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VAROKAA YLPEYTTÄ & TUOMITSEMISTA… OLKAA ILOISIA ANTAJIA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Joulukuuta, 2015.   

( Clare ) ”Tässä minä olen Herra, intohimojeni kolhimana ja rikkirepimänä. Onko minusta mitään 
hyötyä, todella, kenellekään teistä?”  

Jeesus aloitti… ”Mikä typerä kysymys, onko mitään, mikä on liian vaikeaa Minulle?”  

”Tehkäämme tämä askel askeleelta. Sinä hylkäät itsesi pienissä asioissa päivittäin, etkä tule 
pyydystetyksi tuomitsemisen silmukkaan. Anna Minulle se, mitä luulet, että voit, kiitä Minua siitä ja 
joka päivä tulee helpommaksi. Uhraukset on monta kertaa rakentuneet hitaasti, askel askeleelta, 
kuten portaat – ei kaikkea kerralla. Armoa rakentuu armon päälle. Kun lipsut ja annat periksi 
heikkouksillesi, vain kadu, nouse ylös takaisin ja jatka, rukoillen, että ensi kerralla tulet kukistamaan 
itsesi, koska sydämesi on enemmän naulittu Minun tahtooni, kuin mihinkään muuhun.”  

”Ja Minä tulen sen tekemään sen arvoiseksi, Minä tulen antamaan sinulle tulvimalla Rakkautta ja 
huolenpitoa. Älä tee mistään pakkomiellettä. Se vain lukitsee mielesi taisteluun, mitä me emme halua. 
Totuus on, että mitä enemmän sinä rakastat Minua, sitä enemmän sinä tulet hylkäämään maailman. 
Se on niin yksinkertaista ja Minä olen tässä auttamassa sinua.”  

”Minun Morsiameni, teidän ei tule juuttua ja sotkeutua kamppailuun. Antakaa iloisella sydämellä… 
sillä on kirjoitettu, että Herra rakastaa iloista antajaa. Näkökohta on tämä… kuka ikinä kylvääkään 
säästeliäästi, tulee myös korjaamaan satoa säästeliäästi ja kuka ikinä kylvää runsaasti, tulee myös 
korjaamaan satoa runsaasti. Jokaisen täytyy antaa niin kuin hän on päättänyt sydämessään, ei 
vastentahtoisesti tai pakon edessä, sillä Jumala rakastaa iloista antajaa. Paavalin Toinen Kirje 
Korinttolaisille 9:6-7.  

”Tämä Minun Henkeni liike antaa teille vapauden saapua Minun luokseni syvemmin, että teidän ei 
tarvitse kamppailla päivin öin siitä tai tästä. Jos juututte sellaisiin hyödyttömiin kamppailuihin, te ette 
voi mitenkään mahdollisesti olla tehokkaita Minun varten. Siispä, älkää salliko sitä. Liikkukaa sen 
hetken armon kanssa.”  

”Minä en halua, että Uskonnollinen henki saapuu tänne. Jos te pystytte uhraamaan enemmän 
maailmaa Minun vuokseni, älkää tulko ylpeiksi tai turhamaisiksi, teillä vain on enemmän armoa. Jos te 
epäonnistutte, älkää tulko masentuneeksi, te yksinkertaisesti ylititte itsenne. Menkää takaisin siihen, 
mikä on mukavaa ja aloittakaa siinä uudelleen. Vie jonkun aikaa tottua kieltämään lihanne, se on 
jatkuvaa työtä. Taivaassa, teillä ei tule olemaan lihaa estämässä tai harhauttamassa ajatuksianne, 
kaikki on henkenne kontrolloimaa. Eikö se ole jotakin odottamisen arvoista?”  

( Clare ) Se todella on Herra!  

( Jeesus ) ”No niin, toistaiseksi, tiedä, että Minä olen kiitollinen ja arvostava jokaisesta pienestä 
asiasta, jonka sinä uhraat Minulle rakkaudesta. Oi, Minä olen NIIN kiitollinen.”    

”Joillekin paasto ja itsekontrolli tulee epäjumalaksi tai keinoiksi näyttää jokaiselle, kuinka pyhiä he 
ovat. Niin tekemällä he peruuttavat kaiken hyvän, mitä oli tehty ja lankeavat vielä pahempaan syntiin, 
Ylpeyteen. Minä tiedän, että sinä kamppailit sen kanssa, se on voimakas harhakuva… mutta enkö 
Minä ollut uskollinen päästämään sinut pahasta, Clare ja näyttämään sinulle sinun todellisen tilasi 
Minun edessäni?”  



( Clare ) Oi, Herra, Sinä olit niin ystävällinen, todella Sinä päästit minut vakavasta synnistä sillä 
alueella. Minä tiedän, että olen vielä Sinun hellän kätesi muotoiltavana ja pyhitettävänä, mutta Sinä 
kuitenkin paljastit minun syntini sillä alueella. Minä pidän paljon parempana tätä alhaista paikkaa, 
minne Sinä olet asettanut minut! Se tuntuu niin turvalliselta ja varmalta ja olen vapaa nauttimaan 
muiden pyhyydestä, tulematta mustasukkaiseksi. En tunne itseäni uhatuksi… vaan tunnen itseni 
etuoikeutetuksi. Sinä olet sijoittanut tänne niin monta poikkeuksellista sielua tähän palvelutoimeen, 
se on ehdoton ihme minulle. Ja minä tiedän, että he ovat täällä Sinun ansiostasi! Oi, kuinka turvallinen 
ja yksinkertainen tämä alhainen paikka on minulle.  

Joskus voin tuntea, kun ylpeys alkaa manifestoitumaan minussa ja polveni tulevat heikoiksi ja minä 
anon Sinua puhdistamaan minut. Mutta, pyydän, älä anna sen tehdä liian kipeää, ennen kuin se 
menee yhtään pidemmälle.  

( Jeesus ) ”Ja Minä olen aina vartioimassa sinua ja kaikkia Minun Morsiamiani, jotka ovat halukkaita, 
aina. Siksi te tunnette tuomitsemisen niin sukkelaan, Minä en anna sen paeta huomaamattanne. 
Sekunnissa te voitte langeta armosta ehdottomiin kuoppiin. Mutta, jos te olette valppaita ja 
kieltäydytte nostamasta päätänne tuomitaksenne muita… te tulette olemaan turvassa.”  

”Minä haluan rohkaista teitä, Minun Sydän Asukkaani, kulkemaan hitaasti ja olemaan hyvin tietoisia 
keinulaudasta. Toisessa päässä istuu Ylpeys ja toisessa Tuomitseminen. Älkää antako kummankaan 
saada teistä otetta, antakaa iloisesti, mitä voitte. Myöhemmin, suuremmalla armolla, te voitte antaa 
iloisesti, mitä te aikaisemmin olitte haluttomia luovuttamaan. Ei ole mitään tuomitsemista heitä 
kohtaan, jotka ovat Minussa.”  

( Clare ) Vielä viimeinen huomio, Herra. Jokainen on nyt ihmettelemässä sitä, mitä Sinä sanoit, että me 
olemme lähestymässä kohtaa, josta ei voi palata taaksepäin. (Muistakaa, että tämä viesti on 
Joulukuun 3. 2015)  

( Jeesus ) ”Kyllä, merkit ovat olemassa. Kyllä, se, mitä Minä sanoin, on totta… Asiat ovat kiihtymässä ja 
Minä sallin sen. Minä olen kertonut teille aiemmin, että tulisi olemaan aika, jolloin Minä en enää 
pystyisi estämään tuomiota. Clare, me lähestymme sitä aikaa.”  

( Clare ) Jeesus, minusta vaikuttaa käsittämättömältä, että elämä sellaisena kuin me sen tunnemme, 
tulee loppumaan. Anna minulle anteeksi, mutta minä todella syvästi tunnen, että jos meillä olisi 
hieman enemmän aikaa… kuten viisi vuotta. Sinä kerroit meille, että kuukausia, mutta jokin syvällä 
sisälläni kertoi minulle, että vuosia.  

( Jeesus ) ”Meillä ei vieläkään ole päivämäärää, mutta kuten voit nähdä, asiat alkavat päättymään. 
Julmuudet, joita Minä olen nähnyt joka päivä, ovat käsityskykysi yläpuolella, mutta tiedä tämä – Minä 
olen armollinen ja monet eivät koskaan koe kidutusta; pikemminkin Minä poistan heidät heidän 
ruumiistaan. He näkevät yläpuolelta tai he näkevät Minut ja Minä säästän heidät. Jäljellejääneet ovat 
niitä, jotka ovat arpisia ja lannistuneita elämään.”  

”Teidän presidenttinne (2015: Obama) on nokkela mies, aikamoinen pettäjä. Nyt maanne on 
asemoitunut sallimaan syyrialaisten tulla maahan, epäinhimillisen kohtelun vuoksi, jota ovat saaneet. 
Ymmärtäkää kuitenkin, että se on vain Troijan hevonen, että lisää terroristi-soluja tulisi tähän 
maahan. Hyvin pian heidät tullaan kutsumaan toimintaan. Tämä myös on eteenpäin menoa, 
väistämättömässä tuomiossa tälle kansakunnalle.”  

”Minun Morsiameni, Minä olen tulossa hyvin pian. Älkää tulko petetyiksi tai tuuditetuiksi väärään 
rauhaan, armon aika on tulossa päätökseen. Rukoilkaa, rukoilkaa hyvin paljon ja hyvin kovasti 
kansakuntanne ja maailman puolesta. Minä olen niin otettu tällä kanavalla olevien huolenpidosta ja 



kyynelistä, he ovat rukoilleet ISIKSEN uhrien puolesta. Minä olen niin otettu ja liikuttunut kyyneliin 
asti. Minä lupaan teille, teidän rukouksenne ovat päästäneet pahasta monia; ne ovat saavuttaneet 
Minun Isäni Valtaistuimen ja Hän on lähettänyt enkeleitä suojelemaan monia, jotka ovat viattomia. 
Kaikki ylistys ja kunnia ovat Sinun,  Kaikkivaltias Isä.” 


