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MIELIPITEET EIVÄT OLE EROTTELUKYVYN KORVIKE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Huhtikuuta, 2016.
Clare aloitti… ”Mitä on Sinun sydämelläsi tänään, Herra?”
Jeesus vastasi… ”Sinun pyhittämisesi.”
( Clare ) Voi, kyllä. Sinä olet saanut minut ajattelemaan sitä… Minun ei pitäisi – vai?
” Ei, sinun ei pitäisi irrottaa katsettasi Minusta, jos totta puhutaan. Mutta silloin kun teet niin, sen
tulisi tapahtua ylentääksesi veljeäsi ja korjataksesi itseäsi. Mutta ei ahertaen ja ajatellen, että
kuinka olla pyhä tai kuinka Minä aion tehdä sinusta vielä pyhemmän. Se on täysin ajan hukkaa.”
” Sinä et todella käytä hyvin aikaasi, kun sinusta tulee itsekeskeinen. Sillä Minä tarkoitan, kun sinä
yrität suunnitella omaa pyhitystäsi, kun katsot muita ja toivot, että voisit olla niin pitkällä. Se ei
miellytä Minua. Minä olen asettanut sinut tälle paikalle, koska se on PARAS paikka sinulle olla. Sinä
et menestyisi hyvin jonkun toisen polulla.”
” Ja saanko Minä sanoa, että asiat eivät aina ole niin kuin ne näyttävät olevan? Siellä missä näet
toisen sielun etenevän näennäisesti yli tasosi, sinä katsot sitä, mikä on kauempana kuin sinä olet ja
sinä et näe muita vikoja, jotka ovat kätkettyjä. Ja vaikka näitä vikoja ei olisikaan, Minä en silti halua
sinun vertaavan itseäsi muihin.”
( Clare ) Mutta Herra, entä kun Sinä sanoit… ”Kun näet hyvää, matki sitä?”
” Se on ohimennen ja Minun Henkeni voitelemana, tarkoituksellisesti naputtaen sinun olkapäähäsi
sanoen, ”Rakkaani, tässä on hyve, jonka matkiminen olisi sinulle eduksi.” Sitten sinun tulee
sisäistää se, mutta ei koskaan vertaillen itseäsi siihen mitä muissa näet. Se on hyvin paljon sinulle
haitaksi.”
” Minä saatan silti olla siirtämässä kerros A:ta siihen sieluun, sillä aikaa, kun sinä ja Minä olemme
läpäisseet ne oppitunnit jo kauan aikaa sitten. Voi, kuinka paljon Minä arvostan sitä, kun te kaikki
nöyrrytte ja työskentelette yhdessä, jakaen toistenne kanssa, mitä vikoja teillä on ja rukoillen
toinen toistenne puolesta. Sellaisiksi Minä suunnittelin alkuperäiset yhteisöt olevan: turvallisia
satamia, turvapaikkoja maailman syynäyksestä ja tuomitsemisesta. Paikkoja, missä te voisitte
kasvaa pyhyydessä, avoimesti toinen toistenne kanssa.”
” Kun veli loukkaa jalkansa taistelussa ja te loukkaatte oikean kätenne, te voitte auttaa häntä
kävelemään niillä jäsenillä, jotka yhä toimivat teillä ja hän voi auttaa teitä kirjoittamaan
jäsenillään, jotka vielä toimivat. Minä suunnittelin Ruumiin toimivan tällä tavalla, monimutkaisesti
liittyen toisiinsa, niin että haavoittuneet ja vahingoittuneet saisivat avustusta, kunnes he
paranevat. Kuitenkin, mitä kaikkein useimmin tapahtuu, on että joka kärsii jalkavammasta, häntä
rangaistaan siihen pisteeseen asti, että hänen hyvät kätensä eivät enää ole hyödyllisiä yhteisölle.
Hänet on sivuutettu liian heikkona, sopimattomana ja epäkypsänä.”
” Voi, ettekö näe, Minun Ihmiseni? Lasta ei heitetä pesuveden mukana. Vain koska sielu on
viallinen ja heikko yhdellä osa-alueella, ei tarkoita, että hän ei enää ole hyödyllinen Ruumiille
muilla alueilla. Tämä on asenne, jota monet soveltavat Minun palvelijoihini. Jos löydätte yhden
vian heistä, te sivuutatte heidät. Kuinka surullista. Kuinka te tuntisitte, jos Minä löytäisin yhden
vian teistä ja sivuuttaisin teidät täydellisenä epäonnistujana?

Ja arvottomana työskentelemään Minun kanssani? Kuitenkin näin te teette Minun palvelijoilleni,
jotka, Minun täytyy kertoa teille, tuhansista, KUKAAN heistä EI ole perillä. Te tulette aina
löytämään vikoja jostain.”
” Nyt, salaisuus palvelutoimen vastaanottamisesta keneltäkään, on erottelukyky. Ja kuinka te
opitte käyttämään erottelukykyä? Istumalla monta tuntia Minun jalkojeni juuressa ja
kuuntelemalla sieluja sydämellänne. Se on todellinen koetinkivi. Kun te kuulette toisten
vuodattavan sydämensä, te tulette tietämään totuuden virheestä. Te jopa oletatte, että kun joku
etenee lahjassaan, kaikki mitä hän sanoo, täytyy olla totta? Ei, ei, ei. Teidän täytyy mennä
syvemmälle. Heillä saattaa olla lahja – mutta heillä ei saata olla Totuutta. Jälleen, teidän täytyy
kuunnella sydäntänne. Suodattakaa se Minun kauttani, Minä annan teidän tietää, milloin te
kuuntelette totuutta tai valhetta.”
” Mutta tätä taitoa ei saavuteta puristamalla Minut 30 minuuttiin aamulla. Eikä sitä saavuteta
yhteisessä ylistysryhmässä, juoksemalla Raamatun opinnoissa ja konferensseissa. Se opitaan vain
sydämen hiljaisuudessa, missä Minä puhun teille. Kun te istutte hiljaisuudessa, Minä puhun teidän
sydämellenne ja pian me käymme keskustelua edestakaisin, keskustelemme aivan oikeasti. Tällä
tavalla te opitte erottelukykyä, kuuntelemalla Minua.”
” Minä kerron tämän teille, koska monia teistä on väärä hurskaus johdattanut harhaan. Te
tuomitsette kuten ihmiset tuomitsevat, ette niin kuin Minä havaitsen sydämestä. Minulla on
vastenmielisyys vääryyttä kohtaan, mutta teidän täytyy kuunnella hyvin huolellisesti Minun
sydäntäni, kuten te kuuntelette astiaa. Te tulette tuntemaan hienovaraisen ilon ja vakaumuksen,
kun Minä hyväksyn ja hankalan tunteen, että kaikki ei ole aivan oikein, kun Minä en hyväksy.”
” Jos te hankitte erottelukykynne väkijoukoissa, keskustelemalla muiden kanssa, kuuntelemalla
erilaisia mielipiteitä ja erilaisia opettajia – se mihin te päädytte, ei ole erottelukyky, vaan
MIELIPIDE. Ja kun teidän mielipiteenne ei käy yksiin sen kanssa, mitä astia sanoo, se saa teidät
reunalle. Mutta se ei tarkoita, että Minä olisin samaa mieltä sen kanssa, mitä he sanovat. Teidän
täytyy mennä syvemmälle.”
” Mielipide syntyy, kun te vertaatte huomioitanne ja päätätte, mikä vaikuttaa oikealta teidän
loogiseen mieleenne. Mielipide ei ole erottelukyvyn korvike. Erottelukyky syntyy, kun te olette
samalla aaltopituudella Minun Sydämeni kanssa… ”Minun lampaani tuntevat Minun ääneni ja
toista ne eivät tule seuraamaan.” Melkeinpä kaikilla Fariseuksilla oli vahvat mielipiteet Minun
palvelutoimestani. Heillä oli yhteisymmärrys, mutta heillä ei ollut erottelukykyä – tai he eivät olisi
ristiinnaulinneet Minua.”
” Siispä, Minun rakkaat, Minä haluan teidän olevan täysin varustettuja jokaiseen hyvään työhön ja
erottelukyky tulee heti toisena rakkauden jälkeen palvelutoimessa. Rakkaus ilman erottelukykyä
tulee johtamaan sopimattomaan toimintaan. Erottelukyky ilman rakkautta tulee johtamaan
karkeaan tuomitsemiseen. Teillä täytyy olla molempia ja teillä tulee olemaan molempia, kun te
vietätte laatuaikaa nojaten päätänne Minun Sydämeeni ja kuuntelemalla Minua. Ja ylistämällä
Minua. Joko sydämenne hiljaisuudessa tai yksin huoneessanne.”
” Kunnes te tiedätte, että teillä on tämä lahja, olkaa hyvin huolellisia tuomitessanne toisten
opetuksia. Jos te ette tiedä, sitten on viisainta tulla Minun luokseni sanoen, ”Herra, minä en tiedä.
Pyydän, näytä minulle.” Älkää koskaan muodostako hätäistä tuomiota astian palvelutoimen
sisällöstä. Tulkaa aina Minun luokseni, odottakaa Minua ja Minä tulen paljastamaan totuuden
virheestä. Sitten te voitte olla kykeneviä juomaan Eläviä Vesiä pikemminkin kuin ihmisten
mielipiteitten saastuneita vesiä.”

