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OTTELEVAISUUS MINUA KOHTAAN ON SUURIN SUOJANNE 
Jumalan Huonekunta, Sarja 1 – Luku 69:8-12  

(Jeesuksen paljastama, Jakob Lorberin kautta) 

8.”Aivan kuten Jumala on meille vain Jumala rakkaudessa ja meidän kaikkein rakastavin, pyhä 

Isämme, me myös voimme tulla Hänen lapsikseen vain rakkauden kautta. Jumalan liitto Hänen 

rakkautensa kanssa on kuin tottelevaisuus. Jos me eteenpäin suunnatulla älyllämme tottelemme 

havaittuja hengen vaatimuksia ja siten yhdistämme valon rakkauden kanssa, me tulemme 

rakkauden lapsiksi, täyteen viisautta ja Jumalan hyvää tahtoa, ja lapsiksi, jotka ovat täynnä ikuista 

elämää.” 

9.”Nyt katsokaa, rakkaat lapset, kun te eteenpäin suuntautuvan älykkyytenne kautta tulitte 

uskottomiksi sisimmälle Jumalan rakkaudelle sisällänne, te tulitte tottelemattomiksi sielullenne, 

pyhäköllenne ja rakkaudellenne Jumalassa. Sitten rakkautenne vetäytyi pois ja te elitte vain 

sielussanne, ponnistellen laajentuaksenne (loppumattomuutta varten, jos se olisi mahdollista). Nyt 

tuomitkaa itsenne ja kertokaa minulle, mikä olisi kiinteämpää: sumu, joka leviää joka suuntaan, 

sen katoavainen määrä verhoten kokonaisia laajoja alueita, vai pieni pyöreä kivi, joka on 

läpinäkyvä kuin kastepisara? Katsokaa, siinä on pelkonne ja sokeutenne syy!” 

10.”Eikö pieni kivi ole niin kiinteä, ettei kukaan voisi sitä murskata ja eikö se vastusta jokaista 

myrskyä, jokaista painetta ja jokaista koputusta? Kyllä, te näitte tiikerin repivän suuren härän 

yhtäkkiä pieniksi kappaleiksi, mutta varmasti, jos tämä tiikeri olisi puraissut sellaista vaivoin munan 

kokoista pikkukiveä, se olisi ollut tiikerin kaikkein kauheimman aseen loppu. Ja jos se olisi 

nielaissut sen kokonaisena, se olisi nielaissut kuolemansa ja hajoamisessa pikkukivi olisi pysynyt 

vahingoittumattomana.” 

11.”Katsokaa, lapset, ihminen tottelemattomuudessaan on kuin tämä pikkukivi, mutta ulkoinen, 

järkevä ihminen on kuin sumu. Mutta eikö tapahdu, että kun tuulet tiivistävät sellaiset sumut, 

tämä johtaa vesipisaroihin, ja kun monet pisarat virtaavat yhteen, ne yhdessä muodostavat 

järven? Kun suuri vesimassan paino painaa kovaa syvyydessä, sen osat ottavat kiinni toinen 

toisistaan sellaisessa paineessa ja ne muodostavat läpinäkyvän kiven, mikä silloin on kiinteä 

säteiden kappale, yksi ja sama kuin Tummim, mikä on todellisen tunnonvaivan kautta palaavan 

tottelevaisuuden symboli ja suuri merkki.” 

12.”Katsokaa, tottelemattomuutenne kautta teistä tuli sumu. Mutta kaikenlaiset tuulet ilmestyivät 

ja työnsivät ja pelottivat teitä kaikilta puolilta. Te tunsitte paineen ja itkitte kivun kyyneleitä. 

Katsokaa, se on sade. Mutta teille ei ollut riittävä, että olisitte tulleet vedeksi yksittäisisssä 

pisaroissa; teidän täytyi tulla järveksi katumuksessanne. Täksi te olette nyt tulleet elämänne 

syvyyksissä, se painaa teitä nyt enemmän kuin aikaisemmin, mutta kuulkaa ja nähkää ja käsittäkää 

se hyvin: Tämän nykyisen lopullisen paineen kautta teidän kaksoiselämänne on jälleen kerran 

ottanut kiinni itsestään, kuin pienet vesipisarat, ja uusi elämänkivi ja todellinen viisaus on 

muodostunut sisässänne. Sen vuoksi, riemuitkaa ja olkaa hyvällä mielellä, sillä me emme tulleet 

tuhoamaan teitä, vaan että te voisitte saada uuden elämän todellisessa rakkaudessa Jumalaa 

kohtaan, meidän kaikkein pyhintä Isäämme. Amen.” 
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Jumalan Huonekunta, Sarja 2 – Luku 137: 12-17  

(Jeesuksen paljastama, Jakob Lorberin kautta) 

137,12. ”Jos joku saattaisi sanoa: ”Kuinka minä voin olla elämäni herra, jos minun aina täytyy elää 

kuin tottelevainen palvelija?” 

137,13. Sitten Minä kerron teille: Kun te olette maailman ja lihanne palvelijoita, teidät on 

valjastettu orjamaiseen tottelevaisuuteen. Mutta kun te kerran olette Minun rakkauteni 

palvelijoita, teidät tullaan vapauttamaan mistä tahansa ikeestä ja tulette täten olemaan täydellisiä 

elämänne herroja; sillä yksin rakkaus tulee ja voi tehdä teidät täysin vapaiksi.” 

137,14. ”Kuinka rakkaus ei kykenisi saavuttamaan tätä, ollen elävä ja tavattoman herkullinen oman 

tahdon mauste?” 

137,15. ”Mitä hyötyä sitten sellaiselle ihmiselle olisi jos jotakin käskyä toteltaisiin, kun hänellä on 

rakkautta, mikä sisältää kaikki käskyt sisällään, ja on kaiken lain mestari? 

137,16. ”Vai onko tarpeellista pakottaa joku toimeen, minkä hän olisi suorittanut oma-aloitteisesti 

koko sydämestään?” 

137,17. ”Täten rakkaus, ylivertainen kaikille käskyille ja laeille, kuten itse elämä, on myös 

täydellinen oman elämänsä herra!” 

 

Tie elävään Kirkkoon…  

Tottelevaisuus, Kirkko, Ruusu, kolme Sanaa hengellisessä Valossa  
(Taivaallisia Lahjoja, Marraskuun 25. 1840 Jakob Lorberin kautta) 

Herra sanoo… 

8.Katsokaa, ’Tottelevaisuus’ on polku todelliseen, elävään kirkkoon, mikä on Minun elävä Sanani, 

kirjoitettu ja lausuttu ikuisuudesta alkaen jokaisen ihmisen ja enkelin sydämessä. 

9.’Ruusu’ kuitenkin tarkoittaa puhtainta ja kaikkein tuoksuvinta rakkautta Minua kohtaan, 

sydämen kirkosta käsin. Mutta aivan kuin mestarikukka kasvaa piikkisissä pensaissa, niin myös on 

polku todelliseen kirkkoon, paikkaan, missä Minun Armoni on yksinomaan kotona, hiukan 

piikkinen myöskin. Mutta täsmälleen sen vuoksi, puhdas rakkaus – minkä juuret tarjoavat ravintoa 

piikikkäälle pensaalle lapsenkaltaisen tottelevaisuuden puutarhassa – mikä on korkein, kaikkein 

kaunein ja pyhä omistus – kyllä, rakkaus yksin on ikuinen, kaikkein autuain elämä itse. Ja kuka ikinä 

ei kanna tätä kuninkaallista kukkaa hengellisesti sydämessään, tulee tuskin koskaan saapumaan 

suureen, ikuiseen taivaan valtakuntaan. 

10.Täten tottelevaisuus on puutarha. Elämä, joka on eletty tottelevaisuudessa, ovat piikikkään 

ruusupensaan hyvät juuret. Vaikka ne silti ovat pimeässä ja valottomassa maaperässä, ne ovat 

kuitenkin pensaan pääkantajat, ja lopulta kukinnan itsensä. Kirkko kuitenkin muistuttaa piikikästä 

pensasta. Ja piikit siinä ovat kaikki vapauden koettelemuksia ja maailman lukemattomia 

kiusauksia, mutta samaan aikaan rakkauden tulenimijät. Aivan kuten todelliset piikit 

ruusupensaassa, ovat sähköisen tulen imijöitä. Mutta ruusu on lopulta itse rakkauden kaunis 

symboli! 
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11.Siispä kuuntele, Minun rakas nuori, näiden kolmen sanan keksijäni! Tule ruusuksi myös, ja 

sellaisena, Minun rakas tyttäreni, niin että mysteeri, joka pitää sinua ansassa maailmassa, voi 

yhtenä päivänä tulla selväksi sinulle! 

12.Siispä tule pian Minun puutarhaani ja kukoista upeaksi ikuisen elämän kukaksi siinä, missä tulet 

kuulemaan Minun isällisen Ääneni salaisimmat soinnut uudelleen! 

13.Se, mitä Minun palvelijani on kertomassa sinulle, soveltuu myös sisaruksiisi! Amen. Se on, mitä 

Minä sanon, sinun mitä rakastavin Isäsi, Amen. 

 

Ikuinen Määränpää  
(Herran Saarnasta 23, Gottried Mayerhoferin kautta) 

(Herra sanoo) Niitä, joilla on vain epämääräisiä käsitteitä tai ei lainkaan tietoa Minun Sanastani, 

Minä en voi tehdä heitä niin paljon vastuullisiksi toimistaan kuin niitä, jotka tietävät Minun 

opetukseni ja ymmärtävät, kuinka ja milloin heidän täytyy toimia sen mukaan. Kun he 

tarkoituksella tekevät syntiä sitä vastaan, he ansaitsevat rangaistuksen ja heitä tullaan syyttämään 

– en Minä, vaan heidän oma omatuntonsa – ailahtelevaisuutensa ja heikkosydämisyytensä heidän 

suuren voiman puutteensa vuoksi ja koska he, huolimatta avusta ylhäältä, antavat itsensä tulla 

ansoitetuiksi maailmallisten nautintojen verkkoon, sellaisella määrällä, että he menettävät 

hengellisen arvokkuutensa. 

 

Ihmisen Hengellinen Arvokkuus  
(Elämän Salaisuus 14, paljastettu Gottfried Mayerhoferin kautta) 

Herra sanoo… Ihminen ei ylevöidy tavanomaisella pitäytymisellä yhteiskunnallisiin sääntöihin ja 

valtion lakeihin. Ei lainkaan! Ihminen ylevöityy oman omantuntonsa kautta, kun hän on tietoinen 

siitä, että on tehnyt kaiken ylevimmistä, ylevöityneimmistä motiiviesta, ja on tehnyt kaiken 

rakkaudesta Luojaansa kohtaan ja rakkaudesta hänen kanssaluotuja olentojaan kohtaan. 

Ei teko määrittele arvoa, vaan ’Miksi’, miksi teko suoritettiin! Ollakseen varma, ihminen näkee 

toimen, mutta motiivin tietää vain kaksi, Minä ja teon tekijä, ja jossa tapauksessa Minä edustan 

hänen hyväksyvää tai ei-hyväksyvää omaatuntoaan. 

Mitä ovat ’omantunnon poltot’ jos eivät levottumuutta, kun on toiminut päinvastoin omaa 

hengellistä arvokkuuttaan! Sen vuoksi, milloin ikinä te teette jotakin, milloin ikinä ajatukset käyvät 

kimppuunne, kiinnittäkää niihin huomiota, etteivät ne heikennä teitä. Sillä jokainen kantaa 

mukanaan elämänsä kirjaa, ja maallisen uransa lopussa hänelle tullaan näyttämään kuva 

eräänlaisista kasvonpiirteistä, joita hänen hengellinen ihmisensä tulee olettamaan 

poismenokseen. Ja niinpä elämän heijastus sellaisena kuin se oli eletty maapallolla, tulee olemaan 

sielu-puvun ilmaus, ja siinä kaikkien ajatusten, toiveiden, ja hillittömien mielihalujen 

kokonaisumma tullaan paljastamaan hengellisen ihmisen toisille hengille, ei hänen fyysisen, vaan 

hänen hengellisen muotonsa mukaan. 
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Opetus Jumalallisen Ilmestyksen kautta  
(Kolmannen Testamentin Luvusta 4) 

Herra sanoo…  

16.Uuden Liiton Hengellisen Arkin edessä väenpaljoudet lupasivat alistumista, tottelevaisuutta ja 

hyvää tahtoa, mutta kun hurrikaanit ja pyörretuulet puhalsivat voimalla, ja pieksivät puiden oksia, 

oli niitä, jotka heikkenivät, kun taas toiset, likkumattomina, pysyivät vakaina, opettamassa uusia 

työntekijöitä, kuinka viljellä maata. 

17.On olemassa niitä, jotka tunnistaen tämän ilmestyksen suuruuden, ovat yrittäneet tunkeutua 

Minun mysteereihini vastoin Minun toiveitani, aikomuksena saada viisautta ja auktoriteettia, mikä 

tekee heistä ylivertaisia muihin nähden, mutta ei vienyt kauan heille löytää itsensä Minun 

oikeuteni edestä. 

18.Toiset, tietämättä kuinka löytää tämän Työn suuruus sen puhtaudessa, yksinkertaisuudessa, 

ovat kopioineet lahkoista ja uskonnoista, riiteistä, symboleista ja seremonioista, uskoen, että he 

antavat vakavuutta Minun ilmestyksilleni. 

19.Siitä ajasta alkaen, kun tämä kommunikaatio alkoi tulemaan julki, teidän henkenne oli valaistu 

Minun opetuksellani, vaikka epäuskoiset tulivat niiden joukkoon, jotka olivat harjoittaneet mieltä, 

aivan kuten raa’at ja tietämättömät. 

20.Niin monia väitteitä tehtiin kieltämään tämä ilmestys! Kuinka monia yrityksiä tuhota tämä 

Sana! Mutta mikään ei ole pysäyttänyt Minun viestini rataa, päinvastoin, mitä enemmän tätä 

Työtä on vastustettu, sitä enemmän väenpaljouksien uskoa on sytytetty, ja mitä enemmän aikaa 

on kulunut, sen suuremmat lukumäärät on niitä, joiden kautta Minä välitän Minun Sanani.  

21.Mitä tästä voidaan oppia? Että ihmisvoima ei koskaan ole kykenevä estämään Jumalallista 

voimaa toteuttamasta suunnitelmiaan. 

 

Motiivi uuteen Jumalalliseen Ilmestykseen  
(Kolmannen Testamentin Luvusta 5) 

Herra sanoo… 

7.Muoto, jossa Minä olen tullut tuomaan julki Itseni tänä aikana, on erilainen kuin se oli Toisella 

Aikakaudella, mutta Minun päämääräni on sama: Pelastaa ihmiskunta, pitää se poissa tuosta 

pyörretuulesta, jonka se on kohdannut polullaan, ja josta se ei ole kyennyt vapauttamaan itseään. 

8.Kiusaus on vapautettu kaikessa voimassaan ja ihminen on langennut kuin heikentynyt lapsi, ja on 

maksanut suuret sakot, Hän on tyhjentänyt katkeruuden maljan, ja hämmennyksensä keskellä, 

elämöinyt Minun puolestani, ja Isä on ollut hänen kanssaan. 

9.Yhä maljassa on sakkaa jäljellä, mutta Minä tulen auttamaan teitä kestämään nämä kärsimykset, 

jotka ovat tottelemattomuutenne seurauksia. Siunattuja olette te, jotka kuulette Minua, sillä te 

tulette olemaan vahvoja. Mutta mitä muut tulevat tekemään, kun tämä suuri kipu tulee heille? 

Tulevatko heidän henkensä antamaan periksi uskon puutteelle? Israelin rukouksen täytyy pelastaa 

heidät. (Tässä tarkoitetaan hengellistä Israelia, ei Israelin valtion asukkaita) 
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Esimerkkejä Israelin ihmisistä  
(Kolmannen Testamentin Luvusta 9) 

Herra sanoo… 

16.Minä sanoin Nooalle: ”Minä tulen lähettämään suuren tulvan maapallolle, puhdistamaan 

ihmisen hengen kaikista hänen synneistään. Rakenna arkki, ja kerro lapsillesi, heidän vaimoilleen ja 

lapsenlapsillesi, että menevät sisälle arkkiin. Aseta myös eläinpari jokaisesta lajista maapallolla, 

sisälle arkkiin.”   

17.Nooa oli tottelevainen Minun käskylleni ja suurtulva saapui Minun sanani täyttymyksenä. Paha 

siemen vedettiin juurineen ylös ja hyvä siemen säilyi Minun varastoissani, jolla Minä muovasin 

uuden ihmiskunnan, joka kantoi sisällään Minun oikeudenmukaisuuteni valoa, ja tiesi, kuinka 

totella Minun Lakiani ja elää harjoittaen hyviä tapoja. 

18.Uskotteko ehkä, että nuo yksilöt, jotka kärsivät kivuliaita kuolemia, menehtyivät sekä fyysisesti 

että hengellisesti? Todella Minä kerron teille, Minun lapseni, he eivät. Minä pelastin nuo henget, ja 

he heräsivät oman omantuntonsa tuomarin edessä. Sitten he valmistautuivat jälleen kerran 

elämän polulle, edistyäkseen hengellisesti. 

19.Teidän ei aina ole tarpeen tyhjentää katkeruuden maljaa. Minulle riittää, kun näen uskonne, 

tottelevaisuutenne, päämääränne ja aikomuksenne totella Minun käskyjäni, että Minä vapautan 

teidät koettelemustenne kaikkein vaikeimmista hetkistä. 

20.Muistakaa, että Aabrahamilta pyydettiin hänen poikansa Iisakin elämää, Hän rakasti Iisakkia 

paljon; ja että patriarkka, kukistaen kipunsa ja rakkautensa, jota Hän tunsi lastaan kohtaan, 

valmistautui uhraamaan hänet tottelevaisuuden, uskon, rakkauden ja nöyryyden todisteena, mitä 

te ette vielä ymmärrä. Mutta hänen ei sallittu suorittaa poikansa uhrausta loppuun, koska jo 

sydämensä syvyyksissä Hän oli todistanut tottelevaisuutensa Jumalalliselle tahdolle, ja se oli 

tarpeeksi. Oi, kuinka suuri oli Aabrahamin riemuitseminen, kun hänen kättään pidätteli suurempi 

voima, estäen häntä uhraamasta Iisakkia. Oi, kuinka Hän siunasi Herransa nimeä ja ihmetteli 

hänen viisauttaan! 

 

Kristillisyys, Kirkot, Kultit & Kaste  
(Kolmannen Testamentin Luvusta 14) 

Herra sanoo… 

16.Koska te olette olleet kykenemättömiä tuntemaan todellista hengellistä rauhaa, te tyydytte 

kaipaamaan sitä ja yrittämään saavuttaa sen lukuisilla tavoilla, niin että te voitte tuntea 

jonkinasteista tyyneyttä, tyytyväisyyttä, ja lohtua. Kuitenkaan te ette koskaan ole kyenneet 

saavuttamaan todellista hengellistä rauhaa. Minä sanon teille, että vain kun lapsi tottelee 

Jumalallisen Isän tahtoa, se tulee ottamaan haltuun todellisen hengellisen rauhan. 

39.Ihmiset: tuolla aikakaudella, Johannes, jota kutsuttiin myös Kastajaksi, kastoi niitä, jotka 

uskoivat hänen profetiaansa vedellä. Tuo toimi oli alkuperäisen synnin puhdistuksen symboli. 

Väenpaljouksille, jotka tulivat Jordan-joelle kuulemaan edelläkävijän sanoja, Hän sanoi: ”Täällä 
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Minä kastan teidät vedellä, mutta Hän on jo tulossa, kuka tulee kastamaan teidät Pyhän Hengen 

tulella.” 

40.Tuosta Jumalallisesta tulesta kaikki henget olivat syntyneet. He versoivat esiin virheettöminä ja 

puhtaina, mutta jos tiellään he onnistuivat tahraamaan itsensä synnillä, mitä tottelemattomuus toi 

mukanaan, Minun Henkeni tuli vuodattaa uudelleen itsensä heidän päälleen, tuhoamaan syntinne, 

puhdistamaan tahranne, ja palauttamaan teidät alkuperäiseen puhtauteenne. 

41.Jos tuo hengellinen kaste, sen sijaan, että ymmärrettäisiin puhdistuksena, jonka ihminen 

saavuttaa todellisen katumuksen kautta luojansa edessä, te kääntyisitte riittiin, ja te olette 

tyytyväisiä toimen symbolisimiin, sitten Minä kerron teille varmasti, että teidän henkenne ei tule 

saavuttamaan mitään. 

42.Hän kuka toimii tällä tavalla, elää yhä Kastajan ajoissa, ja on kuin Hän ei olisi uskonut hänen 

profetioihinsa, eikä sanoihin, joita Hän puhui hengellisestä kasteesta: Jumalallinen tuli, jolla Jumala 

puhdistaa lapsensa, ja upottaa heidät kuolemattomaan valoon. 

43.Johannes kutsui ihmisiä, jotka olivat aikuisia iältään, kaataakseen heidän päälleen niitä vesiä, 

jotka symboloivat puhdistamista. He tulivat hänen luokseen, kun he olivat tietoisia toimistaan ja 

pystyivät jo saamaan vakaan tahdon olla antamatta periksi hyvän, oikeamielisyyden ja oikeuden 

polulla. Nähkää, kuinka ihmiskunta on pitänyt parempana symbolisen puhdistuksen toimen 

harjoittamista, veden keinoilla, todellisen uusiutumisen sijaan katumuksen kautta ja vakaan 

uudistuksen päämäärän kautta, mikä syntyy Jumalan rakkaudesta. Seremonia ei edellytä ollenkaan 

ponnistuksia, vastakohtana, sydämen puhdistukselle ja ponnistelemiselle pysyä puhtaana, 

tarkoittaa ponnistelua, tarkkaavaisuutta ja jopa uhrausta, ihmisten kautta. Siksi ihmiset ovat 

pitäneet parempana peittää syntinsä esiintymisellä, tyytyen suorittamaan seremonioita, toimia, ja 

riittejä, jotka eivät tee mitään parantaakseen heidän moraaliaan tai hengellistä tilaa, jos omatunto 

ei ole mukana. 

44.Opetuslapset: Siksi Minä en toivo riittejä olevan olemassa joukossanne, niin ettette unohda 

niihin mukautuessanne sitä, mikä todella pääsee henkeen. 

45.Minä olen hän, joka lähettää henget tulemaan lihaksi, kehityksen lain mukaan. Ja todella Minä 

sanon teille, etteivät tämän maailman vaikutukset tule saamaan Minua poikkeamaan Minun 

Jumalallisista suunnitelmistani, sillä Minun Jumalallinen tahtoni tullaan täyttämään, huolimatta 

ihmisen kunnianhimosta valtaan. 

46.Jokainen ihmisolento tuo tehtävän maapallolle. Hänen kohtalonsa on Isän hahmottelema, ja 

hänen henkensä Minun armeliaisuuteni voitelema. Turhaan ihmiset suorittavat seremonioita ja 

voitelevat pikkulapsia. Totisesti Minä sanon teille, ettei missään aineellisessa iässä vesi tule 

puhdistamaan henkeä puutteistaan Minun Lakiani koskien. Ja jos Minä lähetän hengen, joka on 

vapaa kaikesta synnistä, mistä tahrasta uskonnolliset palvelijat sen puhdistavat kasteella? 

 

Jumalallinen Laki  
(Kolmannen Testamentin Luvusta 16) 

Herra sanoo… 
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16.Tänä aikana Minä olen kertonut teille, että rakastakaa Jumalaa ennen koko luomakuntaa, 

rakastakaa Jumalaa kaikessa, mikä on olemassa, ja kaikessa mikä on olemassa Jumalassa; että te 

harjoitatte armeliaisuutta ja lisää armeliaisuutta veljienne kanssa, nähdäksenne Isän kaikessa 

hänen loistossaan, sillä armeliaisuus on rakkautta. 

17.”Minä en edes sano teille, että tämä Hengellisyyden Oppi tulee olemaan maailmanlaajuinen 

uskonto, koska Minä en koskaan myöntänyt teille uskontoa, vaan Lain; Minä rajoitan Itseni 

kertomaan teille, että Laki, joka tulee saamaan riemuvoiton maapallolla, ja mikä tullaan 

vakiinnuttamaan siihen, valaisemaan ihmisten olemassaoloa, tulee olemaan rakkauden Laki, minkä 

Minä olen selittänyt Minun Opissani, niin että te ymmärrätte sen täysin”. 

18.Ihmiskunta tulee silti suorittamaan monia valheellisia rakkauden ja armeliaisuuden töitä, 

kunnes se oppii rakastamaan ja harjoittamaan todellista armeliaisuutta, ja monet tulevat 

kulkemaan uskonnosta uskontoon, kunnes heidän sielunsa ylevöityy tiedossa ja saavuttaa 

ymmärryksen, että ainoa Laki, yleismaailmallinen ja ikuinen hengen Oppi, on rakkauden Laki, jonka 

jokainen tulee saavuttamaan. 

19.Kaikki uskonnot tulevat katoamaan ja vain Jumalan Temppelin valo tulee jäämään jäljelle, 

loistamaan ihmisen sisältä ja ulkopuolelta, ja missä jokainen tulee tekemään vain yhtä 

tottelevaisuuden, rakkauden ja uskon ja hyvän tahdon ylistystä. 

 

Epäonnistuminen Totella Jumalallisia Käskyjä ja sen Seuraukset 

20.Tänä muistamisen aamunkoittona Minä kysyn teiltä: Mitä te olette tehneet Lailla, jonka Minä 

välitin ihmiskunnalle Mooseksen kautta? Sattumalta, annettiinko nuo käskyt vain tuon jakson 

sukupolville? 

21.Todella Minä sanon teille: Tuo pyhä siemen ei ole ihmisten sydämissä, sillä he eivät rakasta 

Minua, eivätkä he rakasta toisiaan, eivätkä kunnioita vanhempiaan, eivätkä kunnioita sitä, mikä 

kuuluu toisille ja toisaalta, he ottavat toinen toistensa elämiä, he tekevät haureutta ja saavat 

häpeää itselleen.” 

22.Ettekö kuule valheellisuutta jokaisen huulilta? Ettekö ole oivaltaneet, kuinka yksi ihminen 

huijaa muilta ihmisiltä heidän rauhansa? Ja silti ihmiskunta sanoo, että se tuntee Minun Lakini. 

Mitä ihmisistä tulisi, jos he unohtaisivat Minun valtuutukseni täysin? 

23.Toisella Aikakaudella, saavuttuaan Jerusalemiin, Jeesus huomasi, että temppeli, paikka joka oli 

pyhitetty rukoukselle ja ylistykselle, oli muutettu markkinapaikaksi. Ja Mestari, täynnä intohimoa, 

heitti ulos ne, jotka eivät olleet kunnioittaneet temppeliä, sanoen heille, ”Minun Isäni talo ei ole 

markkinapaikka.” Ne, jotka heitettiin ulos, olivat vähemmän syyllisiä siihen, mitä tekivät, kuin ne, 

jotka olivat vastuullisia ohjatessaan ihmisiä Jumalan laissa. Papit olivat muuttaneet temppelin 

paikaksi, jossa kunnianhimo ja suuruuden loisto hallitsivat, ja tuo valtakunta tuhottiin. 

24.Tänään Minä en ole ottanut ruoskaa rangaistakseni niitä, jotka eivät kunnioita Minun Lakiani, 

Minä olen sallinut heidän tuntea omien vikojensa seuraukset, niin että he voivat oivaltaa, että 

Minun Lakini on taipumaton ja muuttumaton. Minä olen osoittanut ihmiselle oikeamielisen polun, 

mitä Hänen tulee seurata. Jos Hän lähtee pois siltä, Hän altistaa itsensä seurauksille, kun on 

rikkonut Minun oikeamielistä lakiani, missä Minun rakkauteni on tuotu julki. 
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25.Minä tulen jälleenrakentamaan Minun temppelini, temppelin ilman seiniä tai torneja, sillä se on 

ihmisten sydämissä. 

26.Baabelin torni jakaa yhä ihmiskuntaa, mutta sen perustukset tullaan tuhoamaan ihmisten 

sydämissä. 

27.Epäjumalanpalvonta ja uskonnollinen kiihkoilu ovat myös nostaneet korkeat torninsa, mutta ne 

ovat heikkoja, ja tulevat kaatumaan. 

28.Todella Minä kerron teille, että Minun lakini, Jumalallinen ja inhimillinen, ovat pyhiä, ja ne itse 

tulevat tuomitsemaan maailman. 

29.Ihmiskunta ei usko, että se on epäjumalanpalvontaa, mutta todella Minä kerron teille, se silti 

jumaloi kultaista vasikkaa. 

30.Kaaos on palannut, koska hyvettä ei ole olemassa, ja missä ei ole hyvettä, ei voi olla mitään 

totuutta. Ei tarkoita, että Lailla, jonka Isä myönsi Moosekselle, ei ole yhtään voimaa, eikä että 

Jeesuksen oppi oli sovellettavissa vain menneisiin aikoihin. Ne molemmat olemukseltaan ovat 

ikuisia lakeja; oivaltakaa kuitenkin, että ne ovat kuin lähde, joiden vesistä kenenkään ei ole pakko 

juoda, vaan että kuka ikinä lähestyy tuota rakkauden lähdettä, tekee niin omalla tahdollaan. 

31.Tulkitkaa Minun opetuksiani oikeudenmukaisesti. Älkää ajatelko, että Minun Henkeni on 

onnellinen nähdessään kärsimyksenne maapallolla, tai että Minä tulen riistämään teiltä kaiken, 

mikä on palkitsevaa teille, nauttiakseni siitä Itse. Minä tulen saamaan teidät oivaltamaan ja 

kunnioittamaan Minun lakejani, koska ne ovat tottelevaisuutenne ja kunnioituksenne arvoisia, ja 

koska niiden noudattaminen tulee tuomaan teille onnellisuutta. 

 

Vapaa Tahto & Omatunto  
(Kolmannen Testamentin Luvusta 34) 

Herra sanoo… 

14.Omatunto on Jumalallinen kipinä, korkeampi valo, ja on voima, joka auttaa ihmistä olemaan 

tekemättä syntiä. Mitä ansiota ihmiselle olisi, jos omatunnolla olisi aineellista voimaa 

pakottaakseen heidät pysymään hyvän puolella? 

15.Minä haluan teidän tietävän, että ansio koostuu tuon äänen kuuntelemisesta, itsenne 

vakuuttamisesta, ettei tuo ääni koskaan valehtele, eikä erehdy neuvonannossaan, ja uskollisesti 

tottelemaan sen saneluita. 

16.Kuten voitte ymmärtää, tuon äänen kuuleminen selvästi vaatii valmistelua ja keskittymistä 

itsensä sisällä. Kuka harjoittaa sellaista tottelevaisuutta nykyisinä aikoina? Kysykää itseltänne? 

17.Omatunto on aina tuonut itsensä julki ihmisessä, mutta ihminen ei ole saavuttanut tarvittavaa 

kehitystä opastaakseen koko elämäänsä tuolla Jumalallisella äänellä. Ihminen on tarvinnut lakeja, 

opetuksia, periaatteita, uskontoja ja neuvoa saadakseen opastusta.  

18.Kun ihmiset saapuvat yhteyteen henkiensä kanssa, ja sen sijaan, että katsoisivat ulkoisesti, 

etsivät sitä sisältään, he voivat kuulla tuon ystävällisen, vakuuttelevan, viisaan ja 

oikeudenmukaisen äänen, joka on aina värähdellyt heidän sisällään, ilman että on tullut kuulluksi, 
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ja he ymmärtävät, että omatunto on Jumalan läsnäolo, ja että se on todellinen keino, millä 

ihmisten tulisi kommunikoida Isänsä ja Luojansa kanssa. 

 

Pakanuus, Joulu & Perinteet  
(Herran Viesti Veli Timothyn kautta, Marraskuun 17. 2004) 

(Herra sanoo) Jos haluatte juhlia Minun nimeäni ja Minun maallista syntymääni, tehkää niin: 

tuokaa kunniaa Minun nimelleni tottelevaisuudellanne, uhraten kaikki nämä asiat, jotka ovat 

Minua vastaan. Te toivotte nauttivanne juhlista perheenne kanssa, tehkää niin. 

Minä olen antanut teille seitsemän (juhlaa). Ja näissä seitsemässä on viisaus ja ymmärrys, aivan 

Jumalan mieli, ilmestys yli sanojen, Jumalan tahto manifestoituna, julki tuotuna. 

Älkää kuitenkaan enää tehkö niin kuin pakanat ja valheelliset opettajat haluaisivat teidän tekevän. 

Sillä teidän täytyy olla erillänne tästä maailmasta ja kirkoista, Timothy; olkaa erillänne Minun 

nimeni vuoksi. 

Sen vuoksi, näin Minä teitä käsken… Heittäkää pois tämä juhla; heittäkää pois puunne ja valonne, 

hankkiutukaa talossanne eroon kaikista koristeista; kääntykää pois näistä saastaisista perinteistä. 

Kunnioittakaa Minua sellaisena kuin Minä todella olen, totelkaa Pyhiä Kirjoituksia, ja kääntykää 

pois ihmisten käskyistä. Ja kyllä, Timothy, jatkakaa opettamista lapsillenne siitä, mistä on 

kirjoitettu Pyhissä Krjoituksissa Minun maallisesta syntymästäni ja Ihmisten Pelastuksen Päivästä, 

sillä tämä on kovin miellyttävää Minun silmissäni… 

Ja siunattuja ovat kaikki ne, jotka vastaanottavat tämän Sanan ja tottelevat sitä, valiten seurata 

sinun esimerkkiäsi, sillä heidät myös tullaan asettamaan erilleen. 

 

Epäily johtaa Tottelemattomuuteen  
(Herran Viesti Veli Timothyn kautta, Elokuun 25. 2005) 

Näin sanoo Herra… Minun Ihmiseni ovat tottelemattomia ja kompastuvat aina epäilyyn. Kuinka 

helposti he kuulostelevat jokaista hienovaraista ja pahan pimeää puhetta, kuinka helposti heidän 

johdetaan harhaan. 

Timothy, kaikki on annettu sinulle anteeksi! Menneisyyden, nykyiset ja kyllä, jopa huomisen 

syntisi! Sillä Minä tunnen sinun sydämesi ja rakkauden, mitä sinulla on Minua kohtaan. Sen vuoksi 

tee rakkautesi täydelliseksi tottelevaisuudellasi, äläkä enää anna lihasi hallita sinua tai estää sinua 

millään tavalla. 

Rakastettu, haluatko sinä totella? Tottele sitten. Haluatko pysyä puhtaana? Sitten pysy puhtaana. 

Epäily on vihollisesi, epäily on jalkoihisi asetettu kompastuskivi. Sillä Minä kerron sinulle totuuden, 

hän, jonka usko on tullut täydelliseksi, vastaanotettuaan täyden ilmestyksen siitä, mikä Minä olen, 

ei tule tekemään syntiä. Sillä vain Pyhän kasvot ovat hänen silmiensä edessä. 

Näin sanoo Herra… Vain Yksi on ilman syntiä, YahuShua Messias, sillä Hän on Minusta ja Minä 

Hänestä; Isä ja Poika ovat yhtä. Kuitenkin halu tehdä syntiä on yhä sisällänne, Minun ihmiseni, ja 

nyt myös Totuus, ja niin taistelu raivoaa. 
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Sen vuoksi, olkaa varuillanne. Sillä epäily johtaa tottelemattomuuteen, ja kun on tottelematon 

Jumalalle, se on synti ja synnin rangaistus on kuolema. Kuitenkin Hän, joka on Tie, Totuus ja Elämä, 

on kukistanut kuoleman, ja on kirjoittanut teidän nimenne Elämän Kirjaan aivan maailman 

perustamisesta lähtien… Mitä on jäljellä sitten? Vain synnin kuolema itse ja kuoleman 

menehtyminen. 

 

Vastattuja Rukouksia & Ihmeitä manifestoituina Uskon & Tottelevaisuuden kautta  
(Herran Viesti Veli Timothyn kautta, Joulukuun 18. 2005) 

Näin sanoo Herra Hänen Palvelijalleen… Timothy, kuule Minun sanani, ja saa ymmärrystä 

periksiantamattoman uskon voimasta ja tottelevaisuudesta Jumalaa kohtaan, rakkaudella ja 

Hänen Kristuksensa hyväksymisellä… 

Kaikki ne, jotka ovat tunteneet vetoa tulla Minun luokseni, ovat tunteneet vetoa hengessä… Ja kun 

he ovat tunteneet vetoa, he tulevat Minun luokseni Kristuksen tavalla. Minä annan heidät Hänelle, 

niin että Hän voi tuoda heidät Minun luokseni. Ja kun Hän tuo heidät, heidän täytyy tulla sellaisina 

kuin Hän on… Hengessä ja Totuudessa, täysin vailla syntiä. 

Minun läsnäolossani tulee kukin täyteen ymmärrykseen rakkaudesta ja totuudesta… Kaikki 

kyyneleet poispyyhittyinä Minun rakkauteni vuoksi ja Minun ymmärrykselläni annettuna heille, 

jotka ovat tulleet Minun luokseni. Siispä sitten, tuntea Hänet, jonka Minä lähetin teidän luoksenne, 

on tuntea Minut, koska Hän on Minussa ja Minä Hänessä. Rakastakaa Häntä ja te rakastatte 

Minua. Vihatkaa Häntä ja teidät tullaan ikuisesti erottamaan Minusta. 

Täydellisessä uskossa tulee kukin saamaan myös täydellisen tottelevaisuuden… He kuuntelevat 

Minun Henkeäni sisällään. 

Minun Henkeni on myös Hänen Henkensä, jolta te vastaanotitte Hengen, Totuuden 

hyväksymisenne vuoksi, että HÄN ON KUKA HÄN ON. Siispä sitten, kaikki ne, jotka tottelevat, 

tuntevat Minut tottelevaisuudellaan, koska he olivat seuranneet sitä, minkä Minun Henkeni oli 

antanut heille. 

Näin sanoo Herra, teidän Lunastajanne… Muistakaa Minun apostoleitani… He saivat täydellisen 

uskon Minun kuolemani ja ylösnousemukseni jälkeen ja sen jälkeen, kun Minä hengitin heihin, niin 

että he vastaanottaisivat sen Minun osani täyteyden, mikä pysyisi heidän kanssaan ajan loppuun 

asti. 

Tämä Henki, heidän sisällään, on täydellisessä uskossa ja tottelevaisuudessa Jumalalle, ollen 

kertakaikkiaan tasaveroinen, koska Minä en voi kieltää Itseäni, enkä sitä osaa Minusta, joka on 

Jumala. 

Isä ja Poika ovat Yksi, kuitenkin kaksi ja kolme… Ollen tuo kolmas osa, jota kutsutaan Hengeksi ja 

Pyhäksi, mikä on annettu ihmisille, niin että Me saattaisimme olla yksi heidän kanssaan, ketä Me 

rakastamme ja loimme… Meidän rakastetut temppelimme, ilman ihmiskäsiä tehdyt, Jumalan 

käsien hyväilemät. Siispä tulkaa Minun ilooni ja vastaanottakaa Minut, ja vastaanottakaa Minun 

Henkeni täyteys, uskon ja tottelevaisuuden kautta. 

Täällä Minun apostolini asuivat… Täydellisessä uskossa, mitään epäilemättä, ihmiset tulivat 

jumaliksi, koska se, mikä on Jumala, on osa heitä… 
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Pyytäkää mitä tahansa Minun nimessäni, ja se tullaan antamaan teille, uskonne ja Minun tahtoni 

mukaan, tottelevaisuutenne toteennäyttämänä, uskoen sen, mitä Minä kerroin teille uskonne 

vuoksi. 

Vastaanottakaa Minun rakkauteni, ja jakakaa se muiden kanssa… Sitten rukoilkaa heidän 

puolestaan, Minun nimessäni, ja se tullaan tekemään. 

Muistakaa… Kaikki asiat, pyydettyinä Minun nimessäni, tullaan tekemään, jos te itse teette ne. Jos 

pyydätte toisen puolesta, ja te itse ette tee näitä asioita, kuinka sitten Minun Henkeni voi 

työskennellä teidän kauttanne? Henki on tasa-arvoinen, kuitenkin ihminen pysyy epätasa-

arvoisena. Ihmisten tekemät ihmeet ovat mahdollisia, ja niitä ovat manifestoineet monet 

profeetat ja apostolit… He olivat periksiantamattomia uskossa ja tottelevaisuudessa Jumalalle. 

Niinpä he pyysivät ja se tehtiin ja tuli tapahtumaan, ihmisten näkyvissä. Heidän henkensä oli tasa-

arvoinen, ja tasapainossa heille annetun Hengen kanssa, täyttäen Minun tahtoni… Siispä sitten, 

kuolleet heräsivät, rammat kävelivät, ja epäpuhtaat ja sairaat tehtiin terveiksi. Ponnistelkaa 

periksiantamattomassa uskossa ja eläkää elämää tottelevaisuudessa Jumalalle, ja uskonne tulee 

kasvamaan… Ja samoin tulevat kompastumisenne loppumaan, ja tottelevaisuutenne tulee teille 

luonnolliseksi. 

 

Osoittakaa Minulle Rakkautenne Tottelevaisuudellanne  
(Herran Viesti Veli Timothyn kautta, Tammikuun 8. 2006) 

Näin sanoo Herra… teidän Lunastajanne… Pienet lapset, Minä kysyn teiltä, rakastatteko te Minua? 

Sitten tehkää niin kuin Minä käsken teitä, kunnes Varas tulee. Olkaa viisaita Minussa, ja eläkää 

elämäänne Minun Sanani mukaan, jopa näiden Kirjeiden mukaan, mitä Minä olen antanut teille, 

mitkä ovat samasta. Olkaa tietoisia Minun läsnäolostani, sillä Minä olen todella tullut elämään 

niissä, jotka ovat vastaanottaneet Minut ja myös tottelevat Minun Sanaani. Sen vuoksi kuunnelkaa 

Minun sanojani ja kasvakaa viisaiksi. Sillä kuinka voi joku, joka väittää rakastavansa Minua, jatkaa 

elämistä vastakkaisesti kuin Minä?… 

Rakastetut, Minä rakastan teitä, niin kuin Minä rakastan Isää. Samalla tavalla, kuka ikinä rakastaa 

Minua, rakastaa myös Isää, Minun vuokseni. Minä tottelen Isää kaikissa asioissa, koska Minä 

rakastan Isää ja Isä on Minussa. Samalla tavalla te tulette tottelemaan, koska te rakastatte Minua 

ja Minä olen teissä. 

Oi Minun rakastetut pikkuiseni, te kompastutte, koska ette ole vielä oppineet seisomaan tai 

kävelemään… Tulkaa Minun luokseni vilpittömyydessä ja totuudessa, ja Minä tulen opettamaan 

teille, sillä Minä tulen aina nostamaan teidät ylös… 

Ja kun te kerran tulette seisomaan armon kautta, minkä Minä olen antanut teille, sitten te tulette 

myös oppimaan kävelemään Minussa, jopa niin kuin Minä kävelin… Kunnes aika tulee, kun me 

tulemme juoksemaan ja loikkimaan yhdessä, pelloilla, joita te ette vielä ole tunteneet, ettekä voi 

kuvitella. 

Siispä sitten, etsikää aina kävellä Minun teitäni, seisokaa periksiantamattomasti. Sillä polun loppu 

on näkyvissä, ei aikaa viivyttäväksi… Rakastetut, olkaa Minun esimerkkejäni! Paljastakaa, että te 

olette vastaanottaneet Minun elämäni, että Minä elän teissä, ja antakaa valonne niin loistaa 

ihmisten edessä, että he voivat nähdä hyvät työnne ja antaa kunniaa Isällenne Taivaassa! 
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Näyttäkää heille Tie uskollanne ja tottelevaisuudellanne, että he myös voivat tulla kulkemaan 

vierellänne, jopa Pyhyyden Valtatietä asiaankuuluvana aikana. 

Sillä Minä kerron teille totuuden, kulkeaksenne siellä, missä Kaikkein Korkeimman Poika kulkee, 

teidän täytyy tulla Minun kaltaisekseni, ristiinnaulita vanha elämänne, erottaa itsenne katkerasta 

vihanpidosta, mikä on tästä maailmasta ja ihmisistä. Sillä niin kuin Minä olin sen Minun 

menneitten aikojen opetuslapsilleni puhunut, niin myös Minä nyt puhun teille… Jos kuka tahansa 

haluaa tulla Minun jälkeeni, antakaa hänen kieltää itsensä ja nostaa ristinsä, ja seurata Minua; sillä 

kuka ikinä haluaa pelastaa elämänsä, tulee menttämään sen, mutta kuka ikinä menettää elämänsä 

Minun vuokseni, tulee löytämään sen. 

Sillä mitä hyötyä ihmiselle on, jos hän saa koko maailman, mutta menettää oman sielunsa? Tai 

mitä ihminen tulee antamaan vastineeksi sielustaan? Sen vuoksi ne, jotka ponnistelevat 

pitääkseen kiinni elämistään tässä maailmassa, tulevat menettämään elämänsä, ja ovat jo tulleet 

kuolleen ihmisen luiksi monien surujen joutomaalla, johdattaen ja seuraten muita 

tuomitsemiseen. 

Rakastetut lapset, mitä ovat nämä maailman asiat verrattuina teidän elämäänne? Mikä on niiden 

arvo? Mitä ovat kaikki nämä ihmisten työt, eivätkö ne ole menehtymässä? Jälleen Minä kysyn 

teiltä, mikä on niiden arvo? Sillä Minä kerron teille totuuden, kuka ikinä rakastaakin mitä tahansa 

koko luomakunnassa enemmän kuin Minua, ei ole Minun arvoiseni. Sillä Minä olen Ainoa Tie, 

Ainoa Totuus ja Ainoa Elämä; Minusta erillään ei ole olemassa mitään, sillä Minä olen Hän, jonka 

kautta kaikki asiat koostuvat. 

Sen vuoksi, tulkaa ja seuratkaa Minua!… Sillä Minä olen Jeesus Kristus, Yeshua Lahja, YahuShua 

HaMashiach, ainoa nimi Taivaan alla, jonka kautta teidän täytyy tulla pelastetuiksi! 

Rakastetut, jälleen Minä sanon teille, kunnioittakaa Minua ensiksi tavoillanne, sitten suullanne. 

Sillä vain puhuttu kunnia on pelkkä tuuli, huntu tekopyhällä, joka ei tiedä, minne on menossa, eikä 

hänellä ole katumusta siitä, missä on ollut; jaloillanne te tulette kulkemaan oikeamielisyydessä, ja 

käsillänne te tulette pesemään toinen toistenne jalat! 

Sillä niin kuin on kirjoitettu, vain ne jotka tottelevat Minun opetuksiani, ovat todella Minun 

opetuslapsiani… Ja oi, kuinka siunattuja ovat ne, jotka voittavat vaikeudet Minun nimeni vuoksi! 

 

Pysykää Messiaan Opissa  
(Herran Viesti Veli Timothyn kautta, Kesäkuun 28. 2006) 

(Herra sanoo) Entä sinä Timothy? Oletko sinä itse pelastanut omilla tekemisilläsi edes yhtä näistä 

tuhansista, jotka ovat kääntyneet Minun puoleeni? Saitko aikaan sen, että itse kirjoitit nämä 

sanat? Annoitko vasta lunastetuille ymmärryksen? Vuodatitko sinä oman henkesi heidän päälleen? 

Timothy, ole rauhassa… Minä tiedän, että sinä tiedät totuuden Minun sanoistani, ja sydämesi 

vastaukset ovat puhuneet totuuden ja oikeamielisyyden. Kuitenkin Minä olen, ja tulen tekemään 

sinusta esimerkin ihmisille. 

Minun rakastettuni, kaikki Timothyn ilmeiset menestykset näiden monien tuhansien 

kääntymyksissä, ovat vastatut yhdellä sanalla… tottelevaisuus. Hän on totellut Herran ääntä. Minä 

annoin hänelle siemenet, hän istutti, ja Minä annoin kasvun. 
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Siispä sitten, rakastetut, kuinka te tulette muuttamaan läsnäolollanne edes yhden rakastamienne 

ihmisten ajatuksen tai toimen? Pikemminkin, se, mikä on puhdasta, täytyy säilyä puhtaana. Sillä 

se, mikä on epäpuhdasta, on suurempipitoista ja jatkuvasti virtaa siihen, mikä on pienempipitoista, 

saastuttaen sen. Vain Herra, teidän Jumalanne, kaikkien asioiden Tekijä, voi kääntää asioiden 

kulun ja puhdistaa sen, mikä on saastunutta. Miksi potkia jalkaanne tiiliä vastaan?… Te tulette vain 

nilkuttamaan haavoittuneena yrittämisestä. Te tulette menemään sinne, minne Minä lähetän 

teidät. 

Näin sanoo Herra… Minä en ole tullut tekemään rauhaa, vaan sodan, suuren jakaantumisen, 

perheitä pilkattavina… Vanhempia lapsia vastaan, ja lapsia vanhempia vastaan… Jopa sisarus 

sisarusta vastaan, ystävä ystävää vastaan… Teidän vihamiehenne tulevat olemaan omasta 

talostanne ja suvustanne. Vehnä ja lusteet täytyy erottaa sadonkorjuuta varten, ja vehnä viedä 

Minun aittaani. Herra on puhunut… Hänen sanansa pitää. 

 

Monet ovat kutsuttuja… Harvat ovat valittuja  
(Herran Viesti Timothyn kautta Marraskuun 12. 2006) 

Näin sanoo Herra, teidän Mestarinne, Opettajanne, ristinne Kantaja… Palvelijat, te seisotte liian 

korkeina, ympärysmittanne on liian leveä; te olette kyvyttömiä menemään läpi. Sillä pieni on 

portti, ja kapea on tie Taivaaseen. Ei kukaan suuri kooltaan voi saapua, Kristityksi kutsuttu tai 

muuten. Sillä nöyrä, katuva ihminen tulee saapumaan sisään. Ei nimi, ei pelkkä julistus tai työ tule 

tuomaan teitä Minun Isäni taloon, sillä Minä tutkin sydämet ja mielet. 

Vaadinko Minä sitten täydellisyyttä? Varmasti en… Minä vaadin vilpittömyyttä ja totuutta, 

rakastavaa sydäntä, vilpitöntä ponnistelemista totella, ihmistä, joka on täysin kääntynyt sisäisiltä 

osiltaan, ihminen, joka jatkuvasti nöyrtyy Minun edessäni, etsien Minun tahtoani koko 

luottamuksellaan; palvelija, joka ei epäröi tulla Minun luokseni, kun hän kompastuu, ihminen, joka 

on Minun oman henkeni mukainen, Minun oman sydämeni mukainen ihminen. 

Sen vuoksi, rakastetut, kuunnelkaa tarkasti ja ottakaa Minun sanani sydämeenne, kaikki te, jotka 

kutsutte itseänne Kristityiksi… Minä kysyn teiltä, rakastatteko te todella Minua?… Seuratkaa sitten 

Minua. 

Rakastetut, kuunnelkaa tarkasti ja ottakaa Minun sanani sydämeenne, kaikki te, jotka kutsutte 

itseänne Kristityiksi… Minä kysyn teiltä, rakastatteko te todella Minua?… Totelkaa sitten Minun 

Sanaani, seuratkaa sitten Minua. 

Rakastetut, kuunnelkaa tarkasti ja ottakaa Minun sanani sydämeenne, kaikki te, jotka kutsutte 

itseänne Kristityiksi… Rakastatteko te todella Minua?!… Jättäkää sitten kaikki ja seuratkaa Minua! 

Päästäkää irti! Lakatkaa särkemästä Minun sydäntäni ja tottelemasta paholaista!… SEURATKAA 

MINUA! 

Oi Minun rakastettuni, Minä olen aina rakastanut teitä; jopa alusta alkaen Minä olen rakastanut 

teitä! Minä olen teidän Tekijänne, teidän Puuseppänne, teidän Isänne! Päästäkää irti! Päästäkää 

irti ylpeydestänne, rakastetut; päästäkää irti tästä maailmasta! Päästäkää irti ja tulkaa Minun 

luokseni totuudessa, teidän pelastuksenne on varmistettu! Sillä Minä tunnen ne, jotka asuvat 

Minun Valtakunnassani, Minä tunnen ne, jotka ovat Minun, Minä tunnen kaikki teidät; Minä 

tunnen teidät sellaisina kuin te olette ja sellaisina kuin te tulette olemaan… 
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Sen vuoksi kuulkaa Minua, rakastetut, älkääkä kääntykö oikean käden puolelle, älkääkä 

vasemman; pitäkää katseenne kiinnitettyinä Minuun! Sillä Minä olen Tie, Ainoa Totuus, Ainoa 

Polku, joka johtaa Ikuiseen Elämään! Rakastetut, Minä en muutu! Minä olen sama eilen, tänään ja 

kaikkina tulevina huomisina! 

Sen vuoksi se, mitä Minä olen kirjoittanut, älköön kukaan ihminen muuttako. Pikemminkin 

seuratkaa Minua niin kuin Minä sanoin, eikä niin kuin te haluaisitte Minun sanovan. Rakastetut, 

pitäkää Isän Käskyt, niin kuin Hän oli kirjoittanut ne kiveen Hänen omalla sormellaan; 

lukumäärältään kymmenen. 

Pitäkää ne kaikki, muistakaa ne kaikki, ja tehkää ne kaikki, sen mukaan kuinka ne ovat kirjoitetut, 

eikä niin kuin ihminen on ne uudelleen kirjoittanut, ja se tullaan lukemaan teille 

oikeamielisyydeksi. Sillä Minä olen todella vapauttanut teidät Lain kirouksesta, kuitenkaan Minä 

en ole vapauttanut teitä tottelevaisuudesta Laille. Pikemminkin Minä olen antanut teille keinot, 

Minun oman henkeni kautta, pitää Lain… 

Oi Minun rakastettuni, miksi te ette ymmärrä Minun puhettani? Miksi te ette rakasta Minua?! 

Miksi te olette kadottaneet halun seurata Minua?! Minun rakkauteni ei ole muuttunut, kuitenkin 

te olette muuttuneet, siirtäen sydämenne kauaksi Minusta, kulkien aina tiellä, mikä ei ole hyvä, 

omaksi vahingoksenne. Te olette kaikki tulleet herroiksi itsellenne! 

Rakastetut, saakaa iloa siitä, mitä Isä on antanut teille; lakatkaa häpäisemästä Hänen Sapattejaan! 

Pitäkää se, mitä Isä on käskenyt teitä, sillä Laki pysyy voimassa ikuisesti, jopa niin kuin kaikki se, 

mitä se sisältää pysyy voimassa myös. Katsokaa, jopa Sapatista Sapattiin, Valtakunnassa tulevat 

kansakunnat tulemaan Jerusalemiin ja ylistämään Minua. 

Siispä sitten, Minun rakastettuni, seuratkaa Minua, ja tehkää meidän rakkautemme täydelliseksi 

tottelevaisuudessa. Omaksukaa Minun profeettani. Ja pysykää erillänne niistä, joita valheellisesti 

kutsutaan niin, kaikista niistä, jotka kieltävät Minun nimeni kaikella, mitä he sanovat ja tekevät. 

 

Totelkaa Minua kaikkina aikoina, sillä Jumalan tottelematta jättäminen on synti  
(Herran Viesti Veli Timothyn kautta, Helmikuun 4. 2010) 

(Herra sanoo) Täten ne, jotka sanovat ei synnille ja pysyvät erillään siitä, mitä Jumala vihaa, eivät 

ole rikkoneet mitään Käskyä. Siispä sitten kunnioittaakseen mitä tahansa vanhempaa, joka rikkoo 

Lakia, ottamalla osaa näihin ihmisten kieroutuneisiin juhlapyhiin, on Lain rikkomista. Kuitenkin 

Minun kunnioittaminen totuudessa, Herran Sanaa tottelemalla kukaan ei millään muotoa voi 

rikkoa Lakia. 

Sen vuoksi ne, jotka kysyvät… Rikkoisitteko te yhtä Käskyä totellaksenne Toista? puhuvat ilman 

tietoa, ja ovat myös epäonnistuneet tunnistamaan siihen kätketyn valheen. Sillä ne, jotka kysyvät 

sellaisia kysymyksiä, ovat myös kuunnelleet Pahan hieniovaraisia petoksia, joilla heitä myös 

johdatetaan, nähden ristiriitaisuuksia siellä, missä niitä ei ole. 

Jälleen Minä kerron teille, kenet te valitsette, määrittää mitä teette, ja hän, joka valitsee Minut, ei 

tule tekemään syntiä… Kuitenkin kaikki, jotka valitsevat toisen, eivätkä Minua, ja ovat kieltäneet 

Minut ja tehneet syntiä, sillä Jumalan tottelematta jättäminen on synti. 
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Tulkaa pois Kirkoista & Minä tulen vastaanottamaan teidät  
(Herran Viesti Veli Timothyn kautta, Lokakuun 7. 2010) 

Näin sanoo Herra… Minä olen todella vetänyt linjan ja asettanut standardin; Minä olen todella 

asettanut sen kaikkien ihmisten keskuuteen! Sanoo Herra. Eikä kukaan tule millään muotoa 

menemään ohi sen jälkeen, kun lukumäärä on täytetty, kun ensimmäinen valinta on vakiinnutettu. 

Sillä Nooan päivinä oli monia pilkkaajia, ja monia, jotka työnsivät ulos huulta, pilkaten ja nauraen, 

siihen päivään asti, kun Nooa saapui arkkiin ja ovi suljettiin… Niin tulee olemaan tämän pahan 

sukupolven kanssa… Ovi tullaan sulkemaan, ja monet tullaan jättämään seisomaan ulkopuolelle, 

ilman suojaa, ilman turvapaikkaa suojelemaan heitä kovilta sateilta, jotka ovat laskeutumaisillaan. 

Sillä kappas, Minä kerron teille mysteerin, salaisuuden, mikä pian tullaan tekemään tunnetuksi… 

Ne, jotka tulevat ulos ennen aikaa, jotka tottelevat Minun ääntäni, tulevat menemään läpi toiselle 

puolelle; ja ne, jotka kieltäytyvät, toiselle… Yksi tälle puolelle ja monet muut toiselle. Ja ne, jotka 

menevät tälle puolelle, liittyen heihin, jotka pysyvät tällä puolella, tullaan nykäisemään ylös ja 

kätkemään; kuitenkin jotkut tullaan istuttamaan uudelleen ja palvelemaan. Sillä aikaa ne, jotka 

kieltävät Minun ääneni, jopa kapinoivat Minua vastaan, tulevat pysymään omalla osallaan, toisella 

puolella linjaa, jonka Herra oli vetänyt, jätettyinä kestämään virheensä ahdingon.     

Tällä on sisäinen piha ja ulkoinen piha mitattu. Ja kaikki ulkopihalta löytyneet tulevat varmasti 

kuolemaan, sillä heidät on jätetty ulkopuolelle ilman tietä sisälle; vaikka he valheellisesti 

havaitsevat olevansa sisäpuolella, selkänsä asetettuina seiniä vasten, asettaen kaiken uskonsa 

tuhoon tuomittuun taloon, joka pian revitään alas. 

Kuitenkin ne, jotka tulevat pois heidän joukostaan, tulevat saapumaan sisäpihalle, vaikka heidät 

nähdään hylkiöinä ja heidän kaverinsa virheellisesti leimaavat heidät harhaoppisiksi; kuitenkin 

nämä tulevat varmasti elämään, paeten kaikkia näitä asioita, joita Minä olen tekemäisilläni, jotka 

Minä tulen varmasti tuomaan kaikkien maapallon ihmisten päälle. Sillä todella monet ovat 

kutsuttuja, kuitenkin harvat ovat valittuja, sanoo Herra. Jopa niin, amen. 

SEN VUOKSI, TULKAA POIS HÄNESTÄ, MINUN IHMISENI JA ANTAUTUKAA MINULLE! Tulkaa pois 

heidän joukostaan ja olkaa erillänne ihmisten kirkoista! Älkää enää koskeko epäpuhtaaseen asiaan, 

ja Minä tulen vastaanottamaan teidät! Sanoo Herra… 

ÄLKÄÄ ENÄÄ KÄÄNTYKÖ POIS MINUN ÄÄNESTÄNI OMAKSI VAHINGOKSENNE! Sillä aika on 

loppumassa ja ensimmäiset monista täytyy ottaa. Heidän täytyy saapua sisään, ja ovi täytyy 

sulkea! Sillä tuomio tulee satamaan alas taivaasta, täyttäen koko maapallon!… 

TULKAA ULOS, SEN VUOKSI, KAIKKI TE, JOILLA ON KORVAT KUULLA! Noudattakaa tämän trumpetin 

(pasuunan) ääntä, ja tulkaa ulos, sillä tämä on todella Jumalan Trumpetin Kutsu!… Sanoo 

Taivaallisten Sotajoukkojen Herra, teidän Lunastajanne. 

 

Minä en rankaise… Ne, jotka torjuvat Minun Käteni rankaisevat itsensä  
(Herran Viesti Veli Timothyn kautta, Helmikuun 9. 2011) 

Ne, jotka kulkevat Minun Teilläni, kulkevat Valossa… Kuitenkin Ne, jotka kieltävät Minun Tieni, 

pysyvät jo Pimeydessä. 
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(Veli Kristuksessa) Tuletteko te kaikki rukoilemaan Kristuksessa olevan Sisaren puolesta?… Hän käy 

läpi kovia aikoja ja on vakuuttunut, että Jumala on yrittämässä tappaa hänet, tai jotain sinne päin. 

Näin sanoo Herra… Minä tunnen kaikki Minun lampaani! Ja vaikka he vaeltavat ja pettävät omat 

sydämensä, Minä en rankaise heitä… He rankaisevat itsensä… Sillä hän, joka torjuu Minun käteni, 

on tuonut itselleen suuren tyhjyyden ilman parannusta… 

Ja omalla valinnallaan he ovat saastuttaneet ja tuoneet alas tämän temppelin, jonka Minä olin 

antanut heille… Torjuen Parantajan, suosiakseeen omaa tietään… Pettäen itseään. 

Sen vuoksi, Minä sanon voi, kaikille, jotka laskevat syyn Herran jalkoihin! Minä en kyttää Minun 

lampaitani, aivan kuin he olisivat saalista. Kuitenkin Minä kutsun heitä, jopa jättäen  

yhdeksänkymmentäyhdeksän etsiäkseni yhtä harhaan mennyttä… Ja ne, jotka tuntevat Minun 

ääneni, tulevat juosten, jopa kuin nuoret karitsat loikkien avoimella pellolla keskikesällä! 

Sen vuoksi, älköön kukaan saastuttako Minun rakkauttani, tai peittäkö Minun teitäni pimeydellä, 

älköönkä kurittomien huomautukset saapuko sisään… Kääntykää Jumalan puoleen!… Etsikää 

Minun teitäni, että voisitte kulkea niissä, sillä niin tekemällä te tulette tuntemaan Minut sellaisena 

kuin Minä todella olen. 

 

Totelkaa Minun Ääntäni tai lähtekää, mutta älkää enää taistelko Minua vastaan  
(Herran Viesti Veli Timothylle, Heinäkuun 28. 2011) 

Näin sanoo Herra… Totelkaa Minun ääntäni, älkääkä enää taistelko Minua vastaan, älkääkä pyrkikö 

oikeuttamaan tekemisiänne millään keinoilla. Pikemminkin vastaanottakaa Minun ojennukseni ja 

seuratkaa Rakastettunne johdatusta… Kuten Minä olen tehnyt ihmisten kirkkoja kohtaan, niin 

myös teidän tulee tehdä. 

Sillä Minä olen kääntänyt Minun selkäni ihmisten kirkoille ja poistanut Minun käteni heidän 

jäsenistään… Kappas, Minun henkeni on lähtenyt pois heistä. Sen vuoksi, teidänkään ei tule koskea 

epäpuhtaaseen asiaan. Teidän ei tule toivottaa heitä tervetulleeksi millään keinoilla, eikä teidän 

tule kuunnella yhtään sanaa, mitä he puhuvat. Teidän ei tule hyväksyä mitään heidän käsistään, 

sillä Minun kasvoni ovat asetetut koviksi heitä vastaan… Heidän muurejaan vastaan, heidän 

puhettaan vastaan, heidän johtajiaan vastaan… Kyllä, jopa heidän jäseniään vastaan. Sillä he kaikki 

ovat yhden äidin tyttäriä. 

Minä Itse olen lähettänyt monia viestinviejiä heidän luokseen, jopa Minun oma Henkeni on 

puhunut heille kullekin, kuitenkin he valitsevat oman tiensä ja ylistävät omaa jumalaansa… He 

jatkuvasti kieltävät Minut!… 

Sen vuoksi, heidät on hylätty joksikin aikaa. 

Rakastetut, totelkaa Minun ääntäni, älkääkä etsikö oikeuttaaksenne tekemisiänne millään 

keinoilla. Älkää puhuko yhtään sanaa MINUN profeettaani vastaan, avoimesti tai salaa. Älköön 

yksikään loukkaus pursutko suustanne, sillä hän on MINUN profeettani… Viestinviejän 

loukkaaminen on Hänen loukkaamistaan, kuka hänet lähetti.  
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Kuinka kauan tulee tämä pieni katras vastustamaan Minua ja kyseenalaistamaan Minun teitäni? 

Kuinka kauan he tulevat kieltäytymään olemasta rikkonaisia?… He kuulevat Minun sanani, mutta 

eivät tee niitä! 

Sillä Minä en näe todellista uskoa heissä, ja heidän juurensa kasvavat siitä, mitä Minä en ole 

istuttanut… He uskovat vain sen, minkä he voivat nähdä, omien ennakko-odotustensa mukaan, ja 

heidän juurensa on maadoitettu vakaasti maailmaan ja kasvaa vastakkaisesti Jumalaa vastaan… 

Kuinka Minun sitten tulisi kerätä heidät? 

 

Rakkaus ilman ehtoja  
(Herran Viesti Veli Timothyn kautta, Marraskuun 27. 2012) 

(Herra sanoo) Oli kolme miestä, jotka omistivat elämänsä Jumalalle, kolme miestä, jotka etsivät 

palvellaakseen Herraa heidän Jumalaansa oikeamielisyydessä. Ensimmäinen lähti ruokkimaan ulos 

köyhiä ja nälkäisiä, tehden kaiken, mitä hän pystyi puutteenalaisten hyväksi, miten hän kykeni. 

Toinen antoi kaiken, mitä hänellä oli, niille, jotka pyysivät, ilman ajatustakaan itselleen, kunnes tuli 

päivä, jolloin hänellä ei ollut mitään muuta annettavaa ja myös hänen täytyi pyytää. 

Kuitenkaan kolmas ei mennyt ulos, eikä hän antanut kaikille, jotka pyysivät, vaan polvistui alas joka 

päivä, etsien Herran tahtoa, haluten aina kulkea Jumalansa teitä. Ja vaikka hän kompastui usein ja 

pysyi mukavissa oloissa, eikä halunnut mitään, Herran ääni puhui hänelle. Ja hän teki parhaansa 

totellakseen Herran ääntä joka päivä, ja pysyi uskollisena, huolimatta kompastumisistaan, 

peloistaan ja epäilyistään. 

Kului vuosia, ja kolme miestä jatkoivat kulkuaan, palvellen Herraa, kukin miten olivat kykeneviä. 

Sitten tuli päivä, kun kullekin esiteltiin uusi vaihtoehto, sellainen, jota he eivät olleet kohdanneet 

aikaisemmin. 

Ensimmäiselle Herra lähetti profeetan, sanoen… ”Näin sanoo Herra… Vedä kätesi pois 

puutteenalaisilta, äläkä enää mene ruokkimaan köyhiä ja nälkäisiä ympäriinsä, vaan tottele Minun 

suuni sanaa ja soita trumpettia.” Mutta hän kieltäytyi ja meni pois epäuskossa, pöyristyneenä 

Sanasta, jonka hän oli kuullut profeetan suusta. 

Toinen mies kohtasi samankaltaisen valinnan; hänelle Jumala lähetti Herran Sanan kirjassa. 

Kuitenkin, koska sitä ei löytynyt hänen Raamatustaan, mies välittömästi torjui sen ja meni 

menojaan epäuskossa, pöyristyneenä Sanasta, mikä hänelle oli annettu Herran nimessä. 

Ja kolmannelle, Herra Itse sanoi… ”Minun poikani, sinun on tullut aika luopua kaikesta, mitä sinä 

pidät kaikkein rakkaimpana, päästää irti kaikesta, mitä omistat, luopua aivan elämästäsi Minun 

päämääräni vuoksi, palvellaksesi rajoituksetta… Olla suuresti vihattu ja vainottu Minun nimeni 

vuoksi.” Ja kyyneleet valuen alas hänen poskiaan, palvelija sanoi… ’Kyllä, Herra.’ 

Sen vuoksi Minun poikani, Minä kysyn teiltä, näistä kolmesta miehestä, kuka oli todella 

omistautunut Minulle, vaikka kaikki tekivät hyviä ja hedelmällisiä tekoja Minun silmissäni? Sillä 

todella monet ovat kutsuttuja, kuitenkin harvat ovat valittuja; kappas, harvat tunnistavat Minut, 

kun Minä tulen lähelle. 
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Täten tottelevaisuuden oppiläksyn oppiminen on paljon suurempaa kuin profetian toteutumisen 

todistaminen, ja paljon suurempaa kuin ihmeparantumisen vastaanottaminen, sillä tottelevaisuus 

syntyy rakkaudesta. 

 

Vakava varoitus Minun Morsiamelleni…  

Ilman Rakkautta te ette tule seisomaan Minun edessäni  
(Viesti Jeesukselta Sisar Claren kautta, Huhtikuun 20. 2015) 

(Jeesus) ”Vartioikaa, ja rukoilkaa aina, että teidät lasketaan arvollisiksi pakenemaan kaikkia näitä 

asioita, jotka tulevat tapahtumaan, ja seisomaan ihmisen Pojan edessä.” (Luukkaan Evankeliumi 

21:36) 

”Jos Minä rakastan teitä, ettekä te ole sitoutuneita rakastamaan muita, te ette ole arvollisia 

pakenemaan sitä, mikä on tapahtumassa Maapallolla. Rakkaus tulee olemaan koetuskivi, ei oppi… 

sillä se tulee menehtymään. Ei profetia, sillä myös se on ohimenevää. Te saatatte olla profeetta, 

täynnä ’Herran sanaa’, mutta jos teillä ei ole rakkautta, te ette tule seisomaan.” 

(Clare) ’Oi, Herra, tuo vaikuttaa todella kovalta?’ 

(Jeesus) ”Minä en sanonut, että teidän täytyy olla täydellisiä ajatuksessa, sanassa ja teossa – sillä 

kukaan ei ole täydellinen. Mutta teidän aikomuksenne olla täydellinen: rakastaa täydellisesti, olla 

ystävällinen, armollinen, eikä hautoa ehdottomasti mitään pahansuopaisuutta muita kohtaan – jos 

te olette tehneet tämän päätöksen, te tulette seisomaan.” 

”Mutta jos te olette seisomassa omahyväisyydessä, osoittamassa sormella, riitelemässä, 

tuomitsemassa, siesomassa Minun paikallani antamassa tuomioita… sitten te olette tuomittuja 

jäämään Koettelemusten Aikaan. Miksi sinä luulet, että Minä annoin sinulle kaikki nämä 

mietiskelyt, Clare?” 

(Clare) ’Valmistellaksesi meidät?’ 

(Jeesus) ”Tuo on täsmälleen oikein. Minä en halua jättää jäljelle ketään, mutta jotkut teistä ovat 

kovettaneet sydämenne toisianne kohtaan ja olette tallanneet viattomia ja sokeita. Monet teistä 

internetissä olette laukoneet laukauksia toisianne kohtaan. Te olette haavoittaneet, tehneet 

rammoiksi, ja jättäneet heidät kuolemaan, eristäytyneiksi, halveksineet ja jättäneet ilman töittensä 

hedelmiä. Ellette kadu ja teidän huomataan olevan nuhteettomia, te voisitte aivan hyvin alkaa 

tekemään suunnitelmia pysyä täällä. Teitä ei tulla ottamaan.” 

”Rakkaus on Minun standardini. Kärsivällisyys, pitkämielisyys, ystävällisyys, armo, nöyryys, Autuaat 

– tämä on Minun Morsiameni kuvaus. Jos te olette tietoisesti vastustamassa autuaita, teillä ei 

vieläkään ole Minun sydäntäni, te ette vieläkään muistuta Minua. Minun Morsiameni täytyy 

muistuttaa Minua!” 

”Jotkut teistä tulevat sanomaan… ’Tämä on liian kovaa!’ Mutta Minä sanon teille, jos te ette kadu 

näitä syntejä, te olette hautomassa vihaa. Pitäisikö Minun mennä naimisiin Morsiamen kanssa, 

joka on kallellaan kaunaan, mustasukkaisuuteen ja vihaan? Jos te todella kadutte näitä syntejä, 

teidät tullaan ottamaan.” 

(Clare) Minä aloin epäröimään. 
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(Jeesus) ”Clare, pyydän, tämä olen Minä, älä petä Minua. Pitäisikö Minun odottaa 

Taivaaseennoston jälkeen, että he huomaavat, etteivät he olleet arvollisia seisomaan Minun 

edessäni? Miksi sinä luulet, että Minä nuhtelen sinua niin vakavasti, kun näen jonkun näistä 

asenteista sinussa? Oivallatko sinä tämän käytöksen vakavuuden? Pitäisikö Minun palkita sielu 

kuolemattomalla ruumiilla ja asettaa Taivaaseen hänet, joka vihaa veljeään/sisartaan – aivan 

häntä, jonka puolesta Minä kärsin ja kuolin?” 

”Minä en välitä, mitä muut ovat tehneet teille. Jos te olette Minun Morsiameni, Minä olen antanut 

teille armon antaa anteeksi ja tehdä tahdon eleen rakastaa tuota henkilöä Minun vuokseni. Minä 

olen antanut tämän armon joka ikiselle. Jos te ette käytä sitä, mitä Minun tulisi ajatella? ’Hän on 

Minun vaimoni, mutta hän vihaa sielua, jonka puolesta Minä kuolin?’ Onko se tasaveroinen ies? 

Katsohan, Minä voin jättää huomiotta heikkoutenne, mutta en joustamattomuuttanne.” 

”Teidän joukossanne on niitä, jotka ehkä ovat hyvin heikkoja tai heiltä puuttuu kypsää ymmärrystä 

tehdä, kuten Minä sanon. Heille on armoa. Mutta teille, jotka kutsutte itseänne Minun 

opetuslapsikseni, ja opettajiksi ja profeetoiksi, teidän täytyy kulkea Minun teilläni.” 

”Eikö Matteuksen Evankeliumissa 7:21-23 ole kirjoitettu… Eivät kaikki, jotka sanovat Minulle… 

’Herra, Herra’, tule saapumaan Taivaan Valtakuntaan, vaan hän, joka tekee Minun Taivaallisen 

Isäni tahdon. Monet sanovat Minulle tuona päivänä… ’Herra, Herra, emmekö me Sinun nimesi 

kautta ennustaneet ja Sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja Sinun nimesi kautta tehneet 

monta voimallista tekoa?’ Ja silloin Minä lausun heille julki ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut, 

MENKÄÄ POIS MINUN TYKÖÄNI, TE LAITTOMUUDEN TEKIJÄT’.” 

 

Ostakaa Minulta tulessa koeteltua Kultaa  
(Viesti Jeesukselta Sisar Claren kautta, Toukokuun 6. 2015) 

(Jeesus) ”Minun Lapseni, Minulla on niin ihmeellisiä asioita teille tehtävänä, mutta teidän 

itsepäisyytenne asuinpaikkanne valinnassa sitoo Minun käteni. Yhteyksien solmimisia , 

näköalojenne laajentamista, ymmärryksenne syventämistä on odottamassa tapahtumistaan, jos te 

vain tulisitte tottelevaisuuden ikeen alle.” 

”Monet ovat hämmentyneet siitä, mitä tarkoittaa kunnioittaa ja totella äitiänne ja Isäänne. Se ei 

tarkoita, että heidän annetaan ottaa Minun paikkani teidän elämissänne ja annetaan heidän 

sanella, mitä elämänne tulisi olla. Kunnioittakaa heitä heidän vanhalla iällään, auttakaa niin kuin 

voitte, juhlikaa heidän syntymäpäiviään heidän kanssaan, kohdelkaa heitä kunnioituksella ja 

arvostamisella kaikissa tekemisissänne. Mutta älkää koskaan antako heille ruoria – se on 

tarkoitettu Minulle ja yksin Minulle.” 

”Matteuksen Evankeliumi 10:37 Eikö ole kirjoitettu, että kuka tahansa, joka rakastaa isäänsä, 

äitiään enemmän kuin Minua, ei ole Minun arvoiseni; kuka tahansa, joka rakastaa poikaansa tai 

tytärtään enemmän kuin Minua, ei ole Minun arvoiseni.” 

 

Askeleita Tottelevaisuudessa ja niiden ikuinen Merkitys  
(Jeesuksen Viesti Sisar Claren kautta, Toukokuun 8. 2015) 
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Jeesus aloitti… ”Pyydän, Minä tarvitsen, ettette anna periksi, sieluja tavoitetaan 

tottelevaisuutenne vuoksi. Minun Morsiameni on kuvaamattoman kaunis. Jokainen askel, jokainen 

aikomus on pyhitetty pyhyydessä, koska hän on Minun. Hän on antanut itsensä Minulle 

sataprosenttisesti. Hänen tottelevaisuutensa ei ole vain kaunista, se on ihastuttavaa. Sillä aikaa, 

kun muu maailma juoksee edestakaisin oman tahtonsa mukaan, hänen askeleensa ovat hänen 

tottelevaisuutensa jumalallistamat. Hän ei voi nähdä jalkojensa kauneutta ja jokainen askel, jonka 

hän ottaa, jopa se jättää jumalallisen tuoksun jälkeensä.” 

”Jos Minun pitäisi maalata hänestä sinulle kuva hänen tottelevaisuutensa arvosta, näkisitte kauniin 

ja täydellisen jalan kultaisissa sandaaleissa, joihin on istutettu helmiä ja jalokiviä ja jokainen askel 

soittaisi suloisen kellojen sävelen. Ja kun hän nostaisi jalkaansa, kielot versoisivat välittömästi ja 

antaisivat tuoksuaan. Loiste ympäröisi niitä ja antaisi valoa.” 

”Ja mitä vaikeammat hänen tehtävänsä ovat, sitä ihmeellisempi ääni kuuluu ja sitä runsaammat 

kukat ja Hedelmät. Ja kun hän matkustaa tuolla hyvin kuluneella polulla joka päivä, hedelmäpuut 

alkaisivat versomaan polun molemmilla puolilla ihastuttavasti tuoksuvin kukin ja lopulta 

herkullisilla hedelmillä, jotka varustavat jopa kaikkein uupuneimmankin ja sodassa revityn sielut.” 

”Tämä on hänen tottelevaisuutensa merkitys Minulle, eivätkä nämä kukat koskaan lakastu, kuten 

kukat maapallolla. Ei, pikemminkin ne jatkavat moninkertaistumistaan kunnes metsä on niitä 

täynnä. Ne ovat kukkia, joita voidaan poimia ja ne kestävät ikuisesti, antaen tuoksuaan läpi ajan. Ja 

Minä tulin hänen puutarhaansa ja karsin näitä puita ja kukkia, niin että ne antavat jopa enemmän 

hedelmää, ja kuinka kaunis on tämä puutarha säleikköineen ja hienovaraisesti riippuvine oksineen, 

jotka ovat niin miellyttäviä silmälle kuin ne ovat makuaistille.” 

”Siispä, näettehän, tottelevaisuus ei ole mikään pikkujuttu. Se ei vain tuo hedelmää hetkeen, vaan 

ikuisuuteen myöskin. Ja Minä tulen tähän puutarhaan ja poimin tämän hedelmän ja lähetän sen 

moniin eri paikkoihin, missä parantumista tarvitaan. Katsokaahan, tähän hedelmään on sijoitettu 

armoja, koska se oli tehty rakkaudella ja tottelevaisuudella, niinpä armo tuo esiin hedelmää, mikä 

voidaan syödä ja se hyödyttää muita.” 

”Oi, mysteerit Minä haluaisin jakaa teidän kaikkien kanssanne! Niin monia mysteereitä ja asioita, 

jotka hämmästyttäisivät teitä loputtomasti! Taivaan tekemiset ja hengellinen elämä ilman loppua. 

Näettehän, tämä tottelevaisuus luo tavallaan Taivaan ilmapiirin. Todella Minun valtakuntani on 

tullut, Minun tahtoni on tapahtunut. Ja oi kyllä, paholaiset vihaavat näitä hengellisiä puutarhoja ja 

ovat jatkuvasti suunnittelemassa tapoja tuhota ne.” 

”He käyttävät pääasiassa itsekkyyttä… itsepäisyyttä. Makuaistin nautinnot voivat innoittaa 

itsekkyyteen, maailmalliset saavutukset voivat myös innoittaa sitä. Mikä tahansa, mikä tuo 

mielihyvää itselle voidaan käyttää saastuttamaan puutarha inhottavilla madoilla ja ötököillä, jotka 

tuhoavat kaiken näkyvissä olevan. Nautinnon madot hyökkäävät kukkien versoja vastaan. Itseen 

keskittymisen pikkuötökät näykkivät pois kukat, kunnes ne ovat rumia ja ruskeita. Ylpeyden home 

alkaa kasvamaan juurissa, kunnes ne eivät enää voi tuottaa ja varustaa kukkia.” 

 

Puhdistavat Tulet ovat tulossa  
(Jeesuksen Viesti Sisar Claren kautta, Syyskuun 13. 2015) 
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(Jeesus) ”Tämä tulee olemaan toteen näyttämisen aikaa. Kokeitten ja koettelemisen aikaa, että 

tulessa koeteltu kulta voidaan ylentää ihmisten joukossa. Monet tulevat lankeamaan pois, monet. 

He eivät kykene käsittelemään vainoa ja torjuntaa. Minä olen valmistellut teidät, Minun 

Morsianteni armeijan, Minä olen opettanut teille paljon itsestänne. Miksi? Koska kun hyveen 

portti on hylätty, vihollistaistelijoiden laumat tunkeutuvat ja tuovat teidät polvillenne. Jos te 

pysytte hyveessä, teihin ei voida tunkeutua. Pysykää Rakkaudessa, Kärsivällisyydessä, 

Pitkämielisyydessä, Rauhantekemisessä, Nöyryydessä ja Kiitoksen Annossa.” 

”Ja Minä haastan teidät nyt, älkää missään olosuhteissa tuomitko muita. Tämä tulee olemaan 

monen tuho. Tuomitsemisesta monet Minun nimelläni kutsutut ovat tehneet harrastuksen ja 

huvin. Tuomitseminen tulee olemaan suurin ase, joka saatanalla on teitä vastaan. Kun te 

tuomitsette, te olette menossa alas. Nyt Minä olen seisomassa kaukana katselemassa tätä 

taistelua, kuin Minä olen myös todella teidän oikean kätenne puolella ja Minä olen 

valmistelemassa teitä tulevaa hyökkäystä vastaan. Ihmiset tulevat ihmettelemään… ’Mitä ihmettä 

on meneillään? Miksi joka päivä on niin täynnä ahdistusta ja huolta? Mihin maailma on tulossa?’ 

Nämä tulevat jopa olemaan lauseita, joita te tulette kuulemaan toistettavan uudelleen ja 

uudelleen.” 

”Ja kyllä, se on pimeän aineen voima ja demoneitten lisääntyminen, saapuminen portaaleitten 

kautta, se saa aikaan sellaista sekasortoa, kuin ihminen ei ole tuntenut tällä Maapallolla 

aikaisemmin. Lopulta, tieteellä on aseita tuhota ihmiskunta läpikotaisin.” 

”Mustasukkaisuuden, ahneuden, raivon, himon ja kapinan kuluttamina, jokainen tulee olemaan 

oma tuhonsa. Siksi hyve tähän aikaan on niin ensisijaista. Ilman hyvettä, teidät tullaan ottamaan 

vangeiksi tai tappamaan taistelukentällä. Ilman läheisyyttä Minun kanssani, teillä ei tule olemaan 

hyvettä. Ilman tottelevaisuutta Minulle, meidän suhteestamme tulee olemaan jäljellä vähän, jos 

mitään.” 

”Minun Morsiameni, rakkaus on se, mihin meidän suhteemme perustuu. Ja jos te rakastatte 

Minua, te tulette tottelemaan Minua. Jos te olette herjaamassa tai vähättelemässä naapurianne, 

te olette tuhoamassa suhteenne Minun kanssani. Ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Minua, ja 

nyt Minä kerron teille todella, ilman rakkautta veljeenne, on mahdotonta miellyttää Minua.” 

”Älkää hetkeksikään hylätkö hyveen porttia, älkääkä sekunniksikaan antako periksi polttavalle 

halulle vihata. Tämä tulee suoraan demoneilta, jotka ovat lietsomassa teitä vihan liekeillä, joita 

saatanalla on kaikkea ja jokaista varten, jotka Minä olen luonut. Älkää ottako osaa hänen 

myrkkyynsä. Älkää langetko hänen vaikutusvaltansa alle.” 

 

Olkaa Minun Gideonin 300!… On aika olla keskittyneitä & tottelevaisia  
(Jeesuksen Viesti Sisar Claren kautta, Helmikuun 11, 2016) 

(Jeesus) ”KAIKKI teidän kykynne täytyy luovuttaa Minulle jälleen. Asettakaa ne uskolla Minun 

Käsiini, tietäen, että teidän Herranne ja teidän Rakkautenne, sydämenne ja sielunne kihlattu, on 

täydellisen luottamuksenne arvoinen. Minä tulen vapauttamaan teidät muistojen tyranniasta, kun 

vihollisen yrittää pelata kiintymyksillänne, suhteillanne, ja millä tahansa jäljellä olevilla 

kiintymyksillä ihmisiin ja asioihin maailmassa. Jos nämä suhteet ovat hyviä ja rakastavia, antakaa 

heidät Minulle. Minä rakastan heitä paljon enemmän kuin te ikinä kykenisitte, ja Minä tulen 
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ottamaan heidät Minun erikoishoitooni, rakkaudesta teihin. Mutta nyt, on aika olla 

tarkoituksellisesti määrätietoinen.” 

”Pitäkää kiinni päivittäisistä velvollisuuksistanne, mutta älkää upotko mihinkään projekteihin. Minä 

tarvitsen teidän olevan kuin Gideonin viisaat sotilaat. He olivat tulleet vesipaikalle matkallaan 

isoon taisteluun. Hänelle oli kerrottu, että ottaa vain miehet, jotka notkistivat vain yhden jalan ja 

joivat sitten kädestään, kun he olivat hälytysvalmiudessa ja katsomassa, jopa silloin vihollista. Ne, 

jotka kumartuivat alas käsillään ja polvillaan, juoden kuin koirat, hänelle kerrottiin lähettää takaisin 

kotiin.” 

”Heistä olisi vähän tai ei mitään hyötyä suuressa taistelussa, mikä oli seuraamaisillaan. Jopa sen 

kanssa, Minä koettelin Gideonin tottelevaisuutta lisää silti.” 

”Minä en voi painottaa tottelevaisuuden tärkeyttä tarpeeksi voimakkaasti. Teidän täytyy viettää 

enemmän laatuaikaa rukouksessa. Sillä Minä tarkoitan, ei ole tarpeeksi, että teillä on 

henkilökohtainen Suhde Minun kanssani nyt. Nyt teillä täytyy olla luonteva suhde Minun kanssani. 

Mitä Minä tarkoitan luontevalla? Te olette pelastetut, ja tunnette Minut rakastavalla kauniilla, ja 

henkilökohtaisella tavalla – niin kuin Minä tunnen teidät. Mutta me olemme tulossa aikaan kun, 

kuten Minä sanoin Minun apostoleilleni… ’Minä en enää kutsu teitä palvelijoikseni, sillä palvelija ei 

tiedä, mitä Hänen Mestarinsa aikoo. Ei, nyt Minä kutsun teitä Ystäviksi’.” 

 

Tottelemattomuudella on Seurauksia  
(Jeesuksen Viesti Sisar Claren kautta, Syyskuun 29. 2016) 

(Jeesus) ”Tottelemattomuudella on seurauksia, siksi Minä olen harjoittamassa teitä 

tottelevaisuudessa. Jos te pysytte tottelevaisina Minulle ja seuraatte tuota vain pientä ääntä 

sisällänne, te tulette välttämään PALJON sydänsuruja. Minä en voi säästää sinua niiltä, Clare, kun 

sinä et kuuntele Minua.” 

”Minun Kallisarvoiset Sydänasukkaani, me olemme nyt tulleet paikkaan, missä teoria laitetaan 

käytäntöön. Tämä on se. Tämä on elämienne käännekohta. Jos haluatte ottaa Minun kädestäni 

kiinni ja astua kuvittelemattomaan kunniaan, teidän täytyy myös olla valmiita tulla riistetyksi 

kaikesta teille rakkaasta.” 

”Minä en pyydä teitä riistämään elämiänne, Minä pyydän teitä olemaan valmiita kärsimään mitä 

tahansa rakkaudesta Minuun. Ei mitään omaa valitsemaanne, vaan sen mitä Minä valitsen teille. 

Jos te tekisitte omat valintanne, ne olisivat vääriä. Odottakaa Minua. Odottakaa Minua 

näyttämään teille, mikä ei enää ole tarpeellista elämissänne. Älkää arvostelko Minua. Pikemminkin 

odottakaa Minua ja Minä tulen paljastamaan sen teille.” 

”… Kärsi vaivaa niin kuin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Ei kukaan, joka sodassa palvelee, 

sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut.” Toinen 

Timoteuksen Kirje 2:3-4. 

”Ja muistakaa Aabrahamin uhrausta. Minä koettelin hänen rakkauttaan Minua kohtaan, 

kuitenkaan Minä en ottanut hänen vapaan tahdon uhraustaan. Minä varustin sen sijaan Minun 

omani. Muistakaa se, kun te kohtaatte haasteita päästää irti. Minä olen puhdistamassa teidän 
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rakkauttanne Minua kohtaan. Se, mitä Minä olen etsimässä, on teidän 100 % sitoutumisenne 

Minuun, ei välttämättä se, mitä te ajattelette Minun pyytävän.” 

”Niin kuin on kirjoitettu 1 Mooseksen Kirjaan 22:12-13… Hän sanoi… ’Älä satuta kättäsi poikaan, 

äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt Minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt Minulta 

ainokaista poikaasi. Niin Aabraham nosti silmänsä ja huomasi takanaan oinaan, joka oli sarvistaan 

takertunut pensaikkoon. Ja Aabraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa 

sijasta.” 

 

Tottelevaisuus & Halukkuus  
(Jeesuksen Viesti Sisar Claren kautta, Marraskuun 25. 2016) 

(Jeesus) ”Astian tekeminen jaloa käyttöä varten on sotkuista puuhaa. Astia täytyy rikkoa ja kaikista 

vanhan elämän jäljistä täytyy luopua ja jauhaa jauheeksi, ellei luovuta tosiasiassa ja käytännössä, 

ainakin luovutaan päätöksellä ja jatkuvilla yrityksillä tottelevaisuudessa.” 

”Savenvalajan täytyy työstää massaa käsillään ja läiskäyttää kimpale alas poistaakseen kätketyt 

ilmakuplat – Ylpeyden – mikä saa aikaan astian halkeamisen paineessa ja polttouunin 

lämpötiloissa. Ellei tuo savimöykky ole halukas tulla läiskäytetyksi alas toistuvasti, kun suurta 

vahinkoa tehdään niiden ylpeydelle, tuo savi on hyödytön Minulle. Se tulee vain räjähtämään 

paineen alla, ja paine on se, mikä on välttämätöntä tuomaan astian täydellistymiseen ja Minun 

palvelukseeni.” 

”Siispä, Minä vetoan teihin, jos ilmestytte ja tarjoatte itsenne palvelemaan Minua, ettekä ole 

valmistautuneet kestämään raskaita menetyksiä. Kaiken sen menetyksiä, mitä olette, kaiken, mitä 

voisitte olla ja kaiken, mitä olette olleet maailmassa, jos ette ole halukkaita, että ylpeys taotaan 

teistä pois, pyydän, älkää uuvuttako Minua päättämättömyydellä. Pikemminkin pysykää 

maailmassa, kunnes olette täysin kyllästyneet siihen ja todella olette halukkaita menemään läpi 

minkä tahansa palvellaksenne Minua.” 

 

Antakaa Minun tehdä se Minun tavallani  
(Jeesuksen Viesti Sisar Claren kautta, Helmikuun 18. 2017) 

(Jeesus) ”Sinä olet itsepäinen, Clare. Minun on vaikeaa kääntää sinun päätäsi, kun kerran pääset 

alkuun.” 

(Clare) Kyllä, Minä tiedän tämän, Herra. Se on vika, joka voi helposti johtaa syntiin.  

(Jeesus) ”Siksi Minun täytyy painaa jarrut pohjaan sinun omassatunnossasi tai sinä et kuuntele. Jos 

ottaisit vihjeen aikaisemmin, se ei maksaisi sinulle niin paljon. Tämä maksoi sinulle paljon tänään. 

Ja rakastettu, sinun aivan todellinen vihollisesi nousee selkääsi ja ratsastaa sinulla kuin 

kilpahevosella hänen nimitettyyn maalilinjaansa asti – ei Minun.” 

 

Suurin Suojanne on Tottelevaisuus  
(Jeesuksen Viesti Sisar Claren kautta, Maaliskuun 24. 2017) 
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(Jeesus) ”Rakkaat, Minä en voi käyttää tottelematonta sielua tehokkaasti. Tottelevaisuus on aivan 

sarana, josta muut asiat riippuvat. Ne, jotka ymmärtävät tämän ja ovat raa’asti uskollisia, ohjaten 

tahtoaan voimalla ja saaden sen käyttäytymään, ovat niitä, jotka tavoittavat korkean 

kutsumuksen.” 

”Ne, jotka vaarantavat ja ja lykkäävät tottelevaisuutta, ovat niitä, jotka Minun täytyy laittaa sivuun 

tehtävästä, jonka Minä tarkoitin heidän saavan. Pyydän, älkää olko yksi näistä enää. Tehkää se, 

mikä on oikein, SILLOIN KUN se on oikein, älkääkä viivytelkö. Joku joskus sanoi… ’Viivästytetty 

tottelevaisuus ei ole tottelevaisuutta ollenkaan.’ Ja oi, kuinka totta tuo on.” 

”Nyt Minä en halua teidän surevan tämän vuoksi, vaan tarttuvan kiinni tottelevaisuuden armon 

köydestä, päästämättä koskaan irti. Tottelevaisuus on suojanne ja takuu siitä, että armot jatkuvasti 

virtaavat ja ruokkivat ympärillänne olevia. Kun te kerran hylkäätte tottelevaisuuden, te olette 

hylänneet kaikki edut, joita Minä olisin voinut antaa teille, jos te olisitte pitäneet siitä kiinni.” 

”Tämä on valtava ongelma yhteiskunnassanne, koska niin monia ajatusten harhauttajia tulee 

kohdallenne ja laitetaan jalkoihinne kuin ansoja pyydystämään teitä ja tekemään turhiksi Minun 

tahtoni teille. Ylpeys on myös tämän takana. Periksi antaminen omalle viisaudellenne sen sijaan, 

että tarrautuisitte Minun ohjeeseeni. Saatana kukistaa monet tällä tavalla. Pyydän, älkää olko taas 

hänen uusi uhrinsa; pikemminkin, tehkää väkivaltaa tahdollenne ja seuratkaa 

periksiantamattomasti Minun jalanjäljissäni. Näin te tavoitatte korkean kutsumuksen, mikä 

Minulla on teitä varten.” 

”Kaikkein suorin polku miellyttää Minua, on tottelevaisuus, mikä aukaisee Taivaan ikkunat, jotka 

vuodattavat armoja teille ja kaikille ympärillänne oleville. Kukistakaa lihanne tottelevaisuuden 

voimalla. Kun teiltä puuttuu, huutakaa Minua apuun, ’Herra! Päästä minut pahasta.’ Tarkoittaa, 

tottelemattomuuden pahasta. Taistelu on raivoamassa, Clare – raivoamassa ja raivoamassa.” 

 

Te tiedätte, mikä tekee teidät kelpaamattomiksi Taivaaseennostoon, 

Tempaukseen, Ylösottoon 

(Jeesuksen Viesti Sisar Claren kautta, Huhtikuun 7. 2017) 

(Jeesus) ”Jos te olette tarkoituksellisesti tottelemattomia ja kapinassa ja käännytte pois oikealta 

tieltä, seurataksenne omaa tahtoanne, teidät tullaan jättämään jäljelle.” 

”Juuri nyt näyttää hyvältä sinulle, mutta vartioi tapojasi, Minun Morsiameni; vihollinen on ovela ja 

on ottanut sinut tähtäimeensä. Ja ei vain sinua, vaan kaikki palvelijat. Lampaat seuraavat paimenta 

ja jos vihollinen voi johtaa sinut harhaan, katras seuraa. Siksi palvelijat ja heidän lapsensa ovat 

isoja maalitauluja.” 

”Kuitenkin, sinä rakastat Minua ja haluat rakastaa Minua enemmän toimillasi ja tahdollasi, ja tämä 

on turvallisin paikka sinulle ja katraalle olla.” 

”Mutta vastatakseni kysymykseesi suoraan, vaatii pitkän ajan kääntää ihmisen tahto maailmasta 

Minuun. Ja jos he tottelevat varoituksia nyt, he voivat todella olla valmiita. Siksi näitä varoituksia 

yhä lähetetään. Ja kuten me keskustelimme, Minä olen ollut elämässäsi muovaten 

käyttäytymistäsi yhdeksän vuoden ajan.” 
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”Minun ihmiseni, jos te elätte itseänne varten, teillä on suuri vaara tulla jäljelle jätetyksi. Jos te 

olette elämässä Minua varten ja tottelevaisena Minun tiedetylle tahdolleni, te olette turvassa ja 

tullaan ottamaan. Se on vain niin yksinkertaista. Tutkikaa sydämiänne ja elämäänne hedelmiä 

varten. Tutkikaa motiivejanne. Tutkikaa pohjamutia myöten, miksi teette mitä teette. Jos asia on 

tehty jostain muusta syystä kuin rakkaudesta Minuun ja veljeenne, olette vaarassa ja teidän 

tarvitsee hylätä nuo tavat.” 

 

Minä niin kaipaan teitä, mutta Ihminen Ylpeydessään ei halua totella  
(Jeesuksen Viesti Sisar Claren kautta, Kesäkuun 4. 2018) 

Jeesus aloitti… ”Minun kallisarvoinen Sydänasukkaiden perheeni. Todella, Minä rakastan asua 

kanssanne sydämissänne. Ja ne, jotka eivät ymmärrä, mitä se on, se on ylistysrukous ja ilo, kun te 

otatte sisään Minun läsnäoloni.” 

”Ja kuinka te saavutte sinne? Päästämällä irti Maailmasta, mielipiteestä itsestänne, ja kaivaten 

Minua syvästi sydämessänne. Minä en petä hyviä tahtoja. Tottelevaisuus todella on tie Minun 

Sydämeeni ja Minun Olemukseni Ilmestykseen.” 

”Minä kaipaan paljastaa Itseni kaikille teille, mutta jotkut teistä eivät ole vielä aivan valmiita. Te 

olette yhä riippumassa Maailman nautinnoissa. Te olette yhä vastustamassa minua asioissa, joita 

Minä pyysin teitä tekemään. Ja Clare kamppailee tämän kanssa myöskin. Mutta kun te päätätte 

tahdossanne, että mikään ei ole tärkeämpää teille kuin Minä, silloin Minä olen kykenevä 

muuttamaan sydämenne.” 

”Pyytäkää tätä… ’Herra, muuta minun sydämeni, niin että Sinä olet ainoa tärkeä asia minulle’.” 

”Tämä ei tule yhdessä yössä. Useimmille se on matka päästää irti maailmasta ja omaksua se, 

minkä te ajattelette miellyttävän Minua. Se on syvän rehellisyyden, suoraselkäisyyden, asia. 

Arvojen sisällyttäminen Kristittynä koko elämäänne, niin ettei pimeitä nurkkia ole, missä 

paholaiset voivat käyttää teitä hyväkseen.” 

”Kun te annatte luvan pienille asioille, sitä vastaan, jonka kuvittelette olevan Minun tahtoni teille, 

silloin vihollinen saa varpaansa sydämenne oven sisäpuolelle. Kun ovi on teljetty, hän ei voi edes 

alkaa saamaan pääsyä sydämeenne – siispä hän työstää teitä. Hyödyntäen heikkoja kohtianne. 

Syöttäen teille lupia tehdä sitä, mitä Minä en antaisi teidän tehdä. Jopa niin kuin Saatana teki 

Puutarhassa, kun hän valehteli… ’Ette suinkaan kuole, jos syötte tätä hedelmää.’ Kyllä, hän puhui 

Eevan tekemään sitä, minkä Eeva tiesi olevan väärin – ja katsokaa, mitä se heille maksoi.” 

”Te ette näe hirviötä, joka yrittää saapua sydämeenne. Pikemminkin se näyttää kuin pikkiriikkiseltä 

hiireltä, ongelma on niin pieni. Mutta ymmärtäkää, että se voi tulla suureksi ja kukistaa hyvin 

vähässä ajassa. Aivan kuten pikkiriikkinen tulitikku metsässä voi tuhota tuhansia eekkereitä, niin 

voi pikkiriikkinen kompromissi tehdä saman.” 

”Minä toistan Itseäni, koska Minä kaipaan saada läheisen suhteen teidän kaikkien kanssa, ja Minun 

sydämeeni koskee aivan yhtä paljon kuin teidänkin, kun me emme keskustele yhdessä.” 

”Oi, kuinka Minä kaipaan teitä, Minun kallisarvoiseni! Tämän vuoksi tottelevaisuus ’pienille’ asioille 

on niin tärkeää. Se vie teidät tikapuiden yhdeltä askelmalta seuraavalle ja seuraavalle ja 
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seuraavalle. Ja aika pian, te olette Minun käsivarsillani ja me olemme saamassa tuota suloista 

kumppanuusaikaa, jota me molemmat olemme kaivanneet.” 

”Katsokaahan, ihminen Ylpeydessään ei halua totella. Hän etsii itsenäisyyttä, itseriittoisuutta, 

tehden sen omalla tavallaan, omalla kyvykkyydellään ja omilla välineillään. Tehden omat 

päätöksensä. Mutta Minun maailmassani, pienet ovat niitä, jotka etsivät riippuvaisuutta Minusta. 

Luottaen Minuun, he löytävät täydellisyyttä Minusta, ja jättävät kyvykkyyden Minulle, Maailman ja 

paholaisen kanssa olevissa tekemisissä. Ylistävä sydän on se, joka herättää Minut sääliin ja 

kaipaamaan teitä.” 

”Eikö ole vaikea ylistää, kun tiedätte tehneenne väärintekoja tai lyöneenne laimin Minun kutsuni?” 

”Minä en odota teidän olevan täydellisiä; vain kaipaavan olla täydellisiä Minua varten. Tämä 

liikuttaa Minun sydäntäni. Itsekkyys työntää Minut pois ja Minun täytyy ottaa teidät läpi 

oppituntien sarjan, oppiaksenne kuinka tärkeää epäitsekkyys on. Teidän täytyy tavata itsenne 

aivan pohjalla ja huomata kuinka kovin haavoittuvaisia te olette, ennen kuin te olette täysin 

halukkaita sallimaan Minun olla teidän kaikkenne, teidän elättäjänne, teidän kaikki-kaikessa.” 

”Ja työskennelkää koko voimallanne vastustaaksenne Maailman kiusauksia ja houkutuksia. Ja 

työskennelkää koko voimallanne tehdäksenne asioita, joita Minä olen pyytänyt teitä tekemään. 

Mitä Minä vihjaan teitä tekemään. Asioita, joita te ette halua tehdä, kivuliaan menneisyyden 

vuoksi tai ympäristössänne olevan vaikeuden vuoksi. Asioita, joita te ette halua tehdä, mutta 

kuitenkin syvällä sisällänne teidätte, että Minä haluan teidän tekevän ne.” 

”Tarrautukaa Minuun kiinni, Minun kallisarvoiseni. Huutakaa apua kiusauksessanne ja juoskaa pois 

jokaisesta synnin tilaisuudesta. Pyytäkää Minua poistamaan tuo itsepäinen omapäisyys, mikä on 

tiellänne, että tekisitte sen, mitä tiedätte Minun todella haluavan teidän tekevän.” 

”Ja jos te lankeatte, palatkaa Minun luokseni säyseällä ja katuvalla sydämellä ja Minä tulen 

ennallistamaan teidät.” 

”Mutta kaikista suurin siunaus on suloinen kaveruus, mikä meillä tulee olemaan, koska te olette 

valinneet Minut yli kaiken muun Maailmassa. Jopa itsenne. Muistakaa… tämä on matka, ja Minä 

olen sitoutunut teihin koko matkan läpi, loppuun asti. Olkaa sitoutuneita Minuun myöskin ja Minä 

tulen täyttämään nuo tyhjät ja kipuilevat paikat sisällänne Minun suloisella läsnäolollani.” 

 

Vakava Varoitus joillekin Sydänasukkaille, Tietämättömille, Pilkkaajille  
(Jeesuksen Viesti Sisar Claren kautta, Maaliskuun 18. 2019) 

(Jeesus) ”Mikä ikinä tekosyynne on, se ei tule pitämään Minun Isäni edessä, Hän on valinnut 

puhtaat Morsiamet, täysin Minulle omistautuneet, eikä jakautuneen tehtävän omaavia… ’Tämän 

verran minulle ja minun maailmalleni – ja jos minulla yhä on aikaa, tämän verran Jumalalle.’ Sinulla 

oli tapana olla yksi näistä ihmisistä, Clare, jopa harmaassa kaavussasi. Mutta Minä annoin sinulle 

vakavan varoituksen ja monia muita raskaita varoituksia, ja sinä olet kuunnellut.” 

”Minä en ole osoittamassa Morsiamia, jotka ovat tekemässä kaiken vallassaan olevan totellakseen 

ja seuratakseen Minun Sydämeni mielihaluja.” 
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”Minä osoitan teitä, jotka olette olleet istumassa aidalla, katsellen nähdäksenne tapahtuuko 

seuraava tragedian ennustus vai ei. Ajatellen itseksenne, ’Oi, he ovat taas vain varoittamassa aivan 

turhaan. Mitään ei tapahtunut, loppujen lopuksi.’ Ja te, jotka olette kyynisiä ja epäuskoisia, 

pilkaten Minun profeettojani? Sinä Päivänä te tulette tietämään mikä on suhteenne Minuun, ja 

teidän täytyy vastata pilkallisiin huomautuksiinne, ’Hän vain taas pyytää apua turhaan’.” 

”Sillä te, jotka olette vilpittömiä, pyydän, jatkakaa uskollisuudessanne tehdä sitä, mitä Minä olen 

luottanut teille. Pyydän, jatkakaa oikean asian tekemistä, sillä Minä olen hyvin mielistynyt ja 

suopea teitä kohtaan. Ja te tulette pukeutumaan Morsiuspukuun sinä päivänä, ja te tulette 

ottamaan osaa Minun illallisteni iloista. Te olette tekemässä kaikki, mitä voitte, kantaaksenne 

maailmaa mukananne ja tuoden heidät Minun luokseni. Hyvin tehty. Jatkakaa tällä radalla.” 

”Mutta pyydän, lisätkää näihin varoituksiin – niille, jotka ovat sivuuttamassa Minut, syödäkseen 

itse täysin tämän maailman hullutuksista – Minä rakastan heitä, myös. Minä tulen murehtimaan 

heistä, jotka jätetään jäljelle. Siispä, Minä pyydän teitä varoittamaan heitä, ja Minä tulen 

voitelemaan sananne heidän sydämissään, ja he tulevat kuulemaan Minun vetoomukseni 

uudelleen ja uudelleen, kun he ovat valitsemaisillaan oman tahtonsa.” 

 

Kenen Ajatusta Elämästä te olette elämässä… Ketä te seuraatte?  
(Jeesuksen Viesti Sisar Claren kautta, Elokuun 15. 2022) 

(Jeesus) ”Minun Rakkaani, nämä päivät ovat täynnä oppiläksyjä sinulle, ja Minä olen tehnyt sen 

niin. Minä haluan sinun tuntevan täysin varmaksi itsesi Minun tahdossani. Ja että se tapahtuisi, 

teidän täytyy tuntea Minun tahtoni. Itse asiassa, tämä on suuri osa työstä, jonka Minä olen 

asettanut teille tehtäväksi Minun Ruumistani varten. Minä en voi painottaa tarpeeksi tämän 

tärkeyttä.” 

”Kuunnelkaa, Minun ihmiseni, kuka tahansa teistä, joka sanoo… ’Minä en tunne Jumalan tahtoa, 

koska en voi nähdä tai kuulla Häntä.’ Kuka tahansa, joka sanoo tuon, on joko täysin uusi uskossa, 

tai laiska, itsepäinen, epäuskoinen tai puolustaa omia mielipiteitään. Ne ovat vain Taivasta varten, 

eivät Minua. Kertokaa Minulle tämä, ne teistä, jotka tuntevat Minut… Sallisinko Minä Itseäni 

piinattavan, kidutettavan ja ristiinnaulittavan teidän vuoksenne, ja sitten en antaisi teille mitään 

tapaa tietää, mikä Minun tahtoni olisi teidän elämäänne varten?” 

”Tämä ajatus on täysin järjetön. Teitä on huijattu uskomaan, että on teidän yläpuolellanne kuulla 

Minua, nähdä Minut, saada Minun apuani elämäänne varten. Ja Minä olen antanut teille niin 

monia apuja päästäksenne sinne, mutta oletteko te käyttämässä niitä? Minulla on erityinen lahja 

ja kutsumus teitä jokaista varten. Minä olen rakentanut teidät DNA:lla täyttääksenne tuon tahdon, 

Minun avustuksellani. Siispä, teillä ei ole mitään tekosyytä tietämättömyydellenne.” 

”Haluaisitteko olla yksi niistä, jotka ovat elämässä täyttymyksen ja ilon elämää? Tietäen, että Minä 

olen kanssanne tien joka askeleella, koska se on Minun tahtoni, ja Minä olen uskollinen 

varustamaan teidät? Ennen kuin opitte käyttämään erottelukykyänne, teidän täytyy oppia 

nöyryyttä ja tottelevaisuutta. Kun nuo ominaisuudet kerran on todella paikallaan, sitten te olette 

hyvin alttiita oppimaan erottelukykyä. Heittäkää pois kaikki ennalta kuvitellut ajatukset ja tulkaa 

Minun eteeni täysin tyhjinä. Tästä paikasta, Minä voin alkaa johdattamaan teitä.” 
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”Jotkut ovat tunteneet väräytyksen hyvin pitkän aikaa, mutta vanhempanne omistavat teidät ja se, 

mitä he sanovat, pitää. Siispä, te olette yliopistossa oppimassa palvelemaan maailmaa. Teille Minä 

sanon… Minä olen hyvin, hyvin surullinen teidän puolestanne. Minä rukoilen, että te heräätte ja 

haluatte vain täyttää Minun suunnitelmani elämäänne varten. Te ette koskaan löydä täyttymystä 

ja onnellisuutta vanhempienne mielipiteistä siitä, mitä teidän tulisi tehdä elämällänne.” 

”Ja juuri nyt, te ette ole onnellisia, teillä ei ole rauhaa, teillä on niin monia kysymyksiä siitä, mitä 

teidät todella luotiin tekemään. Teillä on tämä syvä ahdistunut tunne sisimmässänne, että se, mille 

olette antamassa aikanne ja energianne, ei todella ole teitä varten, tai mitä haluatte syvällä 

sydämenne sisällä. Minun rakkaat, se on niin hyvin yksinkertaista, lakatkaa elämästä kaikkia muita 

varten, seuratkaa sydäntänne, kunnes se todistaa, että olette löytäneet paikkanne elämässä. Te 

ette koskaan tule olemaan syvästi onnellinen ja toiveenne täytettyjä, kunnnes te teette sen. Minä 

kutsuin teitä, mutta te sivuutitte Minut ja nyt te olette asetettuneet radalle, joka on aivan 

erilainen, kuin se, mihin Minä teitä kutsuin.” 

”Siispä, antakaa Minun antaa teille joku Jumalallinen neuvo, vetäytykää pois jokaisen ja kaiken 

luota ja viettäkää jonkun aikaa etsien vain Minua ja Minun tahtoani elämäänne varten. Syksy on 

tulossa, ja vuodenaikojen muuttumisen myötä tulee muutoksia elämiinne, mitkä Minä järjestelin. 

Minä olen kutsumassa teitä uudelleen, Rakastetut, älkää kääntykö pois Minusta tällä kertaa, sillä 

teillä tulee olemaan syviä katumuksia loppuelämänne. Sanokaa ”kyllä” Minulle ja katsokaa, kun 

Minä järjestelen teidän irtautumisenne maailmasta. Todella, tästä erottelukyvyn käyttö alkaa, 

poistuneena jokaisesta maailmallisesta rasitteesta.” 

”Minä olen teidän kanssanne, enkä tule hylkäämään teitä tässä työssä. Kun te seuraatte Minua, te 

löydätte voimaa, kykyä ja rohkeutta jatkaa eteenpäin, vaikka koko maailma olisi teitä vastaan.” 

 

Aika on loppumassa!… Valitkaa viisaasti, Minun rakkaat Sydänasukkaani  
(Jeesuksen Viesti Sisar Claren kautta, Elokuun 26. 2022) 

(Jeesus) ”Ongelma on ylpeydessä ja tottelemattomuudessa. Te haluatte elää tätä elämää, mutta te 

haluatte omalla tavallanne. Minä olen pyytämässä teitä valitsemaan tänä päivänä ketä te tulette 

palvelemaan. Tuleeko se olemaan lihanne ja kulttuurinne, vai Minä?” 

”Jos valitsette Minut, maksu tulee olemaan suuri, mutta lopussa kun te kohtaatte Minut tuomiolla, 

te tulette olemaan niiden joukossa, jotka ovat Minun palkkioni arvoiset. Valitkaa ihmiskunnan tie 

ja lihanne, ja tulee olemaan suuri surullisuus, kun näette, mistä jäitte paitsi. Minä tulen silti 

rakastamaan teitä, mutta katumuksenne tulee olemaan syvää, ja vaikuttamaan asemaanne 

ikuisuudessa.” 

”Minä olen kanssanne, Minä olen teidän puolellanne, silmä ei ole nähnyt, eikä mieleenne ole tullut 

se, mitä Minä olen valmistellut teistä niitä varten, jotka kukistavat itsensä. Yrittäkää, rakastetut, 

vain yrittäkää ja sallikaa Minun varustaa teidät. On hyvin vähän aikaa teille saada asiat oikein, asiat 

ovat muuttumassa nopeasti kulissien takana ja maanne on tienristeyksessä. Te olette 

tienristeyksessä, ettekä voi jatkaa ylpeänä ja kapinallisena olemista enää, tehkää Minun puolestani 

hiukan enemmän kuin vaaditaan ja Minä tulen tekemään teistä tuhoutumattomia. Antakaa periksi 

lihallenne ja omapäisyydellenne ja tulette menettämään kaiken, mitä Minä olen vaalinut ja 

valmistellut teitä varten.” 
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”Aika on loppumassa… Valitkaa viisaasti, Minun rakkaat Sydänasukkaani, valitkaa viisaasti.” 


