86. MITÄ TEIT TAIDOILLA JOTKA USKOIN SINULLE?
Jeesus kysyy… Mitä teit taidoilla, jotka uskoin sinulle?
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7.Heinäkuuta 2015
Clare aloitti… Tänä iltana, Ezekiel ja minä pidimme pienen tauon. Katsoimme elokuvan nimeltä ”
Camp ” (=Leiri ). Se kertoi ei-etuoikeutetuista lapsista, orvoista ja sen sellaisista, jotka menivät
leirille. Se oli hyvin koskettava elokuva. Jotta saisit jonkunlaisen kuvan siitä, juoni keskittyi
pikkupojan ympärille ja hänen äitinsä oli heroiinikoukussa ja täysin keskittynyt itseensä. Hänellä ei
ole edes ruokaa jääkaapissa lapselle, ja hän sanoo koko ajan lapselle, että pitää pysyä
huoneessaan – poika ei voi mennä minnekään, eikä tehdä mitään. On pojan syntymäpäivä ja äiti
lähtee yksille hänen treffeistään ja jättää pojan yksin kotiin, ilman syötävää, ei yhtään mitään. Ja
sitten pojan isä tulee, rynnäten taloon rahaa etsimään. Koska poika oli nälissään, hän oli
kurottanut keksipurkkiin ja ottanut rahat, mitä siellä oli. Kun isä näki sen, hän halusi tietää, missä
loput rahat olivat – pojalla oli vain vähän – ja isä pieksi pojan perusteellisesti. Isä katkaisi
luudanvarren ja hakkasi poikaa sillä. Seuraavassa kohtauksessa he sitten vievät pojan
ambulanssilla pois ja hoitavat hänet kuntoon ja lähettävät hänet tälle leirille. Joka on muuten
olemassa oleva leiri Kaliforniassa.
Ja liikemies saapuu, hänellä menee lujaa, tiedäthän – hänellä on kaikkea, on Porsche ja kaikkea.
Hän menee leirille ja yrittää tehdä vaikutuksen naiseen, joka on erittäin, erittäin rikas ja tarvitsee
taloudellista neuvonantajaa – vanhahko nainen. Niinpä mies teeskentelee olevansa leirin
neuvonantaja, ja tarjoutuu tekemään sen. Niinpä he ottavat miehen mukaan ja hän on sohvalla
koko ajan tekemässä sopimuksia – ilmeisesti hänen sydämensä ei ole siinä, mitä hänen pitäisi olla
tekemässä – olla leirin neuvonantajana.
Elokuvan loppuosa kertoo siitä muutoksesta, mikä pikku pojassa ja liikemiehessä tapahtuu. Se oli
hyvin koskettavaa – itkin lopussa sitä. En pidä elokuvista, jotka itkettävät, mutta minun vain täytyi
itkeä. Hieman myöhemmin istuin Herran kanssa kuuntelemassa Häntä, nähdäkseni mitä
sanottavaa Hänellä oli tänä iltana, eikä Hän vaihtanut puheenaihetta. Hän jatkoi samoilla raiteilla
sen kanssa mitä olin kokenut emotionaalisesti. Kun vietimme aikaa yhdessä, Hän yritti lohduttaa
minua ja minä yritin lohduttaa Häntä, koska tiedän, että Hänen täytyy selvittää tällaisia asioita.
Mutta yhdessä kohtaa Hän pyysi minua lopettamaan ylistämisen ja vain istumaan ja kuuntelemaan
Häntä. Niinpä tein niin – ja tällaista sanottavaa Hänellä oli …
( Jeesus ) ” Se oli pelkkä pisara valtameressä siitä kärsimyksestä, jota minun täytyy käsitellä joka
päivä. Et voi edes alkaa kuvittelemaan, kuinka laajalle levinnyttä tämänkaltainen hyväksikäyttö on.
Ja niin, Minulla on Minun ”enkelit”, he, jotka ovat valmiita laittamaan omat elämänsä sivuun
huolehtiakseen näistä pienistä, joilla ei tosiasiassa ole toivoa. Pelkkä pisara valtameressä. Mutta
älä anna sen masentaa tai lannistaa sinua. Kaikkeen on tarkoitus, suunnitelma ja ajankohta. Ja,
vaikkakin kärsimys nyt näyttää yllättäen ilmestyneen hämäristä näille pienille, Minä tulen
ennallistamaan inhimillisyyden ihmiskunnalle. ”
( Clare ) Voi, mutta Herra – entä nämä, jotka eivät saaneet mahdollisuutta ?
( Jeesus ) ” Clare, ei kukaan tässä maailmassa ole ilman jonkinlaista mahdollisuutta. Minkälainen
Jumala Minä olisin jos Minä en vastaisi mahdollisuuksilla? Kuinka voisin olla Jumala ja en vastaisi? ”
( Clare ) Herra, Sinä tiedät kuinka evankeliset puhuvat menetetyistä ja pelastamattomista, joilla ei
ole ketään, joka saarnaisi heille Hyviä Uutisia?

( Jeesus ) ” Heittäisinkö Minun Luomani hornaan ilman, että ensin antaisin heille mahdollisuuden ?
Ihmisillä on toimintamalleja. Minulla on Armo. ”
( Clare ) Jotkut sanoisivat, että se on jumalanpilkkaa, Herra !
( Jeesus ) Joillakin, ellei peräti kaikilla, on erittäin rajoitettu tieto Minun töistäni. He luulevat
tietävänsä, Minun Sanaani perustuen, mutta he eivät todella tunne Minua syvällisesti, erityisesti
Minun Armoni syvyyttä. ”
( Clare ) Niin, Sinä sanot, että kaikilla on mahdollisuus ?
( Jeesus ) Minä sanon, että Minulla on pakosuunnitelma kaikille. Se riippuu heistä, käyttävätkö he
sitä vai eivät. Mutta, usko Minua, Minä en jätä ketään ilman turvaa. Minä löysin sinut, enkö
löytänytkin? Minun piti odottaa, kunnes olit valmis, mutta löysin sinut ja päästin sinut pimeyden
käsistä Minun ihmeelliseen Valoon, Enkö tehnytkin niin? ”
( Clare ) Sinä teit.
( Jeesus ) ” Sitten, luota Minuun. Minulla on suunnitelmia joka ikiselle sielulle. Suunnitelma A,
suunnitelma B, suunnitelma C, ja jopa suunnitelma D. Voi Clare, Minä seuraan sieluja
periksiantamattomasti kunnes he joko tylysti torjuvat Minut tai hyväksyvät Minut.
Periksiantamaton. Sinun ei tarvitse huolehtia, Taivaassa tulee olemaan niin monia yllätyksiä.
Minun Armoni Lapset. ”
” Ihmisillä on sääntöjä ja toimintamalleja. Minulla on Armo. Se on annettu Minun käsiini… ” Mitä
me tähän sanomme? Ei kai Jumala ole epäoikeudenmukainen? Ei suinkaan! Hän sanoo
Moosekselle ” Minä armahdan kenet tahdon ja osoitan laupeutta kenelle tahdon. ” Ratkaisevaa ei
siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa. ” Roomalaiskirje 9:15
” Jälleen uskonnosta on tullut ihmisten lapsille kompastuskivi Minun Suosiooni pääsemiseksi. Jos
he olisivat vain tunteneet Minut, todella tunteneet Minut, näille kaikille säännöille ei olisi mitään
tarvetta. Sillä, katsohan, tapa millä ylläpidän universumia on se, että jokaiselle on oppiläksy ja
Minä haluan ihmisten opettavan vain oivaltamaan Minun tieni, Minun tekoni, että Minun lapseni
oppisivat Minulta. Ihmisten tiet ovat myrkkyä. Jumalan tiet ovat elämä. ”
( Clare ) Mutta, Herra! Olet pitänyt niin paljon kuuliaisuudesta ja kuinka Sinä siunaat kuuliaisuutta.
( Jeesus ) ” Kyllä, koska ihmisen tie ei ole Minun tie. Täytyy kuitenkin oppia eteen tulevista
esimerkeistä. Niin, tässä tapauksessa asetan ihmisiä elämääsi auttamaan sinua oivaltamaan Minun
tieni. Mutta tottakai, ihmiset ovat aina ihmisiä ja käyttävät hyväksi ketä voivat pelottelulla ja
manipuloinnilla. Kuitenkin, Minä olen tullut vapauttamaan ihmiset lain siteen ikeestä, ja nyt
rakkaudesta tulee laki. Ja, Rakkauteni kautta, ristillä kuollen, Minä olen avannut Rakkauden tien ja
antanut runsaasti esimerkkejä siitä, miltä rakkaus näyttää. ”
” Clare, jos et ymmärrä mitään muuta, ymmärrä tämä: Minä toivon, että kaikki olisivat yhtä mieltä
siitä kuka MINÄ OLEN, ja lopettaisivat yrittämästä saavuttaa omaa ajatustaan pyhyydestä kiiveten
ylemmäs ihmisten asteikolla. Toivon, että kaikki tulisivat tietämään Minun Rakkauteni sen
esimerkin kautta, mitä Minun Rakkauden lähettilääni näyttävät muille. Kyllä, aina tulee olemaan
epäonnistumisia, niitä jotka eivät jaksa kantaa sitä rakkauden määrää, mikä tarvitaan kunnolliseen
esimerkkiin. Mutta, me emme koskaan lakkaa yrittämästä, emme koskaan anna periksi, mutta
jatkamme jopa maailman kaikkein karuimmissa kolkissa. ”

” Niin paljon on mitä ette ymmärrä kuin vasta sitten kun olette täällä. Mutta toistaiseksi on niin
tärkeää, että ihmiset ymmärtävät. Minä olen Rakkautta ja Armoa, Olen oikeudenmukainen ja
ystävällinen. Odotan Minun Ihmisteni oikeudenmukaisuuden hedelmiä. Olen rakastanut ja nyt
odotan, että makeat rakkauden tertut välitetään särkyneille, että he paranisivat. Minun silmissäni
ei ole suurempaa epäonnistumista kuin epäonnistua rakkaudessa. Se on opetuslapsen toimen
ylivertainen koe… rakastakaa toinen toisianne kuten Minä olen rakastanut teitä. Se mitä teitte
kristittyinä, ei merkitse mitään. Jos epäonnistutte tässä kokeessa, olette epäonnistuneet
kristittyinä. Pikemminkin, löydätte itsenne porttien ulkopuolelta tekopyhien kanssa ja siellä on itku
ja hammasten kiristys. ”
” Mutta ymmärtäkää, jokaiselle Minä annan niin paljon taitoja. Yksi, kaksi, kolme, kymmenen,
kaksikymmentä… jokaisella on ennalta määrätty määrä taitoja, paikkoja missä rakkautta on
opetettu ja hoivattu – missä mahdollisuus ja opetuslapsen toimi on tarjottu sieluille. Ja sitten tulee
takaisin maksun aika. Jos sinut on kasvatettu kodissa, joka on ehjä ja terve, missä kasvatuksestasi
huolehdittiin erittäin huolellisesti, missä oli paljon mahdollisuuksia kasvuun ja iloon matkasi
varrella, silloin sinulta odotetaan niin paljon enemmän. Mutta, jos tulet samanlaisesta perheestä
kuin mitä tällä pikku pojalla oli, missä hän ei saanut muuta kuin tylyyttä, raakuutta, torjumista ja
laiminlyöntiä – olet suuresti vammautunut elämänpolulla. En odota pahoinpidellyltä lapselta
samaa kuin mitä odottaisin parhaimmissa olosuhteissa kasvatetulta. Ja kuitenkin armo, jonka
välitän köyhälle lapselle on riittävä saamaan heidät ylös kuopastaan, mikäli sitä oikein käytetään. ”
” Joskus ei ole mitään muuta tehtävissä kuin ottaa heidät aikaisin. Muilla kerroilla, katson heidän
kamppailuaan kunnes he kuolevat vanhalla iällä, yksinäisinä, murtuneina, alkoholisoituneina,
kuihtuen maksasairauteen, eikä kukaan ole heitä lohduttamassa. Tämä elämä on antamista, jos et
ole huomannut, ja ne, jotka vetäytyvät ja pitävät kaiken itsellään, ovat pahimmat epäonnistujat. Ja
kuitenkin tulen heidän luokseen, annan mahdollisuuksia katua, erityisesti heidän luokseen
lähettämieni opetuslasteni hyväntahtoisuuden takia. ”
” Niinpä katso, juuri silmiesi eteen Minä olen tuonut yhden tällaisen. Katkeruus hänen
menetyksistään oli niin musertavaa, että hän valitsi piiloutumisen ja elämänsä tuhlaamisen. Jotkut
tekevät niin. Jotkut eivät koskaan opi. Jotkut saavat selville viime hetkellä ja he ovat poiminta
kypsiä. Kyllä, siihen käytän aikaani. Kyllä, se on minun strategiani. Sillä ratkaisevalla hetkellä,
paljastan, mitä kehnoja valintoja sielulle he tekivät ja annan heille vielä viimeisen tilaisuuden katua
ja hyväksyä Minun anteeksiantamus. Sillä hetkellä he ovat täysin murtuneita ja eikä heillä ole
yhtään taistelutahtoa. Silloin Minä vierailen heidän luonaan Minun Rakkauteni kanssa. He eivät
silloin pane yhtään vastaan… rukoilen, että sillä hetkellä hän omaksuu Minut, joka rakastaa hänen
sieluaan. ”
” Mutta, jokaiselle annan armoa ja se on heistä kiinni; kätkevätkö ne vai käyttävätkö he niitä,
työskentelevät niiden kanssa, kantaakseen satoa. Joillakin on 50 taitoa, joillakin yksi, se riippuu
siitä, että mitä he tekevät sillä mitä heillä on. Olen aina oikeudenmukainen, ymmärtäväinen ja
annan lisää mahdollisuuksia. Elämä on niin monitahoista ja rasittavaa, mutta vierailen jokaisen
luona päivän armon kanssa, olipa kyseessä uskova tai ei-uskova – Minä vierailen armon kanssa. ”
( Clare ) Voi, kyllä, Herra. Muistan kun vierailit minun luonani ja annoit armoa valita taistella ja elää
unelmaani.

( Jeesus ) ” Ja sinä panostit taitoosi siihen saakka, kun Minä piti kutsua sinut pois ja valmistella
sinut seuraavaa elämäntehtävää varten. Niin näetkö Minulla on suunnitelma ja resurssit joka
ainoalle sielulle. Se on sitten heistä kiinni, kuinka he hoitavat sen, ja joilla on, heistä on kiinni
tarjota heille, joilla ei ole ja jotka tarvitsevat kannustusta. ”
” Niinpä, sinulle sanon, Minun Morsiameni; älä millään muotoa röyhistele statuksestasi Minuun
liittyen. Sinulle on annettu taitoja ja olet käyttänyt ne viisaasti. Mutta teidän joukossanne on
muita, joille on annettu pieni määrä siitä mitä sinulle on annettu ja he saavat aikaan paljon
yltäkylläisemmän armon lesken rovollaan kuin he, jotka aloittivat armoa täydellä henkisellä
pankkitilillä. Älä koskaan katso väheksyvästi näitä pieniä. Sinä et tiedä, kuinka tosi vähällä he
aloittivat elämänsä, verrattuna sinuun, jonka olen varustanut monilla, monilla taidoilla. ”
” Niin, kukaan ei saa kerskailla Minun edessäni. Kukaan ei voi väittää mitä hyvää ”hän” yksin on
tehnyt. Kaikki palaa hänen Luojalleen, joka sijoitti, loppujen lopuksi, Hänen omaa olemustaan
jokaiseen ja nyt tulee vaatimaan takaisin Hänen sijoitustaan. ”
” Osa varustautuneena olosta Minun Morsiameni, osa siitä, että öljyä on lampuissanne, viittaa
siihen, että tuotte Minulle huomattavan voiton myöhäisellä hetkellä. Sillä mitä teille on annettu,
mitä teillä on näyttää? Mitä olette tehneet? Missä ovat ne sielut, joita olette koskettaneet Minun
sijoituksillani teihin? Missä ovat henkiset lapsenne ja lapsenlapsenne teidän elämänmittaisista
töistänne? Kukaan ei koskaan todella tiedä mitä hedelmiä he ovat kypsyttäneet. Tätä ei paljasteta
ennekuin viimeisenä päivänä, kun kaikki asiat tuodaan Jumalan suureen tuomioistuimeen. ”
” Sitten, me saamme nähdä kätketyt hedelmät, joista ei tiennyt kukaan muu kuin Minä. Tulemme
myös näkemään heinän ja sängen – mikä näytti hyvältä ulospäin mutta oli pelkkää tyhjiötä sisältä
ja imi resursseja eikä antanut takaisin mitään. Kaikki tullaan paljastamaan valoon, silloin monet
tulevat saamaan kunniaa ja lahjoja yli sen mitä heillä oli tässä elämässä, vaikka ihmisille heidän
elämänsä näyttivät hedelmättömiltä. ”
” Toiset, jotka kerskuivat mitä kaikkea he olivat tehneet, tulevat seisomaan tyhjin käsin Minun
edessäni. ”
” Minä yksin tiedän totuuden teidän elämistänne. Elä Minulle näinä viimeisinä tunteina ja päivinä,
elä Minun Valtakuntani tulevaksi. Minun Tahtoni tapahtuvaksi. Elä vain Minulle ja sinä päivänä
sinulla ei ole mitään hävettävää. ”

