101. Jeesus puhuu meidän Luonteestamme – Profeettinen Sana
VILPITTÖMYYS… JEESUS PUHUU MEIDÄN LUONTEESTAMME
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Heinäkuuta, 2015.
Tänä aamuna Herralla oli meille viesti Vilpittömyydestä. Minä katsoin mitä sana tarkoittaa: Vapaa
teeskentelystä, petoksesta, tekopyhyydestä. Rehellisyys, aitous, totuudellisuus, suoraselkäisyys,
luottamuksen arvoinen; suorasukaisuus, avoimuus.
” Yksi asia, jota Minä eniten arvostan Minun astiassani, on vilpittömyys. Totuus kuljettaa
mukanaan värähtelyä, se on hienovaraista, mutta voimakasta, kuten on sanottu tekstissä ”Totuus
kantaa omaa voiteluaan.” Kun puhutte totta, se värähtely läpäisee syvältä sielun sydämen. Se asuu
siellä, ei koskaan lähde pois ja siitä tulee osa kyseistä henkilöä. ”
” Minä toivoisin, että Minun astiani olisivat teeskentelemättömiä ja vilpittömiä, mutta se on
kallista. Lapsuudesta asti teitä on opetettu kätkemään heikkoutenne, antamaan se vaikutelma,
että olette vahvoja, täydellisiä ja ilman vikoja. Tällä on vaikutus, että rakennetaan vieraantumisen
ja teeskentelyn seiniä suojaamaan sisäistä henkilöä, joka on haavoittuva, hellä ja pehmeä. ”
” Se on sosiaalisen hengissä säilymisen mekanismi, millä ei ole ehdottomasti mitään merkitystä
Minun Valtakunnassani Maapallolla. Te ette ole Jumalia, te olette ihmisiä vikoineen ja kun te
kätkette ne, te tehokkaasti katkaisette hengellisen kasvun itsessänne ja muissa. Kun viat ovat
näkyvillä, ne täytyy työstää. Muut eivät hyväksy niitä, siinä mielessä, että ne voivat jatkaa
vahingon tekemistä. Minä osoitan ne avoimesti ja pyydän teitä tekemään samoin. Ilman ihmisten
välistä solidaarisuutta, teistä tulee saaria, läpäisemättömiä, kätkettyjä, pimeitä, häpeällisiä,
hidasälyisiä ja sulkeutuneita. Tämä on yhteiskunnan tila nyt, mutta ei Taivaan. Taivaassa kaikki
ajatukset ovat avoimia ja kaikkien näkyvillä, koska myötätuntoa on runsaasti ja armeliaisuus kiiretii
lohduttamaan heitä, joilta puuttuu. ”
Mutta Herra, minä luulin, että Taivaassa meillä ei olisi yhtään vikoja?
” Voi ei, Taivaassa te tulette jatkamaan niillä alueilla, joilla teidän tarvitsee kasvaa syvyydessä ja
ymmärryksessä. Se mitä teillä ei tule olemaan, on synti.”
Herra, tätä on vaikeaa käsittää, koska minä olen aina kuullut, että Taivaassa me olemme
täydellisiä, eheitä, kokonaisia, eikä mitään puutu. Kun olin sanonut sen, muistin Elämän Virran
kansakuntien parantamiseksi… siis ilmeisesti puutteita on ja parantumista täytyy tapahtua.
” Minun Rakkaani, Taivaassa kaikki tieto tulee olemaan saatavilla sinulle, kun kysyt sitä. Mutta
viisaus on vaadittu ominaisuus. Vaatii aikaa ja kokemusta kehittää sitä ja viisautta puuttuu suuresti
tältä Maapallolta. Jokainen sielu on kyvykäs ymmärtämään ja rakastamaan äärettömästi
enemmän, mutta nämä alueet täytyy aukaista kerroksittain, tiedustelemalla. Tiedustelu tapahtuu,
kun sielu kehittää nälän johonkin. Ja, Taivaassa, se aina liittyy rakkauteen ja parantamiseen.
Taivaassa kaikki tehdään motiivina RAKKAUS. ”
Entä asiat, kuten mekaniikka, arkkitehtuuri, energia, jne.?
” Kyllä, jopa nuo asiat alkavat elämän parantamisen, avustamisen ja rikastuttamisen motiivilla.
Nämä ovat lahjoja, jotka juontuvat rakkaudesta. ”
Juuri, kun Hän sanoi sen, minua muistutettiin Pyhistä Kirjoituksista; Profetia, tieto, kaikki viisaus,
kaikki tulevat loppumaan, mutta Rakkaus ei tule koskaan loppumaan.

” Rakkaus on ARVOSTETTU hiukkanen. Kaikki muut asiat ovat Rakkauden alamaisia. Taivaan motiivi
ja ylläpito on Rakkaus. Yhtään mitään ei tapahdu Taivaassa, jos sillä ei ole rakkautta lähteenään. Se
on myös hiukkanen, jota tiedemiehet yrittävät eristää ja vangita. Heille Minä sanon, ”Rakkautta ei
voida vangita, koska Rakkaus on Jumala ja Jumalaa ei voida vangita. Te tuhlaatte aikaanne.” Minä
olen suunnitellut sen sillä tavalla, koska Minä ymmärsin alusta alkaen ihmisten vapaan tahdon
korruption ja Minä tiesin, että loppujen lopuksi tähän tultaisiin. ”
” Takaisin vilpittömyyteen, läpinäkyvyyteen ja haavoittuvuuteen. Se, mitä Minä haluan sinun
jatkavan manifestoivan tällä kanavalla, on avoimuus, missä on turvallista olla todellinen, tämä on
pyyteetöntä rakkautta toiminnassa. Missä ihmiset voivat tunnustaa heidän vikansa avoimesti…
tunnustaa sinun vikasi toinen toisilleen… missä on ymmärtämystä, parantamista ja solidaarisuuden
tunnetta, eikä erillisyyden. ”
” Katsohan, eristäytyneisyys ajaa ihmiset hulluuden partaalle. Heidän elämänsä menettää
merkityksensä maailmassa yleisesti ottaen, kun heidän vikojaan ei voida tuoda avoimesti
käsiteltäviksi. He elävät kaksoiselämää… yhdessä he näyttävät muille olevansa hyväksyttyjä ja
toinen on, mikä todella on meneillään heidän sisällään. Kun nämä kaksi sovitetaan toisiinsa,
sinusta tulee ehjä ja parantunut. Mutta niin kauan kuin ne ovat erillään, sairauden ja taakan
osatekijät ovat kasvussa. Te ette voi kasvaa ja edetä, kun te jatkuvasti laahaatte ja peittelette
pimeää puoltanne. ”
” Teidän täytyy pärjätä sillä, mitä todella on meneillään ja näyttäytyä kuin mitään ei puuttuisi.
Tämä kaksoiselämä on loppumattoman väsyttävää. Siispä, on paljon helpompaa olla se, kuka
olette ja ottaa kritiikki vastaan. ”
” Minun aikomukseni tällä kanavalla, on tuoda sieluja paikkaan, missä on ok kamppailla vikojensa
kanssa ja työstää niitä ilman tuomitsemista. Tässä todellinen rakkaus ilmestyy ravitsemaan ja
voimistamaan toinen toistanne. Kuinka Minä rakastan nähdä sielujen kiltteyttä, ketkä lohduttavat
sorrettuja ja heikkoja. Kuinka Minä rakastan nähdä tämän armeliaisuuden toiminnassa, niin kuin
on Taivaassa, niin on myös Maapallolla. Jokainen, joka on joskus vieraillut Taivaassa, tietää, että
ajatukset ovat täysin näkyviä kaikille. Ja, kuten te olette kokeneet, kun ne ovat vaikeita, jokainen
ryntää lohduttamaan. ”
Kyllä, minulla oli kokemus Taivaassa. Minut kutsuttiin päivälliselle hyvin pyhän perheen luo.
Tunnistin heidän olevan 1800-luvulta, he elivät hyvin pyhiä elämiä, 100%:sesti Jumalalle
omistautunutta. Kun me kaikki olimme istumassa pöydässä, yksi tietty henkilö käveli sisään. Minä
suuresti ihailin hänen kirjoituksiaan. Hän istui pöydän päähän Jeesusta vastapäätä ja Minä istuin
Hänen vasemmalla puolellaan. Minä tulin mustasukkaiseksi. Kaikki huoneessa lopettivat syömisen.
Hän, jolle minä olin mustasukkainen, nousi seisomaan ja tuli juosten syleilemään minua ja kaikki
lohduttivat minua sanoen, että he kaikki olivat tunteneet mustasukkaisuutta koko heidän
maallisten elämiensä ajan, mutta Taivaassa niitä tunteita ei ole.
Herra jatkoi… ” Kyllä, täsmälleen, se on juuri sitä, mistä Minä olen puhumassa. Mustasukkaisuus
on hirvittävän ruma tunne ja monen synnin juuri. Kukaan ei halua olla mustasukkainen. Mutta,
pikemminkin kuin, että tuomitsisivat sinut näistä negatiivisista tunteista, he kaikki ryntäsivät
viereesi lohduttamaan sinua ja tunnustamaan heidän omia kamppailujaan sen synnin kanssa. ”
” Katsohan, tällä Maapallolla ei olisi sairautta, jos kaikki tunnustaisivat vikansa toinen toisilleen ja
vastaanottaisivat parantavan rukouksen. Näin Minä suunnittelin elämän Maapallolla olevan.
Mutta egon, ylpeyden ja ahneuden vuoksi, ihmiset peittivät sen ja elivät salaista synnin elämää. ”

” Sitä Minä sanon teille, rakkaat. Jos te haluatte tulla otetuksi Taivaaseennostossa, te ette halua
viettää salaista synnin elämää. Te haluatte olla avoimia toinen toistenne kanssa ja rukoilla apua.
Niin kauan kuin te olette sitoutuneet muuttumaan, Minä tulen ottamaan teidät – olittepa te täysin
kukistaneet vian tai ette, sitoutuminen muutokseen on olemassa. Mutta ne teistä, jotka ruokkivat
salaista synnin elämää ja näyttävät puhtailta ulospäin, teidät Minä tulen jättämään jälkeen
puhdistettaviksi. ”
” Niille teistä, jotka ovat kamppailleet syntiin sotkeutumisen kanssa, kahleet tulevat yhtäkkiä
katkeamaan ja te tulette lentämään Kotiin vapaasti Minun luokseni. Silmänräpäyksessä teidät
tullaan päästämään, vapauttamaan synneistänne, jotka ovat piirittäneet teitä ja saaneet teidät
tekemään syntiä. Synnit, joita vastaan te olette kamppailleet vuosikymmeniä, tulevat äkkiä
haihtumaan. Mikään pimeä ei voi takertua teihin tai pidätellä teitä. Silmänräpäyksessä, muuntava
Armoni tulee vapauttamaan teidät Maapallon orjuudesta. Tämä tulee olemaan Minun
suurenmoinen lahjani Minun Morsiamilleni. ”
” Nyt Minä haluan teidän ottavan nämä ajatukset sydämeen, Minun Rakkaat. Minä annan teille
mahdollisuuden katua elämänne kätkettyä syntiä. Tuokaa nämä asiat Minulle, tunnustakaa ne
avoimesti, pyytäkää ystäviltänne rukousta, antakaa valon loistaa pimeisiin paikkoihin. Rukoilkaa
toinen toistenne puolesta. Avatkaa ikkunat päästääksenne Armo sisään täysin muuntamaan teidät.
Sitten, sillä hetkellä, ei tule olemaan yhtään esteitä teidän lennollenne Minun luokseni. Todella,
teidät tullaan vapauttamaan. ”
” Minä siunaan teidät nyt omaksumaan pyhää elämää, jossa ei ole tunkkaisia nurkkia demoneiden
piiloutua, ei koukkuja, joita he voisivat käyttää teitä vastaan. ”
” Teidän läpinäkyvyytenne ja Minun pelastukseni ovat kohdanneet. Minä tulen tuomaan teidät
ylös kuopastanne, pois epätoivostanne asioiden kanssa, joita te ette koskaan ole voineet kukistaa.
Häpeästä, koska tunsitte olevanne ainoa; siteistä ja esteistä, jotka tekivät mahdottomaksi kulkea
vapaudessa. ”
” Minä siunaan teidät tänä päivänä, tullaksenne avoimiksi tulemaan Minun Rakkauteni turvalliseen
satamaan, missä te tulette hankkimaan kaiken tarvitsemanne tehdäksenne tämän sitoumuksen. ”

