
95. Jeesus sanoo… Te olette Minun viimeinen Turvani!  

Menkää & Kastakaa heidät Minun Rakkaudellani  

TE OLETTE MINUN VIIMEINEN TURVANI… MENKÄÄ & KASTAKAA HEIDÄT MINUN RAKKAUDELLANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Heinäkuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Tee mitä voit paaston suhteen. Älä tuomitse itseäsi piirakkapalan vuoksi. Minä 

tiedän ruumiisi kemian juuri tällä hetkellä paremmin kuin sinä tiedät ja Minä en laita sinulle mitään 

muita ehtoja kuin rakastamisen, ensiksi. Se ei tarkoita postien huomiotta jättämistä aamuisin, se 

tarkoittaa, että kiinnitä tarkkaan huomiota Pyhän Hengen johdatuksiin ja aina sen tekemistä, mitä 

Hän haluaa, Hänen järjestyksessään.”  

”Paholaiset tulevat käyttämään jokaista pientä asiaa aiheuttaakseen pettymystä, lannistumista, 

erityisesti itsessäsi. Tuomitsemista, saadakseen sinut tehottomammaksi. Esimerkiksi, kun 

tuomitset ja otat syötin, vihollinen kertoo sinulle, ”Ei ole hyötyä rukoilla – sinä vain mokasit, eikä 

Jumala kuulisi sinun rukoustasi”. Kuten Hän olisi, jos et olisi antanut periksi rukouksessa…”  

”Valheita ja puolitotuuksia. Minä arvostan paastouhrauksiasi, mutta Minä myös tiedän rajoituksesi 

paremmin kuin sinä tiedät. Ja kun vihollinen inspiroi sinua menemään pidemmälle 

paastouhrauksessa kuin mitä sinä voit käsitellä Minun armollani, hän tulee odottamaan, kun 

lankeat ja läimäyttää sinut maahan tuomitsemisella, saaden sinut haluamaan hylkäämään 

rukoukset – koska, loppujen lopuksi… sinä epäonnistuit ja he ovat tulleet arvottomiksi. Saanko 

Minä sanoa, sinun rukouksesi EIVÄT KOSKAAN ole arvottomia näissä tilanteissa? No niin, ne eivät 

ole. Siispä, älä salli vihollisen valehdella sinulle.”  

”Minä olen niin paljon enemmän huolissani sinun rakkaudestasi veljeesi kuin olen yhdestäkään 

paastouhrauksesta. Monet ovat pettäneet itseään ryhtymällä erikoisiin paastoihin ja kuitenkin he 

kohtelevat veljeään ylenkatseella. Heidän paastonsa olivat arvottomia. Se ei ole mitään muuta 

kuin näyttävä ylpeyden ele, siinä mitä he voivat saavuttaa ja kuinka hengellisiä he ovat, kun itse 

asiassa, ”Minä en koskaan tuntenut heitä”.”  

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

tekee Minun Taivaallisen Isäni tahdon. 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?” Ja silloin Minä lausun heille julki: ”Minä en ole koskaan 

teitä tuntenut; menkää pois Minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.” Matteuksen Evankeliumi 

7:21-23. 

”Sillä minun oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano ja te ette antaneet minulle 

juoda; minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston ja te ette 

vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa ja te ette käyneet minua katsomassa.”Matteuksen 

Evankeliumi 25:42-43.  

”Älkää olko täynnä tuomitsemista, koska muut eivät voi paastota niin kuin te. Sillä Minä olen tullut 

löytääkseni hedelmää Minun puustani, enkä ole löytänyt yhtään. Minä etsin armeliaisuutta, 

nöyryyttä, puhtaita motiiveja ja löysin ylpeyttä, röyhkeyttä ja tuomitsemista.”  

”Pitäkää huolta, että ette ohita yhtään tilaisuutta tehdä ystävällinen teko jollekin, joka on 

tarpeessa. Lohduttakaa rahattomia, surevia, syrjittyjä ja te kutsutte Minut ja Minä sukkelasti 

manifestoidun vierellenne. Kokeilkaa tätä Minun Morsiameni, Minun Lapseni – katsokaa, koetteko 



syvän muutoksen Uskonnollisesta hengestä ”Jeesus” henkeen sydämessänne. Kyllä, Minä sanoin 

sen – ”Jeesus” henki.”  

”Sävyisä, nöyrä, palveleva, hidas suuttumaan, aina palvelemassa. Niille, joilla oli silmät nähdä, se ei 

ollut vain yksin vaikuttavia ihmeitä, jotka saivat aikaan vakaumuksen. Se oli Minun rakkauteni. Että 

Minä laskeutuisin Taivaasta pesemään jalkoja ja tekemään sairaista kokonaisia – se oli vaikuttavaa 

luonteeltaan. Jumala keskellämme.”  

”Nyt Minä olen välittänyt nämä lahjat teille, mutta monet eivät ymmärrä niiden todellista 

luonnetta: ”Jumala keskellämme ja he tulevat tietämään rakkaudestamme, että me olemme 

kristittyjä.”  

”Minä kerron teille nämä asiat teidän omaksi hyväksenne. Älkää olko niin huolissanne profetioista 

ja siitä mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi. Olkaa enemmän huolissanne siitä, että te tarjoatte 

Minulle sisällänne ja tekemään niin kuin Minä tekisin jokapäiväisissä tilanteissa. Tämä on paljon 

tärkeämpää teille ja Valtakunnalle juuri nyt, kuin tieto tulevaisuudesta tai mitä pian tulee 

tapahtumaan.Kun teidät otetaan tältä Maapallolta, rakkaudesta tehdyt asiat tulevat määrittämään 

teidän ikuisuutenne. Siispä te näette, tässä hetkessä Minä ohjeistan teidät kaikkein tärkeimpään 

asiaan, mitä te voitte tehdä tässä elämässä.” 

”Teidän rakkautenne tulee tuomaan kääntymyksiä. Teidän rakkautenne tulee avaamaan sydämiä. 

Teidän rakkautenne tulee tuomaan vakaumuksia. Teidän rakkautenne tulee riisumaan aseista… 

lyhyesti sanoen, teidän rakkautenne valmistelee Minulle tietä tässä hetkessä. Syntiset ovat 

kuulleet tarpeeksi tulta ja tulikiveä, niin että se riittää heille koko elämän ajaksi. Se, mitä he ovat 

jääneet vaille Minusta ja miksi he eivät ole tulleet Minun tyköni, on Minun rakkauteni heitä 

kohtaan.”  

”Te olette Minun viimeinen turvani, te olette rakkauden ja armon suurlähettiläitä. Ilman teitä 

Minä voin tehdä vähän. Heidän täytyy saada todisteita siitä, että Minä, eläen Minun ihmisissäni, 

teen heistä erilaisia. Mitä hyötyä on profeetallisista unista, joita Minä lähetän muslimeille, jos he 

eivät koskaan näe rakkautta toiminnassa heissä, jotka ilmoittavat olevansa kristittyjä?Mutta 

todella, epäoikeudenmukaisesti tapettujen marttyyrien veri, joiden viimeiset sanat olivat ”Anna 

heille anteeksi Isä, he eivät tiedä, mitä he tekevät”, joka saa aikaan tulikuuman vakaumuksen ja 

todisteen ”Jeesus”-hengestä.”  

”Te tulette näkemään, että oli vain yksi ainoa ryhmä, jolle Minä olin karkea, ja he eivät olleet 

prostituoituja ja veronkerääjiä. He tarvitsivat tuntea Minun Rakkauttani, eivät Minun vihaani.”  

”Siispä nyt Minä annan teille Minun Mandaattini, Toimeksiantoni: menkää maailmaan ja tehkää 

kaikista ihmisistä opetuslapsia, kastakaa heidät Minun Rakkaudellani ja he tulevat juoksemaan 

tullakseen kastetuiksi Valtakuntaan.” 


