
662. SISÄINEN TUNNE & SYDÄN OVAT KYKENEVIÄ NÄKEMÄÄN  

TOTUUDEN PALJON SELKEÄMMIN KUIN MIELI 

Jeesus sanoo… Sinun Sisäinen Tunteesi on kykenevä näkemään Totuuden paljon selkeämmin kuin 

Mieli  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Marraskuuta, 2018. 

( Clare ) Kiitos, Herra, kun teet eron niiden eri tapojen välille, joilla voimme oppia ja saada ohjausta 

kaikkein varmimmalla tavalla Sinulta. Amen. 

No niin, rakkaat. Tänä aamuna minä kuuntelin opettajaa, joka painottaa Jumalan Rakkautta ja 

kokee suurta tuskaa sen paljastamisessa, erityisesti Laulujen Laulussa. Ja kuinka todella avainasia 

se on meidän suhteessamme Häneen. Rakkaus vastaan paheksunta ja tuomitseminen. Monella 

tavalla, tämän miehen papinvirka on samanlainen kuin minun, paitsi että hän on ERITTÄIN paljon 

opiskellut ja älykäs. Ja pelkäänpä, että minä olen vain koulunsa keskeyttänyt, kuten monet teistä 

tietävätkin.   

No niin, paljon siitä mitä hän sanoi, oli samalla linjalla mitä minäkin – paitsi se mitä hän sanoi 

Taivaaseennostosta. Hän sanoi, että pahat otetaan pois eikä hyviä. Ja hän siteerasi… ”Kuten oli 

Nooan päivinä, niin tulee olemaan.” En pystynyt olemaan samaa mieltä hänen kanssaan, pääosin 

koska Herra on kertonut yhä uudelleen ja uudelleen, mitkä Hänen suunnitelmansa ovat. Siispä, 

Minä tulin Jeesuksen luo, tuntien hänen vastaväitteensä painon, kun se tuli niin hyvin kokeneelta 

opiskelleelta opettajalta. Minä sanoin, ”Herra, minä en tiedä, mitä ajatella?” 

Jeesus aloitti… ” Enkö Minä ole opettanut sinua aina menemään Lähteelle? Sinun täytyy kiinnittyä 

Minuun ja siihen, mitä Minä olen näyttänyt sinulle, kun muut tekevät ehdotuksia. Sinun täytyy 

aina tulla takaisin, syvälle, Minun sydämeeni. Jos joku ei tunnu istuvan hyvin, sinun täytyy tuoda se 

Minulle ja Minä tulen selventämään sen sinulle. ” 

” Ihmisiin luottaminen ja sisäisen todistajasi sivuuttaminen on hömpötystä. Ei väliä kuinka pätevä, 

kuinka suosittu, kuinka älykäs – aina palaa Minun luokseni, Minun Morsiameni, ja etsi Minun 

tulkintaani. ” 

( Clare ) Mutta Herra, eikö se tee minusta ahdasmielisen henkilön? Aivan kuin minä en olisi avoin 

uusille tulkinnoille?  

( Jeesus ) ” Ei, jos olet halukas alistumaan Minun viisaudelleni. Minä olen jo antanut sinulle 

viisautta Taivaiseennostoa koskien. Monilla on se sama tulkinta kuin hänellä on, mutta se ON 

väärä. Minä tulen kokoamaan Minun Valittuni, en rikollisia. Älä kaivele järkeilyä, joka johti hänet 

siihen tulkintaan. Lepää Minussa ja tiedä, että Minun sanani sinulle ovat totta. Minä en ole 

muuttanut mitään, ja hyvät tullaan ottamaan, poikkeuksena Uskon Vartijat, Jäljellejääneet. Jotka 

Minä tarkoituksellisesti jätän jälkeen. ”  

( Clare ) No niin, Herra, Minä en halua haukkua ketään. 

” Ja sinä et tee sitä, sinä yksinkertaisesti nojaat Minuun. Kukaan ei voi syyttää juorusta tai 

vääristelystä toista Sanan saarnaajaa vastaan. Sinä yksinkertaisesti pysyt siinä, mitä Minä olen 

sinulle välittänyt, ilman tuomitsemista toisia vastaan. Minä haluan sinun pitävän sinulle antamiani 

totuuksia eikä taipuvan ihmismielen mukaan. Clare, sinä toimit toisella tasolla Minun kanssani… 

imeytetyn tiedon. Sinä tiedät jotain sydämessäsi, koska Minä vakiinnutin sen sinne. Toisen ääntä 

sinä et tule seuraamaan. ”  



” Minun lapseni, Minä haluan teidän kaikkien hautautuvan niin syvälle Minun sydämeeni, että 

Minä voin imeyttää tietoa teihin, aivan kuten Taivaassa. Aina, kun haluatte ymmärtää jotakin, 

viitatkaa Taivaaseen. Millaista se on Taivaassa? Onko siellä kielimuuria? Täytyykö odottaa, 

oppiakseen asioita? Onko siellä tuomitsemista? Onko siellä loppumatonta opiskelua universumin 

parhaissa kirjastoissa? ” 

” Vai onko siellä välitöntä tietämistä. Välitön tietäminen on imeytettyä tietoa. Kun oleskelette 

Minun kanssani Minun sydämessäni, sieltä kaikki tieto on peräisin. Ei ole tarvetta ulkoisiin valoihin, 

koska teidän sisäinen olemuksenne on täysin imeytetty valolla. Se ei tarkoita, ettettekö te voisi 

tutkailla Taivaan kirjastoja. Kaikki, mitä tulette löytämään sieltä, vahvistaa mitä Minä olen 

imeyttänyt teidän sydämeenne ja ymmärrykseenne. ” 

” Kuinka monta kertaa Minä olen kertonut sinulle, että tiedon kerääntyminen johtaa Ylpeyteen – 

mutta Armeliaisuus ylentää? Jos kuljet Minun Rakkaudessani, Minun Armeliaisuudessani, ja 

keskityt olemaan Rakkauden Lähettiläs – Minä tulen pitämään huolen, että sinulla on tarvitsemasi 

viisaus luoviaksesi ja tehdäksesi oikeat päätökset. Sisältäsi tulevat virtaamaan Elävät Vedet, jotka 

tulevat välittämään perusolemuksen, virheettömänä, koska se on ylempää annettu. ” 

” Ihmisen älykkyys on rajallinen ymmärryksessä. Ei väliä, kuinka paljon on opittu, aina on olemassa 

ihmis-tekijä. Mutta imeytetyssä Viisaudessa ei ole ihmis-tekijää; se tulee suoraan Minun 

Hengeltäni. Siksi, ilman ylpeyttä tai etuoikeutta, te voitte vastaanottaa tämän sanan nöyrästi ja 

seisoa sen takana niin kauan, kunhan se ei tee väkivaltaa Pyhille Kirjoituksille. Teidän vakuutenne, 

että tämä tulee olemaan oikein, on että te jatkuvasti oleskelette Minun Sydämessäni ja Minä 

oleskelen jatkuvasti teidän sydämessänne. Kun rikotte kumppanuuden tekemällä syntiä, tai 

vetäytymällä, tai jos ajatuksenne kääntyvät pois puhtaasta Lähteestä, sitten te olette alttiita 

virheille. ” 

” Minä en sano, että te olisitte erehtymättömiä, kun vastaanotatte viisutta, joka tulee ylempää. 

Aina on mahdollisuus, että jotain käsitetään eri tavalla, kuin mitä Minä olen sen tarkoittanut. 

Siispä, teidän täytyy jatkuvasti puhdistaa motiivinne, vapauttaa ja karsia pois niitä asioita, jotka 

ovat teidän alun perin. Koska tieto virtaa astian kautta, siihen tulee aina hieman värittämistä, joko 

kulttuurista tai kasvatuksesta, tai teidän henkilökohtaisista kiinnostuksen kohteista. Kun siirrytte 

profeetalliseen, teillä ei ole varaa olla mitään henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita. ” 

” Te tiedätte, että on totta, että mahassanne on enemmän aivosoluja kuin aivoissanne? Toisin 

sanoen, sisäinen tunne on kyvykäs näkemään Totuuden paljon selkeämmin kuin mieli. Myös sydän 

on lähellä, ja sen vaikutus on peruuttamaton, kuitenkin hienovaraista, kun viisaus välittyy teihin. 

On niin monia salaisuuksia Minulta vastaanottamisessa, Minä en millään pystyisi kattamaan niitä 

yhden elinajan aikana. Kuitenkin ne ovat jatkuvasti työskentelemässä teissä, ja se ”sisäinen tunne” 

on suodatin niille kaikille. ”  

” Esimerkiksi, teidän oikea kätenne voi ymmärtää jotakin, mitä te ette ymmärrä – ja seurauksena, 

ohjeistaa kehoa sen tiedon perusteelle. Hengenvaarallisessa tilanteessa, teidän kätenne voi 

johdattaa teidän kehoanne tekemään jotakin, jota te ette olisi voinut ajatella tai ehtinyt 

kommunikoida tarpeeksi nopeasti kehollenne. Siispä, kätenne, tavallaan, ottaa vallan. Ja toisinaan 

enkelit komentavat sinua reagoimaan, pelastaakseen teidät vaarasta. ”  

 

 



” Voi, Clare. Tavat, joilla te vastaanotatte ymmärrystä, ovat käsityskyvyn ulkopuolella, eikä teidän 

tarvitse tietää niitä. Luottaminen ja sydämestä käsin toimiminen ovat varma tapa tehdä oikein. 

”Etsi minua, Oi Herra, ja katso, onko meissä yhtään kieroa tapaa.” Ja kun Minä etsin kaikki kyvyt 

teissä ymmärtää, ne tulevat huomioitaviksi ja vastaavat siihen, mitä Minä olen etsimässä. Koska 

koko teidän olemuksenne ovat täysin omistautuneet Minulle, jokainen atomi haluaa mukautua 

Minun täydellisen ajattelutapani, käyttäytymiseni ja olemukseni kanssa. ”  

” Siksi, kun ajoittain annan teille sanan kuten ”ylpeys”, kaikki teidän olemuksessanne pysähtyy 

tutkimaan sitä dynamiikkaa teissä. Te tunnette sen läpi koko kehonne. Verensokerinne laskee, 

hengityksenne muuttuu, mielenne jännittyy, sydämenne tuntuu putoavan mahaanne – ja myös 

suolenne reagoivat. ”  

” Voi, Clare, ihmiskehossa on niin monia salaisuuksia, että kukaan ei ymmärrä. Niiden keskinäinen 

yhteys on hämmästyttävä. ” 

” Siitä puheen ollen, muistot voivat myös värittää sinun näkökantaasi sanalle tai tilanteelle 

profetiassa. Ja Minä sovitan yhteen sinun olemuksesi kaikki näkökulmat tämän ennalta määrätyn 

ymmärryksen kanssa. Minä tiedän etukäteen, kuinka sinä tulet reagoimaan, ja Minä valitsen 

Minun ajatukseni sinulle huolellisesti sana sanalta, sanatarkasti; toisilla kerroilla sinun täytyy 

siivilöidä monen merkityksen kautta, etsien sitä, mikä sopii. ”  

” Ja mihin se kiinnittyy? Sinun sydämeesi. Siellä sinä tunnet vahvistuksen. Ymmärtäen, että sydän 

ja maha ovat niin yhdistyneet, että ajoittain on vaikeata kertoa eroa. Mutta sinä tiedät, milloin 

joku tuntuu oikealta ja milloin tuntuu, että joku on ”pielessä”. Nämä ovat työkaluja, jotka Minä 

olen antanut sinulle, ja kun työskentelet niiden kanssa, sinä tulet tarkemmaksi tilanteiden 

arvioimisessa, tietääksesi totuuden, etkä valhetta. ”  

” Minä halusin sinun tietävän nämä asiat, koska jokainen päivä tuo uusia haasteita valintoihin. Aina 

valitse sydämellä. ”  

” Ja siitä puheen ollen, mitä on tapahtunut sinun musiikillesi? Enkö Minä kertonut sinulle tehdä 

muita asioita, jotka ovat alamaisia tälle kutsumukselle? ”  

” Minun rakkain, Clare. Sinulla on ollut ylen määrin työtä, enkä Minä syyllistä sinua siitä. Minä vain 

yritän, että saisit näkökulmasi takaisin. Minä rakastan puhua Minun ihmisilleni. Minä rakastan 

laittaa uuden viestin joka päivä, ja Minä työskentelen sinun kanssasi sen päämäärän 

saavuttamiseksi. Mutta kun se on tehty, Minä haluan sinut Meidän musiikkimme pariin. Sinä vielä 

epäröit ja viivyttelet sen kanssa, ennen kuin hyppäät toimeen. Minä haluan sen pois. Kun olet 

tehnyt viestin, käänny kosketinsoittimen puoleen ja työskentele. Kun olet käyttänyt loppuun sen 

energian, vastaa sähköposteihin ja kommentteihin. Musiikki tulee ensimmäisenä, oleellisten 

jälkeen. ” 

( Clare ) Ja oleellisilla Hän tässä tarkoittaa rukousta ja viestiä.  

( Jeesus ) ” Minun Kallisarvoinen Sydänasukkaiden Perheeni. Minä en halua, että luette sitä hänelle 

viaksi, että hän ei ole julkaissut viestiä, laulua tai vastannut teidän yhteydenpitoonne. 

Pikemminkin, Minä haluan teidän rukoilevan hyvin hartaasti hänen puolestaan, että enkelit 

auttaisivat häntä saamaan musiikin parissa olevan työn tehtyä. ”  

 

 



” Teillä on tarpeeksi opetuksia käytäväksi läpi, kun hän ei voi julkaista viestiä. Te voitte aina saada 

viesteistä lisää Minun Sanoistani, kun käytte niitä läpi uudelleen. Siispä, tehkää niin, ja lukekaa 

Pyhiä Kirjoituksia, ylistäkää ja rukoilkaa. Sana tulee teille, niin pian kuin Minä voin antaa sen 

hänelle. Menkää nettisivuille takaisin ja ottakaa Rhema-ohjelauseita nettisivulta, (Linkki on videon 

alla). ” 

” Muistakaa, että sen täytyy käydä Carolin editointi prosessi läpi, joka yleensä laahaa päivän 

jäljessä. Siispä, auttakaa häntä, Minun ihmiseni. Auttakaa häntä rukouksillanne ja erityisesti, että 

hän viimeistelisi laulunsa. Hän on kyvykäs tekemään sen. On niin monia muita asioita, joihin hän 

yrittää kouluttaa muita, niin että hän voi vapaasti mennä musiikin pariin. Rukoilkaa hänen 

puolesta. Rukoilkaa tämän aikomuksen puolesta. Rukoilkaa huomion pois kääntymistä vastaan. ”  

” Minä sanon teille, että viesti on voimakas; laulu on kymmenen kertaa voimakkaampi. Ei ole 

mikään erehdys, että Psalmit laulettiin. Ja siksi demonit hyökkäävät hänen kimppuunsa huomion 

pois kääntämisellä. Hänen vastuuntuntonsa on erittäin vahva, hyvin verottava. Ja joskus käyttää 

sitä saadakseen hänet täyteen syyllisyyden tunnetta. Kun itse asiassa ei ole inhimillisesti katsoen 

mahdollista, turvata koko perustusta. ”  

” Jos Minä olisin Maapallolla, Minä en pystyisi, ajan ja tilan rajoitusten vuoksi. Rukoilkaa hänen 

työntekijöidensä puolesta, että he intuitiivisesti tulevat täyttämään hänen sen hetken tarpeensa ja 

turvaavat hänet. Ja Minä lupaan teille, kun te rukoilette, häneltä valmistuu lauluja, jotka sulattavat 

teidän sydämenne ja ne voimistavat teitä joka päivä. ” 

” Minä tarvitsen teitä auttamaan häntä. Hän on vain ihminen, ja heikko sellainen. Kun hän lepää 

Minussa, vetäen puoleensa Minun Rakkauttani, täyttääkseen hänen tyhjät kohtansa, laulut ja 

opetukset virtaavat ulos. Mutta sitten niiden täytyy kulkea monen vaiheen läpi, saavuttaakseen 

teidät. ” 

 ” Mitä YouTube teki hänelle, oli halveksittavaa ja perusteetonta, mutta paholainen ei koskaan 

pelaa rehdisti. Tällaisten hyökkäysten kautta te tulette tuntemaan ja ymmärtämään, että tämä ei 

ole pinnallinen seurakunta; tällä tavalla pimeyden valtakunta pääsee lähemmäs sitä, ja niinpä sitä 

tähdätään, enemmän kuin kukaan teistä tietää. ”  

” Siispä, Minä pyydän teitä, Minun Uskolliset ja Rakkaat, tukekaa häntä rukouksillanne. Oleskelkaa 

Minun sydämessäni aina. Rukoilkaa imeytettyä tietoa. Ja hiokaa erottelukykyänne irrottautumalla 

kaikista maallisista kiintymyksistänne, että Minä voin johdattaa ja ohjata teidät Minun täydelliseen 

tahtooni joka päivä. Että teillä olisi ymmärrystä ja rakkautta välittää muille. ”  

” Minä siunaan teidät nyt, Uskolliseni. Kukistakaa lihanne riemuvoitolla. Heittäkää maahan 

jokainen turha ajatus ja taipumus Ylpeyteen. Ja oleskelkaa Minussa kaikesta sydämestänne. Minä 

välitän nyt nämä armot teille Minun Taivaallisen isäni Valtaistuimelta. Amen.  


