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Tutkikaa itsenne nyt ja palatkaa Ensirakkautenne luo 

TAMMIKUUN 13, 2023… LAISKUUS ON SYNTI! TUTKIKAA ITSENNE NYT JA PALATKAA 

ENSIRAKKAUTENNE LUO 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Tammikuun 13. 2023. 

(Clare) Herra varjelee teidät Hänen rauhassaan, Sydänasukkaat. Juuri nyt, Herra on osoittamassa 

laiskuutta Hänen palvelemisessaan. Joillekin se on ajatusten harhauttajia maailmassa, Joulu ja 

juhlapyhät ja sen kaltaiset asiat, mutta muille sillä on juurensa epäuskossa, minkä vihollinen on 

kylvänyt kampanjassa Hänen (Herran) astioita vastaan; astioita jaloa käyttöä varten. 

(Jeesus) ”Lapset, lapset, teidän epäuskonne on ällistyttävää. Te ette ymmärrä, että Minä todella 

olen puhumassa teille, ja kaikki mitä minä laitan sydämeenne puhuttaviksi, ovat elämää antavia 

sanoja sieluille, joilla ei ole tämänkaltaista suhdetta Minun kanssani, mikä tarkoittaa suurinta osaa 

sieluista tällä Maapallolla.” 

”Pyydän, ymmärtäkää ja vastaanottakaa sydämeenne täydellisellä uskolla, että teillä on Minun 

sanani sydämissänne ja mielissänne, erityisesti tänä kriittisenä aikana historiassa. Syy, miksi te 

olette olleet niin laiskoja, on että te ette usko, että äänellänne on merkitystä. Te ette usko, että 

Minä todella olen puhumassa kauttanne, niinpä te pidätte sitä mielessänne omina ajatuksinanne, 

jonakin, mikä ei ole lähettämisen arvoista.” 

”Ettekö tiedä, että tämä on koulu profeetoille? Kutakin teistä on kutsuttu profetoimaan ja 

ruokkimaan Minun lampaitani. Kullakin teistä on jotakin elintärkeää, jolla ravita Minun karitsoitani 

ja lampaitani. Kuinka Minä voin vakuuttaa teidät? Kaikki te olette hieman poissa yhteydestä 

Minuun, vahingoittavassa määrin. Siksi Minä menen perusasioihin ja pyydän teitä ennallistamaan 

varhaiset  käytännöt, joita teille on opetettu. Clare myöskin on lipsunut taaksepäin ja hän tarvitsee 

tätä kurinpitoa aivan yhtä paljon kuin te kaikki tarvitsette.” 

”Monet ihmiset pitävät naurunalaisena ajatusta Pyhän Hengen sallimisesta ohjata teitä kun 

rukoilette ja avaatte pyhän kirjan tai Raamatun. He pitävät sitä lapsellisena, vain liian 

yksinkertaisena heidän hienostuneille mielilleen. Ja olen samaa mieltä siitä… Antakaa heidän, joilla 

on halveksuntaa ja pilkkaa näitä menetelmiä kohtaan, jatkaa elämistä omien nokkeluuksiensa ja 

mielipiteidensä kanssa. Mutta te, Minun kutsuttuni ja voidellut astiani jaloa käyttöä varten, te 

elätte uskon ja lapsenkaltaisen yksinkertaisuuden mukaan, kuten Minä olen opettanut teille.” 

”Osa laiskuudestanne tulee epäuskosta, jota Saatanan viestinviejät ovat istuttaneet päihinne, 

saadakseen teidät olemaan uskomatta profeetalliseen kutsumukseenne. Miksi hän näkisi vaivaa 

kanssanne, jos olisitte hyödyttömiä, ettekä kuulisi Minulta? Vastaus on yksinkertainen, hän ei 

näkisi vaivaa kanssanne, jos ette olisi suora uhka hänen pimeyden valtakunnalleen, varastaen 

sieluja häneltä.” 

”Te olette äärimmäisen tärkeitä tänä aikana ja tässä paikassa. Te olette kylvämässä pelastuksen 

siemeniä ja vetämässä kaikkia ihmisiä Minun luokseni. Te annatte muille syyn kärsimykseen heidän 

elämissään, te tuotte heidät ristin luo ja selitätte heille sen, että pieninä Kristuksina, heidän 

kärsimyksensä on voimakasta ja sillä on tärkeä syy takana. Tätä ei opeteta heille uudenaikaisessa 

kirkossa, niinpä he tulevat epätoivoisiksi, katkeriksi ja toivottomiksi. Tietäen, ETTEI heidän 

kärsimyksensä ole TURHAA, antaa heille tuoretta toivoa ja tunteen voimaantumisesta. He ovat 

tottuneet, että heille opetetaan, että he kärsivät, koska he ovat epäonnistujia, näettekö kuinka 



tuhoavaa se on? Siksi te kamppailette epäuskon kanssa, sillä teidät myös on muotoiltu noilla 

samoilla valheilla.” 

”Teille on hyvin tärkeää tietää, että laiskuus on synti ja voi jopa tulla sielun kuolemansynniksi, 

kuolettavaksi synniksi. Se riistää teiltä ja muilta elämän. Se, mitä Minä olen antanut teille, siitä 

teidän tulee tehdä tiliä sinä päivänä. Teitä pyydetään näyttämään hedelmä kaikista näistä 

lahjoista, joita Minä annoin teille. Voi niitä, joilla ei ole mitään näytettävää kaikista heille suoduista 

armoista.” 

”Ne, jotka tuhlasivat lahjat, joita heille annettiin, tullaan heittämään ulkopuolelle, missä on vain 

itku ja hammasten kiristys. He eivät tule kuulemaan ’Hyvin tehty, Minun hyvä ja uskollinen 

palvelijani, saavu Mestarisi iloon.’ Minä pyydän teitä juuri nyt, aivan tällä hetkellä, katsomaan 

tarkkaan itseänne ja sitä, minne laiska käytös voi teidät viedä. Laiskuus sielun kuolemansynniksi 

asti, saa aikaan että menetätte Taivaan ikuisena palkkionanne.” 

”Minä olen puhumassa useimmille teistä vakavasti, koska teidän tilanne on vaarallinen, ei vain 

niille, joita teidän olisi pitänyt ruokkia,vaan omalle ikuiselle pelastuksellenne. Te olisitte 

järkyttyneitä tietämään, kuinka monet korkean profiilin Kristityt on tuomittu Helvettiin. He 

käyttivät väärin armoja ja söivät itse katraasta, mieluummin kuin että ruokkivat heitä uskollisesti. 

He pystyivät puhumaan vakuuttavaa puhetta, mutta sisältä olivat kuolleita ja täynnä kuolleen 

miehen luita. Älkää salliko itsenne menevän siihen suuntaan. Tehkää arvio nyt, katsokaa Minun 

peiliini ja pyytäkää Minua näyttämään teille sielunne tila.” 

(Clare) Ja muuten, Herra sanoi, että se päivä on tulossa pian, kun me kaikki tulemme näkemään 

sielumme tilan. 

(Jeesus) ”Kaiken tämän Minä sanon kiihdyttääkseni teitä eteenpäin. Minä olen puhumassa tämän 

murtuneen kynän kautta, siispä kuunnelkaa tarkkaan, nämä ovat vakavia varoituksia niille teistä, 

jotka ovat elämässä karitsoiden runsaudesta ja päästäen heidät menemään ilman huolenpitoa. 

Ottakaa oma paikkanne, rakkaat, ottakaa oma paikkanne! Tulkaa takaisin ensirakkautenne luo ja 

uskollisesti palvelkaa Häntä koko sydämestänne. Minä tulen antamaan teille jokaisen edun 

kääntääksenne sydämenne Minun puoleeni, jos te vain vastaatte, ettekä tuhlaa näitä armoja. Minä 

olen teidän puolellanne, en teitä vastaan. Minä rakastan teitä ja Minulla on vain teidän 

pelastuksenne ja parhaat etunne sydämessä. Siispä pyydän, reagoikaa tavalla, joka havainnollistaa, 

että olette yhä elossa, rakastaen Minua koko sydämestänne.” 


