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VAROKAA ITSEPINTAISUUTTA 

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 30. Maaliskuuta, 2021. 

( Clare ) Minun rakkaat Sydänasukkaani, ylittäköön Hänen viisautensa meidän pelkomme ja 

johdattakoon meidät tuoreeseen ymmärrykseen Hänen Sanastaan. Herra, olen aivan ymmälläni 

siitä, kuinka ratkaista nämä ongelmat. Minä tiedän, että Sinä tiedät, kuinka ratkaista ja minä 

pyydän Sinulta viisautta sieluille, jotka ovat niin sulkeutuneita. Ja tämä seuraa heti tilanteen 

jälkeen, parin tilanteen jälkeen, jolloin minä en vain aivan voinut kommunikoida. Pystyin 

tuntemaan vastustusta. Siispä, Jeesus aloitti…  

( Jeesus ) ”Sinä olet tekemisissä itsepintaisen hengen kanssa.”  

( Clare ) Siispä, katsoin mitä itsepintainen tarkoittaa… Vakaasti tai itsepäisesti pitäen kiinni 

päämäärästään, mielipiteestään, jne.; ei taivu väitteeseen, suostutteluun tai vetoomukseen, 

luonnehditaan taipumattomiksi henkilöiksi, vastustavat itsepäisesti muuttumista. Ja tässä on 

mielenkiintoinen sanonta… ’Itsepintainen ei pidä kiinni mielipiteistä, ne pitävät kiinni hänestä.’  

( Jeesus ) ”Minun lapseni, Minulla on monia asioita näytettävänä teille Minun Valtakunnassani, 

mutta kun te suljette oven Minun Kasvojeni edestä, Minä en voi tuoda niitä teille. Se on 

tuomitsemisen ja ennakkoluulon ongelma. Te tunnette, että teillä jo on kaikki, mitä teidän 

tarvitsee tietää, siispä te ette salli uusia viisauden kanavia, joita Minä haluan antaa teille, jopa 

Pyhiä Kirjoituksia.”  

”Saanko Minä sanoa, on olemassa monia, monia, monia asioita, joita te ette tiedä, enemmän kuin 

mitä te koskaan voisitte kuvitella. Nämä asiat Minä haluan jakaa teidän kanssanne, vaikuttaakseni 

teidän asenteeseenne ja käytökseenne ja loppujen lopuksi elämänne kulkuun, kuin myös 

esimerkkiinne lapsillenne. Te pidätte ihailtavasti kiinni niistä asioista, joita te olette oppineet 

Pyhistä Kirjoituksista, mutta on olemassa niin paljon enemmän ja Minua surettaa, kun te suljette 

mielenne lahjalta, jonka Minä toivon antavani teille.”  

”Minun Pyhä Henkeni jätti teille uskon ihmeet, auttamaan teitä kasvamaan syvyydessä ja 

ymmärryksessä, niin että te voitte viettää pyhää elämää. Koska te suljette Minut ulkopuolelle, 

teidän uskonne ei syvene ja ymmärryksenne on rajoitettua. Saanko Minä sanoa, te tarvitsette 

kaikkea sitä, mitä Minä jätin jälkeeni teille?”  

”Minä annoin Minun elämäni veren, niin että te voisitte vastaanottaa Minut joka päivä 

ehtoollisessa. Mutta jos te vastustatte ymmärtää tätä ihmeellistä lahjaa, te riistätte itseltänne 

jotakin, jota te ehdottomasti tarvitsette seisoaksenne ja mennäksenne syvemmälle uskossanne. 

Jos te ette tarvitsisi sitä, Minä en olisi maksanut niin korkeaa hintaa, tehdäkseni sen teille 

saatavilla olevaksi.”  

”Te elätte maailmassa muiden kanssa ja heillä on lahjoja jaettavana kanssanne. Pyhimyksillä ja 

marttyyreillä on niin paljon annettavaa, kun te luette kertomuksia heidän elämistään. Se vahvistaa 

teitä näkemään, mitä Minä tein heidän puolestaan ja tietämään, että Minä voin tehdä aivan saman 

asian ja jopa suurempia asioita teidän puolestanne. Mutta kapea-alaisuutenne ja tunteenne, että 

ette tarvitse mitään muuta, sulkee sen oven myöskin.”  



”Niin paljon Minä haluan välittää teille ja selittää Pyhien Kirjoitusten ja Pyhimysten kautta, mutta 

Minä en voi, koska näitä asioita ei ole vastaanotettu hyvin. Te ette näe todellista tilaanne tai te 

tavoittaisitte näitä lahjoja. Te olette aliravittuja ja olette sulkeneet itsenne saamasta armon eläviä 

vesiä, jotka virtaavat niin monien astioiden kautta, joita Minä olen asettanut lähellenne.”  

”Jos te jatkatte Minun ponnistusteni estämistä, syventääkseni teidän uskoanne, kun te seisotte 

Minun edessäni ja näette, mitä te olisitte voineet olla, mitä te olisitte voineet tehdä, mitä teillä 

olisi voinut olla jaettavana muiden kanssa, te tulette olemaan syvästi murheissanne. Te tulette 

sanomaan… ’Miksi minä en kuunnellut? Miksi minä olin itsepäinen ja hidas vastaanottamaan? 

Miksi minä muodostin tuomioita näitä ajatuksia vastaan?’”  

”Sillä on paljon tekemistä pelon ja ylpeyden kanssa. Tuntemattoman pelkoa ja ylpeyttä siitä, mitä 

ajattelette tietävänne, mikä on niin vähän, verrattuna viisauteen ja iloon, jonka Minä halusin jakaa 

kanssanne muiden kautta. Pyydän, lakatkaa laittamasta muuria Minun tielleni. Minä olen 

johdattanut teidät tähän paikkaan, aivan niiden asioiden vuoksi, joita te torjutte ja jätätte 

huomiotta. Minulla on niin paljon enemmän teitä varten, mutta te olette niin täynnä itseänne ja 

sitä, mitä te ajattelette tietävänne, että mielessänne ei ole tilaa niille asioille, joilla todella on 

merkitystä.”  

”Kun sielu elää maljan kanssa, joka on täynnä itseään, siinä ei ole tilaa enemmälle ja se seisahtuu 

tai kasvaa vain pikkuriikkisillä lisäyksillä. Kuitenkin monet asioista, jotka täyttävät maljanne, ovat 

ihmisten perinteitä kulttuurillisesta ympäristöstänne. Siinä on paljon enemmän virhettä totuuteen 

sekoittuneena, kuin myös Pyhien Kirjoitusten syvän ymmärryksen puutetta. Minun sanani ovat 

eläviä ja tosia, ne eivät ole ummehtuneita ja vanhoja. Niissä on syvyyttä, jota useimmat eivät 

koskaan tavoita ymmärryksessään.” 

”Kuitenkin niin monet kulkevat tuntien itsensä omahyväisiksi, että he tietävät kaiken, mitä heidän 

tarvitsee tietää ja sen vuoksi mikä tahansa, joka on heidän ymmärryksensä ulkopuolella, on 

asiaankuulumatonta, koska he ajattelevat, että he tietävät jo. Tästä syystä, he elävät koko 

elämänsä pimeydessä ja tietämättömyydessä, riistettyinä monista aarteista, joita Minä haluan 

heille paljastaa.”  

”Laiskuus myös johtaa tietämättömyyteen ja tuomitsemiseen. Jotkut ovat niin kiireisiä kerryttäen 

tietoa ja erikoisosaamista maailmassa, että heillä on erityisen vähän aikaa jäljellä Minua varten ja 

sille, mitä Minulla on heille.”  

”Sen seurauksena, heidän ymmärryksensä pysyy pinnallisena, mikä puolestaan voi johtaa 

tuomitsemaan asioita, joita he eivät ymmärrä ja pelkäämään sitä, mitä he eivät käsitä. Tämä on se, 

mitä Fariseukset tekivät Minulle. He eivät halunneet mennä syvemmälle, he eivät halunneet 

vaarantaa ymmärryksensä rajoitusten rikkomista – ymmärryksen, minkä tasolla he kaikki seisoivat 

ja josta käsin toimivat. He piirsivät rajan Jumalan eteen ja sanoivat… ’Tähän asti, eikä edemmäs.’”  

”Tulkaa ylemmäs, Minun poikani ja tyttäreni, omaksukaa kaikki mysteerit, joita Pyhillä Kirjoituksilla 

on tarjottavana. Avatkaa mielenne, jotkut teistä ovat niin kapeamielisiä, ettei edes hiiri voisi 

saapua sinne. Palauttakaa mieliin, kuinka Fariseukset siivilöivät hyttysiä ja nielivät kameleita? 

Älkää olko heidän kaltaisiaan.”  

”Avatkaa silmänne, mielenne ja sydämenne Minun Paljastuksilleni tätä aikaa ja ajankohtaa varten 

elämässänne. Minä olen kutsumassa teitä uuteen ymmärryksen maahan, paljon laajempaan ja 

jännittävämpään, kuin mitä te olette eläneet elämissänne tähän päivään mennessä. Omaksukaa 

Minut, omaksukaa Pyhien Kirjotusten ihmeet, uudella ja avoimella mielellä. Testatkaa kaikki, 



ollaksenne varmoja, että se on linjassa Pyhien Kirjoitusten kanssa, sitten tehkää siitä omanne. 

Teidän elämänne tulee kukoistamaan kuin kesäpuutarha ja antamaan ravintoa ympärillänne 

oleville.”  

”Te olette tehneet hyvin testataksenne henget ja nähdäksenne, ovatko ne Jumalasta, mutta 

laittakaa sivuun ihmisten perinteet, joihin te olette rajoittuneet. Kaikki teistä on kasvatettu 

ennakkoluulojen ympäristöissä. On aika tutkia ennakkoluulot ja katsoa, estävätkö ne elävien 

vesien virtausta, keskittymällä yhteen Pyhien Kirjoitusten alueeseen ja sivuuttaen muut.”  

”Tämä on niin yleistä teidän aikanne kirkoissa, he ottavat Pyhistä Kirjotuksista sen, mistä he 

pitävät ja välttävät sitä, mitä he eivät ymmärrä, sen vuoksi riistäen muilta kaiken sen, mitä Minun 

Sanallani on heille tarjottavana. Sitten he kehittävät vahvoja ennakkoluuloja, karttaen koko 

Raamatun konseptia ja johdattaen muita kahvila tyyliseen evankeliumiin, joka kutittaa korvia, eikä 

tarjoa haasteita tai uutta kasvua.”  

”Älkää tulko harhaan johdetuiksi valheellisilla opeilla, naurunalaiseksi saattamisella tai vahvoilla 

ennakkoluuloilla, pikemminkin tutkikaa läpi Pyhien Kirjoitusten ja omaksukaa se, mikä on totta ja 

torjukaa se, mikä on valhetta.”  

”’Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään 

häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa.’ Paavalin Toinen Kirje Timoteukselle 2:15. Huomaa, 

että Minä sanoin, hyväksytyksi Jumalalle, ei ihmisille tai heidän ennakkoasenteilleen ja 

perinteilleen. Olkaa taitavia ja menkää syvemmälle Minun Sanani ymmärtämisessä. Sitten, sinä 

päivänä, teillä ei tule olemaan mitään hävettävää.”  

”Minä siunaan teidät nyt nöyryydellä ja ymmärryksellä, että tässä uskossa on niin paljon enemmän 

ja Minä asetan teille nälän Eläviin Sanoihin, joita Minä olen antanut teille ja oikein erottakaa ne. 

Jälleen, olkaa ahkeria esittämään itsenne hyväksyttyinä minulle, niin kuin työmies, jonka ei tarvitse 

olla häpeissään, koska hän täsmällisesti käsittelee totuuden sanaa.” 


