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RAKASTAKAA & TEHKÄÄ PALJON HYVÄÄ… SILLÄ TEIDÄN ANSIOLUETTELONNE MENEVÄT PIAN KIINNI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 5. Toukokuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Katsokaa ympärillenne, te Minun Morsiameni, ja nähkää, missä pitää tehdä 
oikeudenmukaisuutta. Etsikää ympäristössänne niitä, joilta puuttuu ruokaa, lääkkeitä, rahaa 
tasauslaskuihin (sähkö, vesi, kaasu), auton korjauksiin, lääkärinlaskuihin. On monia vanhuksia ja 
nuoria perheitä, joilla on tarpeita. Katsokaa ympärillenne ja auttakaa heitä. Onko teillä autoa, jota 
ette tarvitse? Antakaa se pois. Onko teillä vaatteita, huonekaluja, asioita keittiöön ja 
välttämättömyyksiä, mitä muut voisivat käyttää, joita ilman te tulisitte toimeen?”  

”Kaikkialla ympärillänne on tarvitsevia. Olkaa niin kuin Minun Isäni Taivaassa ja suihkuttakaa hyvää 
niille, jotka tarvitsevat. Teillä ei ole paljon aikaa tehdä hyvää muille, käyttäkää se kaikkein parhaiten. 
Hetki on pian tällä, jolloin te ette enää voi tehdä hyvää, teidän tilastotietonne siitä, kuinka te annoitte, 
tullaan jäädyttämään ajassa – teidän ansioluettelonne Maapallolta, suljetaan iäksi. Käyttäkää 
viimeiset hetkenne täällä Maapallolla hyvin, antakaa niille, jotka pyytävät, ennakoikaa ympärillänne 
olevien köyhien tarpeet. Pitäkää korvanne auki keskusteluissa, jotka saattavat paljastaa tarpeen, 
missä te voisitte auttaa. Etsikää tapoja auttaa. Aikanne täällä on lyhyt.”  

”Tämä on suurenmoinen tapa osoittaa rakkauttanne Minua kohtaan. Kun Minä olin nälkäinen, te 
ruokitte Minut, kun Minä olin yksinäinen, te vierailitte Minun luonani, kun Minulla ei ollut kyytiä, te 
kyyditsitte Minua, kun Minulla ei ollut lääkettä, te ostitte sitä Minulle. Näettekö? Minä olen laittanut 
juuri nämä ihmiset teidän eteenne, koetellakseni teidän armeliaisuuttanne ja rakkauttanne Minua 
kohtaan. Minä haluan nähdä, teettekö te saman, mitä Minä tekisin. Teillä on jonkun verran 
voimavaroja, kaikki mitä tarvitaan toisten ahdingon tunnistamiseen ja rakastava sydän, mikä menee 
heidän luokseen.”  

”Armeliaisuus kattaa suuren määrän syntejä. Teillä on tässä elämässä asioita, jotka Minä olen pitänyt 
syvällisesti salassa teiltä. Mutta armeliaisuutenne vuoksi, ne tullaan pyyhkimään pois ikuisiksi ajoiksi. 
Ei, tämä ei ole oikeamielisyyden töitä, tämä on Evankeliumin rakkautta – tämä on antamista ja 
puutteen kattamista. Tämä on Minun Sydämeni toiminnassa ja kuinka suuri palkkionne tulee olemaan 
sen tekemisestä, mitä Minä olisin tehnyt, jos Minä olisin ollut teidän kengissänne. Minä odotan sitä 
teiltä. Minä varustan teidät, koska Minä odotan sitä teiltä. Minä haluan nähdä, käytättekö rahaa 
nautintoihinne vai ympärillänne olevien epätoivoisiin tarpeisiin.”  

”Tämä koko elämänne on ollut koe, että nähtäisiin, kuulutteko te Minulle, että nähtäisiin, kuulutteko 
te Taivaaseen. Monet teistä ovat jääneet kauaksi siitä, mitä teiltä odotettiin – kuitenkin te olette 
tunnistaneet epäonnistumisenne ja ryhtyneet hyvittämään sitä heille. Te olette katuneet, kääntyneet 
ja olette nyt tekemässä sitä, mitä teiltä haluttiin alusta alkaen. Teidän epäonnistumisianne ei enää 
tulla muistamaan.”  

”Jotkut teistä ovat tehneet, mitä ovat voineet sillä olemattomalla, mitä teillä oli. Teille tulee lesken 
rovon palkkio. Toiset ovat antaneet vain äärimmäisestä runsaudesta – ansioluettelot Taivaassa ovat 
teille aika lyhyet ja puutteelliset. Joillekin se ei ollut raha, niinkään paljon kuin aika ja toisten puolesta 
asioiminen – tällä myös on palkkionsa.”  

”Mutta se, mitä Minä nyt sanon teille, on että Minä tarjoan mahdollisuuksia teille nyt korvata 
itsekkyyttänne ja välinpitämättömyyttänne. Käyttäkää hyväksi tämä aika, se on Minun Armoni 
varustaminen Minun Morsiamiani varten.”  



”Kuunnelkaa huolellisesti, Minun Morsiameni. Minä en tuomitse teitä siitä, mitä teillä ei ole, vaan sen 
mukaan, mitä teillä on ja kuinka te jaatte sitä. Jotakin niin yksinkertaista, kuin jakaa tekemänne kakku 
nälkäisen poloisen kanssa, sillä on suuri ansio Minun näkökentässäni. Vieraan kyyditseminen 
hakemaan bensaa tankkiinsa, suuri ansio. Antaa toisten käyttää puhelintaan, suuri ansio. Ostosten 
kantaminen auttaaksenne äitiä, jolla on lapsilauma, suuri ansio. Nämä ovat pieniä asioita, joilla on 
SUURI MERKITYS Minulle. Nämä asiat tuovat esille tiettyä sydämen hellyyttä, toisten tarpeiden 
huomioimisessa. Minä tulen palkitsemaan suuresti teidät näistä pienistä rakkauden toimista.”  

”Älkää uupuko loppuun hyvää tehdessänne, jopa selittäen tietämättömälle, että ”aika on vähissä ja 
pian on kauheat ajat ja tuomio maatanne kohtaan hänen syntiensä vuoksi… tunnetteko te Jeesusta?” 
Tämä myös on hyvin tärkeää. Ottivatpa he sen vastaan tai eivät, ei ole tärkeä asia, sen jakaminen on 
tärkeää.”  

”Toisten ahdinnon ottaminen mukaan rukoukseenne, kun teillä ei ole muita keinoja lievittää heidän 
kärsimystään, sillä on myös suuri ansio. Nämä ovat asioita, joilla on merkitystä, pieniä asioita, 
rakkaudesta tehtyjä, ei pelosta. Asioita, joita teitte, koska tunnistitte heidän tilanteensa – kyllä, tämä 
on niin tärkeää.”   

”Siispä, Minä päästän teidät vapaaksi maailmaan juuri nyt, tämän siunauksen kera: kulkekaa tietänne 
silmät avoimina toisten toiveille ja unelmille, he kamppailevat päästäkseen pisteestä A pisteeseen B. 
Minä aukaisen teidän korvanne ympärillänne olevien avuttomien äänettömille pyynnöille ja Minä 
välitän teille tänä iltana armon vastata iloisesti, ilman halua tulla palkituksi. Menkää eteenpäin nyt, 
rakastamaan naapurianne, kuten rakastatte itseänne.” 


