
1009. Jeesus sanoo… Käyttäkää internettiä tuomaan Eksyneet Minun luokseni… 

Älkää ylenkatsoko tätä Työvälinettä 

JOULUKUUN 21, 2022… KÄYTTÄKÄÄ INTERNETTIÄ TUOMAAN EKSYNEET MINUN LUOKSENI… 

ÄLKÄÄ YLENKATSOKO TÄTÄ TYÖVÄLINETTÄ 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Joulukuun 21, 2022. 

(Clare) Herra Jumala, auta meitä keskittymään Sinuun ja yläpuolella oleviin asioihin, ja juurruta 

meihin tieto, että Maapallo ei ole meidän kotimme… Amen. Rakas Jeesus, kadun etten ottanut 

aikaa Sinulle eilen illalla. Sen sijaan seurasin uteliaisuuttani. Pyydän, auta Minua kasvamaan 

uskollisuuden armossa tässä hetkessä. Pyydän, älä seiso kaukan minusta. 

(Jeesus) ”Kiitos anteeksipyynnöstä. Minä toivon, että onnistut tänä iltana.” 

(Clare) Minä myös, Herra, pyydän kerro minulle, mitä on Sinun sydämelläsi. 

(Jeesus) ”Sinä voisit arvata sitä, ja Minä tiedän, että sinä olisit oikeassa. Mutta Minä olen 

pohtimassa nyt näinä aikoina, kuinka koko maailma sopii yhteen. Maapallo tullaan hävittämään ja 

paljon jälleenrakennusta tullaan tekemään, mutta ei samalla tavalla, kuin oli aikaisemmin. Tulee 

olemaan monia uusia keksintöjä ja tekemisen tapoja, jotka tulevat olemaan niin kovin erilaisia, 

sekä ytimeltään, että lähestymistavaltaan. Ei tule olemaan mitään kiistelyjä, kenen ehdotuksia 

tullaan noudattamaan, pikemminkin kaikki tulevat tunnistamaan totuuden ja tunnustamaan 

toistensa oikeudet. Pyhä Henki tulee hallitsemaan ylivoimaisena ja jopa kovimmat tapaukset 

tulevat omasta halustaan myöntymään siihen, mitä Hän valitsee parhaaksi keinoksi.” 

”Maapallo tulee olemaan hyvin kaunis ja kaikki myrkylliset aineet ja aikaisemman sivilisaation 

rauniot tulevat olemaan täysin poissa. Jopa nyt, jotkut näistä ennakkoon muodostetuista 

ajatuksista suodattuvat alas ihmistietoisuuteen, kun uneksiminen on alkamassa nousta joissakin. 

Uneksiminen, toivominen, luominen, nuoruus tulevat olemaan hyvin hyödyllistä tuhottujen 

kotipaikkojen ja maailman uudelleen rakentamisessa. Tämän maailman korruptio menee hyvin 

syvälle, ja siksi tulee olemaan täysin uusi Maapallo asuttavaksi.” 

(Clare) Herra, en luota mihinkään tähän, voimmeko me aloittaa alusta? 

(Jeesus) ”No niin, Minun mieluisin aikani aloittaa oli eilen illalla. Pyydän, Rakkaani, tulee 

tapaamaan Minua puutarhaan illalla. Sinua kaivattiin suuresti.” 

(Clare) Olen niin kovin pahoillani Herra.  

(Jeesus) ”Menkäämme eteenpäin. Minä haluan Minun Morsiameni ajattelevan ikuista palkintoaan, 

kun kaikki tämä rumuus on sallittu maailmassa. Rakas, Maapallo on vain väliaikainen. Pian 

ponnistuksesi tulevat olemaan ohitse ja tulet olemaan Minun kanssani. Siihen aikaan asti, valjasta 

koko apostolikuntasi koskettamaan pelastamattomia tai niitä, jotka ovat äärimmäisessä 

hämmennyksessä. On paljon tarvetta kanssakäymiselle internetissä ja erityisesti rukouksillenne 

heidän puolestaan, kuin myös heidän huoliensa vastaamiseen.” 

”Internet on kalaportti ja paljon voidaan saada aikaan, kääntämällä sielujen sydämet Minun 

luokseni tällä välineellä. Pyytäkää itsekontrollia, kun menette tähän tilaan, niin ettette tule 

jahtaamaan jokaista perhosta, joka saa mielenkiintonne heräämään. Kun olette siellä, omistakaa 

tuo aika sieluille, jotka ovat periaatteessa yksin, ilman viisautta, erottelukykyä ja lohdutusta.” 

”Te voitte oppia monia hyviä asioita internetissä, ja on monia näkökantoja, joita ihmiset sanovat, 

ja jotka voivat antaa teille oivallusta, mihin he saattaisivat juuttua hengellisesti. Se on työväline, 



jota tulee käyttää viisaudella ja itsekontrollilla. Rukous ensin, sitten seuratkaa Minun johdatustani, 

jos väräytän teitä tarkistamaan sivumme kommentteja. Kaikki keskustelun muodot ovat kykeneviä 

tuomaan Minut eksyneiden luo. On olemassa oivaltamisen taito, kun Minä olen kutsumassa teitä 

olemaan yhteydessä heidän kanssaan.” 

”On olemassa monia tarpeita, pyydän, älkää pilkatko tai ylenkatsoko tätä työkalua. Saatana 

hyödyntää sitä täysin. Tätä Minä tarkoitan, kun Minä sanon, että maailmassa olevat tietävät, 

kuinka hyötyä siitä, mutta Minun ihmisiltäni puuttuu joitakin taitoja tällä alueella. Te voitte 

todistaa veljelle tai sisarelle kadulla, sillä Minä tarkoitan tulla heidän vierelleen ja ystävystyä 

heidän kanssaan.” 

”Mutta he voivat todistaa Minun työskentelevän sielussa keskustelujen kautta, joita Äiti Clare 

julkaisee, ja monet ovat nähneet Minut sellaisena kuin Minä todella olen, aivan ensimmäistä 

kertaa elämissään. Siispä, missään nimessä teidän ei tulisi välttää tai halveksia tätä työkalua, joka 

tuo tuhansia valtakuntaan. Mitä tahansa alustaa tulisi käyttää suurella tahdikkuudella ja 

viisaudella. On olemassa aika ja ajankohta kaikille moninaisille tavoille, joilla Minä tavoitan sieluja. 

Älkää juuttuko mihinkään yhteen ja muiden pois jättämiseen, kuten ihmisillä on tapana tehdä.” 

(Jackie) Tämä oli Hänen viestinsä loppu. Herra, pyydän, ohjaa meitä ja näytä meille Sinun tahtosi 

elämiämme varten joka päivä… Amen. 


