
162. Jeesus sanoo: Kastelkaa Lahjojanne 

KASTELKAA LAHJOJANNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Lokakuuta, 2015. 

( Clare ) Olkoon Herran voima ja rohkeus kanssanne.  

Tänä iltana Herra tavallaan antaa muistutuksen Parantamisesta. Hän pyytää meitä harjoittamaan 

lahjojamme ja kastelemaan uskomme siemeniä ja Hänen antamiensa lahjojen siemeniä. Ja todella, 

noin viimeisen viikon aikana.  

( Jeesus ) ”Minä olen istuttanut jokaiseen teistä lahjojen siemeniä, käytettäviksi Minun 

Ruumiissani ja niihin, jotka vielä eivät tunne Minua.”  

”Minun lapseni, näitä lahjoja täytyy hoitaa ja huolehtia niistä hellästi, ettei Tuhoaja (Saatanan 

toinen nimi) lähetä agenttejaan varastamaan niitä, ennen kuin ne puhkeavat kukoistukseen. 

Muutama päivä sitten Minä välitin tietoa tälle Perheelle, tietoa parantamisesta. Minä selitin sen 

niin yksinkertaisesti, että kukaan ei voisi ymmärtää sitä väärin.” 

”Kaikki, mitä parantamiseen tarvitaan, on sairas henkilö, uskova henkilö ja se on yhtä kuin ihme. 

Te voisitte myös kirjoittaa tämän yhtälön tällä tavalla, jos teidän täytyisi: sairas henkilö, uskova 

henkilö, joka harjoittaa uskoaan, se on yhtä kuin ihme. Minä haluan teidän jatkavan tämän lahjan 

jalostamista. Se on tärkeää Minulle, koska Minä käytän parantamista tuodakseni epäuskovia 

Minun luokseni.”  

( Clare ) Ja sivuhuomautuksena tässä, kaverit – tiedättehän, puhe on halpaa. Jokaisella on hyvä 

asia, josta puhua. Mutta kuten Paavali sanoi, me tulemme ihmisten luo Jumalan voimalla, Jumalan 

kosketuksella, jonka ihmiset voivat tuntea. Ja se on niin kaukana sanojen yläpuolella. Siispä, minä 

voin todella samaistua siihen, mitä Hän sanoo tässä.  

( Jeesus ) ”Merkit ja ihmeet seuraavat niitä, jotka uskovat: pahasta päästäminen, parantaminen, 

ymmärtäminen, läpimurrot – kaikki nämä ominaisuudet seuraavat teitä Minun lapseni ja Minun 

Morsiameni. Siksi Minä annoin ne heille. Nyt on teistä kiinni jalostaa niitä ja olla sallimatta 

vihollisen agenttien tulla varastamaan ne pois, niin että te päädytte aivan yhtä huonosti 

varustelluiksi, kuin mitä te olitte, ennen kuin Minä välitin tämän tiedon teille.”  

”Pyydän, älkää uupuko hyvää tehdessänne. Pyydän, älkää salliko uskonne liukua takaisin syntiin. 

Katsokaahan, teidän täytyy käyttää näitä lahjoja, että ne kasvaisivat. Älkää salliko epäuskon 

rikkaruohojen versoa niiden ympärillä. Te tiedätte vertauksen siemenestä:jotkut siemenet 

putosivat okaiden ja tämän maailman huolien sekaan, jotka kasvoivat tukahduttaen ne (Luukkaan 

Evankeliumi 8). Tästä teidän pitää olla tietoisia juuri nyt. Tämä on lähestyvä ajanjakso, jolloin 

rahanhimon, ahneuden ja kiireisen työn demonit houkuttelevat teitä pois hengellisistä asioista 

lihallisiin asioihin.”  

”Jotta selviäisitte hengissä tästä ja näkisitte, että uskonne siemenet kasvavat, teidän täytyy käyttää 

niitä useammin. Investoikaa enemmän aikaa niiden käyttämiseen, edetkää uskossa jokaisessa 

mahdollisuudessa. Älkää olko ujoja. Tosiseikka, että te olitte tottelevaisia, vaikka ette todella 

tunteneet voitelua, vetää puoleensa Minun Armoanija Armonaikaani. Tämä on myös Minun 

ajanjaksoni ja Minä olen teidän kanssanne.”  

”Minä lähetän luoksenne ihmisiä, joiden puolesta rukoilla, olkaa hälytysvalmiudessa heidän 

puolestaan. He saattavat jopa häiritä teidät pois ostoksilta tai mistä tahansa, minne olette 



menneet. Älkää olko ujoja tarttumaan mahdollisuuksiin rukoilla ihmisten puolesta. Muistakaa 

myös yksinkertainen kaava, niin yksinkertainen, että viisivuotias voisi helposti suorittaa sen… ja te 

olette tulossa ajanjaksoon, kun lapset tulevat olemaan yhä enemmän ja enemmän voideltuja 

rukoilemaan teidän puolestanne.”  

”Uskotteko, että Jeesus voi parantaa? Uskotteko, että Jeesus elää minun sisälläni? Uskotko, että 

Hän voi tavoittaa minun kauttani ja parantaa sinut? Kuinka paljon yksinkertaisemmaksi te voisitte 

tulla? Tämä poistaa mystiikan parantamisen lahjasta ja tuo sen helposti saavutettavissa olevaksi 

käytännöksi. Ei näyttäviä eleitä, vaan rakkautta ja uskoa toiminnassa.”  

( Clare ) Ja tässä sivuhuomautus –minä vain halusin jakaa pikaisen asian, mikä tapahtui minun 

kanssani. Minulla oli vapaaehtoinen täällä työskentelemässä pienen projektin parissa – ja hänen 

polvensa meni sijoiltaan. Naisella on ollut kauheita ongelmia polvensa kanssa ja hän oli mennyt 

tapaamaan ortopedistä kirurgia ja he olivat määränneet magneettikuvauksen hänelle. Ja hän 

kamppaili viimeistelläkseen sen, mihin hän oli vapaaehtoisesti halunnut tehdä. Ja tunsin niin 

pahoin hänen puolestaan.   

Vastailin sähköposteihin ja harjoitin palvelutointani silloin ja viimeinen asia, mitä halusin tehdä, oli 

keskeyttää se mitä olin tekemässä ja rukoilla hänen puolestaan. (Te voitte nähdä, kuinka heikko 

olen, kaverit…) Ajatus iski minuun kahdesti ja Herra muistutti minua, että en halunnut olla 

tekopyhä ja olla kertomassa teille, mitä tehdä ja olla itse tekemättä sitä. SE sai minun huomioni!  

Siispä laitoin sivuun en, mitä olin tekemässä ja sanoin, ”Haittaako sinua, jos minä rukoilen sinun 

puolestasi?” Hän sanoi, ”Ei haittaa, rukoile pois.” Siispä käytin tätä yksinkertaista kaavaa häneen ja 

sanoin, ”Uskotko, että Jeesus parantaa?” Ja hän sanoi, ”Kyllä.” ”Uskotko, että Jeesus elää minun 

sisälläni?” Ja hän sanoi, ”Kyllä.” Ja sitten sanoin, ”No niin, uskotko että Hän voi tavoittaa minun 

kauttani ja koskettaa sinua ja parantaa sinut?” Ja hän sanoi, ”Kyllä.” Siispä, me istuimme alas 

yhdessä.  

Ja rukoilin hiljaisesti – En todellakaan sanonut mitään, kutsuin vain Herran Armoa ja 

parantamisvoimaa koskettamaan häntä minun käteni kautta. Ja hän huudahti yhtäkkiä ”Kipu on 

poissa – kipu meni tiehensä!” Ja se oli todistus hänelle Jumalan rakkaudesta. Sanoin, ”Näetkö? Hän 

rakastaa sinua. Hän välittää sinusta. Hän todella ON sinun kanssasi.” Voi, se sai koko hänen 

kasvonsa syttymään. Siispä, tiedättehän, minun täytyy harjoittaa sitä, mistä saarnaan, myös. 

Mutta se oli vain esimerkki jostakin, mitä tapahtui, jota en odottanut ollenkaan – en ollut 

valmistautunut siihen. Vaikka Pyhät Kirjoitukset sanovat, ”Ole valmis, kun on aika ja kun ei ole 

aika.” Pähkinänkuoressa, se on, mitä Herra tässä pyytää meitä tekemään.  

( Jeesus ) ”Jos te ette käytä lihaksianne, ne heikkenevät ja näivettyvät. Näin käy monille kristityille, 

kun he kokevat kääntymyksen. He ovat liekeissä menemään ja tekemään asioita Minun puolestani, 

parantamisen lahja on jopa toiminnassa, mutta kun aikaa kuluu, he laittavat lelun pois 

katsoakseen toista.”  

( Clare ) Jee, Herra, Minä tein niin.  

( Jeesus ) ”Kyllä, mutta sinua myös lannistettiin. Sen kirkon johtajat eivät nostaneet ihmisiä ylös, he 

painoivat heitä alas. Ja siksi niin monet kirkot ovat tyhjenemässä. Ihmiset ovat kokeilleet liekeissä 

olemista ja saaneet märän rätin heitetyksi päälleen. Miksi johtajat tekevät tämän? He ovat 

peloissaan. Peloissaan, että homma riistäytyy käsistä, ja se aivan hyvin saattaa riistäytyä käsistä, 

mutta taidokas paimen saa katraansa riviin jälleen, jopa kun muutama lammas harhailee tai jos 

vanhemmat lampaat puskevat nuorempia.” 



”Tämä oleellisesti on hyvä kuva siitä, mitä kirkoissa tapahtuu lahjoille, mitä Minä annan. Se on niin 

kauhean surullista. Minä lähetän heitä rukoilemaan ja parantumisia tapahtuu, sitten joku hiljentää 

sen uuden ihmisen, yrittäen suojella sitä, minkä he uskovat olevan heidän aluettaan. Siispä sairaat 

siinä kirkossa hitaasti kuihtuvat ja kuolevat juuri niiden ihmisten edessä, jotka estivät heidän 

parantumisensa.”  

”Minä en liioittele tässä, Minä vain totean tosiasian ja se on yksi pääsyy, miksi ihmiset lähtevät 

näistä kirkoista. Mutta Minun Morsiameni, teillä on osanne maksettavana tässä. Teidän täytyy 

hoitaa tätä hentoa kasvia ja tuoda se kypsyyteen, harjoittakaa tätä joka käänteessä, jokaisella 

mahdollisuudella. Älkää uupuko loppuun tai laiskistuko ja hukatko mahdollisuutta koskettaa 

ihmisiä Minun puolestani. Jos ensimmäinen kerta ei tuota tulosta, rukoilkaa uudelleen ja 

uudelleen, uskossa. Teillä ei ole mitään menetettävää ja kaikki voitettavana, näyttäessänne 

huolenpitoanne muita varten. Vähintäänkin, he tulevat olemaan otettuja siitä, että te välititte 

tarpeeksi lopettaaksenne tekemästä sitä, mitä teitte ja palvelitte heitä.”  

”Tämä on pehmeä lähestymistapa karitsoiden sisään kutsumisessa. Te ette ylikuormita heitä 

Pyhillä Kirjoituksilla, mutta te kosketatte heitä Minun Käsilläni. Te annatte heille mahdollisuuden 

vähintäänkin tuntea itsensä Minun rakastamiksi ja on kuitenkin asioita, joita Minä välitän sielulle, 

kun te rukoilette. Heille myös annetaan siemen. He myös ovat liikutettuja ja heihin jää rakastava 

jälki.”  

”Niin paljon tapahtuu hengellisessä ulottuvuudessa, niin paljon saaden aikaiseksi, mitä ei 

tunnisteta. Sielut, jotka ovat luopuneet Minun rakastamina olemisesta, heidät ennallistetaan 

toivossa. He tuntevat Minun huoleni heidän puolestaan. Monet sielut ajattelevat Minun 

hylänneen heidät ja että he eivät ole sen arvoisia. Kun tavoitatte heidät rukoilemalla heidän 

kanssaan, se antaa teille mahdollisuuden kertoa heille, että niin EI OLE KOSKAAN asian laita, 

pikemminkin vihollinen on se, joka vihjailee niistä asioista. Vihollinen halaa heidän tuntevan 

itsensä näitä asioita. Vihollinen haluaa heidän tuntevan itsensä tuomituiksi, toivottomiksi, 

hylätyiksi.”  

”On jotakin, mitä teidän tarvitsee kertoa, ”Tiedättehän, Herra on järjestänyt tämän. Hän rakastaa 

teitä ja Hän haluaa teidän tietävän, kuinka paljon. Hän ei välitä teidän menneisyydestänne. Hän 

välittää kaiken teidän tulevaisuudestanne. Kun te käännätte katseenne Hänen suuntaansa 

katuvalla sydämellä, Hän välittömästi antaa teille anteeksi ja toivottaa teidät tervetulleiksi Hänen 

käsivarsilleen, missä Hän voi antaa teille voimaa mennä ja olla tekemättä syntiä enää. Älkää antako 

Valheiden Isän petkuttaa teitä uskomaan toisin, Raamattu ei kutsu häntä veljes- ja sisarkunnan 

syyttäjäksi ilman hyvää syytä.”  

”Kaikki nämä lyhyet ohjeet auttavat sielua avautumaan parantamiselle, avautumaan 

mahdollisuudelle, että Minä en ole luopunut heistä ja että he tavoittaisivat Minua anteeksiannossa 

ja ehtoollisen ja toveruuden ennallistamisen elämässä. Kun te jatkatte päiväänne, kysykää joiltakin 

ihmisiltä. ”Mitä mieltä olette Jumalasta? Ja mitä luulette Hänen ajattelevan teistä?” Tämä on 

täydellinen tapa alkaa keskustelu, joka ei uhkaa ja joka voi päättyä ennallistamiseen ja 

pelastukseen sieluille, jotkatunsivat itsensä hylätyiksi pitkän, pitkän aikaa ja ovat vain haudanneet 

ajatuksen ystävyyssuhteesta Minun kanssani.”  

”Siispä, ytimeltään, Minä pyydän teitä kastelemaan lahjaanne, rohkaisemaan sitä kasvamaan ja 

harjoittamaan sitä muihin. Te hämmästyisitte, jos tietäisitte, kuinka monia te ohitatte, jotka 

tarvitsivat tuntea Minut syvemmällä tavalla.”  



”Muistakaa Minun Lapseni ja Minun Morsiameni: Minä olen teidän kanssanne, kun te tavoitatte 

heitä koskettaaksenne.Ja Minä tulen tavoittamaan teidän kauttanne ja koskettamaan heidän 

sydämiään ja heidän ruumiitaan.” 


