
490. Jeesus sanoo… Miksi te itsepintaisesti pidätte kiinni epäuskostanne? 

Laiskuudelle ei ole tekosyytä! 

LAISKUUDELLE EI OLE TEKOSYITÄ… MIKSI TE PIDÄTTE KIINNI EPÄUSKOSTANNE?  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Huhtikuuta, 2017. 

Jeesus aloitti… ” Minun hyvin pienet pikkuiseni, miksi te pidätte itsepintaisesti kiinni teidän 

epäuskostanne?? Kerrotteko Minulle, pyydän? Miksi te kieltäydytte uskomasta? Ettekö te tiedä, 

että te sidotte Minun käteni elämissänne? Minä en välitä, kuinka halveksivasti toiset ovat teitä 

katsoneet olentoina. Minä olen nähnyt teidän sydämenne puhtaan rakkauden Minua kohtaan ja 

Minä aion nostaa teidät ylös. Mutta Minä en voi tehdä mitään, jos te itsepäisesti pysytte 

epäuskoisina. ”  

” Ketä te aiotte uskoa tällä hetkellä? Minua? Vai ihmisiä, jotka ovat sivuuttaneet teitä vuosia? 

Haluatteko te siirtyä tästä paheksunnan kuopasta, joka on estänyt teitä toivomasta mitään muuta 

keskinkertaisen elämän ulkopuolella? Tiedättekö te, että ne, jotka palvelevat Minua eivät ole 

sopivia työhön, mutta heidän sydämensä ovat Minun puolellani. Siispä, Minä iloitsen varustaa 

heidät yli heidän villeimpienkin unelmiensa. Clare on erinomainen esimerkki. Niin monen syyn 

vuoksi, joita en milloinkaan pystyisi käsittelemään, hän oli epäsopiva tähän työhön. ”  

” Sillä aikaa, kun he, jotka olivat suosittuja ja sopivia tarkoitukseen ja elämöivät Taivaan porteilla 

saadakseen hänen työnsä. Tiedättekö miksi Minä hylkäsin heidät? Koska he näkivät itsensä 

taitavina ja hyvässä asemassa olevina sellaiseen työhön. Tiedättekö, Heidi Baker oli toinen, joka 

arveli, että hänen koulutuksensa toisi hänelle menestystä lähetyssaarnaajana? Minun täytyi särkeä 

hänet ja tuoda maan pinnalle, ennen kuin pystyin käyttämään häntä, aivan kirjaimellisesti. Sitten 

hän heräsi siihen todellisuuteen, että hän ei voisi tehdä mitään ja että hänen tutkintonsa olivat 

hyödyttömiä. ”   

” Se osa hänestä, joka oli hyödyllinen, oli hänen puhdas sydämensä ja liekeissä rakkaudesta 

Minuun. Minä palautin hänet maan pinnalle, koko matkan. Hän työskenteli vuosikymmenen 

Afrikassa, eikä ollut mitään merkittävää näyttöä. Sitten, kun hän ymmärsi, että hän ei ollut eikä 

koskaan tulisi olemaan pätevä herätykselle, sitten hänestä tuli hyvä ehdokas. Siihen asti, hän 

läkähtyi keskinkertaisuudessa. Siispä, älkää katsoko hänen oppiarvojansa, katsokaa hänen 

sydäntänsä. ”  

” Nyt Minä toivon, että te ymmärrätte mitä Minä sanon. Kukaan ei ole pätevä mihinkään Minun 

työhöni, elleivät he tule Minun luokseni tarjoten vain sydämensä ja syrjään laitetun elämänsä 

kanssa Minun jalkojeni juureen. Voitteko tehdä sen? Voitteko te laittaa elämänne Minun jalkojeni 

juureen? Selvä, sanotaan, että te olette pelkuri ja ette voi. Haluaisitteko te olla niin rohkea? Minä 

voin tehdä teidät niin rohkeiksi. Teidän täytyy vain rukoilla, ”Herra, tee minut halukkaaksi olemaan 

halukas mihin tahansa Sinä pyydät minua.” Se on pelkureitten rukous. ” 

” Tiedättekö kuinka monia pelkureita palvelee Minua? Miljoonia. Kyllä, miljoonia. Monet heistä 

ovat huomaamattomia ja tuntemattomia kristittyjä, kuitenkin he rakastavat Minua koko 

sydämestään ja he ovat antaneet Minulle elämänsä, koska he olivat rakastuneita Minuun. Minä 

annoin heille rohkean sydämen, jota he tarvitsivat. Sitten me etenimme lahjoihin heille, että he 

voisivat saattaa loppuun työnsä, sen mukaan, kuinka Minä olin muotoillut heidät hedelmöityksestä 

asti. Sitten Minä avasin ovet ja suojelin heitä heidän kutsumuksessaan. ”  

 



” Entäpä te? Voitteko te antaa Minulle teidän pelkurimaisuutenne, teidän pelkonne 

epäonnistumisesta, kiroukset, jotka ovat leimanneet teidät epäonnistuneeksi koko teidän 

elämänne? Voitteko luopua näistä asioista ja sallia Minun muotoilla teistä Kuninkaan pöytään 

sopivan astian? Kuinka on? Aiotteko laskea elämänne ja epäonnistumisenne Minun jalkojeni 

juureen vai aiotteko itsepäisesti pitää kiinni siitä omakuvasta, jonka Saatanan palvelijat ovat 

muovanneet? ” 

” Minä paljastan teille nyt jotakin, niin että teitä ei tulla yllättämään Tuomion Istuimella. Jotkut 

teistä ovat laiskoja. Te peittelette sitä sillä, mitä ihmiset ovat sanoneet teistä, mutta pääasia on, 

että te olette laiskoja ja ette halua nähdä sitä valtavaa vaivaa, mitä vaatii menestyä. Siispä, teistä 

on tullut kristitty sohvaperuna. Minä voin nähdä julkisivun ja tappio asenteiden taakse, suoraan 

teidän tahtonne ytimeen. Ja jotkut teistä ovat todella laiskoja. ”  

Sananlaskut 21:25 kertoo meille, että laiska henkilö vihaa työtä… ” Oma halu laiskan tappaa, sillä 

hänen kätensä eivät tahdo työtä tehdä. ” 

Sananlaskut 26:14 sanoo… Hän rakastaa nukkua… ” Ovi saranoillaan kääntyilee, laiska 

vuoteellansa. ”  

Sananlaskut 26:13 sanoo… Hän antaa tekosyitä… ” Laiska sanoo: ”Tuolla tiellä on leijona, jalopeura 

torien vaiheilla.”  

Sananlaskut 18:9 sanoo… ”Joka on veltto toimessansa, se on jo tuhontekijän veli. ” 

( Clare ) No niin, me tiedämme, kuka tuhontekijä on – hän, joka tuli tappamaan, varastamaan ja 

tuhoamaan. No niin, me emme halua olla hänen veljensä.  

Sananlaskut 26:16 sanoo… ” Laiska on omissa silmissään viisaampi kuin seitsemän, jotka vastaavat 

taitavasti. ” 

Sananlaskut 12:24 sanoo… ” Ahkerain käsi saa hallita, mutta laiska joutuu työveron alaiseksi. ”  

Sananlaskut 20:4 sanoo… ” Syksyllä ei laiska kynnä; elonaikana hän tyhjää tapailee. ” 

Sananlaskut 13:4 sanoo… ” Laiskan sielu haluaa, saamatta mitään, mutta ahkerain sielu tulee 

ravituksi. ” 

Paavalin kirje Efesolaisille 2:8-9 sanoo… Uudelle uskovalle todenmukaisesti opetetaan, että… ” Sillä 

armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen 

kautta, ettei kukaan kerskaisi. ” 

( Clare ) Mutta uskova voi tulla joutilaaksi, jos hän virheellisesti uskoo, että Jumala ei odota yhtään 

hedelmää muuttuneesta elämästä. 

Paavalin kirje Efesolaisille 2:10 sanoo… ” Sillä me olemme Hänen tekonsa, luodut Kristuksessa 

Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä 

vaeltaisimme. ”  

Jaakobin kirje 2:18-26… ” Kristittyjä ei pelasteta tekojen takia, mutta he näyttävät uskoaan tekojen 

kautta. ”  

Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle 5:8 sanoo… ” mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan 

ja varsinkaan perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi. ”  



Apostolien Teot 20:34-35 sanoo… ” Te tiedätte itse, että nämä minun käteni ovat työllänsä 

hankkineet, mitä minä ja seuralaiseni olemme tarvinneet. Kaikessa mitä minä olen osoittanut 

teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, 

jotka hän itse sanoi: ”Autuaampi on antaa kuin ottaa. ”  

Paavalin kirje Kolossalaisille 3:23-24 sanoo… ” Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niin 

kuin Herralle eikä ihmisille, tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa 

Kristusta. ” 

 Jeesus jatkoi… ” Laiskuudelle ei ole tekosyitä. Jos teillä on fyysinen vamma, tulkaa Minun luokseni 

ja pyytäkää Minulta, kuinka työskennellä sen kanssa. Clarella on monia, mutta Minä olen näyttänyt 

hänelle, kuinka pärjätä ja tehnyt saataville lääkettä hänelle. Ei, reseptilääkkeet eivät ole noituutta; 

ne ovat työkaluja pätevän lääkärin käsissä, kenet on kutsuttu voimaannuttamaan kehoja elämään 

parempaa elämää, monta kertaa mahdollistaen heidän palvella Minua. ”  

” Toisia Minä parannan ilman lääkitystä. Paljon riippuu nöyryydestä ja heidän taipumuksestaan 

ylpeyteen, kuinka Minä tulen auttamaan heitä. Se on aivan eri asia kuin ajanviete huumeet, jotka 

ovat haitallisia sielulle ja keholle, ja johtavat noituuteen ja ovat tapa paeta elämän realiteetteja, 

jotka ovat kivuliaita, mutta täytyy pitkällä tähtäimellä voittaa Minun avullani. ”  

” Laiskuuteen ei ole tekosyitä. Minä olen lähellä auttamassa teitä, rakkaat. Minä pyydän teitä, 

alkakaa vastaamaan Minulle, ennen kuin seisotte Tuomion Istuimen edessä ja teidän täytyy tehdä 

tilitys Minulle lahjoista, joita Minä annoin teille. Te olette kuluttaneet ruokaa, ilmaa, sähköä, 

toisten ihmisten aikaa ja enemmän asioita kuin voin mainita. Minä toimitin nuo asiat auttaakseni 

teitä pääsemään jaloillenne. Mutta te tyydyitte mukavuusalueellenne ja asettauduitte sohvillenne. 

Levänneet rauhassa sakkojenne päällä. Teidät tullaan kutsumaan tekemään tilitys, kuinka te 

käytitte kaikki voimavarat, jotka Minä asetin teidän hallintaanne, niin että te voisitte palvella 

Minua. ”  

” Ei tule olemaan MITÄÄN tekosyitä, koska Minä näen kaikkien tekosyiden läpi asian ytimeen 

saakka. Siispä Minä olen tässä nyt esittämässä teille kuvaa siitä, mitä tulee tapahtumaan Tuomion 

Istuimen ääressä, jos te olette eläneet vain omille mukavuuksillenne ja tehneet hyvin vähän 

palvellaksenne Minua. ”  

( Clare ) Tässä kohdassa, minun todella tunsin, että minun täytyi kysyä Herralta kysymys. Siispä 

minä sanoin… ”Herra, meillä on Kanavalla joitakin, jotka eivät vain tiedä mitä tehdä Sinun 

hyväksesi. He ajelehtivat ja vihollinen paheksuu heitä, koska he eivät ole pystyneet kuulemaan 

Sinun tahtoasi heidän elämilleen. Mitä heidän kanssaan tehdään?”  

( Jeesus ) ” Minun Ihmiseni, se on sydämen asenteen asia. Tämä on mitä Minä haluan niille, joilla ei 

ole erityisiä tehtäviä. Kun näette kärsimystä tai epäoikeudenmukaisuutta, tehkää mitä voitte 

auttaaksenne uhria. ”  

” Onko jonkun talo palanut tai onko sinne tulvinut? Onko sinulla varastohuone, jossa on 

kaikenlaista tavaraa, josta olet pitänyt kiinni? Onko sinulla virkistysrahaa, jota ei ole pyhitetty 

aivan välttämättömimpään? Antakaa niin, että sattuu. Älkää antako sen henkilön mennä ohi ilman, 

että käännytte heidän puoleen. ”  

” Minä tulen liikuttamaan teidän sydäntänne. Se saattaa olla lapsi koulussa, jolla ei ole talvikenkiä 

tai takkia. Se voi olla äiti, joka kärsii sairaudesta ja on kykenemätön siivoamaan taloaan tai 

tekemään kunnollista ateriaa. Se voi olla vanhahko ihminen, joka kärsii yksinäisyydestä tai 

aliravitsemuksesta. Kaikki nämä ovat mahdollisuuksia tehdä hyvää, kuten on kirjoitettu Minusta. ” 



” Tehtävä tai kutsumustyö Minulta on kallisarvoinen, kallisarvoinen lahja niille, joiden sydämet 

ovat hyvin alttiita. Te alatte näyttämään sydämenne alttiutta kääntymällä muiden puoleen 

vähentääksenne heidän taakkojaan. Minä näen sen ja ohjaan teitä syvemmälle epäitsekkyyteen, 

lopulta siunaten teidät elämäntehtävällä, jollakin, joka sopii täydellisesti teille 

hedelmöittymisestänne lähtien. ”  

” Minä en halua, että te jättävän perheenne huomiotta tai uhraavan sen, mitä heille tarvitaan. 

Minä haluan, että te otatte perheenne mukaan armon ja armeliaisuuden töihin. Minä en koskaan 

anna niin paljon tehtävää, että te olette sekaisin, ettekä voi huolehtia perheestänne. ” 

” Ehkäpä te opetatte pianonsoittoa ja köyhä lapsi todella haluaa oppia, mutta perhe ei voi maksaa 

teille, eikä heillä ole edes pianoa. Ottakaa lapsi oppilaaksenne, lainatkaa heille kosketinsoitin, ja jos 

hän on lupaava, antakaa heidän jatkaa sen käyttämistä. Voi olla, että jos annatte heille 

kosketinsoittimen, heidän vanhempansa myyvät sen saadakseen ruokaa tai lääkkeitä, he ovat niin 

köyhiä… siispä antakaa sen olla lainassa. ”  

” Olkaa luovia ja kuunnelkaa Minun Henkeni suloista ääntä, joka tekee ehdotuksia, jotka 

kylvettävät sydäntänne lämmössä. Sillä tavalla Minä tulen ohjaamaan teitä. Vauvan askelia, 

johdattaen teitä tuntemaan myötätuntoa sydämessänne tehdä jotakin sen hyväksi. ” 

 ” Aloittakaa pienestä ja olkaa uskollisia. Lopulta, te vaistomaisesti tiedätte, että teidän tulee 

auttaa tiettyä henkilöä tai että ei tule auttaa. Te voitte jopa käyttää ”Bible Promises”-kirjaa 

(=Raamatun Lupauksia-kirjaa tai Raamattua). Mutta muistakaa, Minä olen kuiskaamassa teidän 

sydämessänne kääntymään jonkun puoleen ja antamaan. Kun opitte tottelemaan näitä 

kehotuksia, te tulette saamaan selvempiä ja selvempiä johdatuksia ja Minä myönnän teille 

valmistumisen suurempiin kutsumuksiin siihen asti, kun te olette lujasti vakiintuneet teidän 

elämänpituiseen elämäntehtäväänne. ”  

” Olkaa uskollisia pienissä asioissa, Minun rakkaat. Sitten Tuomiolla, te tulette olemaan lampaiden 

joukossa… ” Tulkaa te, jotka Minun Isäni on siunannut, perikää Valtakunta, joka on valmisteltu 

teille maailman perustamisesta lähtien. ”  


