
387. Jeesus selittää… Jumalanpelko on Viisauden Alku! Matka Pyhyyteen 

MATKA PYHYYTEEN… JUMALANPELKO ON VIISAUDEN ALKU  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Syyskuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Clare, Minä teen vain sen, mikä on välttämätöntä, saadakseni teidät kaikki 
muuttamaan mielenne elämän uudesta pyhyydestä. Jumalanpelko on Viisauden alku. Minä otan 
roolini Jumalana hyvin vakavasti. Kun sielu itkee apuun Minua, tullakseen pyhäksi, jatkuvasti, Minä 
otan heidän sanansa vakavasti ja teen sen, mikä ikinä on tarpeellista, tuodakseni heidät siihen 
onnelliseen tilaan.”  

”Kyllä, se on onnellinen tila, se on levon paikka, ahkeroinnista, saastutuksesta, puhtaalla 
omallatunnolla. Sellaisen, joka voi kantaa heille välitettyä ristin taakkaa ilman valittamista. Ei ole 
olemassa sen kauniimpaa, ainutlaatuisempaa katsottavaa, kuin pyhä sielu.”  

”Mutta siihen pääseminen on vaivalloinen matka ja useimmat lopettavat vain puolimatkassa. Minä 
olen kutsumassa teitä kaikkia kulkemaan koko matkan Minun kanssani. Mikään tässä maailmassa ei 
ole enemmän arvoinen kuin saada Minut! Ja seuraavana sen jälkeen on puhdas ja pyhä omatunto, 
jota ei synti vaivaa.”  

”Sielulla, joka on valinnut pyhyyden kutsumuksen, ei ole varaa olla muita kiinnittymisiä kuin Minä. 
Kyllä, rakkautta naapuriaan kohtaan, mutta ei mieltymyksiä, mielipiteitä, haluja, ne kaikki täytyy olla 
linjassa sen kanssa, mitä Minä olen tekemässä heidän elämissään.”  

( Clare ) Jeesus, minä tunnistan, että minulla on kauhean pitkä matka kuljettavana. 

( Jeesus ) Tämä on totta, mutta harkitse: sinä olet valinnut olla matkalla. Sinä olet valinnut pysyä 
matkalla ja se merkitsee Minulle kaikkea. Useimmat sielut lopettavat hyvin varhain polulla, koska 
maailman agenda vetää heidät pois Minun luotani. Silloin, kun he olivat nuoria lapsia, heille ei ole 
opetettu asioita, jotka olivat kaikkein tärkeimpiä. Pikemminkin, heitä vedetään jokaiseen muuhun 
suuntaan: kilpailuun, suosituimmuuteen, varakkuuteen, valtaan ja kyvykkyyteen, kauneuteen. Kaikki 
tämä, näitä kaikkia arvoja työstetään lapsiin hyvin varhain elämässä, kun he havainnoivat 
vanhempiaan, jotka hyvin usein johdattavat heidät poluille, joita he halusivat omiin elämiinsä, mutta 
epäonnistuivat menestymään siinä.”  

”Siispä, että on sielu, joka on valmis luopumaan kaikesta Minun vuokseni, se on harvinainen lahja. 
Minä otan heidän sanansa todesta ja vaikka heillä ei ole aavistustakaan siihen liittyvästä hinnasta, 
Minä johdatan heitä tasaisesti ylös vuorta, joskus jopa kantaen heitä. Mutta on olemassa kriittisiä 
uudelleenarvioinnin käännekohtia. Aikoja, jolloin kiusaus lopettaa, tulee hyvin houkuttelevaksi, koska 
se, mitä heiltä pyydetään, on yli sen, mitä he ovat halukkaita antamaan.   

Kiinni pitäminen jostakin hienosta päähänpistosta tai ajatuksesta kiinnipitäminen tuo Minut 
pisteeseen, jossa Minun täytyy löytää toinen tapa houkutella heitä jatkamaan kiipeämistä. Minä teen 
tämän, koska Minä rakastan teitä niin paljon. Minä tiedän, mitä te haluatte elämänne lopulla ja Minä 
haluan teidän saavan sen. Siispä, Minä löydän keinoja saada teidät ohittamaan protestinne ja 
jatkamaan kiipeämistä. Se ei ole helppoa, mutta se on palkitsevaa. Ja mitään, mitä uhrattiin, ei tulla 
katumaan matkanne lopussa.”  

”Siispä, teille juuri nyt, me olemme yhä kiipeämässä veljellisen rakkauden vuorta ja oppimassa 
luottamaan ja taipumaan Minun puoleeni matkalla. Minä olen jatkuvasti laajentamassa teidän 
uskoanne ja luottamustanne Minuun. Minä tiedän, mitä sinä kaipaat, Clare. Minä tiedän sinun 
vastahakoisuutesi ja minä tiedän, että sinä tulet taipumaan.”  



”Ihmisluonto on selittämätön ja ehtymätön lähde ristiriitaisille tunteille ja ajatuksille, jotka kisaavat 
valta-asemasta elämässänne. Kuitenkin, kun Minä otan ohjat, Minä selvittelen nämä ja laitan ne 
työskentelemään sielun eduksi.”  

”Minä olen välittänyt niin monia uinuvia lahjoja sielulle heidän matkansa alussa, että heillä ei ole 
aavistustakaan ihmeestä, joka on kätkettynä heidän sisällään. Kuitenkin on Minun osani paljastaa 
heille ja motivoida heitä nostamaan työkalut. Mutta ensiksi, Minun täytyy voimistaa heidän 
olemustaan, heidän moraaliaan ja eettistä olemustaan, heidän rakkauttaan Minuun ja muihin, ennen 
kuin Minä vapautan heidät näihin lahjoihin.”   

”Se on malttia vaativa prosessi ja vaatii monia matkoja tulen ja jään läpi. Kuitenkin sielu, joka sanoo 
’kyllä’ jokaisessa matkan käännekohdassa, lopulta loistaa kuin timantit, valaisten synkkää, harmaata 
maailmaa; tuoden toivoa, inspiraatiota ja Taivaan visiota, koska he ovat samankaltaisia kuin Minä.”  

”Se on valtavan suunnaton käsite. Vain ne, jotka ovat valmistuneet, voivat todella ymmärtää matkan. 
Kun olette sen keskellä, te ette voi nähdä enempää kuin muutaman jalan verran eteenne. Mutta 
lopussa, te tulette näkemään Minun näkökulmastani ja loistavan valon, jota olette vuodattaneet 
maallisesta valostanne.”  

”Ja se valo ei koskaan sammu. Se palvelee majakkana kaikille, jotka ovat etsimässä Totuutta. Se on 
todella se, mitä Minä kutsun teitä olemaan. Teidän saavutuksenne Minun kanssani 
työskennellessänne ovat toisarvoisia. Se, mikä on todella tärkeää, oli elämänne luonne. Ei se, mitä te 
teitte, vaan se, mitä teistä tuli, kun te kuolitte itsellenne.”   

”Siispä, Minun rakkaat, Minä tiedän, että tämä on vaikeaa teille käsittää. Kaikki, mitä Minä voin luvata 
teille, on ylivoimainen onnellisuus ja toiveiden täyttymys matkanne lopulla. Teillä on Minun sanani 
siitä. Jos te kuolette Minussa, teidät tullaan nostamaan ikuiseen elämään Minun kanssani.” 


