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JEESUS PUHUU AVIOLIITOSTA & ENKELEISTÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. & 9. Lokakuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ”Minun ihmiseni, teidän avioliittonne ovat myrskyisiä, koska te ette tiedä kuinka kuolla 
itsellenne armollisesti. Te olette eläneet yksin ja tehneet sitä, kuinka monta vuotta? Ja te olette 
huutaneet apuun Minua, ”Pyydän, tuo minulle elämänkumppani.” Ja vihdoin tuon teidät yhteen, 
mutta te ette ole halukkaita taipumaan suhteeseen.”  

”Ymmärrättekö te, että te ette ole täydellisiä, eikä hänkään ole? Tiedättekö te, että teissä ja hänessä 
on lahjoja, jotka tulevat tekemään elämänne rikkaammaksi, mutta teidän täytyy olla halukkaita 
kokeilemaan uusia asioita. Siksi Minä olen vakiinnuttanut teidät rakkaudessa, koska edessä oleva tie 
on kivinen ja täynnä sudenkuoppia, jotka voivat tappaa avioliiton. Rakkauden siteen täytyy olla 
vahva.”  

”Aluksi te teeskentelette rakastavanne kaikkea, mitä hekin ja te olette niin myöntyväisiä. Mutta sitten 
te kaipaatte pieniä tapojanne, asioita, joista hän ei ole samaa mieltä tai joista hän ei pidä ja te ette 
vain ole kertoneet sitä hänelle aivan vielä. Mutta jonkun ajan kuluttua, te tunnette elävänne kuin 
pakkopaidassa, yrittäen miellyttää häntä ja kieltää itsenne.” 

”Rehellisyys on niin tärkeää – mutta te pelkäätte, että jos te olette rehellisiä hänelle, hän ei tule 
menemään naimisiin kanssanne. Harkitkaa huolellisesti, te olette menossa naimisiin ja parin, kolmen 
vuoden kuluttua te olette keränneet suuren mielipahan, koska te olitte kätkeneet nämä asiat häneltä, 
tai taipuneet silloin, kun te ette todella halunneet. Te haluatte vapauden saada tapanne takaisin 
elämäänne ja teidän mielipahanne ja ärtyisyytenne kasvavat.”  

”Ratkaisu on, että te molemmat etsitte Minua ensin. Onko tämä jotakin, josta Minä olen yrittänyt 
saada teitä luopumaan vai onko se tarpeellinen asia? Onko tämä jotakin, missä hän voisi taipua vai 
jotakin, mikä hänen pitää ymmärtää olevan teille tärkeää?”  

”Rakkaat, Minä olen tuonut tämän henkilön elämäänne, auttamaan teitä tulemaan paremmaksi 
ihmiseksi ja olemaan valmistautunut Taivaaseen. Teillä molemmilla on sokeat kohtanne; teillä 
molemmilla on tarpeita – ja joitakin niistä te ette edes tunnista. Minä toin teidät yhteen, sillä se mitä 
toisella teistä on, on ratkaisevaa teidän kypsyydellenne ja onnellisuudellenne.”  

”Mutta jos te ette halua taipua ja asetutte tapoihinne, te ette tule kokemaan vain konflikteja ja 
välillänne olevan rakkauden viilenemistä, vaan te tulette jäämään paitsi suurista siunauksista, joita 
Minulla on varattuna teille, kun te olette halukkaita päästämään irti entisestä elämästänne 
omaksumaan uuden ja ihmeellisen elämän toinen toisenne kanssa.”  

”On väärä käsitys, että mennään naimisiin, koska ollaan samanlaisia ja voidaan nauttia toisistaan niin 
paljon yhdessä; toisesta henkilöstä tulee mukana seuraava ystävä, kun te tavoittelette päämääriänne. 
Mutta avioliitossa on niin paljon ansioita, joilla on myös päinvastaisia piirteitä – niin kauan kuin te 
molemmat olette joustavia ja rakastatte toinen toisianne ilman agendaa, johon demonit, sivumennen 
sanoen, tulevat jatkuvasti yrittämään saada teidät sitoutumaan… ”Mutta te pidätte tästä… ei siitä, 
mistä hän pitää, hänen täytyy muuttua! Ei teidän.”  

”Haluanko Minä teidän tukeutuvan vanhoihin tapoihinne vai haluanko Minä teidän muuttavan niitä? 
Se, että te saatte Minun Mieleni ja Sydämeni elämäntavallenne, on avainasia. Te tulette olemaan 
onnellisia, jos te tottelette; te ette tule olemaan onnellisia, jos te jätätte Minut huomiotta. Ilman hyviä 



kommunikointitaitoja, rehellisyyttä, nöyryyttä, joustavuutta, veljellistä rakkautta ja rukousta – 
muutokset tulevat olemaan hyvin myrskyisiä ja kivuliaita.” 

”Ehkä on jokin paha tapa, joka pitää murtaa ja te molemmat olette samaa mieltä. On oikea ja väärä 
tapa muuttaa se. Rukous ja positiivinen tuki, taipumista kun tarvitaan, saa sen aikaan niin paljon 
aikaisemmin, niin paljon paremmalla tavalla. Jotkut muutokset tapahtuvat muutamina ensimmäisinä 
viikkoina; toiset vuosikymmenen päästä.”  

”Kun Minä tuon kaksi sielua yhteen, se tapahtuu, koska Minä näen heidän sydämiinsä ja 
tulevaisuuteensa. Minä näen, että he loppujen lopulta ovat hyvin yhteensopivia, koska heidän 
sydämen päämääränsä ovat samat, mutta se vaatii suurta sitoutumista Minuun ja toisiinsa.”  

”Kun kaksi ihmistä tulee yhteen, itsekkäitten ja tuhoisten tapojen tulee kuolla, että tehtäisiin tilaa 
kätketyille lahjoille toinen toisissaan, kukkiaksenne yhdeksi erinomaiseksi kukaksi. Kahdesta tulee yksi 
liha, yksi sydän, yksi mieli.”  

”Molemmilla on paljon oppimista toinen toisistaan ja molemmilla on lukuisia vikoja, joista täytyy 
luopua, että menestyttäisiin. Kun rakkaus on vahvaa, on halukkuutta todella yrittää pitkällä 
tähtäimellä nähdä toisen näkökulmasta, nähdä asia sisältäpäin ja olla halukas tekemään tilaa uudelle 
elämälle, kuolemalla vanhalle elämälle.”  

”Rukoilkaa paljon toistenne puolesta, Rakkaat ja te tulette näkemään monien ihmeiden tapahtuvan. 
Minä toin teidät yhteen tarkoitusta varten. Hoivatkaa sitä ja avioliitollanne tulee olemaan Minun 
siunaukseni.” 

***  

Jeesus sanoo… Rukoilkaa Enkeleittenne puolesta, 9. Lokakuuta, 2017  

( Jeesus ) ”Minä toivon, että Minun ihmiseni tietäisivät, että heidän enkelinsä uhraavat itsensä heidän 
asialleen, suojelevat heitä ja heidän perheitään. Jos Minä sallin teidän nähdä heidän tilansa, on 
sopivaa lohduttaa ja rukoilla heidän puolestaan. Älkää etsikö näitä asioita, mutta jos Minä tuon ne 
teille, silloin te voitte palvella heitä.” 

” Minulla on lukuisia enkelitiimejä, Clare. Vain koska yksi tiimi toipuu taistelusta, ei tarkoita sitä, että 
te olisitte suojaamattomia. Minä en voi jättää teitä suojaamattomiksi edes hetkeksikään; liian moni on 
taipuvainen vahingoittamaan teitä.” 

”Siispä he pitävät teille seuraa ja taistelevat tarpeen tullen. Jälkeenpäin he lepäävät tai heidät 
vaihdetaan toiseen, virkistyneenpään tiimiin.”  

”Minun ihmiseni, niin paljon on tehty, että teidän kimppuunne on vapautettu demoneita tänä 
hetkenä ajassa. Demoneitten nopea lisääntyminen on huikeaa, mutta ne eivät vedä vertoja Minun 
Enkeleilleni ja he ovat kärsineet paljon enemmän tappioita kuin Me. Te olette suuressa velassa 
enkeleillenne ja teidän on aina sopivaa teidän rukoilla heidän puolestaan ja kiittää heitä. Aina.”  

”He rakastavat pieniä sieluja, nöyriä poisheitettyjä sieluja, joita maailma inhoaa. He erityisesti 
rakastavat tulla heidän avukseen. Siispä älkää koskaan pelätkö enkeleitänne. He ovat paikalla 
suojelustanne varten. Siunatkaa ja rukoilkaa heidän puolestaan usein.” 


