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TUNNETKO ITSESI TUOMITUKSI… MINUN VAKAUMUKSENI & SYNTIESI ANTEEKSIANTO  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Syyskuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ” Näinä päivinä, Minun ihmiseni stressaavat ihan liikaa synneistään. Heidän syntinsä 

ovat tulleet kuin tuomitsemisen vuoriksi ja harvat teitä uskovat, että Minä olen todella antanut 

anteeksi teille. ”  

” Miksi on niin, Minun ihmiseni, että te ette voi hyväksyä Minun anteeksiantoani? Miksi te uskotte 

vihollisen valehtelevista suista tulevia tuomitsevia valheita? Kuinka monta kertaa Minun pitää 

vedota teihin, että USKOKAA, vain uskokaa ja te tulette vastaanottamaan? Kuinka monta kertaa 

Minun pitää kuolla ristillä jälleen vakuuttaakseni teidät siitä, että teidän syntinne ovat poispestyt? 

”  

” Monet teistä makaavat tuomitsemisen sängyssä, heräämisestänne lähtien, kun tulette tietoisiksi 

ja aina siihen saakka, kun nukahdatte. Teidän syntinne vetävät teidät maahan. Te olette pyytäneet 

anteeksiantoa, mutta te ette usko, että te olette saaneet sen. Pikemminkin te uskotte pahojen 

valheita ja he jatkuvasti pommittavat teitä valheellisuudella. ”  

” Ottakaa jokainen ajatus vangiksi, Minun Kovin Rakastettuni. Jokainen ajatus. Älkää antako sen 

päästä sydämeenne tai sisimpäänne, älkää ruokkiko niitä vähätteleviä valheita. Minä tulen 

kertomaan teille, kuinka teidän täytyy käyttäytyä. ”  

” Ajatelkaa pientä taaperoa. Hän odottaa, kunnes hänen äitinsä on pois keittiöstä, sitten hän 

liu`uttaa tuolin tason eteen, nojaa tiensä tasolle ja ottaa keksipurkin kannen … kaiken aikaa pitäen 

silmällä ovea. ”  

” Hän tietää, että hänen ei pitäisi ottaa keksejä, jotenkin hänellä on niin paljon järkeä. Siispä hän 

odottaa, kunnes äiti ei ole enää katsomassa, ennen kuin hän yrittää tehdä ryöstöretken 

keksipurkille. Huolellisesti hän asettaa kourallisen keksejä taskuunsa, laittaa kannen takaisin 

keksipurkin päälle, kiipeää pois tuolilta ja siirtää sen takaisin pöydän ääreen ja nopeasti juoksee 

ulos keksien kanssa, ennen kuin äiti saa hänet kiinni. Sitten kun hän syö niitä, yksi kerrallaan, hän 

alkaa miettiä, että hän juuri teki jotain väärin. ” 

” Ne maistuvat hyvälle, mutta hänellä on paha olo. Minä työskentelen lapsen omassatunnossa, 

kunnes hän on valmis katumaan. Minä teen sen helpoksi hänelle. Hän jätti muruja tasolle, hänen 

äitinsä näkee murut ja löytää pikkukaverin pihan nurkasta, katsoen toiseen suuntaan, kun hän on 

laittamassa jotakin suuhunsa. ” 

” Äiti menee hänen luokseen ja sanoo… ” Lapsi, otitko sinä keksejä?” Hän pyyhkii sulaneen suklaan 

pienistä käsistään, katsoo äitiinsä sekavin tuntein, tuntien syyllisyyttä keksien varastamisesta ja 

tyydytystä, kun on syönyt ne loppuun. ”  

” Kun hän on jäänyt kiinni itse teossa, hänellä ei ole muuta vastausta kuin, ”Mmm hmm, olen 

pahoillani, Äiti, olen pahoillani.” Sitten tunnustuksen hetkellä, todellinen synnintunto nousee 

hänessä ja kyyneleet täyttävät hänen pienet silmänsä. Hän on todella pahoillaan. Hän teki jotain, 

mikä on väärin ja hän tietää sen, hän katuu ja pyytää anteeksiantoa. ” 

” Millainen Jumala Minä olen, Minun lapseni? Tartunko Minä teitä käsivarsista ja nykäisen teidät 

ylös, raahaan teidät taloon ja pieksän mustaksi ja siniseksi? Vai istutanko Minä teitä hetken, niin 



että te saatte miettiä jonkun hetken ja sitten keskustelemme uudelleen kanssanne, ”Tiedätkö mitä 

sinä teit?” Se oli väärin, äiti. ”Mitä sinä sanot?” Minä olen pahoillani. (Pieni kyynel tippuu hänen 

silmästään.) Mitä Minä sanoisin tässä vaiheessa? Minä annan sinulle anteeksi. Mene äläkä tee 

enää syntiä. ”  

” Myöhemmin, kun olet pelaamassa, sinä alat tuntea pahaa oloa. Jos voisit nähdä, demoni on 

olkapäälläsi ja kertoo sinulle… ”Sinä olet paha – sinä otit niitä keksejä.” Otat päiväunet ja lisää 

demonisia ääniä… ”Sinä olet ilkeä pikku poika. Sinä varastit äidiltäsi.” Myöhemmin, kun kaikki 

tulevat päivällispöytään… ”Sinun pitäisi olla aikalisällä, sinä et ansaitse istua pöydässä.” Tämä 

toistuu päivä toisensa jälkeen ja ennen pitkää tunnet niin pahoin itseäsi kohtaan, että ei ole enää 

toivoa jäljellä, miksi edes yrittää olla hyvä, sinä olet tuhoon tuomittu. ” 

” Tällä tavalla vihollinen lannistaa teitä. Jotkut teistä ovat eläneet tällaisen lapsuuden, jossa 

vanhempanne olivat paholaisten ääniä. He jatkuvasti lannistivat teitä ja kertoivat, kuinka pahoja te 

olitte. He eivät koskaan antaneet teidän unohtaa yhtäkään asiaa, jonka te teitte väärin. Joka kerta, 

kun he menettivät malttinsa, he ottivat esiin menneen ja lannistivat sillä teitä. ” 

” Luuletteko te, että Minä olen heidän kaltaisensa? No niin, Minä en ole. Kun Minä näen 

synnintuntoa sydämessänne, Minä pyyhin pois syntinne ja kuiskaan… ”Yritetään uudelleen. Me 

teemme paremmin ensi kerralla.” Minä odotan kärsivällisesti teidän ymmärtävän, mitä te olette 

tehneet, mitkä ovat seuraukset, sitten Minä halaan teitä ja, työskennellen teidän kanssanne niin 

kauan, kunnes te voitte päästä yli kiusauksesta. ”  

” Toisaalta, demonit lannistavat teitä, yötä päivää armottomasti. Minun Lapseni, milloin te opitte 

eron Minun ääneni ja Valehtelevien demonien välillä? Milloin te uskotte Minun sanaani… ”Minä 

annan teille anteeksi.” Milloin te otatte Minun kädestäni kiinni ja yritätte uudelleen pikemminkin 

kuin, että juoksisitte toiseen suuntaan?”  

” Ettekö te tiedä, että paheksunta synnyttää paheksuntaa? Demonit haukkuvat teitä, koska he 

haluavat teidän haukkuvan toisianne. He haluavat teidän lannistuvan niin pahoin, että te ette 

koskaan tulisi esille lahjoinenne, te ette koskaan uskoisi, että Minä voisin käyttää teitä, te ette 

koskaan uskoisi, että teillä koskaan olisi mitään merkitystä Minun Valtakunnassani. Tai, että te 

olette pelastetut ja te menette Taivaaseen. ” 

” Mutta te olette! Jokaikinen teistä on varustettu kallisarvoisilla lahjoilla, mitä Minä tarvitsen 

toiminnassa taisteluun vihollista vastaan tänä aikana. Jokaikinen teistä on varustettu voimalla, kun 

te rukoilette. Mutta te ette koskaan tule astumaan Valtaistuinhuoneeseen rohkeasti, jos te 

ajattelette huonoa itsestänne. Te ette koskaan tule tavoittamaan toista sielua, jos te tunnette 

itsenne epäpuhtaiksi ja syyllisiksi. Ja jos te uskallatte, vihollinen tulee sanomaan, ”Katsokaa 

syntejänne, teillä ei ole mitään asiaa auttaa heitä, Jumala ei voi käyttää teitä. ” 

” Syyllisyys ja tuomitseminen ovat vihollisen aseet numero ykkönen, mitä hän käyttää tehdäkseen 

kristityt toimimattomiksi. Tämä on se mitä demonit opettavat, ”Jos haluat kaataa kristityn ja saada 

hänet lopettamaan, ota esille heidän syntinsä.” Ja surullista kyllä, se toimii! Mutta ennalta 

varoitettu on ennalta aseistettu. ” 

” Jos te tiedätte, että tämä on hyökkäysalue, te voitte tulla Minun eteeni katuvina ja mennä 

taisteluun täysin varustettuina. Mikä parempi tapa lannistaa ihminen, kuin saada hänet tuntemaan 

itsensä huonoksi? Näettekö te? Te olette psykologisen sodankäynnin uhreja, jos annatte periksi 

valheelle, että teidän syntejänne ei ole anteeksi annettu. ” 



” Minun ihmiseni, on aika kasvaa. Teidän täytyy mennä taisteluun luottavaisina Minun 

Rakkaudestani ja anteeksiannosta. Ei ole enää aikaa hailakalle uskolle. Te olette olleet Minun 

yhteisössäni. Te tiedätte, että Minun luonteeni on rakkaus ja anteeksianto, auttavan käden ohella. 

Te olette olleet Minun kanssani ja kun olette Minun kanssani, te tunnette Minut ja teillä pitäisi nyt 

olla luottavaisuutta toimia Minun sanani mukaan, käydä hyvä kamppailu ja ottaa jokainen ajatus 

vangiksi. ” 

” Se on toinen syy, miksi demonit vastustavat läheisyyttä Minun kanssani. He tietävät, että jos te 

tulette Minua lähelle hellyydessä ja rakkaudessa, teidät tullaan pesemään puhtaiksi Minun 

anteeksiannossani. Te tulette kävelemään rohkaistuneina, voimaantuneina ja valmiina 

rakastamaan jopa niin kuin Minä olen rakastanut teitä. ” 

” Mutta jos te ette koskaan saavuta läheisyyttä Minun kanssani, te olette yhä taipuvaisia 

ajattelemaan Minua karkeana ja tuomitsevana, muistellen lapsuuden kokemuksia ja koulua, kun 

epäoikeudenmukaisia rangaistuksia annettiin teille. Teidät tuomitaan syylliseksi ja henkisesti 

laitetaan vankilaan, kun demonit haukkuvat teitä päivä toisensa perään ja teillä ei ole ollut yhtään 

aitoa ja läheistä aikaa Minun kanssani, jolloin Minä pitelen teitä, annan teille anteeksi ja varustan 

teidät yrittämään uudelleen. Te kannatte päänne päällä pysyvää pilveä, joka sanoo… ”syyllinen.”  

” Ja lopuksi, teidän täytyy USKOA Minun anteeksiantooni. USKOKAA, että Minä kärsin ja kuolin 

puolestanne ristillä. USKOKAA, että vaikka syntinne ovat verenpunaisia, Minä tulen pesemään ne 

lumen valkoisiksi. Enkö Minä antanut anteeksi Daavidille, murhaajalle ja avionrikkojalle? Enkö 

Minä antanut anteeksi Fariseuksille ja roomalaisille sotilaille… ”Isä, anna heille anteeksi, he eivät 

tiedä, mitä he tekevät. ”  

” Jos Minä olen antanut anteeksi heille, kuinka te ette voi hyväksyä Minun anteeksiantoani 

synneistänne? ”   

” Hyvin yksinkertaisesti, koska te kuuntelette demoneita, jotka tekevät teidät kyvyttömiksi 

tuomitsemalla. Sen pitäisi olla selvää teille tähän mennessä… tuomitseminen kuuluu demoneille, 

vakaumus kuuluu Minun Hengelleni. Kun Minä annan teille vakaumuksen, on hienoinen tunne, 

että olette pahoillanne, että olette loukanneet Minua, ja sen mukana tulee halu olla toistamatta 

tekoa ja Minä olen kanssanne sillä hetkellä, rohkaisten teitä kutsumaan Minua saadaksenne 

voimaa tulevaisuudessa. ”  

” Kun vihollinen tuomitsee teidät, se tekee sen vakuuttaakseen teidät siitä, kuinka pahoja ja 

arvottomia te olette, että te olette tuhon omia, eikä Jumala voi koskaan käyttää teitä, te olette 

täysin menetettyjä ja hyödyttömiä. Sen mukana tulee valtaansa ottava häpeä ja halu juosta 

poispäin Minusta sen sijaan, että juoksisitte Minun luokseni. Kun teidät on tuomittu juoksemaan 

poispäin Minusta, spiraali menee alaspäin sukkelasti toivottomuuteen. ”  

” Pankaa merkille Minun sanani, kun te tunnette niin, te tunnette sitä, mitä saatanan palvelijat 

ovat laittaneet teidän päällenne. ” 

” Siispä, nyt Minä olen antanut oppitunnin, kuinka tunnistaa Minun hellät vakaumukseni ajatukset 

ja siten paeta saatanan ansaa, jonka hän on asettanut kaataakseen ja häpäistääkseen teidät ja 

pysyvästi tehdäkseen teidät kyvyttömiksi kristityiksi. Ottakaa tämä sydämeenne, Minun Rakkaat, 

ottakaa tämä sydämeenne ja kieltäytykää syyllisyydestä, joka kuuluu saatanalle ja hänen 

palvelijoilleen. Minä siunaan teidät nyt Minun teitä kohtaan tuntemani loppumattoman rakkauteni 

ja myötätuntoni suloisella tunteella. Kulkekaa Minun anteeksiannossani. Vaikka syntinne ovat 

verenpunaisia, me olemme järkeilleet yhdessä, nyt ne ovat lumivalkoisia. ” 


