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TÄMÄ ON UUSI PÄIVÄ! TEHKÄÄ KAIKKI RAKKAUDESTA & EI ITSEKKÄISTÄ MOTIIVEISTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Elokuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Minun Morsiameni, 3 vuotta lisää tarkoittaa todella lisää kärsimystä ja me emme saa 
suhtautua siihen kevyesti. Se, mitä te teette, mitä kirjaimellisemmin on vetämässä kalat pois vedestä 
joka kerran, kun te heitätte vapanne. Rannalla on jo kymmenittäin ja kymmenittäin toistensa vieressä 
kaloja, mutta te jatkatte niiden pyytämistä, yksi toisensa jälkeen.”  

”ISIS ei ikinä olisi voinut kuvitella vaikutusta, mikä heillä olisi omiin ihmisiinsä. Mutta Minä otan sen, 
millä oli tarkoitus vahingoittaa ja käännän sen Minun edukseni. Sen sijaan, että Helvetti täyttyisi, 
Taivas on täyttymässä – ja ne, joiden oli määrä puolustaa Sharia-lakia (laki islaminuskon mukaan) 
muualla maailmassa, ovat sen sijaan kääntymässä Minun puoleeni ja hylkäämässä kuoleman 
kulttuurin. Ne, jotka olivat mukana, eivät koskaan voineet laskelmoida kääntymysten lukumäärää, 
joka olisi tuloksena heidän raakuudestaan. Mutta on totta, että ”marttyyrien veri on kirkon siemen”. 
Enkä Minä ole sivuuttanut yhtään ihmisitkua, joka on tullut tästä pahan likakaivosta.”  

”Eikä Minun käsivarteni ole lyhyt, sillä Minä olen tuomassa radikaalin kääntymyksen tästä 
kuolettavasta surusta. Ja te, Minun Morsiameni, tuotte runsasta hedelmää yhteistyöllänne Minun 
kanssani.   

 ”Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai ollut Hänen neuvonantajansa?” Paavalin Kirje 
Roomalaisille 11:34.  

”Älkää potkiko ohjaussauvaa, älkää kohdistako vihaanne viestintuojiin, älkää kääntäkö selkiänne 
Minulle. Tämä on Minun Riemuvoiton hetkeni ja Minä kaipaan jakaa sen kanssanne, jotka olette olleet 
niin uskollisia rukoilemaan ja elämään Minua varten, ei vain itseänne ja perheitänne.”  

”Taivaassa teillä tulee olemaan paljon hedelmää, koska te jälleen kerran olette tukeneet ristiänne ja 
seuranneet Minua koko matkan Golgatalle. Jos te elätte miellyttääksenne lihaanne, mitä odotettavaa 
teillä on Taivaassa? Mutta jos te kuolette itsellenne ja seuraatte Minua, varmasti teidän 
ylösnousemuksenne tulee olemaan kunniakas.”  

”Sillä aikana, Minä tulen viemään teidät kunniasta kunniaan, kun te opitte pimeyden tavoista ja 
vastaatte kasvamalla hyveessä.”  

”Kyllä, Minä olen kertonut teille monta kertaa synneistänne. Jotkut teistä ovat jopa olleet syyllisyyden 
tunnossa, kun teidän olisi pitänyt hylätä itsenne Minun Armolleni ja anteeksiannolleni.”  

”Mutta tässä seuraavassa ajanjaksossa, me todella tulemme näkemään erottelun hedelmät. Ja ei niin 
paljon erottelua vihollisen taktiikoista, vaan erottelua siinä, mikä kuuluu todelliseen pyhyyteen, 
Minun ja Taivaan hyväksyttävissä olevaa. Ja Taivaallisten Kansalaisten kannustaessa teitä.”  

”Verhosta, joka erottaa meidät, tulee ilmestymään itse Taivaan olemus, kun te olette päättäväisiä 
armossa ja vastaatte kasvamalla pyhyydessä. Tämä ei ole heikkosydämisille tai niille, jotka haluavat 
kuulla päivittäisiä uutisia ja viimeisimpiä profeetallisia lausumia. Tämä on Rakastajille, jotka ovat 
laittaneet elämänsä likoon Minun puolestani.”  

”Minä kutsun teitä, Minun suloiset Morsiameni, koska Minä haluan tukea teitä. Minä haluan laajentaa 
teidän alueitanne ja seppelöidä teidät hengellisillä lahjoilla. Mutta ensiksi Minun täytyy poistaa tämän 



elämän rauniot, kuluneet ja kolhiintuneet uskonnon ajoneuvot ja ihmisen käsitys siitä, Kuka Minä 
olen.”  

”Monet teistä tällä kanavalla ovat kaivanneet lisää ja mennä syvemmälle – ja se on täsmälleen, minne 
Minä olen viemässä teitä. Ja siinä prosessissa te tulette ottamaan mielenne pois itsestänne ja 
keskittymään suurempaan kuvaan… miljooniin, joilla vielä on mahdollisuus saada pääsy sisään 
Taivaaseen. Monet näistä muslimeista ovat omistautuneita sieluja, hyvin omistautuneita ja herkkiä 
jumalansa loukkaamisessa. Kun Minä teen heistä Minun omiani, heistä tulee astioita jaloa käyttöä 
varten, koska he tulevat kunnioittamaan Minua suuremmalla kunnioituksella, kuin länsimaisissa 
kulttuureissa olevat.”  

”He tulevat olemaan ikuisesti kiitollisia siitä, että heidät päästettiin pahasta ja lisättiin 
Oikeamielisyyden Valtakuntaan. Ikuisesti kiitollisia siitä, että heidät pelastettiin varmasta Helvetistä. 
Ja monet suuret evankelistat tulevat nousemaan heidän joukostaan.”  

”Siispä Minä kutsun teitä nyt juoksemaan Kisa ilman kompastelemista. Teitä tarvitaan Minun 
Valtakuntani rakentamiseksi Maapallolle. Kuka ikinä palveleekin, palvelee kuin Herralle. Kuka ikinä 
saarnaakin, valmistelkaa mielenne toimintaa varten. Kuka ikinä lohduttaakin, älkää laiskistuko 
rakkauden avokätisessä antamisessa muille. Kuka ikinä tukeekin, olkaa uskollisia tukemisessa. Kuka 
ikinä joukossanne välittää palvella Minua, mutta ei ole vielä erottanut päämääräänsä elämässä – 
tehkää kaikki rakkauden motiivilla ja ehdottomasti ei mitään itsekkäistä kunnianhimoista ja te tulette 
löytämään missionne.”  

”Tarpeeksi pian, te tulette olemaan asiantuntija pimeyden töiden supistamisessa omissa elämissänne 
ja auttamaan muita tajuamaan, että heidän taistelunsa ei ole lihaa ja verta vastaan. Pian te tulette 
lähestymään uhrauksen alttaria pyhin ja puhtain sydämin, löytäen suurta lohdutusta Minussa, joka 
päivä – olipa se riemuitsemisen päivä tai suremisen päivä.”  

”Jos te tottelette ja laitatte kätenne auraan, kääntymättä takaisin, te tulette uimaan suuremmissa 
syvyyksissä ja pinnalliset myrskyt eivät enää tule heittelemään teitä edestakaisin. Te tulette 
rakastamaan ja antamaan anteeksi jopa kaikkein vaikeimmissa tilanteissa. Te tulette elämään Minussa 
ja Minä tulen elämään teissä.” Johanneksen Evankeliumi 14.  

”Tulkaa nyt Minun rinnalleni ja lepuuttakaa päätänne tässä, sillä Minä toivon palkitsevani teidät 
uskollisuudestanne. Me etenemme uuteen Päivään kirkkaan ja kunniakkaan tulevaisuuden kera! 
Valmistelkaa sydämenne toimintaan, jättäkää menneisyyden katumiset ja epäonnistumiset. Jopa niitä 
Minä olen käyttänyt valmistellakseni teitä tätä hetkeä varten. Vetäkää itsenne Minun lähelleni ja 
juokaa Minun Sydämeni Elävistä Vesistä.”  

”Minä olen hyvin mielistynyt teihin, kun rakastatte Minua tarpeeksi, päättääksenne hylätä itsenne ja 
elää vain Minua varten.” 


