
791. Jeesus sanoo… Älkää pelätkö olla väärässä, jos Erottelunne epäonnistui 

ÄLKÄÄ PELÄTKÖ MYÖNTÄÄ VIRHETTÄ EROTTELUSSANNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 2. Heinäkuuta, 2020.  

( Clare ) No niin, rakkaat Sydänasukkaat, tämä on erottelusta ja siitä, miksi me olemme niin 
pöyristyneitä, kun erottelukykymme menee pieleen? Tarve olla oikeassa on hyvin alkukantainen vietti 
meissä, se on henkiinjäämisvietti… se on henkilökohtaisen suojelemisen tasolla tai takuu siitä, että 
elämämme jatkuu ja kestää.  

Olla väärässä jostakin, uhkaa aivan meidän hengissä säilymistämme. Me emme saata havaita sitä, 
mutta totta puhuen se on pinnan alla. Tämä on hyvin, hyvin syvä ja alkukantainen vaisto. Tarpeemme 
olla oikeassa, on tasaveroinen tarpeellemme säilyä hengissä, ellemme me ole täysin antautuneet 
Jumalamme johdatukselle. Jopa silloin, me olemme silti ihmisiä ja väärässä oleminen voi olla 
huolestuttavaa ja uhkaavaa.  

Tarve säilyä hengissä on kaikkein alkukantaisin vaisto, joka meillä on ihmisinä. Se on mielellinen 
reaktio, samankaltainen kuin fyysinen reaktio, kuten vauhtiaan kiihdyttävän auton edestä pois 
hyppääminen. Siksi ihmisille on niin vaikeaa taipua toisenlaiseen mielipiteeseen. Herra, minä todella 
pitäisin parempana, jos Sinä puhuisit tästä, pyydän.  

Jeesus aloitti… ”Olet oikeassa. Kun sielu tuntee vaarantuvansa, se puolustaa itseään. Tämä 
itsepuolustuksen asenne löytää tiensä erottelun asioihin. Esimerkiksi, vastikään, yksi sisarista 
yhteisössä, kävi läpi erottelun kriisiä, jotakin mikä on sinulle aivan liian tuttua myös.”  

( Clare ) Auts, en voi ajatella mitään musertavampaa kuin huomata, että minun tuomioni ja erotteluni 
on pielessä. Se iskee minuun ”globaalilla” tavalla, tarkoittaa, että se vaikuttaa jokaisella elämäni osa-
alueella. Ei niin kuin hammaskipu, jonka hammaslääkäri voi hoitaa, vaan enemmänkin, kuin todella 
paha tunteen tasolla oleva, mielellinen flunssa.  

( Jeesus ) ”Ja kun saavutat pisteen, jossa olet epävarma päätöksistäsi, sinä ryntäät paniikkiin, riippuen 
siitä, kuinka laajalle ulottuva ongelma oli. Minun rakkaat, Minä yksinkertaisesti vihaan turvautua 
siihen, että sallin teidän erottelunne epäonnistua. Minä todella vihaan sitä. Minä tiedän, että te 
tunnette Minun pettäneen teidät, koska uskoitte, että Minä olin antanut teille sen sanan, mikä ei 
tapahtunutkaan.”  

”Elämässänne on yliluottavaisuuden ajanjaksoja, aikoja, jolloin te hyppelette hilpeästi eteenpäin, 
tuntien itsenne hyvin itsevarmoiksi, että kaikki on hyvin.”  

( Clare ) Tässä Herra pysäytti minut katsomaan sanakirjasta, että mitä sana hilpeästi (blithely) 
tarkoittaa. Siinä sanottiin näin… Sanalla ”hilpeästi” oli tapana tarkoittaa ”onnellinen” ja ”huoleton”, 
mutta ajan kuluessa se on alkanut myös kuvaamaan jotakuta, joka ei kiinnitä huomiota sillä tavalla 
kuin pitäisi.  

( Jeesus ) ”Tällä tavalla te joudutte vaikeuksiin erottelussa. Te lankeatte jotakuinkin mukavaan ja 
varmaan, iloiseen ja onnekkaaseen asenteeseen. Minä en sano, ettei teidän tulisi olla onnellisia, 
mutta kristityllä ei koskaan ole varaa olla huoleton. Te olette pukeutuneet maalitauluiksi ja vihollinen 
on aina katsomassa harha-askelta, mikä voisi johdattaa teidät tuhoon.”  

”Minun kallisarvoiseni, Minä tiedän hyvin, kuinka te tunnette, kun te epäonnistutte erottelussa ja 
Minä olen aivan siinä kanssanne, samalla sivulla, tuntien kipunne, rukoillen teidän päästämistänne 



pahasta ja lohduttaen teitä. Minä välitän hyvin syvästi teidän rauhastanne ja onnellisuudestanne ja 
Minä tiedän sen tuhoisan vaikutuksen, mikä epäonnistuneella erottelulla voi olla elämässänne.”  

”Te alatte kyseenalaistamaan kaikkea, mitä koskaan olette tehneet. Kuitenkin, teille on parempi 
tietää, että on ongelma, ennen kuin on liian myöhäistä ja te toimitte virheen perusteella, ja luulette 
sen olevan totta. Useimmat virheet erottelussa tulevat vahvasta halustanne saada asiat menemään 
haluamallanne tavalla. Näissä tapauksissa, mitä vahvempi teidän kiinnittymisenne on, sen vähemmän 
luotettavaa erottelunne todennäköisesti on. Joka tapauksessa, Minä työskentelen kanssanne, 
tuodakseni teille totuuden.”   

( Clare ) Herra, minä muistan, kun yritin erotella Sinun tahtosi minulle koskien avioliittoa, minä en 
voinut luottaa mihinkään, en edes Sinun yhä pieneen ääneesi, koska olin niin tarvitseva.  

( Jeesus ) ”Ja siksi täsmälleen Minä opetan sinulle irti päästämistä. Jos kaikki, mistä sinä välität, on 
Minun tahtoni, mikä tahansa lopputulos erottelussa on hyväksyttävää. Sitten, kun haluat jotakin niin 
kovasti, että sinulla on tapana jättää huomiotta totuus, kun Minä yritän saada sinua kiinnittämään 
huomiota.”  

”Tyypillisesti sinä tulet ”hämmentyneeksi” tai ainakin se on se, mitä demonit sinulle kertovat. 
Kuitenkin todellisuudessa sinä et ole hämmentynyt, sinä vain haluat jotakin niin kovasti, että sinä 
kieltäydyt hyväksymästä mitään muuta tulosta… sinä kehität itsellesi sisäisen konfliktin asioista, edes 
oivaltamatta, että välttelet totuutta.”   

”Minun täytyy kertoa sinulle, että demonit pakottavat sinua ja sekaantuvat erotteluusi, jopa 
Raamatun Lupaukset visteihisi, koska he oivaltavat epäterveen kiinnittymisesi tiettyihin tuloksiin ja he 
haluavat hyödyntää sinua johdattamalla sinua väärään suuntaan. Minä sallin tämän vahvan 
itsepäisyytesi vuoksi, Minä tarvitsen sinun oivaltavan, että sinun asenteesi on pielessä. Rakkaani, tätä 
tapahtuu yhä uudestaan ja uudestaan, niin monilla erilaisilla tavoilla, jopa päivittäin.”  

”Tämän vuoksi omasta tahdostasi luopuminen kaikissa asioissa on ehdoton avaintekijä rauhallesi ja 
onnellisuudellesi. Vihollinen on niin älykäs, että hän tulee yrittämään johdattaa sinua harhaan 
sydämesi kätkettyjen halujen kautta, joskus jopa halujen, joista sinulla ei ole päivätietoista tietoa. 
Tämän vuoksi Minä olen lähettänyt sinun luoksesi sielun ystäviä tai jonkun elämässä kokeneemman 
auttamaan kulkemista Minun tahdossani. Ja karskit ja manipuloivat paimenet ovat tehneet niin paljon 
vahinkoa menneessä, että jotkut herkät sielut välttävät asettamasta erotteluaan kenenkään 
jalkoihin.”  

”Näissä tapauksissa sinun täytyy arvioida hedelmän mukaan. Jos olet erottelun ajassa ja ajattelet, että 
olet Minun tahdossani, mutta hedelmä on hyvin huono, silloin sinua mitä todennäköisemmin on 
petetty.”  

”Ja Minä myös haluan keskeyttää tämän hetkeksi ja sanoa tämän… on aikoja, jolloin saattaa näyttää, 
että hedelmä on huono, mutta todellisuudessa, mutta se itse asiassa on paholaisen vastustusta, siispä 
erottelussa on toinen seikka, mikä tulee kuvioihin, kun kohtaat vastustusta. Sinä teit päätöksen ja se 
oli Jumalan Tahto, mutta kun etenet, kohtaat kaikennäköistä vastustusta.” 

”Silloin sinun on aika erottaa uudelleen. Teinkö oikean valinnan ja olenko yksinkertaisesti saamassa 
vastustusta paholaiselta vai onko Herra yrittämässä estää minua tekemästä jotain väärin? Helppoa 
vastausta ei vain ole.”  

”Mikä on tekojesi hedelmä? Rakentaako se Kristuksen Ruumista vai aiheuttaako se erillisyyttä ja 
skandaalia. Minä sanon tämän sinulle, Clare, koska lähimenneisyydessäsi olet ollut tekemisissä sielun 



kanssa, joka johdatti toista sielua harhaan ja aiheutti skandaalin ja erillisyyttä joukossanne. Mikä on 
tämän henkilön erottelun hedelmä? Eikö se ole erillisyys ja vihanpito, tuomitseminen ja 
eristäytyminen heistä, jotka tekivät työtä niin hyvin yhdessä menneisyydessä?”  

”Nämä sielut eivät oivalla, mitä ovat tekemässä, mutta he elävät hedelmässä ja se ei ole hyvä Minun 
näkökannaltani. Minä halusin käyttää heitä niin paljon enemmän, mutta he kieltäytyivät taipumaan 
sinun erotteluusi. Sen sijaan he ovat vaatimalla vaatineet, että ei enää lisää kommunikaatiota, koska 
he ajattelevat, että Minä kerroin heille, että kommunikaatio pitää katkaista, kunnes sinä kadut ja olet 
samaa mieltä heidän kanssaan. Sanoinko Minä sellaista heille? Ei, Minä en sanonut. Minä vihaan 
erillisyyttä, ylpeyttä ja kapinaa Minun Ruumiissani. He kävelivät suoraan vihollisen ansaan. Minä olisin 
toivonut, että kapinalliset taipuisivat yksinkertaiseen asiaan ja työskentelisivät hänen kanssaan, jolle 
lupasivat tottelevaisuutta.” 

 ”On armon menetys jättää huomiotta hänet, jolle väittää tottelevaisuutta. Se ei ole Minun tapani. 
Minun tapani on työskennellä sellaisen johtajan kanssa, joka ei ole samaa mieltä jonkin asian kanssa ja 
jos heiltä puuttuu totuutta ymmärtää Minun tapani, Minä opetan heitä. Mutta Minä en koskaan erota 
heitä yhteydestä Minun elämääni, enkä opeta sellaista, paitsi epätavallisen synnillisissä tilanteissa, 
tämä ei ole sellainen tilanne. Kyse oli mielipide erosta. Oli kyse mielipide erosta ja havaitsemisen 
erosta, eikä sille ollut mitään tarvetta tapahtua. Tätä Minä tarkoitan pahalla hedelmällä.”  

”On paljon enemmän, mitä Minä haluaisin sanoa erottelusta, Minun rakkaat. Niin paljon enemmän, 
mutta Minä voin kiteyttää sen yhteen lauseeseen… ”Tarkastelkaa hedelmää.” Joskus ei ole riittävästi 
aikaa tuomita hedelmän mukaan, vaikka välittömät jälkiseuraukset voivat paljastaa paljon motiivista 
ja siitä onko hyvä vai paha työskentelemässä.”  

”Minun kallisarvoiseni, teidän täytyy olla niin paljon viisaampia kuin vastustajanne ja aina epäillä 
heidän väliintuloaan, vääristelemään asioita omaksi edukseen. Kuinka te tunnistatte heidän etunsa? 
Erillisyydestä, loukkaantuneisuuden tunteista, etääntymisestä, menetyksistä, haluttomuudesta 
selvittää asiat, erityisesti pikaistuksissaan, aiheuttaen välirikon veljelliseen rakkauteen, mikä 
vahingoittaa monia sieluja, ei vain teitä kahta. Minun tapani on rauha, kulkekaa rauhassa, olkaa 
rauhan naisia, älkää koskaan rohkaisko erillisyyttä tai torjuntaa.”    

”Nyt takaisin epäonnistuneen erottelun pettymystä aiheuttaviin tuloksiin. Minun Lapseni, älkää 
romahtako masennukseen, koska teillä meni pieleen. Pikemminkin kiittäkää Minua, että puutuin 
asiaan ja estin teitä tekemästä valheisiin perustuvaa virheiden sarjaa. Olkaa halukkaita olemaan 
väärässä. Älkää salliko eloon jäämisen vaistojenne hätkäyttää teitä tai lennättää teitä paniikkiin.”  

”Ymmärtäkää, että te olette vain ihminen ja erehtyminen in inhimillistä. Se ei tarkoita, että kaikki 
erottelunne on väärin, on kuin erottelisi herneitä soran seasta päivällislautaseltanne. Vedotkaa Minun 
Pyhään Henkeeni… ”Pyhä Henki, pyydän, auta minua!” Jos te olette nöyrä, te tulette saamaan 
pyytämänne avun, koska sydämenne ovat hyvin alttiita.”  

”Kuitenkin, jos olette ylpeitä ja itsevarmoja, väheksytte niitä, joiden kanssa olette eri mieltä, teillä on 
edessänne mitä epämiellyttävin ajelu paholaisen vuoristoradalla. Tiedättekö, että enkelit perääntyvät 
ylpeistä, kun he pyytävät apua? He ovat haluttomia, koska he voivat nähdä, kuinka Minä käytän 
ahdinkoa oikaistakseni teitä. Tässä tapauksessa he katsovat Minuun nähdäkseen, haluanko Minä 
heidän sekaantuvan asiaan. Ja hyvin usein Minä pidättelen heitä samoista syistä.”  

”Siispä, kiteyttääkseni tämän, Minä pyydän kaikkia teitä, jotka olette nöyriä ja nöyräsydämisiä, 
olemaan ylireagoimatta, kun on kyseessä mahdollinen virhe erottelussa. Pikemminkin, henkäiskää 
syvään ja kiittäkää Minua, että olen saanut teidät kiinni ja työskennelkää Minun Pyhän Henkeni 



kanssa, erottaaksenne totuuden virheestä. Harkitkaa tapojanne myöskin, mikä johti teidät tähän 
virheeseen. Oliko kyseessä kiinnittyminen johonkin, jota olitte suojelemassa? Oletteko juuttuneet 
omapäisyyteenne? Tätä ei pidä hävetä. Tiedättekö miksi? Koska se on kaikkein yleisin huolien lähde 
jokaisen elämässä. Mutta jos te olette valinneet matkustaa täydellisyyden tietä, ennemmin tai 
myöhemmin, teidän täytyy luovuttaa tahtonne elää vain Minulle.”  

”Minä rakastan teitä, Minä välitän teistä syvästi, tämä tuottaa Minulle kipua yhtä paljon kuin teillekin, 
mutta Minä olen uskollinen oikaisemaan virheen tavoissanne, niin että te saatatte pian olla Minun 
luonani Taivaassa. Sillä aikaa, vältelkää vihollisen jalkoihinne asettamia ansoja. Minä siunaan teidät 
nyt Minun Rakkaani, halukkaalla hengellä elää vain Minun tahdossani elämissänne.” 


