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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Toukokuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ” Puhukaamme rakkaudesta. Luuletko, että voimme kuluttaa rakkaus-aiheen 

loppuun? ” 

( Clare ) Varmasti emme, Herra. 

” Rakkaus tekee työtä monin eri tavoin, joita monet eivät ymmärrä. On rakkauden teko ja armon 

teko pyytää anteeksi joltain, kun he ovat sanoneet jotakin loukatakseen teitä. Heidän 

moittimisensa ei ole rakkautta – heidän vikansa huomiotta jättäminen, se on rakkautta. Toisen 

oikaiseminen, kun se ei ole todella tarpeellista, ei ole myöskään rakkautta. Vian löytäminen toisista 

ei ole rakkautta. Toisten alentaminen tai nöyryyttäminen ei ole rakkautta. ” 

” Rakkaus jättää huomiotta toisten puutteet, koska hän tietää, että hänellä itsellään on jopa 

pahempia vikoja, joita toiset ovat jättäneet huomiotta hänessä. Rakkaus tuntee sympatiaa maahan 

tallottua kohtaan, eikä lisää syytöksiä enää lisää heitä kohtaan. Hän näkee, että hänen kohtalonsa 

voisi muuttua huomenna hän voisi olla sillä samalla paikalla. Rakkaus ei osoita sormella, kun joku 

lankeaa. Pikemminkin hän näkee itsensä samassa ahdingossa ja että huomenna voisi olla hänen 

vuoronsa. ”  

” Minun Morsiameni, jos te salaisesti riemuitsette, kun joku on langennut, teillä ei ole rakkautta. 

Minä tiedän, että te yritätte hillitä ulkoisesti itsenne, mutta sisäisesti te riemuitsette, kun se 

kohtalo viimein saavuttaa jonkun, joka on ollut piikki lihassanne pitkän aikaa. ” 

( Clare ) Voi, Herra, Sinä luet minun postiani. 

( Jeesus ) ” Kyllä, Minä tiedän Rakkaani, sinä et ole rakastanut, niin kuin Minä halusin sinun 

rakastavan. Kuitenkin on vielä vähän aikaa näyttää todellista huolestumista ilman salaista riemua, 

kun joku on viimein kukistettu. Se ei ole yhtään helpompaa, kun se jokin on kilpailija tai avoimesti 

kriittinen teitä kohtaan. Minä haluan teidän pohtivan hyvin, Tyttäret, että Jumala ei ole kuuro, 

tyhmä tai sokea ja Hän voi ja tulee lukemaan teidän sydäntenne kätketyt ajatukset. Siinä Minä 

haluan teidän muuttuvan. ” 

” Syvällä sisällänne. Syvällä, syvällä, syvällä sisimmässänne. Ei vain kosmeettista ” Minä tunnen niin 

myötätuntoa tuon henkilön vuoksi”. Vaan todellista, sydämessä tuntuvaa surua heidän 

nolostumisensa vuoksi. Yksi keino tuntea tämä, on aidosti lähestyä heitä ja tarjota auttavaa kättä, 

ja tietenkin, rukoilla heidän palautumistaan. ”  

” Sinä tiedät hyvin, kuinka tuskallista on, kun käsittelemme kanssasi ylpeyttä, Rakkaus katsoo 

toiseen ja tuntee heidän kipunsa ja ei halua muuta kuin ottaa sen heidän hartioiltaan. Mitä ”me” 

emme voi tehdä, koska oppiläksyn täytyy mennä syvälle, että se tekisi tehtävänsä ja muutoksen. 

Kuinka monta kertaa Minä olen halunnut mennä lohduttamaan yhtä lapsistani, joka on mennyt 

pahasti eksyksiin, mutta Minä en ole voinut tai oppiläksy ei olisi tarttunut kiinni. Pikemminkin, 

Minun on täytynyt astua taaksepäin ja antaa ajan syövyttää oppiläksy heidän sydämiinsä niin että 

se ei koskaan tapahdu uudelleen. Niin, että kun seuraava mahdollisuus tulee, he läpäisevät testin. 

Tämä on hyvin, hyvin kivuliasta Minulle. Ja kuitenkin Minua sitoo vastuu astua taaksepäin ja antaa 

ajan vaikuttaa sieluun, kunnes se on syvästi kaiverrettu. ”  



 ” Jos te olisitte täydellisiä, jos te olisitte sopivia puolisoita Minulle, teidän sydämenne täytyy 

mukautua Minun sydämeni mukaiseksi. Teidän täytyy surra, kun Minä suren, ja rakastaa, kun Minä 

rakastan. Ei ole suurempaa merkkiä rakkaudestanne Minua kohtaan, kuin se tapa millä te 

vastaatte veljellenne tai sisarellenne, kun he ovat vaikeuksissa. ”  

( Clare ) Voi Herra, minä voin nähdä, että minun sydämessäni on vielä ilkeyttä. Pyydän Herra, kero 

minulle, kuinka minä voin muuttaa sen. 

( Jeesus ) ” Sinä olet tehnyt sitä koko ajan Clare. Asetu heidän kenkiinsä. Se saattaa loppuun kaksi 

asiaa, jotka ovat läheisiä toisilleen… armeliaisuuden ja nöyryyden. Jatka hyvän katsomista muissa 

ja omien puutteittesi katsomista. Tämä on suuri tasapainottava säde – sinun vikasi, heidän 

hyveensä. Kun alistat mielesi tähän kuriin ja ottamaan tämän lähestymistavan, sinä vedät puoleesi 

Taivasten Valtakuntaa. Ja päinvastoin, kun jumaloit heidän vikojaan ja omia hyveitäsi, pimeyden 

valtakunta tuntee vetoa lähellesi. ” 

” Nämä ovat Saatanan ajatuksia. Syyttäjän, toisten alentaminen, itsensä ylentäminen. Kun ajattelet 

tällä tavalla, sinä ajattelet niin kuin hän ajattelee. Sen pitäisi olla tarpeeksi juuri sillä hetkellä 

säikäyttämään teidät pois tällaisesta käyttäytymisestä. Ilkeys vetää puoleensa ja viihdyttää 

ilkeyttä. Hyve viehättää hyvettä. ”  

” Minun lapseni, kun te otatte esille toisten viat ja puutteet, te kutsutte puoleenne vakavaa 

lankeamista. Te saatte myös aikaan Minun vetäytymiseni kauemmas teistä ja teidän vastustamisen 

jopa teidän”pyhissä” hankkeissa. Sillä todella, kuinka pyhä hanke on, kun pinnan alla te kihisette 

mustasukkaisuudesta ja vian löytämisestä ja jopa levitätte sitä toisille? Luuletteko te, että mikä 

tahansa, mikä teillä on hankkeena sillä sydämen asenteella, on Minua miellyttävää? No niin, te 

olette oikeassa, se ei miellytä. ”  

” Mutta jopa aivan pieni, hyvin pieni, nöyrä ja toisten kunnioittaminen, jopa vähäinen, mitä nämä 

tekevät, miellyttää Minua, koska motiivina on rakkaus. ” 

” Jos rakkaus ei ole motiivina, mitä tahansa teillä on hankkeena, tulee palamaan puhdistavissa 

tulissa. Sillä ei ole väliä kuinka neuvokas, koulutettu, hyvin tutkittu, ja esitetty – jos sitä ei ole tehty 

rakkaus päämotiivina, se tulee palamaan tulessa. Siksi niin monet, jotka ovat menneet Taivaaseen, 

ovat huomanneet kotirouvan istuvan valtaistuimella, sillä aikaa, kun kuuluisa evankelista 

kuljeskelee hovin ulkolaidoilla tai jopa Taivaan ulko-osissa ilman palkkiota. Kotirouvan ainoana 

motiivina oli, että kaiken minkä hän teki, hän teki rakkaudesta Minuun ja veljeensä. Kun taas sen 

kuuluisan motiivina oli ylpeys, vaikutusvalta, kuuluisuus ja kilpaileminen toisten oikaisemiseksi. 

Nämä tavat ovat vastenmielisiä Minulle ja pyhimyksille Taivaassa. Siispä sillä ei ole merkitystä, 

kuinka yleviä heidän löytönsä ovat, jos astia on korruptoitunut, sitä ei tulla lukemaan heille 

oikeudenmukaisuudeksi. ” 

” Teille on niin paljon parempi tietää nämä asiat nyt, kuin saada selville viime hetkellä. Sillä jos 

kadutte, teidän syntinne pestään pois, eikä sitä koskaan löydetä. Teidän tekonne sen vaikutuksen 

alaisena, eivät kulje edellänne Taivaaseen, vaan teidät uudet ponnistelunne, jotka on tehty 

oikealla sydämen asenteelle, kulkevat. ” 

” Niin paljon puuttuu ymmärtämystä siitä, kuinka Taivaassa tuomitaan ihmisten asioita. Kilpailulla 

ja kisailulla ei ole sijaa Taivaassa. Minä etsin kruunatakseni sieluja, jotka todella näkevät itsensä 

veljeään vähäisempänä – sieluja, jotka aina istuvat taaempana, sieluja, jotka saavat muut 

näyttämään hyviltä, kun he itse astuvat taka-alalle varjoihin. Kilpailu on kuvottavaa. ” 



( Clare ) Voi Herra, näen, että minussa on hapatusta, pyydän, auta minua. Minä häpeän niin 

itseäni. 

( Jeesus ) ” Kyllä, Minä autan sinua, ja Minä myös olen pettynyt näihin kätkettyihin asenteisiin. 

Mitä enemmän tuhlaan sieluun, sitä pienemmäksi heidän tulisi tulla, muuten Minä en voi luottaa 

heille lisää – ja jopa se mitä heillä on, voi koitua heidän tuhokseen. ”  

( Clare ) Jeesus, minä päätän tässä ja nyt, että minä en halua mitään osaa siihen syntiin. Pyydän, 

Herra, auta minua pääsemään itsestäni yli.  

( Jeesus ) ” Tyttäreni, siitä sinun matkassasi tällä Maapallolla on ollut kyse. Nämä ovat 

viimeisteleviä tunnusteluja, viimeisiä kokeita, että kuinka aidosti sinä rakastat Minua, kuinka 

vakiintunut Minuun sinun ajattelusi on: kuinka täydellisesti sinä rakastat muita, että et koskaan 

halua nähdä heitä alennettavan, vaan aina ylennettävän ja että saat iloa heidän ylenemisestään, 

kun itse pysyt samalla tasolla. Nämä ovat vaikeita testejä, mutta hyvin tarpeellisia. Mutta kaikkien 

täytyy läpäistä ne, että he pystyisivät kukistamaan lihansa. Jonain päivänä, jonain päivänä, sinä 

tulet saapumaan tähän paikkaan. Jonain päivänä. ”  

( Clare ) Ennemmin kuin myöhemmin, minä rukoilen. 

( Jeesus ) ” Se on sinusta kiinni, Rakkaani, armot ovat siivillä odottamassa. Kaikki, mitä tarvitaan, 

on vakaa päämäärän parannus ja kieltäytyminen kaikesta, mikä ei ole armeliasta. Kaikki te olette 

epävarmoja, kaikki te tunnette, että teitä täytyy vahvistaa. Monilla teistä on ollut tuhoisa lapsuus, 

ja teiltä on mennyt kaikki nämä vuodet saada ote itsestänne. Toisia hemmoteltiin lapsina ja heidän 

kamppailunsa on jopa vakavampaa. Muistakaa vain, että tämä ei ole teidän alentamisestanne tai 

toisten ylentämisestä, sillä kenelläkään ei ole arvoa enemmän kuin Veri, jonka vuodatin ristillä. Se 

on teidän lopullinen arvonne, jos haluatte tuomita, niin kuin maailma tuomitsee. ”  

” Ketään teistä ei rakasteta enemmän kuin toista, Minä rakastan jokaista teistä ja näen, kun te 

täytätte ja tulette siksi, miksi Minä olen luonut teidät. Kyllä, Minä saan enemmän nautintoa, kun 

näen elämässään voittoisan sielun, mutta Minä en rakasta heitä yhtään enemmän sen vuoksi. 

Minä rakastan epäonnistuneita ihan yhtä paljon. Minua vain surettaa nähdä se typerä kurssi, jonka 

he ovat elämilleen valinneet. Se todella surettaa Minua. ” 

” Siis kaikki mitä Minä sanon teille, Minun Morsiameni, on että katsokaa syvemmälle, katsokaa 

Minun peiliini, hakekaa hyväksyntää yksin Minulta. Älkää kääntykö vertaamaan itseänne muihin, 

se on saatanan taktiikka saada teidät pois hyveen tieltä. Ei, sallikaa Pyhän Hengen paljastaa nämä 

sairaat kohdat sieluissanne ja sallikaa Minun parantaa teidät Minun rakkaudellani. ” 

” Ottakaa nämä sydämiinne, Minun rakkaat, ottakaa sydämiinne ja kääntäkää uusi lehti. Minä vien 

teidät pian Taivaaseen ja nämä ovat niitä muutamia viimeisiä tahroja puvuissanne. Minä rakastan 

teitä, Minä tulen tekemään töitä teidän kanssanne ja teitä varten. Luottakaa siihen, että Minä 

autan teitä, älkää yrittäkö tehdä tätä itse. Minä välitän tällä hetkellä teille jokaiselle armoa seisoa 

Minun edessäni. Tehkää työtä sen kanssa. ” 


