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Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Elokuun 16. 2022. 

(Clare) Sydänasukkaat, olkaa varuillanne! Vihollinen voi kääntää omantuntonne pois päältä, niin 

että te ette saa tavanomaista väräytystä Hengessä. Minä tiedän, että he ovat tehneet sen minulle 

monta kertaa siinä, missä olen kaikkein haavoittuvimmillani. Siispä, käyttäkää hyvää järkeänne, 

kun omatuntonne ei tunne pistosta. Herra, Minä tiedän, että olen syyllinen niin paljoon, että se 

nujertaa minut. Minä tunnen, että kaikki, mitä voin tehdä nyt, on korvata tämä tekemällä parhaani 

ja olla tekemättä syntiä enää lisää. Minä tunsin, että haluaisit puhua kanssani. 

(Jeesus) ”Ja myös pidellä sinua hellästi antaakseni sinulle toivoa, Clare. Toivoa on olemassa, paljon 

toivoa. Mutta sinun täytyy olla johdonmukainen noiden asioiden välttämisessä, mitkä eivät 

miellytä Minua. Nyt tämä on sinun haasteesi. Minä rakastan sinua niin hellästi; etkö huomaa sitä?” 

(Clare) Kyllä huomaan, mutta kuinka voin hyväksyä sen, kun vihaan syntejäni niin paljon? 

(Jeesus) ”Kuuntele, et ole yksin tässä syyllisyydessä, vihollisesi ovat asettaneet ansan sinulle monta 

kertaa, kääntäen omatuntosi täysin pois päältä, niin että tunteesi eivät varoita sinua. Mutta 

älyllisesti, sinä tiedät paremmin. Siispä, noilla kerroilla, anna itseäsi ohjata sen, minkä tiedät olevan 

totta, ei sen, mikä sinusta tuntuu sallitulta. Sinun täytyy päästä tästä yli, Minun Rakkaani.” 

(Clare) Minä tiedän. Häpeän itseäni niin, jopa näistä pienimmistäkin asioista. 

(Jeesus) ”Kyllä, mutta hän, joka on uskollinen pienimmissä asioissa, tulee olemaan uskollinen myös 

suurimmissa asioissa. Se on hyveen harjoitus.” 

(Clare) Sinä olet tehnyt minut nöyräksi, Herra. 

(Jeesus) ”Se täytyi tulla tehdyksi, suloinen Minun Sydämeni puoliso. Ei työ, josta Minä pidän, sen 

voin vakuuttaa sinulle. Edessä tulee olemaan aikoja, kun sinun erottelukykysi tullaan estämään ja 

sinun pitää tehdä valinta ilman tunteittesi kompassia. Sinä olet muuten jo tehnyt sitä. Sinä et vain 

oivalla sitä. 

(Clare) Oi Herra, olen niin väsynyt tähän maailmaan. 

(Jeesus) ”Sinä ja Minä molemmat, mutta meidän täytyy navigoida menestyksekkäästi läpi sen, 

valmisteluna totuuden hallinnolle, jonka Minä tulen tuomaan tuhatvuotisen (hallinnon) aikana. 

Niin monien täytyy oppia syvempää moraalista suoraselkäisyyttä, vaikka kun olet Taivaassa 

Taivaaseennoston (Ylösotto, Tempaus) jälkeen, Sinulla tulee olemaan monia puhdistamisia, 

poistaaksesi sen, mikä on kieroutunut omassatunnossasi. Katsohan, tällä maapallolla on paljon 

korruptiota, enemmän kuin voit mahdollisesti käsittää. Nämä asiat tullaan paljastamaan silloin, 

tuhatvuotista hallintoa varten (olevan) puhdistamisen ja varustamisen aikana. Siihen saakka, 

suloinen Minun sydämeni puoliso, on paljon koettavaa ja läpi elettävää, joka saa sinut 

muuttamaan käytöstäsi ja asennettasi moniin asioihin.” 

”Jos viettäisit enemmän aikaa Minun äitini kanssa, voisit poimia asioita osmoosin kautta 

(tarkoittaen, että tulet jäljittelemään hänen käytöstään enemmän ja enemmän). Katso hänen 

käytöstään ja reaktioitaan missä tahansa olosuhteessa ja alat muodostamaan omaatuntoasi sen 

mukaan, mitä me havaitsemme Taivaassa.” 



”Maailma on erittäin korruptoitunut itsekkäillä ja pinnallisilla motiiveilla. Esimerkiksi… ’Jos se 

tuntuu hyvältä, tee se.’ Tämä on johdattanut monia harhaan ja suoraan Saatanan käsivarsille. Yksi 

varmimmista tavoista löytää itsesi Helvetistä on seurata lihasi ’tuntuu hyvältä’ vaistoja, ilman 

mitään muuta moraalista kompassia.” 

”Filosofia on tulossa, joka tulee lujittamaan tätä epäeettistä/’tuntuu hyvälle’- standardia. Se on 

hyvin liittynyt suureen uskosta luopumiseen, mikä on päällänne nyt. Aivan käsite ’Avaruus Veljet’ 

on Minulle vastenmielinen. Ne ovat langenneita olentoja, jokainen, mutta ne tullaan 

mainostamaan ihmiskunnan pelastajina, niiden ylivoimaisen teknologisen apunsa vuoksi. 

Teknologioissa itsessään ei ole mitään väärää, vaan kieroutuneessa ja jumalattomassa esittelyssä, 

joka saa aikaan, että Kristityt vaarantavat joitakin syvimmistä uskomuksistaan. Tämän yksi 

Sydänasukkaista näki, kun ihmiset menivät ylös alttarille ja kättelivät Saatanan kanssa.” 

”Todelliset Kristityt, jotka eivät tule tekemään tätä järjestelyä, tullaan näkemään esteenä 

eteenpäin menevälle kehitykselle, onnellisuudelle ja ihmiskunnan hyvinvoinnille. Siispä, katsohan, 

vaikka valkohatut voittaisivat, sen perässä tulee totuuden kieroutuma. Lahjat, joita nämä olennot 

tulevat antamaan, ovat Troijan Hevosia. On tietenkin eri ryhmiä, jotka taistelevat maapallon 

omistuksesta, mutta jopa ne, jotka osoittautuvat olevan heistä parhaimpia, ovat pahoja ytimiään 

myöten.” 

”Ihmiskunta on niin sinisilmäinen, kun tarjotaan jotakin, mikä tuottaa ruumiillista lohtua, kuten 

vapaa energia, välitön parantuminen ja avaruusmatkailu. On hämmästyttävää, kuinka sukkelasti 

he yrittävät todistaa hyväksi sen, minkä ovat tienneet olevan korruptoitunutta, samalla kun heidät 

parannetaan ikääntymisestä ja taudista. Eikö sanota… ’He tulevat etsimään kuolemaa, mutta eivät 

kykene kuolemaan?’ Näiden teknologioiden käytöllä se tullaan saavuttamaan. Se on kaikki tulossa 

nyt, Rakastetut, se on ovella.” 


