
50. Jeesus sanoo: Kantakaa Risti & ÄLKÄÄ Tuomitko 

KANTAKAA RISTI & ÄLKÄÄ TUOMITKO 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Huhtikuuta, 2015. 

Sotavalmistelut melkein loppuun suoritetut 

” Minä kerroin sinulle, että Minä puhuisin sinulle joka ilta. Ei se ole sinun suorituksesi, joka 

määrittelee sen, vaan se on Minun Sanani, Rakkaani. ” 

Oletko Sinä tuohtunut minulle, Herra? Minä yritin tehdä tänään sen mikä on oikein.  

” Ei, Minun Rakkaani, Minä en ole. Minä olen seurannut sinun järkeilyäsi kovin hyvin, mutta Minä 

toivoisin, että sinä et menisi kauppaan. ”  

Lähetänkö Ezekielin?  

” Jos sinun on pakko, kyllä.”  

” Asiat ovat tulossa loppuun tämän sodan valmisteluissa. Minä haluan teidän olevan hyvin 

tietoisia, että se voisi puhjeta millä hetkellä hyvänsä. Minä haluan sinun muistuttavan ihmisiä 

Miamista. Sinulla on monia vasta tulleita, jotka eivät ole tietoisia niistä profetioista.” 

Tässä on lyhyt kiteytys ”Miamia koskevaan näkyyn”…  

Miamin ydintuho, jota seuraa ydiniskuja amerikkalaisiin kaupunkeihin, minulle ei näytetty 

maailman muita osia, paitsi, että iskut jollain tavalla käynnistyivät Koillis-Euroopasta ja ohjukset 

olivat peräisin Lähi-Idästä. Se, että laukaistiinko ne sieltä vai olivatko ne Lähi-Idän asukkaiden 

operoimia, ei ollut selvää. Lisää viestissä ”Miamin tuhoutuminen ydiniskussa edeltää kristittyjen 

pelastusta taivaaseen.” 

” Se, mikä ihmisiltä on jäänyt huomaamatta, on kaikki heidän ympärillään käynnissä oleva, josta he 

ovat tietämättömiä. Kuten nainen Walmartissa (=vähittäiskauppa). Hän on työssä siellä, mutta 

hänellä ei ole hajuakaan ratkaisuista. Hänen lapsensa ovat kiireisiä nuorissa elämissään ja hän ei 

käytä internettiä. Hän ei näe. He laskevat tämän varaan, että kaikki yllätetään. He ovat niin 

tottuneita tähän pelotteluun ja uhkailuun, että uutiset ovat vain lisää läp-läp-läätä. Nämä asiat on 

tehty siedättämään yleisö todellisista uhkista – he ovat niin tottuneita kuulemaan samoja asioita 

Israelista ja Lähi-Idästä ja Venäjästä, he arvelevat, että se menee ohi aivan kuten tyttäresikin 

ajattelee. Taas lisää uhkailua ja pelottelua… se on merkityksetöntä.” 

” Sinä et voi tehdä mitään muuttaaksesi sitä. Aivan kuten olet huomannut, kun sinä kerrot heille, 

mitä on meneillään, he vain katsovat sinuun ilmeettömällä katseella. Tämä kaupunki on hyvin 

maalaismainen – mikä on sen hyödyksi, sillä sen on katsottu olevan yksi turvallisemmista paikoista 

olla, varattuna lomanviettoon. Itse asiassa monet paikat USA:ssa ovat turistipaikkoja ja varakkaat 

hallinnon viranomaiset ovat kaavailleet niiden olevan pääasiassa koskemattomia, niin että he 

voivat jatkaa niiden käyttämistä siihen tarkoitukseen. Jopa heidän lapsensa vierailevat tässä 

paikassa. Se mitä minä yritän sanoa, on että tällä paikalla on tietynasteinen suojaus. Se on 

turvallisessa paikassa.”  

” Alueet, jotka ovat kaikkein vaarallisimpia, ovat pääteiden risteyksissä, liikenteen avainkohdat 

tullaan turvaamaan hyvin nopeasti. Poissa tieltä- paikat tullaan suurelta osalta sivuuttamaan, ellei 

huomata, että vihollismielisiä asuu siellä.”  

Mitä Sinä tarkoitat vihollismielisillä?  



” Ihmisiä, jotka eivät noudata suunnitelmaa. Monia heistä on jo otettu kohteeksi, mutta he eivät 

ole typeriä, he ovat hyvin tietoisia. Tämä paikka tulee ylitse muiden paikkojen olemaan vähemmän 

traumaattinen, kuitenkin CERNin vaikutukset tullaan kokemaan joka puolella maapalloa ja heidän 

ainoa turvansa on heidän läheisyytensä Minun kanssani. Suurin osa Kirkon ruumiista on sikeässä 

unessa ja heillä ei ole aavistustakaan, mitä he kohtaavat tai miten selvitä. Siksi Minä lähetän 

herätyksen, jollaista ei koskaan ole nähty maapallolla. Ja kuten tavallista, tätä ei ole otettu 

huomioon, sillä Minä vierailen asevoimien jäsenten luona ja käännän heidät sitä pahaa vastaan, 

jota heidät on valmisteltu toteuttamaan.”  

” Kaikki henkilöt, poikkeuksena ne, jotka ihmiset ovat tehneet, tulevat saamaan mahdollisuuden 

muuttaa kurssia. Tulee olemaan suuri asevoimista pois lähteminen, kun tavalliset ihmiset näkevät, 

mitä on tehty heidän maalleen, äideilleen, isilleen, isovanhemmilleen. Se tulee iskemään lujaa 

heidän omaantuntoonsa ja ehkäisemään monia toimia, jotka lisää tuhoaisivat tätä maata.” 

 ” Se tulee antamaan ”vihollismielisille” sen etumatkan, mitä he tarvitsevat suojellakseen osan 

maata. Näetkö, Clare – Minulla myös on omia suunnitelmia. Minä, myös, olen tehnyt valmisteluja 

ja oletetun ihmisen viisauden Minä tulen kääntämään typeryydeksi. Kuitenkin niille, jotka ovat 

ilman sielua, demonin asuttaman ruumiin tuhoaminen on ainoa ratkaisu, heillä ei ole alamaisuutta 

millekään muulle voimalle kuin Saatanalle.”  

Herra, kuinka he tulevat tietämään ketä nämä kloonit ovat? 

” Silmät ovat ikkuna sieluun. Sieluttomalla ruumiilla on tummat, tummat silmät, ei tuiketta, vain 

teräksistä kylmää ja mustaa. Niin kylmää, niin pahaa, että sen voi tuntea. Paljon samanlaista kuin 

te molemmat olette kohdanneet manaamisessa ja pahasta päästämisessä. Kun paha henki on 

ohjaksissa, silmät tulevat mustan marmorin kaltaisiksi.” 

Voi, Herra, kiitos kun puhut minun kanssani – tämä on minun päiväni ehdoton huippukohta, 

ylistystä lukuun ottamatta. 

” Minä tiedän, Minun Rakkaani, siksi Minä vakuutan sinulle, että se ei ole sinun suorituksesi, joka 

tekee tämän mahdolliseksi, se on Minun Armoni eikä mikään muu. Minä rakastan suloista pikku 

katrastani, jonka Minä olen lähettänyt sinun luoksesi, sielu sielun jälkeen. Minä rakastan heitä 

kovasti ja on Minun suuri toiveeni puhua heidän kanssaan joka päivä. Voi, kuinka Minä rakastan 

heitä. Ja se, minkä Minä jätän jälkeeni muita varten, tulee olemaan korvaamatonta heidän uskonsa 

rakentamisessa. Näistä viesteistä tulee suuri sato ja Minulla tulee olemaan monia seuraajia, jotka 

tulevat voimistumaan.” 

Minä olen iloinen, että Sinä sanoit, että Sinulla tulee olemaan monia seuraajia, minä en halua 

seuraajia. Sitä paitsi minä en ole johdattamassa. Sinä olet!  

” Tämä on hyvin totta, mutta joka tapauksessa, he, joilla on salattuja agendoita, 

mustasukkaisuuksia ja jotka vain kieltäytyvät avaamasta sydämiään, tulevat ymmärtämään sinut 

väärin. He tulevat kärsimään eniten. On hyvä, että sinä jatkat opettamista, kuinka tuhoisaa 

tuomitseminen on jokaiselle sielulle. On hyvä teidän kaikkien ottaa nämä sanat sydämeen eikä 

sallia sisäänpääsyä ylpeydelle ja tuomitsemiselle.” 

” Minun lapseni, Minä olen varoittanut teitä uudelleen ja uudelleen tuomitsemisesta – mutta kun 

te tuomitsette Minun profeettojani, te saatatte itsenne alttiiksi vakaville jälkiseurauksille 

elämässänne – välittömästi. Te tulette huomaamaan, että tulokset tulevat olemaan välittömiä, 

koska Minä yritän rikkoa tämän ilkeän tavan. Ymmärrättekö te, kun te tuomitsette muita ja 



erityisesti Minun astioitani jaloa käyttöä varten, että te kutsutte suuren joukon demoneita 

tutkimaan, seulomaan teitä ja teidän perhettänne??”  

” Ymmärrättekö te, että kun te levitätte vääriä selvityksiä viattomista ja panettelette heidän 

persoonallisuuttaan, te olette tuoneet itsellenne kirouksen? Minun täytyy keroa teille, että te 

tulette näkemään enemmän ja enemmän erillisyyttä ja selkkausta ystävienne keskuudessa 

tuollaisesta käytöksestä, koska kaiken sen alla on hengellistä mustasukkaisuutta, kaikkein 

tuhoavinta voimaa Minun Ruumiissani. Kun te sitoudutte mustasukkaisuuden kuvioihin, te itse 

asiassa vastustatte Minua ja Minun lahjojeni toimintaa ja Minä tulen pitämään teitä vastuullisina 

niistä sieluista, joita Minä en kyennyt tavoittamaan, koska te levititte valheita astiasta.”  

Ensimmäinen Korinttolaiskirje 1:10 sanoo… ” Mutta minä kehotan teitä, veljet ja sisaret, Meidän 

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi 

riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus.”  

Minä haluan ottaa tässä hetken ja tunnustaa teille kaikille, että menneessä, jos joku loukkasi 

minua tai hänellä oli jotakin, jota minä halusin, mutta minulla ei ollut, minä tulin mustasukkaiseksi 

ja löysin vikaa heistä. Avioliittomme alussa, Ezekielillä ja minulla oli joitakin todella pahoja 

ongelmia, selkkauksia ja väärinymmärryksiä, siihen pisteeseen asti, että on ehdoton ihme, että me 

olemme pysyneet yhdessä. 

Joillakin teistä on tähän päivään saakka ollut selkkauksia puolisonne kanssa. Teillä ei ole rauhaa 

vaan jatkuvaa riitelyä. Minun täytyy sanoa, sellaista se oli meillä. Sitten yhtenä päivänä Herra 

paljasti meille syyn tähän. Me olimme keskustelleet keskenämme ihmisistä ja vähättelimme heitä, 

se aukaisi oven Saatanalle tutkia, seuloa meitä. Siispä me yritimme lopettaa. Saanko minä sanoa, 

että joka kerta kun me haudoimme tuomiota sydämissämme tai avasimme suumme ja vain 

vähänkin tuomitsimme, jotakin pahaa tapahtui ja me ryhdyimme tappelemaan. Pian tuli ilmeiseksi, 

että me olimme avaamassa ovia demoneille tuomitsemisen synnillä. 

Miksi te luulette, että Herra odotti, että minä olin 68, ennen kuin Hän käytti minua 

palvelutoimeen? Koska meiltä vei niin kauan aikaa rakastaa muita ja pitää heitä parempina kuin 

itseämme. Hän vihaa panettelua enemmän kuin mitään muuta mitä voin ajatella. Ainakin jos 

murhaatte jotkut, heitä ei enää ole, heidän elämänsä on ohi. Mutta, kun te keksitte tarinoita 

muista, te riistätte Herralta sen hyvän, mitä Hän halusi tehdä sen astian kanssa, joka jatkaa 

elämistä, on kuin te olisitte murhanneet heidät, sillä he, joille te levititte valheita heistä, he aivan 

hyvin voisivat olla kuolleita, he eivät voi tehdä mitään hyvää, koska te olette tuhonneet heidän 

maineensa. Nyt Ezekiel ja minä olemme ihmeellisessä ja rauhallisessa suhteessa ja minä kerron 

teille totuuden, pääasia, joka muutti meidän väliset suhteemme, oli parhaan ajatteleminen muista 

ja kieltäytyminen juoruilusta tai sen kuuntelemisesta. Ja Jumala auttaa meitä, jos me olemme 

tarpeeksi typeriä tehdäksemme virheen, se aina johtaa epämiellyttävyyteen. 

Pyydän, Rakkaat, ottakaa tämä sydämeenne:  

Psalmi 7:14-16… ” Katso hän hautoo turmiota, kantaa hän tuhoa kohdussaan, mutta hän synnyttää 

pettymyksen. Hän kaivoi haudan ja koversi sen, mutta itse hän kaatuu tekemäänsä kuoppaan. 

Hänen turmionhankkeensa kääntyy hänen omaan päähänsä ja hänen vääryytensä lankeaa hänen 

päälaelleen.” 

OK, Herra, minä sain sanoa sanottavani.   

” Ja hyvin hyvän sanottavan, myös. Valitettavasti on muutamia, jotka eivät kykene 

vastaanottamaan tätä. Mutta ehkä te voitte vastaanottaa, ”Hedelmistään te tulette heidät 



tuntemaan.” Ja Minä rohkaisen teitä katsomaan heidän hedelmiään, jotka ovat valinneet palvella, 

sieltä te tulette löytämään heidän valtuutuksensa.”  

” Mutta Minä haluan varoittaa teitä, Rakkaat, tulevaisuudessa tulee olemaan sellainen 

epäjärjestys, että ihmiset tulevat kaipaamaan vastauksia ja tulevat olemaan halukkaita 

kuuntelemaan. Ja niille teistä, jotka tulevat olemaan Minun Jäljellejääneet, nämä tulevat olemaan 

niitä aikoja, joista te olette uneksineet. Nälkäiset sydämet tavoittelemassa totuutta. Sitten kun 

maalliset mukavuudet ja lohdukkeeton poistettu, sitten kun elämät on laitettu vaaralle alttiiksi ja 

kaaos puhkeaa- he, jotka eivät olleet halukkaita etsimään Minua, kunnes löytävät Minut, he 

tulevat tavoittamaan ja olemaan innokkaita tulemaan lisätyiksi Valtakuntaan, vaikka se tarkoittaisi 

heidän päätään.”  

” Nyt Minulla on vielä yksi sana teille: sinnitelkää pyhyydessä aivan viime hetkeen asti. Älkää 

harkitko minkään tästä maailmasta olevan teidän suoraselkäisyytenne vaarantamisen arvoista. 

Minä tiedän, että te kaikki olette kärsimässä paljon enemmän näinä päivinä kuin menneisyydessä. 

Suurestä määrästä syitä johtuen, jokainen teistä kantaa raskaampaa ristiä. Tämän Minä olen 

tehnyt, älkää yrittäkö kiemurrella siitä pois. Minä tarvitsen teidän uhrauksianne ja paastojanne, 

pelastaakseni heitä, jotka ovat vähäpätöisiä. He, jotka ovat vain odottavat kärsivällisesti parempia 

mahdollisuuksia, arvellen, että asiat menevät samaa rataa ikuisesti ja heidän ei tarvitse katsoa sitä 

mitä he ovat Minun edessäni. Heidän puolestaan me nyt taistelemme. Clare, jotkut sinun lapsistasi 

ovat tässä ryhmässä. Monille teistä niitä ovat lapset, lapsenlapset, aviomiehet, vaimot, rakkaat 

ystävät ja kaukaiset sukulaiset. Te olette yrittäneet uudelleen ja yhä uudelleen saada heidän 

huomionsa, mutta teidän sananne purjehtivat heidän ohitseen tuulessa. Silti Minä olen 

työskentelemässä heidän kanssaan tasolla, jota te ette näe tai vaistoa. Se on kätketty teiltä. Osa 

tämän syystä on, että Minä en halua teidän astuvan ja pilaavan sitä, teitä vastaan on rakennettu 

paljon vastustusta ja Minä puhun heidän sydämilleen täysin toisella tavalla.”  

” Jos te näkisitte, kuinka lähelle he ovat päässeet, te ryntäisitte ja työntäisitte heidät poispäin 

jälleen. Siispä, olkaa kärsivällisiä, luottakaa Minuun, kantakaa ristinne päättäväisyydellä, tietäen, 

että se TULEE kantamaan hedelmää.” 

 ”Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen 

minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta.” Kolossalaiskirje 1:24. 

 ” Minä kerron tämän teille nyt, niin että te ette uuvu loppuun hyvää tehdessänne. Mitä teidän 

ristinne ovat? Varmasti ihmiset, jotka teitä pilkkaavat, epämukavuuksia, kuten tyhjiä 

autonrenkaita, turhautumisia, kun teidän asianne eivät suju, henkistä ja hengellistä kipua, kun te 

raadatte muiden puolesta ja he yksinkertaisesti eivät näytä mitään merkkejä kääntymisestä. 

Teidän äitinne ja isänne ovat kärsimässä suuresti, koska maailma on niin viettelevä teidän 

lapsillenne, niin että te ette vain pysty kilpailemaan sen tai heidän kaveriensa kanssa. 

Mielenterveyttä, masentuneisuutta, ahdistusta. Jotkut teistä kantavat melkein sietämättömiä 

ristejä. Huutakaa Minua apuun ja Minä tulen vahvistamaan teitä. Mutta viimeisimpänä muttei 

vähäisimpänä, sanan joka merkityksessä: fyysinen kipu ja sairaus. Niille teistä, joilla on kroonisia 

sairauksia, jotka kieltäytyvät taipumasta rukoukseen ja positiiviseen tunnustukseen – että Minun 

haavojeni kautta te olette parannetut – niille teistä Minä sanon todella, te kärsitte Minun 

puolestani, todella te tuotte makeaa kääntymyksen hedelmää, jonka te tulette näkemään sinä 

päivänä. Pikemminkin kuin että hautuisitte paheksunnassa sisältäpäin tai ulkoapäin, ”Te ette ole 

parantuneet, koska elämässänne on syntiä, koska teiltä puuttuu uskoa, koska te ette ole oikein 

suhteessanne Jumalaan.” Minä sanon teille – valheita, valheita, valheita! Tämä on kriittistä ja 

suurimerkityksistä aikaa. Pian monet, jotka eivät ole oikein suhteessaan Minuun, tulevat 



kuolemaan. Minä kaadan armoja juuri nyt tuodakseni heidät Minun eteeni, ennen kuin on liian 

myöhäistä. Minä vastaanotan teidän kärsimyksenne paastouhrauksina. Te olette kaivanneet 

palvella, mutta tunteneet itsenne turhautuneiksi, koska sairaus on tehnyt teidät 

toimintakyvyttömiksi. Vähänpä te tiedätte, että te olette pääosin vastuussa palvelijoiden 

menestyksestä; he ovat tunnettuja ja saavat satoa.”  

” Vähänpä te tiedätte, että Minä olen valinnut teidät, koska t rakastatte Minua ja olette halukkaita 

kärsimään mitä tahansa Minun puolestani. Siispä pudistelkaa pois nuo tuomitsevat äänet ja tulkaa 

lohdutetuiksi Minussa. Te olette Minun kumppaneitani kadotettujen lunastuksessa.”  

Saanko minä sanoa jotakin Herra?  

” Pyydän, sano.”  

Pyydän, älkää ymmärtäkö väärin sitä, mitä Hän tässä sanoo. Ristin loppuunsaatettu työ on avannut 

Taivaan portit ikuisiksi ajoiksi, sitä varten ei enää tarvita paastoamista ja uhrauksia, kuten Hän 

sanoi, ” Se on saatettu loppuun!”  

Kuitenkin, jonkun täytyy pehmittää sydämiä ja toimittaa viestejä, ja teidän rukouksenne ovat 

voimakkaita, jopa vielä voimakkaampia, kun te tuette niitä paastoamisella tai vastaanottamalla 

epämukavuuksia, turhautumista, masennusta ja ahdistusta. Ja fyysisillä heikkouksilla, jotka 

kieltäytyvät taipumasta rukoukseen, uhrauksen hengessä Kaikkivaltiaalle Jumalalle, syntisten 

kääntymisen puolesta.  

” Kieltäkää itsenne, ottakaa ristinne ja seuratkaa Minua.”  

Te teette mahtavaa työtä, tukemalla armoa uhrauksilla. Jopa kun minä jaan tämän viestin teidän 

kanssanne, on muita, jotka ovat tukemassa minua heidän rukouksillaan ja uhrauksillaan tai nämä 

sanat putoaisivat kuuroille korville tai ehkä eivät saavuttaisi niiden korvia, jotka niitä tarvitsevat. 

Siispä olkaa rohkaistuneita – te olette todella seuraamassa Jeesuksen jalanjäljissä ja hiljaisesti, 

kätkettyinä, tukemassa niiden ponnisteluja, jotka ovat näkyvästi palvelemassa. Se tulee olemaan 

melkoinen tapahtuma, kun te näette sen hedelmän, mitä te kannoitte rohkealla ja nöyrällä 

kärsimyksellä.”  

” Minun Morsiameni, Minä todella ihailen teitä jokaista ja jos teistä tuntuu, että teidän ristinne on 

painavampi kuin se, jota toiset kantavat, ymmärtäkää: se on teidän suuri rakkautenne Minua 

kohtaan, mikä saattoi Minut asettamaan sen ristin teidän selkäänne. Te todella olette Minun 

voimakas esirukoilijoitten Armeijani ja jonakin päivänä te tulette olemaan järkyttyneitä näkemään, 

kenelle kunnia täsmälleen kuuluu kääntymisistä. Se tullaan pohjimmiltaan jakamaan niille, jotka 

toimittivat viestin. 

” Minä siunaan teitä kaikkia nyt suuremmalla kärsivällisyydellä, tarmolla, rohkeudella ja voimalla, 

jatkamaan tällä tavalla, kunnes Minä vapautan teidät taakastanne ja otan teidät Itselleni.” 


