
256. Jeesus sanoo… Älkää olko omahyväisiä!  

Pikemminkin katukaa Syyllisten puolesta & Älkää tuomitko  

ÄLKÄÄ OLKO OMAHYVÄISIÄ!... PIKEMMINKIN KATUKAA SYYLLISTEN PUOLESTA & ÄLKÄÄ 

TUOMITKO  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 19. Helmikuuta, 2016.  

( Clare ) Herra kutsuu meitä suurempaan myötätuntoon ja nöyryyteen tänään.  

Sanoin… ”Tiedän, että on myöhä, Herra, mutta kaipaan olla Sinun kanssasi! Pyydän, voitko Sinä 

auttaa minua takaisin siihen suloiseen paikkaan, missä minä todella olen kykenevä ylistämään 

Sinua? Ja lepäämään Sinun läsnäolossasi? Minä todella kaipaan Sinua…”  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, kuinka sinä tunnet, Clare. Mutta sinä teet tarpeellista työtä ja haluaisin 

sinun mieluummin tekevän sitä, kuin nauttivan Minun seurastani tällä hetkellä. Kun olet 

lopettanut sen, jos koskaan saat sen valmiiksi, ennen kuin tulen sinua varten – sitten voit levätä ja 

rukoilla.”  

( Clare ) Oletko Sinä tosissasi, Herra?  

( Jeesus ) ”Minä mieluummin haluaisin, että sinä antaisit kaiken, mitä sinulla on annettavana, etkä 

jättäisi mitään pois. Kuka tietää, mikä tulee koskettamaan sieluja, jotka kuuntelevat tätä CD:tä? 

Minä takaan sinulle, kaikki ne laulut ovat Minulta ja Minun sanani eivät palaa Minun luokseni 

tyhjinä. Ne tulevat saavuttamaan päämääränsä.” 

”Enkö Minä sanonut sinulle, että sinä tulisit antamaan kaiken, mitä Minä annoin sinulle ja että 

sinun tarkoituksesi tulisi viimeistellyksi tällä Maapallolla? Että ei olisi yhtään laulamatonta laulua, 

että sinä viimeistelisit työn, jonka Minä olen antanut sinulle tehtäväksi? Enkö Minä kertonut 

sinulle tämän kuukausia sitten? Mutta Minä pidän tarkkaan sinua silmällä ja vedän sinut Minun 

Sydämeeni usein.”  

”Clare, tämä tulee olemaan ohi tarpeeksi pian. Työskentele, kun sinulla on vielä Valoa. Pyydän, älä 

yritä arvuutella Minua siitä, että onko riittävää aikaa tehdä tätä tai tuota, meneekö pankkilaitos 

nurin vai ei. Tullaanko albumit jakamaan vai ei. Se ei ole sinun kutsumuksesi eikä huolesi. Sinun 

ainoa huolesi on tottelevaisuus ja sinä olet suoraan Minun tahtoni keskiössä.”  

”Kyllä, Rakkaani, jatka – ilman epäilyksiä, pyydän? Minä olen antanut sinulle tämän aikakehyksen 

hyvin hyvästä syystä, mutta sinun uteliaisuutesi ei pitäisi etsiä vastauksia sen ulkopuolelta, mitä 

Minä olen sinulle antanut. Se on vika uskossa ja luottamuksessa Minuun. Kaikki, mitä sinun 

tarvitsee tietää, on että asiat tulee olla kasassa tässä kuussa. Loput ovat Minun käsissäni, Minun 

tahtoni määrättävinä. Tämän pitäisi antaa sinulle jonkin verran rauhaa, Minun Rakkaani.”  

”Rakkaat Morsiamet, tämä pätee myös teihin. Harkitkaa… jos Minä olisin sallinut 

Taivaaseennoston viime vuoden kesäkuussa (2015), kuinka moni teistä olisi jätetty jälkeen? Kuinka 

hyvin te olisitte valmistelleet jäljelle jäävien materiaalin? Näettekö näiden menneiden lykkäysten 

viisauden? Sen vuoksi, paljon, paljon enemmän on tehty ja tuhansia muslimeita lisää on tullut 

Minun luokseni ja on pelastettu. Kuinka kaunista on Jumalan talous.Minä laitoin australialaisten 

sydämiin, että he esirukoilisivat, tuodakseen lykkäyksen Maapallon tuomioon ja toimeenpanoon. 

Ja koska he tottelivat, katsokaa hedelmää!”  



”Ne, jotka ovat jääneet pois tämän lykkäyksen vuoksi, heitä Minä en voi laskea. Se oli heidän oma 

vapaa tahtonsa, joka teki päätöksen olla uskomatta enää, lopettaa toivomasta, lopettaa 

valmistelemasta.” 

”Ja nyt näinä aikoina Minä olen kasvattanut monia Minun käsinvalittuja palvelijoita, jotka ovat 

tehneet jopa enemmän valmistellakseen Minun Morsiantani. Minun tieni ovat tutkimattomat, 

siispä pyydän – älkää yrittäkö arvuutella Minua. Vain viimeistelkää kaikki valmistelunne tässä 

kuussa ja jättäkää loput Minulle. Minä ymmärrän tuomion sävyn, jota monet julistavat.” 

”Mutta saanko Minä muistuttaa heille, että jos Minä olisin toiminut aikaisemmin, ennen heidän 

kääntymyksiään, he myös olisivat olleet niiden kanssa, jotka jätettiin kärsimään tämän synnillisen 

maailman seurauksia.” 

”Mitä Minä olen sanomassa tässä? Älkää pitäkö kiinni katkeruudesta, kaunasta tai 

tuomitsemisesta niitä kohtaan, jotka ovat rikkoneet Minun lakejani ja jatkavat niiden rikkomista. 

Tämä ei ole Minun sydämeni mukaista. Kyllä, tuomio on. Kyllä, tuomio tullaan antamaan ja 

rangaistus tullaan jakamaan. Mutta vain omahyväiset nousevat Isän mittoihin ja julistavat inhoaan 

näitä sieluja kohtaan.” 

”Näettekö te Minut selvästi? Mitä Minä olen tekemässä? Olenko Minä arvostelemassa ankarasti 

syntisiä – vai olenko Minä itkemässä heidän puolestaan? Ymmärrättekö te? Tunnetteko te sen? 

Tuomio on Minun, sanoo Herra. Mutta enemmän kuin se, Minun Rakkauden sydämeni on 

murtumassa. Ja sormella osoittelu ja tuomion julistaminen ei ole Minun tapani. Ellette te tietenkin 

puhu manipuloivista, uskonnollisista oman aikanne Fariseuksista. Silti se ei ole teidän 

kutsumuksenne tehdä.”  

”Siunattuja ovat nöyrät. Nöyrät muistuttavat kaikkein eniten Minua. Eivät tulta-ja-tulikiveä olevat 

Vanhan Testamentin profeetat. Te ette saa laittaa yllenne sellaista viittaa. Pikemminkin kutsukaa 

katumukseen, että Minä kääntyisin ja kieltäisin sen mitä on valmisteltu ja olkaa myötätuntoisia 

synnillisiä kohtaan, niin että he tulisivat juosten Ristin juurelle.” 

”Eikä niin, että he kääntyisivät ja osoittaisivat sormella teitä, jotka olette arvostelemassa heitä 

ankarasti ja sanovat… ”Minähän sanoin teille niin! Nuo kristityt ovat vain joukko tekopyhiä 

uskovia!”  

”Katsokaahan, Minun rakkauteni johdattaa katumukseen ja tuomitseminen vain johtaa tuomitsijan 

omahyväisyyteen. Ja omahyväisyys tulee Ylpeydestä ja sen julistamisesta, että te olette muiden 

yläpuolella ja että teillä on oikeus julistaa heidän syyllisyyttään. Tämän kaltainen käytös avaa oven 

lankeamiselle.”  

”Siispä, Minun Morsiameni. Minä pyydän teitä… älkää ryhtykö tuomitsemaan veljiänne. Pitäkää 

päänne matalalla. Itkekää heidän syntiensä vuoksi aivan kuten itkette omienne puolesta. Tehän 

OLETTE itkemässä omienne puolesta, olettehan? Tämä on suuri tasoittaja. Katsokaahan, teille on 

annettu paljon, paljon enemmän armoa kuin monelle näistä. Paljon enemmän mahdollisuuksia. 

Paljon enemmän palvelutointa.”  

”Siispä, kun te tuhlaatte, esimerkiksi – se on aivan yhtä vakavaa kuin he, jotka varastavat. Vaikka 

raha on teidän valvonnassanne, se tulisi katsoa Minulle kuuluvaksi, koska te olette Minun 

edustajiani. Siksi mies, joka juoksee marketista sikspäkin kanssa addiktionsa vuoksi ja sen vuoksi, 

miten hänen ei läsnä olevat vanhempansa muovasivat hänet – hän on vähemmän syyllinen kuin te, 

jotka käytätte rahan luksukseen, kun te olisitte voineet tukea sillä orpoa.” 



”Ymmärrättekö te?? Ei ole YHTÄÄN oikeudenmukaista, ei edes yhtä. Ja heiltä, joille on paljon 

annettu, paljon tullaan vaatimaan.” 

”Nyt teidän ei tule mennä liiallisuuksiin tämän opetuksen kanssa ja aloittaa rintaanne lyöminen ja 

valitus, että se on liian raakaa tai te olette tuhoon tuomittuja! Pyydän, älkää tehkö sitä! Lopettakaa 

vain tuomitsemasta toisia, jotka julistavat tulevaa nuhtelua, aivan kuin he olisivat viattomia ja koko 

muu maailma olisi syyllinen. Älkää TEHKÖ sitä!” 

 ”Nöyrryttäkää itsenne ja nähkää, että teidän pienet vikanne ovat paljon vakavampia kuin heidän 

isot puutteensa, koska he eivät tunteneet Minun Armoani. Pidättäytykää tästä.”  

”Siispä, mitä teidän pitäisi tehdä? Pudotkaa polvillenne. Anokaa Armoa ja katukaa heidän 

puolestaan. Tähän Minä tulen olemaan hyvin mielistynyt. Tämä on Minun sydämeni mukaista 

teille. Tämä on Minun tahtoni teille. Tämän Minä tulen siunaamaan hedelmällä, kääntymyksien 

hedelmällä, meille jäljellä olevana vähänä aikana.”  

”Minä siunaan nyt teidät kaikki sydämen hellyydellä ja perustavaa laatua olevalla nöyryydellä. 

Menkää ja tehkää samoin veljellenne.” 


