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Onko teillä Vaikeuksia saada yhteyttä Minuun… Tässä ovat Syyt miksi 

HELMIKUUN 15. 2023… ONKO TEILLÄ VAIKEUKSIA SAADA YHTEYTTÄ MINUUN… TÄSSÄ OVAT SYYT 

MIKSI 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Helmikuun 15. 2023. 

(Clare) Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. Kysyin Herralta… ’Mitä on Sinun kallisarvoisella 

Sydämelläsi tänään?’ Hän vastasi… 

(Jeesus) ”Minun lapseni eivät tule lähelle Minua. He pitävät etäisyyttä, aivan kuin Minä olisin 

muukalainen. Minun Morsiameni myöskin lähestyy Minua hermostuneesti. Minun rakkain, Minun 

kultaseni, Minun Morsiameni, mistä syystä pelkäätte Minua? Mitä Minä olen tehnyt teille, että 

olen saanut teidät pelkäämään Minua? Onko syy pienet puutteet ja laiskuus, saavatko ne teidät 

olemaan varovaisia lähestymään Minua?” 

”Ettekö te tiedä, että Minä kaipaan teidän halaustanne? Kyllä, Minä näen teidän kamppailevan 

laiskuuden kanssa, mutta ymmärtäkää, kaikki te olette suunnattoman sorron alla, joka 

tukahduttaa henkiänne ja tekee teidät veltoiksi. Tämän on vihollinen kylvänyt Minun kallisarvoisiin 

puutarhoihini. Minä olen hyvin tietoinen kaikista voimista, jotka ovat liittoutuneet teitä vastaan, ja 

ajatteletteko te yhden hetken, että Minulta puuttuu myötätuntoa? Varmasti ette. Miksi? Koska 

Minä tunnen teidän sydämenne ja teidän sydämenne ovat Minua varten.” 

(Clare) Minä haluan sanoa, että me olemme olleet hieman laiskoja hengellisessä sodankäynnissä, 

mutta se on muuttumassa. 

(Jeesus) ”Olette tehneet päätöksen olla sallimatta minkään tässä maailmassa tulevan meidän 

väliimme. Minä tiedän, että tämä on sydämenne, mutta kun vähiten odotatte sitä, tai menetätte 

valppautenne tarkkailla itseänne, vihollinen hyötyy todella heikkouksistanne ja lipsahduksistanne. 

Ymmärtäkää, että tunnen myötätuntoa teitä kohtaan ja olen jatkuvasti varoittamassa teitä 

sielunne tilasta, niin että saattaisitte vastustaa sitä.” 

”Pyydän, kiinnittäkää huomiota siihen. Miltä Saatana tuntuu ja miltä tuntuu olla hänen 

läheisyydessään? Se on kuin toivottomuutta, epätoivoa, uskonhaaleutta, levottomuutta, 

vihamielisyyttä, kärsimättömyyttä, toisten vikojen ja puutteiden tarkastelua, haluten vetäytyä 

nautiskelemaan karkkejanne, videoitanne, ruokaanne, jne.” 

”Kun te alatte tuntea voimakasta vetoa näihin asioihin, kysykää itseltänne, mihin olette 

juuttuneet, koska vain silloin kun olette pitkästyneitä ja tunnette itsenne muserretuiksi, te 

haluatte tavoitella näitä asioita. Mieluummin kuin sitä, arvioikaa, mikä teitä vaivaa ja soveltakaa 

siihen parannuskeinoja, joita teille on opetettu.” 

(Clare) Ja siitä opääsemmekin siihen, että täsmälleen näin minulle tapahtui eilen illalla. Halusin 

ajatella häiriötekijää ja Herra auttoi minua oivaltamaan sen. Siispä sen sijaan, että olisin 

luovuttanut, minä en antanut periksi, ja erittäin suloinen sävel tuli esiin, hyvin suloinen melodia ja 

improvisaatio kosketinsoittimesta. 

(Jeesus) ”Ymmärtäkää, että silloin kun olette hyvin lähellä läpimurtoa, rakkaat, että vihollinen 

yrittää saada teidät väsyneeksi ja lopettamaan. Tai hän yrittää harhauttaa ajatuksenne puhelulla 

tai järjestämällä projektin. Nämä ovat hänen taktiikkojaan napata teidät pois siitä, mitä teidän on 

tarkoitus olla tekemässä.” 



(Clare) Tiedättehän, joku ilmestyy ovelle ja hänellä on ongelma, tai joku lemmikeistänne sairastuu. 

Tarkoitan, että lukuiset ovat tavat, joilla Saatana suistaa meidät raiteltamme. 

(Jeesus) ”VOITTE laittaa jalkanne maahan ja kieltäytyä seuraamasta hänen katalia ehdotuksiaan, 

tai voitte järkeillä niiden läpi. Mitä varten tämä aika oli tarkoitettu? Mikä miellyttäisi Jeesusta 

eniten nyt?” 

(Clare) Sitä minä olin kysymässä itseltäni eilen illalla. 

(Jeesus) ”Kysykää näitä kysymyksiä ja tavoitelkaa niitä teoillanne. Älkää salliko itseänne 

tuuditettavan omahyväisyyteen. Minun hellät, ettekö tiedä, että jokaisesta turhasta sanasta, 

turhasta tavoittelusta, turhuudesta yleensä, täytyy olla vastuuvelvollinen, erityisesti, jos olette 

keskellä mahdollisuutta.” 

(Clare) Ja tämä – Tämä osa koskee minua – Minä tiedän, että eilen illalla tuli mieleen, että minun 

täytyisi olla vastuuvelvollinen kaikista suurista asioista, joilla Herra on varustanut minut, 

työskentelemään musiikin parissa. Minä olin vastikään saanut rhema-viestikortin… ’Ne, joille on 

paljon annettu, niiltä tullaan paljon vaatimaan.’ En tiedä teistä, mutta minä en halua olla palvelija, 

joka hautasi leiviskänsä/talenttinsa, eikä tuottanut mitään tuottoa kuninkaalleen, päätyen 

ulompaan pimeyteen, missä on itku ja hammasten kiristys. 

Sillä hetkellä minä laskin, mitä minulle oli annettu… Rakastava yhteisö, joka huolehtii minusta ja Isä 

Ezekielistä, lämmin talo, jossa on täydellinen näköala minun rakastettuihin kuusi- ja haapapuihini, 

maailmanluokan kosketinsoitin, innoitusta yltäkyllin, ruokaa ja vitamiineja, lämpöä ja vettä, 

kaikkea mitä tarvitsen luodakseni, on varustettu minulle. 

Kaikki, mitä tarvitaan, on kannustavaa ja minulle soveltuvaa. Tulisiko minun ilmestyä Herran eteen 

tyhjin käsin? Vai tulisiko minun ilmestyä Hänen eteensä, mukanani vakoittain sieluja, jotka tunsivat 

vetoa Hänen luokseen minun musiikkini kautta? Kukin meistä on voimaannutettu kantamaan 

kortensa valtakunnan kekoon. Kuten Herra sanoo… ”Voi laiskaa palvelijaa, joka eli lampaista, 

muttei tehnyt mitään heidän eteensä.” 

(Jeesus) ”Olet oikeassa, Rakastettu, Minä en olisi esittänyt sitä sinulle niin karskisti, mutta 

todellisuudessa, se on kaikkein tärkein asia. Sinä olet niin oikeassa. Entä loput teistä? Mitä te 

olette tekemässä, tuodaksenne sieluja Minun luokseni? Kuinka olette käyttämässä vapaa-aikanne? 

Oletteko valittamassa säästä vai oletteko innoissanne siitä, mitä Minä olen kutsunut teidät 

tekemään ja ihmisistä, joita tapaatte? Tutkikaa itseänne, rakkaat. Ymmärtäkää, että kun te olette 

täysin sitoutuneita ja innostuneita, te juoksette Minun luokseni ja Minä juoksen tervehtimään 

teitä.” 

”Tutkikaa itseänne, rakkaat, ja palatkaa takaisin raiteelle. Tehkää vahva katsaus siihen, kuinka 

tuhlaatte aikaa, joka on määrätty teille, katukaa ja hyvittäkää, tuottakaa hedelmää 

oikeamielisyydessä jatkamisessa, ja vaikeudet yhteyden saamisessa Minuun lakkaavat. Päänne 

yläpuolella ei roiku syyllisyyttä, ei häpeää eikä ojennuksen pelkoa. Tulette vain saamaan 

sanoinkuvaamatonta iloa sadon sisään tuomisesta. Tulkaa nyt, kääntäkää tämä kuollut aika 

elämään ja vastaanottakaa Minun iloni.” 


