
541. Jeesus sanoo… Itsetuntemus on Maapallon kaikkien Ihmisten suurin Tehtävä 

ITSETUNTEMUS ON MAAPALLON KAIKKIEN IHMISTEN SUURIN TEHTÄVÄ 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 3. Syyskuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minun ihmiseni, ei ole sen suurempaa työtä kuin itsensä tuntemaan oppiminen. 

Lukuun ottamatta Minun tuntemaan oppimistani. Syntymästä eteenpäin, teitä ehdollistetaan 

niiden sanoilla, jotka välittävät teistä – tai eivät välitä.”  

” Vanhemmat syöttävät lapsiaan paljon omalla näkökulmallaan maailmasta. He heijastavat 

lapsiinsa juuri niitä asioita, joita he toivoivat ja unelmoivat, että voisivat olla; tai heidän 

negatiivistä, epäonnistumisen vaikuttamaa näkökulmaansa maailmasta ja teistä.”   

” Minulle, te olette kaikkein kauneimpia Minun luoduistani, täydellisiä kaikissa suhteissa – kunnes 

ne, jotka eivät tunne Minua tai itseään – vääristävät teidät.”  

” He ovat asettaneet teidän elämienne suunnan omien pelkojensa ja odotustensa, kokemustensa, 

epäonnistumistensa ja menestymistensä mukaan. Siispä, missä tahansa perheessä on luonnollinen 

ennakkoasenne ja se heijastetaan teihin lapsuudesta ja jopa syntymästä alkaen.”  

” Sitten te menette maailmaan oman perhe-elämänne suojasta ja maailma läimäyttää teidät nurin. 

Ihmiset tuottavat pettymyksen, pettävät, varastavat ja valehtelevat ja jos te ette ole kokeneet sitä 

perheessänne, se on melkoinen shokki. Sitten on muita, hyvin harvassa, jotka ovat ystävällisiä ja 

heillä on aina hyviä asioita sanottavana, rakentaakseen teitä.”  

” Siispä, pyydän, harkitkaa tätä kaikkea. TE ETTE OLE MITÄÄN, MITÄ KUKA TAHANSA ON SANONUT 

TEIDÄN OLEVAN. Teidän tehtävänne on paljastaa todellinen itsenne ja Minä lupaan teille – te ette 

voi tehdä sitä ilman Minua.”  

” Minä tulen näyttämään teille Rakkauden ja hellän korjauksen ja totuuden, joka teidän pitää 

omaksua kukoistaaksenne sellaisena, jonka Minä olen luonut teidän olemaan. Te tulette 

huomaamaan nämä asiat Minun kanssani hiljaisena aikananne ja jopa päivittäisessä elämässänne, 

jos te katselette ja kuuntelette Minua jokaisessa tapahtumassa. Ei yksikään asia elämässänne 

mene ohi ilman Minun läsnäoloani ja Minun lupaani. Kaikki on säädetty olemaan oppitunti – mutta 

havaitaksenne sen, teidän täytyy kuunnella hyvin huolellisesti.”  

” Joillekin Minä tulen lähettämään sielun, jonka Minä olen muovannut, joka myös tulee auttamaan 

teitä löytämään itsenne. He tulevat olemaan rakastavia ja halukkaita käyttämään aikaa 

auttaakseen teitä löytämään tienne. Kuitenkin nämä ovat harvoja mahdollisuuksia, joita hyvin 

harvat koskaan saavat. Kun te kohtaatte tällaisen, teillä on yksi kahdesta reaktiosta… rakastava 

hyväksyminen ja oppimiskykyinen henki.”  

” Tai paheksunta ja sisäänrakennettu vastustus kaikelle, mitä he kertovat teille. Toinen reaktio on 

vanha syntiluonto, joka tulee sielun mukana, kun he syntyvät. Se on itsesäilytysvaisto – olipa tarve 

saada lisää rahaa, lisää ruokaa, lisää ystäviä; lisää, lisää, lisää. Enemmän kontrollia. Enemmän 

voimaa muihin tilanteissa. Tai tarvetta tuntea itsensä tärkeäksi ja suojata sisäisiltä heikkouksilta, 

joita olette juosseet pakoon vuosia.”  

” Niille tässä tilassa oleville tulee olemaan äärimmäisen kivuliasta olla opastavan sielun 

läsnäolossa. Te tulette tuntemaan olonne uhatuksi koko olemuksenne tasolla. Eloonjäämistä 

varten laitetut perustukset maailma tulee murentamaan ja särkemään; haavoittuvaisuuden tunne 



ja pelko menettää julkisivu, josta te olette pitäneet kiinni säilyäksenne hengissä maailmassa… ne 

murenevat. Koko teidän olemassaolonne on uhattuna.”  

” Jotkut teistä jo tietävät, että tämä täytyy tapahtua, koska teidän elämänne ei ole kukoistanut; 

jotakin on hyvin vialla; koska mistään ei ole kehittynyt mitään pysyvää. Pikemminkin, te olette 

menneet pettymyksestä toiseen, torjumisesta epäonnistumiseen.”  

” Nämä epäonnistumiset tulevat vahvistamaan tarvettanne sulkeutua pois ihmisten seurasta ja 

suojella itseänne. Ja yksi väitteistä, joita vihollinen tulee käyttämään, on… ”He eivät ymmärrä 

sinua. Sinä olet erityinen. Sinä olet erilainen, syvällisempi kuin he.”  

” Antakaa Minun varoittaa teitä tässä, lapset – tämä on Saatanan valhe jatkaakseen teiden 

katkomista teidän onnellisuuteenne ja menestykseenne elämässä. Tilanteet menevät pilalle, koska 

kukaan ei ymmärrä teitä… tai niin teille on kerrottu. Tämä saa teidät eristäytymään jopa enemmän 

valheiden kerroksilla siitä, että kuinka erilaisia, kuinka erityisiä te olette ja että maailma ei ole 

tarpeeksi hyvä teille.”   

” Saatana käyttää teidän turhamaisuuttanne ja epävarmuuttanne. Hän rakentaa sokeita kohtia 

persoonallisuuteenne, niin että te ette voi nähdä mistä TE olette vastuussa tilanteissa, jotka 

epäonnistuvat. Tämä on tehty, jotta teitä yhä enemmän eristettäisiin totuudesta itsestänne ja että 

teistä tehtäisiin yhä puolustavampi ja muita tuomitseva.”  

” Antakaa Minun vakuuttaa teidät, että teidät on ylen ihmeellisesti tehty; täynnä lahjoja ja kykyjä, 

joita Minä laitoin teihin saadakseni teidät kukoistamaan runsaaseen elämään, jonka Minä säädin 

teille maailman perustamisesta lähtien. Mutta ympärillänne olevat ovat myös ylen ihmeellisesti 

tehty. He ovat kärsineet elämän kolhaisuja ja kuhmuja, kuten tekin olette. Jotkut ovat valinneet 

valheen, että he olivat liian erityisiä maailmaan… ja käsittäneet väärin.”  

” Kyllä, osittain se on totta, koska teidät oli tehty Minua varten ja Taivasta varten ja tämä maailma 

voi olla kauhea paikka. Mutta niin kauan kuin te elätte teidän isänne tai äitinne visiota siitä, kuka 

te olette, te ette tule tuntemaan itseänne.” 

” Te löydätte itsenne Minun kauttani, viettäen aikaa Minun kanssani. Lukien ja ymmärtäen Pyhiä 

Kirjoituksia, nähden kuinka Minä käsittelin ihmisiä menneisyydessä, nähden mitä todellinen hyve 

ja todellinen pahuus ovat. Ja sen tekemisen prosessissa, kun olette perusteellisen rehellisiä 

itsellenne, kysyen tärkeitä kysymyksiä, ”Herra, olenko minä tuollainen? Herra, teenkö minä 

tuota?” Minä lupaan, että kun te kysytte sillä tavalla, vastaus ei viivy kauan matkalla. Minä olen 

innokas rakastamaan teitä ja opettamaan teille, kuka Minä olen, ketä te olette – ja ketä te ette 

ole.”  

” Osa Minun innokkuuttani on valmistella teidät kohtaamaan kuolettavat ansat, joita vihollinen on 

asettanut teille joka päivä. Jos te tiedätte, kuka te olette ja mitkä teidän heikkoutenne ovat, kuinka 

te todennäköisesti joudutte ansaan… ”  

” Lyhyesti, jos te tunnette itsenne yhtä hyvin kuin demonit tuntevat teidät, teillä on pieni 

onnistumisen mahdollisuus, niin kauan kuin te tukeudutte Minuun koko sydämestänne, 

voimastanne ja ymmärryksestänne.”  

” Mutta jos te ajattelette, että te voitte tehdä sen kaiken omillanne? Te tulette elämään 

pettymysten ja epäonnistumisten elämää, kysellen, miksi asiat ovat niin vaikeita ja hajoavat käsiin. 

Se on siksi, että te ette tunne itseänne, ja Saatana tuntee. Teillä ei ole elämäntaitoja 

päihittääksenne hänet. Mutta Minulla on.”  



” Ja siihen saakka, kunnes te päätätte antaa Minulle elämänne koko kontrollin ja asettaa itsenne 

Minun ohjeistukseeni, etsien löytää hyvää, pahaa ja rumaa itsestänne, te tulette vaeltamaan 

ympyrää ihmetellen, että mitä teidän pitäisi elämällänne tehdä. Ja paljon potentiaalista ja kyvyistä, 

jotka ovat teissä käyttämättöminä, tulee kuihtumaan ja vanhenemaan, kun te menette 

kamppailusta seuraavaan, vain saadaksenne rahat riittämään kuluihin ja pysymään hengissä.”  

” Minä tarjoan teille parempaa tapaa. Tapaa, joka tulee johtamaan teidät menestykseen ja 

täyttymykseen. Tapaan, joka tulee johtamaan iloon ja merkitykseen elämässänne ja ympärillänne 

oleville. Koska te tulette jatkamaan kukoistamista, tuomaan makeaa hedelmää ja rikastuttamaan 

maailmaanne.”  

( Clare ) Tässä Hän ei puhu varallisuus evankeliumista. Hän puhuu elämän täyteydestä.   

( Jeesus ) ” Jotta tämä tapahtuisi, teidän täytyy olla rohkeita ja haastaa tilat, joille elämänne on 

rakennettu. Teidän täytyy kyetä näkemään, mikä on toiminut elämässänne ja mikä ei ole toiminut. 

Teidän täytyy olla valmiita ja halukkaita muuttamaan niitä asioita, jotka eivät toimineet, katua ja 

tunnustaa vääryydet, joita teitte itsellenne ja muille. Teidän täytyy olla halukkaita tulla hajotetuksi 

osiin pala palalta ja tulla kootuksi yhteen jälleen Minun rakastavissa ja armollisissa käsissä.”  

” Minä tulen lopettamaan vanhat, loukkaavat, epäonnistuneet menneisyyden tavat. Minä tulen 

parantamaan ja rakentamaan uudelleen teidät kunniakkaiksi olennoiksi, joiksi Minä tarkoitin teidät 

olemaan. Kunniakkaita, ei niin kuin maailma sen oivaltaa, vaan niin kuin Minä sen oivallan.” 

” Teidän suurimmat tunteenne tulevat olemaan perustavaa laatua oleva rauha ja luottamus siihen, 

että Jumala kontrolloi ja teillä ei ole mitään pelättävää, koska Hän muuttaa kaiken hyväksi. Ja jos 

te olette tarpeeksi onnekkaita, että teille annetaan pääsy sellaisen luo, joka on jo tehnyt sen 

matkan, te tulette olemaan onnellisia, jos te seuraatte heidän neuvojansa.” 


