
185. Jeesus sanoo…  

Antakaa Minun vaihtaa Kirosanat Elävään Totuuteen & Puhtaaseen Elämään  

ANTAKAA MINUN VAIHTAA KIROSANAT PUHTAASEEN ELÄMÄÄN & TOTUUDESSA ELÄMISEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 14. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra olkoon teidän kanssanne, Sydänasukkaat. Hän puhui Ezekielille ja antoi hänelle 

kauniin opetuksen Runsaasta Elämästä. Jeesuksen mukaan Runsaasta Elämästä – ei maailman 

mukaan. Ja tämä on suoraan Ezekielin päiväkirjasta, niinpä alan vain lukea sitä teille…  

( Ezekiel ) Hei, Herra, Kiitos Sinulle, kun annoit minun saada vähän unta tänään. Minusta tuntui, 

että todella tarvitsin sitä. Minä todella nautin ajastamme tänä aamuna. On ollut aikaa siitä, kun 

viimeksi olen kirjoittanut päiväkirjaan tällä tavalla. Tuntuu, että on hieman helpompaa kuulla ja 

erottaa Sinun äänesi. 

( Jeesus ) ”Ja miksi niin on?”  

( Ezekiel ) En todella tiedä. Ehkä, kun odotin kuulevani Sinua? 

( Jeesus ) ”Aivan oikein. Katsohan, monet sielut lähestyvät Minua, mutta harvat todella luottavat, 

että Minä todella olen siinä heitä varten.”  

( Ezekiel ) Luulin, että on monia, jotka luottavat Sinuun. Tarkoitan, että on niin monia sieluja, joilla 

näyttää olevan niin suuri usko.  

( Jeesus ) ”Se, mitä luet ja mitä näet ohjelmissa ja videoissa, voi olla hyvin vakuuttavaa, mutta se, 

mistä Minä puhun, on jotakin paljon ylevämpää; jotakin, joka on aidosti läsnä sielun syvyyksissä.”  

( Ezekiel ) Se saa minut tuntemaan itseni hieman epävarmaksi, kuten, no niin – missä minun sieluni 

todella on?  

( Jeesus ) ”Sinun Sielusi on tekeillä, kuten useimpien, mutta Minä näen sinun ponnistuksesi ja Minä 

olen hyvin mieltynyt niihin. Se, mihin tällä pyrin, on, että on Peili, jossa sinun todellinen 

heijastuksesi näkyy.”  

”Huolimatta ulommista Pelon, Epävarmuuden tai Ylpeyden ja Itseluottamuksen kerroksista, mikä 

onkaan kyseessä – sen kaiken alla on silti ehdoton totuus siitä, kuka sinä todella olet kaiken sen 

alla. Sinä olet kuullut sanottavan, että Nöyryys on yksinkertaisesti Totuus mistä tahansa. Se on 

hyvin sanottu.”  

”Teidän sieluillenne on niin vaikeaa nähdä tila, jossa ne itse asiassa ovat, koska ajan kuluessa niihin 

on heijastettu niin paljon. Siitä ajasta alkaen, kun lapsi alkaa ymmärtämään sanoja ja niiden 

merkitystä, hänestä tulee kuin magneetti, taltioiden kaiken, minkä näkee, tuntee ja kuulee.” 

”Monta kertaa, taapero alkaa syöttämään näitä asioita takaisin omille vanhemmilleen ja tulos on 

usein aika huvittava, niin että ylpeät Äiti ja Isi ryntäävät hakemaan nauhuria tai kameraa, 

vangitakseen kallisarvoiset hetket. Jokaisella on hurmaavaa aikaa kuunnella pientä ääntä, kun se 

laittaa ensimmäisiä sanoja yhteen. Ja niin sen pitäisikin olla.”  

”Minä loin tämän lapsuuden vaiheen täsmälleen siksi, että vaalittaisiin siinä olevaa eritystä lahjaa. 

Kuitenkin, kun tämä vauva- ja taaperoajan aika on ohi, nämä samat sanat alkavat saada muotoa ja 

merkitystä. Minä tiedän, että ajattelet, että tämä on hirveän ilmeistä, jopa jokapäiväistä – mutta 

ole kärsivällinen ja seuraa Minun järkeilyäni. Siinä ON asian ydin.”  



”Vain ajattele sitä hetken ajan. Nyt lapsi on jo imenyt ilmiömäisen määrän tietoa ja kun havainnot 

kasvavat, niin tekevät myös itsearvon tunteet.” 

”Et koskaan tiennyt PAHAN ”käsitettä”, ennen kuin joku isompi kuin sinä katsoi sinua ankarasti ja 

sanoi ankarasti… ”Paha! Paha! Ei! Ei! Paha Vauva! Ei!” – ehkä sitä seurasi läimäytys käsille tai 

takamuksille. Sillä hetkellä, sinun puhdas, viaton pieni mieli oli sekä hämmästynyt että järkyttynyt. 

Sillä ensimmäistä kertaa, sinä ”tunsit” itsesi hämmentyneeksi ja loukkaantuneeksi.” 

”Siitä ajasta eteenpäin, karsi Katse, vakaa Ääni – kaikki se teki sinut pelokkaaksi ja sinä yhdistit 

kaiken tämän yhteen sanaan, PAHAAN. Riippuen siitä, millaiset vanhemmat sinulla oli, sisarukset ja 

yleinen mieliala ja kotitalouden sävy, tämä kauhea leima oli lähtemättömästi merkitty; pysyvästi 

kaiverrettu pieneen sydämeesi ja mieleesi, tunteisiisi ja kyllä – jopa sieluusi.”  

”Nyt, jos yksinkertaisesti otat tämän kuvion ja seuraat sitä läpi, voit helposti nähdä kuinka monet, 

monet asiat kiinnittyivät sinuun. Todelliseen sinuun, syvälle sisimpään. Olitpa oppinut terveet 

rajat, kyllästettynä runsaalla rakkaudella ja vahvistuksella tai olitpa oppinut ”suojelemaan” itseäsi 

perheessä, joka oli vähemmän rakastava, sinä olet silti alkanut kasvamaan ja muodostamaan 

mielipidettä siitä kuka olit, perustuen toisten toimiin sinua kohtaan. Jotkut sielut, joita rakastettiin 

ja hoivattiin, alkoivat ajatella enemmän itsestään, kuin mitä he todella olivat. Toiset, joita 

kohdeltiin pahoin, pian kehittivät melkein liioitellun eloonjäämisvaiston.”  

”KAIKKEEN tähän Minä tulen puuttumaan ja näyttämään teille, ketä te todella olette, syvällä 

sielussanne; ”TE”, joiksi Minä teidät loin olemaan. Minä olen Peili ja Minä haluan näyttää teille 

koko Sydämestäni, juuri kuinka kauniita ja kallisarvoisia te todella olette Minulle. Minun suurin 

haluni on ottaa kaikki sehäpeä ja tuomitseminen pois teistä.”  

”Minä olen tässä pois pyyhkimässä kaikki kirosanat ja vaihtamassa ne elävän Totuuden sanoihinja 

Puhtaaseen Elämään ja Valoon, joka tulee Minun Puhtaan Rakkauden Sydämestäni – saman 

Puhtaan Rakkauden, joka loi teidät; saman Puhtaan Rakkauden, joka te olette MINUSSA.”  

”Siispä, tarpeeksi Syyllisyyttä. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys.” 

Johanneksen Evankeliumi 10:10. 


