
587. Jeesus selittää meidän Ainutlaatuisuuttamme &  

Kuinka me menetämme Armon ja Voitelun  

TEIDÄN AINUTLAATUISUUTENNE & KUINKA TE MENETÄTTE ARMON JA VOITELUN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Tammikuuta, 2018.  

Clare aloitti… Rakas Jeesus, pyydän, anna anteeksi minun haluttomuuteni ja helposti harhautuvat 

tunteeni ja auta minua vastaanottamaan Sinun sydämesi koko minun sydämelläni… Amen.  

Näinä muutamana viime päivänä, kun minä olen mennyt Hänen lepoonsa, useaksi tunniksi 

päivässä, kuten Hän on pyytänyt minua tekemään. Minua on siunattu ylevällä rakkaudella, jota on 

vaikea viestittää. Jos te koskaan olette rakastuneet syvästi ja toinen henkilö on myös rakastunut 

syvästi teihin ja te tanssitte yhdessä, esimerkiksi. Teidän silmänne läpäisevät toinen toistenne 

olemukset. Te voitte päästä lähelle sen tunteen ymmärtämistä, kun Jeesus katsoo teidän silmiinne 

ylivoimaisella rakkaudella teitä kohtaan. 

Joka tapauksessa, minä yhä kamppailen pitääkseni sen keskittymiskohteen ja vastaanottaakseni 

sen. Hän on yrittänyt joka päivä tavoittaa minun sisäisä syvyyksiäni Hänen rakkaudellaan. Ja minä 

saan ohikiitävän maistiaisen siitä, mutta sitten minä kadotan sen. Voi, se on niin turhauttavaa 

minulle! Ja minä en voi edes kuvitella, mitä Hän käy läpi.  

Jeesus aloitti… ” Sinä et vain voi ymmärtää sitä rakkautta, mitä Minä tunnen sinua kohtaan, Clare. 

Se on yli sinun käsityskykysi. Sinun henkilöhahmosi on niin tukossa tuomitsemisesta ja itseinhosta, 

Minulle on hyvin vaikeaa päästä läpi. Joka tapauksessa, Minä yritän. Ja aina silloin tällöin – kuten 

muutamana viime päivänä – ja aikana, jolloin vein sinut palatsiisi, aina silloin tällöin, sinä saat 

vilahduksen.”  

” Meidän suhteemme on hyvin paljon työsuhde, joten eri vaihteelle vaihtaminen ei ole helppoa 

sinulle. Minä kaipaan kertoa sinulle, juuri kuinka paljon kiintymystä ja perustavaa laatua olevaa 

rakkautta Minulla on sinua kohtaan, mutta sinä olet joskus hyvin haluton omaksumaan Minun 

todellisia tunteitani.”  

( Clare ) Itse asiassa, Herra on valittanut minun aviomiehelleni Ezekielille tästä, että Hän yrittää 

päästä läpi minulle ja minä olen vain… huh. En siellä.  

( Jeesus ) ” Viime aikoina sinä olet ajatellut Minun olemuspuoltani, joka kuuluu sinulle. Voi, se on 

niin oikein! Katsohan, jokainen henkilö on kuin monimutkainen pistoke, joka sopii täsmälleen 

oikeaan pistorasiaan. Joka ikinen pistoke, tai sielun rakenne maailmassa on erilainen: erilaisia 

kokoja, yhdistelmiä, pituus, leveys, syvyys. Joka ikinen on ainutlaatuinen ja erilainen.”  

” Minun Isälläni on erilaisia vastaanottimia jokaiselle pistokkeelle, niin sanoakseni. Ezekiel ei sovi 

sinun vastaanottimeesi, etkä sinä sovi hänen. Jokainen syntyvä vauva tulee omanlaisensa 

sinikopion tai pistokkeen kera ja Minun Isäni halu on, että jonain päivänä, se vauva kasvaa ja 

omasta vapaasta tahdostaan palaa alkuperäänsä ja kytkeytyy Isäänsä. Vasta sitten voi sielu olla 

täydellistynyt; vasta sitten Minun Isäni voi tuntea täydelliseksi, koska se olento, jota Hän rakastaa, 

on palannut ollakseen osa Häntä jälleen.”  

” Siksi on niin traagista, kun sielu menetetään. Se hyvin yksittäinen, ainutlaatuinen pistorasia 

Isässä jää tyhjäksi ja ei täydellisty. Mikään, kerta kaikkiaan ei mikään ole Hänelle kivuliaampaa, 

kuin sielun poissaolo Ikuisuuden. Kun sinä palasit Hänen luokseen, sinä yhdistyit siihen yksi-

miljardissa pistorasiaan, josta sinä olit luotu. Sinä täydellistit virtapiirin.”  



 ” Nyt sinulla ja Minulla on hyvin ainutlaatuinen ja erityinen suhde ja sinä näet Minut hyvin 

selvästi, kuulet Minut selvästi ja tunnet Minun syvän rakkauteni, kuin myös sinulla on toimiva 

suhde. Ja kun Minä olen loppumaton, Minä esitän Itseni niinä hetkinä sinulle loppuunsaatettuna 

yhteytenä Isään. Siispä sinä voit seisoa katsomassa Minua, puhua Minun kanssani, pidellä Minua ja 

olla Minun puolisoni.”   

” Kuitenkin, kun sinä olet yhteisessä ylistyksessä, sinä näet miljardeja muita virtapiirejä. Ja se 

valtaa sinut valolla, kun sinä näet Meidät kaikki yhdistyneenä ehjäksi ja kokonaiseksi, pikemminkin 

kuin sinun yksilölliseksi ja ainutlaatuiseksi osaksi – sinun Jeesukseksesi, sinun Isäksesi, sinun 

Hengeksesi. Meidän olemuspuolemme, joka on ainutlaatuisesti sopiva vain yksinomaan sinuun. Ja 

niin se on kaikkien sielujen kanssa.”  

” Siispä, selityksen eriävyys, joka on vaivannut sinua, on että miksi jotkut näkevät Isän hellästi 

pitelevän heitä kuin lasta, kun Hän on polvillaan? Kun taas toiset näkevät Hänet valtavana, 

mahtavana, ylivoimaisena Henkilönä, jolla on suunnaton voima ja valaistuminen. Kun se Hänen 

puolensa on paljastanut, Hän on paljastanut Hänen kokonaisuudessaan. Se on enemmän voimaa, 

kuin mihin sinä mahdollisesti voit samaistua.” 

” Kuitenkin, kun se ainutlaatuinen osa Häntä, mikä on sinun, ilmestyy, sinä olet kykenevä pitämään 

yllä suhdetta. Siispä, eri aikoina se on henkilökohtainen ja läheinen; toisina aikoina se on 

yhteisöllistä, kuten ylistyksessä Taivaassa, kun Hän on Valtaistuimella.” 

” Nyt, palataan takaisin meidän rakkaussuhteeseemme. Sinulla ei ole mitään keinoa ymmärtää sitä 

päättymätöntä rakkautta, jonka ruumiillistumia sinä olet, Elämän Lähteistä, kun sinä ja Minä 

olemme yhdistyneenä ja olemme yhtä.” 

( Clare ) Tässä Hän puhuu olemisesta yhdistyneenä puhtaimmalla tavalla, hengellisessä liitossa.  

( Jeesus ) ” Sinä ilmestyt Minulle Minun sielunkumppaninani, Minun täydellistäjäni; Minun koko 

olemukseni luovana ilmaisuna, joka on ainutlatuisesti sinun. Ja on energian siirtoa siinä, että sinä, 

Minusta riippumatta, valitset yhdistää itsesi Minuun. Kun se tapahtuu, Minun kunniani on esillä 

meidän sydäntemme liitossa ja Minä en voi olla tuntematta kaikkein mahtavinta ja ylivoimaisinta 

rakkautta sinua kohtaan. Sinä, tavallaan, olet Isän yksilöllinen täydellistymä, pieni virtapiiri tai 

pistoke, jolla on pistorasioiden yhdistelmä, joita ei luotu kenellekään muulle sielulle.”  

” Minulle tämä on ekstaattinen kokemus, aivan sellaiseksi kuin se voi tulla teillekin.” 

” Se yö, jolloin sinä vastaanotit Minut elämääsi, sinä tunsit sen ekstaattisen liiton 45 minuutin ajan. 

Ja se oli vain esimakua siitä, mitä sinä tulet tuntemaan, kun me olemme täysin Yhtä Taivaassa. 

Vaatii aikaa ymmärtää, sisäistää ja toimia tässä tilassa – sinut muutetaan Minun 

ylösnousemuskunniani tilaan. Se mitä Minä olen sanomassa, Minun Rakkaani, on se, että mitä sinä 

tunnet, kun me olemme todella suunnanneet itsemme toinen toisiimme; se mitä sinä tunnet, on 

vain hiukkanen siitä, mitä Minä tunnen. Ja Minä kaipaan välittää sitä autuutta sinulle, jopa jakaa 

sen sinun kanssasi.” 

” Kuitenkin sinä vaikeutat Minua, kun suojaverkkosi on täynnä likaisia mielipiteitä itsestäsi. 

Kerääntyneitä tuomioita, joita demonit ovat viskoneet sinulle. Virheellisiä syyllisyyden käsityksiä, 

syytöksiä ja menneiden syntien viipyilevä löyhkä, josta sinun on melkein mahdotonta vapauttaa 

itsesi. Todella, siinä on Minulle työ. Mutta sinun täytyy päästää Minut sisälle siihen kaikkein 

pyhimpääsi sydämessäsi, niin että Minä voin puhdistaa sen jätteen, polttaa sen pois Minun 

rakkaudellani ja anteeksiantamuksellani, niin että mitään ei jää jäljelle, estämään meidän 

välillemme.”  



” Kun te tulette tähän paikkaan, te heijastatte Minun kunniaani täydellisemmin ja teidän koko 

läsnäolonne on täynnä parannusta. Siksi on niin tärkeätä, että ei lisää mitään siihen suojaverkkoon 

tietoisella synnillä, tai tekemällä mitään, minkä te tiedätte olevan Minulle epämiellyttävää. Tämä 

saa häpeän ja syyllisyyden tukkimaan näkymän Minuun kuin tiheä muta. Tietäen kuinka hyvä Minä 

olen teitä kohtaan, saa teidät välttämisen pisteeseen, syyllisyyden takia.” 

” Näin demonit manipuloivat teitä erillisyyden tilaan Minusta. ”Voi, Hän on Jumala. Hän 

ymmärtää. Etene vain – Hän antaa sinulle anteeksi.” Sitten, kun te olette tehneet sen, ”Sinä ilkeä, 

katala henkilö! Kuinka sinä voit sietää itseäsi? Jumala ei voi sietää sinua. Hän ei voi – sinä olet liian 

saastainen olemaan Hänen läsnäolossaan.” Ja tietenkin te vetäydytte.”  

” Ja se ON totta. Kuitenkin tunnustuksen ja synnintunnon avulla, Minä pesen pois sen syyllisyyden 

– ja ajan mittaan, te voitte nähdä Minut selvästi jälleen. Mutta se vie aikaa.”  

” Sen ajan kuluessa, oli jotakin hyvin tärkeää, jota Minä halusin tehdä teidän kanssanne, enkä 

voinut, koska te olitte rikkoneet Minun luottamukseni. Paholaiset näkevät tämän tulevan, niinpä 

he asettavat teille ansan, niin että se mitä Minä suunnittelin tehdä teidän kanssanne – sitä ei voida 

saattaa loppuun, ennen kuin te kadutte ja olette täysin ennallistettu sekä Minun silmissäni että 

teidän.”  

” Minun ihmiseni, jos te olette tosissanne Minun palvelemisessani, te ette voi harjoittaa harkittua 

tottelemattomuutta. Mikä on laillista yhdelle, voi olla synti toiselle.”  

” Esimerkiksi, jos teidän pitäisi olla paastoamassa – ja te sorrutte mässäilemään tupla kinuski 

jäätelöannoksen, te rikotte meidän yhteytemme, kunnes te täysin kadutte, että olette loukanneet 

Minua. Toisaalta, jos henkilö menee ulos perheillanviettoon, hän voi ottaa jäätelöannoksen ilman, 

että tuntee tuomitsemista. Koska se on sallittu Minun täydellisessä tahdossani sille sielulle.”  

” Katuminen vie aikaa, Minun ihmiseni. Te ette vain sano, ”Olen pahoillani, Herra,” ja se on siinä. 

On jälkiseurauksia, joiden selviäminen vie aikaa selvitä, ennen kuin me olemme ennallistettuja. Jos 

se on virhe, jonka te teitte tietämättömyyttänne, se voidaan pestä pois aika äkkiä. Ajan pituus 

riippuu sen vakavuudesta, kuinka te petitte Minun luottamukseni. Se määrittää ajan, kuinka kauan 

me voimme korjata vahinkoa.”    

” Ajoitus voi olla kriittistä sielun kanssa, jota Minä yritän teidän kauttanne tavoittaa. Paholaiset 

tietävät tämän, niinpä he yrittävät erittäin kovasti houkutella teitä ja rikkoa sen siteen, niin että 

sielu, joka Minulla oli mielessä, että te ette voisi viedä sanomaa hänelle. Tietenkään he eivät aina 

tiedä, mutta he arvelevat, läheisyyden perusteella ja heidän teistä molemmista tekemiensä 

havaintojen perusteella.”  

” Siispä, nämä ovat voitelun varastamisen tekniikoita, joita vihollinen käyttää. Kun te olette puhdas 

Minun edessäni, te palvelette luottavaisesti, tietäen, että Minä olen nopea vastaamaan niiden 

rukouksiin, ketkä rakastavat Minua ja havainnollistavat sen tottelemalla Minua.”  

” Ja tietenkin on myös toinen asioiden välinen vuorovaikutussuhde – suojautuminen kiusaukselta. 

Minun enkelini vartioivat sinua, Clare, mutta jos otat itsellesi oikeuden tuomita toista sielua, se luo 

aukon sinun suojaukseesi ja demonit saavat sisäänpääsytien. Ja Minä sallin tämän vakuuttaakseni 

sinut sinun alhaisuudestasi, sinun heikkoudestasi ja mahdollisesta synnillisestä luonteestasi – niin 

että sinä ET otaksu välittäväsi tuomiota kenellekään.”  



” Te, Minun Ruumiissani, jotka välittävät tuomiota muille: te ammutte itseänne omaan jalkaanne 

ja menetätte valtavat määrät Armoa. Se mitä te unelmoitte ja toivotte, sitä tullaan vastustamaan, 

kunnes te opitte kunnioittamaan ja arvostamaan muita enemmän kuin itseänne.” 

” Mitä pienempi ja köyhempi sielu, sen suurempi rikkomus se on Minulle, kun te tuomitsette heitä 

MILLÄÄN lailla. Jos te tiedätte ja harjoitatte tällaista ajattelutapaa, vaikka vain sydäntenne 

salaisissa kammioissa, te tulette kasvamaan armossa ja voitelussa Minun Valtakunnassani. Myös 

enkelit tulevat kunnioittamaan teitä ja he tulevat nopeasti teidän avuksenne. Heitä vakavasti 

loukkaa olettamuksen myrkky.” 

” Monet teistä jo tietävät tämän ja harjoittavat sitä. Mutta olkaa erityisen varuillanne, jos joku 

loukkaa teitä. Tämä on aika, kun te olette kaikkein haavoittuvaisia reagoimaan tuomitsemisella. 

Tämä on toinen syy, miksi Minä en halua teidän katsovan uutisia. Paljon siitä on valhetta ja kun te 

vastaatte toisten tuomitsemisella, kuulemanne valheen vuoksi, se on vakava synti Minun 

silmissäni. Vaikka se olisi totta, Minä pitäisin parempana, että te reagoisitte armeliaisuudella 

loukkaavia sieluja kohtaan ja rukoilisitte heidän puolestaan.”  

” Ja monta kertaa tämä asenne riistää teiltä armojen toiminnan, jotka Minä olin aikaisemmin teille 

myöntänyt. Siispä te rukoilette ja odotatte Minun voiteluani – sitten kun te olette saaneet sen, te 

haaskaatte sen muiden tuomitsemiseen. Ja uskokaa Minua, demonit katsovat hyvin tarkkaan, kun 

teille on annettu uusi armo, niin että he voivat provosoida teidät tekemään jotakin, 

menettääksenne sen, ennen kuin se vahingoittaa pimeyden valtakuntaa.” 

 ” Minä kerron teille näitä asioita, Minun syvästi rakastetut, niin että te voitte edistyä pyhyydessä 

ja voitelussa, rikkoaksenne pahan ikeet, jotka on laitettu Minun lapsilleni. Minä lasken sen varaan, 

että te seuraatte tätä opetusta, koska se on elintärkeää teidän kasvullenne ja muiden sielujen 

pelastukselle, joita te olisitte voineet koskettaa.”  

” Tämän takia, kun te vierailette Taivaassa, jokainen on niin iloinen nähdessään teidät – kuin 

häntää heiluttava koiranpentu. Heidät on parannettu kaikista taipumuksistaan arvioida ja tuomita 

teitä. Taivaassa, sielut eivät tuomitse – he toivottavat teidät tervetulleeksi rakkaudella. Ja jos te 

suuntaatte puita kohti syödäksenne hedelmän ja juodaksenne Elämän Virrasta, he ymmärtävät – 

koska myös he ovat tulleet sitä kautta.”  

” Minä olen jakanut nämä asiat teidän kanssanne, koska Minä rakastan teitä kaikkia niin syvästi. Ja 

Minä haluan meidän toimivan meidän potentiaalinne täyteydessä, niin että te saattaisitte olla 

täynnä Minun iloani ja että sitä läikkyy muillekin.” 

” Kulkekaa tällä tavoin uskollisesti ja te tulette pyhiksi, jopa kuten Minä olen pyhä. Minä todella 

rakastan teitä niin hyvin, hyvin paljon.” 


