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MINÄ TOTEAN SYYLLISEKSI & ROHKAISEN… VIHOLLINEN TUOMITSEE & LANNISTAA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Lokakuuta, 2015.
( Clare ) Herra on meidän kanssamme, Sydänasukkaat. Hänellä on melkoinen viesti meille tänä
iltana, viesti valmistautumisesta ja varustamisesta ja rohkaisusta.
Jeesus aloitti… ” Minä en koskaan odota Minun Morsiamiltani enempää kuin he mahdollisesti
voivat tehdä. Ja jokaisen odotuksen myötä tulee armo saattaa se toteutumiseen. Niin monia teistä
vihollinen on johtanut harhaan. Minä en laita teidän hartioillenne niitä taakkoja vaan se on
pikemminkin uskonnollinen henki, henget, jotka on harjoitettu tekemään uskovista Fariseuksia.”
” Minä en anna teille näitä asioita. Pikemminkin menneisyyden äänet, joita demonit tuovat,
syyttäen rikoksista, joita te koskaan ette ole tehneet. He iloitsevat nähdessään teidän lankeavan
taakan alla.”
” Minun Lapseni, jos jokin vaikuttaa teistä täysin mahdottomalta, se on joko Minä tuomassa teille
ehdotusta tai vihollinen antamassa tuomiota teille. Hedelmistä te tulette sen tuntemaan. Minun
Henkeni on hellä, täynnä mahdollisuuksia, täynnä toivoa ja voimaa matkalle. Vihollisen ääni on
musertava, lannistava, velvoittava ja toivoton. Jos Minä haluan teidän tulevan ylemmälle
maaperälle, Minä tulen esittämään sen sellaisella tavalla, että te voitte ottaa sen vastaan.”
” Mutta teidän täytyy huolellisesti kuulla Minua, eikä vihjailuita, joita vihollinen on lisäämässä.
Esimerkiksi, jos Minä haluan teidän vähentävän maailmallista viihdettä, se tulee alkamaan
ilmeisestä – asioista, jotka ovat epäpuhtaita, eivätkä huomionne arvoisia. Te alatte tuntea
syyllisyyttä… ”Tämä ei ole terveellistä tai Jumalaa miellyttävää.” Ja te tunnette olonne hyväksi, kun
te sammutatte sen. Hiljalleen Minä tulen vaihtamaan maalliset lohdukkeet Minun läsnäolollani ja
Minun lohdutuksellani. Te alatte korjata hedelmää puhtaasta sydämestä, joka on keskittynyt
Minuun ja se tulee olemaan niin suloista, että se tulee kääntämään teidän sydämenne pois
maailmasta viihteen lähteenä. Tällä tavalla Minä työskentelen.”
” Jos te tuntisitte tuomitsemista ja syyttämistä, kuten… ”Katsokaa, siinä te taas olette juomassa
epäpuhtaita vesiä, ajelehtimassa poispäin, katsoen ohjelmia, kun teidän pitäisi olla ulkona
todistamassa. Teidät tullaan jättämään jälkeen.” Se on selvästi uskonnollinen henki uhkailemassa
teitä ja syyttämässä teitä viattoman viihteen katsomisesta, aikana, kun te tarvitsette rentoutusta.”
” Siksi teidän läheinen ystävyytenne ja suhteenne Minun kanssani on niin tärkeä. Te tulette
tuntemaan, kuinka Min tunnen teitä koskevista asioista, eikä vihollinen voi käyttää ”uskontoa” ja
lain tiukkaa tulkintaa teihin, koska te voitte huomata heidät mailin päästä. Minä olen vapauttanut
teidät siitä, menneisyyden kokemusten perusteella te hyvin tiedätte ihmisten työt.”
” On kertomus Erämaan Kirkkoisistä hyvin varhaisesta alkuaikojen kirkosta. Oli kaksi munkkia
veneessä ylittämässä suurta järveä. Takana oleva veli työskenteli airojen kanssa kovasti, sillä aikaa,
kun keulassa oleva veli istui rennosti nauttien tuulenhenkäyksestä ja söi hunajakakkuja.”
” Takana oleva munkki alkoi valittamaan sydämessään… ”Miksi minä teen kaiken tämän työn ja
hän ei ole nostanut airoa auttaakseen minua?” Yhtäkkiä hän näki enkeleitä laskeutuvan ja
nousevan ylös hänelle ja hänen munkkiveljelleen ja Herra sanoi hänelle… ”Yhdelle on tehdä työtä,
yhdelle levätä. Molemmat ovat yhtä lailla pyhiä Minun silmissäni.” Sitten veli jatkoi soutamista

jopa suuremmalla innolla, niin ilahtunut hänen sydämensä oli Herraan ja mitä Hän oli hänelle
valinnut.”
” Tämä tarina todella kuvailee, että Minä valitsen jokaiselle sen, mikä on sopivaa. Minä saatan
valita levon sinulle kuukausiksi ja jos sinä et ymmärrä, että se on Minulta, sinä olet taipuvainen
tuomitsemiseen ja närkästykseen, koskaan todella saaden paljon kaivattua virkistystä ja lepoa,
vaan menet syvemmälle ja syvemmälle tuomitsemiseen ja katkeruuteen.”
” On totta, että Minä kutsun jokaisen teistä eri ajanjaksoina, kun Minä muotoilen ja täydellistän
teitä. Siksi teidän ei tulisi ottaa sitä, minkä te ajattelette olevan pyhää, vaan sen, mitä Minä teitä
johdatan tekemään. Eikä teidän tulisi tuntea närkästystä tai mustasukkaisuutta, jos Minä kutsun
teidät työskentelemään, sillä aikaa, kun muut ympärillänne olevat lepäävät. Minulla on ajankohdat
jokaiselle; on teidän asianne tunnistaa ja hyväksyä ne säyseydellä. Löytäkää mielihyvänne, ilonne
siitä, mitä Minä annan teille tehtäväksi. Älkää verratko itseänne muihin ja ottako toimeksiantoja,
joita teille ei ole annettu.”
( Clare ) Herra, tämä tuottaa minulle tuskaa. Mitä minä teen, kun ihmiset syyttävät minua asioista,
joita minä en koskaan tarkoittanut, kuten he ovat sen ymmärtäneet. Esimerkiksi ei koskaan katsoa
elokuvaa, tai ei kuunnella musiikkia? Sinä et koskaan sanonut sellaisia asioita, kuitenkin he ovat
havainneet sen sillä tavalla.
( Jeesus ) ” Minun Tyttäreni, reaktiot tulevat heikennetyssä tilassa olevalta sielulta, joka on
kärsinyt tuomitsemisesta, joko itsemäärätyssä tai heidän ulkopuoleltaan annetussa. He
ylireagoivat, koska he elävät jatkuvassa tuomitsemisessa, todellisessa tai kuvitellussa. Tämän takia
meidän täytyy käsitellä jokaista sielua niin hyvin hellästi, kuitenkaan älä vaaranna sitä mitä Minä
olen sanomassa.”
” Opeta heitä kuuntelemaan hyvin huolellisesti ja tarkistamaan Minulta, kuinka se viesti liittyy
heihin. Minä olen kutsunut teidät kaikki elämän puhtauteen. Puhtauteen siinä, mitä te
tarkastelette silmillänne ja korvillanne. Joillekin tämä tulee olemaan uhkaavaa, koska Minä olen
kutsunut heitä tähän hyvin pitkän aikaa ja he vastustavat Minua.”
” Toisille se tulee olemaan shokki, koska heillä ei ollut aavistustakaan, että nämä asiat olivat Minua
loukkaavia – heitä ei ole opetettu. Heille, jotka ovat halukkaita tottelemaan ja miellyttämään
Minua, reaktiot tulevat olemaan ohimeneviä, mutta toisille, joilla ei ole aikomustakaan muuttua,
sinua tullaan syyttämään monista asioista, joita et ole koskaan edes ajatellut.”
”Jeesus vastasi hänelle ja sanoi: ”Jos joku rakastaa Minua, niin hän pitää minun sanani ja Minun
Isäni rakastaa häntä ja Me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei
Minua rakasta, se ei pidä Minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole Minun vaan Isän,
joka on Minut lähettänyt.” Johanneksen Evankeliumi 14:23.
” Minä olen selittänyt teille Minun tai paholaisten antamien nuhteiden hedelmän. Teidän täytyy
käyttää tätä tietoa, hetki hetkeltä, päivä päivältä tai te tulette tarpeettomasti lankeamaan
tuomitsemiseen ja katkeruuteen. Henkilökohtaiselle kahdenkeskiselle ajalle Minun kanssani ei ole
korvaajaa. Se on teidän ainoa vakuutuksenne, että polku, jolla te olette, on oikea.”
” Minä haluan palata siihen, mistä Minä aloitin sanoa: Minä en koskaan kutsu Minun Morsiantani
asioihin, jotka ovat paljon hänen yläpuolellaan, asioihin, jotka ovat hänelle mahdottomia tehdä.
Paholaiset tulevat yrittämään hämmentää teitä niin, että te tulette epäonnistumaan erottelukyvyn
käytössä ja tuomitsemaan itsenne. Muistakaa, he kaikki ovat aikeissa varastaa ilonne ja rauhanne.”

” Varokaa iskua vyön alle, varokaa huolellisesti – se on heidän suosikki hyökkäysmuotonsa.
Varokaa myös hidasta, melkein huomaamatonta ajautumista tuntemaan pahoin itseänne kohtaan,
siihen pisteeseen asti, että te heräätte täysin toivottomana ja tunnette itsenne tuomituksi. Tämä
tulee aina viholliselta, AINA. Pyydän, älkää enää langetko siihen. Te menetätte rauhanne, kuljette
alakuloisina ja esitätte väärän vaikutelman suhteestanne Minuun, aivan kuin Minä olisin karski
orjapiiskuri.”
” Tämä on se, mitä paholaiset haluavat teidän ja muiden uskovan. ”Te ette voi tehdä sitä, teidän ei
olisi pitänyt tehdä tätä, te olette pahoja, kun yritätte sitä, te tiedätte, että Jumala ei hyväksy sitä.”
Tiedättekö te, että enemmän kuin kaksi kolmasosaa siitä mitä te kuulette itsestänne, tulee
viholliselta, ei Minulta?? No niin, se on totuus; se tulee viholliselta, ei Minulta. Ja te uskotte sen.
Tämä saa aikaan kaksi asiaa, joiden pitäisi olla ilmiselviä teille, että vihollinen on jalkeilla, se
vieraannuttaa meidät, koska te vihaatte sitä, mikä te olette ja se siirtää huomion takaisin teihin,
että te olette pahoja. Kuinka te voitte välittää rakkauden sanomaa muille, kun te suomitte
itseänne niin kutsutusta huonosta käytöksestä?”
” Te ette voi, ja se on koko hyökkäyksen juoni. Pysäyttää teidät paikoillenne kuin kuolleet, saada
teidät vetäytymään ja katoamaan muiden joukosta. Kun te teette sen, te ette enää ole uhka
kenellekään. Ja te ette enää voi koskettaa muita Minun puolestani. Voi, ettekö te näe, Minun
pienet sokeat? Avatkaa silmänne… Minä en tuomitse teitä. Nämä ovat valheita Minun
luonteestani. Älkää uskoko niitä.”
” Minä nuhtelen ja rohkaisen teitä. Minä sain teidät katsomaan palkintoa ja jatkamaan. He saavat
teidät katsomaan itseänne, ”epäonnistuja” he sanovat teidän olevan ja saavat teidät luopumaan
lisäyrityksistä kasvaa pyhyydessä ja palvella Minua. He saavat aikaan, että me ajelehdimme
erillemme, he saavat aikaan, että te tuomitsette muita ja he esittävät Minut julmana
orjapiiskurina. Älkää nielaisko näitä valheita Minun luonteestani, älkää kulkeko alakuloisina ja
tuomittuina. Tämä on hedelmä pahojen kuuntelemisesta.”
” Ja valitettavasti pahat löytävät monia halukkaita astioita, jotka ovat myös eläneet tuomitsevassa
ympäristössä. Siispä, te tulette kuulemaan näitä asioita lähimmiltänne; äidiltä, isältä, veljeltä,
sisarelta, papilta, kirkon työntekijöiltä. Mutta jos teidän suhteenne on vakaa Minun kanssani, te
tulette välittömästi tunnistamaan vihollisen käyntikortin… tuomitsemisen ja syytöksen.”
” Siispä, nyt Minä olen opettanut teidät hyvin; teitä on varoitettu, te olette aseistettuja ja valmiita
kohtaamaan vastapuolen, joka on jalkeilla suurilukuisena näinä aikoina. He etsivät keinoa lannistaa
teidät, etsivät teidän arkoja paikkojanne; paikkoja, joissa yhä on menneisyydessä tulleista
haavoista tulleita infektioita.”
” Voi Kyllä! He rakastavat ampua myrkkykärkisiä nuoliaan ja osua suoraan herkkään, yhä
tulehtuneeseen paikkaan. Olkaa varuillanne, he tulevat teitä vastaan legioonittain, täynnä
tuomitsemista ja lannistamista. Älkää kuunnelko sitä, älkää omaksuko sitä. olkaa varuillanne,
tunnistakaa ja torjukaa heidät. Ottakaa jokainen ajatus vangiksi. Jos se ei ole linjassa Minun
rakastavan, rohkaisevan luonteeni kanssa, te voitte olla varmoja siitä, että se on demonista, joka
on naamioitunut pyhyydeksi.”
” Nyt Minä olen varoittanut teitä, NOUSKAA YLÖS, karkottakaa ja ottakaa vangiksi. Rohkaiskaa
muita lähellänne olevia, joita kohtaan on tehty samanlaisia hyökkäyksiä. Etsikää vikaa heidän
kanssaan, näyttäkää heille, että Minä en koskaan tuomitse vaan aina totean syylliseksi. Näyttäkää
heille, että Minä en koskaan vaadi mitään, mihin te ette ole kykeneviä. Näyttäkää heille, että kun
he kuulevat näitä asioita sanottavan itseään vastaan, se ei tule Jumalallisesta lähteestä.”

” Minä nuhtelen, korjaan toivon ja rohkaisun kera, tavoittaen teitä Minun ojennetulla kädelläni
vetääkseni teitä ylemmäs. Puolustakaa Minun luonnettani ja rakastakaa muita, kuten Minä olen
rakastanut teitä.”
” Menkää nyt eteenpäin, hyvin varustettuna. Minä siunaan teidät Rohkeudella ja Ymmärryksen
Armeliaisuudella kääntääksenne ihmisten sydämet Minua kohden.”

