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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Huhtikuuta, 2015.
Jeesus aloitti… ” Tänä iltana Minä haluan puhua sinulle rehellisyydestä. Rehellisyydestä itseäsi ja
muita kohtaan. Teillä kaikilla on alueita, joita täytyy katsoa hiukan lähemmin. Jos Minä en
rakastaisi teitä, Minä en ottaisi tätä asiaa esille ollenkaan, mutta koska aika on vähissä ja on vielä
alueita, joissa te ette ole tunnustaneet syntejänne Minulle, Minä pyydän teitä kallisarvoiset
Morsiamet, katsokaa uudelleen. ”
” Henkiinjäämisen takia te olette menneessä kätkeneet tiettyjä asioita itseltänne, koska se on ollut
liian tuskallista katsoa. Mutta teidän ei tarvitse piilottaa mitään Minulta, Minä tiedän jo teidän
syntinne, rakkaimmat. Minä haluan työskennellä teidän kanssanne ja nostaa syyllisyyden taakan
syvältä teidän sisimmästänne, minne te olette kätkeneet liian kivuliaita ja häiritseviä asioita
tuotavaksi käsittelyyn. ”
” Mikään ei voi pidätellä Minua rakastamasta teitä, ehdottomasti ei mikään. Mutta meidän
suhteemme täytyy perustua rehellisyyteen. Minä en voi täydellistää sitä, mitä te kieltäydytte
katsomasta. Tuodakseni teidät täydellisyyteen, teidän täytyy olla halukkaita myöntämään totuus
itsestänne. Te olette kauniimpia kuin voi kuvitella ja ei ole mitään, mikä saisi Minut muuttamaan
mieltäni sen suhteen, mutta nämä synkät pimeät salaisuudet ja tunnustamattomat synnit
laukaisevat syyllisyyden ja häpeän tuoksun. ”
” Tämä on myös vastuussa teidän ottaessanne etäisyyttä Minuun. Te tiedätte, että on liian pimeitä
asioita kohdattavaksi, mutta Minun läsnäolossani kaikki asiat ovat nähtävillä… saanko sanoa, että
Minä olen nähnyt nämä asiat jo ennen kuin ne tapahtuivat? Kukaan ei halua nähdä itseään
pahana, niinpä he kätkevät pahat ajatuksensa ja tekonsa jopa itseltään ja keksivät tekosyitä
peitelläkseen ne tai keksivät tarinoita. ”
” Minun Rakkaani, tulkaa Minun luokseni ja pyytäkää vapautusta näistä synneistä. Pyytäkää Minua
tuomaan ne pintaan, missä Minun armoni voi polttaa teidän lihanne ja ne eivät enää koskaan ole
teidän taakkananne. ”
” Esimerkiksi, niin monet keksivät tekosyitä, että heillä ei ole aikaa rukoilla sillä tavalla kuin heidän
pitäisi. Tarkastellaanpa sitä. Onko teillä aikaa käydä ostoksilla, valmistaa päivällistä, katsoa TVshow, puhua ystävälle 45 minuuttia, käydä kampaajalla laitattamassa hiukset, tehdä matka
ystävien kanssa, istua kuistilla nauttimassa raikkaasta iltailmasta? ”
” Analysoidaanpa sitä. Te olette järjestäneet aikaa ravita kehonne ja varustaa kehonne tarpeet. Te
olette järjestäneet aikaa rentoutumiseen ja viihteeseen, antaneet tunteittenne tauon, te olette
järjestäneet aikaa ystävälle uskoutua teille tai jakaa kanssanne voittoja ja epäonnistumisia, te
olette järjestäneet aikaa olla tyylikkäitä ja näyttää hyvältä miehen silmissä ja te olette järjestäneet
aikaa päästä pois jokapäiväisestä elämästä ollaksenne ystävien kanssa. ”
” Mikä on tämän totuus, mikä johtopäätös tästä esimerkistä voidaan vetää? Yksinkertaisesti, että
Minä en ole niin tärkeä kuin mikään näistä asioista, se on rehellinen totuus, jota Minä katson. Te
järjestätte aikaa niille asioille, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä teille elämässänne. Te järjestätte
aikaa tehdä työtä ja tehdä rahaa, käydä ostoksilla ja kuluttaa rahaa, viihdyttää itseänne, jopa
käydä kirkossa, nämä asiat ovat tärkeitä teille. Mutta suhde Minun kanssani? ”

( Clare ) Herra…
( Jeesus ) ” Jatka ”
( Clare ) No niin, minä haluan vain sanoa, että minulla oli tehtävälista joka päivä ja se oli pitkä. Jos
minä en saattanut loppuun kaikkea mitä oli listalla tai suurinta osaa asioista, minun päiväni päättyi
pettymykseen. Minä olin onneton ja turhautunut, kunnes yhtenä päivänä Herra puhui minun
sydämelleni, ”Sinulla on Kunnianhimon henki.” Henki ehdottaisi odotuksia ja minä kirjoittaisin niitä
ylös tehtäväksi joka päivä. Mutta minä kurkotin yli energia tasoni ja yli minun aikani, siispä minun
piti ponnistella saattaakseni loppuun kaiken. Minun täytyi työntää pois kuka tahansa ja mikä
tahansa, joka ottaisi aikaa minun listastani. Ja aina oli jotain, mitä minä en vain saanut tehdyksi.
Kaikki listassa oli joko maailmassa tai maailmasta. Toki oli asioita, jotka eivät voineet odottaa,
mutta pikemminkin kuin, että olisin kuluttanut aikaa keittiössä leipoen, minä voisin ostaa jotakin,
mikä olisi saatavilla. Mutta ei, sen täytyi olla todella hyvää, ellei parasta, niinpä minun täytyi tehdä
se. On helppoja tapoja tehdä asioita ja on erinomaisia, vaikeampia tapoja tehdä asioita, jotka
aiheuttavat sen, että sinun täytyy osallistua enemmän ja käyttää enemmän aikaasi. Minä valitsin
aina vaativimmat tavat. Ehkä juurisynti oli Ylpeys, sen vain täytyi olla parasta.
Ja minulla ei koskaan ollut tarpeeksi aikaa Jumalalle. Minulla ei koskaan ollut tunteja, jolloin en
ollut uuvuksissa tai kiireessä mennä ulos tai saada kaikki tehdyksi. Aikaisin olin kiireinen
aloittamaan, myöhemmin oli vain energian rippeet jäljellä. Minä tiesin, että Hän kutsui minua
rukoilemaan enemmän, mutta minä olin niin sidottu maallisiin nautintoihin ja agendoihin, ettei
minulla ollut aikaa. Minä tarkoitan todella huomattavasti aikaa Hänelle. Yhtenä päivänä Herra
kertoi minulle, mikä minun ongelmani oli, ”Clare, sinulla ei ole aikaa Minulle.”
Minä olin ällikällä lyöty huomautuksesta… ei ole aikaa… Jumalalle? Oijoi, miksi on niin, eikö Hän
ole kaikkein Tärkein minun elämässäni? Vastaus oli helppo, ”Ei.” Hän ei ollut kaikkein tärkein asia,
miljoona muuta maailmaan liittyvää yksityiskohtaa oli tärkeämpiä… liikunta, oikean vaatetuksen
löytäminen, hiusten laittaminen, meikkien katseleminen ja uusien tekniikoiden kokeileminen, mitä
tiiviimmän tummasuklaa kakun leipominen kotitekoisella kuorrutuksella, auton puhdistaminen,
sen pitäminen kiiltävänä ja kirkkaana, kasvieni uudelleen istuttaminen ja tietojen etsiminen,
kuinka niiden satoa voisi lisätä, terveys asioiden opiskeleminen ja että mitä tietyt vitamiinit voivat
tehdä. Minä voisin jatkaa ja jatkaa ja jatkaa tätä listaa.
Kaikki nuo asiat olivat tärkeämpiä minulle kuin Jeesus. Ja se oli rehellinen totuus. Minä rakastin
Herraa ja annoin Hänelle elämäni, minä luulin, että minä elin Hänelle, mutta kun katson
taaksepäin, minä elin itselleni. Kyllä minulla oli rukousaikaa, mutta ei mitään sellaista mitä Hän
halusi minulta. Kuitenkin minulla oli nälkä lahjoille, ja seurakunnille, mitä muilla oli.
Minä tunsin Mustasukkaisuutta toisten menestyksen vuoksi ja kysyin itseltäni, miksi minä en voi
olla menestynyt niin kuin he? Minä jopa kerroin Herralle, että jos annat minulle seurakunnan,
kaikki muut asiat tulisivat haihtumaan pois. Mutta Hän ei tehnyt sitä. Se mitä Hän halusi minulta,
oli että hylkäisin tutut maailman asiat. Asiat, joiden luulin olevan oleellisia, ja ne todella olivat vain
turhuuksia, ennen kuin minä sain seurakunnan. Hän halusi nähdä, että Hän merkitsee Minulle
kaikkea ja mikään minun elämässäni ei ole tärkeämpää minulle kuin Hän.

Minä aloin ymmärtämään, että minun mustasukkaisuuteni perustui laiskuuteen. Minä en yrittänyt
menestyäkseni, koska minun elämääni hallitsivat joutavuudet, kaikki ne asiat, jotka tulevat
palamaan tulessa. Muistan kerran kuulleeni jotakin, joka juuttui minuun kuin tarranauha. ”Jos olet
mustasukkainen jostakin henkilöstä, se on siksi, että sinä näet jotakin, jota heillä on, jota sinäkin
voisit olla tekemässä, mutta sinä et ole hakeutunut sille tasolle, joka on tarpeellista sen
saavuttamiseksi.” Lausuma vaivasi minua. Ja syy, miksi minä en saavuttanut sitä? Minä käytin
elämäni aikaa joutavuuksiin.
Sitten yhtenä päivänä minut haastettiin Taivaaseennostosta. Ja minulle kerrottiin, että sinä olet
yksi tyhmistä neitsyistä. Kuinka minä tiesin sen? Minulla oli syvällinen, jyrsivä tunne siitä, että minä
haaskasin kallisarvoista aikaa hupsuihin asioihin. Mutta minä esitin tekosyyn, että se täytyi tehdä!
Se on tärkeää! Minun täytyy saada se, jne. jne. mutta se jyrsintä kieltäytyi lähtemästä pois ja kun
Herra puhkaisi minun pienen kuplani kertoen minulle, että minulla ei ollut aikaa Hänelle… ja minä
näin Taivaaseennoston todellisuuden, no niin, se oli minun herätykseni. Minä vain tiesin, että jos
minä jatkaisin tällä tiellä, minulta loppuisi öljy, ellei jo ollut loppunut. Silloin minä muutuin, alensin
odotuksiani ja standardejani maailmallisiin asioihin, niin että Jumala voisi hallita minun elämääni.
( Jeesus ) ” Ja siinä tilassa Minä haluaisin teidän, Minun Morsianteni olevan haettavissa. Minä
haluan teidän olevan jääräpäisen rehellisiä itsenne kanssa, että kuinka te käytätte aikaanne.
Arvioikaa uudelleen elämänne ”täytyy saada”-asiat. Madaltakaa odotuksianne niin, että
joutavuudet ja turhuudet eivät ryöstä teitä Minulta. On niin liukasta, että yksi askel väärään
suuntaan ja kaikki väärät asiat tulevat mukaan. ”
( Clare ) Minä muistan Herra, kun olin pukeutumassa kirkkoa varten, vuosia sitten, minun vain
täytyi saada yhteensopiva vaatekerta, oikea mekko, oikeat asusteet, oikea käsilaukku, oikeat
kengät, oikeat sukkahousut, oikea meikki. Jos yksi asia eroaa toisista, kaikki muu seuraa sitä.
Kun taas, jos en olisi ollut niin tietoinen minun ulkoisesta olemuksestani, minä olisin voinut tulla
toimeen samoilla yksinkertaisilla vaatteilla joka viikko. Silloin minun sisäinen ihmiseni olisi todella
valmis ylistämään ja tietämätön muotinäytöksestä. Teille miehille se olisi ollut oikea solmio, oikea
paita, oikea takki ja housut ja oikeat kengät, ja kiiltävä uusi auto, jolla tehdä kiiltävä vaikutus
kaikkiin kirkkoon perheineen tuleviin kavereihin. Voi pojat, me olimme sellaisia.
( Jeesus ) ” Surullisin osa tätä, Minun Morsiameni, on että te ette näe, että kytköksenne
tukahduttavat sen hedelmän, jota te olisitte voineet kantaa. Todella tämä on maa, jossa
orjantappurat ovat kasvaneet liikaa kirkoissa, siihen pisteeseen asti, että Minulla ei ole tilaa liikkua.
Ja suuren osan ajasta, asia, joka ankkuroi Minun liikkeeni, on yhteiskunnallinen hyväksyttävyys.
Oikein pukeutuminen, oikealta näyttäminen, oikea käyttäytyminen, kaikkina väärinä aikoina.
Minulla ei ole tilaa hengittää. ”
” Tämän takia Minä pyydän rehellisyyttä. Uuden tason rehellisyyttä. Kun tämä maa on sodassa,
rehellisyyttä tulee olemaan, koska kaikkia hepeniä tulee olemaan mahdotonta pitää, sitten me
voimme päästä takaisin sisältöön, henkilökohtaiseen pyhyyteen ja siihen, mikä todella merkitsee.
Mutta nyt Minun kirkkoni on sidottu yhteiskunnallisilla standardeilla ja hyväksyttävyydellä
ihmisten silmissä. ”
” Minun Morsiameni, Minun kauniit Morsiameni, Minä pyydän teitä, tarkistakaa motiivinne. On
vain yksi motiivi, joka teillä tulisi olla, rakkaus Minuun ja rakkaus naapuriin. Kaikki muut motiivit
ovat epäpuhtaita ja puhtaus on välttämätöntä, että näkee ja kuulee Minut selvästi. ”

” Kysykää itseltänne… ”Sanoinko minä sen, koska minä halusin olla viisas ja tehdä heihin
vaikutuksen” tai ”Pukeuduinko minä tällä tavalla leuhkiakseni sille ja sille” tai ”Harrastanko
liikuntaa, niin että minä voin kääntää miesten päät kirkossa? Ja napata aviomies?” Saanko Minä
sanoa, että jos te pyritte miellyttämään aviomiestä lihallisilla standardeilla, te saatte lihallisen
miehen ja lihallisen avioliiton. ”
” Kysykää itseltänne… ”Soitinko minä sille ja sille istuttaakseni ruman ajatuksen jostakin, josta
kenestä minä en pidä?” tai ”Sitouduinko minä palvelemaan kirkossa parantaakseni vaikutustani ja
asemaani?” tai ”Tarjouduinko minä auttamaan, koska minä haluan ihmisten ajattelevan, että minä
olen hyvä?” tai ”Ostinko minä uuden auton, koska minä halusin kääntää päitä parkkipaikalla?”
” Tarkistakaa motiivinne, sekä miehet että naiset. Tarkistakaa nähdäksenne, onko syy, miksi teette
jotakin, tiukasti koska te rakastatte Minua eikä mistään muusta syystä. Jos se tapahtuu, että toiset
näkisivät ja ajattelisivat hyvää, Minä takaan teille, öljyä vuotaa lampustanne ja se on vaarassa
sammua. ”
” Minä aion todeta teidät syyllisiksi teidän motiiveistanne tällä tulevalla viikolla. Minä aion
paljastaa asenteet ja tavat, jotka ovat viivyttäneet teitä ja estäneet teitä tulemasta niiksi, keitä te
todella olette Minussa. Jotkut asiat saattavat tulla sokkina teille, kun te näette, miksi te todella
teette mitä te teette. Mutta tämä on teidän omaksi parhaaksenne. Tällä poistetaan lisää tahroja
morsiuspuvustanne. Tällä saadaan teidät katumukseen. Ja jos jotkut ajattelevat itsensä olevan
korkeammalla, kuin mitä he ajattelevat muista, no niin, te tulette huomaamaan juuri kuinka
alhaisia te olette. Tämä on hyvä asia. Sillä todella Minä korotan nöyrät, mutta pienennän ylpeitten
merkitystä. ”
” Pyydän Minun Morsiameni, miehet ja naiset, olkaa rehellisiä itsenne kanssa ja älkää yrittäkö
keksiä tekosyitä tai astua totuuden sivupoluille, siitä miksi te teette asioita. Joka käänteessä,
katukaa ja pyytäkää Minun apuani päästääksenne menemään nämä maailmalliset asenteet ja
asennon. Minä puhdistan teitä kuin kulta puhdistetaan tulessa, tehkää yhteistyötä Minun
kanssani, sillä Minä rakastan teitä ja Minulla on vain teidän parhaanne ja ikuiset etunne
mielessäni. Minä siunaan teidät nyt rohkeudella tehdä yhteistyötä Minun kanssani, kun Minä
valmistelen teitä meidän hääpäiväämme varten. ”

