
751. Jeesus sanoo… Lakatkaa tekemästä kompromisseja Maailman kanssa,  

sillä teillä ei ole Aavistustakaan siitä, mitä teitä vastaan on suunniteltu   

LAKATKAA TEKEMÄSTÄ KOMPROMISSEJA MAAILMAN KANSSA… TE ETTE TIEDÄ, MITÄ TEITÄ 

VASTAAN ON SUUNNITELTU  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Tammikuuta, 2020.  

( Clare ) Minun kallisarvoinen Perheeni, todella me olemme yhtä Herrassa ja osa kaikenkattavaa 

Kristuksen Ruumista. Kun me tulemme maailmasta, me olemme tottuneet käyttäytymään 

itsenäisinä aikuisina, tekemään omat päätöksemme, tekemään niin kuin me ajattelemme olevan 

parhaaksi ajallamme. 

Mutta kun me tulemme yhteen Jumalan perheenä, on uusi haaste… omasta itsenäisestä 

elämäntavasta luopuminen sen hyväksi, mikä on kudottu yhteen veljellisessä rakkaudessa ja 

yhteisymmärryksessä. Se on uusi elämäntapa, joka mahdollistaa meidän liikkuvan yhtenä Jumalan 

alaisuudessa, pikemmin kuin yksilöinä omine agendoinemme, jotka tulevat yhteen, koska se on 

kätevää. Sanalla sanoen, me kuolemme itsellemme, elääksemme kuten Jeesus on kutsunut 

meidät… toimien sopusointuisesti ja pitäen veljellistä rakkautta erityisenä elämäntapana.  

Perheenä meillä on päämääriä, jotka hyödyttävät meitä kaikkia. Me jaamme kaiken yhteisesti; me 

näemme toinen toistemme tarpeet. Me pidämme huolta heistä, jotka ovat heikompia; me 

kannamme kortemme kekoon ja huolehdimme niistä asioista, jotka saavat aikaan terveen 

Yhteisön. Tässä vaiheessa, minulta tavallaan karkasi se, mitä halusin sanoa ja Jeesus aloitti… 

( Jeesus ) ”Minun hennot versoni, Minä olen ollut kanssanne ponnisteluissanne muodostaa Yhteisö 

ja olen hyvin mielistynyt muutoksiin, joita on tapahtunut sydämissänne. Minä näen todellista 

yritystä ja uhrauksia ja te todella olette omaksuneet oikean ajatuksen.”  

”Tämä on harjoittelualusta ja se, mitä te koette henkilökohtaisesti omissa mielissänne ja 

sydämissänne, te tulette jonakin päivänä kokemaan niiden kanssa, joita te kutsutte omiin 

Yhteisöihinne. Siksi Minä haluan teidän kiinnittävän erikoista huomiota sisäisiin kamppailuihinne. 

Minä haluan teidän olevan perehtyneitä siihen ja ymmärtävän sen, että te ette enää toimi omana 

itsenänne – vaan olennaisena osana kokonaisuutta; hyvin paljon Jumalan Perheenä. Minä olen 

teidän keskellänne ja monta kertaa ohjaan teitä muutoksiin, joita teidän täytyy tehdä 

ajattelussanne.”  

”Kun te olette ponnistelleet tehdä sen, Minä pyydän nyt teitä ponnistelemaan jopa enemmän 

luopuaksenne omista mieltymyksistänne ja ideoista, joita Minä asetan eteenne. Minä työskentelen 

teidän sydämissänne jokaisen päivän jokaisena hetkenä. Minä puhun teille hellillä kuiskauksilla ja 

hienovaraisilla tarpeilla valita yksi toimi toisen sijaan. Joillakin teistä on vielä suuri määrä asioita, 

joista pitää luopua, että olisitte todella toimiva osa sitä, mitä Minä olen rakentamassa tässä ja mitä 

te tulette rakentamaan muualla.” 

”Minä kudon teidän sydämenne yhteen Minun omia päämääriäni varten ja työ, mikä on aloitettu 

täällä, tulee jatkumaan. Vaikka jotkut tulevat olemaan ajoittain erossa matkallisesti, Taivaassa ja 

Hengessä ei ole eroa. Pikemminkin, se mikä on tuotu yhteen, tulee kestämään läpi Ikuisuuden. 

Liittoutumat, joita te olette saavuttaneet täällä, tulevat seuraamaan teitä läpi matkojenne, 

Taivaassa myöskin. Läksyt, joita te opitte täällä nyt, tulevat olemaan pohjatöitä suuremmille 

asioille, jotka tulevat pyhiin elämiinne.”  



”Minun rakkaat, näinä aikoina on paljon pohdittavaa. On paljon, mitä te ette ymmärrä, ennen kuin 

Taivaassa. Mutta te tulette näkemään hedelmän täällä Maapallolla ja tulemaan tuntemaan 

päämäärät, joita Minulla on itse kullekin teistä, tulevaisuutta varten ja jopa sen yli.”  

( Clare ) Ja sitten pidin taukoa tässä viestissä ja kaksi päivää myöhemmin Hän jatkoi siitä jälleen. 

Herra, minä tunnen, mitä Sinä haluat sanoa, mutta minulla ei ole sanoja siihen. Pyydän, puhu 

meille.  

Jeesus aloitti… ”Sinun viestisi sanoi, ”Yksin metsässä vaeltava lammas on vapaata riistaa sudelle.” 

Ja ne, jotka valitsevat oman tiensä, ilman että pitävät neuvonpitoa muiden vastuullisissa asemissa 

olevien kanssa, ovat kuin ritari ratsastamassa taisteluun surkealla kaakilla ilman haarniskaa. He 

ovat tuomittuja tulemaan satulasta heitetyiksi.” 

”Kun taas täysin haarniskaan pukeutunut ritari, virkeän ja kokeneen sotahevosen selässä, on kuin 

sellainen, joka toimii Tottelevaisuuden suojaamana, eikä tee päätöksiään ilman kokeneemman 

apua.”  

”Minun lapseni, milloin te opitte alistumaan niiden tahtoon, jotka ovat vastuussa sieluistanne? Te 

ette ole koskaan voittaneet muuta kuin vaikeuksia, kun sekaannutte maailman kanssa. 

Elisha(Profeetta Elisa) tiesi hyvin kiusauksen tehdä kompromissi, siksi hän ei säästänyt härkiä eikä 

iestä, vaan tuhosi pakoreittinsä – mahdollisuutensa mennä takaisin maatilalle.”  

”Te olette täynnä intohimoja, Minun kallisarvoiseni, ja Minä tiedän hyvin, kuinka tukahduttaa ne. 

Toisaalta Saatana tietää hyvin, kuinka lietsoa ne liekkeihin. Jopa Äiti Clare tietää, että hän ei ole 

turvassa omalta tuomitsemiseltaan ja niinpä hän luottaa Minuun ja aviomieheensä, tehdäkseen 

oikeat päätökset.”  

”Jos te haluatte edistyä tässä elämässä. Jos te haluatte mennä syvemmälle. Jos te haluatte 

enemmän Minua. Jos te haluatte jättää maailman – todella jättää tämän maailman taaksenne, 

teidän täytyy taistella urhoollisesti oman tahtonne kanssa, eikä toimia itsenäisesti ilman 

suojaajaanne.”  

( Clare ) Herra, en halunnut olla diktaattori Joulun aikaan, kun useat ihmiset halusivat mennä 

kotiin… Kuitenkin tiesin, että näissä tehdyissä päätöksissä oli jotakin väärin. Pystyin tuntemaan sen 

hengessäni. 

( Jeesus ) ”Ja teit hyvin, kun annoit asian olla, niin että he voivat kokea omien päätöstensä 

hedelmät. Mutta nyt he ovat kypsymässä ja heillä on suuri tarve luopua maailman houkutuksista. 

Saatana tietää hyvin, kuinka satuloida heidät väärällä syyllisyydellä ja liikuttaa heitä palaamaan 

maailmaan yhdellä tai toisella verukkeella. Mutta Minä pyydän teitä, Minun rakkaat… lopettakaa 

kompromissien teko maailman kanssa. On olemassa tuhat ja yksi syytä sotkeutua maailmaan, kun 

olette luopuneet siitä. Ja kaikkien niiden lähde on sielujenne vihollisella.”  

”Te kuitenkaan ette voi nähdä tätä. Siksi te tarvitsette ylivalvojaa, jonka kanssa pitää neuvonpitoa 

ja perustaa päätöksenne viisauteen, joka on enemmän kuin vuotenne maailmassa. Tarvitaan vain 

pikkiriikkinen halkeama avaamaan ovi synnille. Saatana pitää näitä halkeamia mitättöminä, valaen 

teihin luottamusta, että olette liian voimakkaita langetaksenne! Ja sitä paitsi, te voitte tehdä hyvän 

teon seurustelemalla muiden kanssa.”  

”Se, mitä te ette näe, on ansa, joka odottaa teitä. Kun vain astutte suojauksenne rajojen 

ulkopuolelle… Ja kun te teette niin, verkko tipahtaa alas ja te olette ansassa. Koska te luotitte 

omaan neuvonpitoonne, ettekä etsineet vanhimpien neuvonpitoa. Minä toivon, nyt, että te olette 



oppineet jotakin päätöksistä, joita te olette tehneet itse. Minä toivon, että te lakkaatte 

luottamasta itseenne ja etsitte Minua ja niitä, jotka Minä olen nimittänyt teidän suojaajiksenne, 

ennen kuin teette mitään omalla viisaudellanne. Tämä ihmisviisaus tulee olemaan tuhonne.”  

”Kukaan teistä ei ole niin turvassa, puuhastellaksenne maailmassa. Te olette eläneet siinä 

vuosikymmeniä. Te jätitte sen Minun vuokseni. Nyt, oletteko te palaamassa…? Minkä syyn vuoksi? 

Olenko Minä lähettämässä teidät – vai houkutellaanko teitä?”  

”Rakkaat, älkää pelatko pahan kanssa. Se, mikä näyttää harmittomalta ulospäin, pitää sisällään 

suuren vaaran teille. Kun te kerran olette lammasaitauksen turvassa, älkää vaeltako ja ylittäkö 

aitaa, joka on pystytetty teidän turvaksenne. Susi pitää teitä silmällä tarkasti ja tekee 

muistiinpanoja jokaisesta ihmisjärkeilystä, jota hän voi hyödyntää poistaakseen teidät paimenenne 

turvasta.”  

”Minä haluan teidän kasvavan pyhyydessä, eikä olevan ihmisten manipulaation kohteena – 

ihmisten, joilla ei ole Minun sydäntäni teitä kohtaan, vaan he toimivat puhtaasti ihmisimpulssien ja 

järkeilyn varassa. Vihollinen käyttää heitä hyväkseen, varastaakseen teidän pyhän elämäntapanne 

teiltä. Ja surullista kyllä, teillä ei ole mitään näkemystä siitä, mitä teitä vastaan on suunniteltu 

japelattu. Hetken heikkoudessa te voitte menettää sen kaiken.”  

Älkää vaellelko, Minun kallisarvoiseni. Pitäkää katseenne palkinnossa ja pysykää lammasaitauksen 

rajojen sisäpuolella. Kukaan asevoimissa ei sotkeudu siviiliasioihin. Kuinka paljon enemmän teidän 

pitäisi kunnioittaa sitoutumistanne Minuun, jopa kun se edellyttää maailmassa oleville 

pettymyksen tuottamista? He ovat tehneet valintansa; ja te olette tehneet omanne. Olkaa 

päättäväisiä. Kukaan, joka laittaa kätensä auran varteen, ei ota katsettaan pois maasta, edes 

sekunniksikaan, etteivät hän ja aura tuhoudu.”  

”Voi, kuinka Minä rakastan teitä! Minulla on monia lahjoja suunniteltuna teitä varten, kun te 

tyhjennätte itsenne, ennen kuin teette tilaa niitä varten. Minä en valtuuta kallisarvoisia lahjojani 

villille lampaalle; vain niille, jotka kuulostelevat Mestarinsa kutsua, eivätkä liiku minkään muun 

motiivin tai kutsun vuoksi. Vain niille voidaan Minun rikkauteni luottaa. Älkää tukeutuko omaan 

ymmärrykseenne, niin että Minä yksin voin ohjata teidän polkuanne.”  

”Minä siunaan teidät nyt kuulevilla korvillanne, Nöyryyden ja Säyseyden armoilla, niin että teidät 

voidaan havaita arvollisiksi Taivaan Valtakunnan rikkauksille.” 


