
454. Jeesus sanoo… Minun ihmiseni, teidän täytyy päästää irti vanhoista tavoista! 

Pohtikaa näitä Asioita 

MINUN IHMISENI, TEIDÄN TÄYTYY PÄÄSTÄÄ IRTI VANHOISTA TAVOISTA, POHTIKAA NÄITÄ ASIOITA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Tammikuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minä haluan puhua kanssasi. Kuinka Minä voin käyttää sinua, jos sinulla ei ole 

vikoja? Kuinka voin ylittää sillan yhteiselle maaperälle Minun ehdottomalla rakkaudellani, jos 

yhteinen maaperä on vailla vikoja? Kyllä, on totta, kun tuomitset, on parempi tuomita itseään – 

koska se on tulossa. Vaikka sinun työsi olisi auttaa paljastamaan syntejä, silti sinutkin täytyy 

paljastaa. Kuten sanotaan, kun osoitat sormella, kolme on kääntynyt osoittamaan itseäsi ja yksi 

veljeesi. Siksi munkit pitivät parempana pysyä äänettöminä; he näkivät itsensä niin selvästi.”  

”Sinä et voi pysyä äänettömänä, sinä olet vartija ja paimen. Sinun täytyy huutaa ääneen ja 

paljastaa ne asiat, jotka estävät ihmiskuntaa vaeltamasta Taivaassa Maapallolla. Siksi sinun täytyy 

olla erityisen valpas ja tiukka niiden vikojen suhteen, joita Minä osoitan sinulle.” 

”Minä tiedän, että sinä vapiset sisäisesti, Clare. Minä tiedän, kuinka sinä tunnet. Joskus näiden 

nöyryyden oppituntien täytyy mennä syvälle ja vielä syvemmälle. Kukaan ei tiedä syntiensä 

laajuutta, ennen kuin Taivaassa, sinä kohtalokkaana hetkenä, kun kaikki paljastetaan. Kuitenkin 

tunnustettuja syntejä ei tulla enää löytämään siellä. Tunnustamattomat ja katumattomat synnit 

tulevat esiin tuomitsemaan teidät. Eikö ole parempi tulla tuomituksi nyt, Rakkain… kuin silloin?”  

”Kuinka Minä vihaan nähdä sinun kärsivän tällä tavalla, kuitenkin se on välttämätöntä 

puhdistuksen vuoksi. Kultasepän tuli, joka sulattaa kullan, mikä tullaan muotoilemaan astioiksi 

Kuninkaan pöytään.” 

”No niin, sinun todella täytyy käsitellä näitä asioita ja jakaa ne julkisesti, niin että Minä voin 

parantaa jopa kaikkein kurjimmat tapaukset, joita sinä läheisesti muistutat. Sinä tiedät hyvin, että 

se, mitä Minä sanon, on totta, koska jos nämä sinulle annetut armot olisi annettu pahimmalle 

syntiselle, he olisivat tähän mennessä jo pyhimyksiä. Kuitenkin sinä olet yhä kamppailemassa. 

Miksi on näin? Onko niin, että et ole täysin hylännyt itseäsi? Onko niin, että lihasi itsepäisesti 

takertuu vanhoihin tapoihin? Ei haittaa, sinulla on paljon seuraa ja siksi Minä käytän sinua. 

Kuitenkin mitä enemmän sinä rakastat muita, sitä enemmän armoa puhdistaa sinua ja suojelee 

sinua. Älä päästä suojaustasi rakkaudesta pois koskaan.” 

”Kun näin tapahtuu, valtava ovi heilahtaa auki ja sisään tulevat paholaiset, jotka kiduttavat sinua 

asioilla, joita vihaat itsessäsi ja joita vastaan taistelet. Koska olet rakastanut, antanut anteeksi ja 

huutanut apuun, Minä ryntään halaamaan sinua yltä päältä mudassa ja ne puhdistuvat, kun Minä 

pitelen sinua käsivarsillani.”  

”Clare, älä anna tämän surullisuuden syntiesi vuoksi ottaa sinua valtaansa. Sinun palvelutoimesi on 

niin tärkeä Minulle, koska toisten tarvitsee nähdä, kuinka hauras ja korruptoitunut sinä voit olla. 

Kuinka taipuvainen ajatusten harhautumiselle ja itsesi hemmotteluun olet. Kaikki nämä viat ovat 

yleisiä ihmiskunnalle, kuitenkin Minun kristityt ihmiseni pitävät yllä kiillotettua ulkokuorta, kätkien 

sen kaiken hyväksyttävän julkisivun taakse.”  

”Sitä Minä en halua, Minun ihmiseni. Enkö Minä sanonut… ”Tunnustakaa syntinne toinen 

toisillenne?” Kuitenkin sinä pidät niin paljon kätkettynä, sinä peität niin paljon hurskauden 

ulkokuoren alle. Miksi sinä et vain ole aito veljiesi ja sisartesi kanssa? Miksi et salli heidän nähdä 

hyväksymätöntä sisintä?”  



”Etkö tiedä, että he kamppailevat pitääkseen heidän ulkokuorensa pystyssä sinun kanssasi? He 

kärsivät tästä sairaudesta, aivan kuten sinäkin. Mutta kun tunnustat, Minä parannan sinut. Kun 

jaat toisten kanssa heikkoutesi, Minä juoksen palauttamaan sinut virkaasi.”  

”Se on Minun koko tarkoitukseni… pelastaa syntiset itseltään ja tehdä heidät valmiiksi Taivasta 

varten. Me emme ehkä ole täydellistäneet teitä Maapallolla, mutta jos Minä voin tuoda teidät 

väärintekemisen synnintunnon pisteeseen asti, me olemme hyvällä alulla. Loput tulevat 

odottamaan teitä Taivaassa.” 

”Minä en sano näitä asioita lannistaakseni teitä, Minun Ihmiseni, pikemminkin rohkaistakseni 

teitä. Eikö olekin työlästä ja pitkäveteistä jatkuvasti pitää yllä narisevan puhdasta julkisivua? Eikö 

paholainen lannista teitä syyttämällä teitä, että olette tekopyhä, koska te olette aivan yhtä syyllisiä 

kuin muutkin? Minä yritän vapauttaa teidät omahyväisyyden kierteestä, johon te olette sidotut, 

niin että muut rakastavat ja hyväksyvät teidät.”  

”Ulospäin ihmiset tulevat hyväksymään ja kunnioittamaan teidät, mutta sisäisesti he ovat 

kateellisia, koska he eivät ole niin pyhiä, kuin mitä te vaikutatte olevan. Eikö se häiritse teitä, 

Minun kallisarvoiseni? Sen pitäisi, sen pitäisi häiritä teitä hyvin paljon. Laskeutukaa 

norsunluutorneistanne ja antakaa ihmisten katsoa likaa kynsienne alla. Ei niin, että he ajattelisivat 

teistä yhtään sen vähemmän, vaan että se vapauttaisi heidät, että he eivät ole yhtään sen 

huonompia kuin tekään. Katsokaa, kun elätte läpinäkyvästi, te istutatte ihmisten elämään 

TOIVOA.” 

”Veljien ja sisarten syyttäjä ei koskaan nuku. 24/7, vuorokauden ympäri ja joka päivä, hän on töissä 

lähettämässä demoneitaan nöyryyttämään, alentamaan ja tuhoamaan ihmisten toivoa. Minä 

haluan teidän tuovan valoa maailmaan. Ei paljastamalla kaikkea likaanne, vaan tunnustamalla, 

kuka te todella olette ihmisen edessä. Että te ette ole yhtään sen parempia, että Minulle maksoi 

saman hinnan lunastaa teidät kuin lunastaa alhaisin kerjäläinen kadulla. Kun asetutte tähän 

asemaan ja näette itsenne, silloin te tulette näkemään Minut selvästi. Näkynne tulee 

kristallinkirkkaaksi ja elämänne alkaa muuttumaan, koska te ponnistelette enemmän Minun 

rakastamiseeni, kuin itsenne rakastamiseen ja oikeamielisen kuvan esittämiseen.”  

”Minä en nuhtele teitä. Minä pyydän teitä harkitsemaan, kuka te olette ihmisen ja Jumalan edessä. 

Näin köyhät ja rikkonaiset tulevat tunnistamaan Minut. Teidän pienuutenne, kuin pikku lapsen käsi 

tavoittaa ja sanoo… ”Katso, Mestari kutsuu teitä. Älkää olko peloissanne, Hän tuli pelastamaan 

meidät. Me olemme Hänen pikkuisiaan ja Hän on aina niin hellä, rakastava ja anteeksi antava. 

Älkää olko murheellisia syntienne vuoksi. Ottakaa kädestäni kiinni, menkäämme rakkauden 

lähteille, parannukseen ja ikuiseen elämään. Tulkaa, älkää pelätkö, Hän odottaa teitä”.”  

( Clare ) Kuinka me teemme tämän? Käytännöllisesti sanoen.  

( Jeesus ) ”Clare, kun sinä seisot Minun edessäni tunnustaen kuka sinä olet, sitten sinä tulet 

seisomaan ihmisten edessä ja paljastamaan heille kuka Minä olen. Se on niin yksinkertaista, että 

pieni lapsi voi tehdä tämän. Aikuiset ovat käyttäneet koko elämänsä todistaen arvoaan muille, 

jotka hidastuttavat Minua.”  

”Tätä ei saavuteta pelkästään sanoilla. Sinä et vain voi sanoa, ”Jumala teki sen kaiken.” Tai, ”Hän 

sen teki, en minä.” Tämä on sisäistä olemusta, jota ovat rakentaneet valikoidut kohtaamiset itsesi 

kanssa, joita Minä tarjoan kaikkein kriittisimpinä aikoina. Nämä kohtaamiset, vaikkakin hyvin 

nöyryyttäviä, muovaavat sielua tavalla, joka saaMinun hyvyyteni säteilemään heistä. He ovat 

menneet itseensä ja Minä loistan heistä ulospäin.” 



 ”He ovat luopuneet todistelemasta itselleen, puolustelemaan itseään ja päästäneet irti kaikista 

julkisivuista. Nyt he seisovat Minun ja ihmisten edessä puhtaissa kaavuissa, pestyinä Minun 

verelläni. Sanat eivät ole tarpeellisia tai vakuuttavia, kun he laskevat kaiken Minun ansiokseni, 

paitsi jos sitä seuraa hyvin todellinen ja raaka vakaumus.”  

”Miehet ja naiset ovat herkempiä kuin käsität. Heillä on tunne sielusta ja Minun Henkeni todistaa, 

”Tämä on tavannut Mestarin. Tämä on ollut savenvalajan dreijassa. Tämä on jauhettu tomuksi ja 

on noussut jälleen uuden elämän vesissä. Tämä tuntee Hänet”.”  

”Siispä, miksi Minä olen ottanut esille tämän aiheen? Koske teidän, Minun ihmiseni, täytyy päästää 

irti vanhoista tavoista, vanhoista naamioista ja suojista, joita olette käyttäneet ihmisiin kaikki nämä 

vuodet. Te seisotte nyt Minun edessäni. Te olette Minun Rakkauden suurlähettiläitäni 

ihmiskunnalle, ja teidän täytyy heijastaa aitoudellanne ja nöyryydellänne, että te olette olleet 

Minun läsnäolossani. Että te tunnette tien Minun kammioihini ja mikä odottaa kaikkia, jotka 

tulevat sinne, on ehdoton rakkaus, parantuminen ja puhdistuminen.”  

”Älkää pelätkö Minun ihmiseni, älkää pelätkö johdattaa muita Minun luokseni, olemalla se, joka te 

todella olette minun edessäni. Tehkää tämä ja he tulevat juosten. He tulevat näkemään jotakin 

erilaista teissä, jotakin todellista, jotakin, joka ei ole tästä maailmasta, te olette louhineet kultaa ja 

olleet kultasepän tulessa. Ja te tunnette Hänet. Kun te olette uskollisia tekemään tämän, he 

tulevat ryntäämään tunteakseen Minut.” 


