
147. Jeesus selittää: Parantamisen Lahja, Näkökohtia Muistettavaksi 

PARANTAMISEN LAHJA… NÄKÖKOHTIA MUISTETTAVAKSI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Lokakuuta, 2015. 

( Clare ) Herra on kanssamme tänä iltana ohjeiden ja rohkaisun kera. Hän otti esille muutamia 
näkökohtia parantamisessa, jotka ovat tärkeitä meille ymmärtää, siitä olen hyvin kiitollinen. Se on 
tavallaan ensisijaista – muistutus, myös, minulle asioista, joita Hän on jakanut vuosien varrella.  

Minulla on ollut paljon menestystä parantamisesta, rukoillen aviomieheni puolesta, esimerkiksi. On 
ollut aikoja, jolloin hän vastaanottaa parannusta ja on aikoja, jolloin ei. Ja siihen on syitä – ja Herralla 
on hyvin erityisiä syitä siihen, jotka olen kiteyttänyt viestissä ”Why wasn`t I Healed” (=Miksi Minä en 
Parantunut). Siispä, en aio puhua siitä tänä iltana.   

Tänä iltana minun täytyi ottaa pienet nokkaunet, koska olin myöhässä. Kun nousin ylös, sanoin: Tässä 
minä olen, Herra… tulin takaisin nokkauniltani.  

( Jeesus ) ”Minä olen odottanut sinua.”  

( Clare ) Anteeksi.  

( Jeesus ) ”Ei ole tarpeen anteeksipyydellä, sinä olet nyt virkistynyt ja kipu, jota tunnet, on muiden 
puolesta. Siksi se ei mene pois.”  

( Clare ) (Joo, minun Fibromyalgia oli hyvin ankara tänään.) Kiitos Herra, päivityksestä!  

( Jeesus ) ”Ole hyvä, Minun pikku karitsani.”  

( Clare ) Uuuh, olenko minä karitsa nyt?  

( Jeesus ) ”Sinä varmasti olet.”  

( Clare ) Oi, se voisi olla hieman rajua. Tietäen, mitä tapahtuu karitsoille Raamatussa, se voisi olla vain 
hiukkasen rajua.  

( Jeesus ) ”Ei mitään, mihin et olisi tottunut. Kaikkialle, minne olet mennyt, ihmiset ovat joko olleet 
innostuneesti sinun puolellasi tai torjuneet sinut paheksuen. Eikö olekin mukavaa, kun on yhteisö, 
todellinen uskovien yhteisö, joka rakastaa sinua kuin Minun omaani?”  

( Clare ) Arvelen, että se vain osoittaa sen, että me olemme kaikki samaa perhettä, Herra. 

( Jeesus ) ”Se osoittaa. Minun sydäntäni särkee niiden puolesta, jotka ovat vieraantuneet, aivan kuten 
sinunkin sydäntäsi. Mutta se on vapaan tahdon seuraus: jopa Minun hyvien lahjojeni torjunta.”  

( Clare ) Herra, en muista tunteneeni vakavampaa kipua sydämessäni, muuten kuin, kun ihmiset 
torjuvat Sinut, kun Sinä kutsut heitä korkeammalle ja tarjoat heille niin paljon. Joillakin tavoilla se on 
tuhoavaa.   

( Jeesus ) ”Kyllä, voit jättää puheenaiheen, ei ole tarpeen, Clare. Minulla on muita jonossa 
odottamassa armoja ja he tulevat käyttämään niitä asianmukaisesti. Aina on uusi sielu odottamassa 
Minun lahjojani.”  

”No niin, nyt, kun Minä olen lähettänyt jokaisen eteenpäin parantamisen lahjan kanssa, Minä haluan 
päivittää heidät siihen, mitä on odotettavissa. Perhe ja sukulaiset tulevat vastustamaan heitä, koska 
kukaan profeetta ei ole ilman kunniaa, paitsi omassa kodissaan. Mutta tämän ei ole tarkoitus 



lannistaa teitä! Pikemminkin, riemuitkaa – sillä tällä tavalla ihmiset ovat aina kohdelleet profeetoitaan 
ja opettajiaan. Itse asiassa, heidän todistuksensa teitä vastaan on Minun todistukseni, että Minä olen 
teidän kanssanne. Teitä ei vastustettaisi, jos te ette olisi vaarallisia pahoille.”  

”Siispä, Minä haluan teidän huomaavan Minun sanani tässä: vastustus lahjaanne ja kutsumustanne 
kohtaan on Minun Hyväksynnän Leimani sille, että se on todellinen.”  

( Clare ) Ja tässä Hän puhuu Morsiamelle, Hän puhuu meille KAIKILLE parantamisen lahjasta ja kuinka 
se tulee vaikuttamaan ihmissuhteisiin perheessämme ja ihmisten kesken, jotka ovat tuttuja meille.  

( Jeesus ) ”Jatkamme eteenpäin, on tiettyjä lauseita, joita vihollinen kuiskaa korvaanne, 
pysäyttääkseen teidät rukoilemasta. Ennen kaikkea, ”Entä jos se ei toimi? Sitten olette tehneet 
itsenne naurunalaiseksi?”.” 

”Reaktionne näihin sanoihin tulee määrittämään, aiotteko kulkea tämä lahja toiminnassa teissä. Tämä 
tappion pelko, epäonnistuminen ja naurunalaiseksi tuleminen ovat ensimmäiset vaimentajat, joita 
vihollinen käyttää teihin. Miksi? Koska sopusointu on turvallista; se on lämmintä, ystävällistä, 
suojelevaa, hyväksyvää. Mutta tavallista vastaan tekeminen jättää teidät avoimiksi syynäämiselle, 
epäilylle, skeptisismille ja torjunnalle.”  

”Siispä, Minä kerron teille nyt, Minun Morsiameni – tämän kanssa te olette tekemisissä. Teidän täytyy 
päästä yli tarpeesta tulla hyväksytyksi ja torjunnan pelosta. Saatana laskee torjunnan pelon varaan, 
pysäyttääkseen teidät, ennen kuin edes olette päässeet aloittamaan.”  

”Itse asiassa, jotkut teistä juuri nyt ovat kamppailemassa juuri tämän asian kanssa ja kysymässä 
itseltänne, jos te edes haluatte tätä lahjaa, koska se tuo mukanaan kamppailuita. Saanko Minä kertoa 
teille, kuinka päästä yli tästä? Kun te rakastatte muita enemmän, kuin rakastatte itseänne, te tulette 
olemaan halukkaita astumaan esiin, vaikka se merkitsisi epäonnistumista. Ne teistä, jotka ovat 
tehneet väkivaltaa lihallisille haluillenne tulla hyväksytyiksi, te tulette menestymään tämän lahjan 
kanssa. Mutta älkää hetkeäkään ajatelko, etteikö teitä tultaisi houkuttelemaan perääntymään. Teitä 
tullaan koettelemaan äärirajoillenne.” 

Kun rakkaus ja myötätunto ottaa valtaansa, silloin voitelua tullaan vetämään puoleensa 
voimakkaammin. Kun tunnette vähän rakkautta ja myötätuntoa, mutta astutte kuitenkin eteenpäin, 
teidän tottelevaisuutenne myös vetää puoleensa voimakkaasti voitelua. Minä tunnen ihmisluonnon. 
Minä tunnen, kuinka muuttuvaisia ja ailahtelevia te voitte olla, siispä Minä olen tehnyt varusteluja 
teitä varten.”  

”Seuraava este, joka eteenne heitetään, on… ”Tämä ei tule toimimaan… Et kai todella usko, että 
Jumala tulee parantamaan heidät, uskotko? Kuka sinä luulet olevasi, et ole kukaan erityinen”.”  

”Vastauksenne tähän täytyy olla vakaa tarkoitus ja julistus, että Minä asutan ruumistanne. Minä asun 
kanssanne sydämessänne, Minä elän siellä ja te astutte esiin tottelevaisuudessa ja Minä aina siunaan 
tottelevaisuuden.”  

( Clare ) Ja sivuhuomautuksena vain tässä, siksi Sydänasukkaan Rukous on niin tärkeä. Koska kun te 
olette yhdessä Herran kanssa tällä syvällä, syvällä tasolla, te olette hyvin varmoja Hänen läsnäolostaan 
teissä, ja se lisää uskoanne suunnattomasti, koska te olette kokeneet Hänet omakohtaisesti. 

( Jeesus ) ”Minä asun kanssanne sydämessänne – Minä elän siellä. Te astutte esiin tottelevaisuudesta 
– ja MINÄ AINA siunaan tottelevaisuuden. Vaikka te ette saata tuntea mitään, teidän tunteitanne ei 
vaadita heidän paranemiseensa. Itse asiassa, Minä pidän parempana työskennellä kauttanne täysin 
ilmeettömästi, kasvattamatta tunteitanne ja näyttävyyttä, mitkä vain edistävät ylpeyttä astiassa. Jos 



te ette tunne mitään, HYVÄ. He tarvitsevat parantamista. Te olette vain Minun lähettilääni, te ette ole 
parantaja.”  

”Toisilla kerroilla tulette olemaan Minun Läsnäolon tunteen valtaama, siihen pisteeseen asti, että 
kätenne ovat kuumat ja pistelevät. Se ON todellinen manifestaatio toiminnassa olevasta lahjasta. 
Uskonne on avainasia tässä. Jos teillä on uskoa, niin että uskotte MINUUN, siihen, että Minä olen 
uskollinen Minun Sanalleni – tulette näkemään monia, monia paranemisia, huolimatta heidän 
skeptisismistään.”  

Älkää hämmästykö, jos alatte manifestoimaan itseenne heidän oireitaan ja älkää hämmästykö, että 
joskus vaaditaan uhrausta. Minä olen opettanut teille Simonin Rististä. Se on hyvin, hyvin todellinen. 
Ja kun te olette rukoilemassa muiden puolesta, ja erityisesti yhden puolesta, silloin Minä saatan sallia 
joitakin epämiellyttäviä manifestaatioita teidän omaan ruumiiseenne.”  

”Te saatatte olla kantamassa Lastua Minun Rististäni päivien ajan, kunnes se sielu on täysin 
parantunut. Älkää hämmästykö, kun vastustuksia ja vaikeuksia ilmaantuu, tämä kaikki on osa sitä ja 
tulee olemaan todiste teille, että lahja on toiminnassa.”  

”Yksi asia, joka teidän pitäisi muistaa harkita, on heidän sielunsa tila. On aikoja, jolloin Minä tulen 
parantamaan ilman sanoja ja toisina aikoina Minä tulen vaatimaan heitä antamaan anteeksi. On aina 
hyvä saada selville, ”Oletteko antaneet anteeksi kaikille, jotka ovat koskaan loukanneet teitä?” 
Vastauksen tulee olla ”kyllä” tai vähintään johdattaa heidät rukoukseen, tekemään tahdon eleen 
antaa anteeksi. Tämänkaltainen rukous: ”Herra, en TUNNE anteeksiantoa. Mutta teen tahtoni eleen 
antaa heille anteeksi. Pyydän Herra. Auta minua antamaan anteeksi”.”  

”Monta kertaa heidän sairautensa liittyy tapahtumaan. Jos he eivät ole antaneet itselleen anteeksi 
sitä, se myös täytyy osoittaa. Alussa Minä en tahdo tehdä sitä vaikeaksi teille. Mutta kun te edistytte, 
te tulette ymmärtämään, että voi olla osatekijöitä heidän paranemisensa tiellä.”  

( Clare ) Vain sivuhuomautuksena tässä, kaverit – Minulla on meditaatio irti päästämisestä ja 
anteeksiannosta, taustalla on musiikkia. Ja minä tunnen, että ne ovat todella hyvin koskettavia ja 
voivat auttaa joitakin antamaan itselleen anteeksi. Videon alla on linkki.  

( Jeesus ) ”On aikoja, jolloin heidän kipunsa lakkaa manifestoitumasta, mutta sairaus on yhä olemassa. 
Oi, Minun Morsiameni, Minun tapani ovat lukemattomat, mitkään kaksi tapausta eivät koskaan ole 
samanlaiset. Minä katson sieluun, tietäen täysin hyvin, mitkä heidän kamppailunsa ja 
epäonnistumisensa ovat olleet. Te katsotte sielua, joka on sairas ja tarvitsee Minun armoani. Kun 
Minä en paranna, hyvin usein se on hyvästä syystä, ei siksi, että teiltä puuttuisi uskoa tai että heiltä 
puuttuisi. Asiaan saattaa liittyä ajoitusta. Asiaan saattaa liittyä elämän oppiläksyjä.”  

”Kuten mainitsin eilen, saattaa olla, että teidän täytyä kysyä heiltä, ”Uskotteko, että Jeesuksella on 
voima parantaa?” ja ”Kristittynä, uskotteko, että Jeesus elää meissä?” Ja te saatatte jopa sanoa, ”Kun 
laitan käteni päällenne, minä voin odottaa Jeesuksen tavoittavan teitä ja koskettavan teitä Hänen 
Parantavalla voimallaan. Hän on parantaja, minä olen vain astia.” Ja sitten on toisia kertoja, jolloin 
todella, kaikki, mitä teidän täytyy tehdä, on laittaa kätenne sen henkilön päälle ja hyvin hiljaisesti 
rukoilla Minun Armoani heidän elämiinsä.”  

( Clare ) Kyllä, halusin tehdä sivuhuomautuksen siitä. Hyvin usein, näin se toimii Ezekielin ja minun 
kanssani – minä vain rukoilen Herran Armoa hiljaisesti, enkä sano sanaakaan ääneen. On toisia kertoja 
kuitenkin, jolloin Herra on opettanut minua osoittamaan sairautta, kuten esimerkiksi: ”Tulehdus. 
Jeesuksen Nimessä, lähde nyt, äläkä palaa. Kipu. Jeesuksen Nimessä, lopu. Turvotus, Jeesuksen 
Nimessä – laske.   



Ja bakteerien ja muiden ruumiissa olevien asioiden kiroaminen, lähtemään ruumiista ilman 
lisätapahtumaa. Ne ovat juuri asioita, joita Hän on opettanut minulle, ehkä Hän ottaa ne esille 
huomen illalla – en tiedä. Mutta halusin jakaa sen kanssanne.  

( Jeesus ) ”Tulee olemaan aikoja, jolloin ensimmäiset ponnistukset eivät ole tarpeeksi ja teidän täytyy 
jatkaa rukoilemista, kunnes saatte tuloksia. Yksi kaikkein tärkeimmistä toisten puolesta rukoilemisen 
osatekijöistä, on Minun Tahtoni tunteminen heidän tilanteessaan. Kun te tiedätte Minun tahtoni, te 
voitte kestää melkeinpä millaista naurunalaiseksi joutumista tai vastustusta. Hyvin vakavissa 
tapauksissa sairaalassa, teidän kestävyytenne saattaa tuottaa tuloksia, kun mikään muu ei tehonnut.”  

”Kun joku on vastaanottanut parannusta, on hyvin tärkeää, että opetatte heille, kuinka pitää se. He 
saattavat tuntea välitöntä huojennusta ja riemuita, että he ovat parantuneet. Sitten matkalla kotiin, 
koko asia tulee takaisin ja he oivaltavat, että se oli vain väliaikaista. Tällaisina aikoina heidän täytyy 
nuhdella Valehtelevat Oireet, kunnes ne päästävät irti heistä.”  

”Valehtelevat Oireet lähetetään juuri parannetuille, niin että se saattaisi vakuuttaa heidät 
päinvastaisesta. Tässä teidän on tarpeellista kertoa heille, että heidän täytyy SEISOA 
paranemisessaan, eikä antaa periksi Valehteleville Oireille. Oi, on niin helppo tehdä. Kyllä, on totta – 
olet tehnyt tämän aikaisemmin, myöskin.” 

( Clare ) Kyllä, muistan monta kertaa… itse asiassa, minulla YHÄ on ongelma siinä. Ezekiel rukoilee 
minun puolestani, se nousee ja katoaa pois – ja sitten se alkaa tulemaan takaisin ja minun täytyy 
nuhdella Valehtelevat Oireet. Mikä tahansa se onkin, joka yrittää tulla takaisin, sillä ei ole mitään 
oikeutta täällä. Minut on parannettu, mutta vihollinen lähettää niitä oireita saadakseen minut 
ajattelemaan, että minua ei ole parannettu, siispä minä tulen saamaan sen olotilan uudelleen. Siispä, 
teidän täytyy seisoa – teidän täytyy taistella se pois.  

( Jeesus ) ”On vielä yksi tämän parantamisen puoli ja se on paikallaan pysyminen. Sielu, joka kärsii, 
saattaa hyvin olla hyvin vakavan tilanteen keskellä tai sielua uhkaavassa tilanteessa, joka vaatii paljon 
armoja, ennen kuin se voidaan ratkaista. Niissä tapauksissa, sielu on valinnut kantaa tätä ristiä, sen 
henkilön tähden, jonka puolesta he rukoilevat. Siksi sinulle on tullut tapa kysyä, ”Kenen puolesta te 
rukoilette?” Koska usein he rukoilevat hyvin vakavan tilanteen puolesta, joka vaatii suuremman tason 
rukousta ja tämä raihnaisuus tulee paastouhraukseksi, paljon kuin Paavalin pistin.”   

”Mistä pääsemme toiseen seikkaan. On aikoja, kun sielulla on painolastina monia, monia armoja ja 
sairaus sallitaan tekemään heidät nöyriksi, etteivät he ylpistyisi ja menettäisi kaikkea, mukaan lukien 
sielunsa.”  

”Siispä, nämä ovat joitakin harkintoja, joita te kohtaatte, kun etenette tähän parantamisen 
palvelutoimeen. Muistakaa: Minä olen teidän kanssanne, Minä olen työskentelemässä sisällänne, 
tunsittepa te sen tai ette. Ja usein, kun vastustus on ankaraa ja syytös lentää ilman halki ja iskee 
kasvoihinne uudelleen ja uudelleen, tämä on merkki, että te olette läpimurron kynnyksellä tai 
vihollinen ei kävisi läpi kaikkea sitä vaivaa vastustaakseen teitä.”  

”Katsokaahan, Saatana vihaa Minua, mutta ei voi tehdä Minulle mitään. Kuitenkin hän tietää, että 
Minä rakastan teitä, siispä hän yrittää vahingoittaa teitä, vahingoittaakseen Minua. Lopussa hänet 
tullaan sitomaan ja Taivas tulee olemaan kunniakas. Siihen asti, Minun Morsiameni, ottakaa tämä 
mittaamattoman arvokas lahja, jonka Minä olen välittänyt teille ja suihkuttakaa sitä kaikille, jopa 
loukkaantuneille, kadotetuille ja hyljätyille. Erityisesti niille, jotka tuntevat itsensä Minun 
hylkäämikseni, vaikka mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Minä pidän heitä rakkaasti 
sydämelläni.”  



”Siispä edetkää nyt uskossa ja harjoittakaa tätä lahjaa, muistaen että te tulette kohtaamaan 
vastustusta ja vastustus on hyvä merkki. Antakaa se vahvistaa teitä.” 


