
186. Jeesus puhuu Yhteisöstä & Niistä, jotka elävät itseään varten  

ULOMPI PIMEYS, YHTEISÖ & NE, JOTKA ELÄVÄT ITSEÄÄN VARTEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Hyvää huomenta, Sydänasukkaat. Herran rauha ja ilo olkoon teidän kanssanne tänään. 

Kun tulin rukoukseen ja odotin Herraa, Hän kertoi minulle, että Hän halusi puhua yhteisöstä.   

Jeesus aloitti… ”Kaikki teistä Minä olen tuonut yhteen tarkoitusta varten. Jokaisella teistä on lahjoja ja 
ominaisuuksia, joita toisilta puuttuu. Etkö ole huomannut sitä? Ei ole kahta samanlaista? Kuinka Minä 
tunnen mielihyvää teidän eroavaisuuksistanne ja kuinka Minä tunnen mielihyvää, kun Minä näen 
teidän käyttävän itseänne yhteen liittyneenä yhdeksi, varustaen muiden tarpeita.”  

Jopa kuten on kirjoitettu… ”Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus ja teillä rasitus, vaan 
tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi. että 
heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus, Niin kuin 
kirjoitettu on: ”Joka on paljon koonnut, sille ei jäänyt liikaa ja joka oli koonnut vähän, siltä ei mitään 
puuttunut.” Paavalin Toinen Kirje Korinttolaisille 8:13-15.   

”Tämä maailma on hyvin yksinäinen paikka ja osa teidän todistustanne kuulumisestanne Minulle, on, 
että te kuljeskelette tekemässä hyvää siellä, missä voitte. Tästä kaikki ihmiset tulevat tuntemaan, että 
te olette Minun. Olit oikeassa, kun sanoit, että Minä en koskaan anna periksi kenestäkään, eikä 
sinunkaan pitäisi.”  

”Minun Morsiameni, kaikkialle ympärillänne Minä olen asettanut niitä, joiden tarpeet teillä on varaa 
täyttää. Mutta yhteiskuntanne on niin korruptoitunut, yksityisistä eduista, että te olette eristettyjä 
siihen pisteeseen asti, missä te ette enää huomaa, ellette kuuntele erittäin huolellisesti Minun 
Henkeäni, missä tapauksessa te tulette tiedustelemaan ympärillänne olevien tarpeita.”  

Tämä on harjoitus sekä epäitsekkyydessä, tottelevaisuudessa että kärsivällisyydessä. Omista 
henkilökohtaisista kiinnostuksen kohteistanne ajan ottaminen, varmistaaksenne toisten tarpeet, on 
Minun Opetuslapseni luonteenpiirre. Kuinka pinnallinen yhteiskuntanne on ja vihollinen on sen 
tarkoituksellisesti suunnitellut eristääkseen. Kyllä, hän on hyvin harjaantunut manipuloinnissa, 
eristääkseen heikot ja yksinäiset, että hän voisi ahmia heidät ja erottaa heidät Minusta, antamatta 
heille minkäänlaista toivoa.”  

”Mutta, kun te vastaatte muiden tarpeisiin rakkaudesta ja myötätunnosta veljeänne kohtaan, kuten 
on kirjoitettu, ”rakasta veljeäsi kuten itseäsi”, te teette enemmän kuin toimitte Minun puolestani.”  

”Kun Ihmisen Poika tulee kunniassaan ja kaikki enkelit Hänen kanssaan, silloin Hän tulee istumaan 
Hänen kunniakkaalla Valtaistuimellaan. Hänen edessään tulevat kaikki kansakunnat kokoontumaan ja 
Hän tulee erottamaan ihmiset toisistaan, kuten paimen erottelee lampaat vuohista.”  

( Clare ) Ja vain sivuhuomautuksena tässä, en tiedä, kuinka monelle teistä on tuttua ero lampaiden ja 
vuohien välillä. Kun me kasvatimme lampaita ja angoravuohia, me huomasimme jotakin niistä. Vuohet 
ovat hyvin aggressiivisia – ne puskevat lampaat pois ruuan äärestä, aivan viljan äärestä pois. Ne ovat 
hyvin aggressiivisia ja lampaat ovat nöyrempiä ja niillä on taipumusta arkailla ja tulla sysätyksi sivuun 
helpommin.                            

Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit Hänen kanssaan, silloin Hän istuu 
kirkkautensa Valtaistuimelle. Ja Hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja Hän erottaa toiset toisista, 



niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet 
vasemmalle. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ”Tulkaa Minun Isäni siunatut ja 
omistakaa se Valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä Minun 
oli nälkä ja te annoitte Minun syödä; Minun oli jano ja te annoitte Minulle juoda; Minä olin outo 
(vieras) ja te otitte Minut huoneeseenne; Minä olin alaston ja te vaatetitte Minut; Minä sairastin ja te 
kävitte Minua katsomassa; Minä olin vankeudessa ja te tulitte Minun tyköni.”  

Silloin vanhurskaat (oikeamieliset) vastaavat Hänelle sanoen: ”Milloin me näimme Sinut nälkäisenä ja 
ruokimme Sinua tai janoisena ja annoimme Sinulle juoda? Ja milloin me näimme Sinut outona ja 
otimme Sinut huoneeseemme tai alastonna (alastomana) ja vaatetimme Sinut? Ja milloin Me näimme 
Sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme Sinun tykösi?” Niin Kuningas vastaa ja sanoo 
heille: Totisesti Minä sanon teille: kaikki, mitä te olette tehneet yhdelle näistä Minun vähimmistä 
veljistäni, sen te olette tehneet Minulle”. Matteuksen Evankeliumi 25:31-40.   

”Siispä Minä nimitän teille aivan tällä hetkellä tehtävän tiedustella ympärillänne olevien tilaa. Olipa se 
veli, sisar, äiti, isä, naapuri tai luokkatoveri. Minä haluan teidän menevän ja olevan hyvä heitä 
kohtaan. Tällä hetkellä teillä on hyvin vähän käsitystä siitä, millaiselta te näytätte Taivaalle.”  

”Taivaassa teidät tullaan riisumaan puhtaiksi kaikista asioista, jotka on tehty oman edun motiivilla. 
Siinä vaiheessa, kaikki, mitä teille tulee jäämään, on se, mitä te teitte veljellisestä rakkaudesta ja 
epäitsekkyydestä. Voitteko ottaa hetken ja harkita, mitä Minä olen sanomassa, kirkkaasti ja elävästi? 
Kaikki, mitä te olette tehneet itseänne varten ja omista haluistanne, yli ehdottoman välttämättömän – 
KAIKEN ansiot – tullaan poistamaan teiltä.”  

”Tämän takia häävieras poistettiin juhla-aterialta. Yksinkertaisesti ilmaistuna, hän eli itseään varten, 
eikä hänellä ollut suojausta.”  

( Clare ) Mutta Herra, eikö se ole oikeamielisyyden töitä?  

( Jeesus ) ”No niin, tavallaan niin voisi sanoa, mutta muista, Minä en ole puhumassa pelastuksesta 
enkä oikeutuksesta – mikä tulee yksin uskosta. Ei, tässä Minä puhun arvoasemasta ja asemasta. 
Taivaassa on monia, monia kerroksia ja ulottuvuuksia. Siellä on paikka nimeltä Ulompi Pimeys, mikä 
on varattu niille, jotka ovat pelastettuja, mutta tekivät hyvin vähän muiden hyväksi elämissään. Tämä 
on niin kuin sen pitäisikin olla, Clare. Usko Minua, tämä on oikeutta. Mitä enemmän te muistutatte 
Minua, sitä lähempänä Valtaistuimen Kirkkautta te tulette olemaan.”  

( Clare ) Mutta Herra, ulommassa pimeydessä Sinä sanoit olevan itkun ja hammasten kiristyksen.  

( Jeesus ) ”Kyllä, totisesti siellä tulee olemaan. Elämänne itsekkyyden tunnistaminen tulee ensiksi 
olemaan hyvin kivuliasta todistaa. Se on jotakin, jolta te ette voi paeta ja piiloutua; se tulee olemaan 
ilmeistä kaikille. Ja monet niistä, jotka elävät itselleen, ovat sokeita alastomuudelleen, niinpä se tulee 
olemaan sokki heille. Minun Rakkaani, kun teette hyvistä teoista elämänne toistuvan tavan, te kuljette 
ympäriinsä tuomiten Minun ”sokeaa” Ruumistani heidän omasta alastomuudestaan. Mitä 
pitkämielisempää ja anteliaampaa armeliaisuutenne on, sitä tuomitsevimmiksi he tulevat. Minä 
tiedän, että sinä olet tuntenut tällä tavalla, koska Minä olen ottanut aikaa tuomitakseni sinua monissa 
tilanteissa.”  

”Tämä maailma on nurinkurinen, Clare. Se, mille ihmiset osoittavat suosiotaan, on häpeä Taivaassa. Ja 
se, mitä pidetään ajan ja energian tuhlauksena muiden puolesta, Taivaassa sille osoitetaan suosiota. 
Ihmisten omattunnot ovat vain kauhean epämuodostuneet ja vain Minun armoni kautta ne, jotka 
ovat sopimattomasti kasvatettuja, koskaan tulevat ymmärtämään hyvän ja pahan.”  



”Te olette Minun kaikkein ainutlaatuisimmat olentoni, Minun Ihmiseni. Ja mitä enemmän te 
muistutatte Minua, sen suurempi palkkio Taivaassa. Minä olen antanut teille älykkyyttä, järkeä ja 
vapaan tahdon. Huomatkaa, että mitä suurempi on valppautenne muita kohtaan, sen suurempi on 
Minun valppauteni ja palkkioni, sekä nyt, että tulevana aikana, teitä kohtaan. Sinnitelkää sen vuoksi, 
näiden lahjojen kanssa, Minun Rakkaani. Kruunu on odottamassa heitä, jotka kisaavat voittaakseen, 
loppuun asti.”  

”Minä olen tulossa pian. Käyttäkää teille jäljellä oleva aika parhaiten.”  

( Clare ) Minä lisään kaksi kommenttia tähän – yksi minulta säännölliseLLE kuuntelijaLLE ja ja yksi 
säännölliseLTÄ kuuntelijaLTA, ”todistajana” ulommalle pimeydelle, josta Jeesus opettaa tässä:  

Minun vastaukseni J-Man:ille:  

**Tämä on Taivaan alue, minne menevät pelastetut, jotka eivät tehneet mitään muiden puolesta. 
Jesse Duplantis näki tämän, kun hänet otettiin Taivaaseen ruumiillisesti. Ihmiset ovat onnellisia siellä, 
koska se on Taivas, mutta on vaikea sopeutumisen kausi, koska he eivät ole tietoisia, mitä heidän 
itsekkyytensä aiheutti heille. Minulla ei ole aavistustakaan, voivatko he työskennellä tietään pois siitä, 
kaikki mitä tiedän, on se, mitä jaoin kanssanne.**  

 Dhalinin palaute…  

Tämä käy yksiin yhden Chuck Misslerin opetuksen kanssa, että ”Ulompi Pimeys” ei =Helvetti ja tämä 
on ensimmäinen kerta, kun olen nähnyt sitä opetettavan missään muualla. Yhdessä Koinonia House-
videossa (Millennial Temple:ä koskeva) Tohtori Missler sanoo, että se, mitä hän tarkoitti ”Ulommalla 
Pimeydellä” Raamatussa, on alue, joka on kaukana Temppelistä ja ”Itku ja Hammasten Kiristys” on 
klassinen, vanha juutalainen äärimmäisen pettymyksen ilmaus ja monet ihmiset erehtyvät pitämään 
sitä Helvetin tuskana.  

Hän huomautti, että joka kerta, kun Hän puhui Helvetistä, sitä verrattiin ”Tulijärveen”, mutta sellaista 
järveä ei mainita kyseessä olevissa kappaleissa, siispä Hän ei ole puhumassa Helvetistä siinä. Tämä 
opetus Clarelta vahvistaa sen ja olen iloinen, että viimeinkin näen jonkun mainitsevan sen. 


