
443. Jeesus sanoo…  
Minun Henkeni on Hellä & Nöyräsydäminen, Tulkaa & Oppikaa Minulta 

MINUN HENKENI ON HELLÄ & NÖYRÄSYDÄMINEN… TULKAA & OPPIKAA MINULTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 17. Joulukuuta, 2016.  

( Clare ) Riemuitkaa rakkaat Sydänasukkaat. Meidät on laskettu arvollisiksi jakamaan Kristuksen 
kärsimyksiä. Tänään, Ezekiel teki itsestään uhrauksen sielun vuoksi, jonka ikuisuus on vaakalaudalla ja 
oli vaikeaa nähdä hänen kärsivän. Ajattelin, että ehkä minä olin tehnyt jotakin, mutta huolellisen 
rukouksen ja hänen vahvistuksensa jälkeen, se ei ollut minun tekemääni. Kun etsin Herraa Ezekeilin 
kunnon vuoksi, Hän sanoi…  

( Jeesus ) ”Tämä kuuluu sinun toimeksiantoosi kärsiä muiden hengellisessä perheessäsi kanssa. Ja 
aviomiehesi kärsimyksen näkeminen todella koskee. Se koskee sinuun ja se koskee Minuun, kuitenkin 
hän on antanut Minulle täyden luvan, rakkain, täyden luvan. Siispä näet, tämä on tandemi kärsimystä. 
Minä olen pahoillani. Sinä tunnet sitä, mitä Minä tunnen häntä kohtaan.”  

( Clare ) No niin, toiset esirukoilijat näyttävät kantavan paljon raskaampia taakkoja ja Minä olen 
nähnyt itseni pulleana, toisen luokan kansalaisena, joka ei ole kantamassa painoaan. Se on saanut 
minut tuntemaan itseni kuin epäonnistujaksi.  

( Jeesus ) ”Me kaikki teemme tämän yhdessä, jokaisella teistä on osansa. Se ei ehkä saata näyttää 
tasaveroiselta osalta, mutta se on ja se on räätälöity sen mukaan, mikä on kykynne kantaa näitä 
ristejä. Älä ota sitä enää päähäsi, että et ole kärsimässä yhtä paljon kuin muut – se yksinkertaisesti ei 
ole totta. Sinun on henkisempi ja tunnetason ahdistusta. Sinä olet aika elossa sisälläsi, Minun 
rakkaani, aika elossa.”  

”Monia valheita on kuiskattu korvaasi… ’Katso, toiset kärsivät, mutta sinä et, sinä olet vähäisempi 
sielu ja Jumala ei kuule rukouksiasi, vain heidän rukouksensa. Sinä olet vielä vauva ja katsot heitä 
aikuisuudessa.”  

”Nämä ovat mukavia ehdotuksia pitämässä sinut nöyränä, mutta täysin epätosia. Minä työskentelen 
sinun kanssasi eri tavalla, luontaisemmin, sanottaisiinko. Sinä liikut Minun hengessäni, ilman että edes 
tiedät sitä. Siksi löydät asiat välittömästi, kun kysyt. Minä en ole imartelemassa sinua, Minä annan 
sinulle tosiasiat. Sinussa on enemmän uuttamista ja siksi sinä kykenet vastaanottamaan näitä viestejä 
niin helposti.”  

”Clare, jokainen astia on ainutlaatuisella tavalla liittynyt Minuun. Lakkaa saamasta vaikutelmia, ettet 
ole tavallisella tasolla, pyydän. Se tulee rampauttamaan meidät. Asiat menevät niin paljon 
jouhevammin, jos vain oivallat, että sinun tapasi kuulla Minulta on paljon vähemmän pramea ja paljon 
enemmän hienovaraisesti uuttava – pieni hiljainen ääni? Se todella on nimi, jonka Minä olen antanut 
sinulle.”  

”Vahvoilla persoonallisuuksilla on tapana jättää varjoonsa tapa, jolla Minä työskentelen sinun 
kanssasi. Vaikka ajoittain he eivät oivalla, mitä he ovat tekemässä, se on vammauttavaa sinulle. Yritä 
olla loukkaantumatta, kun sitä sattuu, se ei ole tarkoituksellista heidän taholtaan, se on vain heidän 
tyypillinen tapansa, heidän elämiensä tässä vaiheessa. Kuitenkin sinä tulet päivä päivältä enemmän 
Minun Äitini kaltaiseksi. Hän oli hyvin, hyvin hellä ja hiljainen, kun hän kulki Maapallolla. Hänen 
tapansa olivat ystävällisiä ja kunnioittavia.” 



”Tukeudu Minuun ja ymmärrä, että jokaisella sielulla on oma ainutlaatuinen suhteensa Minun 
kanssani. Sinä et ole yhtään vähäisempi kuin muut, jotka vaikuttavat olevan prameita ja 
suorapuheisia. Minä niin arvostan sinun pienuuttasi. Kuitenkin sinulle on terveellistä tuntea sillä 
tavalla joillakin tasoilla. Mutta älä salli näitä halventavia vihjailuita enää. Kun ihmiset ovat liian 
päällekäyviä sinua kohtaan, eivätkä kuuntele, anna sen mennä ohi rakkaudessa.”  

”Pyhä Henki on ystävällinen, eikä koskaan pakota tai jätä varjoonsa, Hän ei koskaan vaatimalla vaadi. 
Pikemminkin Hän ystävällisesti toimittaa viestin ja sallii teidän pohdiskella sitä. Koskaan Hän ei vaadi 
tai vaatimalla vaadi, että Hän on oikeassa, vaikka Hän ei koskaan ole väärässä. Ollaksenne Hänen 
puolisonsa, teidän myös täytyy olla ystävällisiä, nöyriä, kohdellen toinen toisianne kunnioituksella ja 
arvonannolla, ei koskaan vaatimalla vaatien omaa ymmärrystänne yli toisen ymmärryksen. Ei koskaan 
jättämällä varjoonne tai pakottaen omaa tapaanne.”   

( Clare ) Herra, minusta tuntuu, että tulen hieman pienemmäksi joka päivä.  

( Jeesus ) ”Sillä tavalla Minä voin laittaa sinut Minun sydämeeni todella helposti. Lepää Minussa, 
rakkaani. Lepää. Minun Sydänasukkaani, te olette kaikki kasvamassa hengellisesti. Monet teistä ovat 
kovin nopeasti tulossa omaan palvelutoimeenne ja tämän mukana tulee vaara ajatella olevanne 
muiden yläpuolella. Kaikille teille tällä matkalla, demoneita on nimitetty soluttautumaan ajatteluunne 
ja aikaansaamaan hienovaraisia ylemmyyden tunteita. Pyydän, olkaa aina niin varovaisia, ettette 
lankea ylpeyteen. Kaikkein vaarallisin aika teille on voiton jälkeen. Itsetyytyväisyys voi ottaa teistä 
vallan ja te tulette menettämään näköalanne.”  

”Kaikki Minun palvelijani ovat olleet alttiina näille kasvukivuille. Ja se kaikki kuuluu asiaan. Älkää 
ylireagoiko, kun oivallatte, että olette langenneet tähän, pikemminkin tulkaa Minun luokseni katuvina, 
nouskaa ylös ja jatkakaa matkaa, paljon varovaisemmin nyt.”  

”Nopea menestys vaatii nopeaa malttia tai te palatte itseriittoisuuden liekeissä. Siksi minä sallin 
teidän kompastua ja langeta matkallanne. Minun täytyy joskus etäännyttää Itseni, niin että te jälleen 
kerran löydätte jalansijanne nöyryydessä ja ystävällisyydessä.”   

”Minun Henkeni on hiljainen ja ystävällinen. Siispä myös Minun astioitteni täytyy oppia 
ystävällisyyden taito – jopa toiminnallisemmissa palvelutoimissa. Tämä on sydämen asenne, Minun 
pikkuiseni, joka hyväksyy alhaisimman paikan, joka kuuntelee, kun muut puhuvat, joka asettaa omat 
mielipiteensä sivuun, kuunnellakseen ja kuullakseen Minua, tapauskohtaisella tasolla. On niin tärkeää 
olla alennettu ja nostaa muita, ettei tule vastenmieliseksi kehumaan itseään, luulemaan liikaa 
itsestään ja tuppautumaan muiden seuraan.”  

”Kun Minä edistän teitä, varokaa Fariseusten hapatusta – ylpeyttä, joka tuntuu kohotetulle ja ’yli’ 
muiden, vähemmän hengellisesti varustettujen. Asennetta, joka tuntee, ettei se voi olla väärässä, 
koska Minä puhun sille, siksi toinen henkilö ei voi olla kuulemassa Minua. Kuinka vaarallista se 
onkaan, Minun pikkuiseni. Teidän täytyy erottaa ajoittain tapaus tapauksen tasolla, eikä väkisellä 
mennä eteenpäin olettamuksessa, että kaikki, mitä te uskotte, on oikein ja muut ovat väärässä.”  

”Tämä on niin helppo tehdä ja vaatii paljon nöyryytystä tuoda sielu pisteeseen, jossa he kulkevat 
todellisessa nöyryydessä. Ei vain yrittämässä vakuuttaa itseään, etteivät he ole mitään, vaan ollen 
vähäpätöisen ala-arvoinen, syvällä omassa mielessä.”  

”Mistä pääsenkin toiseen asiaan, tuntien alempiarvoiseksi muihin nähden, koska heillä näyttää olevan 
kaikki kasassa.”  



”Itse asiassa, mitä enemmän joku käyttäytyy kuin hänellä olisi kaikki kasassa, sen hauraampia he ovat 
sisältä. Toinen vaara on, että te masennutte ja unohdatte, mitä Minä olen tehnyt ja olen tekemässä 
teidän kauttanne. Nöyryys on ihmeellistä, mutta tappiomieliala on tuhoavaa meidän suhteellemme.”  

”Älkää koskaan salliko itseänne alennettavan maailman kirkkailla ja kiiltävillä kolikoilla. Tietäkää, että 
Minun suhteeni teidän kanssanne on äärimmäisen syvä, hengestä henkeen ja mitä enemmän te 
heijastatte alhaisuuden ominaispiirteitä, sen ylistetyimpiä te olette Minun silmissäni. Todella, vain 
Yhtä tulee ylistää ja Minä en jaa sitä hyvin, eikä Minun pitäisi – ettette lankea epäjumalanpalvontaan.”  

”Yksi tavoista, joilla te voitte varmistaa paikkanne nöyryydessä, on ymmärtää, että vain Yksi on 
erehtymätön ja että te olette avoimia petokselle milloin vain. Ja kun teitä petetään, te vahingoitatte 
sitä, jota Minä lähetin teidät sitomaan ja parantamaan.”  

”Minä en pyydä teitä vaarantamaan uskoanne, vaan Minä pyydän teitä olemaan varovainen, kun 
menette ohjaamaan muita sieluja. Pitäkää huoli siitä, että persoonallisuutenne ei jätä varjoonsa niitä, 
joita palvelette tai vähättele heidän suhdettaan Minun kanssani tai heidän luottamustaan 
suhteessaan Minun kanssani. Pitäkää huoli, että kuuntelette ja etsitte vastauksia tapaus tapaukselta, 
pikemminkin kuin olettaisitte.”  

”Älkää koskaan unohtako, että te saatatte olla erehtyneet, joko sen vuoksi, että Minä olen sallinut sen 
nöyrryttääkseni teitä tai te ole saattaneet mennä tarpeeksi syvälle erottelussanne.”  

”Ja lopulta, kuunnelkaa aina niitä, jotka tulevat luoksenne. Kuunnelkaa rakkautta täynnä olevalla 
sydämellä ja myötätunnolla. Kuunnelkaa ja vastaanottakaa, aivan kuin se tulisi Minulta, sitten etsikää 
Minua ratkaisun saadaksenne.”  

”On monia kertoja, kun Minä puhun niiden kautta, jotka ovat tulleet teidän luoksenne, mutta te ette 
kuuntele heitä, koska te olette jo muodostaneet vastauksen. Todellinen nöyryys kuuntelee ja 
tunnistaa Minun veljensä sisältä. Todellinen nöyryys on varovainen antamaan ohjeita ja tietää, että se 
voi olla väärä ja vahingollinen, pikemminkin kuin avuksi.”  

”Minä tulen ohjaamaan teitä, kun te kasvatte hengellisissä lahjoissa, Minun ihmiseni. Minä tulen 
opettamaan teitä. Luottakaa Minuun ja kuunnelkaa Minun ääntäni muissa.”  

”Minä siunaan teidät Minun kallisarvoiseni, viisaudella tuoda lohtua yksinäisille, vahingoittuneille ja 
hämmentyneille. Te olette tehneet hyvin rukouksissanne ja uskollisuutenne vuoksi Minä olen 
kutsumassa teitä menemään ystävällisesti palvelemaan Minun rakkaitani tähän haavoittuneeseen 
maailmaan.” 


