
762. Jeesus sanoo… Antakaa Minun osoittaa synnilliset Tavat Elämissänne 

ANTAKAA MINUN OSOITTAA SYNNILLISET TAVAT ELÄMISSÄNNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Maaliskuuta, 2020.   

( Clare ) Kallisarvoinen Perhe, eilen illalla Herra vieraili Ezekielin ja minun luona, suuressa 

tuomitsemisessa alueilla, joilla me olemme jääneet vajaiksi. Suuressa ystävällisyydessään, Hän 

sekä tuomitsi että armahti meidät, ja se johti meidät niin paljon suurempaan kunnioittavaan 

pelkoon Häntä kohtaan. Minä jaan tämän kivuliaan kokemuksen Hänen nuhteittensa kera meille 

kaikille - tämä on korjaamisen ja siunauksen ajanjakso, valmistellakseen meidän tulemistamme 

ylemmäs.  

Jeesus aloitti… ”Minun Ihmiseni, Minun Sydämeni mukaista ei ole, eikä Minun Suunnitelmani 

nähdä teidän kärsivän ja Minä kammoan mahdollisuutta menettää teidät Saatanalle. Tästä syystä, 

Minä osoitan asiat elämissänne - ne, jotka ovat vaarallisia tapoja. Nämä asiat avaavat oven 

Saatanalle seuloa teitä ja se lopulta tuo teidät syvään suruun.”  

”Eilen illalla vierailin Claren ja Ezekielin luona Minun tuomitsemiseni ja anteeksiantamiseni kera. 

Se oli kauhean kivuliasta Meille, mutta se täytyi tehdä. He ovat kaukana täydellisestä, mutta 

halukkaita joka tapauksessa, ponnistelemaan kohti täydellisyyttä Minun avullani. Ja jatkamaan 

tukeutumista Minuun kaikkein koettelevimmilla hetkillä, kun Minun täytyy murskata heidät 

hienoksi jauheeksi.”  

( Clare ) Vau – se on aliarviointia. Hienoksi jauheeksi. Minä en edes tiedä, mitä sanoa siihen, paitsi 

että se oli paljon enemmän kuin hienoa jauhetta. Se oli kuin savua. Joo, niin kuin olisi tullut 

hävitetyksi.  

( Jeesus ) ”Minä toivon vierailevani teidän kaikkien luona aivan tällä samalla tavalla, koska teillä 

kaikilla on epäoikeudenmukaisia tapoja, jotka erottavat teidät Minusta ja saavat teidän elämänne 

seisahtuneiksi ja kylmiksi. Minun sydäntäni särkee, kun Minun täytyy vierailla näiden keinojen 

kera, enemmän kuin te koskaan tulette tietämään. Kyllä, Minä murskaan Minun oman olemukseni 

hienoksi jauheeksi samaan aikaan.Ymmärtäkää, että Minä elän teidän sisällänne ja se, mitä te 

kärsitte, Minä kärsin ankarammin teidän puolestanne.”  

”Minä olen pyytänyt Äiti Clarea tekemään sarjan synneistä, niin että te voitte tunnistaa, missä te 

menette ja missä teillä on puutteita Minun kanssani pyhyydessä. Minä voisin antaa teille 

pehmoisia varmistuksia, mutta lopulta te olisitte allapäin, kun Minä en käsitellyt syntejänne ennen 

Tuomiota. Kyllä, tuomio on tulossa Amerikalle ja maailmalle ja niin on Elpyminenkin. Mutta 

kantaaksenne näitä kallisarvoisia Eläviä Vesiä, teidän täytyy olla puhtaita niistä asioista, jotka 

tekevät teistä jotain muuta kuin oikeamielisiä.” 

”Tämä ei ole Paheksunnan tuokio. Pikemminkin se on tuomitsemisen liike, jolle oli alttiina nainen, 

joka jäi kiinni aviorikoksesta. He halusivat tappaa naisen, mutta Minä tiesin tässä sielussa olevan 

hyvyyden ja seison kuilussa hänen puolestaan ja annoin anteeksi kaikki hänen syntinsä. Ja 

tietenkin, heillä, jotka ottivat kivet, oli samoja syntejä sydämissään ja elämissään.”  

”Eilen illalla oli Minun Morsiameni puhdistuksen alku ja Minä toivon, että nämä viestit leviäisivät 

ympäri maailmaa. Joillekin ne saattavat vaikuttaa kohtuuttoman karskeilta. Ne, jotka reagoivat 

tällä tavalla, te ette vielä ole kohdanneet Minun Pyhyyttäni tai tunteneet Minua Minun 

Kunniassani syvyyksiä myöten, mikä aiheuttaisi teidän elävän elämienne joka hetken 



kunnioittavassa pelossa. Tämä pelko täytyy olla läsnä, kantaakseen Eläviä Vesiä ja tuodakseen 

pelastusta kansakunnille.”  

”Sellainen on synnin luonne, että se saa aikaan murtumia ja esteitä meidän suhteeseemme, mikä 

puolestaan heikentää todistamistanne ja uskoanne. Siksi Saatanaa kutsutaan Veljien ja Sisarten 

Syyttäjäksi. Te tiedätte hyvin ajat, jolloin te olette sallineet kompromisseja. Ja Minä haluan 

puhdistaa teidät, jopa kuten Minä puhdistin aviorikoksesta kiinni jääneen naisen, niin että te voitte 

tukeutua Minuun puhtaalla omallatunnolla, kaikkein mullistavimmilla ja koettelevimmillahetkillä.” 

”Minun rakkaat Sydänasukkaani, pienet ketut ovat todella ne, jotka pilaavat viinin. Jos Saatana ei 

voi provosoida teitä murhaamaan, hän voi silti saada aikaan paljon vahinkoa, aiheuttamalla sen, 

että sivuutatte köyhät, jotka ovat kuolemassa ja joita teidän olisi pitänyt auttaa tai saada teidät 

tuhoamaan palvelijan maine yhdellä epäystävällisellä sanalla. Tällaisilla teoilla, kuin nämä, on sama 

vaikutus kuin murhalla. Ne varastavat elämää siltä sielulta. Elämää, jota heillä olisi voinut olla 

yhteisössä, palvelutoimessa. Elinkeino varustaakseen perheensä. Ja pahinta kaikesta, 

varastaminen heidän seuraajiltaan heidän opetuksiinsa ja rukouksiinsa luottamisesta, ne saattavat 

enimmäkseen olla hyviä ja vakaita ja raamatullisia.”   

”Henkilöhahmon salamurha on Saatanan työtä. Kaikki hänen demoninsa on harjoitettu 

henkilöhahmon salamurhaan, niin että he voivat laittaa kuolettavan sanan oikeaan aikaan 

mieleenne, jota te ajattelemattanne toistatte. Siihen on syy, miksi Saatanan on sanottu syyttävän 

teitä päivin öin Jumalan Valtaistuimen edessä. Hän on Veljien ja Sisarten Syyttäjä ja tämä on 

kaikkein myrkyllisin, heikentävin, tuhoavin työkalu hänen kalustossaan.” 

”Kun te tunnette olonne huonoksi, teillä ei ole iloa tai inspiraatiota jatkaa. Siksi Imeytys Rukous on 

niin tärkeä, koska Minä vierailen teidän luonanne niissä lauluissa ja ennallistan teidän asemanne 

Minun kanssani. Jopa kun te olette viattomia, te silti tarvitsette ennallistamista – koska osa teistä 

uskoo valheita, jotka ovat juurtuneet sieluunne ja leviävät, tukehduttaen Hengen elämää 

sisällänne.”  

”Pyydän, uskokaa Minua, kun sanon, että Minä en ole tässä tuomitsemassa teitä, vaan 

näyttämässä teille, missä te voitte parantaa, ette loukata toisia ja kantaa Elpymisen Eläviä Vesiä 

janoiselle, kuolevalle maailmalle. Nämä harkitsemattomuudet ovat kuin reikiä saviastiassa, joka ei 

ole tarpeeksi ehjä pitämään näitä kallisarvoisia voiteluja.”  

”Minun Clareni, Minä haluan sinun jakavan Minun vierailuni sinun ja Ezekielin luona eilen illalla.”  

( Clare ) No niin, minun rakas perheeni, en usko, että olen koskaan elämässäni tuntenut sellaista 

perustavaa laatua olevaa katumusta. Ehkä kääntymyksessäni. Minä tiedän, että Herra salli 

vihollisen kuristaa meitä. Ezekiel oli pahimmassa piinassa, missä olen koskaan nähnyt häntä. 

Raamatun Lupaukset-kirjan viesti oli ”Viholliset”, siispä me rukoilimme heitä vastaan, ja 

rukoilimme myös heidän hyväkseen ja kääntymyksensä puolesta. Yhdessä vaiheessa, me 

molemmat tunsimme itsemme niin täydellisen voimattomiksi, että me aloimme rukoilla, ”Armoa 

Herra! Pyydän, anna meille armoa!” Ja se oli kaikki, mitä me pystyimme rukoilemaan pitkään 

aikaan. Sitten Ezekieliin imeytyi armoa nousta vastustamaan vihollista ja julistaa heidän tilansa ja 

määränpäänsä äänekkäillä ja tuomitsevilla sanoilla. 

Pian sen jälkeen piina päättyi ja Herra alkoi puhumaan Ezekielin kautta kertoen uudelleen sanat 

aviorikoksesta tavatulle naiselle, ”Missä ovat nyt ne, jotka tuomitsevat sinut? Minä en tuomitse 

sinua, eikä kukaan muukaan sinua tuomitse ja sinun syntisi on anteeksi annettu.” Hän ei viitannut 

aviorikokseen meidän elämämme syntinä, mutta syntinä yleisesti ottaen. Kun hän sanoi sen 



Jeesuksen puolesta, kaikki mitä pystyin sanomaan, oli ”Sinun voimasi avulla minä menen, enkä tee 

enää syntiä, Herra.” 

Sitten Jeesus jatkoi lausuntojen antamista Ezekielin kautta, julistaen Hänen rakkauttaan, kuin 

myös hyviä ja uskollisia asioita, armoja, joita me olemme saaneet ja käyttäneet, kauniiden 

lupausten kera ja Hänen hellien varmistustensa kera Hänen uskollisuudestaan meille – että Hän ei 

koskaan hylkää meitä.  

Ja mitä olivat synnit, joista tunsin itseni tuomituksi? Pieniä asioita, todella. Laiskuutta 

paastoamisessa, makunystyröitteni ruokkimista, lihani ympärileikkaamatta jättämistä, että olisin 

vapaa haluamasta joitakin ruokia. Kerran, kun olin nuorempi, minulle annettiin armo paastota ja 

olla täysin välinpitämätön ruokaa kohtaan tai siihen miltä se maistui. Minä tiedän, että Hän on 

yrittänyt tarjota sitä armoa minulle jälleen, mutta minun itserakkauteni ja henkilökohtainen 

heikkouteni eivät kestäneet paineen alla ja annoin periksi liian helposti.  

Ja nyt tämän Niniven paaston (=Kolmen päivän paasto, kolme viikkoa ennen Puhdasta 

Maanantaita, alkaa sunnuntaina puolenyön aikaan ja loppuu keskiviikkona puoleen päivään, 

pidättäydytään maito ja lihatuotteista. Puhdas Maanantai aloittaa Pääsiäistä edeltävänPaaston ) 

kanssa, minun täytyy osoittaa nämä asiat suoraan ja kieltää itseni. Päivä ennen kuin Paasto alkoi, 

tein tummasuklaa juustokakun kermavaahto kuorrutuksella. Se oli ”lääkinnällistä”, lohdutin itseni 

uskomaan. Mutta sitten oivalsin, että nyt minulla on valtava houkutus pakastimessa, koska otin 

yhden palasen ja minun täytyi paketoida loppu toiseen kertaan. Totta puhuakseni, minun ei olisi 

pitänyt tehdä sitä kakkua ollenkaan, ei edes muina aikoina. Siispä, tämä on päämäärä, johon 

tähtään: olla vapaa makunystyröitten hirmuvallasta.  

Taidehankinnoissa, tehdäkseni pyhiä kortteja, menin liiallisuuksiin, hankkimalla ylimääräisen setin 

tusseja. Minä pystyin tuntemaan sen, kun tein sen, mutta sivuutin tunteen. Se oli väärin. Nyt minä 

olen päättänyt jättää sellaiset typerät impulssit taakseni, Hänen armonsa voimalla, kuin myös jaan 

tussit muiden kanssa, joilla ei ole niitä täällä yhteisössä.   

Nämä ovat vain pieniä asioita, rakas perhe, mutta ne ovat oireita rakkaudesta Jeesukseen – 

rakkaudesta, joka on kylmennyt ja on välinpitämätöntä. Hän tietää, että minä kammoan tätä 

itsessäni ja olen antanut Hänelle luvan muuttaa minut. En halua elää tällä tavalla enää. Se on kuin 

laiva, jossa on merirokkoja, jotka hidastavat vauhtia ja aluksen ketteryyttä. Kapteenin täytyy 

ryhtyä toimiin saattaakseen se kuivalle telakalle ja poistaakseen ne.  

Tämä on nyt aika, jolloin Jeesus valmistelee meidät toimimaan korkeammalla tasolla. Tehkäämme 

yhteistyötä Hänen kanssaan, ei väliä, kuinka pelottava menettely on. Keskittykäämme enemmän 

Hänen rakkauteensa ja haluunsa tehdä meidät niiksi, keitä me olemme. Huutakaamme Häntä 

apuun, ollaksemme sieluja täynnä rakkautta Jeesukseemme ja halukkaina kieltämään itsemme, 

saadaksemme enemmän Häntä. Rukoilkaa meidän puolestamme, rakkaat. Kuten me, tulemme 

rukoilemaan teidän puolestanne. Herra Jeesus, onko tämä se mitä Sinä halusit?  

( Jeesus ) ”Se on, mutta Minä haluan sinun jatkavan synnin tilaisuuksien jakamista – tilaisuuksien, 

jotka tavallisesti sivuutetaan. Kirkon synnit. Valittujen sielujen synnit. On paljon, mitä haluan 

poistaa teistä tällä viikolla, Kallisarvoiset Sydänasukkaat. Tähän Minä tähtään. Minä tulen myös 

vierailemaan teidän luonanne lohdutuksien kera, niin että te voitte maistaa korkeammalle Minun 

käsivarsilleni tulemisen makeuden.” 


