
576. Jeesus sanoo… Pahat päivät ovat edessäpäin, mutta ne ovat lyhytaikaisia 

PAHAT PÄIVÄT OVAT EDESSÄPÄIN… MUTTA NE OVAT LYHYTAIKAISIA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. & 15. Joulukuuta, 2017. 

Jeesus, meidän toivomme on Sinussa, meidän voimamme on Sinussa ja Sinä elät meissä. Auta 

meitä muistamaan, että maailmassa meillä tulee olemaan murheita, mutta että olisimme 

turvallisella mielellä, sillä Sinä olet voittanut maailman. Amen. 

Jeesus aloitti… ” Pysykää lujina. Pahat päivät ovat edessäpäin, mutta ne ovat lyhytaikaisia. Minä 

odotan teidän, Minun morsiameni, seisovan luottavaisina Minussa ja olevan rohkeuden ja uskon 

lähettiläitä ristiriitojen ja menetysten edessä. Teidän elämänne eivät ole riippuvaisia siitä, mitä te 

syötte, missä te elätte, mitä te puette päällenne tai millä te ajatte. Ne riippuvat sisäisestä 

ratkaisusta ja rehellisyydestä, niin että te ette vajoa alas mutaan, kun vaikeat tilanteet haastavat 

teitä.” 

” Minä tulen olemaan teidän kanssanne tulevina kuukausina ja Minä tulen jatkamaan teidän 

hiomistanne ja täydellistämistänne, kun me kiipeämme vuorta yhdessä. Jotkut teistä tulevat 

voimakkaammiksi, toiset tulevat jäämään tien poskeen. Mikä tahansa teidän valintanne on, 

muistakaa, että te olette silti Minun ja Minä en tule koskaan hylkäämään teitä tai jättämään teitä 

oman onnenne nojaan.” 

” Minä olen teidän kanssanne, jopa kun teidän täytyy nousta puhdistuksen tulista. Minä olen silti 

teidän kanssanne.”  

” Kuten Minä olin silti sinun kanssasi Clare, kun sinä kamppailit sen paheen kanssa tänä iltana. 

Joskus sinun täytyy mennä takaisin mutalätäkköösi monta kertaa, ennen kuin sinä väsyt olemaan 

likainen.” 

” Minun Tyttäreni ja Poikani, Minun Morsiameni ja Ystäväni, koskaan ei ole hetkeä, jolloin Minä en 

ennakoisi teidän sielunne liikkeitä ja tarjoaisi poispääsyä kiusauksista. Koskaan ei ole hetkeä, 

jolloin Minä nostaisin käteni ilmaan ja sanoisin, ”Se on siinä! Minä en ole enää tekemisissä sinun 

kanssasi! Mene omaa tietäsi”.” 

” Ei, Minä en koskaan ota avioeroa Minun vaimostani. Minä en koskaan jätä Minun perhettäni. 

Pikemminkin, Minä annan heille mahdollisuuden ottaa hengähdystauon – niin, että he voivat 

nähdä, mitä tai kenet he ovat valinneet ottavan Minun paikkani heidän elämässään. Useimmille 

tulee aika, jolloin he näkevät selvästi sen, mitä he eivät voineet nähdä aikaisemmin, koska 

vihollinen sokaisi heidät – vihollinen heidän omissa intohimoissaan – että mitä he tulevat 

menettämään, kun he kääntyvät juoksemaan idolinsa, epäjumalansa perään. Monille se tapahtuu 

heidän kuolemansa hetkellä ja sitä käytetään heitä vastaan, kääntämään heidät epätoivoon, niin 

että he tulevat menemään Paholaisen mukaan.”  

” Siispä sinä näet, Minun Clareni, Minä ymmärrän – vaikka se loukkaakin Minua. Minä tiedän sinun 

viitekehyksesi, milloin sinä seisot ja milloin sinä lankeat ja Minulla on kaikki varotoimet niitä 

varten, Minun Rakkaani. Tule aina takaisin, Clare. Älä koskaan löydä kiveä, jonka alle piiloutua; tule 

aina takaisin. Muista, että sinulla on ilkeä vihollinen kyttäämässä sinua ja kyllä, sinun kaikkein 

paras suojauksesi on nöyryys.”  

” Minun rakkaat, ei väliä, mitkä teidän vikanne ovat, Minä suojelen teitä monia, monia kertoja, niin 

että te ette lankea niihin takaisin. Kuitenkin, jos te katsotte nenänvarttanne pitkin alaspäin 



kehenkään, Minä vedän suojaukseni ja jätän teidät omillenne, niin että te tulette oppimaan, juuri 

kuinka heikkoja te olette ja että te ette koskaan, koskaan arvostele ketään.”  

” Kyllä, nöyryys on valtava suojaus.” 

” Minä siunaan teidät nyt rohkeudella, kestävyydellä ja rehellisyydellä seisoa kaikkien myrskyjen 

läpi ja olla Minun uskollisia todistajiani.”  

 

Viesti 15. Joulukuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ”Clare, Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin, että tämä on testi. Minä haluan 

paljastaa, mikä on kätkettynä Minun Morsianteni ja Minun ihmisteni sydämiin. Mikä parempi aika 

olisi tehdä se, kuin kun taloudellinen kriisi on ilmassa?”  

” Minun kultaset Morsiameni, te, jotka olette valinneet levätä Minussa, te olette valinneet 

viisaasti. Te, joille Minä olen uskonut köyhien muonittamisen ja jotka ovat totelleet, ovat myös 

tehneet viisaasti. Kun varallisuus kasvaa, te olette asettamassa sydämenne Minuun ja Minun 

tarpeilleni. Tämä on todella ihailtavaa.”  

” Mutta niille, jotka ajattelevat, että tämä on tilaisuus liittyä ”talosta taloon” – voi teitä, Minä 

sanon. Sillä te ette ole varustautuneet sitä päivää varten, jolloin te tulette seisomaan Minun 

edessäni ja tekemään tiliä siitä, mitä Minä olen sallinut teidän ansaita. Te ette ole keränneet tätä 

omaisuutta omillanne. Minä olen suojellut teitä monilta tuhoilta, odottaen vain näkeväni, milloin 

teidän sydämenne kääntyisi maailmallisesta voitontavoittelusta, maasta, omaisuudesta, kullasta, 

hopeasta – Minuun ja niihin, joiden itkuja Minun täytyy kestää joka päivä, kun heidän lapsensa 

kuolevat nälkiintymiseen.” 

” Minä olen odottanut ja odottanut ja Minä olen yhä odottamassa. Jokainen päivä menee ohi ja 

nämä lapset huutavat – ja Minä odotan. Teistä on kirjoitettu, ”Hopeansa he viskaavat kaduille, ja 

heidän kultansa tulee heille saastaksi. Heidän kultansa ja hopeansa eivät voi heitä pelastaa Herran 

vihan päivänä, eivät he sillä nälkäänsä tyydytä eivätkä vatsaansa täytä; sillä siitä tuli heille 

kompastus syntiin.” Hesekiel 7:19.  

” Mikä tässä on viesti? Te olette kerryttämässä varallisuutta. Mutta sinä päivänä, kun Minä otan 

Minun Palvelijani ja uskolliset Morsiameni Maapallolta, teidän kultanne ja hopeanne tulevat 

muuttumaan arvottomiksi ja te tulette olemaan niin murheissanne, että te ette voi sietää sitä 

näkyvissänne, sillä minä olen jättänyt teidät jälkeen. Ja nyt te kohtaatte Pedon ja teidän 

varallisuutenne tulee olemaan merkityksetöntä, ellette te ota Merkkiä.”  

” Minä annan teille mahdollisuuden nyt uudistaa elämänne. Lopettakaa eläminen yksinomaan 

itseänne ja perhettänne varten ja harkitkaa Minun tarpeitani myös. Ei ole liian myöhäistä teille, 

mutta se päivä on tulossa, kun se tulee olemaan liian myöhäistä ja te tulette olemaan 

pöyristyneitä itsekkyytenne seurauksista.”  

” Kun tuntee Minun Sydämeni, tuntee Minut; Minun Sydämeni tunteminen tarkoittaa, että tuntee 

kipua köyhien puolesta ja niiden puolesta, joilta on kielletty oikeudet.”  

” Tässä häämöttävän muutoksen tilaisuudessa, monien sydämet on paljastettu. Minä annan teille 

toisen mahdollisuuden harkita tapojanne ja tehdä muutos ja harkita Minun tapaani.”  

” Siunattuja olette te, jotka olette uskollisia Maapallon asioissa, sillä Minä tulen tukemaan teitä 

olemaan uskollisia niissä suuremmissa asioissa.” 


