319. Jeesus selittää:
”Miksi Epäonnistumiset pätevöittävät teidät Menestykseen” & Donald Trump
’MIKSI EPÄONNISTUMISET PÄTEVÖITTÄVÄT TEIDÄT MENESTYKSEEN’ & DONALD TRUMP
Jeesuksen Sanoja Sisar Clarelle, 19. Toukokuuta, 2016.
( Clare ) No niin, kallisarvoiset Sydänasukkaat. Minun täytyy antaa tiedotus, ennen kuin menen
viestiin. Minä vain haluan teidän tietävän, että meillä yhä on kirjoja ja CD:tä ja nettitikkuja Amazonissa
ja he ovat laskuttamassa meiltä törkeän summan rahaa varastoinnista, jos ne eivät mene kaupaksi.
Ennen kuin vedämme ne pois Amazonista, minä annan teille viimeisen tiedotuksen, pyydän, harkitkaa
kaikkia tietämiänne ihmisiä, jotka tullaan jättämään jälkeen ja sitä, mitä voitte tehdä heidän
hyväkseen, ennen kuin on liian myöhäistä. On meidän velvollisuutemme koskettaa joka ikistä sielua,
jota voimme, niin että he ymmärtävät, että he eivät ole tuhoon tuomitut, Jumala välittää heistä. Niin
moni tulee tekemään itsemurhan, koska heidän koko itsearvon tunteensa pyörii sen ympärillä, mitä
he omistavat ja taloudellisessa turvallisuudessa. Niin moni tulee kysymään, missä on Jumala? Miksi
Hän ei kertonut meille, että tämä tulisi tapahtumaan? Toiset tulevat sanomaan, ei ole olemassa
Jumalaa tai Hän ei antaisi tämän tapahtua. Nettitikuissa me selitämme, miksi Hän sallii nämä asiat. Ja
se saattaa aivan hyvin olla kohta heidän elämissään, missä he oivaltavat, ETTÄ JUMALA ON
TODELLINEN. Ja että Jumala ON kontrolloimassa.
Tässä sivuhuomautus minulta (Jackieltä). Nämä kirjat, CD:t ja nettitikut ovat englanniksi ja
tietääksemme saatavissa vain Amazonista jakelua varten Amerikan mantereella. Niille teistä, jotka
ette asu Amerikassa, me olemme valmistelleet E-kirjoja teitä varten englanniksi ja saksaksi jesuscomes.com-nettisivulla – Te voitte myös ladata kaikki Videopätkämme laitteillenne. Claren nettisivu
on heartdwellers.org, mistä te myös löydätte PDF:t, E-kirjat ja Videot.
Jatkaen viestiin…
( Clare ) Herra Jeesus on kanssamme, Sydänasukkaat. Hän vartioi meitä kuin äitikana poikasiaan ja
Hänellä on niin paljon viisautta meille välitettäväksi. Ja kuten aina, minä olen koekaniini…
Olen ollut valmistelemassa maalausta, jonka Hän on määrännyt minun tehtäväkseni…
valmistelemassa ja etsimässä materiaaleja ja ajatuksen saamisessa, kuinka käydä töihin.
Minä, Minä, Minä.
No niin, useimmat teistä tietävät, minne ”Minä” tekeminen johtaa. Aivan oikein, epäonnistumiseen ja
hämmennykseen. Siispä, tässä olen tunnustamassa epäonnistumiseni ja hämmennykseni ja täyden
turhautumiseni siitä, kuinka käydä töihin. Hän kertoi minulle, että on viisautta tutkia materiaalejani
ennen kuin aloitan, mutta en koskaan mennyt Hänen luokseen kysymään suoraan, ”Kuinka Sinä haluat
minun tekevän sen?” Siispä, Hän jätti avoimen oven siihen, minun olla tyhmä – ja kävelin suoraan sen
läpi!
”Tuon hämmennykseni Sinulle, Herra. Minä en halua tuhlata enää enempää aikaa tähän.”
Hän vastasi minulle… ”Minä ymmärrän ja Minä olen tässä selventämässä sen sinulle. Miksi sinulta vei
niin kauan tulla Minun luokseni?”
( Clare ) Minä en ajatellut pyytäväni Sinulta, minä vain oletin.
( Jeesus ) ”No niin, sinä osoitat nyt paljon enemmän viisautta. Kiitos sinulle, kun tulit Minun luokseni.
Sinähän tiedät jo, mitä Minä haluan sinun käyttävän, eikä totta?”

( Clare ) Tässä Hän viittaa näkyyn, jonka Hän antoi minulle ylistyshetken aikana ja se ratkaisi pulmani,
mitä materiaalia käyttää. Minä olin jo investoinut toiseen materiaaliin, joka voidaan muuttaa pienellä
työllä, mutta tunsin pahoin, että olin saattanut tuhlata rahaa.
( Jeesus ) ”Minä en halua häpäistä sinua. Minä näen, että olet todella pahoillasi ja peloissasi ostaa
mitään tässä vaiheessa. Sinulle on tuttu tämä materiaali ja voit työstää värejäsi siihen. Tämä voidaan
tehdä, aika helposti Minä voisin lisätä. Voit olla rauhassa tämän asian kanssa, Clare, Minä olen tässä.
Työskentele sillä, mitä sinulla on ja muutaman muun asian kanssa ja me kykenemme tekemään tämän
yhdessä. Minä en tule pettämään sinua. Minä tiedän, kuinka turhautunut ja pettynyt sinä olet. Anna
Minun auttaa sinua, me VOIMME kääntää tämän eduksemme.”
Hän jatkoi… ”Olet nyt hyvässä paikassa. Todella hyvässä. Synnintunto on aina kaikkein paras paikka
olla. Oi, jos Minun lapseni vain pysyisivät tässä paikassa, kuinka nöyriä he olisivatkaan. Synnintunto ja
nöyryys käyvät käsi kädessä.”
”Rakas Jumalan perhe, kaikki te tulette hyötymään syvästä syntienne synnintunnosta. Synnintunto
siirtää särmikkäät kivet paikalta, mihin nöyryyden perustusta vuodatetaan. Kun kohtaat itsesi
epäonnistumisessa, se on yksi kaikkein suurimmista lahjoista, mitä Minä voin antaa teille. Te tulette
tietoisiksi mitättömyydestänne ja Minun suuresta armostani ja rakkaudestani teitä kohtaan.”
”Kun alatte nähdä itsenne sellaisina, kuin te todella olette, Minä vuodatan rakkautta ja armoa teidän
päällenne, kunnes te olette vain pieni hiukkanen, joka kantaa suurta valon nyyttiä. Kuin muurahainen
ison havun kanssa, teitä ei enää edes nähdä. Te olette piilossa armon lahjan alla, ja se hallitsee teitä.”
”Synnintunto on vertaansa vailla oleva mieltymyksen lahja… tarkoittaen, että teidät on valittu ja te
olette vastanneet asianmukaisesti. Monia on kutsuttu, harvat on valittu ja jopa harvemmat vastaavat.
Kun te tyhjennätte itsenne ja tulette niin pieniksi ja merkityksettömiksi omissa silmissänne, jopa
siihen pisteeseen asti, että olette ”haitta” itsellenne ja muille, silloin te olette asemassa käytettäviksi
Minun puolestani, Minun korkeimpia kutsumuksiani varten.”
”Päästäksenne tähän paikkaan, te tulette kompastumaan monia kertoja. Todella, tässä paikassa
pysymiseksi, teidän on välttämätöntä jatkaa kompastumista, mutta nousta ylös, Minun käteni
nostaessa teidät ylös kuopasta. Minä sallin tämän, sillä Rakkauden jälkeen, enemmän kuin mitään
muuta ominaisuutta, Nöyryys on tarpeellista, että kaikki lahjat virtaisivat ja te nousisitte siihen
asemaan elämässä, mikä teille on määrätty syntymässä.”
”Joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan
tyhjensi itsensä, ottaen orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan
sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin
kuolemaan asti.” Paavalin Kirje Filippiläisille 2:6-8, johon Hän viittaa tässä.
”Minulle voitiin luottaa kaikkein kalleimpia lahjoja, koska Minun Sydämeni ei ollut Ylpeä. En
omaksunut vain ruumista, vaan ihmisen avuttomuuden hänen maallisessa olotilassaan. Minä tein sen
teidän puolestanne, Rakas Kirkko. Minä tein tämän paljastaakseni, kuinka teidän myös täytyy olla
tällaisella sydämen asenteella, olla alhaisimmista alhaisin Minun talossani.”
”Kuitenkin niin monet taistelevat ollakseen ylivoimaisia. Saada enemmän tietoa, enemmän valtaa,
enemmän, enemmän, enemmän kaikkea varmistaakseen asemansa. Tiedättekö, että se on tyrannian
ansa? Kyllä, kun te olette parhaita ja kun teillä on eniten, teidän täytyy taistella ylläpitääksenne sitä
asemaa. Te menetätte näyn siitä, ketä te todella olette, miksi te olette täällä ja keneksi Minä teidät
tein olemaan. Teidän standardinne tulevat samaksi, kuin yhteiskunnan ja te menetätte identiteettinne
kallisarvoisena henkilönä, joksi Minä teidät tein olemaan. Tässä paikassa te olette jatkuvasti

taistelemassa ylläpitääksenne asemanne ja elämästänne tulee sotatoimialue teille – ei työnne kaunis
ilmaus Minun kauttani, Minun kanssani ja Minua varten, niin että Minä loistan kauttanne.”
”Minä kerron teille tämän, Minun rakkaat, koska Minä en halua teidän olevan peloissanne kohdata
todellinen itsenne. Se on aika tarpeellista teille, ennen kuin teille voidaan luottaa Minun lahjani. Älkää
olko peloissanne tuntea itsenne leijonan kaltaiseksi ja nähdä vilaus itsestänne peilistä ja nähdä, että te
olette vain pikkuinen kissanpentu. Pienenä olemisessa ei ole mitään hävettävää. Pieni on kaunista.
Kaikki, joista on tullut suuria Taivaassa, olivat Maapallolla hyvin, hyvin pieniä.”
”Mooses teki mahtavia asioita, kuitenkin omissa silmissään hän oli niin pieni ja nöyrä, että hän pelkäsi
puhua omasta puolestaan. Murtuminen, jonka hän koki, kun hän lähti Faaraon talosta,
neljäkymmentä vuotta, jotka hän hoiti lampaita, täysin tuntemattomana erämaassa – kaikki se
valmisti häntä kohtaamaan Minut palavassa pensaassa ja pysymään hyvin pienenä omissa silmissään,
niin että hän pystyi kantamaan voitelua ja vapauttamaan Minun ihmiseni.”
”Nopein keino saavuttaa suuria asioita, on toimia täydellisestä sydämen vilpittömyydestä. Lyyhistykää
Minun edessäni sanoen, ”Herra, Minä olen liian pieni, en voi tehdä tätä, minä en vain voi tehdä sitä.”
Sitten luottakaa Minun tekevän, mitä ikinä se onkin. Minä ryntään apuun tällaisen pienen vuoksi.
Kyllä, te olette pieniä, kun te olette omaksuneet sen paikan koko sydämestänne.”
”Ja vastakohtana tälle, nopein tapa epäonnistua missä tahansa, on tehdä se itse. Jopa, jos menestytte
muiden silmissä, te epäonnistutte Minun ja Suuren Pilven edessä, koska se tehtiin väärällä sydämen
asenteella. Mutta silloin Minä sallin vihollisen seuloa teitä seuraavassa hankkeessa ja seuraavassa ja
seuraavassa, kunnes itseluottamus on kokonaan mennyt luonteestanne.”
”Kuinka vastakkaista maailmalle tämä on??? Sen sijaan, että todistaisitte pätevyytenne uudelleen ja
uudelleen ja siten pätevöityisitte minun työhöni, teidän täytyy epäonnistua uudelleen ja uudelleen ja
uudelleen, sanoutuaksenne irti menetelmästä. Minä en ota ketään palvelukseeni, joka ei ole
nöyrtynyt useissa epäonnistumisissa menneessä.”
”Ihminen, joka on epäonnistunut, tietää rajansa. Ihminen, joka on epäonnistunut, pitää muita itseään
parempina. Ihmisellä, joka on epäonnistunut, on armeliaisuutta ja myötätuntoa niitä kohtaan, jotka
kamppailevat niin kuin hän itse tekee. Ihminen, joka on epäonnistunut, tulee Minun luokseni
polvillaan ja ojentaa sen Minulle sanoen, ”En voi tehdä tätä Herra, minä yritin, mutta en voi palvella
sinua, kuten minun pitäisi. Minä olen epäonnistunut.”
”Tällaista Minä halaan ja nostan hänet jaloilleen ja sanon, ”Tule, järkeilkäämme ja työskennelkäämme
yhdessä. Minä tulen tekemään sen sinun kauttasi. Nyt, kun olet oppinut totuuden itsestäsi, Minä voin
tuoda menestystä kätesi töihin”.”
”Jokaisella suurella astialla, joka Minua koskaan on palvellut, on perustavaa laatua oleva ymmärrys
hänen ehdottomasta mitättömyydestään. Ilman tätä asennetta, Minä en koskaan olisi voinut käyttää
häntä. Teistä hän saattaa vaikuttaa luottavaiselta, mutta Minä näen hänet polvillaan, tunnustamassa
heikkoutensa. Minä näen sen, mitä te ette näe. Sydämessään hän on vain kissanpentu, vaikka toisille
hän ilmestyy leijonana.”
( Clare ) Herra, miksi minä ajattelen tässä Donald Trumpia? Onko hän sellainen ihminen?
( Jeesus ) ”Ei, Clare, ei vielä – mutta hän tulee olemaan. Minä olen kutsumassa häntä Minun
palvelukseeni ja hän tulee oppimaan, että joku hänen takanaan on vastuussa hänen menestyksestään.
Hän tulee oppimaan, että Minä annoin hänelle kaiken, mitä hänellä on, Minä johdatin häntä ja

ohjeistin häntä viisaudella. Hän tulee oivaltamaan, että mikään, mitä hän on tehnyt, sitä hän ei ole
tehnyt yksin.”
”Tämä on toinen tapa, millä Minä työskentelen sielujen kanssa Minun päämääriäni varten. Katsokaa
Nebukadnessaria. Hän oli mahtava hallitsija, mutta yhtenä päivänä hän heräsi ryömien maassa ja
röhkien kuin sika, täysin tietämättömänä siitä, kuka hän kerran oli. Niin Minä sain hänen huomionsa.
Rukoilkaa, että Minun ei tarvitse käyttää niin äärimmäisiä menetelmiä tähän ehdokkaaseen. Hän tulee
kohtaamaan itsensä riisuttuna kaikesta, seisoen Minun edessäni, Minun peilissäni. Sitten hän tulee
näkemään, kuka Minä todella olen ja kuka hän todella on – ja ei ole. Sitten ihmisen kauneus tulee
nousemaan, kun Minä elän hänen kauttaan.”
”Oi, teillä kaikilla on niin paljon opittavaa ihmisluonnosta ja siitä, mitä Minä voin saada aikaan, jopa
turhimmankin ihmisen kanssa. Eikö olekin kirjoitettu, että Minä pidän kuninkaan sydäntä Minun
käsissäni?”
( Clare ) Ja se Pyhä Kirjoitus väräytettiin minulle, niinpä katsoin sen, ”Kuninkaan sydän on Herran
kädessä kuin vesiojat: Hän taivuttaa sen, kunne (minne) tahtoo. Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa
silmissään oikeat, mutta Herra tutkii sydämet.” Sananlaskut 21:1-2.
Herra jatkoi… ”Näettekö, Minun kristityt ihmiseni? Te katsotte tätä miestä ja heilutatte sormianne,
koska te ette tunne Pyhiä Kirjoituksia, ettekä Minun voimaani kääntää sydämiä. Te teette päätöksiä,
perustuen omaan rajoittuneeseen viisauteenne ja olettaen, että te tiedätte, mikä on parasta. Te
tulette olettamaan itsellenne toisen Obaman ja Uuden Maailman Järjestyksen, jos te ette laita
luottamustanne Minuun.”
”Siksi Minä sanon teille jatkuvasti, mielipide ei ole erottelukyvyn korvike. Kun te erotatte Minun
aikani, Minun ajankohtani, Minun valintani, te tulette menemään sitä virtausta vastaan, minkä
hallitseva eliitti on kehittänyt. Kun te ajattelette itse, perustaen kaiken henkilökohtaiseen
mieltymykseen ja toisten mielipiteisiin, te tulette löytämään itsenne antamassa kannatusta pahalle.
Erottelu vie aikaa. Mielipide on laiskan ihmisen tapa. Kansakunta on tässä liemessä, koska te olitte
laiskoja. Älkää tehkö samaa virhettä uudelleen. Erottakaa Minun aikani, Minun ajankohtani ja Minun
valintani. Tukekaa Minua, ei suosittua mielipidettä.”
”Kuitenkaan Minä en halua teidän menettävän tämän opetuksen ydintä. Rakkaani, tässä on kyse siitä,
että epäonnistumiset johdattavat suurimpaan menestykseen ja itsenne näkeminen Minun peilissäni
pienenä kissanpentuna, suojeluksen ja avun tarpeessa. Kun te viimein näette itsenne tällä tavalla,
silloin leijona tulee nousemaan ja tekemään sen kaiken teidän kauttanne.”
”Olkaa luottavaisina Minun Rakkaudessani. Niin luottavaisina, että sallitte itsenne näkevän selvästi
Minun Peilissäni, kuka te olette ja ketä te ette ole. Älkää enää luottako omaan apuunne, vaan tulkaa
Minun luokseni polvillanne. ”Herra, olen liian pieni, en voi tehdä tätä.” Teidän kuuleviin korviinne,
Minä tarjoan teille näitä armoja. Ottakaa ne, vaalikaa niitä ja tulkaa heiksi, keneksi Minä olen aina
teidät luonut olemaan.”

