
807. Jeesus selittää… Tuomitseminen on hyvin katkeraa ja johtaa Kuolemaan 

TUOMITSEMINEN ON HYVIN KATKERAA JA JOHTAA KUOLEMAAN  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 14. Lokakuuta, 2020. 

( Clare ) Minun rakkaat ystävät, pyydän rukoilkaa minun puolestani. Minä kamppailen yhä heikkouteni 
kanssa, vaikka olenkin saanut merkittävää jalansijaa, vielä on pieniä houkutuksia voitettavana. Minun 
heikkouteni eivät yllätä minua, ne vain inhottavat minua. Tämä on selvästi jotakin, joka vaatii aika 
pitkän aikaa, että sen voi voittaa. 

Siispä tuloksena, olin ihmettelemässä, että puhuisiko Herra edes minulle tänään. Tunsin kuin Hän oli 
antanut minulle niin monia armoja ja kuin tuhma pikkutyttö, minä silti altistuin houkutuksille. Tunnen, 
että olen olettanut Hänen Armoaan. Siispä, tulin ylistämään, häveten itseäni, pää alhaalla. Jeesus 
puhui minulle välittömästi…  

( Jeesus ) ”Minä en halua sinun vetäytyvän poispäin, Minä olen työskentelemässä tämän sisäisen 
tason tunteen reaktion kanssa, sinun kanssasi. Minä olen tässä, työstäkäämme tätä, Minun 
Morsiameni.”  

( Clare ) Juuri silloin sain mielijohteen mennä korttivarastolleni ja vetää yhden kortin, sitten vielä 
yhden ja vielä yhden. Ensimmäinen oli… ”Sinun toivoasi ei tulla leikkaamaan pois.” No niin, mikä on 
minun toivoni? Minun toivoni on, että Jeesus tulee jatkamaan lähelläni pysymistä. Toinen oli… ”Minun 
Taivaalliseksi kuvakseni Minä olen tehnyt sinut.” Ja siinä oli kruunun kuva. Siispä, tunsin tulleeni 
nostetuksi ylös mutalätäköstäni. Hän on yhä kanssani, ihmeiden ihme. Siispä, on turvallista kuunnella 
ja jopa puhua Hänelle, koska tavallisesti minä vetäydyn.  

Kolmas oli… ”Etkö ole nähnyt tarpeeksi itseäsi, vakuuttaaksesi itsesi siitä, että sinulla ei ole mitään 
syytä nostaa itseäsi ylös, tuomitaksesi muita? BINGO! Minä tajuan sen. Aukaisin oven kiusaukselle 
tuomitsemisen synnillä. Minä tajuan sen, Jeesus. Sinä olet oikeassa, minä olen tuominnut, mutta 
kuinka käsittelen tilanteet, jotka ovat hyvin myrkyllisiä, kun ulkopuolelta katsoo sisäänpäin? 
Erityisesti, kun mainitset, että valehtelua tapahtuu.  

( Jeesus ) ”Minä odotan sinun tulevan Minun luokseni ja pyytävän Minua paljastamaan sinulle 
yksityiskohdat ja samaan aikaan, rukoilemaan, että heidät todetaan syyllisiksi. Sinä olet Äiti, et Uhri. 
Kaikilla teillä on hieman lasta sisällänne, mutta sinun työsi ei ole tuomita, vaan rohkaista ja kohottaa, 
nuhdella ja seisoa heikompien vierellä. Tuomitsemista seuraa tietty paheksumisen kärki ja synti on 
siinä. Sinun on nähtävä synti, muttei tule tuomita syntistä. Kuitenkin olet tuominnut syntisen.”  

”Siksi minun täytyy antaa sinun langeta kasvoillesi omaan mutalätäkköösi. Näe synti, oivalla, ettet ole 
sen parempi ja tule Minun luokseni saadaksesi vastauksia.” 

”Jos et saa etsimiäsi vastauksia, ole kärsivällinen ja sielua tukeva. Aikanaan Minä tulen paljastamaan 
paljon sinulle. Se, missä monet johtajat menevät harhaan, on, että he vetävät kätensä pois sielua 
tukemasta, kun Minä toivoisin, että he pysyisivät heidän kanssaan. Minä en ole koskaan hyljännyt 
sinua, olenko Minä?”  

( Clare ) Et tietääkseni?  

( Jeesus ) ”No niin, sinunkaan ei koskaan tule hylätä sielua. Jatka rukoilemista heidän puolestaan. Se 
saattaa viedä koko elämän ajan, mutta sinun rukouksesi tulevat olemaan osa Minun ratkaisuani, sekä 
koskien sinun mielentilaasi, että heitä. Minä en toivo näkeväni katkeruuden siemeniä Minun 
Morsiamissani.”  



”Sielusi Puutarhassa olevat kukat, jotka Minä olen istuttanut, ovat hyvin hauraita.”  

”Katkerista juurista kasvaa katkeria puita, katkerista puista kitkeriä hedelmiä, joista lähtee haitallinen 
tuoksu, joka voi näivettää jokaisen kukan puutarhassasi. Vielä kerran, tämä ei ole pieni kasvi, se on 
puu, jolla on juuret, jotka leviävät puutarhan jokaiseen nurkkaan ja sen lisäksi sillä on tuuheita okaita, 
jotka heittävät varjon sinne, missä pitäisi olla auringon paistetta.”  

”Oi, näetkö Clare, katkera, katkera, katkera on tuomitseminen ja se johtaa kuolemaan. Se on 
kuolettavaa myrkkyä, joka tunkeutuu puutarhaan ja tulee aikanaan aiheuttamaan jokaisen kauniin 
kukan ja hedelmän lakastumisen. Tätäkö sinä haluat?”  

( Clare ) En, Herra.  

( Jeesus ) ”No niin, katso puutarhaasi, Rakkaani.”  

( Clare ) Ja silloin minä näin ympäröidyn puutarhan, joka oli peittynyt jonkinlaiseen ruskeaan 
jauheeseen, mikä sai aikaan sen, että muut kasvit hajosivat limaisiksi lätäköiksi. Sitä piiritti parvi rumia 
lentäviä hyönteisiä, syöden kitkerää ainetta ja kuljettaen sitä kuin siitepölyä, kukasta kukkaan.  

( Jeesus ) ”Tuo on sielusi tila juuri nyt. Se on kasvattanut katkeruutta tuomitsemisen vuoksi. Ja joka 
kerran, kun tuomitset, juuret saavat tuoretta ruokaa, mikä saa aikaan sen, että puu leviää jopa 
enemmän ja pudottaa haitallisia hedelmiä maahan.”  

”Tämä on hyvin vakava tila. Tuomitsemisesta on tullut tapa sinulle vuosien kuluessa. Kun asuit yksin, 
se rajoittui harvoihin ihmisiin. Mutta yhteisössä se on jatkuva ärsyttävä vuoto, koska on niin monia 
asioita, jotka huokuvat sitä millä on mahdollisuus ärsyttää sinua.”  

”Ratkaisu on yksinkertainen. Kun näet jonkun, mikä ei ole oikein, nopeasti rukoile sen sielun puolesta 
ja jätä asia. Jos se on toistuva ongelma, etsi Minua, että kuinka auttaa sitä sielua. Samaan aikaan, tuo 
esiin omasta elämästäsi jotakin, joka on samanlaista, jota sinä teit menneessä. Ota huomioon 
henkilön ikä ja asema elämässä, kun teet tämän. Sitten Minä haluan sinun ottavan aikaa, istuvan alas 
ja laskevan heidän hyveitään. Kun sinä olet lopettanut, sinä saatat järkyttyä kaikesta kauneudesta ja 
hyvästä, mitä sinä olet jättänyt huomiotta. Ainakin tämä on se, mitä Minä toivon.”  

”Minä en sano, että sinun pitäisi sietää syntiä, en ollenkaan, sitä ei tarvitse osoittaa. Mutta tule sielun 
luo syntisenä, jota Minä olen auttanut kukistamaan syntinsä. Ja rohkaise sielua, että Minun kanssani 
mikään ei ole mahdotonta.”  

( Clare ) Kun minä istuin tässä katsomassa puutarhaani, asiat alkoivat piristymään, ruma ruskea aine 
katosi ja asiat alkoivat palata normaaleiksi.   

( Jeesus ) ”Kun näet totuuden ja kun kadut, totuuden valo polttaa pois katkeruuden. Kukkulalla oleva 
kynttilä ei voi olla kätkettynä, mutta hyveet ja lahjat voivat olla kätkettyinä ja tulla toimimattomiksi 
synnin peitteen alla. Näe aina muut parempina kuin itsesi. Tämä ei ole vain tervettä, vaan se on myös 
totuus. Sinulla ei ole aavistustakaan, millainen sielu sinä olisit juuri nyt, jos olisit käynyt läpi sen, mitä 
toinen on käynyt läpi, rajoitettujen voimavarojensa kanssa, joiden kanssa he syntyivät. Katkeruus 
tappaa, ystävällisyys tuo elämää. 


