112. Jeesus sanoo… Älkää menkö takaisin uskonnollisiin Hebrealaisiin Tapoihin,
Te olette uusia Viinileilejä
TE OLETTE UUSIA VIINILEILEJÄ, ÄLKÄÄ MENKÖ TAKAISIN VANHOIHIN HEBREALAISIIN TAPOIHIN
Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 18. Elokuuta, 2015.
( Clare ) Herra on kanssamme, Sydänasukkaat. Hän on siunannut meitä tänä iltana viestillä, jonka minä
ajattelen, että se SAATTAISI selventää joitakin käsityksiä ja huolia, joita on roikkunut ilmassa.
Yksi kuulijoistamme, joka on entinen muslimi, jakoi kanssamme hyvin jännittäviä uutisia… ”Clare,
Ezekiel ja Carol… muistakaa, että jokin aika sitten oli joitakin videoita koskien ISISTÄ ja kuinka Jeesus
pyysi meitä kaikkia rukoilemaan heidän puolestaan? No niin, Minä juuri kuulin videon miehestä, joka
todisti, että KAIKKI ihmiset ovat muuttumassa Iranissa ja muslimimaissa ja kuinka jopa joitakin
kaikkein pahimpia ihmisiä on kosketettu. Kuinka muslimit tulevat kristillisyyteen ja kuinka heidän
nuorisonsa kuuntelee pienten, Kristuksen puolesta kuolevien uskoa. Teidän palvelutoimenne on
todellinen ja niin paikkansa pitävä sen kanssa, mitä on meneillään.”
Oi Herra, minulla on niin monia kysymyksiä.
Jeesus aloitti… ”Minä tiedän. Aloittakaamme tästä… Minä en tule takaisin syyskuussa. Ihmisillä on
suunnitelmia, mutta Minulla on oma tapani tehdä asioita. Iranissa on meneillään elpyminen ja muissa
ISIKSEN kovasti iskemissä maissa ja se tulee jatkumaan. Minä todella haluan kaikkien teidän jatkavan
heidän puolestaan rukoilemista. Teillä tulee olemaan paljon hedelmää riemuittavaksi Taivaassa,
paljon makeaa hedelmää.”
”Te olette siihen sadonkorjuuseen osallistujia, vaikka te olette tuhansien mailien päässä. Ja muut
maat kokevat tietynasteisen elpymisen myös. Amerikka tulee kuitenkin pysymään sellaisena kuin hän
on.”
( Clare ) Mutta Herra, entä taloudellinen romahdus? Hän kallisti Hänen Päänsä sivuttain ja päästi
syvän huokauksen…
( Jeesus ) ”Olenko Minä puhunut sinulle taloudellisesta romahduksesta?”
( Clare ) Et Herra, Et ole.
( Jeesus ) ”Monet jatkavat olettamista perustuen Vanhaan Testamenttiin. Minä olen Vanhan
Testamentin täyttymys ja tämä on Uusi Jakelu, Tehtävä. Näyttää ovelalta ja älykkäältä yhdistää nämä
kaksi, mutta enkö Minä sanonut, että te ette voi laittaa uutta viiniä vanhoihin viinileileihin?? Miksi
sitten sinä teet niin?”
( Clare ) Herra, rehellisesti ajattelin, että Minä olen taantumuksellinen, kun en ole kunnioittamassa
juutalaisia tapoja, kuten monet muut kristityt ovat juuri nyt.
( Jeesus ) ”MINÄ OLEN kaikkien tapojen täyttymys. Kunnioittakaa Minua ja te kunnioitatte kaikkea,
mitä Minä teidän haluan kunnioittavan, ilman että sekoitutte uskontoon jälleen uudelleen. Uutta
viinileiliä ei koskaan ennen ole käytetty. Se on vanhan viinin tahraamaton. Se on ilman vanhan viinin
sivumakua; se on täysin raikas. Siinä ei ole aikaisemman käytön tahroja, se on taipuisa ja venyy
käymisprosessissa. Te olette kaikki uusia viinileilejä, kun teidät on kastettu ja te olette syntyneet
uudelleen. Pyydän, älkää menkö takaisin hebrealaisten uskonnollisiin tapoihin – Minä vapautin teidät
niistä ja inspiroin uusia tapoja. Pyydän, jos teidän täytyy kunnioittaa tapoja, kunnioittakaa niitä tapoja,

jotka Minä panin alulle. Tieto laista ja ikivanhat tavat johtavat tiettyyn hengelliseen ylpeyteen,
uskonnolliseen henkeen, Fariseuksen henkeen. Minä vapautin teidät kaikesta siitä.”
”Ymmärrätkö Clare? Ihmiset ovat varmoja säännöissä ja asetuksissa. He tuntevat itsensä täytetyiksi,
kun he pilkuttavat i:t ja ristivät t:t. Mutta se ei ole Minun tapani. Minä haluan varmuuden lepäävän
yksinomaan kahdenkeskisessä suhteessa Minun kanssani. Vanhat uskonnolliset tavat ovat kauniita,
mutta sitovia. Minä tulin vapauttamaan teidät vanhojen tapojen kahleista. Monta, monta kertaa ne
ovat loukanneet armeliaisuutta, siksi Minä en enää ole niiden kanssa tekemisissä. Enkö Minä tehnyt
itseäni selväksi? Uudet viinileilit, uusi rakenne. Oi, Minä toivon, että Minun lapseni hylkäisivät omat
ajattelutapansa.”
”On niin paljon helpompaa pilkuttaa i:t ja ristiä t:t, kuin haluta kiihkeästi ja etsiä suhdetta Minun
kanssani, kunnes se on loppuunsaatettu. Tutkia omaatuntoanne päivittäin, ottaa ristinsä päivittäin.
Lain täyttäminen tuo tyydytystä, mikä on onttoa ja ladattu täyteen mahdollisuuksilla ylpeyteen. Minä
tarkoituksellisesti irrottauduin siitä pois. Oi, Minun Lapseni, seuratkaa Minua, älkää Minun
esivanhempiani.”
”Minä tiedän, että te olette väsyneitä kuulemaan sitä. Mutta, niin paljon aikaa on kulunut tyhjiin
olettamisiin, että milloin tämä tulee tapahtumaan ja milloin tuo tulee tapahtumaan. Ehkä syyskuun
jälkeen, marraskuuhun mennessä, Minä saan syntymäpäivälahjani. Minun ihmiseni tulevat näkemään,
että Minä en ole sidottu vanhoihin lakeihin ja he ovat haaskanneet arvokasta aikaa kunnioittaakseen
sitä, minkä Minä julistin kuolleeksi… kauan aikaa sitten. Ja pyydän. Älkää käyttäkö tätä
mahdollisuutena kinastella Minun syntymäni päivämäärästä!”
”Kyllä, Minä tiedän, että tämä ei tule olemaan suosittu viesti, mutta se tarvitsee tulla sanotuksi.
Kuulostelkaa, Minun ihmiseni. Älkää joutuko sotketuiksi uskonnollisuuteen. Älkää olettako, että Minä
olen rajoittunut Fariseusten laatikkoon. Me puskimme päitä kauan aikaa sitten, emmekä koskaan
vielä ole sopineet. Minä en kunnioittanut kaikkia heidän tapojaan – itse asiassa, Minä avoimesti väitin
heidän ihmisten tekemiä sääntöjään, monia niitä, vastaan. Mitä luulette Minun tarkoittaneen, kun
Minä sanoin… Voi teitä, Kirjanoppineet ja Fariseukset, te ulkokullatut (=tekopyhät)! Kun te annatte
kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä!
Oikeuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää!”
(Matteuksen Evankeliumi 23:23)
”Uuden käskyn Minä annan teille, että rakastakaa toinen toisianne, aivan kuten Minä olen teitä
rakastanut, rakastakaa tekin toinen toisianne. Tästä ihmiset tulevat teidät tuntemaan, että te olette
Minun opetuslapsianne, jos teillä on rakkautta toinen toisianne kohtaan.”
”Minä en sanonut… ”Lain pitämällä, kaikki ihmiset tietävät, että te olette Minun opetuslapsiani.”
”Lailla on vaikutusvaltaa johonkin, vain niin kauan kuin henkilö elää. Mutta teidät on kastettu Minun
kuolemaani. Teidät on haudattu Minun kanssani, kasteen kautta ja nostettu elämän uutuuteen, koska
Minä päästin teidät vapaiksi synnin ja kuoleman laista. Siksi, teille, jotka olette Minussa, ei ole enää
mitään tuomitsemista.”
”Minä vapautan teidät niistä, mutta kutsun teidät uskollisuuteen etsimään Minua, kunnes te löydätte
Minut. Ja monet teistä ovat sen partaalla, että perustatte suhteen Minun kanssani. Minä hienosäädän
teitä. Minä puhun teille säännöllisesti, jotkut teistä alkavat tunnistaa Minun ääneni. Etsittekö te
ukkosen jyrinöitä? Tuliko Minä hennossa tuulahduksessa? Oi, niin monet kuulevat Minut selvästi,
mutta te ette tunnista Minua. Minä lopetan tämän., kuitenkin. Te tulette tunnistamaan Minut ja me
tulemme keskustelemaan tuttavallisesti yhdessä. Sinnitelkää, te olette niin lähellä läpimurtoa.”

