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HÄIRITKÄÄ MUKAVUUSALUETTANNE… MURTAUTUKAA VAPAIKSI FARISEUS-HIHNASTA & VAROITUS  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 25. Heinäkuuta, 2015.  

Jeesus aloitti… ”Pieni määrä nöyryyttä vie pitkälle. Mutta, älä tuomitse itseäsi. Se ei saavuta muuta 
kuin turmeluksen. Sinä saat sitä tarpeeksi päivittäin maailmasta. Ja kyllä, tämä on kaikille: älkää 
masentuko, kun teette huonoja valintoja. Minä olen aivan siinä kanssanne, Minun käsivarteni 
ympärillänne, sanoen, ”Tule nyt, yritetään uudelleen.” Se on kaikki, mitä se merkitsee Minulle – hyvin 
yksinkertaisesti, läksy opittu nyt; tulevaisuudessa me tulemme tekemään parempia valintoja 
yhdessä.” 

”Paholaiset käyttävät hyväkseen jokaisen tilaisuuden, kuten olen kertonut teille jo aikaisemmin, 
siispä, älkää antako heille mahdollisuutta. Nouskaa ylös ja jatkakaa matkaa. Monta kertaa he ovat 
asettaneet teille ansan alun perinkin… vain nähdäkseen, jos te lankeatte siihen. Muutaman kerran 
jälkeen, te alatte saada käsityksen siitä ja lakkaatte lankeamasta siihen.”  

”Minä haluan antaa teille kaikille rohkaisevan sanan tänä iltana. Roomaa ei rakennettu päivässä, eikä 
Minun pyhimyksiänikään. Siispä, älkää vaatiko itseltänne liikaa, enemmän kuin mitä tunnette, että on 
Minun haluni.”  

”Te kaikki olette edistyneet siinä, mitä Minä olen antanut Clarelle. Jotkut teistä ovat edistyneet 
vaikuttavasti, erityisesti ne, joiden ei tarvitse taistella koulutusta vastaan, jota saitte ihmisiltä, joilla on 
uskonnollisia henkiä.”  

”Kun Minä sanon uskonnollisia henkiä, Minä en tarkoita katolisia tai liturgisia kirkkoja – Minä 
tarkoitan uskovia, joilla on erittäin vankkumaton, kapea ja kovan linjan näkökanta. Heitä, jotka 
lopettivat oppimasta vuosia sitten ja ovat yhä puolustamassa ja toistamassa samoja litanioita opeista, 
säännöistä ja elämäntavoista ja ylistyksestä, jotka välitettiin heille.”  

”Minä olen tehnyt monia tavallisuudesta poikkeavia asioita, joita on alettu vakavasti tuomitsemaan. 
He ovat tuominneet, joiden mukavuusaluetta on Minun Pyhän Henkeni uusi tapa liikkua tuntunut 
loukkaavan. On niin helppoa puolustaa sitä, mitä teille on opetettu ja tuomita se, mitä ette ole 
henkilökohtaisesti kokeneet. Se, mitä Minä haluan teille tänä iltana kertoa, on että ”Hedelmistään te 
tulette heidät tuntemaan”.”  

”Nyt Heidi Bakerista. Hän oli nälkäinen nainen. Hän työskenteli kuivuneessa ja hedelmättömässä 
lähetystyössä ja hänellä oli hyvin vähän hedelmää näytettäväksi ahkeroinneistaan… mikä muuten oli 
kiinnipitämistä siitä, mitä hänelle oli opetettu, kun hän oli kasvamassa ja yliopistotasolla. Hän seurasi 
vanhoillista tapaa – ja se ei johtanut mihinkään. Vuosien päästä siitä, hän jäi nälkäiseksi ja kipuilevaksi, 
kysyen niin monia ”miksi” kysymyksiä. Hän rakasti ihmisiä ja hän rakasti Minua ja hän tiesi, vain tiesi, 
että täytyi olla jotakin enemmän.”  

”Kun on yrittänyt kaikkea tiedossaan olevaa, eikä mikään tuo tuloksia, tulee epätoivoiseksi. Hän oli 
epätoivoinen ja halukas yrittämään jotakin, mikä voisi johtaa hänen rahoituksensa menettämiseen. 
Hän oli rakastunut Minuun ja ihmisiin ja oli epätoivoinen koskettamaan heitä syvästi – näkemään 
todellisia ihmeitä, merkkejä tuloksena kääntymyksestä. Suuri joukko kääntymyksiä. Siispä hän otti 
riskin ja hänen tukensa loppui.”  



”Mutta sitten hän meni takaisin lähetystyöhön uudella voitelulla, jonka hän sai lentokentällä, Minä 
yllätin hänet suurimmalla Jumalan liikkeellä, mitä on koskaan ollut Afrikan mantereella. Se kertoo 
paljon. Se on hedelmää. ”Hedelmistään te tulette heidät tuntemaan.”   

”Kun Minä inkarnoiduin, Minä tarkoituksellisesti näytin typerältä: synnyin alhaiselle puusepälle, 
kasvatettiin köyhyydessä, yhdessä sen ajan alhaisimmista ammateista. Minä tein tämän 
tarkoituksellisesti, koska Minä halusin tulla tunnetuksi Minun Hengestäni, ei Minun varallisuudestani. 
Minä olisin voinut tehdä näyttävän sisääntulon, tehden vaikutuksen jopa sen ajan hallitsijoihin, mutta 
Minä tulin niitä varten, jotka olivat epätoivoisia, kuten Heidi. Heidän, joita armottomat roomalaiset 
talloivat joka päivä, ei heidän, jotka lepäilivät palatseissa, sortaen köyhiä. Ja oli vain yksi tapa, jolla 
Minut voitiin tunnistaa: Minun hedelmästäni. Elämiä muuttui, uusia perinteitä perustettiin, vakavasti 
sairaat parantuivat, rammat kävelivät, sokeat pystyivät näkemään. Tätä Minä tarkoitan hedelmällä.”  

”Jos teidän erottelukykynne ei voi toimia mukavuusalueenne ulkopuolella, teillä tulee olemaan 
ongelmia. Itse asiassa, saatana laskee ymmärryksessänne olevan vian varaan ja tulee hyödyntämään 
sen koko arvon. Esimerkiksi, jos jonakin päivänä uutiset ilmoittaisivat, että Messias on tulossa ja hän 
tekee komean sisääntulon – lähes yliluonnollisen. Ja jokainen silmä tulisi näkemään hänet, koska 
uutiskamerat pitävät siitä huolen – ja hän tekee maailmanrauhan tuhonajan jälkeen ja lupaa kaikille 
vaurautta, tyhjentäen rahat ihmismassojen taskuihin… kaikki tämä olisi yhteensopiva 
mukavuusalueen kanssa niille, jotka pitävät ajattelunsa yhteiskunnan heille tarjoaman 
mukavuusalueen sisäpuolella. He lankeaisivat tähän väärään messiaaseen silmänräpäyksessä.”  

”Sillä aikaa, kristittyjä, joilla on erottelukykyä, armottomasti vainottaisiin, heiltä vietäisiin kodit ja 
lapset, pantaisiin vankiloihin ja teloitettaisiin toisinajattelijoina. Ne, joiden mukavuusalueet on 
tyydytetty, osoittaisivat suosiotaan sellaisille liikkeille ja kutsuisivat kaikkia kristittyjä rettelöitsijöiksi. 
Minä en toivo, että kukaan teistä, Minun Ihmiseni, tulisi kenenkään huijaamaksi. Minä varoitan teitä 
nyt: tulee olemaan vaikuttava yliluonnollisen esitys vakuuttamaan kaikki, että messias on todella 
tullut. Te ette tule kestämään, ellette te ole halukkaita vastustamaan vallitsevaa asioiden tilaa, ja 
vallitsevien asioiden tilan vastustamisella tulee olemaan vakavat seuraukset.”  

”Mistä te olette valmiit luopumaan ajattelutavoissanne? Kuinka paljon ”laatikon” ulkopuolelle te 
olette halukkaita viemään uskonne? Oletteko te menneessä tunnistaneet Pyhän Hengen liikkeen ja 
vastanneet siihen? Vai oletteko te sanoutuneet irti siitä muiden kanssa, joilla ei ollut erottelukykyä.”  

”Jotkut teistä ovat vierailleet tällä kanavalla ja eivät ole tyytyväisiä tapaan, jolla Minä puhun Clarelle. 
Te tunnette jotakin hyvää, mutta kasvatuksenne uskossa on täysin ristiriidassa sen kanssa, kuinka 
Minä puhun Clarelle. Ajoittain te tunnette itsenne uhatuiksi… voisisko todella olla näin helppoa puhua 
Jumalalle?”  

”Tottukaa Minun Henkeni liikkumiseen tavoilla, joihin te ette ole tottuneet. Teidän täytyy harjoittaa 
tätä taitoa, otettiinpa teidät Taivaaseennostossa tai jätetäänpä teidät jälkeen. Teidän pitää olla 
kykeneviä tunnistamaan Minut Minun liikkeitteni vaihteluissa. Minä rakastan vaihtelua, Minä rakastan 
ilottelusta, Minä rakastan olla lähellä teitä. Minä rakastan näyttää teille Minun inhimillisen puoleni. 
Loppujen lopuksi, se on yksi syy, miksi Minä inkarnoiduin tälle Maapallolle, paljastaakseni Isän 
Rakkauden teille.” 

”Tottukaa löytämään Minut tavoilla, joita ette koskaan odottaneet. Menkää syvemmälle 
erottelukyvyn taidossanne. Ottakaa aikaa venyttää ajatteluanne ja ehdottomasti nuhdella 
Uskonnollinen Henki, koska se on vaikeuksienne takana – vaikeuksien erotella, käyttää 
erottelukykyänne Minuun. Minä en sovi laatikkoon… eikä teidänkään pitäisi. Minä olen kutsunut 
teidät olemaan Minun, yksinoikeudella – ei olemaan sivutuote jollekin uskontokunnalle, 



tunnustukselliselle tai ei-tunnustukselliselle. Minä loin teidät olemaan ainutlaatuinen ja yksilöllinen. 
Älkää salliko itseänne ahdettavan kenenkään muun mukavuusalueelle. Kasvakaa siinä, kuka olette, ei 
väliä kuinka epäsovinnaiselta ja laatikon ulkopuolella se teistä vaikuttaakin olevan. Jos tunnette tulta 
sydämessänne, tavoitelkaa sitä. Älkää salliko vihollisen vesittää teitä jonkun muun rajoilla, 
suuntaviivoilla ja agendoilla elämällenne. Ottakaa panta pois kaulastanne ja murtautukaa vapaiksi 
Fariseus-hihnasta.”  

”Minä olen tullut, että teillä olisi ELÄMÄ ja olisi YLTÄKYLLÄISYYS Hengessä. Mutta se ei koskaan 
tapahdu, jos te elätte jonkun toisen visiota siitä, kuka te olette. Te tarvitsette rohkeutta 
erottaaksenne itsellenne. Uida vastavirtaan ja tukeutua Minun Henkeeni, ennen kaikkea. Hän on 
Ainoa, jonka pitäisi asettaa suuntaviivanne ja rajanne, raikkaalla ja jännittävällä tavalla, ilman vanhoja 
tunkkaisia muminoita, väkijoukolta, joka kuoli kauan aikaa sitten ja luopui unelmistaan turvatakseen 
tulevaisuutensa.”  

”Siispä, tämä viesti on erottelukyvystä, Uskonnollisesta Hengestä vapaaksi murtautumisesta ja 
etenemisestä omalla tiellänne Minun Pyhän Henkeni kanssa. Elämään, jota teidän pitäisi elää 
Hengessä; mukavuusalueen ulkopuolella.”  

”Minä siunaan teitä nyt, rohkeudella sitoutua ajattelemaan kuten Minä ajattelen, tekemään kuten 
Minä tekisin ja maistellen hedelmää puusta, joka on aidan ulkopuolella, mukavuusalueenne 
ULKOPUOLELLA… mutta aivan Minun takapihallani.” 


