660. KUN MINUT YRITETÄÄN KORVATA RUUALLA,
SE EI KOSKAAN TUO HYVIÄ TULOKSIA
Jeesus sanoo… Kun Minut yritetään korvata ruualla, se ei koskaan tuo hyviä Tuloksia
( Clare ) Kiitos kallisarvoinen Jeesus, kun välität niin paljon niistä asioista, jotka vaivaavat meitä.
( Jeesus ) ” Rakas Clare, Minä tiedän, että sinä taistelet kehossasi olevan tuskien kanssa. Saanko
Minä sanoa, että Minä aion vapauttaa sinut niistä pian? Sinä saat välähdyksiä niistä asioista, millä
Minä aion korvata ne asiat, jotka ovat estäneet ja hidastaneet sinua. Inspiraatio luopua
kookosmaidosta tuli Minulta, tyttäreni. Minä tiedän, kuinka surkeaksi tunnet itsesi kehossasi – ja
sinä ja Minä molemmat tiedämme, että se tulee liiasta sokerista ja kookosmaidosta. Voinko Minä
vaihtaa sen, pyydän? ”
( Clare ) Minä toivon, että tekisit sen, Herra. Toivon, että tekisit.
( Jeesus ) ” No niin, aloittakaamme. Sinä et tarvitse kaikkea sitä rasvaa ja kaikkia niitä kaloreita. Se
mitä sinä nyt juot, on paras asia maailmassa sinulle. Poikkeuksetta. ”
( Clare ) Ja se oli ”Naked Smoothie”(= Alaston Smoothie ), itse asiassa. Siksi niitä kutsutaan – se on
brändin nimi: Naked.
( Jeesus ) ” Tämä paino ongelma vaikuttaa sinun tehtävääsi. Etkö sinä halua voida paremmin,
Clare? ”
( Clare ) Kyllä haluan.
( Jeesus ) ” Täytyykö sen aina koskea Minun asioitani? Enkö voi joskus puhua asioista, jotka
vaivaavat sinun sydäntäsi ja mieltäsi? Etkö sinä huomaa, että Minä olen aina huolestunut sinusta.
Ja se mikä vaivaa sinua, vaivaa Minua? Luuletko, että Minä olen sellainen Mestari, ajaen sinua kuin
työhevosta välittämättä huolistasi tai ongelmistasi? ”
” Katso, Minä vapautin sen sinusta, Rakkain, koska sinä et halua välittää sitä asennetta muille,
haluatko? Minä välitän hyvin paljon niistä asioista, jotka vaivaavat sinua päivän aikana. ”
” Siispä, sanottuani kaiken sen, Minä haluan kertoa Minun Sydänasukkailleni aivan saman asian.
Minä en ole niin maailman asioihin kietoutunut, että olisin huonomuistinen asioille, jotka
vaivaavat teitä päivän aikana. Minä haluan teidän tuovan ne Minulle Minun ratkaistavakseni. Minä
haluan teidän tietävän, että Minä olen aivan teidän vierellänne, huolestunut teidän huolistanne ja
jopa tehden varauksen vapauttaa teidät niistä. ”
” Mutta te ette koskaan pyydä Minulta! Pyydättekö nyt Minulta? Tuletteko Minun luokseni
asioiden kanssa, jotka tiedätte olevan teidän syytänne, mutta olette liian nolostuneita ottamaan
asiat esille? ”
” Minä en aio raivota teille niistä. Minä sanon korkeintaan ” Minä tiedän. Niin paljon kookosmaitoa
ei ollutkaan niin hyvä ajatus loppujen lopuksi, huh? ”
” Ja miksi Minä olen niin hellä kanssasi? Koska Minä jo tiedän kuinka pahalta sinusta tuntuu ja
Minä en varmasti halua lisätä sitä. Se saisi sinut vain etsimään tätä pahaa tapaa jopa enemmän –
saadaksesi lievitystä. ”
( Clare ) Okei… siis nyt, Minun täytyy tehdä tunnustus, rakas perhe. Hyvän matkaa kaksi tai kolme
vuotta sitten, Herra varoitti minua minun kookosmaidon kulutuksesta. Nyt, minä en puhu tässä
siitä vetisestä tavarasta. Voi, eiiii… On olemassa brändi nimeltä Chacoa purkki kookosmaito, joka

on uutettu kokonaisesta kookoksesta. Se on mehustettu siitä suoraan. Jos teillä on koskaan ollut
sen merkkistä kookosmaitoa, te täysin ymmärrätte, kuinka koukuttavaa se on. Joka tapauksessa,
siihen aikaan – en muista, että oliko se minun enkelini, Herra, vai pyhimys Pilveltä… Mutta minä
kaadoin sitä tehosekoittajaan ja ajattelin, ” Siinä varmasti on paljon kaloreita… ja kolesterolia. ”
Ja se ajatus vain roikkui ilmassa, kun kuulin äänen edessäni oikealla sanovan… ” Oletko varma, että
haluat jatkaa tämän tekemistä? Sinähän tiedät, että sinä tulet lihomaan siitä. ” Ja päinvastoin
kaikkea hyvää järkeä ja tottelevaisuutta, ajatellen etten löytäisi korvaajaa kuitenkaan, minä
sanoin… ”KYLLÄ”. Aika vakaasti, voisin lisätä. Hiukan uhmakkaasti. ” Kyllä. Kyllä, minä haluan. ”
Minä näen sen nyt: kapinaa, itsepäisyyttä ja ylpeyttä, aivan avoimesti – mässäilyn ohella. Siispä,
tietäen synnillisen asenteeni, minä olen ollut haluton tulemaan luoksesi, Jeesus… No niin myös,
minä silti pidän juomistani. Mutta minä en pidä lihavuudesta. Kiitos Sinulle tämän tuomisesta
päätökseen.
( Jeesus ) ” Lapset, lapset, te kannatte niin paljon omilla hartioillanne sellaista, mikä teidän olisi
pitänyt vapauttaa Minulle vuosia sitten. Teidän olisi pitänyt tulla Minun tyköni, etsien ratkaisua,
kun ongelma alkoi. Siihen aikaan, Minä olisin työskennellyt kanssasi. Mutta sinä olit kehittänyt
tavan, joka ei ollut hyvä sinulle, mutta se toi jonkinlaista lievitystä. Etkä sinä ollut halukas
luopumaan siitä. Siispä se meni pahemmaksi ja pahemmaksi ja pahemmaksi. ”
” Nyt teidän kärsivällisyytenne on lopussa. Te haluatte epätoivoisesti ratkaisua. Minä toivon, että
voisin napsauttaa Sormiani ja saada se kaikki katoamaan, mutta osa oppimis- ja
kypsymisprosessistanne on sidottu ongelman työstämiseen ratkaisuun asti. Minä haluan nähdä
teidät vahvempina, ja vain kova työ Minun armoni kanssa tulee kehittämään sen sinussa. ”
” Siispä, sinulle, Clare. Selvästi olet hyvän 50 paunaa (= pauna, naula= n.454 grammaa)
ylipainoinen ja Minä haluan muuttaa sen. Ja Minä tulen auttamaan sinua. Siispä, aloittakaamme
tänään. Ei enää kookosmaito juomia, ei enää maistuvia sokerisia koukutuksia. Me aiomme tehdä
jotakin uutta ja erilaista, jos mennään vanhoihin päiviin, jolloin olit paljon järkevämpi syömisen ja
paastoamisen kanssa. ”
” On muuten paljon vaikeampaa paastota, kun olet ylipainoinen. Sinä raahaat mukanasi 50 paunaa
painoa, joka vaatii enemmän kaloreita tullakseen kannetuksi, joten vakiinnut paheelliseen
kierteeseen. Minä haluan sinun kuuntelevan minun ääntäni omassatunnossasi, kun Minä puhun
sinulle. ”
” Ja se Tiramisu pakastimessa? Anna se pois. Se on valtava houkutus. Sinun täytyy kohdata
synnilliset talossa olevat tilanteet alusta alkaen. ”
” Tiedätkö, että Saatana iloitsee siitä? Voi, kyllä, hän on niin iloinen, kun näkee sinun
nautiskelevan. Se tarkoittaa jalansijaa syyllisyydentunnolle… ” Sinun rukouksesi eivät ole vahvoja
nyt – sinä olet nautiskellut ” ja ” Hyvä! Sinä tulet lihomaan. Voi, eikö tuo kakku olekin kuin toisesta
maailmasta? Eikö se saakin sinut tuntemaan itsesi paremmaksi? Sinä työskentelit niin kovasti ja
olet kärsinyt niin pitkään, sinä ansaitset sen. ”
” Sitten hän tulee takaisin ja sanoo, ” Sinä petit Herran. Sinun rukouksesi ovat heikkoja ja
säälittäviä ja sinulla on niin monia, jotka luottavat sinuun – sinun pitäisi hävetä itseäsi. Katso
kuinka lihava olet! Kuinka aiot päästä siitä eroon?? Et sinä pääse. Sinä tulet vain kuluttamaan
polvesi loppuun ja kävelemään ympäriinsä kumarassa kuin vanha nainen. Ja sinä huijasit köyhiä!
Heillä ei ole varaa tuollaiseen ruokaan – sinä olet varastanut heiltä!! Sinun ei pitäisi olla

seurakunnassa… sinä olet lihava, ruma ja epärehellinen. Etkö tiedä, että seurakunta on vain
kauniita ihmisiä varten, joilla on kaikki kunnossa? ”
” Ja se jatkuu ja jatkuu. Clare, Saatana ei tule koskaan lopettamaan tuomitsevia ajatuksia, ja se saa
sinut juoksemaan kaloripitoisia herkkuja kohti saadaksesi romahtaneen verensokerin nousemaan
takaisin ylös. ”
” Itsekontrolli on yksi Hengen hedelmistä, Rakkain. Sinä olet onnistunut siinä suurimman osan
elämääsi itsekontrollilla; sinä voit saattaa sen loppuun myös sillä tavoin yhtä hyvin, ja erityisesti
koska Minä olen kanssasi. ”
” Rakkaat, jos ruokaa etsitään tyydytyksen tai viihteen lähteeksi, se on mässäilyä. Kyllä,
kutsukaamme sitä siksi mitä se on. Se ei tarkoita, ettettekö voi juhlia silloin tällöin. Mutta jos
sellaiset ajatukset valtaavat mielen, se on hyvin ala-arvoinen tapa elää. ”
” Etsikää Minua. Nautiskelkaa Minusta ennen kaikkea. Ja kun löydätte Minut, te tulette olemaan
niin ilon täyttämiä, että ruoka menettää merkityksensä, paitsi että se toimittaa kehollenne
polttoainetta. Tämä on ihanteellinen olotila teille; se tulee tuomaan teille suurimman
lohdutuksen. ”
” Kun minut yritetään korvata ruualla, se ei koskaan tuo hyviä tuloksia. Se Jumalan muotoinen
paikka sisällänne on tarkoitettu olemaan teidän ainoa lohdun lähde tällä Maapallolla. Mutta
harvoin minun Ihmiseni tietävät tätä. Pikemminkin he sekoittavat maailman nautintoja
rukoukseen ja toveruuteen Minun kanssani ja siten heikentävät läheisen rukouksen vaikutuksia –
laimentamalla sen lihan nautinnoilla. ”
” Aivan kuten Nehemian miehet, teidän täytyy pitää miekka toisessa kädessä ja työ toisessa.
Minun Morsianten täytyy saapua taisteluun päivittäin ja paholaiset ovat hyvin taitavia opettamaan
teitä hidastelemaan ja pehmoilemaan, hemmottelemaan itseänne. He tekevät teistä pehmeitä
omaksi hyödykseen. ”
” Mutta Minä opetan teille paremman tavan. Tukeutukaa Minuun lohtua saadaksenne. Juoskaa
Minun luo, kun lankeatte tai kun joku kamppaa teidät. Minä olen paikalla avoimin käsivarsin,
parantaen ja auttaen teitä pääsemään yli itsesäälistä ja nautiskelusta. Vihollinen on luonut
pyörteen: itsesääli saa teidät pitämään asianne itsellänne ja hukkumaan niihin. Mutta Minä opetan
teidät nousemaan takaisin ylös, parannetulla sydämellä ja jatkamaan pelissä. Siispä, näettekö, se
on hyvin heidän etujen mukaista nähdä teidän lankeavan matkalla. ”
” Minun rakkaat; Minun kauniit Morsiameni. Näettekö? On vielä matkaa kuljettavana ennen kuin
Minä voin ottaa teidät Taivaaseen. Siispä, Minä tulen korjaamaan jotkut asiat, jotka ovat olleet
teille taakkana ja asiat, jotka ovat verottaneet teidän iloisuuttanne ja tyydytystä hyvin tehdystä
työstä. Minä haluan teidän kaikkien kutsuvan Minua, tästä päivästä alkaen, auttamaan teitä
pääsemään yli pahoista tavoista, joiden kanssa olette painiskelleet. ”
” minä tulen olemaan teidän kanssanne uudella tavalla ja auttamaan jalkanne takaisin polulle.
Tavalla, joka tekee teistä myös vahvemman ja kyvykkäämmän tehtäviinne. Niin monet teistä ovat
tunteneet olonsa kukistetuiksi, kukistamattoman paheen takia. No niin, tänään Minä haluan
kääntää sen teidän eduksenne. Tulkaa Minun tyköni. Katukaa laiskuuttanne ja pyytäkää Minun
apuani. Minä tulen varmasti antamaan sen teille. ”
” Minä olen teidän kanssanne vapauttamassa teidät ja saan sielunne kukoistamaan Valtakunnan
hyväksi. ”

