
492. Jeesus puhuu Valheista, Panettelusta & Anteliaisuudesta 

VALHEET, PANETTELU &ANTELIAISUUS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 16. Huhtikuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ”Minä tiedän, että sinulla on ollut rankka päivä ja hyvin rankka päivä ympäri 

maailman. Kiitos sinulle, kun olet uhrannut kärsimyksesi, rakas.”  

( Clare ) Herra, ne eivät tunnu minusta miltään.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän, mutta olit armelias sen suhteen ja Minä arvostan tätä HYVIN paljon.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra, kun annat minulle armon olla armelias.  

( Jeesus ) ”Eipä kestä, Minun rakkaani. Sinulla ei muuten ole mitään pelättävää sodan tai sodan 

huhujen taholta. Ei yhtään mitään. Itse asiassa, Minä haluan sinun todella heittäytyvän työhösi ja 

pysyvän rukoilemassa, kuten olet tehnytkin kaikkien Sydänasukkaiden ja muutostilassa olevan 

maailman puolesta.”  

”Ihmiset eivät pysy tällä kanavalla, elleivät he kaipaa jalostaa syvää suhdetta Minun kanssani ja 

kuulla Minun ääntäni tai hellää kuiskaustani. Siksi jotkut tulevat ja jotkut menevät. Silti on heitä, 

jotka etsivät jännitystä ja viimeisimpiä Taivaaseennosto uutisia. On heitä, jotka etsivät syvempää 

suhdetta Minun kanssani ja kypsempiä Minussa, jotka kuulevat Minun ääneni selvästi ja kaipaavat 

kuulla sitä jopa enemmän. Tämän kanavan kautta Minä vahvistan monia oppitunteja, mitä he ovat 

oppineet, mutta mistä heillä yhä on epäilyksiä ja esittelen heille joitakin arvoituksia, jotka liittyvät 

heidän lunastukseensa ja heidän työhönsä Minun kanssani pelastaa sieluja.”  

”Valehtelu teitä kohtaan on ollut viime aikoina hyvin äärimmäistä ja Minulle on hyvin vaikeata 

nähdä, kun viattomia ja kokemattomia käännytetään pois valheellisilla todistuksilla sinusta ja 

Ezekielistä. Se on Minusta surullista nähdä, koska Minä olen panostanut niin paljon tähän 

Kanavaan teidän molempien kanssa ja teidän vilpittömyyttänne ei tulisi koskaan kyseenalaistaa. 

Mutta on heitä, joilla on voimakkaat mielipiteet siitä, kuinka sinun tulisi esittää asiat ja toisia, jotka 

ovat vain ammattimaisia häpäisijöitä ja vihollisen vaikutuksen alaisia. Kuitenkin kun pikkuinen 

kulkee pois, koska he kuulivat jonkun herjaavan valheen sinusta, silti Minä murehdin. Olisi ollut 

niin paljon, mitä Minä olisin halunnut heidän saavan ja nyt he ovat menneet.”  

”Mutta Minä tulen aina huolehtimaan sinusta ja Ezekielistä, Clare, kuin myös heistä, jotka 

palvelevat tällä Kanavalla. Siispä, älä huolehdi, kun rumia asioita sanotaan. Suuri on sinun palkkiosi 

Taivaassa, sillä he kohtelivat profeettoja täsmälleen samalla tavalla.” 

( Clare ) Tässä Hän siteeraa Pyhiä Kirjoituksia, Luukkaan Evankeliumia, lukua 6: ”Autuaita olette te, 

kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois 

teidän nimenne ikään kuin jonkin pahan – Ihmisen Pojan tähden. Iloitkaa sinä päivänä, riemuun 

ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa, sillä näin tekivät heidän isänsä 

profeetoille.” Luukkaan Evankeliumi 6:22-23.   

Tässä minä haluan jakaa, että hyvin rakkaan ystävän vaimolla oli kolme kuoleman rajakokemusta 

kahden viimeisen viikon aikana ja hänet otettiin Taivaaseen. Hän näki kadun, jonka nimi oli 

Sydänasukkaiden kuja ja siellä oli useita kartanoita. Kun hän toipui ja hänet laitettiin takaisin 

ruumiiseen, hän jakoi sen meidän kanssamme. Kaikki, mitä voin sanoa on, ”Ihmeellinen Herra! 

Sinä olet niin ihmeellinen! Ja minä tiedän, että meidän kärsimyksillämme on niin paljon tekemistä 

sen kanssa.”  



Jeesus jatkoi… ”Te olette kaikki tehneet työtä yhdessä; te tulette olemaan kaikki lähellä toisianne. 

Minulla on ihmeitä ja lahjoja varattuna teille, Minun ihmiseni, että villeimmissä unelmissanne te 

ette koskaan olisi ajatellet sellaista asiaa. Te olette vastustaneet kiusausta olla kriittinen ja selkään 

puukottaja. Te olette vastustaneet kiusausta luovuttaa ja sanoa, että tämä tie ei ole minua varten. 

Te olette vastustaneet sinne tänne juoksemista, viimeisintä juorua ja sen vuoksi, teidän apostolin 

tehtävänne – asiat, joita Minä olen antanut teille tehtäväksi – on kasvamassa ja se tulee pian 

olemaan puu, joka täyttää puutarhan ja antaa linnuille paikan rakentaa pesänsä ja kasvattaa 

poikasensa. Kuinka mielistynyt Minä olen niihin teistä, jotka ovat pysyneet uskollisina Clarelle, 

eivätkä ole sallineet vihollisen kylvää erillisyyttä teidän kauttanne.”  

Ja Herra sanoi… ”Minä en tule hylkäämään sinuasinun välttämättömyyksissäsi. Minä tulen aina 

huolehtimaan sinusta, Clare.”  

( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra. Minun täytyy muistaa, että kun voimavarat ovat vähissä ja vihollinen 

uhkaa, että Sinä olet uskollinen ja aina tulet olemaan uskollinen.  

Jeesus jatkoi… ”Ja se on aihe, jota Minä haluan osoittaa Sydänasukkaille. Jotkut teistä ovat 

työskentelemässä Minulle hyvin vähällä ja ajoittain näyttää siltä, että aivan kuin te ette tulisi 

selviämään siitä. Mutta Minä aina teen varustelun teitä varten. Se voi olla vaikeaa, se voi jopa olla 

teistä nolostuttavaa, uhata jopa ylpeyttänne. Mutta joka tapauksessa, jos te olette olleet uskollisia 

käyttämään voimavaroja Minun Valtakuntani hyväksi, Minä tulen teitä varten.”  

”Jotkut teistä jopa harkitsevat sen jättämistä, minkä Minä olen teissä aloittanut ja menemistä 

takaisin maalliseen työhön. Missä on teidän uskonne? Jos te tiedätte, että teidät on kutsuttu 

tekemään tätä, silloin Minä tulen suojaamaan teitä. Ihmiset voivat olla ailahtelevia ja epävakaita, 

mutta Minä en tule koskaan olemaan. Minä saatan sallia vaikeita valintoja elämässänne, mutta 

monta kertaa se on rakkautenne ja uskollisuutenne koettelemiseksi ja nähdäkseni, että oletteko te 

halukkaita elämään vähemmällä palvellaksenne Minua.”  

Jeesus jatkoi… ”Ja kuitenkin, sinä silti olet huolissasi, Clare. Kertoakseni totuuden tässä, sinä et ole 

täydellinen uskossa, et lähimainkaan.”  

( Clare ) Se on totta, antaudun epäilykselle ja sallin itseni tulla pelokkaaksi. Anna minulle anteeksi, 

Herra.  

( Jeesus ) ”No niin, kuinka Minä voin käyttää sinua esimerkkinä, jos sinä et ole alamaissa niin kuin 

muutkin? Minä haluan heidän tietävän, että niin kauan kuin he tottelevat Minua, he voivat laskea 

Minun varusteluni varaan. Ilman että pidättelevät henkeään.”  

”Pyydän, Minun ihmiseni, älkää perääntykö siitä suunnasta, johon Minä vien teitä, koska siihen 

liittyy kärsimystä. Tämä kaikki on osa teidän luomistanne ja valmisteluanne Taivasta varten. Ja 

mikä ihmeellinen todistus te olettekaan, kun Minä varustan kriisin keskellä. On monia syitä, miksi 

Minä sallin näitä kokeita, rakkaat, mutta yksi suuri niistä on: luotatteko te Minuun? Jos Minä tuon 

teidät kriisitilanteeseen, luotatteko te Minun päästävän teidät pahasta?”  

”Tiedättekö te, kuinka monet elävät traagisesti vain saadakseen katon päänsä päälle tai ajavat 

viimeisintä mallia olevalla autolla tai heillä on viimeisin tietokone ja varusteet? Niin monet ovat 

hylänneet seikkailullisen elämän ja luopuneet Minusta. Niin monet tuhlaavat kallisarvoisia, 

syntymässä saatuja lahjoja, koska he haluavat taatut tulot, vakauden ja kaikki hyödyt.” 

”Kuitenkin kaikki, mitä Minä takaan teille, on armo päästä läpi koettelemuksista, ”Minun 

armossani on sinulle kyllin; sillä Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa”.”  



Ja Paavali jatkaa… ”Sen tähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima 

asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, 

hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä”.” 

Toinen Kirje Korinttolaisille 12:9-10.  

Jeesus jatkoi, ”Kun te saavutatte risteyksen, missä teidän täytyy tehdä päätös, jos se liittyy 

tuntemattomaan, teidän paras polkunne on tukeutua Minuun kaikella voimallanne ja odottaa 

Minun varusteluani. Minä en petä hyviä tahtoja ja jos te työskentelette Minua puolestani, 

aktiivisesti tuoden sieluja Valtakuntaan, te voitte olla varmoja, että jotakin on tulossa, jos te vain 

ette anna periksi.”  

( Clare ) Kiitos, Herra. On todella rauhoittavaa kuulla se yhä uudelleen ja uudelleen.  

( Jeesus ) ”Monet myös vetäytyvät pois antamisesta; se myös on virhe. Teidän anteliaisuutenne 

saa Minut varustamaan Minun anteliaisuudestani. Minä haluan sinun tietävän, Clare, että sinä et 

ole ainoa, joka kohtaa epäuskon hetkiä. Minä sallin tämän juuri nyt uskovien keskuudessa 

koetellakseni heidän sotkeentumistaan muiden asioihin. Uskollisuuttaan ja sitoutumistaan 

Minuun, tapahtuipa mitä tahansa. Oikeudenmukaiset elävät uskonsa mukaan. Ne teistä, jotka 

tuntevat Minun sydämeni hyvin, elävät uskon mukaan ja ovat hylänneet elämäntyylin, joka 

valjastaa teidät maailman käyttöön.”  

”Siispä Minä pyydän teitä luottamaan Minuun, Minun kallisarvoiseni. Luottakaa Minuun ja 

jatkakaa soveltamasta elämänne voimaa ja voimavaroja siihen, mitä Minä pyydän teiltä.”  

”Ja loput teistä, jotka ette vielä ole varustettuja missiotanne varten, olkaa uskollisia ja muistakaa 

pienet ympärillänne, joilla ei ole jokapäiväistä leipää. Sinä Päivänä Minä tulen toivottamaan teidät 

tervetulleiksi Valtakuntaan, joka on valmisteltu teitä varten, koska te varustitte Minua heidän 

kauttaan.” 

”Minun siunaukseni on teidän päällänne nyt, jauskon lisäys on teidän kuulevissa korvissanne. Minä 

rakastan teitä jaMinä rohkaisen teitä: jatkakaa siihen suuntaan, jonka Minä olen vakiinnuttanut 

teille. Älkää koskaan kääntykö takaisin. Ihmeellisiä asioita odottaa teitä matkallanne edessäpäin.” 


