
19. Jeesus selventää… Taivaaseennoston jälkeen…  

Ketä Minä voin suojella ja ketä en?  

TAIVAASEENNOSTON JÄLKEEN… KETÄ MINÄ VOIN SUOJELLA & KETÄ EN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 6. Maaliskuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Nöyryys, itsekontrolli, rehellisyys ja armeliaisuus ovat ehdottomasti oleellisia, jos 

te haluatte Minun kulkevan teidän kanssanne. Jos te olette tottuneita johtamaan ja saamaan 

oman tahtonne läpi, te ette tule menestymään kovin hyvin johtajana. Jos te olette epävarmoja 

itsestänne ja tiedätte, että te tarvitsette Minua enemmän kuin koskaan, te tulette 

kunnostautumaan johtajana. Minun lapseni, maailman tavat, joita te olette oppineet, ovat täysin 

sopimattomia tässä. Minä suojelen niitä, jotka nöyrtyvät Minun edessäni. Jos te tepastelette 

ympäriinsä ylpeänä, kaikki vastaukset valmiina, te olette väistämättä menossa tuhoon.” 

”Minä lasken teidän murtumisenne varaan, kun oivallatte, että kaikki, mitä ystävät ja perhe ovat 

teille opettaneet, on tapahtunut aivan silmienne edessä. Minä lasken sen varaan, että te menette 

kasvoillenne lattialle pyytämään anteeksiantoa ylpeytenne ja röyhkeytenne takia. Minä teen 

pohjatyöt pelastumisellenne koettelemuksista, jotka nyt ovat ovellanne, sekä ruumiin että sielun.”  

”Jos te nöyrrytte Minun edessäni, Minä tulen mitä varmimmin olemaan kanssanne. Vaikka teillä 

olisi pitkään ollut ylpeyden ja röyhkeyden tapa ja olette tietoisia synnistänne ja haluatte tulla 

päästetyksi pahasta, Minä tulen työskentelemään kanssanne. Mutta jos te välttämättä haluatte 

luottaa omaan viisauteenne, Minä voin tehdä hyvin vähän teidän puolestanne. On äärimmäisen 

tärkeää, että asetatte muut itsenne edelle. Kun Minä tulin maailmaan, Minä en hallinnut muita. Ei, 

Minä notkistin polveni ja nöyrryin, pesin opetuslasteni jalat. Niin johtaja tekee – hän pitää huolen 

toisten tarpeista.” 

”Jotkut teistä ovat tulleet hyvin nöyristä perheistä ja ovat nähneet, mistä Minä puhun. Toisilla 

tulee olemaan kamppailu, koska heillä ei ollut hyviä esimerkkejä. Älkää antako sen lannistaa teitä. 

Minä olen omistautunut teille ja teidän muodonmuutoksellenne. Minä en tule hylkäämään teitä 

röyhkeydellenne; pikemminkin Minä tulen antamaan neuvoja ja johdattamaan teitä, kun te tulette 

Minun luokseni vilpittömästi haluten muuttua. Paljon, jopa henkiinjäämisenne ja rakkaittenne 

henkiinjääminen tulee riippumaan teidän täydestä luottamuksestanne Minuun ja Minun tapoihini. 

Minä tulen aina, aina varustamaan ulospääsytien niille, jotka ovat nöyrtyneet ja luottaneet 

Minuun.”  

”Vaikka vuoret horjuvat ja meret pauhaavat, Minä tulen olemaan teidän kanssanne ja en koskaan 

hylkää teitä. Te tulette tuntemaan heidät heidän rakkaudestaan ja nöyryydestään. Te tulette 

tunnistamaan heidät, jotka ovat vilpittömiä siitä, ovatko he aidosti nöyriä vai eivät. Viha, selän 

takana puhuminen, selkkaus, omasta tavastanne itsepäisesti kiinni pitäminen, ne ovat lippu 

kukistumiseen.”   

”Ennen kaikkea, säilyttäkää sielunne, antamalla elämänne Minulle. Aivan ensimmäinen askel 

nöyryyden tikkailla, jotka johtavat Taivaaseen, on tunnustaa, että olette epäonnistuneet 

elämässänne. Te olette tehneet syntiä, olette loukanneet muita, tehneet typeriä ja kypsymättömiä 

päätöksiä ja lyöneet laimin heitä, joille olette velkaa kunnioitusta ja tukea. Ja niitä, joita teidän olisi 

pitänyt kuunnella, te jätitte huomiotta, erityisesti vanhempanne.”  

”Siispä, kun olette tehneet elämästänne sotkun, teidän tarvitsee antaa se Minulle, ehdottomasti. 

”Herra, minä olen tehnyt syntiä ja tehnyt syntiä ja tehnyt syntiä, en ole Sinun arvoisesi, mutta 

minä pyydän Sinun anteeksiantoasi. Minä kadun itsekästä ja röyhkeää elämää, jota olen viettänyt, 



anna minulle anteeksi. Pese minut puhtaaksi Verelläsi, päästä minut pahasta, joka on sisälläni. 

Minä haluan syntyä uudelleen… tuoreena, uutena ja Sinun Kuvaksesi. Minä annan Sinulle elämäni, 

ehdottomasti. Vastaanota minut, johdata minua, pelasta minut.” Tämän rukouksen lisäksi 

rukoilkaa Isä Meidän-rukousta, jonka Minä olen opettanut ja odottakaa Minun tekevän välittömiä 

hienosäätöjä teidän luonteeseenne.”  

”Oppikaa Minusta, sillä Minä olen nöyrä sydämeltäni. Minä olen jättänyt teille lukemattoman 

määrän rakkauskirjeitä – lukekaa ne, uskokaa ne, sallikaa niiden juurtua sydämiinne. Ei ole mitään 

siihen verrattavaa iloa, mikä tulee Minun tuntemisestani ja rakastamisestani. Tämä tieto Minusta 

ja Minun rakkaudestani teitä kohtaan, arvottomia kuin olettekin, tulee varustamaan teidät jokaista 

koettelemusta varten. Ei väliä, mitä koettekin, Minä tulen olemaan oikealla puolellanne, pitäen 

kiinni kädestänne, puhuen teille, lohduttaen teitä. Mikään ei voi erottaa teitä Minun 

Rakkaudestani. Ei mikään.”  

”Ei mikään Maapallolla tai Maan alla, eivät avaruusoliot, ei kuolema, ei edes lankeamisenne – silti 

Minä olen teidän rinnallanne, nostamassa teidät jälleen ylös. Mikään ei voi erottaa teitä Minun 

Rakkaudestani. Siispä, älkää olko peloissanne, kun epäonnistutte. Olettakaa, että tulette tekemään 

virheitä matkaan varrella, olettakaa, että tulette epäonnistumaan ja tietäkää, että Minä tulen 

nostamaan teidät takaisin ylös. Älkää karatko, kun epäonnistutte, kääntykää Minun puoleeni. 

Älkää juosko poispäin, juoskaa Minuun päin. Minä tulen ottamaan teidät Minun käsivarsilleni 

täyteen halaukseen ja pyyhkimään pois kyyneleenne. Minä en tuomitse teitä, Minä en ole 

ihminen, että tuomitsisin teidät. Ei, Minä rakastan teitä. Minä tiedän, jo ennen kuin te 

epäonnistutte, että te tulette epäonnistumaan ja Minä olen jo tehnyt teille varustelun nostaakseni 

teidät takaisin ylös.”  

”Tietäkää, ymmärtäkää täydessä tietoisuudessa, että Minä en ikinä, koskaan tule hylkäämään 

teitä. Jopa silloin, kun te ette voi tuntea Minua, Minä olen tukemassa teitä, valmiina tulemaan 

avuksenne, antamaan anteeksi ja ennallistamaan. Tällä tiedolla Minä haluan teidän etenevän nyt 

täydessä luottamuksessa Minua kohtaan. Tästä päivästä alkaen, teidän elämänne ei ole teidän 

omaanne, se on Minun, vaalittavaksenne, ohjataksenne ja tuodaksenne kunniaa Minun kanssani 

Taivaassa.”  

”Älkää pelätkö mitään, sillä Minä olen kanssanne aina. Ja siellä missä Minä olen, siellä myös te 

tulette olemaan, sillä Minä olen mennyt edeltänne valmistelemaan paikkaa teitä varten. Paikkaa, 

joka on ainutlaatuisesti omanne, missä me tulemme olemaan yhdessä ikuisesti. Minä en ole 

ihminen, että rakastaisin teitä kuin ihminen. Minä olen teidän Jumalanne ja te ette koskaan tule 

löytämään rajaa Minun Rakkaudelleni teitä kohtaan, koska sellaista ei ole. Minä olen ikuisesti 

teidän ja te olette nyt ikuisesti Minun.” 


