
413. Jeesus kysyy… Seuraatteko Valhetta vai Totuutta?...  

Tuletteko täyttämään Taivaallisen Kohtalonne?  

TULETTEKO TE TÄYTTÄMÄÄN TAIVAALLISEN KOHTALONNE… SEURAATTEKO VALHETTA VAI 

TOTUUTTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Lokakuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ” Te olette vain niin kauniita, jokainen omalla tavallaan.”  

( Clare ) Minä näin Jeesuksen istuvan Hänen Morsiamensa kanssa ja morsiamen kädet olivat Hänen 

käsissään ja Hän katsoi keskittyneesti heihin. 

( Jeesus ) ” Minä haluan teidän kaikkien harjoittavan lahjojanne. Teille kaikille on annettu voitelu. 

Ei vain musiikkia varten, vaan elämienne elämiseen sydämistänne käsin. Monet teistä eivät ole 

vielä tehneet tätä, harvaa poikkeusta lukuun ottamatta.”  

” Teissä on niin paljon lukittuna, Minun Morsiameni. Niin paljon. Kun me lähestymme sitä, te 

pillastutte ja karkaatte. Jokin kiinnittää huomionne, koska te tulette levottomiksi, mutta etupäässä 

sen takia, kun te olette peloissanne siitä, mitä te tulette löytämään niistä syvistä paikoista.”  

” Teidän tunteenne ovat niin syvällä. Minä tein teidät sellaisiksi, niin että te voisitte kaataa 

itsestänne elämiinne ja sielut tuntisivat vetoa kauneuteen, jonka Minä loin teidän sisällenne, 

Minun Kultaseni Morsiamet.”  

” Voi, älkää olko peloissanne. Pyydän, älkää olko peloissanne, pyydän… älkää olko peloissanne. 

Minä tulen ylläpitämään teidät. Älkää olko peloissanne mennä siihen paikkaan – siellä on elävien 

vesien virtoja. Virtoja, virtoja ja virtoja. Minä haluan, että ne tulevat ulos, Rakkaani. Minä haluan 

sen veden ravitsevan Minun Ihmisiäni.”  

( Clare ) Kun Hän sanoi sen, minä ajattelin Julieta ja kuinka kaunis hänen sielunsa oli, se vain 

loistaa. Hänen yksinkertaisuutensa ja hänen puhtautensa vain loistaa Ja minä sanoin Herralle… 

”Mutta jos heistä tulee liian kauniita, ihmiset tulevat katsomaan heitä ja tuntemaan itsensä 

rumiksi.” Minä tiedän, että minua on taipumusta reagoida niin, kun minä katson, mitä Hän on 

tehnyt muiden sielujen kanssa. Se on ihmeellistä. 

( Jeesus ) ” Voi, ei, ei, Minun lapseni, ei, ei! Heissä oleva kauneus liikautetaan esille. Jokaisella 

heistä on kauneus sisällään, kauneuden täyteys. Joidenkin on tarkoitus ravita, toisilla on rooleja, 

jotka vain he voivat täyttää. Jokaisella on hyvin korkea kutsumus. On vain kysymys lähinnä halusta 

palvella, rakastaen Minua ja toisia tarpeeksi uhratakseen elämänsä toistensa puolesta.”  

” Kaikilla on huippukutsumus; se on heidän Jumalan antama paikkansa. Se on tappi, joka 

täydellisesti sopii Isän sydämeen ja vetää sen ainetta ravitakseen muita.” 

” Tähän paikkaan pääseminen elämässänne on hyvin, hyvin rankkaa. On monia esteitä. Mutta, jos 

halu on tarpeeksi vahva – ja Minä jatkuvasti tankkaan jokaista sielua ja rohkaisen heitä yltämään 

korkeammalle. Jos halua seuraa omistautuminen ja ilman omistautumista – se tarkoittaa, että 

katsoo tätä ja haluaa olla kuin he. Ja katsoo tuota ja yrittää olla kuin he. Ja seurataan sitä, mikä on 

heidän sisällään, omassa sydämessä – he myös tavoittavat huippukutsumuksensa. Katsohan, se 

kaikki menee takaisin Isän luo. Kun Hän henkäisi Hänen elämänsä Sieluun.”  

( Clare ) Kun Jeesus oli puhumassa, minä näin lasten palapelin, jossa oli tappeja. Jokaisen palan 

takana oli tappi, joka sopii täydellisesti palapelin pohjaan, matriisiin, juuri täydellisesti, 

napsahtamalla. 



( Jeesus ) ” Kyllä, Matriisi on Isä, palapelin palanen on sielu. Kun tappi tai tappien sarja on 

kunnollisesti kiinnittynyt Isään, sitten sielu valaistuu Jumalallisella voimalla ja voitelulla. Vihollinen 

tietää kaiken tästä ja hänen työnsä on estää teitä saavuttamasta päämääräänne. Sinä voit tuntea 

sen, etkö voikin?”  

( Clare ) Kyllä, Herra, minä voin. Itse asiassa, minä tiedän, että minä olen poikennut niin kauas 

toisinaan. 

( Jeesus ) ” Ja Minä olen antanut sinulle pitkän elämän, terveyttä ja aikaa saattaa loppuun, mitä on 

Isän sydämessä sinulle loppuunsaatettavaksi. Vielä vähän enemmän yritystä sinun puoleltasi. Sinä 

et ole kaukana päämäärästäsi, perustukset on laskettu, siispä sinä olet NIIN lähellä Clare. Kyllä. 

Niin lähellä. Anna vain sydämesi olla oppaasi. Me asumme siinä sydämessä… me opastamme 

sinua. Sinä tulet saapumaan siihen hyvin erityiseen paikkaan, sinä tulet, sinulla on Minun sanani 

siitä.”  

” Katsokaahan, Minun Morsiameni ja Minun lapseni, kaikilla teistä on Isän materiaa, ainetta, 

olemuksissanne. Kaikilla teistä. Ja Isän sisässä on loppumattomia elämän virtoja. Kun te kerran 

saavutte paikkaan, joka on teille tarkoitettu, virrat ryöppyävät ja vaikuttavat ja ravitsevat koko 

Maapalloa. Kyllä, teidän on määrä kantaa elämän vesiä ja suunnattomasti vaikuttaa toisiin.” 

” Te kannatte jälkeä Isältä, joka on ainutlaatuisesti teidän omanne. Ei ole ketään toista missään 

Maapallolla tai historiassa. Teidän on jumalallisesti inspiroitu ja aivan erilainen kuin mikään muu. 

Aivan kuten me olemme Yhtä, ja te olette ainoa, joka voi tyydyttää Minussa sen paikan, josta te 

olette tulleet, aivan kuten meidän suhteemme sillä tavalla on yksiavioinen, teitä on vain yksi ja 

Minussa on paikka, jonka vain te voitte täydentää.”  

” Minun Olemuksellani on loppumattomasti olemuspuolia. Mutta on vain yksi olemuspuoli, jonka 

te voitte täydentää, paikka Minussa, joka kaipaa tulla täydennetyksi teidän rakkaudellanne. Te 

olette ainoa, joka voi täydentää sen olemuspuolen Minussa.”  

” Mutta Minun olemuspuoleni ei ole osa, se on kokonainen. Teidän täytyy venyttää älyänne 

ymmärtääksenne tämän. Siispä, kun te vastaanotatte Minut täyttymyksenä sille, mitä te ikinä 

olette kaivanneet, te tavallaan palautatte sen osan Minua, joka oli annettu teille. Ja siksi te näette 

juhlasalin täynnä morsiamia, heidän oman ainutlaatuisen ja yksiavioisen Jeesuksensa kanssa.”  

” Jokainen teistä on ainutlaatuinen Minulle tavalla, jota kukaan ei voi kopioida tai tyydyttää. Ja sen 

vuoksi Minä suren, kun sielu kääntyy pois Minusta. Osa Minua ei koskaan täydenny sillä, jolle Minä 

annoin Itseäni. Minä olen tarjonnut kaiken, mitä Minä olen heille, kuolin Ristillä heidän 

puolestaan, mutta he torjuvat Minut. Voi, kuinka kivuliasta se on, loppumattoman kivuliasta, 

kuten vain Minä voin kokea.”  

” Mutta palataan takaisin teidän unelmienne täyttymykseen, Minun Morsiameni. Unelmat, joista 

te ette tiedä mitään, mutta jotka odottavat sisällänne löydetyiksi tulemista. Nämä unelmat, jotka 

ovat missionne ydin ja sen, keneksi Minä teidät loin. Niiden välittäminen teille toivossa, että te 

huomaisitte ja täyttäisitte ne, te löydätte sen vain yksinäisen, Minulle omistautumisen kautta ja 

täydellisesti hylkäämällä kaikki, mitä maailma teille tarjoaa.” 

” Saatana tulee käyttämään teidän kiintymyksiänne vetääkseen teidät raiteiltanne. 

Houkutellakseen teidät erilaiseen kohtaloon. Kuinka hän tekee tämän? Työstämällä tiedän 

turhamaisuuttanne ja väärien arvojen järjestelmäänne. Siinä pimeän hengellisyyden seuraajat ovat 

menneet vikaan. Monista oli tarkoitus tulla profeettoja ja parantajia kristillisiin yhteisöihin ja 

heidät on ohjattu sivuraiteille ja houkuteltu pois lihallisilla haluilla.” 



” Kyllä, todella, Minä olen kutsunut monia näistä harjoittajista palvelemaan Minua, mutta he ovat 

kääntyneet pois jonkin sellaisen vuoksi, jota he pitävät tuottoisampana tässä elämässä ja 

seuraavassa. Tragedia on siinä, että heidät on houkuteltu pois valheilla ja tyhjillä lupauksilla ja jos 

he eivät kiinnitä tarkkaa huomiota, vasta elämänsä lopussa he huomaavat, että se kaikki oli 

valhetta. Silloin heidän syntinsä tulevat takaisin kärsimysten muodossa.” 

” Paholainen vartioi heitä hyvin tarkasti. Hänellä on suuria odotuksia siitä, kuinka hän tulee 

laittamaan heidät kärsimään, kun he kuolevat. Hän riemuitsee jokaisesta kirouksesta ja pahasta 

teosta. Hän sanoo itselleen… ”Voi, kyllä, sinä ilkeä ihminen, tästä minä saan sinut kiikkiin. Voi, 

kyllä, minulla on juuri oikeita kidutuksia valmiina sinua varten… tule isin luo.”  

” Voi, hän on ehdottoman, pirullisen intohimoinen siinä, kuinka hän tulee pettämään ja 

loukkaamaan heitä uudelleen ja uudelleen ja yhä uudelleen, kaikki siksi, että hän ei pääse Minuun 

käsiksi muuten kuin Minun luotujeni kautta ja hänen ilonsa on aiheuttaa kipua ja kuolemaa.” 

” Mutta teille, jotka olette päättäneet pitää Minun vaihtoehtoni elämillenne, teidän täytyy 

tukeutua Minuun koko sydämistänne, että teitä ei houkuteltaisi pois Minun kutsumukseni 

puhtaudesta elämissänne.”  

” Voi, Clare, kuinka Minä riudun heidän puolestaan, jotka ovat valinneet maailman ennen Minua. 

Minä näen sen suuren hyvän, mitä he olisivat voineet tehdä ja myös näen sen, mitä he ovat 

valinneet, kuinka se tulee palamaan pätsissä kaikkien muiden kuolleiden töiden kanssa, joita 

ihmisten turhamaisuus ja itsekkäät intohimot ovat inspiroineet - heidän kaikkien, jotka ovat 

eläneet itseä varten. Ja on surullista nähdä sellaisten taitojen ja lahjojen menevän savuna ilmaan, 

kuten puun, heinän ja oljensängen. (Paavalin Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 3:11-14) Mitä 

tuhlausta, elämän ja jumalallisten lahjojen tuhlausta, mitä ei koskaan voida korvata.”  

” Mutta teitä kohtaan, Minun Sydänasukkaani, Minä olen huolehtivaisempi teidän 

tulevaisuudestanne kuin äitikana tipuistaan. Minä vartioin teitä, nimitän teille enkeleitä, varoitan 

teitä, kun te teette vääriä valintoja, valmennan teitä Taivasta varten ja voitelen työt, jotka Minä 

olen antanut teille tehtäviksi.” 

” Teille Minä kaadan armoja Taivaasta ja vartioin teitä kuin silmäterääni. Minä kärsin teidän 

kanssanne, kun teidän täytyy oppia kovia oppiläksyjä ja Minä riemuitsen kanssanne teidän 

voitoistanne. Kuinka siunattuja te olettekaan, Minun rakkaat. Kuinka siunattuja todella.”  

” Olkoon tämä teidän ohjaavana valonanne, älkää tehkö mitään itsekkäistä intohimoistanne. 

Tehkää kaikki rakkaudesta Minua ja veljeänne kohtaan. Seuratkaa valoa, jota minä säteilen teidän 

sydämissänne, missä Minä istun kuninkaana Hänen valtaistuimellaan. Seuratkaa valoa ja 

riemuitkaa siitä, että teidät on valittu Taivaan tarkoituksia varten.”  

” Älkää etsikö mainetta tai menestystä tässä elämässä. Etsikää vain Minun miellyttämistäni. Siten 

paikkanne Taivaassa, kunniakas paikka todella, tullaan varmistamaan ja teitä ei tulla määräämään 

uloimpaan pimeyteen niiden kanssa, jotka valitsivat palvella itseään ja tehdä vaikutuksen 

maailmaan, kun samaan aikaan teeskentelivät palvelevansa Minua.” 

” Minä siunaan teitä nyt menemään eteenpäin ja kantamaan paljon hedelmää Valtakuntaa varten 

ja pitämään silmänne, teidän ainoan katseenne Minussa.” 


