassa…  

( Jeesus ) ”Tämän maan hyvät ja rikkaat ovat tietoisia vastuustaan maailmalle, heidän vastuustaan 
jakaa, mitä heille on annettu. Aivan oikein, Minä sanoin ”annettu”. Jotkut voisivat väittää, että he 
ovat ansainneet sen, mutta tosiasiassa, heille annettiin mahdollisuuksia ja kykyjä, mitä muille ei 
annettu ja niinpä Minä odotan nähdäkseni, oivaltavatko he, kuinka hyvä Minä olen ollut heitä 
kohtaan, varustamalla heidät älykkyydellä, mahdollisuuksilla ja voimavaroilla. Vaatii suurta 
moraalista vakaumusta ja luonnetta käyttää näitä voimavaroja, ilman että heille ja heidän 
jälkikasvulleen seuraa Helvetin rangaistukset.”  

”Toisin sanoen, on niitä, jotka käyttävät varakkuuttaan Jumalan Valtakunnan hyväksi ja niitä, jotka 
hamstraavat sitä tuomiopäivään asti ja heidän omaan tuhoonsa asti. Rikkauksien omistaminen on 
merkki suuresta luottamuksesta ja niiden käyttäminen asianmukaisesti on suuri armo. Kuka 
tahansa voi tehdä rahaa ja kuluttaa sitä omiin mielihaluihinsa, mutta vaatii todellisen rehellisen 
miehen tai naisen huolehtimaan omasta naapuristaan tai jopa naapurinsa naapurista ja tekemään 
sen omalla kustannuksellaan.”  

”Maallinen Humanismi, mikä on toinen nimi saatanalliselle opille, on tullut moraalisen tason 
säännöiksi, koska sillä aikana, kun te olitte kiireisinä työskentelemässä lisätäksenne 
varallisuuttanne, Paholaisen agentit sujauttivat sisään omat elämän arvonsa ja esittelivät ne 
kristillisinä arvoina, ihmiskunnan auttamisen väärennetyssä valepuvussa. Katsokaa Saatanan 
Kirkon uskon opinkappaleita. Te tulette näkemään vahvan samankaltaisuuden ja riippuvuuden 
maallisen humanismin ja Satanismin välillä, josta on tullut nykypäivän arvojärjestelmä niille, jotka 
ovat olleet ja niille, jotka ovat nousemassa johtaviin asemiin.” 

”Ymmärrättekö? Nämä ihmiset uskovat tekevänsä hyvää ottamalla haltuun maailmanhallinnon. He 
näkevät itsensä pelastajina, syntyneinä asettamaan maailman oikein kontrolloimalla ja 
manipuloimalla luonnonlakeja, tervettä omaatuntoa ja luomaan hirviöitä laboratorioissa, samaan 
aikaan, kun opettavat kaikkia pilkkaamaan Kristillistä Totuutta, suosiakseen omia oppejaan, jotka 
näyttävät tarpeeksi viattomilta ulkopuolelta, mutta jotka todellisuudessa ovat ulkopuolelta 
puhtaaksi pestyjä, kätkeäkseen Saatanan tekoset tuhota maailma ja jokainen siinä oleva. He 
uskovat olevansa ylivoimainen rotu, jolle on annettu etuoikeus asettaa maailma oikeaan ja 
kontrolloida sitä ilman Jumalaa. Todella he näkevät itsensä jumalina, jotka ovat vastuussa ihmisen 
lisääntymisestä maapallolla.”  

”Oi, Minun Amerikkalaiset ihmiseni, jotkut teistä ovat tehneet urhoollisesti, toiset ovat 
hävettävästi antaneet vallan ahneudelle ja rahanhimolle, varastoiden Helvetin kivut itselleen. Se, 
mitä Minä olen sanomassa, Clare, on että presidenttinne on erittäin taitava mies, jolla on 
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sopimattomasti muodostunut omatunto. Kun hän on ollut virassa, asiat ovat muuttuneet 
parempaan. Kuitenkin on vielä epäoikeudenmukaisuuden linnake, koska hän ei ole isä köyhille.”  

”Maanne on äänestänyt erittäin lahjakkaan miehen, jolla on moraalinen ongelma ja hänen täytyy 
oppia elämän todelliset arvot syvemmällä tasolla kuin koskaan aikaisemmin. Minä olen hänen 
kanssaan tässä ja hän tulee oppimaan. Hän on upea esimerkki menestyneestä amerikkalaisesta 
ihmisestä ja siksi todellinen nöyryys täytyy tulla hänelle ja tälle maalle. Hän on menestyksen kuva 
niin monelle, jotka tuntevat, että he elävät amerikkalaista unelmaa, mutta pian he tulevat 
heräämään amerikkalaiseen painajaiseen.”  

”Minä toivon, että kaikki Minun Ihmiseni ympäri maailman, mutta erityisesti Amerikassa, katuvat 
rikkaita ylenpalttisuuden elämiään ja oppivat jakamisen merkityksen. Mainosten ja heidän 
vanhempiensa omaa etua ajavat esimerkit ovat maalanneet ylösalaisin olevan kuvan siitä, mikä on 
oikein ja hyvää. He ovat ohittaneet elämiensä kaikkein tärkeimmän kutsumuksensa, Minun 
laittamiseni ensimmäiseksi ja jakamisen köyhien kanssa.”  

”Köyhille tehdyt epäoikeudenmukaisuudet, kun yhtiöt rikastuvat ja rikastuvat, huutavat apuun 
Taivasta ja teidän Jumalanne on kuullut heidät. Taivaan Oikeusistuimiin kasaantuneet valitukset 
ylittävät hyvät teot. Jotakin on perusteellisesti väärin Amerikassa ja sillä ei ole mitään tekemistä 
talouden elpymisen kanssa. Presidenttinne esittää tämän osana alustaa, jolle hän astuu, 
pysyäkseen virassa.”  

”Kuitenkin Minä katson ahneita, himokkaita ja törkeitä elämäntyylejä tässä maassa ja ne huutavat 
apuun Taivasta, koska köyhiä on hyödynnetty. Tämä presidentti on tehnyt paljon hyvää, mutta 
hänen perustavanlaatuinen ajattelunsa on vino, hän ei oivalla, että Minun standardini ovat täysin 
vastakkaisia tälle taloudelliselle standardille. Eivät myöskään ihmiset ylipäätään näe syntiään. 
Tämä synti on avannut oven tulevalle, erityisesti tämän kansakunnan kuritukselle.”  

”Herää Amerikka, herää Amerikka! Tuomiosi aika on käsillä. Älä enää sivuuta keskellänne ja 
maailmassa olevien köyhien itkua, enää älä varastoi itsellesi maapallon aarteita, sillä vähemmässä 
ajassa kuin kestää sydämenlyönnin päättyä, nämä asiat tulevat palamaan. Jos haluatte Minun 
suojelukseni, teidän ei pidä vain elää Minun sääntöjeni mukaan, vaan teidän täytyy olla isä 
kansakunnille, tuoda oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta ja lopettaa köyhien 
hyödyntäminen.” 

”Nämä asiat pitäisi tehdä laittomiksi…  

1.”Geneettisesti manipuloidut kasvit, jotka varastavat lisääntymiskykyisen siemenen köyhiltä. Enkö 
Minä tehnyt kaiken kyvykkääksi lisääntymään ja kasvamaan? Miksi sitten olette varastaneet tämän 
oleellisen lahjan köyhiltä? Te tulette vastaamaan tästä rikoksesta ja kaikista muista, joita te olette 
tehneet köyhiä vastaan, tehdäksenne heidän elämistään sietämättömän vaikeaa.”  

2. ”Pornografia, joka nöyryyttää miehet ja naiset muuttumaan elinten kaltaisiksi ja antamaan 
vallan demoneille, jotka suorittavat sanomatonta hävitystä ihmisille, kun he asuttavat heitä ja 
tekevät julmia rikoksia. Pornografia pitäisi olla laitonta maassasi, Amerikka. Herää! Syntinne 
itkevät apuun Taivasta ja nuija on paukahtamassa tuomiolle.”  

3. ”Abortti. Te tiedätte hyvin, että te olette teurastamassa viattomia ja teidän tarvitsee vain katsoa 
New Yorkia ymmärtääksenne tämä kauhean synnin seuraukset. Minä olen ollut armollinen tälle 
kaupungille, mutta oikeudenmukaisuus itkee apua ja vaakakupit ovat kallistuneet ja ne eivät ole 
sen kaupungin eduksi.”  
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4. ”Seksikauppa… Te olette tehneet hyvin, kun olette yrittäneet tuhota seksikauppaa ja 
muukalaisdemoneita keskuudessanne, mutta miksi te sallitte yritysten laboratorioille vapauden 
tehdä sanoin kuvaamattomia rikoksia? Ja luoda ihmis-eläin hybridejä ja sieluttomia ihmisiä, jotka 
on ohjelmoitu tottelemaan mitä tahansa käskyä, ei väliä miten paha se on. Nämä yritykset ovat 
ahneita rikollisia, eivät tiedemiehiä, he ovat tehneet peruuttamatonta tuhoa sieluille, jotka Minä 
olen luonut menestymään ja nauttimaan elämästä tällä maapallolla, saamaan elämän ja ilon 
välttämättömyydet.”  

5. ”Noituus, tämän pitäisi olla ehdottomasti laitonta. Satanismin ja noituuden pitäisi olla laitonta. 
Piste. (Kuvateksti: Tässä on Satanistinen ryhmä rukoilemassa (Saatanaa) meidän Capitolimme, 
Kongressi rakennuksen, sisällä tänään.) Ne, jotka nautiskelevat ihmiskunnan ja maapallon 
tuhoajien salaisista taidoista. He saavat käskynsä Saatanalta, jonka ainut agenda on aiheuttaa 
sanoin kuvaamatonta kipua ja kuolemaa ja tuhota maapallo, jonka Minä loin hedelmälliseksi, kuin 
myös miehen ja naisen, joille on annettu elämän henki. Nämä ovat murhaajia ja varkaita 
keskuudessanne ja kuitenkin te siedätte heitä uskonnollisen vapauden valepuvussa? Vapaudessa 
tehdä mitä? Varastaa, tappaa ja tuhota, juonitella viattomia vastaan ja korruptoida ihmiskunta 
valheilla ja lupauksilla loppumattomasta vallasta? Miksi Amerikka sinä sallit tätä keskuudessasi. 
Minä en toivo vierailevani syntienne kanssa luonanne, sillä Minä olen Armon Jumala ja Minä 
rakastan kaikkea, mitä Minä olen tehnyt, mutta te suvaitsette tätä tuhoa sallimalla Satanismin ja 
pahojen kulttien jäävän eloon. Ettekö näe yhteyttä huumekoukkuun jääneiden nuorten, 
seksuaalisesti moraalittomien lasten ja noituuden välillä? Näettekö, että kun ette ole osoittaneet 
tätä pahaa, te olette tuoneet tämän itsellenne?”  

6. ”Seksi ja väkivalta elokuvateollisuudessa. Mihin omatuntonne on haudattu, Amerikka? 
Tapettujen ruumiitten alle, heidät murhattiin, kun viattomille opetettiin pahoja esimerkkejä, 
heidät ohjelmoitiin niin, että heillä ei ollut ymmärrystä säädyllisyydestä? Tiedättekö, että kun 
suljette silmänne tältä iljetykseltä viihteessä, lapsistanne muotoillaan olemaan huorintekeviä 
murhaajia? Tiedättekö, että nuoria harjaannutetaan mestaamaan hyvät ja viattomat, verenhimon 
pakottamina, mitä heille opetettiin videopeleissä ja elokuvissa? Kuinka te voitte olla niin 
tietämättömiä, että sallitte tämän korruption kasvattaa seuraavan sukupolven olemaan tappajia ja 
raiskaajia? Vastaus on jälleen ahneus ja rahanhimo. Nämä asiat myyvät ja tekevät rahaa 
ihmiskuntaa vastaan oleville hirviöille ja omien kattojenne alla nämä asiat tapahtuvat. Suurimman 
osan aikaa tietämättänne.”  

7. ”Sukupuolen hämmennys… tätä opetetaan pyyhkimään pois moraalinen luonne ja tappamaan 
ihminen sukupuuttoon maapallolta, kuin myös lasten omattunnot, he eivät paremmasta tiedä ja te 
sallitte sen? (Kuvateksti: Kuinka lopetatte Sukupuolen Hämmennyksen? Katsokaa 
alusvaatteittenne sisään. Olkaa hyvät.) Missä sinä olet, Amerikka, missä sinä olet? Tekemässä 
toista työtä, tehdäksenne lisää rahaa elämäntyyliänne varten, sillä aikaa kun lapsenne opettelevat, 
kuinka kiduttaa, raiskata ja tappaa videopeleillä, jotka te maksoitte. Samaan aikaan he oppivat 
perhearvojen tuhoamisen, samaa sukupuolta olevien avioliittojen suosimisessa. Missä sinä olet?”  

”Nämä ovat vain muutamia räikeitä esimerkkejä epäoikeudenmukaisuuksista – niin monia muita, 
kuitenkin on niin monia muita, joilla on tekemistä asevoimien kanssa ja muiden maiden 
kontrolloimisen kanssa, lietsomalla mellakoita ja suistamalla vallasta oikeutetusti valittuja johtajia, 
tuhoamalla ympäristöä kokeilla, jotka tuhoavat ihmisten elämiä, jotka saastuttavat ja tuhoavat 
ympäristöä ja saavat aikaan lukemattomia suruaja ihmisten keskuudessa heidän omien ihmistensä 
keskuudessa. Amerikkalaisen elämän petturit, surut, joita he ovat ansainneet 
välinpitämättömyydestään syntejä kohtaan, joita heidän ympärillään tehdään.  
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”TEIDÄN SYNTINNE! TEIDÄN SYNTINNE” TEIDÄN SYNTINNE AMERIKKA, ITKEVÄT APUUN TAIVASTA 
SAADAKSEN OIKEUTTA. HERÄTKÄÄ UNESTANNE, TUTKIKAA ELÄMIÄNNE JA KATUKAA, SILLÄ 
TUOMION HETKI ON PÄÄLLÄNNE!  

”Enää ei Jumalanne tule sivuuttamaan ihmiskunnalle rikoksillanne tehtyä 
epäoikeudenmukaisuutta, enää Me emme tule viivyttämään sitä, mikä teille on erääntynyt. 
Nöyrtykää ja tutkikaa tapojanne, nähdäksenne ovatko teitä vastaan tehdyt syytökset tosia. 
Tulenko Minä kuulemaan teidän armon itkunne, kun te sivuutitte köyhien itkut keskuudessanne?”  

”Tuomio tulee pohjoisesta – Tuomio on porteillanne. Tietäkää, että Minä tulen kuulemaan teidän 
rukouksenne, kun te kadutte kauheuksia ja epäoikeudenmukaisuuksia keskuudessanne ja hyvitätte 
välinpitämättömyyden ja menetykset niille, jotka ovat kykenemättömiä huolehtimaan itsestään. 
Minun Pyhä Henkeni on teidän kanssanne, loistamassa valoa sydämiinne, niin että te todella 
tiedätte sielujenne tilan ja tulette täydessä katumuksessa Minun eteeni, niin että Minä voin antaa 
anteeksi pahuutenne ja epäoikeudenmukaisuutenne ja uudelleen vakiinnuttaa teidät totuudessa. 
Huolimatta näistä asioista, Minä rakastan teitä syvästi. Minä rakastan teitä ja Minä olen 
odottamassa, että sinä heräät. Herää Amerikka.” 

 

 

799. Pelätkää Jumalaa, ÄLKÄÄ Ihmistä…  

Vakava Varoitus Jeesukselta kaikille Maapallon Kristityille 

 
VAKAVA VAROITUS JEESUKSELTA MAAPALLON KAIKILLE KRISTITYILLE  

14. Syyskuuta, 2020. 

( Jackie ) Tämä on yhteenveto Herran kannanotoista Sisarten Claren, Carolin & Nanan kautta ja 
Veli Sadhu Sundar Selvarajin uusista oivalluksista Merkkiä koskien, Elokuulta 2020 – Pyydän, 
jakakaa tätä Videota jokaiselle, jonka tunnette!  

Aloittakaamme Hänen Varoituksestaan Ilmestyskirjassa 13:16-18… ”Ja se saa kaikki, pienet ja 
suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai 
otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen 
nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen 
luku. Ja se luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.”  

Ja nyt jatkakaamme Herran Kannanotoilla, koskien tulevaa Koettelemusta…  

Ote Jeesuksen Viestistä ”Heidät jätetään jäljelle, koska he torjuivat Minut & Minun 
Neuvonantoni” Sisar Claren kautta, 4. Marraskuuta, 2014.  

Jeesus sanoo… ”Minä kerron sinulle totuuden – ne, jotka ovat halveksineet Minun uskollisten 
palvelijoitteni viisasta neuvon antoa, tulevat vihdoin avaamaan korvansa ja kuulemaan heidän 
äänensä. Mutta heille se tulee liian myöhään, että he välttäisivät koettelemukset, jotka tulevat 
Maapallolle koettelemaan kaikkia sieluja.”  

”Pedon Merkki tulee olemaan alku heidän vakavassa seulomisessaan, tutkimisessaan. Se alkaa 
itse-kieltämisenä pienissä asioissa ja jatkuu aina elintärkeisiin perusasioihin. Tulee olemaan 
uskovien seulominen, tutkiminen, jollaista ei ole ennen koettu uskovien keskuudessa.”  
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”Maailma on saanut heidän kiinni elämäntyyliin ja teologiaan, jota ei ollut olemassa Minun 
Varhaisessa Kirkossani.”  

”Heidän pelkkä olemassaolon tajunsa tulee olemaan vakavasti uhattuna ja kysymyksen alaisena, 
ennen kuin he käsittävät, kuka MINÄ OLEN ja ketä he ovat Minussa ja mitä todella merkitsee 
kantaa Minun Nimeäni, Minun Ristiäni.”  

”Elää Minussa ja Minä heissä. Sitten he löytävät arvonsa ja torjuvat täysin kaiken, mitä maailma on 
tarjonnut ja pitänyt otteessaan. Tämän täytyy tapahtua prosessin kautta, se ei tapahdu yhdessä 
yössä. Siksi Minä jätän heidät jälkeen.”  

Ote Jeesuksen Viestistä ”Raha – Itsevarmuus… vai Minä – Sinun täytyy päättää” Sisar Carolin 
kautta, 11. Toukokuuta, 2015.  

Jeesus sanoo… ”Aiheenamme tänään on raha. Olkoon sinulla sitä paljon tai vähän, raha tulee 
Koettelemuksen Päivänä oleman nopeasti muisto menneestä. Sinä TULET olemaan jossain 
vaiheessa pakotettu tekemään päätös: Otanko merkin, jota tyrkyttää anti-Kristus Obama ja hänen 
uusi vallassa oleva hallintonsa, jotta voisit elää, syödä ja selviytyä? Vai valitsetko paremman tien?”  

”Tutkitaanpa, mitä nämä kummatkin päätökset pitävät sisällään… Se näyttää loogiselta, coolilta, 
älykkäältä, järkevältä, ’ei isolta asialta’ kun kaikki muut valuuttasysteemit, kolikot, setelit, valuutat 
ovat kaaoksessa ympäri maailmaa, kun maailman taloudet romahtavat.”  

”Tämä idea on jo toiminnassa… ota yksinkertainen mikrosiru käteesi tai otsaasi ja Voilà! Avaa ovi, 
laita päälle elektroninen laite, maksa ostokset käden heilautuksella. Kun avaruusolennoiksi 
naamioituneet demonit tulevat esiin, niin silloin tulee olemaan kyse myös uskollisuudesta. Siis, 
ihmiset tullaan aivopesemään uskomukseen, että ’he’ ovat oikeassa, mutta ’ne’ ovat väärässä… Ja 
heidät tullaan johdattelemaan suuntaan tai toiseen.”  

”Mutta lopulta on kyse vain kahdesta vaihtoehdosta – seuraa Minua tai seuraa Saatanaa… ei väliä, 
miten mutkikkaalta soppa näyttää. Minä olen sanonut aikaisemmin, että ottamalla mikrosirun 
kehoosi, tulet sinetöimään kohtalosi ikuisesti.”  

”Syy on tämä, siru pitää sisällään demoni ’siemenen’, joka kun se kerran on asetettu kehoosi, 
päästää toista DNA:ta verenkiertoosi. Ja tämä alkaa pysyvästi muuttamaan ja muokkaamaan sinun 
DNA:tasi joksikin, jota kerran kutsuttiin Nefilimeiksi. Tätä prosessia ei voida peruuttaa, eikä sitä 
voida anteeksi antaa.”  

”Tämän vuoksi Minä huudan sinua NYT kääntymään puoleeni, antamaan elämäsi Minulle, ennen 
kuin on liian myöhäistä. Parempi, että sinulta katkaistaan kaula ja pääset Taivaaseen Minun 
kanssani eläen ikuisesti kuin kyetä ostamaan murusia pitääksesi itsesi hengissä vielä yhden 
päivän.”  

”Voit olla varma, että vallassa olevat eivät välitä tippaakaan siitä, että elätkö vai kuoletko. Ja 
mitenkä kuolet. Heidän ainoa tavoitteensa, heidän ainoa motivaationsa kaikessa, mitä he tekevät, 
on varastaa, ryöstää, tappaa ja tuhota koko ihmiskunta ja muuttaa heidät pysyvästi helvetin 
kansalaisiksi. Sinun elämäsi on heille arvoton. Ei ole väliä sillä, miten vahvasti julistat 
uskollisuuttasi heille.”  

”Toisaalta sinun elämäsi merkitsee Minulle kaikkea. Minä tulin maan päälle sinun vuoksesi – Minä 
annoin elämäni Ristillä, jotta sinä voisit ottaa yhden yksinkertaisen askeleen Minua kohti ja 
pelastua.”  
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”Käytä viisautta, ystäväni. Ole järkeviä. Ajattele selkeästi näistä asioista ja tule Minun siipieni 
suojaan. Etsi Minua ja tulet löytämään Minut. Koputa ja Minä avaan sinulle oven ikuisuuteen. Kysy 
ja sinä löydät Pelastuksen, Rakkauden, Ilon, Rauhan ja Ikuisen Onnellisuuden, kun elämäsi on 
Minun. Minun rakkauteni sinua kohtaan on loppumatonta, kaikkivoipaista ja vakuuttavaa. Annan 
sen ilmaiseksi ja ilman maksua. Juokse nyt Minun avoimeen syliini.”  

”Älä ole Eesau, vaihtaen elämäsi linssisoppakulhoon. Tulkaa Minun Ystäväni… Tulkaa, se olen 
Minä, Kuningas, joka valloittaa, sielujen Pelastaja… Jeesus.”  

  

Ote Jeesuksen Viestistä ”Häiritkää Mukavuusaluettanne… Murtautukaa vapaiksi Fariseus-
hihnasta & Varoitus” Sisar Claren kautta, 25. Heinäkuuta, 2015.  

Jeesus sanoo… ”Kun Minä inkarnoiduin, Minä tarkoituksellisesti näytin typerältä: synnyin alhaiselle 
puusepälle, kasvatettiin köyhyydessä, yhdessä sen ajan alhaisimmista ammateista. Minä tein 
tämän tarkoituksellisesti, koska Minä halusin tulla tunnetuksi Minun Hengestäni, ei Minun 
varallisuudestani. Minä olisin voinut tehdä näyttävän sisääntulon, tehden vaikutuksen jopa sen 
ajan hallitsijoihin, mutta Minä tulin niitä varten, jotka olivat epätoivoisia. Heidän, joita armottomat 
roomalaiset talloivat joka päivä, ei heidän, jotka lepäilivät palatseissa, sortaen köyhiä. Ja oli vain 
yksi tapa, jolla Minut voitiin tunnistaa: Minun hedelmästäni. Elämiä muuttui, uusia perinteitä 
perustettiin, vakavasti sairaat parantuivat, rammat kävelivät, sokeat pystyivät näkemään. Tätä 
Minä tarkoitan hedelmällä.”  

”Jos erottelukykynne ei voi toimia mukavuusalueenne ulkopuolella, teillä tulee olemaan ongelmia. 
Itse asiassa Saatana laskee ymmärryksessänne olevan vian varaan ja tulee hyödyntämään sen koko 
arvon. Esimerkiksi, jos jonakin päivänä uutiset ilmoittaisivat, että Messias on tulossa ja hän tekee 
komean sisääntulon – lähes yliluonnollisen. Ja jokainen silmä tulisi näkemään hänet, koska 
uutiskamerat pitävät siitä huolen – ja hän tekee maailmanrauhan tuhonajan jälkeen ja lupaa 
kaikille vaurautta, tyhjentäen rahat ihmismassojen taskuihin… kaikki tämä olisi yhteensopiva 
mukavuusalueen kanssa niille, jotka pitävät ajattelunsa yhteiskunnan heille tarjoaman 
mukavuusalueen sisäpuolella. He lankeaisivat tähän väärään messiaaseen silmänräpäyksessä.”  

”Sillä aikaa, kristittyjä, joilla on erottelukykyä, armottomasti vainottaisiin, heiltä vietäisiin kodit ja 
lapset, pantaisiin vankiloihin ja teloitettaisiin toisinajattelijoina. Ne, joiden mukavuusalueet on 
tyydytetty, osoittaisivat suosiotaan sellaisille liikkeille ja kutsuisivat kaikki kristittyjä 
rettelöitsijöiksi. Minä en toivo, että kukaan teistä, Minun Ihmiseni, tulisi kenenkään huijaamaksi. 
Minä varoitan teitä nyt: tulee olemaan vaikuttava yliluonnollisen esitys, vakuuttamaan kaikki, että 
messias on todella tullut. Te ette tule kestämään, ellette ole halukkaita vastustamaan vallitsevaa 
asioiden tilaa ja vallitsevien asioiden tilan vastustamisella tulee olemaan vakavat seuraukset.”  

”Mistä te olette valmiit luopumaan ajattelutavoissanne? Kuinka paljon ’laatikon’ ulkopuolelle te 
olette halukkaita viemään uskonne? Oletteko te menneessä tunnistaneet Pyhän Hengen liikkeen ja 
vastanneet siihen? Vai oletteko sanoutuneet irti siitä muiden kanssa, joilla ei ollut erottelukykyä.”  

”Jotkut teistä ovat vierailleet tällä kanavalla ja eivät ole tyytyväisiä tapaan, jolla Minä puhun 
Clarelle. Te tunnette jotakin hyvää, mutta kasvatuksenne uskossa on täysin ristiriidassa sen kanssa, 
kuinka Minä puhun Clarelle. Ajoittain te tunnette itsenne uhatuiksi… voisiko todella olla näin 
helppoa puhua Jumalalle?”  

”Tottukaa Minun Henkeni liikkumiseen tavoilla, joihin ette ole tottuneet. Teidän täytyy harjoittaa 
tätä taitoa, otettiinpa teidät Taivaaseennostossa tai jätetäänpä teidät jälkeen. Teidän pitää olla 
kykeneviä tunnistamaan Minut Minun liikkeitteni vaihteluissa. Minä rakastan vaihtelua, Minä 
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rakastan ilottelua, Minä rakastan olla lähellä teitä. Minä rakastan näyttää teille Minun inhimillisen 
puoleni. Loppujen lopuksi, se on yksi syy, miksi Minä inkarnoiduin tälle Maapallolle, paljastaakseni 
Isän Rakkauden teille.”  

”Tottukaa löytämään Minut tavoilla, joita ette koskaan odottaneet. Menkää syvemmälle 
erottelukyvyn taidossanne. Ottakaa aikaa venyttää ajatteluanne ja ehdottomasti nuhdella 
Uskonnollinen Henki, koska se on vaikeuksienne takana – vaikeuksien erotella, käyttää 
erottelukykyänne Minuun. Minä en sovi laatikkoon… eikä teidänkään pitäisi. Minä olen kutsunut 
teidät olemaan yksin Minun, yksinoikeudella – ei olemaan sivutuote jollekin uskontokunnalle, 
tunnustukselliselle tai ei-tunnustukselliselle. Minä loin teidät olemaan ainutlaatuinen ja 
yksilöllinen. Älkää salliko itseänne ahdettavan kenenkään muun mukavuusalueelle. Kasvakaa siinä, 
kuka olette, ei väliä, kuinka epäsovinnaiselta ja laatikon ulkopuolella olevalta se teistä vaikuttaakin 
olevan. Jos tunnette tulta sydämessänne, tavoitelkaa sitä. Älkää salliko vihollisen vesittää teitä 
jonkun muun rajoilla, suuntaviivoilla ja agendoilla elämällenne. Ottakaa panta pois kaulastanne ja 
murtautukaa vapaiksi Fariseus-hihnasta.”  

”Minä olen tullut, että teillä olisi ELÄMÄ ja olisi YLTÄKYLLÄISYYS Hengessä. Mutta se ei koskaan 
tapahdu, jos te elätte jonkun toisen visiota siitä, kuka te olette. Te tarvitsette rohkeutta 
erottaaksenne itsellenne. Uida vastavirtaan ja tukeutua Minun Henkeeni, ennen kaikkea. Hän on 
Ainoa, jonka pitäisi asettaa suuntaviivanne ja rajanne, raikkaalla ja jännittävällä tavalla, ilman 
vanhoja tunkkaisia muminoita, väkijoukolta, joka kuoli kauan aikaa sitten ja luopui unelmistaan 
turvatakseen tulevaisuutensa.”  

”Siispä, tämä viesti on erottelukyvystä, Uskonnollisesta Hengestä vapaaksi murtautumisesta ja 
etenemisestä omalla tiellänne Minun Pyhän Henkeni kanssa. Elämään, jota teidän pitäisi elää 
Hengessä; mukavuusalueen ulkopuolella.”   

”Minä siunaan teitä nyt, rohkeudella sitoutua ajattelemaan kuten Minä ajattelen, tekemään kuten 
Minä tekisin ja maistellen hedelmää puusta, joka on aidan ulkopuolella, mukavuusalueenne 
ULKOPUOLELLA… mutta aivan Minun takapihallani.”  

  

Ote Jeesuksen Viestistä ”Jeesus sanoo… Minä kutsun teidät tulemaan korkeammalle & 
VAROITUS Vauraus-Kristityille” Sisar Claren kautta, 4. Lokakuuta, 2016. 

Jeesus aloitti… ”Ne, jotka eivät tee tätä sitoutumista, kiivetä korkeammalle Minun kanssani, 
joutuvat suuriin vaikeuksiin, kun maailma hajoaa. Se, mitä ei ole annettu, mitä ei ole tarjottu, 
tullaan yksinkertaisesti ottamaan. Mutta pankaa merkille, on yksi asia, mitä ei voida ottaa teiltä 
pois… MINUA. He eivät voi ottaa Minua pois teiltä, ellette te katkeroidu menetyksistä. Se muuten 
on heidän suunnitelmansa, tehdä kristityistä katkeria.”  

”He tulevat kysymään… ’Missä on se hyvä elämä, runsas elämä, jonka Hän lupasi teille?’ Ja 
vihollinen tulee tarjoamaan vastauksen… ’Yhdessä Maailman Uskonnossa. Siinä teillä on kaikki 
tarvitsemanne runsaus’.”  

”Voi, kyllä vauraus-kristittyjä ollaan saamassa ansaan ja on saatu ansaan siihen, mitä väistämättä 
tulee tapahtumaan. ’Missä on se maidon ja hunajan maa? Tämä maa on täynnä okaita ja 
orjantappuroita?’ Ja vihollinen tulee osoittamaan omaan suuntaansa, kaikilla hienouksilla.”  

”TODELLINEN Jeesus tulee menemään pois muodista ja muuttuu vanhanaikaiseksi.”  
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Ote Jeesuksen Viestistä ”Jeesus sanoo… Älkää ottako Rokotteita! Ne tulevat tappamaan teidät… 
Luottakaa yksin Minuun!” Sisar Nanan kautta, 26. Huhtikuuta, 2020.  

Jeesus sanoo… ”Minun Ihmiseni, pyydän, ottakaa huomioon tämä varoitus. Kun rajoitustoimet 
poistetaan kansakunnastanne (Amerikasta), niin tullaan monia rokotteita ja hoitoja lähettämään 
testattavaksi. He tulevat yrittämään tehdä tämän nopeasti, pelossa, että tämä virus leviää ja 
myöskin pelosta monet tulevat juoksemaan saadakseen rokotteen.”  

”Ei, se ei ole merkki, kuten jotkut ovat sanoneet, aika ei ole vielä tullut, mutta tämä rokote tulee 
vaikuttamaan vastustuskykyynne vakavasti, pikemminkin kuin että rakentaisi sitä. Rokote hajottaa 
sen, tehdäkseen teidät vastaanottavammiksi kulkutaudeille, joita he tulevat jälleen vapauttamaan 
kansakuntaanne. Tällä ei ole mitään tekemistä hallintonne tai virassa olevan presidenttinne 
(Trump) kanssa, vaan heidän edeltäjiensä kanssa.”  

”Minun ihmiseni, teidän täytyy muistaa, että heillä oli tämä suunnitelma kauan aikaa sitten, he 
ovat odottaneet tätä aikaa, oikeaa aikaa toteuttaa suunnitelmansa Uutta Maailman Järjestystä 
(=NWO=New World Order) varten. The Deep State (=Maanalainen Hallitus) ja monet Saatanan 
palvelijat ovat niin turhautuneita, koska Minä jatkan jokaisen hyökkäyksen, jokaisen suunnitelman 
ja loukkauksen lievittämistä, mitä he ovat aiheuttaneet kansakunnille ja maailmalle, 
jouduttaakseen hallintoaikaansa, mutta he unohtavat, että MINÄ OLEN Jumala ja että MINÄ OLEN 
kontrolloimassa.”  

”Minä olen jopa kontrolloimassa heitä, Minä sallin näiden asioiden ajat ja ajankohdat ja he 
työskentelevät Minun taivaallisen tuomiovaltani alla, että kuinka paljon Minä sallin herättääkseni 
Minun ihmiseni ja tuodakseni monia kadotettuja takaisin järkiinsä. Miksi kansakunnat raivoavat ja 
Maapallon kuninkaat tulevat taistelemaan tappion tuottavan taistelun? Todella, Minä tulen 
olemaan voittoisa lopussa.”  

”Joka tapauksessa Minun ihmiseni, tämä ei kiistä sitä tosiasiaa, että Minä todella olen tulossa ja 
nämä asiat ovat ennalta kerrottuja merkkejä teidän valmistelemiseksenne, niin että saattaisitte 
uskoa, kun näette näitä asioita ja ette pelkää. Tämä ei ole aika jatkaa entiseen malliin, tämä ei ole 
aika mennä takaisin tämän maailman oravanpyörään.”  

”Ei, Minun rakkaani, tämä ei ole aika mennä takaisin Egyptiin. Minä kutsun teitä kaikkia pois tämän 
maailman orjuudesta ja Minun sydämeeni. Minä kutsun teitä näkemään, mikä on kaikkein 
tärkeintä elämässänne… Teidän pelastuksenne ja perheenne pelastus.”   

  

Jeesus varoittaa meitä 5G-teknologiasta 

Ote Jeesuksen Viestistä ”Me olemme sodan kynnyksellä Kiinan kanssa” Sisar Claren kautta, 12. 
Elokuuta, 2020. 

Jeesus sanoo… ”On ollut monia profetioita ja varoituksia ydinsodasta ja biologisesta 
sodankäynnistä, puhumattakaan hiljaisesta ja tappavasta voimasta, 5G järjestelmästä, joka on 
esitelty kansakunnallenne (Amerikalle). Se on erittäin vaarallinen ja teidän tulee nousta sitä 
vastaan. Siihen on liitetty sairaus, erittäin hienostuneen teknologian kautta se voi aiheuttaa 
välittömän kuoleman. Näitä torneja ei tulisi sietää, Minun ihmiseni.”  

”Mutta Minä olen tässä kertomassa teille, että teidän rukouksenne ovat pilanneet suunnitelmat 
tuhota yhteiskuntanne. Te olette seisomassa täydellisen kaaoksen, taudin ja tuhon tiellä. Profetiat 
ovat olleet oikeassa – se, mitä ihmiset eivät ymmärrä, on, että Rukous on pysäyttänyt ne.”  
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”Ja rukous tulee jatkamaan heidän pysäyttämistään, niin kauan kuin te ette kuuntele valhetta, että 
teidän henkilökohtainen rukouksenne ei tee mitään pysäyttääkseen pahan. Tämän Saatana 
haluaisi teidän uskovan. Hän ei voi ottaa pois rukouksen voimaa, mutta hän voi vaikuttaa haluunne 
rukoilla. Hän voi lannistaa teitä valheryöpyllä, käyttämällä vikojanne perusteena, että 
rukouksianne ei tulla kuulemaan.”    

 

( Jackie ) Rukoilkaamme siksi niin kuin ei koskaan ennen, pysäyttääksemme suuren pahan, joka on 
suunniteltu ihmiskuntaa vastaan… Herra siunaa teitä kaikkia!  

  

Tässä seuraa Veli Sadhu Sundar Selvarajin Opetus, Elokuulta 2020, koskien näitä Aiheita. 

Minä jaan, kuinka hyvin selvästi minä näin valkoisen hevosen hyvin selvästi juoksevan idästä koko 
matkan länteen asti. Tämä pandemia alkoi idästä ja hyvin äkkiä se levisi ympäriinsä, maailman 
läntiseen osaan. Olin hyvin järkyttynyt, kun näin hevosen kääntävän päänsä ja katsovan jälleen 
itään päin. Ja kun hevonen käänsi päänsä, olin hyvin järkyttynyt nähdessäni hevosen kasvot. Koska 
se ei näyttänyt hevoselta. Kasvot näyttivät raivokkaan pedon kasvoilta ja silloin näin hevosen 
kääntävän päätään ja katsovan sinne, mistä se tuli. Minä tiesin, että se ei ollut ohi vielä.   

Tämän tuomion ajanjakson aikana, kuinka paljon me nöyrrymme Herra Jumalan edessä. Näiden 
tautirajoitusten ajanjakson aikana Herra on antanut meille kultaisen mahdollisuuden valmistella 
sydämemme ja henkemme ja sielumme. Kuinka paljon me käytimme aikaa siihen? Nyt, tämä on 
tapahtumassa yhdessä paikassa, monet maailman kansakunnat kisaavat löytääkseen rokotteen 
parantamaan tämän pandemian. Ja monien kansakuntien monet tiedemiehet ovat tulleet kovin 
lähelle, ilmoittaakseen läpimurrosta. Ensimmäinen kansakunta, joka tulee ilmoittamaan 
läpimurrosta, on Venäjä. Mutta monet läntisistä kansakunnista eivät ole yhtä mieltä, että 
venäläiset tiedemiehet ovat todella saavuttaneet läpimurron. Mutta kisa on käynnissä löytää 
hoitokeino.   

Kaiken tämän keskellä, hyvin tärkeä tapahtuma, joka profetoitiin Raamatussa 2000 vuotta sitten, 
on nyt hyvin lähellä täyttymistään. Tämän sanan minä tuon teille tänään. Tänä iltapäivänä, kun olin 
talossani valmistelemassa tätä viestiä ja rukoilemassa ja kysyin Jumalalta, mitä Hän haluaa minun 
tuovan teille. Näin Taivaan aukeavan edessäni ja katsoin Taivaaseen ja näin pyhimyksen tulevan, 
seisovan Taivaassa, ja katsoin häneen ja kysyin Pyhältä Hengeltä ja kysyin, kuka tämä henkilö on. 
Olin hyvin hämmästynyt, kun minulle kerrottiin, että tämä on Vanhempi, joka puhui apostoli 
Johanneksen kanssa ja joka mainittiin Ilmestyskirjassa 5:5.   

Siispä kun asetin sydämeni kysymään Vanhemmalta Taivaassa, että mikä on Herran Sana. Tämä 
minulle kerrottiin: Tämä Vanhempi sanoi: ’Varoita maailmaa, tästä vaarasta, joka on tulossa. 
Varoita maailmaa! Tästä vaarasta, joka on tulossa!’ Siispä, mikä on vaara?  

Noin 10 päivää sitten, me lähetimme ohjelman, viikoittaisessa tv-showssamme, Intiassa. Siinä 
hyvin lyhyessä, 20 minuuttisessa ohjelmassa, minä jaoin jotakin radikaalia, joka on tapahtumassa, 
ja joka on vakava vaara. Ja kun olin pohdiskelemassa sitä viestiä, silloin näin Taivaaseen ja kuulin 
tämän Vanhemman sanovan: ’Varoita maailmaa tästä vaarasta!’ Siispä, mikä on vaara? 
Biometrinen digitaalinen tunnistus ohjelma on tulossa.  

Nyt minä haluan teidän avaavan sydämenne ja mielenne ja ymmärtävän oikein. Kaikessa on aina 
hyvää ja pahaa. Antakaa minun jakaa kanssanne mysteeri. Kun Jumala teki Aatamin ja Eevan, Hän 



 
249 

 

laittoi heidät Puutarhaan, suurella alueella, jota kutsutaan Eedeniksi. Ja Hän kertoi heille, että he 
voivat syödä kaikkia hedelmiä, joita he löytävät Puutarhasta.  

 Ja he voivat vapaasti syödä hedelmiä Elämän Puusta. Tänään minä jaan kanssanne mysteerin 
Elämän Puusta. Katsokaahan, Elämän Puu on Jumalan Jumalallinen Elämä. Sen puun hedelmää 
syömällä Aatami ja Eeva jatkuvasti pysyivät terveinä. Heidän kummankaan ruumiit eivät 
kohdanneet uupumusta tai särkyneet. Jos mikään ei säry, ja jos on jatkuvasti terve, silloin tulee 
elämään ikuisesti. Eikö se olekin oikein? Tämä on yksi Elämän Puun yksi osatekijä.   

Mutta on olemassa toinen osatekijä. Se on Jumalan Viisaus ja Tieto. Se myös on siinä Puussa. Kun 
otat osaa Jumalan elämään, otat osaa myös Jumalan Tietoon. Otat osaa Jumalan Viisauteen. Alat 
saamaan Jumalan Mielen. Ja kun on täynnä Jumalan mieltä, on kykenevä näkemään ja 
saavuttamaan tietoa, joka on rajatonta. Ja kun Jumalan Elämä on virtaamassa ruumiissanne, te 
tulette aina tekemään hyvää. Sellainen Jumala on, runsas hyvyydessä ja totuudessa.   

Mutta sen sijaan, että olisivat tehneet sen, mitä meidän ensimmäiset vanhempamme tekivät? He 
nauttivat Hyvän ja Pahan Tiedon puun hedelmää. Mitä he saivat? Kahdenlaista tietoa. Hyvää tietoa 
ja pahaa tietoa. Mutta sen tieto ei perustu oikeamielisyyteen, vaan se perustuu 
tottelemattomuuteen ja epäoikeudenmukaisuuteen. Siispä se tarkoittaa, että me jatkamme 
korruptiota ja epäoikeudenmukaisuutta. Viisaus ja Tieto, jonka me nyt olemme saavuttaneet, 
virtaa meistä. Me suuntaudumme enemmän epäoikeudenmukaisuuteen ja pahaan kuin hyvään.   

Jokainen hyvä keksintö, mikä on tehty tässä maailmassa, katsokaa sen käyttäjiä. Se on enemmän 
pahaan kuin hyvään. Minä annan teille esimerkin. Atomipommi oli alun perin keksitty hyvään 
tarkoitukseen. Juuri vastikään luin tiedemiehestä, joka keksi sen. Hänen alkuperäinen keksintönsä 
oli hyvästä sydämestä ja puhtaasta motiivista tehty, että sitä käytettäisiin hyvään tarkoitukseen. 
Kun katsomme sitä asiaa, atomipommia, kuinka paljon pahaa siitä on tullut. Katsokaahan, tieto, 
jonka me saamme epäoikeudenmukaisilla tavoilla, me käytämme sitä enemmän pahaa kuin hyvää 
tarkoitusta varten. Samalla tavalla, on niin monia muita ihmeellisiä keksintöjä ja löytöjä on tehty 
viime vuosisadalla, 21.llä vuosisadalla.   

Samalla tavalla tämä biometrinen digitaalinen henkilöllisyys tekniikka. Sille on monia hyviä 
tarkoituksia, mutta nyt yksi paha tarkoitus on tulossa. Tiedättehän, kun tämän keskellä, Covid-19 
korona-virus, joka leviää ympäri maailman, ja minä kerroin teille aikaisemmin, että kansakunnat 
kisaavat, löytääkseen hoitokeinon. Ja tehdäkseen tutkimustyötä, he käyttävät paljon rahaa. 
Monien rikkaiden ihmisten joukossa, jotka kantavat kortensa kekoon sitä kohden, mikä se on? Yksi 
mies erottuu joukosta, enemmän kuin kukaan muu. Se ei ole kukaan muu kuin Bill Gates.   

Olen varma, että kaikki tietävät, kuka Bill Gates on. 95% tietokoneista, joita me kaikki käytämme, 
on Bill Gatesin luomia. Itse se seikka, että me kaikki käytämme Windows käyttöjärjestelmää, 
johtuu hänestä. Hän on tämän maailman vauraimpia ihmisiä. Hän ei ole vaurain, mutta yksi 
vauraimmista. Hänen henkilökohtainen vaurautensa on noin 105,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria. 
Ja on olemassa monia hänenlaisiaan ihmisiä. Hän vastikään tuli esiin, kantaakseen kortensa 
kekoon 100 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, että löydettäisiin rokote Covid-19:ta vastaan. Se on 
paljon rahaa. Häneltä on kovin anteliasta kantaa kortensa kekoon tieteelle ja tutkimukselle, että 
löydettäisiin hoitokeino, joka tulee poistamaan tämän ongelman tästä maailmasta.   

Mutta se, mikä oli aika hälyttävää, on tämä: silloin, kun tämä Covid-19 virus tuli tähän maailmaan, 
hän alkoi antamaan monia lausuntoja Covid-19:sta. Kun maailma kisaa löytääkseen hoitokeinon tai 
löytämään rokotteen, hän alkoi antamaan monia erittäin voimallisia lausuntoja, kuten tämä: ’Että 
tämän Maapallon jokaisen kansalaisen täytyy ottaa tämä rokote.’ Siispä, kun luin hänen 
haastattelunsa ja lausunnot, joita hän antoi, se sai minut ihmettelemään yhtä asiaa. Hän ei ole 
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minkään maan presidentti, hän ei ole minkään maan pääministeri, hän ei ole minkään 
kansakunnan kuningas tai prinssi, itse asiassa hän ei ole edes tekemisissä minkään kansakunnan 
minkään poliittisen puolueen kanssa. 

Mutta yksi asia on epätavallista, hänet on usein nähty yhtiöissä, joiden johtajat kokoontuvat 
johonkin erityiseen konferenssiin. Se, mikä minua ihmetyttää, on tämä: Maailmassa on monia 
huippu miljardöörejä, mutta he eivät sotkeennu monien maailman johtajien kanssa sellaisiin 
konferensseihin. Mutta Bill Gates kytkeytyy näihin mukaan. Miksi? Iso kysymys. Miksi? Kun hän 
antoi lausunnon, että tämän maailman jokaisen kansalaisen täytyy ottaa rokote. Tapa, jolla hän 
sanoi sen, oli kuin hän olisi joku poliittinen huippujohtaja, hallituksen johtaja tai valtion johtaja, 
joka sanoo sellaisia lausuntoja.   

Tiedättekö, mikä oli kummallinen asia? Ei yksikään maailman hallituksien johtaja nuhdellut häntä, 
tai tehnyt minkäänlaista kommenttia siitä. Ei ainutkaan hallituksien johtaja maailmassa nuhdellut 
häntä tai sanonut, että hän ei ole oikeassa, että teidän ei tarvitse ottaa sitä tai tätä. Kukaan ei 
puhunut mitään kielteistä siitä. Pikemminkin monet hallitusten johtajat, antoivat tällaisia 
lausuntoja: Emme voi palata elämään, millaista oli ennen, kuin Covid-19 tuli. Nyt meillä on uusi 
elämä. Uusi elämä, tarkoittaen uusi muuntunut elämä. Siispä tällaisia lausuntoja minä huomaan 
monen hallituksen johtajan antavan. Ja se näyttää olevan kytköksissä siihen, mitä Bill Gates sanoi.   

Kun minä pohdiskelin tätä kaikkea, kuinka voi olla, että ei mistään, tietokone tekniikan maailmasta 
Bill Gates yhtäkkiä nousi merkittävyyteen, kuten puhumaan koko maailmalle. Kun pohdiskelin, yksi 
Pyhä Kirjoitus tuli mieleen, jos teillä on Raamattunne, kääntäkää minun kanssani esille Daniel 7:8… 
”Minä tarkkasin sarvea ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä ja kolme edellisistä 
sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät ja suu, joka 
herjaten puhui.” Siispä, mitä tässä tapahtuu.  

Profeetta Daniel näkee näyn. Ja hän näki neljänlaisia petoja nousevan vesistä. Ensimmäinen oli 
kuin leijona, toinen oli kuin karhu ja kolmas oli leopardi. Sitten nousi neljäs, hän ei ollut koskaan 
ennen nähnyt sellaista. Se ei muistuta mitään eläintä, mitä hän koskaan on nähnyt tässä 
maailmassa. Siispä hän kutsuu sitä raivoisaksi pedoksi. Ja tämän pedon päässä oli kymmenen 
sarvea. Ja kun hän oli katsomassa niitä kymmentä sarvea, silloin nousi pieni, pieni sarvi. Kun se 
nousi, kolme muuta sarvea niiden kymmenen sarven joukossa repäistiin irti ja nakattiin pois. Nyt 
on vain seitsemän sarvea. Sitten tulee pieni, pieni sarvi, sillä on silmät, kuin ihmisen silmät ja suu, 
jolla se puhui suuria vaikuttavia sanoja. 

Sitten katsoin, mitä Bill Gates oli tekemässä, yksi asia nousi minun mieleeni. Ja sitten kysyin 
itseltäni, onko Bill Gates se pikkusarvi? Se pysyy kysymysmerkkinä, mutta kun istuin ja pohdiskelin 
tätä syvemmin, maailmassa on olemassa yksi ryhmä, jota kutsutaan ’Tämän-Ryhmän-Puolesta’. Se 
julkaisee sanomalehtiä, se julkaisee uutisia rahoitusmarkkinoista. He myös jäljittävät, ketkä ovat 
maailman rikkaimmat ihmiset. On ainakin kymmenen tai enemmän erittäin superrikkaita 
miljardöörejä tässä maailmassa, mutta yksikään heistä ei ole ottanut itselleen noin aktiivista osaa, 
kuin mitä Bill Gates on ottanut. Siispä tämä todella nostattaa kysymyksen. Ja lausunto, jonka hän 
antoi, sai aikaan hälytyksen ja kellot soivat. Siispä nyt me laitamme tämän miehen sivuun.   

Tarkastelkaamme seuraavaa asiaa. On olemassa lääketieteellinen tutkimus- ja kehityskeskus, 
nimeltä The Gavi Center. Sitä kutsutaan nimellä Gavi The Vaccine Aliance (=Gavi Rokotus 
Liittouma). Tämä ei ole itsenäinen, lääketieteellinen tutkimus- ja kehityskeskus, Bill Gates on hyvin 
läheisesti liittynyt tai yhdistynyt tähän järjestöön. Itse asiassa viralliset rekisterit kertovat, että Bill 
Gates, joka tukee tätä Gavi lääketieteellistä keskusta ja herra Gates on luvannut 1,6 miljardia 
Yhdysvaltain dollaria, ollakseen tämän lääketieteellisen keskuksen kumppanina, esitelläkseen 
rokotteen Covid-19:ää vastaan.  
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Te saatatte nyt kysyä minulta, mikä siinä nyt on niin pahaa? Superrikas mies on hyvin antelias ja 
antaa pois rahaansa, keksiäkseen hoitokeinon tähän sairauteen. Minä olen kanssanne samaa 
mieltä siitä, se on hyvin jalo asia. Mutta tässä on ongelma. Se saa meidät ajattelemaan, että ehkä 
hän ei olekaan niin jalo.  

Nyt, minä haluan teidän kirjoittavan tämän, kirjoittavan ylös muistikirjoihinne: Gavi Rokotus 
Liittouma, sana liittouma kertoo meille, että se on monien yhtiöiden ryhmä, jotka tulevat yhteen, 
yhteisen työn vuoksi. Siispä tämä on ensimmäinen, mikä teidän tulee merkitä muistiin. Nyt, he 
ovat liittoutuneet toisen järjestön kanssa. Se on toinen nimi, jonka minä haluan teidän kirjoittavan 
ylös. Sitä kutsutaan nimellä TrustStamp. Nyt, kirjoittakaa ylös, Trust Stamp. Siispä, mikä tämä 
TrustStamp yhtiö oikein on? Se on teknologia yhtiö, joka satsaa kovasti biometriseen tunnistus 
teknologiaan. Noin 30 tai ylikin vuotta sitten, he ensin keksivät digitaalisen tunnistamisen, jota 
kutsutaan nimellä ’Digital Angel’, en tiedä, miksi he kutsuvat sitä digitaaliseksi enkeliksi, mutta sen 
nimen he antoivat sille. Tämä järjestö on liittynyt luomaan digitaalista tunnistamista yhtiöille ja 
ihmisille. Mitä on digitaalinen tunnistaminen?   

Nykyään me olemme niin tottuneita menemään nettiin, ostoksille, kuten esimerkiksi Amazoniin, 
voit ostaa sieltä jotakin. Sen jälkeen, kun näppäilet sen, mitä haluat ostaa, sinä kirjaudut ulos. 
Siispä, jos olet uusi asiakas, järjestelmä kysyy sinulta kysymyksen: rekisteröi itsesi. 
Rekisteröidäksesi itsesi sinä tarvitset kaksi tunnistustietoa. Ensimmäiseksi, ei nimeäsi, vaan 
sähköposti osoitteesi, toiseksi sinun pitää luoda salasana. Ja salasanan täytyy olla sekoitus 
kirjaimia ja numeroita ja sen jälkeen, kun olet luonut nämä kaksi, sitten sinusta tulee 
rekisteröitynyt käyttäjä.   

Ja joka kerran, kun tulet siihen nettiostoskeskukseen, kukaan ei näe sinun kasvojasi, he eivät edes 
tiedä, miltä sinä näytät, mutta he tuntevat sinut digitaalisesta tunnistautumisestasi. Ja mikä se on? 
Sinun sähköposti osoitteestasi ja salasanastasi. Sen jälkeen, kun sinusta tulee rekisteröitynyt 
käyttäjä, sitten sinä rekisteröit kaikki muut tietosi: täyden koko laillisen nimesi, koko osoitteesi ja 
luottokortti numerosi. Ja sen jälkeen, kun olet syöttänyt kaikki nämä, sinusta tulee rekisteröitynyt 
käyttäjä.   

Ja joka kerran, kun tulet ostamaan jotain, niin pian kuin syötät digitaalisen identiteettisi 
(tunnistustietosi), nettisivu sanoo sinulle: Tervetuloa Se ja Se! Se kutsuu sinua nimellä. Kuinka 
tietokone tietää sinun Nimesi? Heti, kun tunnistustietosi on syötetty, tietokone muistaa nimesi. 
Tätä kutsutaan digitaaliseksi, biometriseksi (ilman biometristä) identiteetiksi. Nyt minä annan teille 
hyvin yksinkertaistetun version siitä, mutta se menee syvemmälle kuin tämä.   

Nyt – mitä TrustStamp aikoo tehdä? Gavi Liittouma on TrustStampin yhteistyökumppani, 
saadakseen aikaan tunnistautumis ohjelman. Nykyään me kaikki kannamme mukanamme 
hallintomme meille antamaa tunnistautumiskorttia. Siispä jokaisella meistä on Identiteetti-
Korttinumero. Intiassa sen nimi on Järjestys-Korttinumero. Ja joissakin muissa maissa on muita 
nimiä, USA:ssa Sosiaaliturvanumero. Nyt kuunnelkaa hyvin huolellisesti, nykyään jokaisella maalla 
on oma järjestelmänsä. Covid-19 on maailmanlaajuinen ongelma nyt. Siispä nyt he haluavat tuoda 
koko maailman yhden järjestelmän piiriin. Siis yksi ainutlaatuinen identiteetti salasana tullaan 
antamaan jokaiselle kansalaiselle.   

Kun minä ajattelin tätä tänä iltapäivänä, yksi Pyhä Kirjoitus tuli mieleen. Luukkaan Evankeliumi 2:1, 
siinä mainitaan tapahtuma, juuri ennen kuin Herra Jeesus Kristus syntyi Betlehemissä vauvana, 
Rooman keisari Augustus julkaisi lain. Kuunnelkaa huolellisesti, mitä Herra sanoo: Koko maailma 
tulee rekisteröidä. Minä olen lukenut tämän Pyhän Kirjoituksen satoja, ellen tuhansia kertoja, 
mutta tänään iltapäivällä, kun näin tämän Pyhän Kirjoituksen, olin hyvin hämmästynyt: Koko 
maailma pitäisi rekisteröidä. Tämä tapahtui ennen kuin Herra Jeesus oli syntynyt ensimmäisen 
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kerran. Nyt, ennen toista Herra Jeesus Kristuksen tulemista, tulee olemaan toinen 
maailmanlaajuinen rekisteröinti, digitaalisen identiteetin, tunnistamisen, saamiseksi.   

Minä tunnen hengessäni, että minun pitää kertoa: älkää istuko alas ja ottako tätä kevyesti. Tämä 
on hyvin vakava asia. Digitaalista identiteettiä, me katsomme syvemmin vähän ajan päästä. 
Kolmas yhtiö yhdistää voimansa näiden kahden yhtiön kanssa. Ensimmäiseksi on Gavi, toiseksi on 
TrustStamp ja kolmanneksi on luottokorttifirma Mastercard. Maailmassa on monia luottokortteja, 
niiden joukossa on kaksi kaikkein suosituinta, ensimmäinen on Visa ja toinen on Mastercard. Ja 
viimeisen noin viiden vuoden aikana nettimaksaminen on tullut hyvin suosituksi.   

Muistan lukeneeni tällaisen artikkelin: Singaporen pääministeri meni vierailemaan Kiinassa. Hän oli 
siellä virallisella vierailulla. Ja sitten hän kiersi maata nähdäkseen, kuinka paljon he olivat 
kehittyneet teknologisesti. Pystyn sanomaan tämän teille, koska näin hänen sanovan kaiken tämän 
uutishaastattelussa. Se, mitä hän näki ympäri koko kansakunnan vierailullaan, yllätti, ellei 
järkyttänytkin häntä hyvin paljon, Kiinassa käteisellä maksaminen on melkein nollassa. Se ei ole 
sataprosenttisen nollassa, se ei ole suosittu maksamistapa. Melkein kaikki kaupanpitäjät ja kaikki 
kauppiaat ovat siirtyneet kohti digitaalista maksamista. Jopa pieninkin kaupanpitäjä ei enää 
hyväksy käteismaksua.   

Tämä teki Singaporen pääministeriin erittäin suuren vaikutuksen. Siispä, kun hän tuli takaisin 
omaan maahansa, hän kutsui omat ministerinsä ja sanoi, että myös heidän täytyy mennä kohti sen 
kaltaista teknologiaa. Nyt, kaksi vuotta sitten Intia myös haluaa mennä siihen suuntaan. Intian 
pääministeri, Herra Modi, yrittäessään estää rahanpesua ja korruptiota ja myös estääkseen ihmisiä 
kätkemästä pimeää rahaa, hän julkaisi, että maan sen ajan valuutta – 500 ja 1000 rupian setelit 
eivät ole enää olemassa. Vaikka se oli hyvin äkillinen liike, hän siirsi kansakuntaa siihen suuntaan, 
että pääministerin tarkoitus oli tehdä digitaalinen Intia. Se edisti nopeasti maata tekemään maksut 
digitaalisesti.   

Monet kansakunnat ovat nyt siirtymässä kohti digitaalista maksamista. Ehkäpä vuoden tai kahden 
päästä fyysinen raha, setelit ja raha, tulevat olemaan sukupuuttoon kuolleita kuin dinosaurukset. 
Siispä, mitä ikinä valuuttaa tai kolikkoja teillä onkaan, pitäkää joku itsellänne turvassa jossakin, 
sitten te voitte sanoa lastenlapsillenne, että tämä oli meidän vanha tapamme maksaa rahalla. 
Siispä automatisoitu netissä tapahtuva maksaminen on saamassa suosiota nyt ja kansakunnat ovat 
nyt siirtymässä täysin käteisettömään yhteiskuntaan. Tiedättekö, minua hämmästyttää yksi asia. 
Niin monen luottokortin joukosta yksi nousi esiin, kuin pikkusarvi nousemassa ylös, ja se on 
Mastercard. Aivan alusta alkaen he ovat kutsuneet itseään maailma johtajaksi digitaalisessa 
maksamisessa. Mikä on heidän yhtiönsä iskulause? ’Maailma käteisen tuolla puolen’.   

No niin, nyt. Miksi minä kerroin teillä näistä kolmesta yhtiöstä? Nyt me laitamme ne kaikki yhteen. 
Ensin on Gavi, Rokotus Liittoutuma ja sitten on TrustStamp ja kolmas yhtiö on Mastercard. Nämä 
kaikki kolme yhtiötä ovat liittämässä kätensä yhteen ja tästä tulee uusi digitaalinen 
tunnistautuminen. Olen varma, että te olette kuulleet tämän sanan vuosien varrella monta kertaa, 
’mikrosiru’. Minä kerron teille yhden totuuden tänään, Pedon Merkki ei ole pieni mikrosiru, joka 
pannaan teidän sisäänne. Sana ’merkki’ kreikan kielessä, ei tarkoita sirua. Toinen kreikan sana 
’chakmaa’ tarkoittaa leimaa, se tarkoittaa naarmua. Sitä se sana tarkoittaa.  

Nyt he ovat luomassa uutta merkkiä, joka on kuin tatuointi, joka laitetaan käteenne, kuin pieni, 
pieni digitaalinen siru, joka laitetaan käteenne. Niin pieni, että te ette edes voi nähdä tai tuntea 
sitä. Se on digitaalinen identiteettinne, teidän biometrinen Sirunne. Se tulee sisältämään kaikki 
henkilön henkilökohtaiset tiedot, teidän ei tarvitse kantaa mukananne mitään identiteettikorttia 
enää, eikä passia. Ne kaikki tulevat katoamaan kuin dinosaurukset. Se merkki kädessänne sisältää 
kaikki tietonne  
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Ja nyt, tämän Covid-19 uusi rokote on kehitetty ja se rokote ruiskutetaan kehoonne. Okei, nyt 
meillä on tämä rokoteyhtiö ja digitaalisen tunnistamisen yhtiö yhdistävät voimansa, te saatatte 
ihmetellä, mitä luottokorttiyhtiö tekee siinä? Olkaa kärsivällisiä, minä olen tulossa siihen. Siispä 
miksi kiireellisyys nyt? Jos katsotte ympärillenne, yhteiskuntaanne juuri nyt, yleinen terveys ja 
jokaisen kansalaisen terveys, maailman hallitukset vaativat jokaisen kansalaisen pitävän 
kasvomaskia. On pakollista pitää kasvomaskia.   

Katsokaa nyt minun kasvojani, jos peitän kasvoni tällä tavalla. Voitteko te tietää, miltä minä 
näytän? Te ette voi tietää, miltä minä näytän. Jos te peitätte kasvonne, minä en voi nähdä, miltä te 
näytätte myöskään. Jos me emme voi nähdä toisiamme, kuinka me tulemme tunnistamaan 
itsemme? Tässä uuden digitaalisen tunnistamisen menetelmän luominen tulee esille. 

Antakaa minun kertoa, mitä tapahtui hiljattain. Kotini lähellä on supermarketti, minulla on tapana 
käydä siellä ostamassa ruokatarvikkeita. Tämän Covid-19 tilanteen vuoksi, supermarketin edessä 
seisoo nainen, joka tarkistaa, että kaikki käyttävät kasvomaskia. Hän käyttää pientä laitetta 
testatakseen henkilön lämpötilan. Kun he ensin toteuttivat sen, nainen käytti lämpömittaria 
mitatakseen lämpötilan otsasta.  

 Muutama päivä sitten, kun menin supermarkettiin, he olivat lisänneet digitaalista teknologiaa. He 
eivät laita lämpömittaria otsaan testatakseen lämpötilan. Siispä kysyin naiselta, että missä on 
lämpömittari, jolle minun pitää näyttää otsani. Hän sanoi, herra, laittakaa vain kätenne 
lämpömittariin. Ja koko elämäni aikana en ole koskaan mitannut lämpötilaa sillä tavalla. Siispä, 
laitan käteni lämpömittariin ja välittömästi saan lukeman, samalla tavalla, kuin jos se olisi luettu 
otsasta. Kun menin sen ohi supermarkettiin, tämä tapahtuma pyöri päässäni. Minä vain laitoin 
käteni siihen ja se luki sen.   

Ja näin Pedon Merkin identiteetti tulee. Katsokaahan, kun merkki laitetaan ihoonne, se pitää 
sisällään koko identiteettinne, tunnistustietonne. Nyt te pidätte kasvomaskia, minä en voi nähdä 
kasvojanne, mutta silmänne eivät ole suojatut, sormenjälkenne eivät ole suojatut ja digitaalinen 
identiteetti sisältää sormenjälki skannauksenne ja silmän iiriksen skannauksenne. Tämä on teidän 
uudet kasvonne. Tietokonejärjestelmä on tallettanut iiriksenne ja sormenjälkenne tuntomerkit.  

Melkin kaikki lentokentät, minne nykyään menette, teidän pitää ojentaa passinne, maahanmuutto 
viranomainen pyytää teitä laittamaan kätenne 5 sormea ja toisen kerran toisen kätenne 5 sormea 
ja kätenne skannattavaksi. Ja 10 sormenne sormenjäljet on skannattu. Kauan aikaa sitten olin 
ajattelemassa, että kamera ottaa kuvan minun mukavista kasvoistani. Nyt minä tiedän, ettei se ota 
kuvaa minun mukavista kasvoistani, se lukee minun iirikseni. Esim. Dubaissa ei ole nyt ketään 
maahantulo henkilöä seisomassa ja tarkistamassa ihmisiä. Sellainen järjestelmä on toteutettu 
Singaporen lentokentällä. Menet kokonaan automaattisen järjestelmän läpi. Passisi skannataan, 
sormenjälkesi skannataan, laitat kasvosi kameran lähelle ja iiriksesi skannataan ja sitten 
tietokonejärjestelmä kertoo ’Tervetuloa Se ja Se’.   

Minun kovasti rakastetut Veljet ja Sisaret, Pojat ja Tyttäret, Pedon Merkin Edelläkävijä on jo täällä. 
Digitaalinen identiteetti jokaiselle henkilölle tullaan varastoimaan suureen Pää-Tietokantaan. Ja 
tämän Covid-19 rokotteen vuoksi, nyt me kaikki tulemme kantamaan sirua kehossamme. Tämä ei 
ole hyvä asia. Tavallinen rokote on okei. Kun olin vauva, minulle annettiin rokotteita: rokote 
poliota vastaan, rokote isorokkoa vastaan ja vesirokkoa vastaan. Mutta tämä uusi rokote on 
vaarallinen – se ei ole vain rokote, se on digitaalinen identiteetti merkki.   

Oi, minä unohdin kertoa teille yhden asian, tiedättekö. Mitä tällä Mastercardilla on tekemistä 
tässä? He ovat yhdistämässä voimansa tämän TrustStamp yhtiön kanssa, sillä kun tämä uusi 
identiteetti luodaan, teidän luottokorttinne on myös sirun sisässä nyt. Siispä nyt te voitte ostaa ja 
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myydä vain kädenheilautuksella. Muistatteko? Minä vain laitoin käteni lämpömittarin eteen 
Supermarketissa. Se tulee olemaan aivan sillä tavalla. Sen jälkeen, kun olette ostaneet jotakin, 
laittakaa vain kätenne lukijaan ja tulee ottamaan rahanne pois.   

Nyt, tämä projekti on jo aloittanut Koevaiheen Afrikan länsiosassa. Kaksi vuotta sitten, ennen kuin 
Covid-19 tuli, Koe Projekti oli jo alkanut. Ja kuka on tämän takana? Bill Gates tuki Gavi Vaccine 
Alliancea, Mastercardia ja TrustStampiä. Ne kaikki ovat kumppaneita yhdessä, luodakseen tämän 
digitaalisen identiteetin ja he ovat testanneet sitä viimeiset kaksi vuotta. Minun kovasti rakastetut 
Veljet ja Sisaret, Pojat ja Tyttäret, 2000 vuotta sitten Jumalan Sana antoi meille varoituksen, 
Ilmestyskirja 13:18, nyt nopeasti kääntäkää Raamattunne siihen Pyhään Kirjoitukseen… ”Tässä on 
viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on 
kuusisataa kuusikymmentä kuusi.”  

Vuodesta 1979 alkaen minä olen lukenut tätä Pyhää Kirjoitusta tuhansia kertoja. Mutta tänään, 
kun minä luin Pyhiä Kirjoituksia, minun silmäni iskivät kolmeen sanaan. Englannin kielessä siinä on 
kolme sanaa – mutta sinun kielelläsi siinä saattaa olla yksi sana, kaksi sanaa tai mikä tahansa 
määrä sanoja. Mitkä sanat? ’Ihmisen’! Nyt, pyydän, alleviivatkaa se, ’ihmisen’, mikä tarkoittaa, että 
se on ihmisen keksintö. Katsokaa numeroa 666. Siinä on kolme kuutosta. 

Satoja vuosia kirkot ovat opettaneet, että Pedon Merkki tulee olemaan selvä kolmen kuutosen 
numero, mutta Raamattu ei sano niin, se sanoo, että se on ihmisen numero. Mutta johtolanka, 
jonka tänään sain, oli sana ’ihmisen’. Raamatun terminologian mukaan jokaisella numerolla on 
merkitys. Numero 6 tarkoittaa ihmistä. Pitäkää tämä mielessä, kirjoittakaa se ylös. Se tarkoittaa 
ihmisen ja meillä on kolme kuutosta, mikä tarkoittaa ’ihminen-ihminen-ihminen’.   

Kolme erilaista ihmisen organisaatiota tulee yhteen keksimään jotakin. Gavi, Mastercard ja 
TrustStamp. Kaikki nämä kolme ihmisten yhtiötä tulemassa yhteen, keksimään, tuottamaan, 
toteuttamaan yhtä yhdistettyä laitetta, joka tulee eliminoimaan paperin ja käsityön. Kaikesta 
työstä tulee paperitonta. Kaikista liiketoimista tulee käteisvapaata, kaikesta yhteydenpidosta tulee 
johdotonta.   

Saavuttaaksesi tämän tarvitset supernopeaa, tosinopeaa nettipalvelinta. Ja että se tehtäisiin, 
mukaan tulee toinen superrikas miljardööri kuvioihin nyt. Tämä on mies nimeltä Elon Musk. Kuten 
Bill Gates, hän on hyvin, hyvin rikas miljardööri, hänen nettoarvonsa on 83,6 miljardia 
Yhdysvaltojen dollaria. Aika monta vuotta Elon Musk on kovasti ollut mukana kehittämässä 
tekoälyä. Tätä aihetta me tulemme tutkimaan toisessa profeetallisessa konferenssissa.   

Siispä, meidän tarkoitustamme varten tänään, miksi Elon Musk on kuvioissa mukana? Hän 
suunnitteli vakiinnuttavansa supernopean internet palvelun, nimeltä ’Starlink’. Nyt, mikä on 
’Starlink’? Lähetetään 30 000 satelliittia, jotka ympäröivät koko Maapallon. Juuri nyt suurin osa 
satelliiteista on ainakin 30 000 jalan (yli 9 kilometrin) korkeudella merenpinnasta. 

Ja sitten uusi henkilö tulee kuvaan nyt, ei kukaan muu kuin Katolisen kirkon Paavi Franciscus. Juuri 
pari päivää sitten hän antoi tällaisen julkisen lausunnon: Covid-19 rokotus täytyy antaa kaikille. 
Tiedättekö, minä pohdiskelin yhtä asiaa, muutama vuosi sitten oli toinen virus, joka kulki 
ympäriinsä ja sitä kutsuttiin Sars-virukseksi. Ei yhtään reaktiota muihin viruksiin, kuin mitä he 
reagoivat tähän Covid-19 virukseen.   

Miksi? Miksi tällainen kiireellisyys nyt? He eivät ainoastaan löydä lääketieteellistä rokotetta siihen, 
vaan digitaalinen identiteetti yhtiö liittää voimansa yhteen ja luottokorttiyhtiö liittää voimansa 
yhteen. Tämä on Pyhien Kirjoitusten, Ilmestyskirjan, täyttyminen. Ilmestyskirja 13:15-16 sanoo… 
”Kukaan ei voi ostaa tai myydä ilman merkkiä.” Ei voi tehdä mitään liiketointa, ei mitään 
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rahansiirtoa ilman merkkiä. Siksi Covid-rokote ei ole tavanomainen rokote, siihen on sidottu 
yhteen digitaalinen identiteetti ja luottokorttiyhtiö.   

Tämä on varmasti Pedon Merkki, josta Raamattu meitä varoittaa. Jeesus Kristuksen nimessä minä 
varoitan teitä tänään: Juoskaa pois siitä. Raamattu varoittaa hyvin selvästi: Kuka tahansa, joka 
ottaa merkin, hän ei tule koskaan Taivaan Valtakuntaan. Älkää tulko huijatuiksi, Pojat ja Tyttäret, 
Veljet ja Sisaret! Älkää pelätkö! Jos te uskotte Jumalaan ja pelkäätte Jumalaa, Jumala tulee 
tarjoamaan kaikki tarpeenne – jopa kun te ette voi ostaa tai myydä ilman merkkiä. Danielin 
Kirjasta 3 me voimme lukea tilanteesta, kun kaikkia ihmisiä pyydettiin kumartamaan ja ylistämään 
patsasta, jonka kuningas Nebukadnessar… 

 

 

800. Jeesus puhuu Lääkeyrityksistä, Taudeista, Mielenhallinnasta & Aborteista 

 
TAUDIT, MIELENHALLINTA, LÄÄKEYRITYKSET & ROKOTUKSIEN VAARA 

Rhema-viesti 16. Syyskuuta, 2020. Ote Viestistä 21. Maaliskuuta, 2019. Jeesuksen sanoja Sisar 
Clarelle.  

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 
vakuuttakaa heidät siitä, että elämä on Jumalan lahja ja Hän tulee tarjoamaan kaiken, mitä te 
tarvitsette jatkaaksenne elämää ja kukoistamistanne pikkuisenne 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.”  
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”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 kompromissia minkään syyn takia. Syy syyn jälkeen tullaan 
tarjoamaan teille, 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 aikaa yrittääkseen vaikuttaa teihin ja hän tekee kaiken 
voitavansa taivutellakseen teidät murhaamaan tämän lapsen.”  

”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, lääketieteellisten, 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.” 


