
501. ELÄ TÄTÄ PÄIVÄÄ NIIN KUIN SE OLISI VIIMEISESI MAAPALLOLLA  

Jeesus sanoo… Elä tätä päivää niin kuin se olisi viimeisesi Maapallolla 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Toukokuuta, 2017. 

Jeesus aloitti, ” Musiikin lahja on todella väärin ymmärretty. Kun tulette Taivaaseen, te tulette 

kokemaan elämän harmoniaa äänen värähtelyissä, jotka ovat kietoutuneet ylistyksen 

mestariteokseksi Minulle, ja kaikki luodut laulavat Minulle ja jokainen rakkauden ja kiitollisuuden 

ilmaisu miellyttää Minua, olipa se kurnuttava sammakko tai laulava lintu. ”  

Ja kuten on kirjoitettu, Jesaja 44:23… Iloitkaa te taivaat, sillä HERRA sen tekee; riemuitkaa, te 

maan syvyydet, puhjetkaa riemuun, te vuoret, ynnä metsä ja kaikki sen puut; sillä Herra lunastaa 

Jaakobin, kirkastaa itsensä Israelissa.  

” Vaikka monet näistä äänistä eivät ole korvin kuultavissa teille Maapallolla, ne ovat olemassa ja ne 

ovat kauniita Minulle. Minun ihmiseni, kaikki mitä te teette Minulle, on ylistysteko ja tuottaa 

Minulle iloa. Tämän takia teidät luotiin, että Minä saattaisin kävellä illan viileydessä Puutarhassa 

suloisessa yhteydenpidossa. ” 

” Aatami oli täynnä spontaania ylistystä, kun Minä toin jokaisen uuden olennon hänelle 

nimeämistä varten. Hän oli kiitollisuuden vallassa jokaisesta ja sen huomattavan ainutlaatuisista 

piirteistä. Hänellä oli loppumaton vuoropuhelu Minun kanssani sydämessään, kun hän tutki 

Puutarhan ihmeitä, veden iloja, Minä annoin hänelle ihania hedelmiä syötäväksi suoraan 

köynnöksestä. Myös Puutarha hyrisi puhumatonta kiitollisuutta, kun kaikki siinä oli täydellisessä 

tasapainossa, ilmaisten kiitollisuutta luoduksi tulosta. ” 

” Sitten, kun synti tuli sisään, kaikki muuttui. Mutta silti kaipaan kuulla kiitollisuutta, mitä kerran 

spontaanisti ilmaistiin siitä, mikä oli ikuisesti heidän. Me tulemme palaamaan siihen tilaan, kun 

Minä tulen hallitsemaan Maapallolle. Tulee olemaan Eedenin taskuja, jotka on suojattu heiltä, 

jotka valitsevat kulkea omaa tietään eikä Minun. ”  

” Mutta kaikilla teistä, vähäisimmästä suurimpaan, on käyttämättömiä ilmaisun aarteita 

olemuksessanne. Te kaikki pystytte laulamaan Minulle sydämestänne; kaikki te voitte saada 

mielihyvää luomisesta ja lahjojenne harjoittamisesta ja Minä jaan sen kanssanne. 

Työskentelettepä te tiimien kanssa hallinnossa, tai laulatte kuorossa tai maalaatte ylentäviä kuvia 

Minusta tai Minun luoduistani, tai työskentelette tieteen löytämättömien alueiden kanssa. Teidän 

mielenne ovat luova lahja teille ja kun käytätte niitä, Minä olen ylistetty, varsinkin jos käytätte niitä 

hyvän tekemiseen. ” 

” Ehkäpä te olette puuseppä, saaden iloa puun kulmista ja pintakäsittelystä, ja kuinka jokainen 

palanen täydentää ja sopii toinen toisiinsa. Ehkä olet mekaanikko, pohtien koko fysiikan käsitettä, 

joka saa auton toimimaan sellaisella nerokkuudella. Tai leipoja, joka saa iloa täydellisestä, 

uunituoreesta leivästä. ”  

” Tai puolestaan, voit olla sairaanhoitaja tai lääkäri, joka jatkuvasti ihmettelee kehon 

monimutkaisuutta. Ehkä ajat linja-autoa ja tunnet olosi hyväksi työssä, kun päästät muut edellesi 

liikenteessä, tai kun teet täsmäpysähdyksen auttaaksesi vanhahkon naisen kyytiin. ”  

” Elämän joka alalla on tilaa luovuudelle ja ilolle. Se on teistä kiinni, että siirrätte huomionne 

arjesta, keskinkertaisesta elämän katsantokannasta tuoreeseen, uuteen jännittävään… ” Mitä voin 

tänään tehdä sinua varten Jeesus? Kuinka voin saada kasvosi loistamaan Minun elämälläni? ” 



” Tiesittekö, että palveluammatissa te voitte asenteellanne estää itsemurhaa tapahtumasta? 

Miksi? Koska te voitte saada sielun tuntemaan itsensä rakastetuksi, kun menette heitä vastaan. 

Tämä päivä voi olla se päivä, jolloin he olivat suunnitelleet ottaa elämänsä, mutta te annoitte heille 

toivoa, että heidän elämällään on merkitystä, vain menemällä heitä vastaan auttaaksenne. Se yksi, 

pieni merkityksetön teko voi muuttaa ihmisen kohtalon, yksinkertaisesti koska he tunnistivat 

toivon elävän sisällänne. ”  

” Te kaikki kysytte, ”Mitä minä voin tehdä?” Vastaus on yksinkertainen: eläkää tätä päivää niin 

kuin se olisi teidän aivan viimeisenne tällä Maapallolla, osoittaa rakkautta. Minun rakkauttani 

ihmiskuntaa kohtaan. Tällä sydämen asenteella te tulette pelastamaan monta sielua. ”  

” Tämän takia vihollinen yrittää tuhota ilmapiirin työpaikallanne. Hän haluaa happamat, totiset 

ilmeet kasvoillenne, jotka karkottavat ja pelottavat ja lannistavat asiakkaanne. Ja hän iskee 

kovimmin, kun olette lähimpänä tehdä vaikutusta jonkun elämään. ”  

” Pitäkää silmällä sitä, Minun Ihmiseni. Kun joku lannistava iskee teitä, katselkaa ympärillenne ja 

kysykää itseltänne, ”Ketä Saatana yrittää estää minua tavoittamasta hyvällä sanomalla?” Totisesti 

Minä sanon teille, hän tahallaan suunnittelee nämä hyökkäykset, saattaakseen teidät pois 

toimeksiannoistanne, juuri kun Minä eniten tarvitsen teidän olevan paikalla täysipainoisesti. ”  

” He, jotka ovat uskollisia pienien mahdollisuuksien kanssa, heille tullaan antamaan suurempia. 

Suurempia ja suurempia ja suurempia mahdollisuuksia harjoittaa ihmeellisiä lahjoja Minun 

puolestani. Olkaa uskollisia pienissä asioissa ja Minä tulen inspiroimaan teitä ottamaan haltuun 

suurempia, ja olette täysin Minun armooni puettuja ja Minun armollani varustettuja, ei vain 

onnistuaksenne, vaan loistaaksenne. ”  


