
198. Jeesus sanoo… Älkää verratko Keskenänne…  
Minun Armoni toteuttavat kaikki Asiat  

MINUN ARMONI TOTEUTTAVAT KAIKKI ASIAT… ÄLKÄÄ VERRATKO KESKENÄNNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Marraskuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Minä haluan puhua teille Armosta ja sen kaikkeen riittävästä merkityksestä 
elämissänne. Monet, ellei kaikki teistä, Minun kallisarvoiset Morsiameni, löydätte vikaa itsestänne ja 
lankeatte ansaan verrata itseänne johonkin, jolla on ylivoimainen ominaisuus, mutta itse asiassa te 
ette tiedä mitään heidän elämistään. Tämä vertaaminen johtaa lannistumiseen siitä, minkälaiseksi 
Minä teidät loin olemaan ja jättää teidät avoimiksi kateuden synnille, kuin myös jäljittelemään heitä, 
niin että te vääristelette sitä, kuka te todella olette.”  

”Ensiksi, Minä haluan teidän tietävän, että kukaan ei ole sellainen, mitä ulospäin vaikuttaa. Ei, ei 
kukaan. Jokaisella on kätketty puolensa, puoli, jonka te olette joko kukistaneet tai se on yhä 
kätkettynä, toivoen, että jonain päivänä se kuolee. Sillä aikaa, kun te matkustatte tätä elämän tietä, 
Minä olen antanut teille armoja tätä hetkeä varten, ne ovat erilaisia, kuin olen antanut kenellekään 
muulle, koska te olette Minun oma ainutlaatuinen luomukseni.”  

”Ja ne armot, Minun Kallisarvoiseni, ovat riittäviä täyttämään hetken tarpeet. Minä olen ainoa, joka 
tietää, kuinka paljon armoa sielu käyttää ja kuinka paljon heiltä puuttuu. Minä yksin tiedän, mitä 
hyötyä he ovat tehneet lahjoilla, joita Minä olen antanut heille. Ja Minä yksin tiedän täsmälleen, miltä 
he näyttäisivät, jos kaikki Minun armoni riisuttaisiin heidän elämistään.”  

”Minun huomioni on tämä, että te ette ole mitään ilman Minun armoani, eikä kukaan ole mitään 
ilman Minun armoani. Minä olen teidän jokaisen elämässä olevan kaiken hyvän tekijä ja lähde. Ja 
ilman Minun lahjojani teille, te olisitte vähemmän kuin ei mitään maailman silmissä. Mutta aina 
kallisarvoisia Minulle. Aivan itse asiassa, Minä olen se, joka näkee teidät tilassa ilman armoa ja Minä 
määrittelen ja suon teille pelastuksen ja armon puvut, riittävät elämää varten, johon Minä olen 
kutsunut teidät.”  

”Olla mustasukkainen ja kateellinen muille, joilla näyttää olevan enemmän armoa, on loukkaus Minun 
Sydäntäni kohtaan. Minä tiedän, että se on ihmisluonteen mukaista verrata ja haluta, mutta jos te 
näkisitte kauneuden omissa sieluissanne, te ette etsisi jäljitellä muita. Useimpien ongelma on 
yksinkertaisesti löytää se, keneksi Minä teidän tein oleman ja kuinka kauniita te olette asioiden 
kulussa. Pikemminkin te työskentelisitte uskollisesti sillä, mitä Minä olen antanut ja luvannut teille, 
kunnes te alatte löytämään täyttymyksen siinä ainutlaatuisessa ja korvaamattomassa taideteoksessa, 
joka te olette.”  

”Katsokaahan, Minun Armoni on kuin kristallinkirkas valtameri ilman loppua, kuin tuhannet hehkut 
hienoimmin hiotussa timantissa, kuin omenankukkien suloisuus keväällä ja mitä monimuotoisempien 
korallien hehkuvat värit. Se on ylivoimaisen tyylikäs, kuten ihmisruumiin järjestelmät, kuin valon 
lähde, joka kukistaa pimeyden ja sen voima suurempi, kuin mannerlaattojen äkkinäinen eroaminen 
toisistaan. Minun armollani, Minun armoni kautta, te voitte loppuunsaattaa kaikki asiat, sillä ei ole 
mitään, joka voi vastustaa Minua. Kun Minä kerran asettaudun saattamaan jotakin loppuun, se on jo 
tehty.”  

”Näin varmoja te voitte olla, Minun Morsiameni. Pohtikaa näitä esimerkkejä ja ymmärtäkää, että te 
olette armon työ, jonka Minä olen jo suorittanut Taivaassa, kaunis katsella, tyrmäävä suunnittelultaan 
ja päämäärältään, erilainen kuin mikään muu.”  



”Kaikilla teillä on Minun armoni, se on teidän omaksuttavaksenne ja käytettäväksenne tai 
torjuttavaksenne ja kesannolle jätettäväksenne. Mutta se on olemassa ja se on kaikkeen riittävä teille, 
juuri nyt, tällä hetkellä, missä olette. Ei ole tarvetta katsella ympärillenne ja riutua, koska muilla on 
enemmän kuin teillä. Ei, pikemminkin löytäkää kauneus, jonka Minä loin omaan sieluunne ja 
harjoittakaa sitä.”  

”Minä lupaan teille, se tulee olemaan ainutlaatuinen ja teitä enemmän miellyttävämpi kuin ne, joita 
nyt katselette. Lopulta, te puhkeatte kyyneliin sen vuoksi, minkä Minä loin teidät olemaan. Te tulette 
olemaan ylivoimaisen onnellisia siihen, keneksi Minä teidät loin olemaan ja koskaan enää te ette 
halua olla kukaan muu. Vaikka joku tarjoaisi teille paikkaansa, teidän ymmärryksenne siitä, ketä te 
olette Minulle, estäisi teitä vaihtamasta sitä, mitä Minä olen tehnyt sielussanne siihen, mitä Minä olen 
tehnyt heidän sieluissaan.”  

”Ja niin on Taivaassa, loppumattoman riemuitsemisen valossa. Antakaa sen olla niin tällä Maapallolla. 
Sillä aikaa, kun te oleskelette Minun kanssani, Minä valaisen teidän tienne Minun riemuitsemisen 
lauluillani. Tukeutukaa Minun armooni, kun asiat vaikuttavat mahdottomilta. Minun armoni on 
riittävä teille, kun olette lopen uupuneita. Minun Armoni on riittävä teille, kun te jäätte vajaiksi.”  

”Ja kun te alatte kukoistaa Minun katseeni alla, Minun armoni, kuin tuoksu, joka tulee kaikista 
puutarhan kukista ja tuo heille iloa. Minun armoni on Minun lahjani teille, Minun rakkauteni kera, joka 
ei koskaan petä. Te olette kauniita ja Taivaassa te tulette viimein katsomaan kunniaa, jonka Minä olen 
kutonut teidän olemukseenne. Kyllä, te tulette näkemään, jopa kuten teidät on nähty.”  

Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka 
on ilmestyvä meihin. Paavalin Kirje Roomalaisille 8:18. 


