
753. Jeesus sanoo… Väärä Syyllisyydentunto, Häpeä &  

Tuomitseminen ovat vaivanneet Minun Ruumistani 

VÄÄRÄ SYYLLISYYDENTUNTO, HÄPEÄ & TUOMITSEMINEN OVAT VAIVANNEET MINUN 

RUUMISTANI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Helmikuuta, 2020.  

( Clare ) Tyynnyttäköön Herramme Jeesuksen sulous ja armo sydämiänne ja antakoon teille 

voimaa, kallisarvoinen Perhe. Kun olin rukoushetkessä, tunsin hyvin voimakkaasti, että jotakin oli 

todella vialla Tuomitsemisen tunteessa, jota tunsin sydämessäni. Ja Ezekiel tunsi sen myös. Ja 

toiset Sydänasukkaat täällä Vuorilla toivat sen myös minun tietooni. Ja oivalsin, että vihollisella oli 

pahat mielessä, kuten tavallista, ja hän oli lähettänyt toisen hyökkäyksen meitä kohtaan, 

ottaakseen pois voimamme ja päättäväisyytemme ja ilomme. Siispä tulin Herran luo rukouksessa 

ja välittömästi Hän alkoi puhumaan…  

( Jeesus ) ”Jälleen sinä olet tuntenut Minun Sydämeni. Rakkaani, en paljasta ainoastaan sinulle 

armottomia Tuomitsemisen hyökkäyksiä, joilla vihollinen kiusaa sinua. Se vaikuttaa kaikkiin teihin, 

Minun Lapseni, tämä jatkuva hapon tippuminen omaantuntoonne ja se syö motivaatiotanne 

työskennellä Minun kanssani. Mikä parempi tapa sabotoida ja masentaa uskollinen tytär tai poika, 

kuin jatkuvasti löytää vikaa heistä? Se keskittää huomionne teihin ja pois heistä, joita palvelemaan 

Minä olen teidät kutsunut.”  

”Juuri nyt maailmalla ja läpi koko Ruumiin on liikkeellä Häpeän ja Väärän Syyllisyydentunnon 

epidemia. Teidän sabotoimiseksenne Väärällä Syyllisyydentunnolla on tehty jatkuvia ponnisteluja. 

Ajoittain se on ollut niin hienovaraista, että te vain tunnette sen vaikutukset: tiettyä 

eristäytyneisyyden, hämmentyneisyyden ja riittämättömyyden tunnetta.”  

”Se, mikä on pinnan alla, on luottamuksen puute meidän suhteessamme. Kun te olette varmoja 

Minussa, mikään ei voi pysäyttää teitä. Kun te olette epävarmoja Minussa, mikään ei saa teitä 

liikkeelle. Silloin, kun tunnette itsenne eristäytyneeksi, te horjutte ja teidän huomionne menee 

sisäänpäin, pikemmin kuin niihin niin tarvitseviin ympärillänne.”  

”Clare, on yksi asia, jonka Minä haluan ilmaista Meidän Perheellemme ja se on, että Minä olen 

heidän kanssaan, olipa heillä kuinka vaikeata tahansa. Minun ihmiseni, älkää koskaan salliko 

Epäilyn hiipiä sisään, kertoen teille, että Minä tulen hylkäämään teidät ja työn, joka meillä on 

yhdessä!  

”Älkää koskaan antako periksi näille Saatanan valheille hetkeksikään. Te olette antaneet Minulle 

sydämenne ja yhdessä me edistymme ja teemme Sadonkoruun työtä. Näitä valheita istutetaan 

päihinne, että te lopettaisitte käymästä pelloilla Minun kanssani. He tuovat masennusta, 

epävarmuutta ja tunnetta, että olette menetettyjä. Te ETTE KOSKAAN ole menetettyjä; Minä olen 

aina teidän vierellänne. Minä en ole diskannut teitä.” 

”Ojentautukaa ja tarttukaa Minun käteeni. Tehkää niin kuin Äiti Clare tekee. Hän visualisoi Minut 

ja todella Minä olen hänen edessään. Ja sitten hän asettaa kätensä Minun Sydämelleni. Siinä hän 

löytää tiettyä yhteyttä, joka inspiroi luottamusta hänen sydämessään, ”Minä olen tässä. Kuuntele 

Minun Sydämenlyöntiäni; tunne Minun huoleni. Jatkakaamme työskentelyä yhdessä”.” 

”Ja todella, rakkautenne Minuun ja kaikki, mikä Minua huolettaa, on se mikä ajaa teitä eteenpäin. 

Mutta entä jos sitä rakkautta, yhteyttä ei olisi olemassa? Entä jos kaikki, mitä teillä olisi, olisi 



valheita 24/7, vuorokaudet ympäriinsä, vakuuttaen teidät, että te olette syyllisiä ja että Minä olen 

kääntänyt selkäni teille? Entä jos se olisi kaikki, mitä teillä olisi?”  

”Jotkut teistä pyyhkäistäisiin askartelemaan kivun taisteluissa. Jotkut luhistuisivat kyyneliin. Mutta 

useimmat ryhtyisivät kiireisiksi maailmassa, joka avautui heidän eteensä, koska he luopuivat 

kaikesta toivosta tehdä työtä Minun kanssani. Tätä Väärä Syyllisyydentunto tekee teille, Minun 

ihmiseni.”  

”Tunnistakaa vihollinen, tunnistakaa hänen taktiikkansa ja täysin torjukaa hänen valheensa. 

Enemmän kuin mitään muuta, Minä haluan teidän tietävän, että MINÄ OLEN TEIDÄN KANSSANNE! 

Ja Minä en koskaan vetäydy pois teidän luotanne. Te voitte kävellä pois Minun luotani, mutta Minä 

en koskaan kävele pois teidän luotanne. Meillä on paljon tehtävää yhdessä! Älkää antako periksi. 

Heittäkää pois nämä turhat mielikuvat, ottakaa vakaa ote Minun kädestäni ja yhdessä 

menkäämme eteenpäin.” 


