
602. Jeesus puhuu… Syyllisyydestä, Hillittömyydestä & Vauraudesta 

JEESUS PUHUU SYYLLISYYDESTÄ, HILLITTÖMYYDESTÄ & VAURAUDESTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Maaliskuuta, 2018.  

Clare aloitti… Suloinen Jeesus, kuinka minä ikinä voin kiittää Sinua Sinun Ystävällisyydestäsi ja 

Armostasi? Kiitos Sinulle, Herra. No niin, suloiset Sydänasukkaat, kun minä tulin rukoilemaan, minä 

näin Herran pitelevän kääröä vasemmassa kädessään ja tulitikkua oikeassa kädessään. Ja Hän 

sytytti sen tuleen ja oli polttamassa sitä. Minä ajattelin, ”Oi, voi…” Mutta Hän antoi ymmärtää, 

että sillä oli tekemistä kukkien kanssa. Katsokaahan, joka vuosi minä saan tämän kiusauksen 

kevätaikaan ja tänä iltana minä annoin periksi. Siispä, minä tulin hyvin syyllisenä alttarin eteen. 

Haluten rukoilla, mutta tietäen, että olin todella munannut ja salaisesti toivoen, että Hän tekisi 

poikkeuksen ja antaisi minun pitää ne. Katsokaahan, minä tilasin muutamia siemeniä ja pari hyvin 

pientä kasvia Amazonista – ja tiesin, että jos Hän ei antaisi minulle armoa, minä peruuttaisin 

tilauksen tänä iltana. Hassua tosin, minä en todella odottanut Hänen reaktiotaan. 

Siispä, minä kysyin… ”Mitä Sinä olet polttamassa, Herra?” (Tietäen hyvin, että minä olin ollut 

typerä…)  

Jeesus aloitti… ” Sinun asialistasi, josta sinä tunnet syyllisyyttä. Minä olen niin väsynyt sinun 

syyllisyyteesi, Clare. On olemassa Minun salliva tahtoni ja Minun täydellinen tahtoni. Saanko Minä 

sanoa, että joskus sinä olet aivan liian heikko elääksesi Minun täydellisessä tahdossani? Ja tänä 

iltana Minä olen antanut sinulle Minun Armoni. Sillä sinä olet palvellut Minua uskollisesti ja 

monien koettelemusten läpi – ja nämä kukat ovat Minun lahjani sinulle. Siksi Minä kerroin sinulle, 

että mene takaisin ja ota ne liljat; Minä tiesin, että sinä luovuit niistä Minun vuokseni, mutta nyt 

Minä annan ne sinulle lahjana.”  

” Sielun elämässä on aikoja, jolloin vaaditaan armoa… Ja kuten sanonta menee… ”kaarta voit 

taivuttaa vain niin kauan, kunnes katkaiset sen.”  

” Monilla Minun pyhimyksilläni oli puutarhat, joita he hoitivat; monilla oli myös tunkioita, missä 

heidän ainoa lohtunsa oli Minun läsnäoloni. Jokaiselle Minä määrittelen, mikä on oikein heidän 

erityisessä elämän vaiheessaan. Jotkut soutavat venettä; jotkut istuvat vieressä syömässä 

hunajakakkuja, nauttien matkasta. Jokaisella on aika ja tarkoitus. Kukat ovat Minun lahjani sinulle, 

Rakkaani; pergamentti, käärö Minun kädessäni, oli se, josta sinä tunsit syyllisyyttä.”   

” Nyt Minä pyydän sinua menemään takaisin hyvin yksinkertaiseen rukouksen ja ylistyksen 

elämääsi ja ruokkimaan Minun lampaitani, tietäen, että Minä rakastan sinua syvästi, Clare. Vaikka 

sinä olet kieltänyt itseltäsi vuosi vuoden ja vuoden jälkeen nämä hyvin yksinkertaiset nautinnot – 

TÄNÄ vuonna Minä haluan, että sinä nautit niistä Minun kanssani. Ilman pääsi päällä roikkuvaa 

syyllisyyttä.”  

( Clare ) Minä en tiedä, mitä sanoa, Herra! Muuta kuin itkeä hieman kiitollisuuden kyyneliä Sinun 

kallisarvoisesta Armostasi. 

( Jeesus ) ” Minä haluan sinun istuttavan ne, tietäen, että tämä on elämäsi kevätaikaa. Tämä on 

aikaa, jolloin astut kaipauksiisi miellyttää Minua, sillä Minä olen sinun kanssasi ja kukaan ei tule 

estämään Minua myöntämästä sinulle näitä siunauksia. Kukaan ei tule estämään niitä. Kukaan ei 

tule varastamaan niitä sinulta.”  

” Mutta rukoile vihollistesi puolesta; he eivät ole tehneet muuta kuin kironneet sinua ja kaikkea, 

mitä sinä edustat. Kuitenkin Minä olen aikeissa riisua heidät aseista ja kuinka säälittäviä he tulevat 



olemaan, tarpeeksi säälittäviä, tarvitakseen sinun rukouksiasi. Siispä, Minä määrään sinut 

anomaan Minun Isältäni heidän pelastustaan. Kuinka Minä kaipaan antaa heille armoa!”  

( Clare ) Tiedättekö kaverit, Hän on puhunut meille PALJON vihollistemme puolesta rukoilemisesta. 

Ja jopa ihmisten, jotka ovat kiduttaneet pieniä lapsia ja kaupanneet heitä. Herra haluaa pelastaa 

heidän sielunsa. Lapset, joita he kauppaavat, pelastetaan, mutta heille ei ole toivoa ilman meidän 

rukouksiamme.  

Siispä. minä vastasin… ”Kyllä, Herra. Minä tulen rukoilemaan. Ja minä lasken sen varaan, että Sinä 

muistutat minua kuitenkin, pyydän?” 

( Jeesus ) ” Tämän Minä tulen tekemään. Sinä olet taistellut pitkään ja kovasti. Ei sillä, että 

tulevaisuus olisi helppoa, mutta sanokaamme vain, että sinä et tule kohtaamaan samoja esteitä, 

kuin olet kohdannut kahden viimeisen vuoden aikana. Ja kaikki te, Minun uskolliset 

Sydänasukkaani ja esirukoilijani. Taistelut tällä Maapallolla ovat pitkiä ja vaikeita. On aikoja, jolloin 

Minä haluan siirtää teidät sivuun palautumaan ja etenemään ilman, että tarvitsee uuvuttaa itseään 

taisteluissa pitkin päivää.”  

” Minä haluan teidän myös ymmärtävän, että aikoja on varattuna, että sellaista, mikä ei 

aikaisemmin ollut sallittu, on sallittu tänä tiettynä aikana. Minä karaisen teitä kaikkia pois omista 

tahdoistanne ja kun te opitte itsekuria ja keskittymään enemmän Minun sydämeeni ja Minun 

asioihini, Minä voin luottaa teille muutamia asioita, jotka tavallisesti johtaisivat teidät väärään 

suuntaan.”  

” Mutta aina pitää olla varuillaan, koska hillittömyys rohkaisee lisää hillittömyyttä. Esimerkiksi, te 

tiedätte, että ”Ei saa silmä kylläänsä näkemisestä eikä korva täyttänsä kuulemisesta.” Saarnaaja 

1:8.”  

” Ja näin Laodikea, vauras kaupunki, lankesi uskosta luopumiseen ja haaleuteen. Tämän takia Minä 

olen kertonut, että suurimmat haasteet tulevat vaurauden kera, koska ihmisellä on tapana olla 

rakastunut väliaikaiseen, tuulentupien tavoitteluun. Hän on hyvin varustettu sotaa varten, mutta 

todellinen vaara on rauhan aikana.”  

” Minun rakkaat, Minun sydämeni mukaista ei ole riistää teitä. Te olette sodassa sielujenne 

puolesta ja lastenne sielujen puolesta. Ja tästä syystä teidän täytyy rakentaa yhdellä kädellä ja 

pidellä miekkaa toisella. Teidän täytyy olla valppaita, koska vihollinen ikuisesti yrittää hitaasti, 

huomaamattomasti ohjata teidän kiintymyksiänne asioihin, jotka tulevat heikentämään teidän 

kykyänne elää rehtiä elämää.” 

” Kun sota oh ohi ja te olette Minun kanssani Taivaassa, te tulette näkemään kuinka paljon Minä 

rakastan teitä,  ja kuinka paljon Minä kaipasin antaa teille parhaimpia lahjoja Maapallolla, mutta 

en antanut, koska Minä tiesin, että he aiheuttaisivat, että te lähtisitte vaeltelemaan ja laskisitte 

suojaustanne, sillä aikaa, kun vihollinen varkain pyrkisi saattamaan teidät tuhoon. Hän 

työskentelee pienin lisäyksin, asioissa, joita te ette huomaa. Yhtenä päivänä te tarvitsette tätä, 

toisena päivänä te tarvitsette sitä ja seuraavana päivänä te tarvitsette lisää ja lisää ja lisää… kunnes 

turhuudet ovat ottaneet haltuunsa teidän elämänne ja te ette enää ole palvelemassa Minua 

ettekä te ole innokkaita palvelemaan Minua. Pikemminkin, te haluatte nauttia leluistanne.”  

” Kukaan sotilas ei sotkeudu siviiliasioihin. Jos hän tekee niin, hän ei enää voi suojella sitä, mikä on 

uskottu hänelle. Ja teidän kanssanne on aivan samoin. Mitä enemmän te linnoittaudutte 

siviiliasioihin, sitä vähemmän te olette kykeneviä olemaan valppaina ja varuillanne. Ja sitä 

todennäköisemmin te tulette lankeamaan, nauttien maailman turhuuksista, sillä aikaa, kun 



vihollinen on kiireisenä asettamassa ansoja perheellenne ja heille, joita te rakastatte, kuin myös 

hylkäämään tämän Maapallon köyhät, jotka Minä olen luonut saadakseni selville teidän 

sydämistänne lähtevän rakkauden ja armeliaisuuden. Köyhät ovat todella Minun lahjani teille, että 

te tulisitte enemmän Minun Taivaassa olevan Isäni kaltaisiksi.”  

” Ja kyllä! Kun te tulette Taivaaseen ja näette paikan, jonka Minä olen valmistellut teille, se tulee 

olemaan yli teidän villeimpienkin odotustenne – miellyttäen teitä tavoilla, joita ette koskaan 

uskoneet mahdollisiksi. Tämä sen takia, koska te olette vapaita vihollisesta. Te olette suojeltuja. Ja 

ne kauniit luodut asiat, jotka Minä tein teidän nautinnoksenne, tulevat ympäröimään teitä tavoilla, 

joita te ette koskaan uskoneet mahdolliseksi.”   

” Kyllä, Minä toistan itseäni. Minä sanon sen uudelleen ja uudelleen ja uudelleen: Silmä ei ole 

nähnyt, korva ei ole kuullut eikä se ole mennyt ihmisen sydämeen, mitä Minä olen valmistellut 

teille, jotka rakastatte minua.” 

” Siispä, näettekö? Minä en ole julma piiskuri, jollaisena Saatana haluaisi Minut esittää. Ei, Minä 

olen valpas Isä, tietäen vaarat, jotka ovat jokaisen asian takana, mitkä vetävät teitä puoleensa. Ja 

hyvän Isän lailla Minä harjoitan teitä pysymään loitolla näistä vaaroista.”  

” Siispä, Minun Rakkaani – tuodakseni tämän taas kotiin luoksesi ja sinun rakkaussuhteeseesi 

kukkien kanssa. Minä olen luonut kukat tuodakseni sinulle iloa. Ymmärrä, että sinun terveytesi 

vuoksi Minä olen pitänyt sinut poissa näistä asioista. Ja kuitenkin, niiden nauttimiselle on aikansa. 

Muista vain olla varuillasi, ettei vihollinen vedä sinua pois jopa suuremmalla määrällä kauneutta.”  

” Sillä sinä tiedät hyvin, Clare, että kaikki kauneus, mitä sinun sydämesi ikinä voi haluta, on Minun 

käsivarsillani, Minun silmiini katsomisessa ja Minun sanojeni ”Minä olen tyytyväinen sinuun” 

kuulemisessa. Näitä asioita vihollinen ei voi ottaa pois sinulta, Minun Rakkaani. Tämä suhde pysyy 

iäti, kukkii iäti, tuoksuu iäti. Ja tuottaa hedelmää iäti. Siispä, tule hellästi Minun käsivarsilleni, 

Clare, ja nauti liljoista.” 


