
623. MINÄ JOHDATAN TEIDÄT KAAVAMAISESTA AJATTELUSTA,  

JOTEN POHDISKELKAA NÄITÄ TOTUUKSIA 

Jeesus sanoo… Keskittykää siihen, mikä on tärkeää, Minä johdatan teidät Kaavamaisesta 

ajattelusta, joten pohdiskelkaa näitä Totuuksia 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Toukokuuta, 2018. 

Jeesus aloitti… ” Minä en halua, että olet niin kovin ymmällään. Se ei ole mitään maailmaa 

kaatavaa, vain vaikeaa – ja kuten aina, sinä tulet navigoimaan sen läpi. Menestyksekkäästi. Clare, 

Minä olen kuullut sinun katumuksesi ja toivottomuuden tunteesi. Sinä olet vain ihminen. Kun 

nämä kiusaukset hyökkäävät kimppuusi ja sinä lankeat, sinä olet kuin loputkin ihmiskunnasta – et 

parempi, et huonompi. Ja sinä kärsit traumaperäisestä stressihäiriöstä. Siksi sinä itket niin helposti. 

” 

” Mutta Minä olen suojannut sinut ja koko sinun perheesi. Jokaikinen heistä on niin kallisarvoinen 

Minulle. Minä vartioin heitä kuin silmäterääni. Sinä olet jo käynyt heidän kanssaan läpi niin paljon 

tragediaa – Minä en voisi tehdä kevätajasta katkeraa sinulle. ” 

” Kun Minä sanon, että sinä olet kuin loput ihmiskunnasta, sinä ryntäät lohtua saadaksesi 

lähimmän asian luo, kun tunnet olevasi alavireessä. Ja kun olet päässyt yli tästä – ja sinä tulet 

pääsemään yli tästä – silloin seisot taas tukevalla maaperällä. Minä tiedän, että sinuun kipusi ja 

haavoittuvaisuutesi kaikesta tästä. Minä ymmärrän tämän koettelemuksen syvyyden, jonka olet 

miehesi kanssa kestänyt, paljon paremmin kuin sinä. Ja Minä vakuutan sinulle – tämäkin tulee 

menemään ohi. ”  

” Sinä koet vähän niin kuin pimeää yötä juuri nyt. Älä vaivu epätoivoon. Tämäkin tulee menemään 

pian ohi. Se mitä Minä tarvitsen sinulta, on johdonmukaisuus ja uskollisuus. Äänesi mukaantulo on 

kivuliaan hidasta, koska muut asiat vetävät huomiotaan puoleesi jatkuvasti. Jotkut ovat 

tarpeellisia; jotkut eivät ole. Mutta Minä haluan sinun tietävän, että tämäkin tullaan poistamaan 

sinun kipeästä sydämestäsi. Työskentele vain niin lujasti kuin pystyt nesteytyksessä ja 

harjoittelussa. Harjoittelu tekee täydelliseksi! ” 

” Minä kaipaan nähdä sinun tekevän, sitä mitä on sydämessäsi, ja sinulla on ollut valtava vastustus. 

Mutta sinä tulet päivä päivältä siitä yhä tietoisemmaksi, mikä sekin vie aikaasi myös. Se mikä pitää 

vielä lisätä tietoisuuteen, on tietoinen päätös mennä eteenpäin joissain asioissa ja hylätä muut 

asiat, sen eduksi, mikä on kaikkein tärkeintä. Minä näen, että teet sitä, mutta haluan sinun tekevän 

sitä enemmän. ” 

” Musiikki on tärkeää. Rukouksen ja erityisen aikasi aviomiehesi kanssa, niiden tulisi täyttää päiväsi 

ylipäätänsä. Ja Minä tarkoitan täyttää sen. ”  

( Clare ) Siinä vaiheessa Hän lakkasi puhumasta ja otti minut käsivarsilleen ja alkoi keinumaan 

kanssani edestakaisin. 

( Jeesus ) ” Sinä et vain näe niitä syviä, syviä haavoja, jotka aiheutuivat hänen sairautensa aikana. 

Ja ne ovat todella vaatineet veronsa sinusta fyysisesti, henkisesti ja mentaalisesti. Mutta Minä 

muutan tilanteen sinun eduksesi ja parannan sinut. Ja saanko Minä sanoa? Sinä tulet olemaan 

parempi kuin uusi, kun Minä olen lopettanut? ”  

” Joitain asioita ei voi sanoa sanoilla, vaan ainoastaan halauksilla. Minä rakastan sinua sellaisena, 

kuin sinä olet; täynnä vikoja. Minä annan sinulle anteeksi. Mutta Minä pyydän sinua ajattelemaan 



enemmän sydämellä, kun on kyse köyhille antamisesta. Pärjätkää vähemmällä, mutta hoitakaa 

perusasiat. ”  

” Sinua niin haluttaa mennä siihen tilaan, jossa olit, kun olit Analominkissä, Pennsylvaniassa. Kun 

olit niin kovin köyhä ja onnellinen, kun sinulla oli vain Minut. Kyllä, Minä ymmärrän. Minä haluan 

sinun kokevan sen nyt. Mutta ymmärrä että et voi mennä takaisin. Sinun täytyy mennä eteenpäin, 

toteuttaen menneen oppeja. Ja Minä tulen suomaan sinulle sen vapauden ilot, joita tunsit 

omaksuessasi pyhän köyhyyden – vapaana niin monista asioista, joista pitää tai ei ja haluta tai ei. ”  

” Mutta tämä on prosessi – hyvin pieniä paloja kerrallaan. Älä ryhdy talon tyhjennys projektiin, se 

olisi niin häiritsevää. Sen sijaan, vähennä tavaroita sitä mukaa, kun näet niitä, ja pysyttele ennen 

kaikkea keskittyneenä laulamiseen ja musiikkiin. ”  

” Niillä osa-alueilla, jotka koskevat sinua, Minä suojelen sinua epäoikeudenmukaisilta olosuhteilta. 

Vihollisleiri on jo kärsinyt monia tappioita. Ja saanko Minä sanoa, että on ollut tiettyä 

pidättyväisyyttä siinä, kuinka paljon hyökkäyksiä sinua kohtaan tulee. Minun palvelijoitteni 

kimppuun hyökkäämisestä on jälkiseurauksia, tiedäthän. ” 

” Rukoile heidän puolestaan. Jotkut makaavat kuolleina, jotkut haavoittuneina. Ja Minun sydämeni 

haluaa heidän luopuvan pimeydessä elämisestä ja heidän tulevan Valoon ennallistettaviksi siihen 

täyteyteen, jonka Minä tarkoitin heille hedelmöityksessä. Kauneutta ja elämän, jonka he eivät 

koskaan voineet kuvitella olevan niin hyvää. Siispä, pyydän, muista rukoilla heidän puolestaan 

suurella hellyydellä. ” 

” Clare, Minä olen hyvin tyytyväinen sinuun. Minä ymmärrän ne paineet, joiden alla sinä olet ollut. 

Minä olen tässä lohduttamassa sinua, Minun Rakkaani, koska sinun sydämesi on Minua varten. 

Jopa Paavali kärsi samoista sydämen ja mielen kärsimyksistä, ja hänellä oli oma tapansa etsiä 

lohtua vaikeina aikoina. Maapallolla ei ole yhtään, jonka ei tarvitsisi ottaa kupillista viileää vettä 

matkoillaan tämän ankaran ja näännyttävän maailman halki. ” 

” Te olette kaikki vain ihmisiä. ” 

 ” Ja te, Minun rakkaat Sydänasukkaat, ymmärtäkää – hän ei ole mikään hengen jättiläinen. Vain 

pikku tyttö, jonka käsi on tiukasti ujutettu Minun käteeni. Hän hyökkää kimppuun aivan kuten 

tekin. Hän hamuaa suklaata, aivan kuten tekin. Ja te kaikki olette niin samalla tavalla varustettuja 

kiusauksilla, niin että Minun näkö kohdastani ja Suuren Pilven näkökohdasta katsottuna, te kaikki 

olette perhettä. Minun perhettäni. Lapsia kasvamassa kypsyyteen, kohdaten tämän maailman 

erämaan. ”  

” Ja kun Minä sanon erämaan, en tarkoita kauniita paikkoja, jotka ovat tutkimattomia. Minä 

tarkoitan tätä Maapalloa, sen kulttuureita, sen demoneiden asuinpaikkoja – kehottomia tai 

kehollisia, kuten demoni-avaruusolioilla on. He EIVÄT ole perhettä. En pystyisi edes sanomaan, 

että ne ovat koiria, koska Minä rakastan ja vaalin koiria – ja se olisi loukkaus. Ne ovat pikemminkin 

kuin myrkyllisiä kyykäärmeitä, jatkuvasti etsien paikkaa, mihin ruiskuttaa epäsopua, vihaa, 

tuomitsemista ja kaikkea tuhoavaa. ” 

” Siispä, tämän käärme ryteikön läpi käveleminen ei ole helppoa, ja vain Hyve voi suojella teitä. Ja 

se on polku, jota kaikki Minun lapseni ovat kulkemassa… oppien hyveen, luonteen ja rehellisyyden 

taitoja. Se on vaikeaa ajoittain, koska koettelemusten täytyy täydellistää teidät – ja niinpä, Minä 

sallin ne. ”  



” Mutta samaan aikaan, te jatkuvasti saatte ohjeita, rukouksia ja rohkaisua niiltä, jotka ovat 

lähellänne, näkyvissä ja näkymättömissä. Mutta yhtä kaikki, juuri yhtä todellisia kuin Minä olen 

teille. Kertokaa Minulle. Kuinka reilua teitä kohtaan se olisi, jos Minä sallisin teidän kävellä 

jatkuvasti kyykäärmeitten seassa antaen teille myrkyllisiä ohjeita, enkä samaan aikaan antaisi 

enkelien ja pyhimysten ohjata teitä sen sotkun läpi? ” 

 ” Näettekö? Ja Minä tarkoitan tämän kysymyksen osoitetusti: NÄETTEKÖ te? Teidän omaksi 

hyväksenne, en ole antanut teille vain heidän elämiä, jotka ovat voittaneet itsensä, kirjoituksina 

teidän luettavaksenne. Vaan Minä olen jopa nimittänyt heidät auttamaan teitä voittamaan nämä 

koettelemukset. Ja se todella on Suuri Todistajien Pilvi! Lisäksi, Minä olen aina luonanne. ” 

” Voi, kuinka Minä inhoan tätä eroa, jota teidän täytyy kestää Maapallolla. Kuinka Minä kaipaan 

teidän henkisten silmienne avautuvan, niin että te voitte nähdä ystävät, jotka kulkevat vierellänne 

ja rukoilevat myös! ” 

” Epäilemättä Paholaisella on neuvonantajansa. Hänen ” vainajahenkensä ”. Yrittääkseen 

myrkyttää tietoisuutenne. Olisiko se oikein, jos Minä sallisin paholaisten ylittää enkelien ja 

pyhimysten määrän elämissänne? Tietenkään ei! Ja pitäkää mielessä, että paholaisilla on 

väärennökset kaikesta hyvästä ja laillisesta, mitä Minä olen vakiinnuttanut. Hänellä ei ole mitään 

alkuperäistä itsellään; hän voi ainoastaan kopioida ja turmella sen hyvän, mitä Minä olen antanut 

Minun luoduilleni. ”  

” Minä johdatan teidät ajattelemaan eri tavalla, Minun Ihmiseni. Minä ennallistan teille totuudet, 

jotka Saatana varasti hyvää aikovien ihmisten avulla ja heillä ei ollut perusteellista ymmärtämystä. 

Totta puhuen, Keho tekee paljon enemmän vahinkoa itselleen kuin vihollinen ikinä pystyisi. Mutta 

se johtuu siitä, että vihollinen työskentelee niiden kautta, kenellä on hyvät aikeet, mutta hyvin 

rajoitettu ymmärrys. ” 

” Siispä, pohdiskelkaa näitä Totuuksia, joita Minä välitän teille. Ne ovat osa sitä polkua, jota teidän 

täytyy kulkea Pyhyyteen. Te voitte pysyä missä haluatte pysyä. Minä teen työtä kanssanne silti. ”  

” Mutta he teistä, jotka haluavat sen kaiken, jota Minä olen tarjonnut teille, tämä on vaikea matka. 

Ja se vaatii suuren määrän erottelukykyä ja rohkeutta. ” 

” Minä siunaan teidät nyt, että te menisitte ja toisitte hedelmää suuremmalla ja suuremmalla 

oivalluksella, ymmärryksellä ja hengellisellä näkökyvyllä. ”  

” Minä olen teidän kanssanne, koska Minä rakastan teitä. ” 


