318. Jeesus selittää… Kaunaisina & Mustasukkaisina te olette hyödyttömiä Minulle…
Siispä elämänne hajoaa
MIKSI ELÄMÄNI HAJOAA? KAUNAISINA JA MUSTASUKKAISINA TE OLETTE HYÖDYTTÖMIÄ MINULLE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 18. Toukokuuta, 2016.
Jeesus aloitti… ”Jokaisella sielulla on Minun läsnäoloni hahmotus olemassa, Minun suhteestani heidän
kanssaan. Jokaisella sielulla, joka ilmaisee rakkauttaan, on jotakin opittavaa Minusta, ei väliä, miten he
välittävät sen. Elokuvassa, maalauksessa, laulamalla, kirjoittamalla. Jokaisella teistä on lahja
suhteessanne Minun kanssani ja kun jaatte sen lahjan, sielut, jotka kokevat sen, saavat uutta
ymmärrystä siitä, kuka Minä olen heille.”
”On niin tärkeätä, että taiteilijat, muusikot ja kirjoittajat välittävät tunteitaan Minusta ja Minun
tunteitani heitä kohtaan. Tällä tavalla Minä hyvitän vahinkoa, jota uskonto on tehnyt Minun
ihmisilleni. Kirkon sääntöä on niin helppo seurata – ja niin kovin haastavaa ja vaikeaa elää rakkauden
ja itsensä uhraamisen elämää kaikessa, mitä kohtaatte.”
”Siksi uskonnosta on tullut niin suosittua. Ihmiset ajattelevat, että koska he ovat ”uskonnollisia”, että
he ovat pyhiä. Ei, se menee paljon syvemmälle kuin se. Monet tulevat sanomaan, ”Enkö minä Sinun
Nimessäsi parantanut? Enkö min saarnannut suuria saarnoja Sinun Nimessäsi? Ja katso kaikkia sieluja,
joita minä voitin Sinulle”.”
Ja Minä tulen sanomaan… ”Katsokaa kaikkia sieluja, joita Minun Henkeni voitti Minulle. Ja katsokaa,
mitä kaikki rukoustiimit kärsivät kotona, kieltäen itsensä ja tukien teitä. Heidän palkkionsa tulee
olemaan suuri. Te välititte viestin, mutta voitelu tuli Minulta, niiden kautta, jotka ovat piilossa ja
etsivät Minua jatkuvasti. He eivät välittäneet tunnustuksesta, he välittivät vain niistä, joiden puolesta
he rukoilivat.” Minä tulen sanomaan myös muita asioita, joita Minä en halua sanoa nyt.”
”Jos sydämenne olivat puhtaita, teidän motiivinne puhtaita, teidän rakkautenne Minua kohtaan
puhdasta, Minä tulen sanomaan… ”Hyvin tehty, Minun uskollinen palvelijani. Menkää Herranne
iloon”.”
”Mutta Minä haluan teidän kaikkien ymmärtämään, että sääntökirjat ja opit eivät auta teitä läpi
katselmuksen pääsemään Taivaaseen. Teidän täytyy elää sydämestä, kuten Minä elän. Antaen
sydämestä, kuten Minä annan, ilman kompromisseja maailman kunnianosoitusten kanssa.”
”Te ette saa myöskään hajottaa Minun Ruumistani. Luuletteko te, että ylivoimaiset perustelunne siitä,
mikä todellinen oppi on ja mikä ei ole, miellyttävät Minua? Kun te voitte aiheuttaa erillisyyttä ja
loukata viattomia sieluja, koska teidän tapanne on oikea ja toisen kristityn ei ole ja siksi kerrotte heille
olla kuuntelematta heitä… Luuletteko te, että tämä miellyttää Minua?”
”Kun te kylvätte erillisyyttä ja vainoatte muita palvelijoita, käyttäen aikanne repimiseen, sen sijaan,
että rakentaisitte, luuletteko, että se miellyttää Minua? Ettekö te revi verkkoja ja päästä kaloja
menemään? Todella, rikkinäinen verkko ei tee muuta, kuin pelottaa kalat pois. Nämä ovat asioita,
joita joidenkin teistä pitää harkita – juuri nyt. Luuletteko te, että te olette osa Minun Morsiantani, kun
te purette ja revitte toisianne?”
”Tällä tavalla Minun Morsiameni toimii… hän ei vedä lustetta pois vehnän kanssa, pikemminkin hän
jatkaa pellon viljelyä. Hän sitoo haavoittuneet, elää rakkauden elämää yhteisön edessä, että kaikki
omaksuisivat tällä tavalla. Sillä aikana, kun toiset heiluttavat sormeaan tälle tai sille kristitylle

opettajalle, hän toivottaa tervetulleeksi ramman, kuuron, sokean, ruokkien ja vaatettaen köyhän ja
opettaen heille Minun rakkauttani teoillaan.”
”Kun Minä katson talouksiinne ja näen selkkausta, selkään puukotusta, mustasukkaisuutta ja
erimielisyyttä, luuletteko, että Minä teen asuinsijani sinne? Kun te ylennätte itsenne ja revitte muita
alas, luuletteko, että Minun korvani ovat innokkaat kuulemaan kaikkea muiden panettelua, valheita ja
herjauksia? Enkö Minä opettanut teitä olemaan näyttämättä muiden vikoja tai vetämään huomiota
siihen, mitä te omasta mielestänne olette tuominneet olevan väärin?”
”Eikö Minun tehtäväni ole tuomita? Eikö tämä ole täsmälleen se, mitä Kirjanoppineet ja Fariseukset
tekivät Minulle? Eivätkö he jatkuvasti löytäneet vikaa Minun opetuksistani, kertoen Minulle, että Minä
olin tuhoamassa heidän uskonsa ja opettamassa virhettä. Enkö Minä parantanut sokean miehen
sapattina paljastaakseni heidän tekopyhyytensä?”
”Kuulostaako mikään näistä asenteista teistä tutuilta - teistä, jotka kutsutte itseänne Minun
Nimelläni?”
”Ja silloin Minä lausun heille julki: Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois Minun tyköäni, te
laittomuuden tekijät”.” Matteuksen Evankeliumi 7:23.
”Miksi Minä sanon ”laittomuuden tekijät?” Koska lain sydän on Rakkaus. Se, mitä te olette tekemässä,
on päinvastaista sille laille. Te ette rakenna, tee tietä suoraksi Minulle. Te räjäytätte siltoja ja otatte
ihmisiä vangeiksi lakiinne ja lain kirjaimeen takertumiseenne, upottaen heidät tuomioon,
omahyväisyyteen ja sokeuttavaan virheeseen.”
”Sanonko Minä nämä asiat tuomitakseni teidät? Ei, Minä sanon ne herättääkseni teidät, ennen kuin
on liian myöhäistä. Te etenette väärään suuntaan. Tulkaa takaisin Minun luokseni ja opettakaa sitä,
mitä Minä opetan, ei sitä mitä teidän isänne opettivat teille. Monet heistä kulkivat vakavassa
virheessä ja välittivät sen virheen teille. Nyt te jatkatte sen virheen välittämistä, kääntäen ihmiset pois
Minun luotani.”
”Se, mitä Minä toivon teille, on, että te lakkaatte tuomitsemasta muita ja sovellatte itseenne Minun
Autuaitani. Monilla teistä on lahjoja ja kykyä levittää Evankeliumia… musiikki, taide, kirjoittaminen ja
opettaminen. Mutta niin kauan kuin te olette uppoutuneita kaunaan ja mustasukkaisuuteen, te olette
hyödyttömiä Minulle. Te vain levittäisitte katkeruutta, jos Minä lisäisin teidän voiteluanne.”
”Miksi luulette, että Minä pidin Claren poissa julkisesta palvelutoimesta 30 vuotta? Oliko se siksi, että
hänelläkin oli uskonnollinen henki, kaunaa ja mustasukkaisuutta? He molemmat tulevat myöntämään
sen teille. Minä en voinut käyttää heidän kauniita lahjojansa suuressa mittakaavassa, koska he olisivat
myrkyttäneet ihmiset kaunallaan.”
”Tätä Minä toivon teille, jotka olette omistautuneet repimään siellä, missä Minä rakennan. Minä tulen
nyt laittamaan merkkejä elämiinne… epäonnistumisia, hyvin vaikeita oppiläksyjä, sairauksia tullaan
sallimaan. Taloudellisia kriisejä tullaan sallimaan. Monet asiat hajoavat jalkojenne alta. Elämänne
hajoavat. Oletteko kysyneet Minulta, miksi? Minä kerron teille, miksi: Minä olen sallinut vihollisen
seuloa teitä, koska te olette seuloneet Minua, te olette varastaneet minulta, sallimalla vihollisen
työskennellä kauttanne.”
”Siispä nyt Minä annan teille itsetutkiskelun tilaisuuden. Kun asiat hajoavat ympärillänne, onko teillä
rohkeutta sanoa… ”Meitä varoitettiin, että tämä tulisi tapahtumaan.” Koska jos teillä on, te tulette
katumaan ja Minä tulen ennallistamaan teidät joka tasolla, jolla Minä olen sallinut vihollisen varastaa
teiltä.”

”Ei vain sitä, vaan Minä alan siunaamaan teidän lahjojanne ja taitojanne, koska te ette opeta
erillisyyttä, kaunaa ja mustasukkaisuutta. Te opetatte rakkautta, jota Minä havainnollistin Minun
elämässäni ja te rakennatte muita palvelutoimia ympärillänne. Kun te näette hedelmän, ja te tiedätte,
että Saatana ei työskentele Saatanaa vastaan, kuitenkin muurit, joita Saatana on rakentanut
Ruumiissa, ovat murenemassa – ettekö tiedä, että se tulee Minulta?”
”Kun Minä näen teidän kulkevan nöyryydessä, armeliaisuudessa ja tekevän töitä, joita te havaitsitte
Minun tekevän, rakentaen, eikä repien, silloin Minä tulen ennallistamaan teidät ja varustamaan teidät
palvelutoimeanne varten. Älkää tyrmistykö, kun näette asioiden hajoavan elämässänne. Minä sallin
nämä asiat opettaakseni teitä ja ohjatakseni teitä oikeille poluille, niin että Minä saatan todella
siunata teitä ja te voitte todella tulla siksi, miksi Minä loin teidät olemaan – Puhtaiksi Astioiksi jaloa
käyttöä varten, Minulle omistautuneiksi.”
”Tämä on Minun Sydämeni mukaista teille. Se, minkä Minä olen sanonut, sen Minä tulen varmasti
tekemään… jos te teette yhteistyötä Minun kanssani. Minä en tule hylkäämään Minun kätteni töitä.
Minä en tule hylkäämään niitä, jotka todella rakastavat Minua ja kuuntelevat Minun ääntäni ja
tottelevat sitä. Ei, Minä tulen auttamaan teitä menestymään ja rakentamaan teitä, koska nämä ovat
suunnitelmat, joita Minulla on teitä varten.”
”Minä olen pyytänyt Minun Enkeleitäni olemaan kanssanne niissä asioissa, joiden Minä olen sallinut
saada teidän huomionne. Minun Pyhä Henkeni tulee tuomitsemaan teidät, että nämä asiat ovat tosia.
Kun Minä näen teidän rakentavan Minun muita palvelijoitani, silloin te olette valmiita
palvelutoimeenne.”

