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SÄILYTTÄKÄÄ PUHTAUTENNE & VALONNE, MINUN MORSIAMENI… JÄTTÄKÄÄ PYSYVÄ VAIKUTELMA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Jouukuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Kun Minä kerron näitä asioita ajoituksesta ja valmiina olemisesta, se hämmentää 
vihollista aivan yhtä paljon, kuin se hämmentää teitä. Mutta luottakaa Minuun, niin että Minä en 
huolehdi hämmennyksestänne. Jokainen näistä Taivaaseennosto varoituksista palvelee monia 
päämääriä. Kyllä, Minä leikittelen vihollisen kanssa. Kyllä, Minä rakennan hyvettä, luottamusta, uskoa 
ja toivoa Minun odottaviin Morsiamiini ja kyllä, Minä pyydän teitä olemaan valppaita itsenne kanssa 
ja pitämään silmänne horisontissa. Joka kerta, kun Minä otan tämän esille suurella vakavuudella, se ei 
ole vain noista syistä, se myös kantaa totuuden painoa mukanaan. Ellei olisi ollut Australian 
väliintuloa, se olisi tapahtunut aikaisemmin.”  

”Mutta nyt tietyt asiat ovat ohittamassa pistettä, josta ei ole takaisinpaluuta ja siksi Minä haluan 
teidän pysyvän valmistautuneina ja hälytysvalmiudessa. Kuitenkin Minä olen kertonut teille, että teillä 
on vielä vähän aikaa. Hoitakaa asiat, jotka ovat roikkumassa. Älkää jättäkö tätä Maapalloa 
katumuksella… ”Minun olisi pitänyt tehdä tämä, minun olisi pitänyt tehdä tuo.” Lopetelkaa ne kaikki. 
Teillä ei tule olemaan vain syvempi rauha, vaan ne, jotka saavat pakettinne, tulevat olemaan 
hämmästyneitä, että te tiesitte etukäteen ja valmistelitte niin paljon heitä varten. ” Älkää kuitenkaan 
stressatko siitä, mitä te ette voi saattaa loppuun. Tehkää mitä voitte ja levätkää Minun läsnäolossani 
ja Minä tulen korvaamaan jäännöksen armossa.”   

”Yksi kaikkein vakavimmista valmisteluista, joita te voitte tehdä, minkä jokainen teistä voi tehdä, on 
valmistella sydämenne Taivasta varten. Taivaassa ei ole herjaamista, selkäänpuukotusta, 
mustasukkaisuutta, pelkoa, juoruilua, toivottomuutta, eikä masentuneisuutta. Taivaassa on 
ylivertaista autuutta. Ja kun te valitsette asua Minun kanssani, te tulette saamaan maistiaiset siitä 
autuudesta. Joka päivä teillä tulee olemaan kiusaus juoruta, kertoa tarinoita, himoita ja tehdä kaikkea 
muuta syntiä, jotka ovat olleet koko elämänne vitsauksena.”  

”Nämä ovat harjoituksia hyveeseen ja merkki maailmalle myöskin, että tämä ei ole kotimaanne. Te 
olette peräisin eri paikasta ja erilaisesta kulttuurista, Jumalan kulttuurista. Henkienne suloisuus on 
kaikkein vakuuttavin merkki siitä, että Minä olen todellinen. Jos te säilytätte tämän suloutenne 
kaikkien elämänne huolien ja ristiriitojen läpi, se tulee olemaan huomattava todistus Jumalastanne, 
että Hän on todellinen ja että Hän on Rakkaus.”  

”Siksi Minä en halua teidän joutuvan tekemisiin pimeän puolen kanssa, mikä on innostamassa 
maailmassa. Jokainen puhuu siitä, mutta kuka nousee sen yläpuolelle yliluonnollisella voimalla? 
Minun Morsiameni. Hän ei likoa Maapallon kuonassa, näissä juonitteluissa, kansanmurhissa ja 
salaliitoissa. Ei, hän lepää Minussa ja tuo valoa, ei pimeyttä, maailmaan. He, jotka ovat viettäneet 
elämänsä tutkien kaikkia näitä Saatanan suunnittelemia asioita tuhota ihmiskunta ja Maapallo, ovat 
syvästi katkeroituneita, vihaisia, masentuneita ja toivottomia.”  

”Katsokaahan, tämän kaltainen tieto vain tekee sen todellisemmaksi ja vastustamattomaksi ihmiselle. 
Eikä se ole minkäänlainen kristillinen todistus. Jos sanoo, että tällaiset asiat ovat todellisia ja 
tunnustaa ne, on vain totuuden puhumista, mutta jos ui siinä pahan likakaivossa, se jättää haitallisen 
tuoksun, joka hämärtää Minun teissä asuvaa Läsnäoloani. Te olette Minun Valon Kantajiani, kuinka se 
valo voi loistaa, jos se on upotettu maailman pahojen tekemisiin? Te kannatte Minun läsnäoloni 
tuoksua sydämissänne. Älkää salliko tulla hämärretyiksi maailman pahoilla asioilla.”  



”Siispä näettehän, Minulla on hyvin, hyvin hyvät syyt rajoittaa teiltä näitä asioita. Pahalla on aina 
tietty magneettinen vetovoima, joka saa aikaan sen, että ihmiset ovat uteliaita ja uteliaampia. 
Haluavat tietää enemmän, loistaa keskusteluissa uudesta ja yhä syvenevästä vääryyden salaisuudesta. 
Mutta, Minun Morsiameni, teidän täytyy kunnostautua armeliaisuudessa, nöyryydessä ja toimissa, 
jotka todistavat, että te kuulutte Maailman Valolle. Kun te astutte eteenpäin puhtaudessa ja 
omistautumisessa Minulle, te kannatte tätä valoa, joka joillekin on selittämätöntä, mutta todellista 
joka tapauksessa. Te olette Minun Rakkauteni elävä salaisuus ihmiskunnalle… kyllä, teissä toivon valo 
saavuttaa ne, jotka vaeltavat ympäriinsä eksyneinä pimeyteen.”   

”Siispä, kantakaa Valoa eteenpäin. Kantakaa tuoksua eteenpäin. Ja jättäkää pysyvä vaikutelma 
Jumalanne suloudesta, jonka kaikki tulevat muistamaan.” 


