
736. Jeesus sanoo… Omaksukaa koko Totuus, niin ettei Minun tarvitse sanoa, 

Minä en koskaan tuntenut teitä!  

OMAKSUKAA KOKO TOTUUS, NIIN ETTEI MINUN TARVITSE SANOA… EN KOSKAAN TUNTENUT 

TEITÄ  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Joulukuuta, 2019.  

( Clare ) Herra, todella, mitä on Sinun Sydämelläsi? Minä ponnistelen typerien asioiden kanssa, 

joita ihmiset sanovat Sinun opetuksistasi. Minä suren heidän sokeutensa vuoksi, kun he eivät 

tunne Pyhiä Kirjoituksia. On kuin he olisivat laittaneet pelastuksensa ihmisten käsiin, eikä Sinun 

käsiisi. Voi Herra.  

Ja Jeesus alkoi puhumaan minulle. Ja muuten, tämä koskee kohtaamisia, joita minulla on ollut 

ihmisten kanssa, joilla ei ole koko Evankeliumia. He ovat aika lailla juuttuneet Vauraus 

Evankeliumiin. He eivät näe sitä elämää, jota Jeesus vietti ja että meidän tulisi viettää samanlaista 

elämää tässä maailmassa, kuin Hän vietti. Jos me kärsimme Hänen kanssaan, meidät tullaan 

kohottamaan Hänen kanssaan. Ja on niin monia Pyhiä Kirjoituksia, jotka vahvistavat tämän 

uudelleen ja uudelleen. Mutta ihmiset jatkavat typerien asioiden sanomista näistä opetuksista. Ja 

minä suren heidän sokeuttaan, koska se on aivan siellä Pyhissä Kirjoituksissa!  

Herra aloitti ja sanoi, ”En ole täällä ruoskimassa teitä, rakkaat. Kuitenkin Minun on pakko nuhdella 

teitä vahvoilla sanoilla, Totuuden vuoksi. Minä pyydän teitä tutkimaan Pyhiä Kirjoituksia, 

erottaaksenne niiden merkityksen täyteyden. Paljon on piilotettu teiltä, Minun Ihmiseni. Verho on 

vedetty Minun Totuuteni tiettyjen osien yli, että estettäisiin teitä olemasta täysin varustettuja 

taistelussa sitä pahaa vastaan, jota on  korkeilla paikoilla.”  

”Jos te luette amerikkalaisten kirjoittamaa Amerikan historiaa, te tulette saamaan aivan eri kuvan, 

kuin mitä alkuperäisten amerikkalaisten kirjoittama historia on. Ja niin on uskonnon kanssa myös. 

Jos te opiskelette, mitä juutalaiset ovat sanoneet kristillisyydestä, te ette tule saamaan samaa 

tietoa, kuin jos sen olisi kirjoittanut kristitty, joka oli silminnäkijä, sen jälkeen, kun minä nousin 

kuolleista.”  

”Ihmisillä on omat tapansa ja he tulevat valitsemaan tiedosta ne asiat, jotka tukevat heidän 

teorioitaan. Ihmiset ovat taipuvaisia muodostamaan ryhmiä suosikkiteorioidensa ja oppiensa 

ympärille ja jos jotakin päinvastaista sattuisi ilmenemään, he tulevat vähättelemään sen 

merkitystä ja ilmaisemaan toisin omien argumenttiensa voiman.”  

”Ja niinpä te tulette huomaamaan Vauraus Evankeliumin kukoistavan. Kipu ja kärsimys ovat 

epämiellyttäviä; vauraus ja materiaalinen runsaus ovat lohduttavia ja ruokkivat ihmisten tarvetta 

kontrolloida. Olla oman kohtalonsa, varallisuutensa, terveytensä herra. Sanalla sanoen, 

menestyksekäs maailmallisten standardien mukaan.”  

”Ja täsmälleen sellaista elämää Kirjanoppineet ja Fariseukset elivät. Etuoikeutettua, materiaalisen 

runsauden ja kunnioituksen elämää. Kuitenkaan he eivät tunnistaneet Minua, kun Minä tulin 

heidän luokseen. Heidän lihalliset luonteensa olivat korruptoineet heidän standardinsa ja 

varmastikaan mitään merkittävää ei koskaan voisi tulla Nasaretista.” 

”Näettekö kuinka myöntyväisiksi ihmiset tulevat, kun te puhutte heidän mukavuusalueellaan? 

Mutta alkakaa haastamaan heidän standardejaan ja heidän suosikkiteorioitaan ja 

mukavuusaluettaan – ja te tulette välittömästi nostattamaan mustasukkaisuutta ja 

kiistanalaisuutta.”  



”Minun ihmiseni, Minä olen kutsunut teidät näkemään Totuuden. Ei ihmisen esitystä totuudesta, 

vaan Minun Totuuteni. Minä en ole kätkenyt teiltä mitään. Minä tulin muodossa, joka oli 

kieltämättä erilainen kuin mitä Minusta oli ennakoitu. Minä en vedonnut heidän vauraus 

standardeihinsa, jotka olivat vakavasti korruptoineet heidän moraaliaan. Pikemminkin tulin 

alastomassa ja vahvassa Totuudessa. Julistaen rakkautta syrjäytyneille, parannusta sairaille, toivoa 

köyhille ja tekopyhyyttä rikkaille, jotka tekivät köyhien elämän kurjaksi.”  

”En tehnyt mitään poliittisia eleitä, enkä antanut mitään lupauksia runsaista rikkauksista. Kohtasin 

pahan siinä, missä se oli, Minä alensin itseni kaikkein kurjimpien ja köyhimpien tasolle, tarjoten 

heille parannusta ja lohtua. Minä haastoin itseään oikeamielisinä pitävien rehellisyyden: rikkaan 

nuoren hallitsijan, salakavalan Fariseuksen ja hänen, jolla oli valta ristiinnaulita Minut.” 

”En tullut rikkaiden kamareihin, vaan härän ja karitsan alhaisuuteen. En kuollut varakkaiden 

lääkärien ja lääkkeiden ympäröimänä, vaan häpeässä kahden varkaan välissä. Minulla ei ollut 

paikkaa, mihin pääni laskea, ei hautaa Minun ruumiilleni. En olisi voinut tehdä silmiinpistävämpää 

julistusta siitä, mikä oli kaikkein tärkeintä elämässä, kuin mitä Minä tein Minun Inkarnaatiossani.”  

”Mutta vertailukohtana sille, Minun Ihmiseni, teidän vauraus opettajanne, jotka ajavat kalliilla 

ajoneuvoilla, käyttävät kalliita pukuja ja rakentavat huoliteltuja kirkkoja. Verratkaa sitä 

elämäntyyliin, joka on sellaisella palvelijalla, jolla on suuri, vauras seurakunta. Eikö se ole sitä, 

mistä kristityt palvelijat unelmoivat näinä aikoina? Suuri auditorio, kalliita kovaäänisiä ja valaistus, 

ilmastointi, mukavat istuimet tuhansille. Eikö tätä ihannoida tässä maassa ja jopa ulkomailla?? Eikö 

tämä ole menestyksen symboli?”  

”Mutta Minä sanon teille, se ei ole sitä, mitä Minä pidän menestyksenä. Tätä ei tule ylistää Minun 

silmissäni. Varakkuus ja korruptio, hankkiminen ja kompromissi, käyvät käsi kädessä. Minä olen 

kutsunut teidät Evankeliumin yksinkertaisuuteen ja puhtauteen. ”Älkää ottako matkalle mitään. 

Sillä missä teidän aarteenne on, siellä tulee myös sydämenne olemaan.” 

”Enkö Minä sanonutkin, että ”Ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin 

Johannes Kastaja?” Ja kuitenkin, missä olivat hänen mahtavat ateriansa ja hieno vaatetuksensa? 

Eikö mieleenne pälkähdä, että on jotain äärimmäisen väärää tässä Minun pyhän ja puhtaan 

elämäni vauraus vääristelyssä? Eikö tässä rikkaan ja vaikutusvaltaisen sekä köyhyyden ja teidän 

Kristuksenne tuomitsemisen elämässä?”  

”Siispä miksi kukaan ei tunnusta sitä esimerkkiä, jollaista Minä elin teidän kaikkien edessä? 

Pikemminkin, on olemassa usein lainattu Pyhä Kirjoitus runsaasta elämästä? Lihallisten ilojen 

runsautta? Ei oikeamielisyyden, rauhan ja ilon.”  

”Jotkut teistä vastustavat Minua, jopa nyt. Kuitenkin Minä kerron teille, te ette kulje totuudessa, 

pikemminkin ihmisen tapojen petoksessa. Te ette tunne Minua. Te ette tunne Minun teitäni tai 

Minun elämääni tai ymmärrä, mitä Minä tulin Maapallolle tuomaan.”  

”Kuitenkin se on kaikki teidän edessänne Evankeliumeissa alusta loppuun. Pikemminkin te olette 

valinneet olla ihmisten oppien syötettävänä, mieluummin kuin hyväksyä Minun Totuuteni 

kokonaisuudessaan, niin kuin se on kirjoitettu Pyhissä Kirjoituksissa. Te kieltäydytte menemästä 

alkuun, kun Minun Apostolini opettivat totuutta. Te todella olette kahvila-kristittyjä, joille 

tarjoillaan ihmisten oppeja, sillä aikaa, kun Totuus on jätetty riutumaan. Koska teidän 

päälliköillänne oli omat agendansa, suosikkioppinsa, joita te erehdyitte pitämään totuutena, koska 

te ette tunne Minun teitäni tai Minun Pyhiä Kirjoituksiani.” 



 ”Herätkää! Herätkää! Ennen kuin on liian myöhäistä teille. Minä en tullut katsomaan teidän 

etujanne. Minä tulin parantamaan, tuomaan rauhaa, totuutta ja oikeamielisyyttä, en materiaalista 

vaurautta, mikä korruptoi. Jälleen missä teidän aarteenne on, siellä on myös sydämenne.” 

”Onko sydämenne köyhien, sairaiden, raajarikkojen puolella? Vai onko se rikkaiden, terveiden ja 

maineikkaiden puolella? Te elätte korruptoitunutta Evankeliumia. Te ette tunne Minun teitäni, 

teidän tienne ovat ihmisten teitä. Laittakaa sivuun ihmisten uskontokuntien traditiot ja omaksukaa 

Pyhät Kirjoitukset koko sydämistänne, niin että Minun ei tarvitse sinä päivänä sanoa, ”Minä en 

koskaan tuntenut teitä.” 


