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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Helmikuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minun Morsiameni, Minä tarvitsen rehellisen investoinnin ajastanne. Minä 

tarvitsen rehellisen arvion, kuinka käytätte aikaanne. Kuinka paljon siitä menee henkilökohtaisiin 

tarpeisiin ja kuinka paljon todella annetaan Minulle ja Minun agendalleni teidän Kuninkaananne.”  

”Paljon siitä ajasta, mitä näette itsenne palvelemassa Minua, on itsenne ja perheenne 

palvelemista. Minä haluan katsoa hyvin huolellisesti tapaa, jolla te käytätte aikaanne. Clarea on 

pidetty tiukan standardin mukaisesti työskentelemässä Minulle, eikä itselleen. Jos te kaikki 

haluatte myös vastaanottaa palkkiot, joiden on määrä tulla Minun Morsiamilleni ja uskollisille 

palvelijoille, teidän myös täytyy olla tilivelvollisia.”  

”Minä teen tätä halki Ruumiin juuri nyt. Minä kutsun huomioimaan jokaisen sielun, jotka haluavat 

koko sydämistään olla miellyttämässä Minua, älkää tuhlatko aikaa itseenne. Minä kaipaan koristaa 

teidän hyvät tekonne kallisarvoisilla jalokivillä, jotka tulevat kimmeltämään ja vetämään kaikkia 

ihmisiä Minun luokseni. On hyvä, että teillä on vihkipuvut valmiina ja joka päivä Minä lisään 

ihastuttavia yksityiskohtia siihen, kun te kiellätte itseänne enemmän ja enemmän ja palvelette 

Minua täysin sydämin.”  

”Minun rakkaat ja kallisarvoiset, ajoittain on hyvin vaikeaa tunnistaa oman edun tavoittelu Minun 

palvelemisestani ja Minun tarpeistani, mitkä tulevat esille elämissänne joka päivä. Mutta Minä 

lepään sydämissänne ja saan teidät tuntemaan Itseni, kun te alatte harhautua.” 

”Pyydän, älkää jättäkö huomiotta omantuntonne kuiskauksia, kun asetutte työskentelemään 

jotakin, mikä saa teidät pois Minun luotani. Pyydän, älkää jättäkö huomiotta omaatuntoanne, kun 

näette köyhän tai tunnette kehotuksen tukea palvelutointa. Minä kutsun teitä kaikkia sekä ajan 

että voimavarojen tilivelvollisuuteen. Ei karskilla tavalla. Vaan kehottaen teitä. Aika on vähissä. 

Teillä on hyvin vähän aikaa jäljellä tehdä kaikki, mitä voitte Jumalan Valtakunnan puolesta.”  

”Tämä on mahdollisuuden hyvin suurta aikaa teille kaikille. Ja tämä Kanava, kuten myös muut, 

jotka ovat olleet uskollisia Minulle, ovat tulossa kukoistuksen ja laajenemisen aikaan, tavoilla, joita 

he eivät koskaan odottaneet.”    

”Siispä, se mitä Minä sanon, on että Minä olen antanut teille voimavaroja ja aikaa; käyttäkää ne 

Minun Valtakuntaani varten, ei itsekkäästi. Keskittykää sisäiseen ihmiseen ja Minun agendaani 

pelastaa sieluja ja edetä vastuiden kanssa, joita Minä olen asettanut sydämiinne.”  

”Tämä on kylvämisen aikaa, kuin ette koskaan aikaisemmin ole kylväneet. Tämä on aika, joka tulee 

johtamaan suureen sadonkorjuuseen, kuin ette koskaan aikaisemmin ole kokeneet. Älkää tuhlatko 

tätä aikaa henkilökohtaisiin kiinnostuksen kohteisiin, vaan kylväkää Minun Valtakuntaani ja Minun 

agendaani ja te tulette korjaamaan palkkiot asiaankuuluvana ajanjaksona.”  

”Kun elätte elämäänne, päivästä päivään, teidän vihkipukuanne koristetaan kallisarvoisilla kivillä ja 

helmillä, koska te tuotte hedelmää Valtakuntaan. Teidän kauneutenne kasvaa tullakseen henkeä 

salpaavaksi, koska te olette kieltäneet itseltänne ne, mistä maailma pitää ja sen sijaan antaneet 

köyhille, investoineet omaan palvelutoimeen ja toisten palvelutoimiin. Jos te ette anna 

periksitässä, kauneutenne tulee olemaan tyrmäävää taivaallisen hovin edessä ja teidän läheinen 



aikanne Minun kanssani nousee uuteen kokoonsa, kun te annatte itsenne Minulle ja Minun 

työlleni.” 

”Teidän rukouksenne maanne puolesta ovat myös koristaneet vihkipukujanne ja ovat aukomassa 

ovia mahdollisuuden uuteen päivään. Taistelu todella raivoaa, mutta Minun lumoava Morsiameni 

etenee Minun Henkeni johdattamana, valloittaen ja pitäen vaikeasti voitettua jalansijaa, mikä saa 

aikaan tämän kansakunnan uudelleen syntymisen, ennen kuin Koettelemusten Aika alkaa.”  

”Siksi Minä puhun uskollisuudesta teille, Rakkaat. Uskollisuudesta. Uskollisuudesta ja jälleen 

uskollisuudesta. Älkää tulko houkutelluiksi tämän Maapallon rikkauksilla ja palkkioilla, sillä ne ovat 

sukkelasti ohimeneviä. Pikemminkin taivuttakaa tahtonne, että palvelette minua ja vain Minua. 

Älkää poissulkeko vaimoanne ja lapsianne ja perhettänne, koska Minä olen antanut teille 

perheenne palveltavaksi. Mutta ei kevytmielisyyksiä, pikemminkin elämän pyhyydessä ja 

omistautumisessa Minulle. Ja jos puolisonne ei ole uskova, älkää pelätkö. Rakkautenne, 

omistautumisenne ja uskollisuutenne Minuun, vapauttaa Minut kattamaan teidät ja ne, jotka 

jääräpäisesti kieltävät Minut.”  

”Vuorovesi tulee kääntymään. Tulee aika, kun kuka tahansa, joka kantaa kristityn nimeä, tullaan 

vetämään sivuun selittämään uskoa enemmän ja enemmän – ja korjaamaan piloilla olevia 

kotipaikkoja, rakentamaan siltoja uudelleen ja päällystämään tietä Minun tulemiselleni. Mutta 

mitään tästä ei tapahdu, jos te olette itsekkäästi kääntäneet aikanne ja voimavaranne maailman 

agendoihin. Tämä vaatii ehdotonta omistautumista Minulle.”  

”Te olette lumoavan kauniita Minulle! Minä en voi irrottaa silmiäni teistä edes sekunniksikaan.” 

”Edetkää ja vakiinnuttakaa heikot ja loukkaantuneet uskossa, antakaa aikaanne ja voimavarojanne 

rakentamaan Herran tietä. ”Katso, Minä tulen pian ja Minun palkkani on Minun kanssani, 

antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.” Ilmestyskirja (Johanneksen Ilmestys) 22:12. 


