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Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Marraskuun 5. 2022. 

(Clare) Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat, rauhalla ja erottelukyvyllä. 

(Jeesus) ”Minun rakkaani, armoja todella on jaettu Minun pyhimyksilleni, heidän vihollisiaan 

varten. Monet sanovat, että he rakastavat Minua, mutta he ovat tehneet itsestään Ristin vihollisia. 

Kärsimys on vieras käsite heille, jopa vaikka Minun elämäni oli täynnä sitä, silti he ovat etsimässä 

huolettomuuttaan ja varakkuuttaan. Läntinen kulttuuri on syrjäyttänyt Ristin kulttuurin. Nyt 

elämässä on kyse kokonaan siitä, kuka voi kerryttää eniten valtaa ja rahaa, ketä voidaan väittää 

kaikkein kauneimmaksi, kuka voi elää suurimmassa ylellisyydessä, autotallit täynnä urheiluautoja, 

sillä aikaa kun heidän esi-isänsä maissa ympäri maailman kärsivät tukahduttavasta köyhyydestä.” 

”Risti ei merkitse mitään nykyaikaiselle Läntiselle kirkolle, joka näkee itsensä varakkuuden ja 

vaurauden airuena. Tämä on toinen syy tähän sotaan.” 

”Oppi on käännetty ylösalaisin ja valheet ovat vallalla. Tämän vuoksi kirkko on helppo maalitaulu 

antikristukselle. Kaikki ovat vetäytyneet yhteen, halveksien köyhyyttä ja himoiten maailmallisia 

hyödykkeitä. No niin, he ovat näkemäisillään, kuinka kauas tämä vääristelty pyhyyden käsite vie 

heidät.” 

”Minun ihmiseni, mistä te saitte sen, että vaurauden käsite hallitsee tätä maailmaa? Ette varmasti 

Minun elämästäni. Nuo Raamatussa, joita ihmiset kunnioittivat, olivat korruptoituneita ytimiään 

myösten, murhaten vastasyntyneitä, orjuuttaen jopa vanhuksia, poistaen heidän elinkeinonsa, 

ylenpalttisuuttaan varten. Ja te ihailette ja jäljittelette näitä? Minä tein niin kovin selväksi Minun 

Evankeliumeissani, että raha ja valta tulisivat kuolemaan kurjan kuoleman, matojen syödessä 

heidän ylellisyytensä ja syövyttäen heidän aivonsa. Ja kuitenkin te seuraatte heidän esimerkkiään 

köyhien, leskien ja muukalaisten sortamisessa ja pitämällä itsellänne vaikeasti voitetun ylläpidon ja 

palkat, jotka vaivoin kattoivat heidän tarpeensa?” 

”Ne, joiden Minä odotan tulevan otetuiksi Taivaaseennostossa, ovat rakastavia, oikeudenmukaisia 

ja huolissaan Minun huolistani, köyhistä, sorretuista ja pikkuisista. He ovat kiireisiä huolehtien 

heidän tarpeistaan niin paljon kuin on inhimillisesti mahdollista. He eivät välitä mitään 

luksusasusteista ja statussymboleista, joita muut unelmoivat saavansa. Pikemminkin heille on 

vaikeaa nukkua öisin, jos he ovat pakotettuja olosuhteisiin ohittaa tarpeessa oleva sielu.” 

”Minun Kirkkoni tulee olemaan pyhä ja puhdas. Enää eivät kirkonmiehet himoitse koristeellisia 

asuja ja katedraaleja. Pikemminkin he tulevat näkemään ovesta kävelevän köyhimmän kerjäläisen 

suurimpana valttinaan. Älkää sopeutuko tähän aikaan. Älkää seuratko voimakkaiden tapoja, sillä 

kun Minä tulen, koko järjestelmä tulee olemaan ylösalaisin.” 

(Clare) Herra, kaikki mitä minä haluan tehdä päivin öin, on istua tässä ja kirjoittaa ylös Sinun 

sanasi, Minä olen niin rakastunut Sinuun. 

(Jeesus) ”Ja Minä olen rakastunut sinuun hyvin samoista syistä. Kuitenkin sinä tulet näkemään 

oikeudenmukaisuuden tässä aivan lopussa. Clare, Rakastettu, köyhyyttä ei tule olemaan olemassa 

enää. Kaikki tullaan kunniakkaasti varustamaan, olemaan tyytyväisiä ja onnellisia siitä, mitä heillä 



on, ja jopa siitä, mitä heillä ei ole. Sitten tulet ymmärtämään, koska ei tule olemaan sellaista asiaa 

kuin köyhyys tai puute.” 

(Clare) Oi Herra, tuo on todella kunniakasta. 

(Jeesus) ”Kyllä, se on, loppu ponnistelemiselle ja hurmioitunut ilo riittävyydessä ja päämääränä 

luksuksen halveksiminen. Te ette voi edes kuvitella sitä nyt, mutta oikeudenmukaisuus tulee 

olemaan niin kovin runsasta, se tulee saamaan valtaansa monet kuvaamattomalla ilolla. Minun 

rakkain, sinä et voi nähdä tai kuvitella nyt, kuinka paljon maailma on kärsinyt ahneista miehistä ja 

naisista, jotka armottomasti varastavat köyhiltä, jättäen heidät köyhtyneiksi, siihen pisteeseen 

asti, että heidän lapsensa nälkiintyvät.” 

(Clare) Ja tässä minä ajattelin miestä, joka oli seisomassa puhelinpylvään luona, laittaen 

jonkinlaista laitetta talomme taakse. Katsoin miestä, hän ei näyttänyt sähkötyöntekijältä, hän 

näytti enemmän FBI:n agentilta tai sen suuntaiselta. Ja minulla vain oli hyvin vahvin tunne, että he 

olivat kuuntelemassa sitä, mikä tulee sisään taloomme, mikä on hyvä, toivon sen vetävän heidät 

Herran puoleen. Meillä ei ole aseita, emmekä suvaitse väkivaltaa tai mitään sen kaltaista, siispä 

kuka tietää, miksi hän oli siinä. Mutta toivon, että voisin puhua heille, toivon että voisin puhua 

niille, jotka työskentelevät peto järjestelmälle, niille jotka ovat uskoneet valheet. 

(Jeesus) ”Kyllä, nämä ovat niitä, jotka kuuntelevat salaa yksityisiä keskusteluja, salakuuntelevat 

puhelimia, keräävät sähköpostiviestejä ja keskusteluja, joita jonain päivänä tullaan käyttämään 

viattomien tuomitsemisessa. Heidät on ansoitettu kahdella kannustimella. Ensimmäinen on 

maailmassa menstyminen, toinen on olla voittavassa joukossa. He eivät ole pysähtyneet 

harkitsemaan epäoikeudenmukaisuuksia, joita on harjoitettu miesten ja naisten oikeuksia vastaan, 

oikeuttamaan valtiojohtoinen hallinto, mikä ei koskaan ole toiminut, eikä se koskaan tule 

toimimaan.” 

”Miehet ja naiset kaipaavat vapautta, eikä kukaan tule koskaan onnistumaan ottaa heidän vapaata 

tahtoaan, jota en edes Minä tule rikkomaan.” 

”Oi, rakkaat tämän maailman lapset, pyydän, katsokaa hyväksynnän ja menestyksen tarpeenne yli 

ja tutkikaa, kuinka nämä hallinnot loppuvat. He hyödyntävät aina tavallista ihmistä ja ottavat 

enemmän kuin antavat, asettaen itsensä lappamaan pois kerman ja jättämään sakat muille. 

Jumala ei tee niin; Hän palkitsee ne, jotka ovat rehellisiä ja todella huolehtii puutteenalaisten 

hoidosta. Hän kutsuu teitä nuoria, hieman yli kolmekymppisiä, jotka työskentelette eliitille. Hän on 

kutsumassa ja pyytämässä teitä menemään syvemmälle ja näkemään mihin tämä sortava, 

valtiojohtoinen hallinto johtaa. Kerta kerran jälkeen ja vielä kerran jälkeen se aina menee vinoon. 

Se aina saarnaa riittävyydestä jokaiselle, mutta katsokaa jokaisen valtakunnan hedelmiä, mitkä 

ovat rakennetut sen varaan. Se on viheliäistä köyhyyttä.” 

(Clare) Se oli Hänen viestinsä loppu. Herra siunaa ja suojelee teidät kaikki. 


