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LIKAISET VAIPAT, TEIDÄN SYNTINNE, NÖYRYYS & HENGELLISET LAHJAT 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Toukokuun 28. 2022. 

(Clare) Herra, pyydän, ota haltuun mielemme ja päivämme, niin että voimme miellyttää Sinua. Me 

sanoudumme irti tuomitsemisen hengestä Jeesuksen Nimessä. Amen. 

(Jeesus) ”Minä rukoilen puolestanne, Rakastetut. Tulette saamaan monia varotuksia likaisista 

vaipoista. Minä olen puhunut paljon tästä aiheesta, tarpeeksi varustaakseni teidät yhä uudelleen, 

siispä menkäämme eteenpäin.”  

(Clare) Me kutsumme juoruilua likaisiksi vaipoiksi, vaippa laitetaan roskiin ja se pysyy siellä, me 

emme vedä sitä pois penkoaksemme sitä ympäriinsä. Siispä, kun jotakin vähemmän imartelevaa 

ilmaantuu jostakin, olemme velvoitettuja varoittamaan heitä… ’Likainen Vaippa!’  

(Jeesus) ”On monia lahjoja, joilla Minä haluan voimaannuttaa teitä. Te kaikki tarvitsette näitä 

lahjoja, mutta Minun tarvitsee nähdä syvempi nöyryyden ja itsensä alentamisen taso. Pyydän, 

Minun lapseni, katsokaa itseänne, ennen kuin katsotte muita. Kun näette epäjärjestystä toisessa 

sielussa, rukoilkaa heidän puolestaan juuri siinä ja silloin. Teidän täytyy myös etäännyttää itsenne 

kriittisestä puheesta, kun he jatkavat sitä joka tapauksessa. Vaihtakaa vain puheenaihetta tai 

kertokaa heille: ’En voi tuomita muita, koska minulla on omat syntini. Jos he loukkaantuvat siitä, 

sitten se on heidän ongelmansa, mutta te ette ole avanneet ovea tullaksenne seulotuiksi, ettekä 

ole menettäneet armoa, koska pidättäydyitte löytämästä vikaa muista.  

”Rakkaat, teidän täytyy mennä syvemmälle ja katsoa Minun peiliini. Tämä ongelma on sydämen 

ongelma, ei vain älyn tai suun. Tällä tavalla te ette tohdi tuomita toista. Te voitte tuomita toimen, 

mutta ette koskaan sitä, joka tekee sen, koska ette tiedä heidän motiivejaan, he voivat olla täysin 

viattomia. Minä haluan teidän saavan niin selkeän näyn omista puutteistanne, ettette tohdi nostaa 

päätänne toisten vikoja vastaan. Yhden asian Minä kerron teille, jos olette uskollisia rukoilemaan 

heidän puolestaan, Minä tulen olemaan uskollinen työskentelemään heidän kanssaan.”   

”Harjoittamalla tätä te voitte uudistaa koko maailman. Jos tätä opetettaisiin kaikille Kristityille, 

Ruumis tulisi pyhäksi paljon nopeammin. Teidän tulee auttaa toisia vapautumaan vioistaan, ei 

istua tuomitsemassa tai saada heidät tuntemaan itseään kohtaan pahemmin. Te voitte aina kertoa 

heille… ’Jeesus on uskollinen oikaisemaan vikojani, olen varma, että Hän tulee tekemään saman 

teille, jos pyydätte Häneltä.’ Tällä tavalla myönnätte, että teilläkin on vikoja, samaan aikaan, kun 

julistatte Minun uskollisuuttani ja juurruttaen toivoa heihin, jotka ovat epätoivoisia 

synnillisyydestään. Teitä järkyttäisi tietää tuomitsemisen taso, millä useimmat Minun ihmisistäni 

elävät. Voitte saada pienen piikin siitä tuomitsemisen tasosta, jolla te elätte joka ikinen päivä.”  

”Minä haluan aseistaa teidät lisälahjoilla, mutta ennen kuin näette itsenne sellaisina kuin todella 

olette, Minä en voi; se tekisi teidät vain turhamaisiksi ja ylpeiksi. Ottakaa jokainen ajatus vangiksi, 

Minun Rakastettuni. Jokainen ajatus, joka on toista halventava, ottakaa se vangiksi ja tarjotkaa se 

ylös Minulle rukouksessa sen sielun puolesta.”  

(Clare) Herra, en tiedä, kuinka voimme toimia parantavilla lahjoillamme, kun olemme niin tietoisia 

synnillisyydestämme.  

(Jeesus) ”Vastaus siihen on yksinkertainen… Mitä enemmän oivallatte taipumustanne tehdä 

syntiä, sitä vähemmän tulette tuomitsemaan muita. Kääntäkää tuo synnin havaitseminen muissa 



eduksenne, etsimällä sielustanne samoja syntejä. Tällä tavalla tulette hyötymään sekä itse että 

veljenne, koska tulette nöyrtymään ja rukoilemaan.”  

(Clare) Herra, kuinka voimme tulla nöyremmiksi?  

(Jeesus) ”Katsokaa aina ylöspäin muita, totuudessa ja sydämestä käsin, ja odottakaa Minun 

viisauteni loistavan heidän kauttaan, teitä varten. Todellisuudessa, veljenne ja sisarenne ovat 

varustettuja monilla lahjoilla, joita teillä ei ole. Kun oivallatte ja tunnistatte sen, te olette matkalla 

pyhyyteen. Kunnioittakaa muita yli itsenne, vaikka työnne voi vaatia muiden auttavan teitä, voitte 

silti nähdä heissä kauniita ominaisuuksia, joita he manifestoivat palvellessaan teitä. Tämän pitäisi 

työstää lisää nöyryyttä luonteeseenne.”  

”Minun Rakastettuni, tämä ei ole mikään helppo tehtävä, mutta jos toivotte tulla koristelluiksi 

parhaimmilla lahjoilla, teidän täytyy valmistella sydämenne olemaan erinomainen lepopaikka 

Minun Pyhälle Hengelleni. Valmistelut näitä lahjoja varten ovat pitkät ja uuvuttavat. Muihin 

ylöspäin katsominen, ei väliä mikä heidän asemansa elämässä on, on ehkä yksi nopeimmista 

tavoista saavuttaa tämä. Ja jos näette veljenne tai sisarenne kompastuvan, palauuttakaa mieleen 

kaikki lahjat, jotka ovat olleet toiminnassa heissä, mutta eivät teissä. Kompensoikaa, kunnes he 

ovat suuremman kunnioituksenne arvoisia kuin te.”  

”Joka aamu rukoilkaa tämä rukous: ’Herra, näytä minulle muiden sielujen kauneus tänä päivänä, 

että voisin totuudessa ja käytännössä kunnioittaa heitä enemmän kuin itseäni. Auta aina minua 

ottamaan aivan viimeinen paikka, pesten heidän jalkansa ja löytämään rauhani ja tyytymään 

alhaisimmalle paikalle… Amen.’” 


