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Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, 24. Kesäkuuta, 2022. 

(Clare) Herra, sopeuta ajattelumme olemaan täydellisessä yksimielisyydessä Sinun kanssasi, 

pyydän… Amen. 

(Jeesus) ”Teillä on niin monia lahjoja, joita Minä haluan olevan Minun Morsiamissani, mutta Minä 

tiesin, että sinä olit tulossa Minun luokseni aika vahingoittuneena ja kyvyttömänä elämään 

lahjojesi tasolla… tarkoittaa siis omillasi. Siitä pääsemme tähän hetkeen, Rakastettu, Minä tiedän, 

että olet ihan pohjalla, Minä tiedän sen hyvin. Mutta ymmärrä tämä, että kun tömähdät pohjalle, 

ei ole muuta suuntaa kuin mennä ylöspäin. Olet kyvytön tähän, Minä olen sallinut sinun nähdä 

juuri kuinka kyvytön voit olla, ja tämä nöyryyden vuoksi, jota sinä olet pyytänyt Minulta, uudelleen 

ja uudelleen. Voittosi tulee olemaan suuri, koska Minä olen nostamassa sinut ylös tästä syvästä, 

pimeästä mudasta.” 

(Clare) Ja se on totuus. Tiedäthän, kun näkee jonkun kärsivän päivä päivän jälkeen ja päivän 

jälkeen, niin kuin aviomieheni… se vain kuivattaa kaiken elämän sinusta. Siispä, Minä sanoin 

Herralle: ’Herra, hänen kärsimisensä näkeminen on niin katkera ies, koska laulu ’Minun Ikeeni On 

Helppo, Minun Taakkani Keveä’ oli soimassa.’ 

(Jeesus) ”Tämä siksi, koska et näe sielujen virtaavan Valtakuntaan kärsimystesi ja hänen 

kärsimystensä vuoksi.”  

(Clare) On ihme, että Sinä olet pitänyt hänet hengissä, Herra.  

(Jeesus) ”Ja se on vasta ihmeitten alku, tämän hyvin pitkän tunnelin päässä on valoa.”  

(Clare) Ja se muistutti minua siitä, mitä Meidän Äitimme sanoi minulle kuukausi sitten: ”Te olette 

menemässä pitkään, pimeään tunneliin.” Se oli viimeinen paikka, johon halusin mennä, mutta 

tässä minä olen. Siispä, kysyin… ’Tohdinko kysyä, kuinka paljon pidempi tämä tunneli on?’  

(Jeesus) ”Ei pitkä, Rakastettu, ei pitkä.”  

(Clare) Mutta se on niin ympäripyöreää.  

(Jeesus) ”Sen täytyy olla, koska se riippuu kaikista rukouksistanne. Sitä ei voida laskea, ennen kuin 

viimeinen rukous on puhuttu.”  

(Clare) Ja sitten Herra soitti laulun ’Myrskyssä’, jonka Hän ja Hänen enkelinsä auttoivat minua 

kasaamaan kokoon. Se kertoo atomipommin kuulemisesta ja ihmisten tulemisesta 

Taivaaseennostetuiksi, ja aivan lopussa ihmiset selviytyivät siitä, että heidät oli jätetty jäljelle ja 

heidän lapsensa olivat menneet.  

(Jackie) Laitoin linkin Lauluun englanninkielisen videon alle Kuvaukseen ja ylös oikealle, klikatkaa 

vain ’i’.  

(Clare) ’Tunnen itseni tyhjäksi, Herra. Tunnen itseni niin kovin tyhjäksi… Herra Sinä soitit 

’Myrskyssä’ ja ’Sukkelasti Pois’. Nyt, nuo ovat Taivaaseennosto lauluja! Ja, tiedäthän, kerrot 

minulle, että Taivaaseennostoa on viivästytetty, etkä anna minulle aikalinjaa, ja sitten soitat nuo 



kaksi laulua, jotka aika lailla yllättivät minut, koska se oli aihe, josta me olimme puhumassa, ennen 

kuin menimme rukoukseen.’   

(Jeesus) ”Siksi sinulle oli kerrottu ’Ei aivan’. Minä haluan teidän kaikkien pitävän sen elossa ja 

ajankohtaisena mielissänne. Älkää luopuko vaikutelmasta, että se on pitkä aika nyt hetkestä. Sen 

täytyy olla elossa, elävänä ja hengittävänä tietoisuudessanne. Jälleen kerran, Minä olen 

lainaamassa teille lisää aikaa, että voitte toimia, kun on aika toimia ja olla hyvin menestyksekäs 

Taivaan puolesta.”  

”Tulee myös olemaan tapahtumia ja olosuhteita, jotka tulevat myös johdattamaan teidät kaikki 

rukoukseen ja hyviin töihin, antaen teille sysäyksen luoda lisää tapoja tavoittaa eksyneitä. 

Katsokaahan Rakkaat Morsiamet, tämä aika voi kattaa kaksi tärkeää henkilökohtaista asioiden 

välistä vuorovaikutussuhdetta elämissänne. Kun asiat lisääntyvät, teille tulee suurempia 

mahdollisuuksia tehdä hyviä töitä ja kieltää itsenne, antaa muille, jotka ovat enemmän tarpeessa, 

ja tämä kattaa jopa hengellisiä töitä tavoittaa eksyneitä, armon töitä. Ja toinen asioiden välinen 

vuorovaikutussuhde on, että sillä aikaa, kun te täydellistytte, palvelemalla siinä ominaisuudessa, 

johon Minä teidät kutsuin, tulee olemaan runsaasti mahdollisuuksia tulla enemmän ja enemmän 

pyhäksi, heittäen pois kaikki tuomitsemiset ja itsekkyyden.”  

”Paljon hyvää voidaan tehdä tänä aikana, joka tulee myös täydellistämään sydämenne 

täydellisessä armeliaisuudessa. Mutta jos olette yhä unessa tänä aikana, kerryttäen varallisuutta 

itsellenne, se tulee johtamaan suurempaan rangaistukseen tuomitsemisessa. Teille on annettu 

aika tuottaa ja auttaa muita, siispä, jos käytätte tämän ajan laittaaksenne oman pesänne 

järjestykseen, tulette saattamaan itsenne alttiiksi paljolle rangaistukselle ja tulette jopa jätetyksi 

jäljelle Taivaaseennostossa!”  

”Rakkaat, lakatkaa elämästä itseänne varten. Minä elin Minun koko elämäni muita varten, ja jos 

teitä kutsuttaisiin Minun Nimelläni, teidän täytyy tehdä samoin. Ja lisäksi, Morsiamen täytyy 

muistuttaa Sulhasta. Se tarkoittaa, että olette alttiita halveksunnalle, ylenkatseelle ja selvästi 

vihamieliselle reaktiolle. Teidän täytyy kukistaa kaikki nämä asiat ja pysyä pyhyyden ja rakkauden 

polulla.”  

”Kieltäytykää tuomitsemasta ketään yhdestäkään syystä. Kyllä, te voitte erottaa toimet ja tulokset, 

muttette koskaan motiivia, sillä vain Minä tunnen todellisen motiivin Minun lasteni reaktioitten 

takana. Sen vuoksi, teidän täytyy elää aivan kuin te olisitte kävelemässä heidän sandaaleissaan, 

saadaksenne tarvittavaa myötätuntoa. Tulee olemaan paljon vaikeuksia, pilkkaa ja halveksuntaa 

sitä kohtaan, mihin te uskotte, mutta mitä he eivät voi kiistää, on rakkautenne heitä kohtaan ja 

toinen toistanne kohtaan. Tämä tulee mitä varmimmin erottamaan teidät niistä, jotka eivät usko 

Minuun.”  

”On hyvin vaikeaa rakastaa, kun teitä pidetään naurunalaisina ja herjataan, mutta tämä on vain 

yksi Minun opetuslasteni huomattavista ominaisuuksista. Se saa teidät loistamaan, ei olemaan 

ylivoimainen tai omamaan sen kaltaista ominaisuutta, vaan omaamaan syvää, syvää myötätuntoa, 

hellyyttä ja kärsivällisyyttä eksyneitä ja vihollisianne kohtaan.”  

”Te tulette loistamaan ja selviytymään, koska rakkautta vastaan ei ole asetta. Mutta saadaksenne 

tämän rakkauden, joka tulee maksamaan teille kalliisti, teidän täytyy olla suuntautuneita 

ylistykseen Minun kanssani. Teillä täytyy olla Minun sydämeni ja siksi teitä kutsutaan olemaan 

Sydänasukkaita. Ne, jotka edustavat Minua tässä maailmassa paikkansapitävästi, ovat 

poikkeuksellisen siunattuja rakkaudella, hyväksymisellä ja kärsivällisyydellä. He eivät ole 

saarnaamassa uudistusta ja yrittämässä muuttaa jokaista, pikemminkin he kuuntelevat, 



ymmärtävät ja odottavat Minua tavoittamaan sielua. Joillekin se saattaisi olla tarve katua, mutta 

useimmille se tulee olemaan tarve tietää, kuinka paljon Minä rakastan heitä ja olen huolestunut 

heidän hyvinvoinnistaan ja heidän onnellisuudestaan.”  

”Tämä on yksi syy, miksi profeetalliset lahjat tavoittavat niin monia heidän tarpeensa paikassa. 

Kaikki teistä tekisivät hyvin harjoittamalla tätä kykyä. Asia on pyyhkiä mielenne täysin puhtaaksi 

olettamuksista ja tuomitsemisesta ja Minun sydämeni kuuntelemisesta heitä kohtaan, sitten 

saaden rohkeutta puhua se heille hellästi. Kun saavutatte tämän sielun kanssa, te tietävät, että te 

olette todellisia, te kuulette Jumalalta. Ja tämä Jumala ei ole karski ja tuomitseva, pikemminkin 

hän on läpimärkä myötätunnosta, ymmärryksestä ja rakkaudesta sielua kohtaan, joka on 

kärsimässä enemmän kuin voitte koskaan kuvitella. Minä haluaisin teidän kaikkien etsivän tätä 

lahjaa.”  

(Clare) Tässä Hän on puhumassa profeetallisesta lahjasta tai tiedon sanasta – olla kykenevä 

näkemään, mikä on vaivaamassa sielua hetkessä.  

(Jeesus) ”Se on hiljaisuuden lahja. Kun hiljennätte hamsterin pyörän mielessänne, te voitte kuulla 

Minut, erityisesti jos motiivinne on puhdas, ja tuoda lohtua. Jos olette etsimässä turhamaisuutta, 

toisin sanoen pyritte tulla ylistetyksi hengellisestä kyvykkyydestänne, ette mitä varmimmin tule 

kuulemaan muuta, paitsi oman mielenne vehkeilyjä. Kun olette täysin vapaita näistä asioita, sitten 

voitte kuulla Minun ääneni selvästi.”  

”Minä tulen lähettämään teille kuvan tai ajatuksen, ja jos kiinnitätte huomiota ja kuuntelette hyvin 

huolellisesti, asia tulee olemaan oven avaaja. Oi, Minun ihmiseni, kuinka he kaipaavat tätä 

yksinkertaista sanaa tietääkseen, että Minä todella rakastan heitä ja että Minä olen samaa mieltä 

heidän kanssaan heidän elämissään. Kun tämä kerran on vakiinnutettu, sydämet heilahtavat aivan 

avoimiksi, kyyneleet virtaavat ja parantuminen voi tapahtua.” 


