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VALMISTAUTUKAA MATKALLENNE! OLKAA REHELLISIÄ & PYSYKÄÄ KATUVINA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Huhtikuuta, 2016.  

Clare aloitti… Jeesus on valmistelemassa meitä, Sydänasukkaat. Hän on matkalla ja haluaa Hänen 
Morsiamensa olevan valmiina.  

Kuluneena viikkona Hän on ollut jotensakin piilossa minulta, suihkuttaakseen lohdutuksia sieluille, 
jotka eivät koskaan ole tunteneet Häntä. Tänään Hän antoi minulle armon liikkua yli pelkojeni, että 
Hän ei olisi kanssani, koska en voinut nähdä Häntä ja olin rauhassa asian kanssa. Siispä, kun tuli aika 
kuunnella Häntä, Hän sanoi välittömästi…  

( Jeesus ) ”Olen tässä.”  

( Clare ) Herra, en edes todella yritä olla Sinun kanssasi, pikemminkin sydämeni on asettunut 
ylistämään Sinua, jopa ilman vastausta. Ja se todella näyttää ottaneen terän pois Sinun 
kaipaamisestasi.  

( Jeesus ) ”Kyllä, sinä tiedät, että Minä olen tässä ja sinä löydät ilosi vain Minun ylistämisestäni, ilman 
että saat mitään vastineeksi ja se toimii. Itse asiassa, se toimii oikein hyvin. Vaikka Minä en tule 
jättämään sinua tähän tilaan hyvin pitkäksi aikaa, sillä nyt se on kallisarvoinen rakkauden lahja sinulta, 
Minun Morsiameni.”  

( Clare ) Ja minä olen onnellinen ja rauhassa asian kanssa. Minä tiedän uskon kautta, että Sinä olet 
tässä ja se on tarpeeksi. Kiitos Sinulle, Jeesus, tästä armosta.  

( Jeesus ) ”Ole hyvä, Minun rakkaani.”  

( Clare ) Siispä, mitä Sinulla on mielessäsi Sinun Ihmisiäsi varten?  

( Jeesus ) ”Valmistautuminen. Valmistautuminen tapaamaan Minut Heidän sydäntensä 
valmisteleminen Minun peilini edessä ja anteeksiannon pyytäminen siitä, minkä he näkevät, että se ei 
ole oikein.”  

”Kakki nämä vuodet Minun Ihmiseni ovat menneet kahta tietä: olleet jatkuvasti syyllisiä tai jatkuvasti 
OK – kuten ”ei mitään väärää täällä.” Mutta nyt Minä pyydän katsomaan syvemmälle. 
Puolueettomampaa katsomista, ei minkään kiillottamista. Henkilökohtaisen pyhyyden vaatimukset 
ovat käsittämättömiä teille, Minun lapseni. Minun armoni vuoksi, paljon on jätetty huomioimatta. 
Mutta pikemminkin kuin järkyttyisitte, kuten nuori poika Nathan järkyttyi, kun hän seisoi yleisönsä 
edessä ja hänen syntinsä paljastettiin. Minä haluan teidän käyttävän aikaa Minun Pyhän Henkeni 
kanssa ja pyytävän Häntä paljastamaan pimeyden, mikä vielä on sisällänne.”   

”Kun te löydätte sen, Minä en halua, että te menette yli syvään päähän. Minä jo tiesin, että se on 
siellä. Kaikki, mitä Minä teidän haluan tekevän, on tunnustaa se, pyytää anteeksiantoa ja tehdä päätös 
sydämessänne, välttää niitä syntejä ja rukoilla armoa olla toistamatta niitä. Katsokaahan, vaikka te 
lankeatte, ettekä ole täydellisiä, koska te tunnustitte sen ja työstätte asiaa, Minä tulen antamaan 
anteeksi teille ja jatkamaan armojen vuodattamista teille, mitä te tarvitsette viimein päästäksenne yli 
vioistanne. Teidän ei tarvitse olla täydellisiä, mutta teidän pitää olla täydellisen katuvia.”  

”Tämän harjoituksen sydän on valmistautuminen ja valmius kohdata minut. Niin paljon tullaan 
antamaan anteeksi ja poistamaan matkalla ylös Taivaaseen, mutta Minä välttämättä haluan teidän 



antavan anteeksi kaikille, jotka koskaan ovat loukanneet teitä. Minä en halua tämän kokemuksen 
turmeltuvan anteeksiantamattomuuden vuoksi.”  

”Se, mikä saattaa auttaa teitä sillä alueella, on että kuka tahansa oli haaste tai joka haavoitti teitä, 
hänellä oli Minun lupani. Minä en ole pahuuden alkuunpanija, mutta Minä sallin sen haasteena 
rakastaa muita ja kuolla itselleen. Siispä, pohjimmiltaan te voitte syyttää vain Minua sen sallimisesta. 
Siksi olkaa varmoja, että annatte anteeksi henkilölle, että annatte anteeksi itsellenne ja että annatte 
anteeksi Minulle. Kattakaa kaikki kolme pesää. Pyytäkää Minua poistamaan katkeruuden juuri, jonka 
sallitte kasvaa sydämeenne ja tahrata sen. Mitä varmimmin katkeruuden juuri on teissä kaikissa. On 
teidän tehtävänne, Minun Pyhän Henkeni avulla, tunnistaa se, sanoutua siitä irti ja rukoilla, että Minä 
tulen poistamaan sen.”  

”Tämän harjoituksen ei pitäisi viedä teiltä kauaa ja se ei tulee estämään menoanne ikuisuuteen. On 
monia teitä, joita anteeksiantamattomuus voisi pidättää. Jos teillä on katkeruutta sydämessänne, se 
on rumin tahra ja tulee näkymään aivan hääpukunne edessä. Siispä olkaa varmoja poistamaan se 
itsestänne. Riisukaa se aseista. Sillä Minä tarkoitan, että kieltäytykää sallimasta sen vetää teitä 
raivoon. Sanoutukaa irti tästä vihasta ja anteeksiantamattomuudesta Minun Nimessäni ja kieltäytykää 
yhdistymästä siihen. Jos te olette uskollisia tekemään rehellisen ponnistuksen, Minä tulen varmasti 
olemaan uskollinen ja täysin poistamaan sen.”  

”Itsekkyys on toinen vika, jota teidän tulisi katua. Etsikää niitä kertoja, jolloin te olisitte voineet tehdä 
toisen puolesta, mutta ette vaivautuneet. Joko koska ette halunneet tai ette tunteneet kykenevänne. 
Tiedättekö, että monta kertaa Minä parannan vaivan, koska te menitte antamaan itsestänne, jopa kun 
olitte sairaita? Tässä on asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita.”  

”Saatana tietää edeltä käsin, joskus, että testi on tulossa, tai että te tulette kohtaamaan jonkun 
todella tarpeessa olevan. Siispä hän lähettää demoneita ärsyttämään kaikkia herkkiä kohtianne, 
saamaan teidät pois tolaltanne, niin että te ohitatte hyvän työn, joka teidän olisi pitänyt tehdä. Tämä 
on oi, niin yleistä. Kun te näette paljon asioita ärsyttävän herkkiä kohtianne, olkaa varuillanne, että 
miksi kaikki nämä ajatusten harhauttajat ärsyttävät. Onko joku tulossa luoksenne saadakseen apua, 
vai onko suunniteltu tapaaminen, onko jonkin tyyppinen tapahtuma olemassa?”  

”Ymmärtäkää, että demoneilla myös on rajoitettu energia, siispä ne valitsevat mahdollisuutensa 
huolestuttaa teitä sen tärkeyden mukaan, mikä on tulossa elämäänne. Jo se on hyvin tärkeää ja ne 
tietävät siitä etukäteen (jonka he usein tekevät, koska ne hälyttävät toinen toisiansa, että tällaista ja 
tällaista on tulossa tapahtumaan tai että se ja se on matkalla) ne nopeasti laskevat yhteen 2 ynnä 2, 
nähden, että on hyveen tilaisuus ja toisen tarpeessa olevan sielun auttaminen. He yrittävät 
harhauttaa ajatuksenne tai saada teidät peruuttamaan tapaaminen. Tai ne väsyttävät teidät niin, ettei 
teillä ole mitään jäljellä sitä henkilöä varten, jona Minä teidän luoksenne lähetin. Joka muuten oli 
hyvin tärkeä Minulle.”  

”Toinen asia, josta pitää olla tietoinen itsekkyydessä, on itsetärkeä asenne, ”Olen liian kiireinen, että 
käyttäisin aikaani sinun kaltaisiisi.”, ”Sinä et ole tarpeeksi tärkeä minulle, että minä lopettaisin sen, 
mitä olen tekemässä.” asenne. Tämä on kauhistus Minulle. Nyt me olemme pääsemässä YLPEYTEEN, 
mikä todella on pahan juuri. Itsekkyys johtaa Ylpeyteen ja omahyväisyyteen. Katsokaa niitä kertoja, 
kun omaatuntoanne vihlaisi ja te sivuutitte sen. Nuo ovat oikein hyviä kätketyn synnin ilmaisijoita.”  

”Minun Kaunis Morsiameni, Minä en sano näitä asioita saadakseni teidät tuntemaan pahoin. Minä 
sanon ne, että voisitte seisoa puhtaina Minun edessäni. Synti on likaista. Tunnustamaton synti on yhä 
edelleen likaista. Mutta tunnustettu ja anteeksi annettu synti ei ole enää olemassa, se on peruutettu. 
Minä haluan kaikkien Minun Morsianteni saavan syntinsä peruutettua.”  



”Itsepäisyys, itsekäs intohimo ja mustasukkaisuus, jotka saavat teidät seuraamaan omaa polkuanne, 
mieluummin kuin Minun polkuani, on myös tärkeätä tunnustaa. Jos ette ole varmoja, ei vara venettä 
kaada. Parempi tietää, että olette tunnistaneet sen, kuin kätkeneet sen ja Minä joutuisin ottamaan 
sen esille. Oi, niin paljon parempi.”  

”Tässä on lista teille käytettäväksenne, kun tarkistatte käyttäytymistänne: Pelko, Ylpeys, 
Mustasukkaisuus, Tuomitseminen, Viha, Laiskuus, Ahneus (hankkiminen), Mässäily ja Himo.”  

”Kiinnittäkää erityistä huomiota niihin asioihin, joita teette tavanomaisesti, kun tiedätte hengessänne, 
että teidän pitäisi tehdä toisin. Ne ovat merkki epäjärjestyksestä elämässänne ja epäjumalan 
palvontaa, koska laitatte ne Minun edelleni. Nämä ovat todella ryppyjä mekossanne.”  

”Kuten sanoin aikaisemmin, tämän ei ole tarkoitus lannistaa tai nuhdella teitä. Sen on tarkoitus 
valmistella teitä tapaamaan Minua ilman pilkkua, ryppyä tai tahraa.” 

”Pilkku on jotakin, jonka sallitte tahrata itsenne, jotakin jota katsoitte, jota ei olisi pitänyt katsoa, 
jotakin mitä sanoitte, mitä ei olisi pitänyt sanoa, tunne, jonka omaksuitte, joka olisi pitänyt torjua.”  

”Tahra on osoitus sisäisestä hengen saastumisesta. Se nousee esille, koska joku ei ole oikein sisällä. Se 
voi olla asenne, joka saastuttaa kaiken, mitä teette, kuten itsekkyys, pelko, kosto.”    

”Ryppy muodostuu pitkäaikaisesta synnillisestä tai häiriökäyttäytymisen tavasta. Se, että joutuu 
tekemään töitä sunnuntaina, koska on velkaa paljon yli varojen, on oire rypystä. Rahanhimo sai teidät 
haluamaan ostaa, sitten maksaaksenne sen, teidän täytyy kieltää Minulta aika, jonka Minä pyysin 
laittamaan sivuun joka viikko lepoa varten ja nuorentumista varten Minun kanssani.”  

”Joidenkin teistä on pakko työskennellä sunnuntaina tai sapattina, koska se on ainoa työ, jonka 
pystyitte saamaan. Minä en ole lain kirjaimeen takertuen tuomitsemassa teitä tästä. Enkö Minä 
poiminut viljanjyviä sapattina? Enkö Minä parantanut sapattina? On olemassa sydämen asenne, joka 
on niin ahne, että jokainen vapaa hetki käytetään sen hankkimiseen, mitä halutaan.”  

”On olemassa toinen sydämen asenne, joka varaa toisen päivän Minulle, kun määrätyt päivät ovat 
varattuja välttämättömyydestä.”   

”Minä toivon, että te ette rupea väittelemään siitä, mikä viikonpäivä on pyhä. Minä en tule 
ohjeistamaan teitä tässä, koska se johtaa uskonnolliseen henkeen. Minä haluan teidän sydämenne, en 
teidän muodollista palveluanne ja tottelevaisuutta lain kirjaimelle. Kyllä, Minä voin kuulla kivien 
lentävän ilmassa juuri nyt. Tämä sydämen asenne on kuolettava henkilökohtaiselle suhteelle Minun 
kanssani. Te tulette huomaamaan, että Kirjanoppineet ja Fariseukset kielsivät sydämensä Minulta, 
koska Minä en tukenut heidän sapattisääntöjään heille sopivalla tavalla.”  

”Tiedättekö mikä yksi heidän päähuolenaiheistaan oli Minun suhteeni? Minä uhkasin heidän tulojaan 
uhrien myynnistä ja rahanvaihdosta. Kyllä, he keräsivät aika mukavan tulon kaikesta, mitä oli 
meneillään temppelin piirissä ja heidän suurin uhkansa oli, ettei heillä enää olisi tuloja näistä 
laittomista toiminnoista. Se on ryppy. Tapa saada lisää ja parempaa sai aikaan, että he väänsivät 
omaatuntoaan, varustaakseen kohtuuttomuutensa.”  

”Jotkut teistä, erityisesti nuoret, tulevat ylireagoimaan tähän pelolla. Pyydän, Minun kallisarvoiset 
rakkaat, tämä ei ole teidän tuomitsemistanne. Se on, että tulisitte tietoisiksi Jumalan 
oikeamielisyydestä ja siitä, kuinka hyvin syvälle se menee. Useimmilla teistä ei ole kunnolla 
muotoutuneita omiatuntoja. Teitä ei ole kasvatettu Sanalla, pyhässä taloudessa. Siispä Minun pitää 
viedä teidät takaisin niihin juuriin ja paljastaa teille, kuinka jotkut asiat, joita teille ei koskaan 
opetettu, ovat tärkeitä.”  



”Mutta Minä en ole lain kirjaimeen takertuva Jumala. Minä olen täynnä armoa, ymmärtämystä ja 
anteeksiantoa. Minä haluan teidän sydämenne. Minä haluan teidän rakastavan Minua, luottavan 
Minuun, tulevan Minun luokseni ja puhuvan Minulle heikkoudesta, synnistänne ja 
epävarmuuksistanne ja peloistanne. Minä haluan auttaa teitä pääsemään yli näistä asioista.”  

”Jos teillä on jotakin, jota te ette voi muuttaa ja te pelkäätte, että se ei miellytä Minua, puhukaa 
Minulle siitä. Minä tuen auttamaan teitä. Se ei ehkä ole edes väärinteko teidän osaltanne. Se saattaa 
hyvin olla valheiden isältä, joka jatkuvasti yrittää saada teidät tuntemaan pahoin itseänne kohtaan.” 

”Kyllä! Tuomitseminen on hänen suosikkiaseensa. Miksi, te kysytte? Koska jos hän voi vakuuttaa 
teidät, että te olette paha ja arvoton ja että Minä olen ankara tuomari, te tulette välttelemään Minua, 
ettekä koskaan tule Minun käsivarsilleni ja luota Minuun.”  

”Siispä, älkää ylireagoiko tähän viestiin. Pikemminkin ottakaa se kuin tarkistuslista. Te olette menossa 
matkalle, teidän täytyy saada tavaranne kokoon. Työstäkää listaanne ja Minä tulen auttamaan teitä 
jokaisen asian kanssa, jota te pelkäätte kohdata. Käyttäkää Raamatun Lupaukset-kirjaanne 
todentamaan, onko joku asia oikein vai väärin. Katsokaa asioita ympäristössänne, merkkiä Minulta: 
linnun laulu, sydämen muoto ruuassanne tai puun lehti maassa. Rakkauslaulu kaupassa, suloinen 
tyytyväisyyden tunne yhtäkkiä pyyhkäisee sielunne yli. Nämä ovat tapoja, joilla Minä rohkaisen teitä ja 
näytän teille, että Minä en vain ole teitä varten, vaan Minä myös hyväksyn teidät ja kaikki 
ponnistelunne ovat todella Minua miellyttäviä.”  

”Siispä, se, mitä Minä olen kertomassa teille, pähkinänkuoressa, on että yksinkertaisesti valmistelkaa 
itsenne katumuksessa tapaamaan Minut. Aivan kuin te pesisitte itsenne suihkussa ennen isoa 
tapahtumaa, peskää itsenne Minun rakkaudessani ja anteeksiannossani. Älkää pelätkö tunnustaa mitä 
tahansa. Muistakaa, Minä olin siellä, kun se tapahtui ja Minä tule antamaan anteeksi sen, mitä te 
tunnustatte. Tehkäämme tämä yhdessä.”  

”Minä olen kokonaan teitä varten, Minä tulen pitämään teitä yllä heikkoudessanne, Minä en tule 
hylkäämään teitä. Minä rakastan teitä syvästi, älkää olko peloissanne.” 


