
228. Jeesus sanoo… Jos te näyttelette kuuroa, teidän täytyy oppia vaikealla tavalla! 

JOS TE NÄYTTELETTE KUUROA, TEIDÄN TÄYTYY OPPIA VAIKEALLA TAVALLA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Tammikuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Rakkaat, monet teistä näyttelevät kuuroa. Te tiedätte, mitä Minä tarkoitan, ettekö 
tiedäkin? Niinä kertoina, jolloin te ajattelette, että te ehkä kuulette Minun ääneni, mutta te ette ole 
niin varmoja ja te todella haluatte sitä, mitä haluatte joka tapauksessa… siispä te näyttelette kuuroa?”  

”Tällä on monia kielteisiä seurauksia, ei vain tällä hetkellä, koska te tiedätte, että Minä aina haluan 
sitä, mikä on parasta teille ja te ette… siispä Minä autan teitä. Se tarkoittaa, jos te olette halukkaita. 
Minä kuiskaan teidän korvaanne… ja te näyttelette kuuroa. ”Oliko se Herra? Ei varmasti, sellainen 
pieni asia ja katso hyötyä, kun teen tämän. Eikö se ole parempi jokaisen parhaaksi?” Siispä te menette 
eteenpäin ja teette sen.”  

”Mutta sitten myöhemmin rukouksessa se yhä pieni ääni tulee luoksenne jälleen ja koska te alensitte 
viimeksi, kun se puhui teille, te alatte epäillä, että olenko se todella Minä tai että se tekisi teidät 
syylliseksi, kun ette kuunnelleet Minun neuvoani, ennen kuin te epäilitte. Siispä te näette, te teette 
epäuskon kierteen. Ja tämä on paljolti teidän tuhoksenne ja haitaksenne.”  

”Monia teistä Minä haluaisin käyttää Tiedon Sanan palvelutoimessa, mutta te olette niin tottuneita 
jättämään Minut huomiotta, että te ette vieläkään tunnista Minun ääntäni. Minä pyytäisin teitä 
työskentelemään omantuntonne kanssa huolellisemmin. Kuunnelkaa myös värähdystä hengessänne, 
kun te toivotte menevänne täyttä höyryä eteenpäin jossakin, joka ei ehkä ole Minun tahtoni.”  

”Minä olen oikean kätenne puolella, aina rohkaisemassa oikeaa valintaa ja taivuttelemassa 
luopumaan väärästä valinnasta. Mutta kaikilla teillä Minun Morsiamillani on erittäin vahvat tahdot. 
Jos teillä ei olisi, te ette voisi tukeutua Minuun tapahtuipa mitä hyvänsä. Mutta teidät tahdot täytyy 
harjaannuttaa vastaamaan Minun tahtooni. Sillä tavalla, te saavutatte suurta hyötyä jokaisessa 
päätöksessä. Kuinka paljon onnellisempia te tulette olemaan, kun tottelette. Ja Minä voin myös 
suojella teitä paljon paremmin.” 

( Clare ) Silloin sanoin Herran puheen väliin … Kyllä, minä muistan sen ainoan kerran, kun olen ollut 
minkäänaisessa onnettomuudessa vuosikymmeniin – Sinun suojeluksesi ansiosta. Me olimme 
menossa hautajaispäivälliselle ja halusin pysähtyä Walmart-kauppaan hakemaan muutaman asian, 
ennen kuin väkijoukot tulevat myöhemmin päivällä. Minä tiesin, että minun olisi pitänyt odottaa, 
mutta halusin mennä sisälle – ja niinpä menin. Kun tulin ulos ja istuin autossani parkkipaikalla, nainen 
jysäytti minun autooni, kun hän peruutti ja syytti siitä minua. No niin, se oli sotku.  

Herra tiesi, että paholaiset olivat risteilemässä ympärilläni. Lähdin pois alueelta ja menin menojani 
ylpeästi ja itsepäisesti. Siispä Hän salli heidän koskettaa minua. Jos olisin totellut parempia vaistojani, 
onnettomuutta ei koskaan olisi tapahtunut.  

( Jeesus ) ”Joskus, Minun Rakkaat, Minun ainoa turvautumiskeinoni on antaa teidän kävellä ansaan, 
koska te ette kuunnelleet, kun kerroin teille, että älkää menkö sinne. Tällä tavalla, te opitte 
nojaamaan vähemmän ja vähemmän omaan neuvoonne ja enemmän ja enemmän Minun neuvooni. 
Jopa silloin, kun se maksaa teille teidän oman tapanne tehdä se, se on aina turvallisempi.”  

”Siispä, nyt tietäen nämä asiat, siunattuja te tulette olemaan, jos teette ne. Minä olen aina kanssanne, 
oikean kätenne puolella, innokkaana opastamaan teitä oikeisiin valintoihin. Tukeutukaa Minuun, 
Rakkaat. Tukeutukaa Minuun.” 


