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Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 6. Elokuuta, 2021. 

(Clare) Siunatkoon Herra teidät ja pitäköön teidät Hänen rakastavilla käsivarsillaan, rakkaat 

Sydänasukkaat. Kysyin… ’Jeesus, pyydän, puhu minulle, mitä tänään tapahtui?’  

(Jeesus) ”He yrittivät ottaa aviomiehesi elämän, mutta eivät kyenneet, Minun Armoni ansiosta. 

Minä annoin sinulle lupauksen, jonka Minä pidän, se on kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää. Minä 

tiesin jo etukäteen virheet, jotka sinä tekisit ja Minun lupaukseni pysyy vakaana. Siispä, pyydän, 

lakkaa huolehtimasta ja rukoile. Ei koskaan ole haittaa, kun rukoilet ja asetat Minun vereni 

suojaamaan häntä. Siitä ei koskaan ole haittaa.”   

”Minun Clare kultaseni, Minä lupasin sinulle, eikä enää mene kauaa. Pidä tiukasti kiinni Minusta, 

tiedä, että meret ovat myrskyisiä, tuulet hurjia, mutta sinä pelastat sieluja juuri nyt. Kuitenkaan, 

nyt ei enää mene kauaa. Pyydän, pidä kiinni, Clare. Älä luovuta.”  

”Älä salli uskosi horjua. Minä olen varustamassa sinua. Sinä olet hyvin myrskyisessä ympäristössä. 

Sinun on hyvä kertoa jokaiselle, että asiat menevät pahemmiksi ja ainoa eloonjäämiskeino on pitää 

kiinni toinen toisistanne täydessä rakkaudessa ja tukeutua Minuun.”  

”Älkää salliko itsenne tulla johdatetuiksi harhateille. Kulkekaa vakaasti. Minä olen ohjaamassa 

alustanne. Minä vien teidät myrskyisille vesille ja Minä tuon teidät sieltä pois jälleen. Sinä tunnet 

juuri nyt sen, mitä koko maailma on kokemassa, siirtolaisista tulvan uhreihin ja niihin, jotka tulevat 

olemaan tulivuoriuhreja. Sinä olet pyörän keskuksessa, Rakkaani ja sinun täytyy ohjata tätä laivaa 

päättymättömän esirukoilemisen vesille.”  

”Tee kaikkesi, mitä voit, pelastaaksesi sieluja. Tee tietoinen valinta tarjota kaikki sielujen puolesta, 

jotka ovat hyvin ahtaalla, joiden ainoa toivo olen Minä. Sinä olet niin kuin pieni kalastusalus 

näyssäsi ja valtava verkko on levitettynä perässäsi ja sinä olet tuksuttamassa eteenpäin ja verkot 

raahaavat sieluja pois vaarasta. Sinä olet tuomassa sisään satoa, saalista. Sinun ei tarvitse nähdä 

kalaa; sinun tarvitsee vain uskoa, että kyyneleesi ja ahdistuksesi ovat raahaamassa verkkoa, joka 

sieppaa sieluja ja tuo heidät sisään. Tämä on sadonkorjuun aikaa ja sinä olet pieni troolari. 

Vakaasti hän kulkee. Älä huolehdi siitä, mitä on meneillään veden alla, luota, että Minä olen 

järjestämässä kaiken, ole vain liikkeellä eteenpäin.”  

”Minä tulen vakauttamaan sinut, Minun Rakkaani, luota vain siihen, mitä Minä olen tekemässä. 

Vihollinen yrittää saada sen näyttämään pahemmalta kuin mitä se on. Mutta tämä on kaikki osa 

suunnitelmaa ja sinä olet edistymässä hyvin.”  

(Clare) Herra, Sinä sanoit, että Sinä lyhentäisit aikaa, niin että me voisimme säilyä hengissä siitä. 

(Jeesus) ”Minä toivon, että voisin nostaa sen kaiken pois yltäsi, mutta ei vielä, tämä on se, mitä 

Minä tarvitsen. Huomaatko, että tuhansia kuolee joka päivä eri asioihin?”  

(Clare) No niin, en ajattele tuhansia.  

(Jeesus) ”Kuitenkin on totta, monet kuolevat, joista ette koskaan tule tietämään, koska se 

tapahtuu syrjäisillä alueilla, eikä siitä raportoida. Toiset pimitetään teiltä poliittisten agendojen 

vuoksi. Mutta Minä kerron teille, tuhansia kuolee joka päivä ja sinä autat heitä pääsemään 

Taivaaseen. Siksi se on niin vaikeaa. Etkö sinä aina halunnutkin kulkea pölyisiä reittejä Minun 

kanssani ja pelastaa sieluja, palvellen Minun kanssani?”  



(Clare) Kyllä Herra, halusin sitä niin kovasti, se oli minun alkuperäinen visioni, kun minusta tuli 

kristitty. Sitä varten minä olen elänyt.  

(Jeesus) ”No niin, visiosi on tulossa tapahtumaan. Pöly, lika, vaara, kuumuus, kaikki se on todellista 

ja niin ovat sielut, joiden puolesta kärsit. Riemuitse, Minun korkeasti suosittu tyttäreni, sinä olet 

kulkemassa Minun kanssani ja sieluja lisätään Valtakuntaan. Pyydän, usko Minuun ja luota Minun 

sanaani. Minä tiedän, että tämä on hyvin vaikeaa sinulle, Rakkaani, mutta Minä olen pitelemässä 

sinua tiukasti kiinni, enkä Minä koskaan päästä sinua menemään.”  

(Clare) Se oli Herran viestin loppu. Jumala teitä siunatkoon, rakkaat Sydänasukkaat ja pysykäämme 

vakaina päätöksessämme jatkaa rukoilemista sielujen puolesta. 


