
978. Jeesus sanoo…  

Muistakaa… Te niitätte sitä, mitä kylvätte… Sulkekaa Ovi tai kärsikää! 

SULKEKAA OVI TAI KÄRSIKÄÄ!… MUISTAKAA… TE NIITÄTTE SITÄ, MITÄ KYLVÄTTE 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Elokuun 3. 2022. 

(Clare) Herra, auta meitä olemaan tuomitsematta toinen toisiamme, vaan rakastamaan toisiamme 

ja rukoilemaan toistemme puolesta… Amen. Mitä on Sinun Sydämelläsi tänään, Jeesus? 

(Jeesus) ”Kätkettyjä sydämen tuomitsemisia syötetään jokaikiselle sielulle Turvapaikassa ja kaikille 

Minun Sydänasukkailleni, ja on teistä kiinni, kaikki Minun lapseni, kieltää ne. Se sisältää epäilykset 

ja tuomitsemiset, joiden ei koskaan pitäisi asua Minun Puolisoni sydämessä. Minun rakkaat, teidän 

TÄYTYY hoitaa ratkaiseva isku niitä vastaan, kun ne tulevat esiin. Kuten Minä olen keronut teille 

aikaisemmin, tuomitseminen on jätevettä sielullenne ja vahingollista, puhuttepa sen ääneen tai 

pidätte sen salassa. Se on silti hyvin myrkyllistä.” 

(Clare) Herra, olen pahoillani. Minä vihaan sitä. 

(Jeesus) ”No niin, se ei aina ole peräisin omasta mielestänne ja sydämestänne. Siksi teidän täytyy 

tehdä ratkaiseva toimi tukahduttaaksenne ne lopullisesti. Ne ovat niin vahingollisia rakkaudelle ja 

rauhalle. Ne asustelevat muiden sydämissä ja hekentävät heitä. Pyydän, älkää väsykö, kun kuulette 

Minun puhuvan tästä. Te ette mitenkään mahdollisesti voi mitata vaikutusta, mitä sillä on 

pahansuovan juoruilun uhreille. Mutta Minä lupaan teille, se raahaa heidät alas. Ja kun yksi on 

alhaalla, kaikki tuntevat taakan.” 

”Tuokaa kysymyksenne mahdollisesta kielteisestä menettelystä Minulle ja vain Minulle. Tällä 

tavoin te ette tule levittämään valheita. Oi Clare, sinun täytyy olla niin kovin huolellinen tällä 

alueella, koska sinä kasvoit sen kanssa ja sait lohtua muiden tuomitsemisesta ylentääksesi itseäsi. 

Mutta sinä et oivaltanut, että nämä ajatukset, samaan aikaan, avasivat ovia ja riepottelivat sinua, 

koska demoneilla oli lupa riepotella.” 

”Ne teistä, joilla on fyysisiä ongelmia, tämä on hyvin pitkä ja kova penkkirivi kitkettäväksi, ja kaikki 

te, jotka olette istuttamassa, istuttakaa vain hyviä siemeniä. Olkaa tietoisia, kuinka tunnette, kun 

teette alentavan huomautuksen toisesta. Teidän omatuntonne tulee pistämään. Aivan sillä samalla 

hetkellä, katukaa ja kääntykää ympäri, huomaten kaikki heidän hyvät ominaisuutensa. Pyytäkää 

Minua antamaan teille anteeksi, ja rukoilkaa heidän puolestaan.” 

”Minä lasken sinun varaasi, Clare, rakentaa sieluja täällä. Minä tarvitsen sinun positiivista 

vaikutustasi, nostamaan heitä ylös, koska Saatana on ikuisesti vetämässä heitä alas syyttelemisen 

hengillä. Helvetin koko vaikutus on repiä alas se, mitä Jumala on nostanut ylös, luoda syviä 

epävarmuuksia, ja estää heitä kasvamasta palvelutoimeensa.” 

”Tämä on sotaa, rakkaani. Kun Minä sanon sotaa, Minä tarkoitan, että jokaista likaista temppua 

käytetään heitä vastaan, ja jos he eivät kiinnitä erityistä huomiota kielteisiin ajatuksiin, jotka heille 

tulevat, he tulevat vastaanottamaan sen, ajatellen, että se on oikeutettua, kun itse asiassa se on 

sana demonilta. Minä tiedän, ettei tämä ole sydämesi mukaista ajatella näitä asioita, mutta 

enemmän itsekuria tarvitaan ja tulet olemaan niin paljon onnellisempi. Tämä pätee teihin kaikkiin. 

Älkää toistako kielteistä raporttia, ellei se ole rukousta varten. Ja jokaisessa kielteisessä raportissa 

muista, ottakaa huomioon, että olette itse olleet syyllisiä samoihin rikkeisiin ja synteihin myöskin.” 

”Tämä tulee pitämään teidät käytännöllisenä ja tietoisempana siitä, kuka olette ja kuka ette. Tämä 

kehittää myötätuntoa ja rukousta toisten sielujen puolesta, kuin myös itsenne, sillä mitä kylvätte, 



sitä tulette myös niittämään. Tämä tarkoittaa, jos otatte kiinni myrkystä ja rukoilette sen pois, 

tulette todennäköisesti vetämään puoleenne vähemmän kritiikkiä muilta.” 

”Kuinka miellyttävää ja hyvää on, kun veljet ja sisaret asuvat yhdessä yhtenäisyydessä, jokainen 

huolehtimassa muiden hyvinvoinnista. Sitä tarkoittaa rakastaa, jopa kun teihin koskee. Tämä on 

mestarius, johon Minä olen kutsumassa tätä yhteisöä, ja siksi näitä ajatuksia syötetään mieliinne. 

Nyt kun tiedätte tämän, te voitte työskennellä tarkoituksellisesti vetääksenne juurineen tämän 

myrkyllisen maanvaivan heidän joukostaan ja jatkaaksenne suloisessa, veljellisessä rakkaudessa.” 

”Minä olen tässä auttamassa teitä sen kanssa; pyydän, jatkakaa ja kukistakaa tämä asioiden 

välinen vuorovaikutussuhde ihmisluonnossanne, niin että Minä voin siunata teitä suuremmilla 

lahjoilla, ettekä tule hyväksikäyttämään heitä tai loukkaamaan muita. Te olette huomanneet, että 

erittäin menestyksekkäät palvelijat pidättyvät minkäänlaisesta kielteisestä puheesta. Tälle on 

syynsä; he ovat oppineet tämän, ennen kuin heidät kohotettiin korkeampaan palvelutoimeen.” 

”Vaikka Paavi itse antaisi teille luvan puhua veljeänne vastaan, te silti vastaatte Minulle, ja Minä 

sanon, älkää etsikö vikaa heistä, teidän syntinne hukuttaisivat teidät murheeseen, jos Minä sallisin 

sen. Siispä, jos tunnistatte synnin, kirjoittakaa henkilökohtainen kirje tai käsitelkää se 

myötätunnolla, koska te olitte valittuja palvelemaan, koska te olette myöskin olleet syyllisiä.” 


