
205. Jeesus selittää… Syyllisyys patoaa Elävät Vetesi… Älä keskity Synteihisi 

SYYLLISYYS PATOAA ELÄVÄT VETESI!... ÄLÄ KESKITY SYNTEIHISI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 8. Joulukuuta, 2015. 

( Clare ) Herra on kanssamme, Sydänasukkaat. Tänään Hän haluaa osoittaa syyllisyyden ongelmaa, 

syyllisyyttä, jota me kannamme, kun olemme munanneet…  

Minä halusin aloittaa kertomalla teille, minä tein meditatiivisen videon… ”Lapseni… sinulle on 

annettu anteeksi”, ja tänään Herra pyysi minua kuuntelemaan sen. Minä olen ponnistellut 

joittenkin luonteen vikojeni ja tapojeni kanssa, mitkä eivät olleet soveliaita korkeaan 

kutsumukseen, joka meillä on Kristuksen Morsiamina. Musta Pantteri teki sisäänmarssin jälleen ja 

minä olen lopen uupunut, enkä tiedä kuinka kuristaa hänet. (Linkki englanninkieliseen 

meditaatioon on videon yhteydessä). 

Minä näen nyt, että syyllisyys on vihollisen mahtava taktiikka pysäyttää elävien vesien virtaus 

meistä, tai jopa saastuttaa ne. Anteeksianto meditaation aikana, minä katsoin, kun syntikimppujen 

läpinäkymättömät varjot virtasivat alavirtaan kristallinkirkkaissa vesissä, ja minä ymmärsin, että 

kun meidän haluluontomme on ristiriidassa sen kanssa, minkä me tiedämme olevan Jumalaa 

kaikkein eniten miellyttävää, ja me olemme siinä vaiheessa elämäämme, missä Rakkautemme 

Häneen ei vielä ole yhtä suurta kuin rakkautemme itseemme – me sallimme itsellemme asioita, 

joita Hän on neuvonut, että me tulisimme paremmin toimeen – hengellisempiä, vähemmän 

lihallisia - ilman niitä.   

Siitä tuli mieleen Paavalin kirje Galatalaisille 5:16-18… ”Minä sanon, vaeltakaa Hengessä, niin ette 

lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin 

toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä mitä tahdotte. Mutta jos te olette Hengen 

kuljetettavina, niin te ette ole  lain alla.”  

Meillä kaikilla on jotain, jonka kanssa me ponnistelemme – ja jos sattuisin ajattelemaan jotain 

muuta, hetkessä Herra tulee paljastamaan heille, jottemme me tuhoutuisi ylpeyden ja 

tuomitsemisen kautta.  

Siispä, kun me hemmottelemme itseämme millään lailla, me luomme syyllisyyden ja 

tunnonvaivojen kimpun, että me emme ole tarpeeksi vahvoja Rakkaudessamme Häneen 

kieltääksemme itsemme. Kimppu alkaa muodostamaan patoa ja aivan kuten majavat, jotka 

kaatavat puun pysäyttääkseen vedet, kimppu alkaa muodostamaan patoa, joka pidättää elävien 

vesien virtauksen meidän sisältämme.  

Jeesus johdatti minut Anteeksiannon Meditaation läpi. Ja mikä oli todella voideltu minulle, oli se, 

että Hän halusi minun tietävän, että minä olin todellakin saanut anteeksi. Hän haluaa minun 

hyväksyvän sen. Mutta kuinka minä voin hyväksyä sen, kun tiedän, että en silti ole tarpeeksi vahva 

välttämään seuraavaa synnin mahdollisuutta? Kuinka minä käsittelen toistuvan synnin? Monet 

teistä kanavalla olijoista ovat olleet hyvin suoria ja avoimia ja te olette kirjoittaneet teidän 

ponnisteluistanne toistuvan synnin kanssa, siispä minä tiedän, että Herra aikoo käyttää tätä minun 

vikaani auttaakseen myös teitä, saadaksenne näkökulmaa, kuinka käsitellä sitä. 

Nyt, minä kutsun sitä synniksi, koska Herra sanoi, että monet asiat ovat sallittuja… mutta eivät 

kaikki niistä asioista ole sopivia tai Jumalan täydellisen tahdon mukaisia teille. Minä sanoin, ”Herra, 

kuinka Sinä voit antaa minulle anteeksi, kun minä jatkan synnin tekemistä. Minä olen niin 

kyllästynyt lihalliseen luontooni.”  



Jeesus vastasi… ” Kyllä, mutta KAIKKI on anteeksi annettu. Clare, sinä et ole vapaa, sinut on sidottu 

syyllisyyteen. Minä halusin vapauttaa sinut tänä iltana. ” 

 ( Clare ) Mutta kuinka sinä voit vapauttaa minut, kun minä tunnen itseni koiraksi, joka palaa 

oksennukselleen? 

 ( Jeesus ) ” Kun et anna itsellesi anteeksi, sinä olet kahlittu, sidottu ja hyödytön, siinä mielessä, 

että mikä on kirkasta ja puhdasta, pulputen sisältäsi ja sen on padonnut syntisi jäänteet. Päästä ne 

menemään. ”  

( Clare ) Herra, minä haluan, mutta minä en ole saanut rohkaisevia sanoja Sinulta… ne kaikki 

osoittavat minun heikkouksiini. Vain lisää sanoja, jotka saavat minut tuntemaan itseni syylliseksi. 

Voitko antaa minulle jotain, joka vapauttaa minut? Minä aloin itkemään.  

No niin. Minä avasin Raamatun Lupaukset ja tämän minä avasin… ”Minä parannan teidän 

luopumuksenne, omasta halustani Minä teitä rakastan; sillä Minun vihani on kääntynyt hänestä 

pois.” Hoosea 14:4.  

”Iankaikkisella rakkaudella Minä olen sinua rakastanut, sen tähden Minä olen vetänyt sinua 

puoleeni armosta.” Jeremia 31:3. 

”Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla Hän on meitä 

rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa – 

armosta te olette pelastetut – ja yhdessä Hänen kanssaan asettanut taivaallisiin Kristuksessa 

Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, 

hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.” Paavalin kirje Efesolaisille 2:4-7.  

( Jeesus ) ” Nyt, jos se ei vakuuta sinua, Minun Kultaseni, mikään ei vakuuta. Älä välitä tästä 

alttiudesta tehdä syntiä… ”  

( Jackie ) Tässä on lyhyt selitys… ”Raamatun Lupaukset” on kirja, missä Raamatun säkeitä on 

sidottu yhteen eri aiheittain. Me laitamme englanninkielisen linkin videon yhteyteen YouTubessa. 

( Clare ) Nyt, ennen kuin te kaikki suututte minulle ja sanotte, että minä en kuule Herralta sitä 

huomautusta, Hän ei puhu sen seikan sivuuttamisesta, että me teemme syntiä. Se mitä Hän tässä 

yrittää tehdä, on että me emme keskittyisi niin paljon syntiin, vaan Hänen rakkauteensa meitä 

kohtaan ja Hänen lupauksiinsa, että Hän on uskollinen ja päästää meidät meidän synnillisestä 

luonnostamme. 

( Jeesus ) ” Älä huolehdi tästä taipumuksesta tehdä syntiä, kiistellen sen kanssa. Pikemminkin 

käännä huomiosi pois sen ehdotuksista. Vaihda puheenaihetta, radikaalisti. Ryhdy johonkin 

muuhun ja jätä demoni roikkumaan ilmaan ilman tyydytystä. ” 

” Sillä hetkellä, kun sinä alat kiistelemään sen kanssa, sinun keskittymisesi siirtyy Minusta syntiin, 

joka nujertaa sinut. Pidä silmäsi Minussa ja tunnusta tosiasia, että Minä tulen saattamaan loppuun, 

mitä Minä olen aloittanut sinun sielussasi. Me tulemme voittamaan. Toisin sanoen, kiinnitä 

enemmän huomiota Minuun ja MINUN lupauksiini sinulle parantaa sinut, kuin hetkelliseen 

taisteluun. ”  

 

 



( Clare ) Tässä välissä haluan sanoa, että Herra ei sano, että älkää katuko syntejämme… Minä pidän 

sitä itsestään selvänä ja Hän pitää sitä itsestään selvänä, koska me olemme tekemisissä joidenkin 

HYVIN katuvien ihmisten kanssa tällä kanavalla! Siihen pisteeseen asti, missä he jatkuvasti 

tuomitsevat itsensä asioista, joihin he ovat viattomia… Siispä, tietenkin katukaa! Kyllä, tietenkin 

kertokaa Hänelle, että te olette pahoillanne ja pyytäkää voimaa jatkaa. Mutta sitten jatkakaa 

Hänen kanssaan, vaihtaen keskittymisenne itsestänne ja synneistänne Hänen voimaansa 

vapauttaa teidät.  

( Jeesus ) ” Antakaa paastouhraus… ”Jeesus, minä uhraan tämän kiusauksen, jota minä olen 

valinnut, että minä en seuraa sitä, yhden syntisen puolesta, kuka on Helvetin partaalla, että heidät 

tavoittaa Sinun Rakkautesi ja lunastuksesi. Pikemminkin minä valitsen rakkaudesta Sinuun, ja 

tiedän sen miellyttävän Sinua.” 

” Te tulette hämmästymään, kuinka nopeasti he lakkaavat ja luopuvat vasaroimasta sinua 

kiusauksilla. Saatana tulee kuristamaan heidät, jos sielu tuntee tuomitsemista, koska te rukoilitte 

heidän puolestaan. Periaatteessa heille tullaan kertomaan… ”Menkää etsimään joku toinen 

kiusattava, tämä on liian vaarallinen.” tai ”Odottakaa sellaista aikaa, että hän on heikompi – 

palatkaa sitten ja hän varmasti tulee lankeamaan.”  

” Muista, että Saatana lähti ja jätti Minut sanoen, että hän odottaisi suotuisampaa aikaa. ”Ja kun 

hän oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele Hänen luotaan ajaksi.” Luukkaan 

Evankeliumi 4:13. 

” Yritä sitä, sinä tulet näkemään, kuinka hyvin se toimii. On paljon ihmisiä kiusattavaksi, ketkä eivät 

käännä sitä aseeksi kiusaajaa vastaan. ”  

” Minä annan sinulle tämän ohjeen, koska Minä myös suren, kun sinä teet syntiä ja meihin 

molempiin sattuu. Voi, Clare, Minä haluan niin kovasti tehdä sinun sydämesi täydelliseksi Minun 

edessäni. Mutta se ei tapahdu yhdessä yössä.  Muista, että sinun tulee olla ”hyvä” esimerkki 

muille. Ja kuitenkin sinun heikkoutesi… Minä käytän niitä myös. ” 

” Ongelma on syyllisyyden pisto, joka jää jälkeen ja aiheuttaa elävien vesien lirisemisen, sen sijaan, 

että ne ryöppyäisivät. Haluatko sinä elävien vesien virtaavan täydellä voimalla vai lirisevän? ”  

( Clare ) Vau… Minä näen, mitä Sinä ajat takaa, Herra.  

( Jeesus ) ” Minä tiedän, että sinä näet ja siitä Minä olen iloinen. Siispä, yritä muistaa se… 

kiusausten läsnäollessa, syyllisyys tukkii palvelemisen virtauksen. Juuri nyt sinä voisit toimia paljon 

korkeammalla virtauksella. Tule, kulkekaamme tämän läpi yhdessä. ” 

” Ja Minun Morsiameni, täsmälleen sama asia pätee teihin myös. Haluatteko te enemmän 

Henkeä? Ristiinnaulitkaa enemmän lihaa. Ei omin päin, vaan kun Minä innoitan teitä 

pidättäytymään asioista, jotka ovat vahingollisia kulullenne. Jos te uskollisesti seuraatte Minun 

ohjeitani, kestää vain vähän aikaa teiltä päästä huippukohtaan – ei vuosia ja vuosia kiertää ympäri 

erämaassa, kuten sinulla, Minun Morsiameni Clare, on kestänyt. ” 

” Kyllä, vuosia hän on ponnistellut. Ja monet teistä ovat ponnistelleet vuosia. Kaikilla teillä on eri 

ongelmia tai hieman eri versioita niistä. Nämä on sallittu teidän täydellistämiseksenne. ” 

” Kuten Jaakob sanoo ” Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, 

tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys 

tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset. ” 

Jaakobin Kirje 1:2-4. 



” Siispä, on merkitystä sillä, että te harjoitatte itsekontrollia ja itsekieltäytymistä. Minun 

armostani, te nousette korkealle ylös valtaistuimelle, jonka Minä olen valmistellut teille Taivaassa. 

Te sanotte… ”Mutta Herra, minä en välitä valtaistuimesta.” Voi, kyllä, Minä ymmärrän. Mutta 

välitättekö te oikeudenmukaisuudesta ja oikeamielisyydestä, sairaiden parantamisesta, köyhien 

ruokkimisesta ja vaatettamisesta ja tietämättömien opettamisesta? ” 

” Kyllä, tietysti te välitätte. Haluatteko te antaa Minulle häälahjoja? Haluatteko saattaa Minut 

hurmioituneen iloiseksi? Näettekö te mitä Minä ajan takaa? Nämä uhraukset tuovat teille 

suuremman asteen auktoriteetin ja sen mukana tulee etuoikeus tehdä enemmän hyvää 

Valtakunnan hyväksi. Ettekö te tiedä, että Morsian huolehtii Sulhasen hyvinvoinnista ja 

onnellisuudesta? ”  

” Siispä, tehkää Minut onnelliseksi. Heittäkää pois nämä syyllisyyden ja tuomitsemisen valjaat. 

Jättäkää nämä pienet itsenne hemmottelut – joita vihollinen vähättelee ennen kuin teette ne – 

mutta jälkeenpäin moukaroi teitä kuin lekalla… Antakaa niiden pudota pois. Kävelkää eri suuntaan. 

Jättäkää paholaiset roikkumaan ilmaan, tuloksettomina. ”      

” Minä rakastan teitä. Minä olen teidän kanssanne. Muistakaa: jättäkää demonit roikkumaan. 

Rukoilkaa kadotettujen puolesta. Ja uhratkaa Minulle omapäisyyden paasto niiden puolesta, jotka 

ovat partaalla ja heillä ei ole ketään, joka rukoilee heidän puolestaan. ”   


