
569. Jeesus puhuu Itsetuntemuksesta, Viisaudesta & Halukkuudesta 

ITSETUNTEMUS, VIISAUS & HALUKKUUS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Marraskuuta, 2017.  

( Clare ) Herra Jeesus, pyydän, varottaisitko Sinä meitä sisäisen surun tunteella, kun me olemme 

liukumassa yhteisymmärrykseen demonien kanssa? Amen. 

Jeesus, kaikkien minun häiriötekijöitteni ja haaleuden tunteitteni jälkeen, olenko minä vielä Sinun 

Rakkaasi?  

( Jeesus ) ”Nyt ja ikuisesti, sinä olet todella Minun Rakkaani. Mutta aina, kun sinä olet pidentänyt 

tekemisiäsi maailman kanssa, on mennyt huonommin ja sen vuoksi sinun on vaikeampi ja 

vaikeampi kuulla Minua. Maailma ja kaikki mitä siinä on, on vaarallinen harhauttaja, joka saa sinut 

ajelehtimaan kauemmas ja kauemmas Minusta. Nyt Minä haluan vetää sinut… lähemmäs ja 

lähemmäs Minua. Nämä asiat ovat saaneet sinut vaeltamaan ja Minä todella kaipaan sinua, Clare. 

Pyydän, sovita itsesi Minun käsivarsilleni ja olkapäilleni ja tule takaisin Minun luokseni.”  

( Clare ) Jeesus, en tiennyt, että minä olin niin kaukana?  

( Jeesus ) ”Sinä et ole MEIDÄN ihanne paikassamme; sinulta vain puuttuu jotakin. Tule lähemmäs, 

Minun Clareni, tule siihen hellään paikkaan Minun sydämessäni, omenapuun alle puutarhaamme.”  

( Clare ) Sitten Hän asetti morsiushunnun pääni ylle.  

( Jeesus ) ”Kuuntele, Clare. Kaikki, mitä Minä olen kertonut sinulle, että Minä tekisin sinun kauttasi, 

ne Minä tulen tekemään. Minun sanani eivät palaa takaisin Minun luokseni tyhjinä. Minä tiedän 

esteet. Minä tiedän vihollisen suunnitelmat riistää sinulta kutsumuksesi. Minä tiedän KAIKEN mitä 

on tiedettävissä ja Minä kerron sinulle… Mikään ei tule pysäyttämään tätä tapahtumasta. Vain 

jatka tottelemista, rukoilemista ja äänesi ja pianon kanssa työskentelemistä. Minkään ei tule 

pysäyttämään sinua. Ei mikään. Onko selvä?”  

( Clare ) Kyllä, Herra.  

( Jeesus ) ”Hyvä! Nyt, nouse tuhkistasi ja mene eteenpäin. Tee musiikkia, laula, ole luottavainen 

tässä. Millään ei ole voimaa pysäyttää sitä, minkä Minä olen säätänyt. Ei väliä, kuinka paljon he 

yrittävät, se tulee olemaan kohtalokasta heille – ei sinulle. He ovat epäonnistujia, et sinä. He 

heijastavat tätä kuitenkin sinuun, koska he eivät voi sietää kohdata Saatanaa ja kertoa heille, että 

he ovat epäonnistuneet jälleen. Mutta heidän sanoissaan ei ole voimaa, ellet sinä anna heille 

voimaa olemalla samaa mieltä heidän kanssaan.”  

”Samaa mieltä olemisella on voimakas vaikutus. Kun on Minun kanssani samaa mieltä, se on 

voitto. Kun olet samaa mieltä lihasi kanssa, kun se valittaa, että se on väsynyt tai kun olet samaa 

mieltä vihollisen kanssa, kun hän yrittää lannistaa sinua – siinä on sinun voimasi, yksimielisyydessä. 

Niin kauan kuin et ole yksimielinen heidän kanssaan, sinä tulet olemaan voitokas. ME tulemme 

olemaan voitokkaita.”  

”Tämä todella on salaisuus ja Valtakunnan vuorovaikutussuhteet. Tavallaan kyllä, valheiden 

uskominen on ”kumppanuutta” pahan kanssa, koska sinulla on luovaa voimaa tuoda sanoja 

todeksi. Siksi sinä olet kanssaluoja Minun kanssani. Siispä sinä voit tuoda todeksi sen, mitä Minä 

puhun sinulle olemalla samaa mieltä ja järjestäen elämäsi olemaan samaa mieltä ja sitten 

puolustamalla kumppanuutta. Mikä tahansa, mikä rikkoo yhteenkuuluvuuden tunnetta 



kumppanuudessa, kuten synti, epäusko, tuomitseminen, jne., sillä on mahdollisuus keskeyttää 

meidän kumppanuutemme ja aiheuttaa vian yhteydenpitoon ja eteenpäin menoon.”  

”Minun ihmiseni, teidän täytyy pysyä tiukasti yhdistyneenä Minun kanssani kaikissa olosuhteissa. 

Te ette saa sallia minkään vaarantavan uskoanne kulkea tai meidän kumppanuuttamme.” 

 ”Kaikki, mitä te ajattelette, teette, unelmoitte ja hengitätte, sen täytyy olla samaa mieltä Minun 

sanojeni kanssa teille.” 

 ”Kun te omaksutte tämän asenteen ja puolustatte sitä, te olette pitelemättömiä. Kun te eroatte 

siitä, kaikki pysähtyy ja se täytyy korjata ja rakentaa uudelleen. Siksi Minä opetan teitä tuntemaan 

itsenne, heikkoutenne ja taipumuksenne tehdä syntiä, niin että te voitte olla ovelampia kuin 

vihollinen ja vartioida sydämiänne epäonnistumistaja meidän suhteemme rikkoutumista vastaan.”  

”Tämä kyky pysyä samassa vireessä Minun kanssani, on sisäänrakennettu jokaiseen armoon, 

minkä Minä annan teille toteuttaaksenne missionne. Kuinka työntekijä voi menestyä työssään 

ilman, että olisi kosketuksissa ja yhteydenpidossa työnantajaansa? Näin täytyy olla ja se on 

annettu teille toimeksiantojenne mukana, että te ette koskaan olisi ilman yhteydenpitoa Minun 

kanssani. Elleivät paholaiset innoita teitä tekemään syntiä ja te olette samaa mieltä heidän 

kanssaan.”  

”Tämän takia perusta ja kaikki, mitä Minä olen opettanut tällä Kanavalla, koskee itsenne 

tuntemista ja vihollisen taktiikoiden erottamista. Sen takkia Minä painotan rakkautta, omien 

uhrauksienne tekemistä ja nöyryyttä niin hyvin painokkaasti. Minä olen rakentamassa teistä 

varmuuden linnaketta, jonne Minä voin tallettaa Minun armojeni aarteet, jotka tulevat 

muuttumaan siunauksiksi kaikille Minun Lapsilleni.” 

”Turvattua linnaketta; sitä Minä olen rakentamassa teihin.”  

”Tämä vaatii poikkeuksellista itsetuntemusta ja viisautta ja halukkuutta hylätä itsenne, nostaa 

ristinne ja seurata Minua. Niin kauan kuin te seuraatte näissä Minun jalanjäljissäni, te tulette 

valloittamaan vihollisen, joka työskentelee teidän heikkouksienne kautta. Sitten kun te olette 

saavuttaneet täydellisen itsenne hylkäämisen tilan, te tulette kuulemaan Minun ääneni paljon 

helpommin.” 

”Monet eivät voi kuulla Minun ääntäni, koska heillä on jotakin suojeltavaa. Jotakin, jonka he 

haluavat pitää. Jokin, josta he ovat haluttomia päästämään irti. Ja jos he kuulevat Minun ääneni 

selvästi, Minä saatan kertoa heille, että kiintymys, tämä riippuvuus täytyy jättää Ristin juurelle, 

siispä he tekeytyvät kuuroiksi.”  

”Mutta niille teistä, jotka ovat menneet ylös vuorta Minun kanssani ja päättäneet, että te ETTE 

käänny takaisin, te olette tulleet siihen pisteeseen, missä te olette valmiita luopumaan kaikista 

asioista Minun vuokseni. Ja siispä, Minun ääneni kuulemiseen ei ole liittynyt pelkoa, koska ei ole 

jäljellä mitään kiintymyksistänne suojeltaviksi.”  

”Ne, jotka tulevat menettämään elämänsä Minun vuokseni, tulevat löytämään sen. Se on niin 

yksinkertaista. Te, jotka olette löytäneet elämänne, te olette rajujen hyökkäysten kohteena, mutta 

mikään ei voi voittaa teitä, jos te pysytte Minussa ja kieltäydytte olemasta samaa mieltä pahan 

kanssa. Epäusko, laiskuus, viivyttely, pelko ja mikä tahansa teidän vanhassa syntiluonnossanne voi 

aiheuttaa murtumisen.”  

”Siispä, tukeutukaa Minuun, Minun Morsiameni ja kieltäytykää olemasta yksimielisiä näiden 

herjaavien, teidän tai Minun henkilöäni vastaan hyökkäävien ajatusten kanssa. Tukeutukaa 



Minuun kaikella sydämellänne ja moittikaa valheet. Tällä tavalla te tulette olemaan turvassa siltä, 

että teidän elämän unelmanne suistettaisiin raiteilta.” 


