64. Jeesus selittää… Jumalan Oikaisu & Itsetuntemuksen Tärkeys
JUMALAN OIKAISU & ITSETUNTEMUKSEN TÄRKEYS
Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 4. Toukokuuta, 2015.
( Clare ) Herra, mistä Sinä haluaisit puhua tänä iltana?
Jeesus aloitti… ””Rangaistuksesta. Minun Rangaistukseni ei ole syntisille tässä elämässä. Se on
niille, joita Minä rakastan. Ja se ei ole rangaistus vaan kasvatusta. Kaikella on samansuuruinen
vastustava vastavaikutus, eikä mikään teko ole ilman vaikutusta maailmassa. On aivan liian paljon
väärin ymmärrettyä, että kun pahoja asioita tapahtuu jonkun toimien seurauksena, se on
rangaistus, että he tuntisivat pahoin. Kuinka kaukana totuudesta se on! Se ei ole rangaistus, se on
mukautumista heidän ymmärrykseensä, niin että he voisivat huolehtia olevansa vastuullisia
jokaisesta sanasta, jokaisesta teosta.”
”Jokaisella on ympyrä, joka väreilee heidän ympärillään. Se törmäilee muihin ympyröihin,
sekoittuu niiden kanssa ja synnyttää vielä toisen ympyrän.”
”Kun Jumala on näiden ympyröiden keskuksessa ja se, mitä te teette, on seurausta
tottelevaisuudesta sille, mihin te uskotte – armoa on runsaasti, sieluja parannetaan ja
käännytetään. Mutta kun te olette tämän ympyrän keskellä, te vetäydytte poispäin muista
ympyröistä. Te olette kuin pyörre, joka ottaa muilta, luoden tyhjyyttä, epäjärjestystä ja puutetta.”
”Aivan liian moni elää elämää, joka on heitä itseään varten ja jotka ottavat muilta vetämällä
itselleen. Jos te vain voisitte nähdä, kuinka kovin voimakasta tämä asioiden välinen vuorovaikutus
on. En ole tullut päihittämään ja rankaisemaan Minun Morsiantani – pikemminkin Minä olen tässä
kouluttamassa häntä tekemään oikeita valintoja sillä voimalla, millä hän vaikuttaa maailmaan.”
”Kun yksi Minun lapsistani toimii itsekkäästi tai mustasukkaisuudesta, hän vetää hyvää muista
itseensä ja se tulee niellyksi ja vajoaa järven pohjaan. Sillä ei ole muuta vaikutusta, pikemminkin se
kuolee ja jää seisahtuneeksi siihen sieluun.”
”Kuitenkin, kun joku tavoittaa tehdä hyvää – ja antaa, ympyrät jatkavat törmäilemistä toinen
toisiinsa, jopa ympäri maailman ja paljon hyvää jaetaan. Maailmasta tulee parempi paikka.”
”Kun Minä nuhtelen ja oikaisen, se ei ole vain hänen hyvinvoinnikseen, jota Minä nuhtelen, vaan
koko Ruumiin – että kaikki oppisivat armeliaisuuden tavat ja pahan välttämiseksi… koska paha
loukkaa ja riistää elämää muilta.”
”Minä en nuhtele vahingoittaakseni, vaan rakkaudesta – toiveissa, että sielu tulee näkemään
vaikutuksen, mikä hänellä on ollut muihin. Hän pysähtyy, kun häntä nuhdellaan ja hän kysyy
itseltään, ”Herra, miksi sallit tämän tapahtua?” Ja Minä olen nopea vastaamaan, jos hän pysyy
todella avoimena. Hänen nuhtelunsa tuottaa hänessä tuloksen, jonka hänen syntinsä tuotti
muissa, siispä hän saa maistaa ja tuntea tekemänsä vahingon.”
”Tällä tavalla Minä annan hänelle uuden armon päästä yli tästä synnistä ja hän voi nousta omien
itsekkäiden motiiviensa yläpuolelle ja kukistaa pahan, jota hänelle demonit tarjoavat joka hetki, ne
ovat odottamassa jonossa saadakseen hänet lankeamaan.”
”Minä en riemuitse, kun näen vamman, mitä hänen täytyy käydä läpi – Minä suren hänen
kanssaan. Ja siksi Minun Morsianteni täytyy tehdä samoin, vaikka he olisivat olleet hänen
vääryytensä uhreja.”

( Clare ) Herra, mistä me tiedämme, olemmeko me tehneet jotakin väärin vai saammeko me vain
vastustusta?
( Jeesus ) ”Minä työskentelen teidän omassa tunnossanne. Te tulette tuntemaan pimeyttä,
surullisuutta sisällänne, missä loukkaus on tehty, kun ajattelette sitä. Tulee olemaan kiistakapula,
joka sanoo… odota hetki… tässä on jotakin harkittavaa… ”se on hellä vakaumus – ei karski
tuomitseminen.”
”Se ei ole syyttävä tunne, pikemminkin se on vakaumus… kunnes sielu sanoo itselleen, ”Luulen,
että en ehkä tehnyt tässä oikein.” Ja kun se ajatus kasvaa, se saa aikaan vakaumuksen, kunnes hän
oivaltaa kärsimyksensä syyn… ”Se tapahtui, koska…”
”Silloin Minä alan käsittelemään hänen seurauksiaan ja kuinka monta ihmistä hän loukkasi
toimillaan. Minä haluan hänen näkevän syntinsä seuraukset, niin että hän tulee ymmärtämään,
kuinka tuhoisa se oli. En salli hänen joutuvan onnettomuuteen, koska olen vihainen, tai
menettävän jotakin hyvin tärkeää. Ei, se tapahtuu sen vuoksi, että hän yhtäkkiä pysähtyisi ja saisin
hänen huomionsa.”
”Kun teitä kohtaan hyökätään, te ette tunne hellää vakaumusta, te tunnette kovaa tuomitsemista,
aivan kuin viha linkoutuisi teitä kohtaan – ja se on, jos te voisitte nähdä demoniseen
ulottuvuuteen. Teitä kohtaan hyökätään, teitä vähätellään, heikennetään, rauhanne ja ilonne
ryöstetään, tunnette itsenne toivottomiksi.Se on armoton paljastus siitä, mitä teille syötetään
demonisesta ulottuvuudesta.”
”Vakaumuksen mukana tulee toivo ja halu oikaista vääryys. Suru siitä, että on loukannut muita –
se nimittäin, jos omatuntonne on herkkä ja hyvin muodostunut Minun Sydämeni mukaiseksi. Te
alatte nähdä itsestänne sen puolen, jolta olette piiloutuneet: mustasukkaisuus, kauna, laiskuus,
kosto. Rumuudet alkavat tulla pintaan ja niinpä te haluatte välttää katsomasta, mutta ette vain voi
– se on liian ilmeistä, jos te olette rehellinen itsellenne.”
”Katsokaahan, Minä opetan teitä katsomaan Minun näkökulmastani. Se tarkoittaa, että teidän
täytyy astua pois itsestänne ja nähdä, kuinka MUIHIN on vaikuttanut tämä. Sitten motiivinne
alkavat tulla pintaan, te alatte nähdä pimeyden itsessänne, joka on ollut kätkettyä. Te näette
tämän, koska teillä on kohonnut näkökulma ja te voitte nähdä väreilyn, kun ne vaikuttavat muihin,
pikemminkin kuin, että olisitte väreilynne keskuksessa.”
”Minun Morsiameni, olkaa aina niin valppaita. Vihollinen tulee tappamaan, varastamaan ja
tuhoamaan. Aina, kun te menette sen kaltaiseen ajatukseen, te voitte olla varmoja, kuka on sen
kirjoittaja. Älkää liittoutuko paholaisen kanssa, älkää liittykö vihollisen joukkojen kanssa, hänen
päämääränsä on tuhota se, mikä on hyvää ja kohottavaa.”
”Vastustakaa hänen ehdotuksiaan ja rukoilkaa Minua, että voittaisitte itsenne, mikä tahansa
teidän motiivinne saattaisi olla. Minä katson tätä suurta draamaa nähdäkseni, ketkä neitsyet ovat
täyttämässä ja ketkä ovat tyhjentämässä lamppujaan. Älkää jääkö jälkeen typerien kanssa!
Pikemminkin suojelkaa sitä, mikä on hyvää muissa ja katsokaa oman lamppunne perään, että se on
asianmukaisesti viritetty.”
”Ja niille teistä, jotka tuntevat, että on teidän tehtävänne paljastaa virheet Minun palvelijoissani,
olkaa aina niin huolellisia. Sillä Minä ainoastaan olen pätevä tuomitsemaan – ellette te astu Minun
paikalleni ja anasta Minun käskyvaltaani. On paljon, mitä te ette yhä ymmärrä, on vielä paljon
riitelyä ja erillisyyttä keskuudessanne. Kuten Pyhissä Kirjoituksissa sanotaan, Minä haluan ruokkia

teitä kiinteällä ruualla, mutta te olette vielä liian kypsymättömiä, koska te sanotte, ”Minä olen
tämän kanssa” ja ”Minä olen tuon kanssa” ja ”Tämä kastoi minut”.”
”Eikö tämä ole vielä vaipoissa olevan lapsen kypsymättömyyttä? Kyllä, Minä sanon teille, että on.
Siksi teiltä puuttuu vakaata opetusta, mikä voisi valmistella teidät Minun tulemistani varten, koska
te pidätte itsenne kiireisinä typerillä ajatuksilla. Pyydän, pyydän, kuulostelkaa… älkää kuljeskelko
piittaamattomasti vahingoittaen muita. Siitä on hinta maksettavana ja Minä pidän parempana
rakastaa teitä siunausten kera, kuin oikaista teitä nuhtelujen kera.”
”Minä aion vierailla teidän jokaisen luona tällä viikolla tämä oppiläksyn kanssa. Minä aion paljastaa
teille, missä te olette menneet vikaan. Minä tulen olemaan hellä ja käytän vakaumusta, en
rankaisua. Miksi? Koska Minä rakastan teitä hellästi ja te rakastatte Minua ja ette halua loukata
Minua. Siispä, jos Minä paljastan teille, kuinka te loukkaatte Minua, rakkaudestanne Minua
kohtaan, te tulette lopettamaan sen ja kaikki tulee olemaan hyvin teidän ja Minun välillämme.”
”Siispä, ottakaa vastaan Minun oivalluksen siunaukseni teidän ajatuksiinne ja tekemisiinne nyt.
Olkaa rohkeita.”

