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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Huhtikuuta, 2016.
Jeesus aloitti… ”Sydämesi on Minun tyynyni. Löydän lohtua täällä. Löydän välittämistä ja keskittymistä
siihen, mikä on todella tärkeää Minulle, ei lihalle, millä ei ole mitään merkitystä, paitsi, että se
ylläpitää sielun temppeliä. Oi Clare, Minä kaipaan pidellä kaikkia Minun astioitani jaloa käyttöä varten,
lähellä Minun sydäntäni. Minä kaipaan kuulla heidän sydäntensä puhtaita lyöntejään. Minä kaipaan,
että he irrottautuvat maailman materiaalisista asioista. Ja Minä olen niin iloinen, että sinä olet
menossa siihen suuntaan. Ole vain valpas, sinulla on monia vihamiehiä. Mutta kuten voit nähdä, Minä
en ole sallinut heidän tehdä suunnatonta vahinkoa. Hieman täällä, hieman siellä. Vain pitääkseni sinut
varpaillasi.”
”Minä haluan Minun Morsianteni tietävän, että kun he kamppailet lihansa kanssa, tulevien
tapahtumien kohtaamisessa, Minä olen niin mielistynyt heidän päätökseensä pysyä uskollisina ja
sitoutuneina Minun Tahtooni heidän elämilleen tai jopa heidän kuolemilleen. Sillä kuolemalla ei enää
ole piikkiään, ei Minun pyhilleni, jotka ovat antaneet Minulle kaikkensa, kuten Minä annoin heille
Minun kaikkeni.”
”Älkää hämmästykö tulisia koettelemuksia, joita käytte läpi nyt, Rakkaat Morsiamet. Minä olen
poistamassa yhä korruption kerroksia sieluistanne ja puvuistanne. Älkää lannistuko syntienne vuoksi.
Minä tiesin heikkoutenne, ennen kuin te lankesitte. Enkö Minä sallinut teidän langeta, paljastaakseni
teille kuinka heikkoja te todella olette?”
”Kauneutenne ei ole siinä, mitä te olette saaneet aikaan tai tehneet itsellenne, nämä asiat ovat
Taivaassa vain tahrattuja vaatteita Maapallolta, eivätkä ne tule seuraamaan teitä, todistamaan teidän
pyhyydestänne. Jos te karistatte ne Maapallolla ja laitatte syrjään naamionne, Minä tulen
paljastamaan teidän todellisen kauneutenne. Teidän ulkoinen ulkomuotonne on vain turmeltunut
kuori, joka tulee kuihtumaan ja kuolemaan. Rakastavan, Minua varten elämään omistautuneen sielun
sisäinen kauneus on se, mikä loistaa, eikä hän itse. Jos teillä ei ole sitä, teillä ei ole mitään.”
”Nämä ovat asioita, joita vain Minä voin saada teissä aikaan, tiedän yhteistyöllänne ja
halukkuudellanne olla haavoittuvia ja nähdä itsenne sellaisina kuin olette Taivaan kansalaisten edessä,
jotka ovat katsomassa teitä kaikkia, kannustaen teitä, toivoen, että te tulette tekemään yhteistyötä
armon kera, tullaksenne suuriksi kaunokaisiksi, joiksi Minä teidät loin olemaan.”
”Nämä ajat ovat aikoja, jotka tulevat erottamaan vehnän akanoista. Vilpittömät niistä, jotka etsivät
henkilökohtaista hyötyä. Jos te olette olleet elossa Minussa ja te liitytte muihin saadaksenne itsekästä
hyötyä, sydämenne tummentuu ja lähenee kuolemaa. Kyllä, te voitte näyttää aika eläviltä
ruumiissanne ja olla kuolleita sisällä, vaarantuneita lähelle sielunne kuoleman pistettä.”
”Minun Lapseni, Minä en tuomitse teitä suorituksienne mukaan, vaan motiivienne mukaan, sydämen
puhtauden mukaan, rakkauden, jota laitatte jokaiseen toimeenne. Se tullaan punnitsemaan vaa’alla,
kun saavutte tänne.”
”Jotkut teistä tätä kuuntelevista tulevat Tuomion Istuimen eteen, missä kaikki työnne, hyvät ja pahat,
tullaan paljastamaan ja kohtalonne ikuisuudeksi tullaan määrittämään. Teille Minä sanon, te
kohtaatte vaihtoehtoja aivan tällä hetkellä, jotka tulevat määrittämään lopun matkastanne, elämän
polkunne – tuletteko elämään hyveen elämää vai synnin elämää, tuletteko te palvelemaan Minua vai
palvelemaan Paholaista, tuletteko kuolemaan hyveessä vai synnissä.”

”Minä olen tulossa takaisin. Nyt ei ole aika leikkiä tulella. Nyt ei ole aika tehdä kompromisseja.
Pikemminkin nyt on aika sanoutua irti synneistänne ja katua syntejänne ja kompromisseistanne. Nyt
on aika omaksua veljellinen rakkaus, ojentaa auttava kätenne, elää muiden hyväksi, ei omaksi
eduksenne. Tämä on kriittinen ajanjakso. Monet teistä, jotka kuuntelevat, tulevat kohtaamaan
fyysisen kuoleman tänä vuonna. Jos te ette ole oikein suhteessa Minuun, tulkaa, tulkaa Minun
rakastaville käsivarsilleni ja vaikka syntinne olisivat tulipunaisia, Minä tulen pesemään ne
lumivalkeiksi.”
”Teille ei ole taattu elämää huomenna. Kuitenkin Taivas ja Helvetti ovat suoraan edessänne. Valitkaa
tänä päivänä ketä te tulette palvelemaan ja jos se olen Minä, teidän tarvitsee vain pyytää voimaa
murtautua synnillisestä menneisyydestänne ja Minä tulen kietomaan teidät Minun käsivarsilleni,
suurella myötätunnolla ja anteeksiannolla. Kuitenkin, jos te valitsette jatkaa synnillisissä tavoissanne,
Minä olen varoittanut teitä, kuolema on ovella, eikä huomistanne ole taattu. Älkää myykö sielujanne
pikkujutuista.”
”Katukaa, murtautukaa pois synnistä, tulkaa Minun luokseni. Minä tulen ennallistamaan teidät ja
synnyttämään teidät uudelleen ikuiseen elämään, täysin varusteltuina elämään pyhää elämää,
läpikotaisin. Minä olen tässä teitä varten. Tulkaa.”

