
222. Jeesus sanoo…  
Ensimmäiset tulevat olemaan Viimeisiä & Särjettyä Ruokoa Minä en muserra  

HAAVOITTUNEET SIELUT, NEW AGE, UUDENAIKAISET FARISEUKSET, ERILLISYYS & MINUN… MUKAISIA 
PAIMENIA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Tammikuuta, 2016. 

( Clare ) Herra, mitä Sinulla on sydämelläsi?  

Jeesus aloitti… ”Että heidän kaikkien pitäisi olla yhtä, jopa niin kuin Isä ja Minä olemme yhtä.”  

( Clare ) Tämä viittaa viime videoon, jonka tein juoruilusta… ”Halusin mennä kalastamaan, mutta 
verkot oli revitty”.  

Vain selkiyttääkseni jotakin, minä en varmasti puhunut KAIKISTA brasilialaisista. Minä puhun hyvin 
pienestä ryhmästä – no niin, ryhmässä on noin 400 ihmistä, jotka ovat olleet vakavasti hyökkäyksen 
kohteena. Minun sydämeni on heidän puolellaan. He tarvitsivat parannusta ja muut ihmiset heidän 
ympärillään tarvitsivat parannusta. Minä vain toivon, että se, mitä Herralla on sanottavaa, se, minkä 
Hän antoi minulle sanottavaksi, tulee tavoittamaan heidän sydämensä ja että tulee olemaan 
parannusta ja että he tulevat liittymään yhteen yksimielisyydessä, koska sitä Hän todella haluaa.  

( Jeesus ) ”Tämän kaltainen asia tapahtuu, kun sielut ovat haavoittuneita ja heillä on hyvin vähän 
itsetuntoa. He kaipaavat, että muut hyväksyvät ja rakastavat heitä, kuitenkin haavat ovat niin syvällä 
sielussa, he päätyvät vieraannuttamaan muita. Sinä tiedät siitä kaiken, olet ollut siinä tilanteessa.”  

( Clare ) Kyllä, Herra se on totta. Siispä, kuinka siitä pääsee yli?  

( Jeesus ) ”Tulemalla Minun luokseni ja sallimalla Minun järjestää heidän ajatuksensa itsestään 
uudelleen. Minä parannan heidän haavansa. Minä puen heidät ystävällisyyteen. Minä rukoilen heidän 
puolestaan, kunnes heidät on ennallistettu. On hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta kenenkään johdattaa 
muita, kun he kantavat syviä haavoja sydämissään. Ja jos he johdattavat, yleensä muilla on 
samanlaisia haavoja kuin heillä, jotka johdattavat heitä. Kurjuus pitää seurasta ja haavoittuneet sielut 
etsivät toisten haavoittuneiden sielujen seuraa.”  

”He voivat joko parantaa toinen toisensa Minun eläessä heidän sisällään, tai kantamaan toinen 
toisensa syvemmällä kaunan, mustasukkaisuuden ja torjunnan kuoppiin. Se on torjunnan juuri. 
Saatana alkaa hyvin varhaisella iällä lapsuudessa harjaannuttamaan sitä juurta ja tekemään kapinaan 
valmiiksi. Se, mitä opitte uusina kristittyinä, on totta, torjunta aukaisee oven niin monille demoneille, 
erityisesti kapinan demonille.”  

”Murtuneet ja haavoittuneet ovat köyhimpien ja kaikkein tarvitsevimpien sielujen joukossa ja Minä 
inhoan, että Minun täytyy korjata heitä. Mutta, kun he kääntyvät toisiaan vastaan, haavoittaen Minun 
Ruumistani, Minun täytyy kysyä kysymys.”  

”Minun rakkaat ja pyhät, pukekaa itsenne rakkauteen, kuten Minä puen teidät Rakkauteen. Joka 
päivä, kun te vietätte huomattavan ajan Minun kanssani, Minä annan teille lepoa ja ennallistan teidän 
sielunne. Kun te tunnette, että mustasukkaisuus ja katkeruus alkavat nousemaan teissä, tulkaa Minun 
luokseni välittömästi, tunnustakaa se ja pyytäkää anteeksiantoa kuin myös parannusta. Minun 
sydämeni mukaista on tehdä teidät kokonaisiksi, niin että Ruumis voi olla kokonainen. Mutta Minä 
tarvitsen teidän yhteistyötänne. Minä tarvitsen, että te tunnistatte, että tämä omahyväinen henki on 
myrkkyä, eikä se ole Minusta peräisin. Te ette puolusta Minun kunniaani, kun te hyökkäätte muita 



kohtaan ja löydätte vikaa – te kylvätte erillisyyttä, rikotte verkkoja ja ajatte takaa saalista – MINUN 
saalistani.”  

”Oi, kuinka Minä itken niiden puolesta, jotka on häpäisty huonolla esimerkillä. Minä näen heidän 
toiveittensa murenevan palasiksi, kun he näkevät, mitä kristityt tekevät toisilleen. Jotkut ovat 
siunattuja, he tuntevat Minut ja tietävät, että tämä ei ole Minun Sydämeni mukaista, Minun Tieni ei 
ole sellainen. Mutta muut eivät tunnista, että se ei ole Minun Sydämeni mukaista ja he kääntyvät 
noituuteen ja ennustamiseen ja New Age täyttää heidän hengellisen tyhjiönsä.”  

”Monet, monet New Agen harrastajat ovat erittäin keskittyneet rakastamaan veljeään. Haluatko 
tietää, miksi sillä liikkeellä on niin paljon menestystä? Omahyväisillä, kriittisillä ja tuomitsevilla 
kristityillä on suuri rooli nälkäisten ja hengellistä syvyyttä etsivien pois käännyttämisessä. Minä en 
sano, että he olisivat viattomia joka tasolla, mutta se, mihin Minun täytyy kutsua minun Kirkkoani, 
sillä on suuri osansa New Agen kirkkojen penkkien täyttämisessä.”  

”Kun kristityt toimivat kuten kristityt, toimivat kuten Minä, he etsivät Minua. Siihen asti he löytävät 
lohtua väärennöksistä, jotka saarnaavat, opettavat ja elävät rakkautta. Ja tiedätkö, jotkut ovat siellä 
enemmän turvassa kuin paikallisissa kirkoissa? Miksi? Koska kun heitä harjaannutetaan rakkaudessa, 
he alkavat löytämään Minut – he alkavat löytämään rakkauden. Pikemminkin kuin vajoaisivat 
syvemmälle katkeruuteen, he omaksuvat rakkauden. Ja asianmukaisella hetkellä, Minä paljastan Itseni 
heille ja raotan auki sydäntä, joka on pystyttänyt kovan kuoren kristillisyyttä vastaan, koska ne, jotka 
eivät seuraa Minun opetuksiani, ovat haavoittaneet heitä.”  

”Ihmiset, jotka eivät tunne minua, eikä heillä ole Minun Sydäntäni, opettavat Raamattua. Heidät on 
harjaannutettu lain kirjaimen tuntemisessa, ilman että he tietäisivät kokemuksesta Armon lait. Tämä 
johtaa kokonaiseen Fariseusten sukupolveen… heiltä puuttuvat viitan tupsut ulkopuolelta, mutta 
sisällä niitä on runsaasti. Siksi Minä olen hylännyt monet tämän sukupolven saarnaajista, johtamasta 
Minun Ihmisiäni. Siksi Minä olen kasvattanut Minun oman Sydämeni mukaisia paimenia. He ovat 
haavoittuneita sieluja, jotka ovat löytäneet Rakkauden ja tukeutuneet Minuun, kunnes ovat 
parantuneet. Nyt Minä lähetän heidät maailmalle ilman muita suosituksia, kuin syvät arvet, jotka ovat 
parantuneet ja täyttyneet Minun Rakkauteni voitelulla.”   

”Näihin Minä viittasin, kun sanoin, ”Viimeiset tulevat olemaan ensimmäisiä ja ensimmäiset viimeisiä. 
Ja palkka muutaman tunnin työskennelleelle tulee olemaan sama kuin työntekijän, joka oli palkattu 
alussa.” Nämä ovat sukupolvea, jotka tulevat rakentamaan Minulle Pyhän Kansakunnan ja 
valmistelemaan tietä, tasoittaen jokaisen teeskentelyn, jokaisen uskonnollisen hengen, jokaisen 
omahyväisyyden ja ylpeyden kaiun.”   

”Kaikille on toivoa, jos he vain näkevät, että Minä en tullut tuomitsemaan vaan rakastamaan, 
parantamaan ja rohkaisemaan ja Minä tarvitsen, että kaikki Minun puhemieheni ja naiseni ovat helliä, 
särjettyä ruokoa he eivät muserra, kuten on kirjoitettu Jesaja 42:1-3… Katso, minun palvelijani, jota 
minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän 
levittää kansakuntiin oikeuden. Ei hän huuda, eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. 
Särjettyä ruokoa hän ei muserra ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta. Hän levittää 
oikeutta uskollisesti.  

( Clare ) Ja minä uskon, että se mitä Herra on sanomassa tässä lainauksessa, on, että Hänen oman 
sydämensä mukaiset paimenet tulevat myös muistuttamaan Häntä, aivan kuin on kirjoitettu tässä 
Jesajan luvussa 42. Siispä, Herra siunaa teidät kaikki, Sydänasukkaat ja tuo parannusta ja uutta 
ymmärrystä meille kaikille. Hän on meidän luonamme parantamassa meitä ja rakentamassa meitä… 
Amen. 


