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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Huhtikuuta, 2015.  

”Monet ovat niin varmoja, että he ovat valmiita seisomaan Minun edessäni. Mutta he eivät ole 

katsoneet tarkkaan sisälleen tai Minun peiliini. Tämä huolestuttaa Minua Clare, se huolestuttaa 

Minua, että he ovat niin valmiita ja silti riitelevät ja haukkuvat toinen toisiaan – he yhä juoruavat ja 

kertovat valheita toisistaan. He yhä syyttävät rankaisemattomuudesta, ajatellen että ovat niin 

oikeassa ja toinen on niin väärässä.”  

”Kuitenkin Minä kerron sinulle, he eivät ole valmiita seisomaan Minun edessäni. Heidät on 

sokaissut omahyväisyys, he ovat kierroksella oikaista maailma suoraksi, mutta he ovat epäsopivia 

morsiuspukuun. Minä en voi pukea puhtaan valkoista pukua heidän ylleen, he ovat yhä 

mustasukkaisia ja tuhoavia kielellään. Minä en voi laittaa pukua kenenkään sellaisen päälle, joka ei 

rakasta veljeään, kuten he rakastavat Minua.” 

( Clare ) Voi, Jeesus tällä hetkellä minä en elä sen standardin mukaan.  

( Jeesus ) ”Sinulle Minä lasken sinun tahtosi. Toisille Minä tulen tekemään samoin. Jos te tahtoen 

laitatte sivuun inhonne, vihanne, mustasukkaisuutenne ja sen, että ette pidä toisista – Minä tulen 

auttamaan teitä ja täyttämään loput. Se kaikki riippuu tahdosta. Jos te tahdonalaisesti sitoudutte 

mustasukkaisuuteen, juoruiluun, vihaan, ylpeyteen ja omahyväisyyteen… te olette vakavissa 

vaikeuksissa.”  

”Kaikki, mitä Minä pyydän teiltä, niin että te sovitte tahrattomaan Morsiuspukuun, on REHELLINEN 

itsearviointi. Jos teillä on pilkkaa tai ylenkatsetta ketään kohtaan – vapaaehtoisesti, tahdonalaisesti 

– te ette tule seisomaan Minun edessäni sinä päivänä.” 

Luukkaan Evankeliumi 21:36 

”Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on 

ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.”  

”Jos Minä rakastan teitä ja te ette ole sitoutuneet rakastamaan muita, te ette ole arvollisia 

pakenemaan sitä, mikä tulee tapahtumaan Maapallolla. Rakkaus tulee olemaan happotesti, 

koetinkivi, ei oppi… sillä se tulee häviämään. Ei profetia, sillä myös se on katoavaista. Te saatatte 

olla profeetta täynnä ”Herran sanaa”, mutta jos teillä ei ole rakkautta, te ette tule seisomaan.”  

( Clare ) Voi, Herra, se vaikuttaa niin vaikealta?  

Tässä vaiheessa minun piti lopettaa ja mennä aviomieheni luo, että erottaisimme, koska sanat 

olivat niin karskeja. Minun oli vaikea jatkaa, se vaikutti niin erilaiselta kuin muut Herran viestit, 

mitä Herra oli antanut minulle.  

( Jeesus ) ”Minä en sanonut, että sinun täytyisi olla täydellinen ajatuksissa, sanoissa ja teoissa – 

sillä kukaan ei ole täydellinen. Mutta sinun aikomuksesi täytyy olla täydellinen: rakastaa 

täydellisesti, olla ystävällinen, armollinen eikä ehdottomasti viljellä pahantahtoisuutta muita 

kohtaan – jos te olette tehneet tämän päätöksen, te tulette seisomaan.” 



”Mutta jos te seisotte omahyväisyydessä, heristäen sormeanne, riidellen, tuomiten, seisoen Minun 

paikallani, antaen tuomioita… silloin te olette tuomittu jäämään Koettelemusten Aikaan. Miksi sinä 

luulet, että Minä olen antanut sinulle kaikki nämä meditaatiot, mietiskelyt, Clare?”  

( Clare ) Valmistellaksesi meitä?  

( Jeesus ) ”Täsmälleen oikein. Minä en halua jättää ketään jälkeen, mutta jotkut teistä ovat 

kovettaneet sydämenne toisianne kohtaan ja olette talloneet viattomia ja sokeita. Monet teistä, 

jotka olette internetissä, te olette lyöneet toisianne. Olette haavoittaneet, rampauttaneet ja 

jättäneet heidät kuolemaan, eristettyinä, halveksittuina ja ilman töittensä hedelmiä. Ellette te 

kadu ja teitä ei havaita syyttömiksi, te voitte alkaa ihan hyvin tekemään suunnitelmia jäädä tänne. 

Teitä ei tulla ottamaan.”  

”Rakkaus on Minun standardini. Kärsivällisyys, pitkämielisyys, ystävällisyys, armo, nöyryys, Autuaat 

– tämä on Minun Morsiameni kuvaus. Jos te tahdonalaisesti vastustatte autuaita, teillä ei yhäkään 

ole Minun sydäntäni, te ette silti muistuta Minua. Minun Morsiameni täytyy muistuttaa Minua!” 

”Jotkut teistä tulevat sanomaan, ”Tämä on liian karskia!” Mutta Minä sanon teille, että te ette ole 

katuneet näitä syntejä, te haudotte vihaa. Pitäisikö Minun mennä naimisiin Morsiamen kanssa, 

joka on kyllästetty kaunalla, mustasukkaisuudella ja vihalla? Jos te todella kadutte näitä syntejä, 

teidät tullaan ottamaan.”  

( Clare ) Minä aloin epäröimään.  

( Jeesus ) ”Clare, pyydän, tämä olen Minä… älä petä Minua. Pitäisikö Minun odottaa 

Taivaaseennoston jälkeen, että he huomaisivat, etteivät olleet arvollisia seisomaan Minun 

edessäni? Miksi sinä luulet, että Minä nuhtelen sinua niin vakavasti, kun Minä näen jonkun näistä 

asenteista sinussa? Käsitätkö sinä tämän käytöksen vakavuuden? Pitäisikö Minun palkita sielu 

pilaamattomalla ruumiilla ja asettaa Taivaaseen ja hän vihaa veljeään/sisartaan – juuri sitä, jonka 

puolesta Minä kärsin ja kuolin?”  

”Minä en välitä, mitä muut ovat tehneet teille. Jos te olette Minun Morsiameni, Minä olen antanut 

teille armon antaa anteeksi ja tehdä tahdon ele rakastaa sitä henkilöä Minun vuokseni. Minä olen 

antanut tämän armon joka ikiselle. Jos te ette käytä sitä, mitä Minun tulisi ajatella? ”Hän on Minun 

vaimoni, mutta hän vihaa tuota sielua, jonka puolesta Minä kuolin?” Onko se tasapainoinen ies? 

Katsokaahan, Minä voi katsoa läpi sormien teidän heikkouttanne, mutta Minä en voi katsoa läpi 

sormien teidän haluttomuuttanne.”  

”Teidän joukossanne on heitä, jotka ehkä ovat hyvin heikkoja tai teiltä puuttuu kypsää ymmärrystä 

ymmärtää tehdä, kuten Minä sanon. Heitä varten on armoa. Mutta te, jotka kutsutte itseänne 

Minun opetuslapsikseni ja opettajiksi ja profeetoiksi, teidän täytyy kävellä Minun teitäni.” 

”Eikö olekin kirjoitettu Matteuksen Evankeliumissa 7:21-23 

21. Ei jokainen, joka sanoo Minulle ”Herra, Herra!”, pääse Taivasten Valtakuntaan, vaan se, joka 

tekee Minun Taivaallisen Isäni tahdon.  

22. Moni sanoo Minulle sinä päivänä: ”Herra, Herra, emmekö me Sinun nimesi kautta ennustaneet 

ja Sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja Sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista 

tekoa?” 

23. Ja silloin Minä lausun heille julki: ”Minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois Minun 

tyköäni, te laittomuuden tekijät.”  



Ensimmäinen Korinttolaiskirje 13:2  

”Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja 

vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en 

minä mitään olisi.”  

”Tulkaa nyt, vaikka syntinne olisivat tulipunaisia, Minä teen ne lumivalkeiksi. Minä seison tässä 

edessänne, odottaen että te kadutte, käännytte pahoilta teiltänne ja omaksutte sen, mikä on 

oikeaa. Minä en ole tullut eteenne nuhtelemaan ja jättämään teitä verta vuotaviksi. Minä olen 

tullut sitomaan haavanne ja myöntämään teille suurempia armoja Minun Valtakuntani 

rakentamista varten.”  

”Etsikää Minua tyyninä ja hiljaisina aamun tunteina, jolloin Minä voin liikkua sydämissänne ja 

paljastaa asiat, jotka eivät miellytä Minua. Minä tunnen myötätuntoa ja sääliä teitä kohtaan, Minä 

tulen halaamaan ja ennallistamaan teidät ja varmasti ottamaan teidät Itselleni sinä pian 

lähestyvänä päivänä.” 

”Minä rakastan teitä ja niitä, joita Minä rakastan, niitä Minä moitin, nuhtelen. Mikään ei olisi 

Minulle surullisempaa kuin poistaa sokeuttavat tekijät Taivaaseennoston jälkeen. Siksi Minä olen 

tuonut tämän teidän eteenne. Pyydän, ottakaa Minut vakavasti, menkää takaisin ja katsokaa 

salattuihin ja pimeisiin paikkoihin sydämissänne. Sallikaa Minun kaataa parantavaa balsamia 

haavoihin, että te voisitte esittäytyä Minulle kokonaisina, minkään puuttumatta. Minun 

Morsiameni, Minä rakastan teitä hellästi, älkää vetäytykö poispäin.” 


