
366. HIDASÄLYINEN HENKI… ÄLÄ SULJE SILMIÄSI TOTUUDELTA 

Jeesus selittää… Hidasälyinen Henki Älä sulje silmiäsi totuudelta 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 5. Elokuuta, 2016.  

( Clare ) Herra siunaa teidät, rakkaat Sydänasukkaat, Hänen Viisaudellaan. 

Jeesus aloitti… ” Älkää koskaan pelätkö väärässä olemista. Jos teillä on tämä pelko, Saatana 

manipuloi teitä varmasti. Jos et välitä yhtään oikeassa tai väärässä olemisesta, mutta välität 

erittäin paljon totuudesta, demoneilla ei silloin ole teihin vaikutusvaltaa. ”  

” Hyvin usein sallin virheen, koska vien sielua läpimurrolla parempaan ymmärrykseen. Aina, 

nöyryys tulee ennen ylennystä. Minun Rakkaat, ei ole mitään väärää siinä, että on erehtynyt; kaikki 

on väärin, jos kieltää todellisuuden. ”  

” Kun sielu tulee vakuuttuneeksi omasta oikeassa olostaan, hidasälyinen henki saavuttaa 

sisäänpääsyn. Hidasälyinen henki rakentaa seiniä tehdäkseen sinut sokeaksi totuudelle. Mikä tieto 

sinua uhkaakin, he rakentavat sokean pisteen sinun ajatteluusi. Jos sitä jatkuu vuosia ja vuosia, 

henkilön maailma tulee kapeammaksi ja kapeammaksi ja rajoittuneeksi. ” 

” Pyydän, arvosta aina totuutta enemmän kuin oikeassa olemista eikä tämä tapahdu teille. Minä 

johdatan astioitani monien, monien murtumisen ja uudelleen muotoutumisen polkuja; 

runsaslukuisempia kuin voitte laskea. Kun tulette palvelemaan Minua, Minulla on suunnitelmia, 

jotka Minä automaattisesti laitan toimeen, niin että te menette kunniasta kunniaan. Älkää olko 

itsepäisiä tai piittaamattomia, Rakkaat. Kaikki on teidän parhaaksenne ja Minun Kehoni parhaaksi. 

” 

( Clare ) Tässä vaiheessa minua muistutettiin pilvenpiirtäjä rakennuksesta. Perustukset menevät 

maahan satoja jalkoja ( jalka= 12 tuumaa = 0,3048 metriä ) tukeakseen rakennuksen yläosaa. Siis 

mitä tärkeämpi pappeuden toimi, sen pidempi valmisteluaika. Ainakin, se on minun huomioni. 

( Jeesus ) ” Minä olen puhdistamassa Minun astioitani tällä hetkellä, joten älkää ole yllättyneitä, jos  

elämästänne paljastuu joitakin sokeita kohtia. Parempi nyt kuin myöhemmin. Se minkä nyt 

työstätte nyt, ei estä teitä enää myöhemmin menemästä eteenpäin. Se mitä kieltäydytte 

työstämästä, pidättelee teitä – juuri kuten Israelilaisia pidäteltiin, kun he jatkuvasti kiersivät vuorta 

ympäri 40 vuotta. ” 

” Sielut, jotka luisuvat tähän elämän kuvioon, tulevat tuntemaan itsensä vasta kun Minä otan 

heidät Taivaaseen. Sitten kaikki nähdään niin erittäin selvästi. Joillekin se on kivulias sokki; mutta 

toisille, se on iloinen yllätys. Jos te tunnette Minut, todella tunnette Minut täällä Maapallolla, te 

tunnette myös itsenne, koska Minä opetan teille kaiken itsestänne, kun te seuraatte Minua 

täydestä sydämestänne. ”   

” Siis, älkää koskaan pelätkö väärässä olemista. Mutta huolehtikaa aina, ettette kadota Totuutta. 

Pysykää aina uskollisina Minulle ja uskollisina Totuudelle ja teillä ei ole mitään hävettävää sillä 

Hetkellä. ” 


