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Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Heinäkuuta, 2017. 

( Clare ) Rakas Herra, täytä meidät hellällä vakaumuksella ja ehdottomalla rakkaudella, että me 

voisimme tehdä oikeita asioita lastemme kanssa… Amen. 

No niin, Sydänasukkaat, me olemme käsitelleet tilanteita, jotka ovat kivuliaan lähellä kotia ja 

tietenkin kaipaan parasta lopputulosta, mitä minun lapsiini tulee, että he löytäisivät hyvät 

puolisot. Sitten toisaalta, Jumalan ja Helvetin pelko ei ole tarpeeksi voimakas pitääkseen heidät 

puhtaina, kunnes he ovat naimisissa. Se on kivuliasta, mutta minulla ei ole muuta mitä voin tehdä, 

kuin esittää asiani ja antaa asian olla. Mutta en ole antanut asian olla. Olen kamppaillut ja tullut 

sotkeutuneeksi mahdollisuuteen, että minun aikuinen lapseni loukkaantuu jälleen. 

Olen nähnyt heidän pahoittavan mielensä vastikään ja nyt toinen tilanne on kangastamassa ja 

tunnen oloni hyvin levottomaksi. Se on häirinnyt minua niin, että viime yönä en voinut soittaa 

pianoa, menin nukkumaan aikaisin. Tänä iltana tunne taas hiipi ylleni. Voi, kuinka minä vihaan 

nähdä ihmisten pahoittavan mielensä ja tietenkin erityisesti meille rakkaimpien. Siispä olen ollut 

karski ja tuomitseva hänen kanssaan, joka ei ole perheenjäsen.  

Kuinka minä tasapainotan sen, Herra?? Sinä annat minulle viestejä Pyhistä Kirjoituksista, koskien 

väärän hengen oikaisemista ja minä teen niin rakkaudessa. Ja sitten mieleni jatkaa kulkuaan ja 

löytää toisia asenteita, jotka mahdollisesti johtavat vakaviin vikoihin, jotka voisivat aiheuttaa 

minun rakkaitteni pahoittavan mielensä pitkällä tähtäimellä. Siispä minä tuomitsen ja tuomitsen ja 

tuomitsen. Ja joka kerta, kun minä tuomitsen, Sinä sallit minulle vahingon tai kadottavan jotakin. 

Siispä minä olen sisäistänyt viestin, että olen mennyt liiallisuuksiin. Ja minä olen todella pahoillani, 

Herra, pyydän, anna minulle anteeksi.  

Jeesus aloitti… ”On hyvä kuulla sinun sanovan se. Kuinka sinä voit rohkaista jotakuta, jota sinä aina 

tuomitset? Etkö tiedä, että muut tuntevat nämä pistot, kun teet niin? Sinulla todella on paha tapa, 

kun näet, että jotakin on pois paikaltaan. Sinun täytyy rukoilla, eikä tuomita. Rukoile, älä tuomitse. 

Useimmin se johtuu siitä, kun tunnet torjuntaa ja jopa vaikka se olisi totta, sinun on parempi olla 

toiveikas ja rukoilla parasta lopputulosta.”  

( Clare ) Miten minä käsittelen tämän sisälläni olevan vajoamisen tunteen?  

( Jeesus ) ”Rukouksella.”  

( Clare ) Jeesus, pyydän, ota tämä pettymyksen ja pelon kulkutauti pois.  

( Jeesus ) ”Minä olen iloinen, että sinä tunnistit pelon.”  

( Clare ) Olen pahoillani.  

( Jeesus ) ”Oletko unohtanut, että Minä olen kontrolloimassa tässä?”  

( Clare ) Olenko?  

( Jeesus ) ”Kyllä. Vapauta tämä Minulle ja et ole tunteen vuoristoradassa. Minä rakastan heitä 

molempia enemmän kuin sinä koskaan voisit, Clare. Molemmilla on oppiläksyjä, molemmilla on 

mahdollisuuksia, molemmat tarvitsevat suurta viisautta. Kun peräännyt siihen, kunnes sinua 

todella tarvitaan, on hyvä asia. Se tulee lisäämään rauhaa talossa ja työympäristössä. Näetkö, 

kuinka kietoutunut tähän draamaan sinä olet? Minä haluan sinun pysyvän puolueettomana 



havainnoijana, sellaisena, joka rukoilee, että taakat poistuvat ja sitten jatkaa eteenpäin. Kun 

tunnet tämän surullisuuden ja taakan, tule Minun luokseni ja salli Minun nostaa se pois hartioiltasi 

Ristille.”  

”Niin monia kertoja, Minun lapseni, teidän huolenne tulevat liian vaikeiksi kantaa ja te ette voi 

toimia. Isku vyön alle, niin sanoakseni. Minä tiedän, että te rakastatte perheenjäseniänne, mutta 

ette koskaan tule rakastamaan heitä enemmän kuin Minä. Minä haluan teidän ymmärtävän, että 

te katsotte kahta näkökulmaa, kun perheenjäsenenne ovat sekasorrossa. Ensiksikin, katsotte 

lastanne tai aviomiestänne tai vaimoanne – ja sitten te katsotte sielua. On aikoja, jolloin Minun 

täytyy työskennellä heidän kanssaan sieluna ja kyllä, se voi olla hyvin kivuliasta. Siinä tapauksessa, 

Minä pyydän teitä vapauttamaan heidät Minulle.”  

”Te ette voi käsitellä tuntemaanne kipua ja te menette liiaksi sisään tilanteeseen. Sitten se 

vaikuttaa työhön, jota teidän täytyy tehdä. Astukaa taaksepäin ja ymmärtäkää: Minä olen 

kontrolloimassa tilannetta. Koska te olette Minun, koska te Rakastatte Minua, koska te palvelette 

Minua, Minä olen mitä huolehtivaisin lapsistanne.”  

”Katsokaahan, kun te katsotte Minun lasteni perään, Minä katson teidän lastenne perään. Ja te 

ette koskaan tule olemaan kykeneviä katsomaan heidän peräänsä niin hyvin kuin Minä kykenen.”  

”Jos te katsoisitte vierasta henkilöä samassa tilanteessa, olisi helpompi katsoa sitä sielua 

objektiivisesti ja tunnustaa että tietyt päätökset tuovat tietyt seuraukset ja te toisitte taakan 

Minulle ja laskisitte sen Ristin juurelle. Mutta vanhempana ja puolisona te haluatte suojella heitä. 

Miltä? Oppiläksyiltä, joita heidän täytyy oppia?”  

”Katsokaa koko kuvaa, ei vain olosuhteita. Katsokaa kohtaloita, katsokaa Taivasta tai Helvettiä, 

katsokaa heidän tarvettaan katumukseen. Sitten sallikaa Minun toimia heidän elämissään, 

häiriintymättä suuresti, tietäen, että mitä tahansa Minä sallin, tulee muovaamaan heidän 

luonnettaan ja johtamaan kaikkein parhaisiin lopputuloksiin. Te ette voi suojata heitä seurauksilta 

tai he eivät koskaan tule kasvamaan aikuisiksi. Ja jos se on ollut teidän toimintatapanne 

menneessä, ei ihme, että Minun täytyy työskennellä heidän kanssaan, kun he ovat aikuisia. Näetkö 

sinä?”  

( Clare ) Valitettavasti, Herra. Kyllä minä näen.  

( Jeesus ) ”Minä en nuhtele sinua, Minun Kallisarvoiseni. Minä autan sinua näkemään asiat Minun 

näkökulmastani, niin että et romahda, kun kivuliaita asioita täytyy tapahtua. Vain rukoile, että HE 

tulevat saamaan tämän viestin, että miksi asiat menevät mönkään. Rukoile, että he kääntyvät ja 

katuvat, oivaltaen olevansa oikeudenmukaisen ja mahtavan Jumalan käsissä, hän on täynnä 

armoa, mutta haluaa heidän elävän Minun sääntöjeni mukaan, ei sen, mitä maailma kutsuu 

oikeaksi.”  

”Clare, Minä tarvitsen, että joku nousee puolustamaan sitä, mikä on oikeaa ja moraalista tai kuinka 

he koskaan tulevat oppimaan. Sinä olet tehnyt hyvin selittäessäsi seuraukset. Nyt astu taaksepäin 

ja katso, mitä Minä teen tilanteessa. Salli luonteiden kypsyä ja motiivien paljastua. Salli heidän 

kasvaa aikuisiksi. Ole rakastava äiti ja salli heidän työstää intohimonsa ja elämän päätöksensä, 

sinun rukoustesi ollessa heidän takanaan. Ollen aina rakastava, hyväntahtoinen, ymmärtävä, 

tukemassa, mutta moraalinen ja sen puolesta, mikä on oikeaa Minun silmissäni. Se on kaikkein 

parhain todistus, mitä voit antaa.”  

”Minun ihmiseni, se, että sivuutatte lastenne synnit, joihin he ovat valinneet osallistua, ei ole oikea 

tapa. Moraalinne ja uskonne kanssa kompromissin tekeminen, ei ole tapa johdattaa heitä. Olkaa 



voimakkaita rakkaudessanne Minuun ja pelottomia totuuden esittämisessä, ILMAN tuomitsemista, 

mikä vain tulee ajamaan heidät kauemmas omiin tahtoihinsa. Jotkut ihmiset ajattelevat, että jos 

he elävät maailmallisempaa elämää, pitääkseen lapsensa tyytyväisinä, lopulta he tulevat takaisin.”  

”Ei, se ei ole oikea tapa. Eläkää täynnä omistautumista ja rajoja olevaa elämää, sallikaa heidän 

mollata teitä, jos tarpeen, mutta eläkää elämäänne ilman kompromisseja ja täydellä 

vakaumuksella. Sitten, kun on aika tehdä päätös tai heidän on aika seisoa Minun edessäni, te ette 

tule olemaan syyllisiä Minua vastaan toimimisesta, olemalla vapaamielinen vanhempi. Parempi 

menettää heidän kunnioituksensa, kuin heidän sielunsa. Lopulta ei tule olemaan tekosyitä, koska 

te elitte Minun elämääni heidän edessään.”  

”Toisaalta, kun te teette kompromisseja, te lähetätte kaksoisviestin ja se sallii heidän tarrautua 

kompromissiin ja oikeuttaa sen, mitä he ovat tekemässä. Näettekö rakkaat? Älkää koskaan tehkö 

kompromissia pitääksenne tai saavuttaaksenne lastenne kiintymys. Aina tehkää oikea asia ja he 

tulevat muistamaan sen kriittisinä hetkinä, kun heidän täytyy tehdä valinta.”  

”Minä olen teidän lastenne kanssa. Rakastakaa heitä, olipa tilanne mikä hyvänsä, mutta älkää 

painako totuutta villaisella.” 


