
1015. Jeesus sanoo…  

Te kaikki olette asettuneet Mukavuusalueellenne ja tulleet (uskossanne) haaleiksi 

TAMMIKUUN 12, 2023… TE KAIKKI OLETTE ASETTUNEET MUKAVUUSALUEELLENNE JA TULLEET 

(USKOSSANNE) HAALEIKSI 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Tammikuun 12, 2023. 

(Clare) Suloiset Sydänasukkaat, Herra siunaa teidät Läsnäolollaan ja Ohjauksellaan tänä 

ajankohtana. No niin, ennen kuin tulimme rukoukseen, olen tuntenut syvällä sielussani, ettei kaikki 

ole oikein. Jokin ei tuntunut olevan järjestyksessä ja rukousaikanani asiat eivät oikein tuntuneet 

olevan oikein ja Herra todella paljasti sen lähteen tänään ja aion jakaa sen kanssanne. Oivalsin, 

että olimme tulleet omahyväisiksi ja itsekkäiksi, itsekeskeisiksi ja se on viimeinen asia, mitä 

haluamme tehdä, koskien Herran palvelemista. Ja kun oivalsin sen, se sai minut tärisemään 

sisälläni, koska en halua olla yksi heistä, joille on kerrottu...”Lähtekää pois Minun luotani, Minä en 

koskaan tuntenut teitä.” 

Siispä, aloitin… OK Herra, tämä on pelottavaa. Osaltani pyydän, anna minulle anteeksi ja auta 

minua heräämään ja huolehtimaan jokaisesta, Herra. Aiotko Sinä puhua minulle? Tunnen oloni 

kauheaksi ja olen ollut hyvin itsekäs. 

(Jeesus) ”Minä tulen aina puhumaan sinulle, Minun Rakastettuni. Kyllä, on totta, että olette kaikki 

asettuneet mukavuusalueellenne ja että se tekee teistä (uskossanne) haaleita. Sen sinä tunnet. 

Minä tiedän, että sinulla on ollut kädet hyvin täynnä, Clare, mutta muut yhteisössä eivät ole 

tekemässä omaa osuuttaan ja Minä tiedän, että olet tuntenut sen. Kokoontukaa yhteen heidän 

kanssaan kerran viikossa tarkkaillaksenne, mitä heidän kanavillaan on meneillään.” 

”Minun valittuni, Minä kutsun teitä valituiksi, koska Minä olen kutsunut teidät. Monet ovat 

kutsuttuja, harvat ovat valittuja ja jopa harvemmat selviävät. Jotkut teistä ovat vaivoin selviämässä 

ja ovat vetäytyneet paljon taaksepäin siitä, mitä Minä olen antanut teille tehtäväksi. Kun Minä 

annan teille lahjan, se on jaettavaksi tarkoitettu. Se ei ole yksin teitä varten, ellei se ole yksityinen 

viesti, mutta oli aika, jolloin sydämessänne kaipasitte koskettaa muita ja tuoda heidät Minun 

luokseni. Mitä teille on tapahtunut? Ettekö voi aistia tyhjiötä? Eikö tunnu siltä, että jotakin 

puuttuu?” 

”Minä annoin teille lahjoja, että kosketatte Minun kipuilevia ja eksyneitä sielujani… Ettekö tiedä, 

että he ovat odottamassa teitä? He ovat etsimässä teitä. He myös tuntevat tyhjiön, mutta heille se 

on toivoton pimeys. Ainoa valonsäde, joka heillä oli, on pärskähtänyt pois.” 

(Clare) Jeesus, tunnen olevani peloissani. Tunnen, että olen menettämässä Sinut, aivan kuin jokin 

on vialla. Tiedän, että munasin ruuan kanssa, mutta tunnen kuin että se voisi olla jotakin paljon 

enemmän. 

(Jeesus) ”Minä olen tuomassa sinua linjaan Minun Täydellisen Tahtoni kanssa, ja Minä haluan 

lampaiden seuraavan. Asioiden täytyy olla tip-top kunnossa. Muista… laiva, joka meni koskesta, 

repeytyi riekaleiksi ja miehet hyppäsivät ulos ja korjasivat sen? Kuinka miehet ryhtyivät kiireisiksi ja 

he pelastivat päivän? No niin, siinä (sellaisessa tilanteessa) sinä olet juuri nyt. Vähentäminen 

oleelliseen on meneillään. Ruoka, viihde, jne…. Enemmän ympärileikattuun elämään.” 

(Clare) Nyt, kun Hän sanoo viihde, se tarkoittaa parin YouTube-kanavan tarkastelemisen, jopa 

uskonnollisten kanavien, tai maailman uutisten tarkastelemisen lyhemmässä yhteenliittyneessä 

muodossa, ei viipyillen, nämä voidaan laskea viihteeksi. Siispä, Hän sanoi… 



(Jeesus) ”Minä olen vähentämässä teitä enemmän ympärileikattuun elämään, sellaiseen, mikä on 

ollut sydämessäsi, Clare, tuo syvä kaipaus pyhemmästä yhteisöstä… Tämä on herääminen 

sydämessäsi, tavoittaa ja tuoda kaikkien teidän elämät parempaan linjaan Minun Tahtoni kanssa. 

Ei vain sinun, Rakastettu, vaan kaikkien meidän lapsiemme.” 

(Clare) Tässä jutussa on asia, jonka halusin osoittaa tässä. Olemme menettäneet sähkömme 

useiden päivien ajan, ja koska aurinko generaattoreissa on ollut ongelmia, miedän on täytynyt 

tehdä merkittäviä muutoksia aikatauluumme, sopeutuaksemme siihen. Me elämme kynttilän 

valossa iltaisin. Se voi olla hiukan turhauttavaa ihmisille, jotka työskentelevät iltaisin, mutta joka 

tapauksessa, se sai meidän huomiomme. 

(Jeesus) ”Clare, Minä olen puhunut heille heidän sydämissään ja nyt olen tuomassa sen ulos 

avoimesti.” 

(Clare) Herra, Sinä tiedät, etten ole koskaan ollut hyvä lisäinformaation saamisessa. 

(Jeesus) ”Kyllä, mutta se on muuttumassa. Tulet olemaan erittäin hyvä siinä, ja nalkuttamatta, 

Minä saattaisin lisätä. Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin, että kun te kaikki opitte, kuinka 

elää toinen toistenne kanssa, sitten Minä lähettäisin teidät pois. No niin, nyt on aika, mistä Minä 

olin puhumassa. Olette olleet monissa koettelemuksissa, ja lisää on tulossa, mutta olette 

selviytyneet ja kuten yhteisö, joka kärsii yhdessä, huolehtien toinen toisistaan, te olette antaneet 

Minulle lisää paastouhrauksia kansakuntaanne varten. Te olette tuottamassa hedelmää ja siksi 

Minä olen karsimassa teitä, niin että tulette tuottamaan enemmän hedelmää. Eikö olekin merkille 

pantavaa, että te kaikki huomasitte sen, kun sähköt menivät poikki?” 

(Clare) Kyllä, me kaikki käsitimme sen, Herra haluaa enemmän aikaa rukouksessa. 

(Jeesus) ”No niin, tämä on osa tuota liikettä, saadakseni huomionne ja saadakseni teidät uudelleen 

sitoutumaan ja keskittymään. Minä rakastan kutakin teistä kovasti, siksi Minä olen nostamassa 

tasoa. Älä ole peloissasi, et ole yksin, todella, Minä olen työskentelemässä heidän kunkin 

sydämessä. Mutta sinun täytyy pitää heitä silmällä, kuin opettaja, pitää huoli siitä, että he tekevät 

kotiläksynsä. Älkää olko peloissanne, te ette ole yksin, teidän kunkin kanssa työskentelee paljon 

pyhimyksiä.”  


