
148. Jeesus selittää Parantamisen Kaavaa 

PARANTAMISEN KAAVA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 2. Lokakuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on kanssamme ohjeistamassa meitä, siunaamassa meitä ja tuomassa meidät Hänen 
täydelliseen tahtoonsa meidän elämiämme varten.   

Ennen kuin aloitan viestin, haluan vain kertoa teille, mitä Hän sanoi minulle tänä iltana.  

Jeesus sanoi… ”Minä tulen tekemään ihmeitä Minun merkityksettömien, pienten Morsianteni käsillä.” 
Se on kaunista.  

( Clare ) Ja haluan sanoa, että me olemme saaneet jo kolme parannusta, sen jälkeen, kun 
Parannusviesti julkistettiin päivä, pari sitten. Me olemme saaneet useita raportteja parannuksista, 
jotka spontaanisti vain tapahtuivat pienen yksinkertaisen rukouksen kera.  

Ja te tulette rakastamaan tätä opetusta, koska se todella kumoaa kaiken parantamisen takana olevan 
salaperäisyyden. Herra on todella väsynyt, kun ihmiset tekevät jonkinlaisen ”mysteerin” 
parantamisesta. Tehden sen sellaiseksi, että täytyy ”olla joku” tai täytyy olla jotenkin erityinen, että 
pystyisi tulemaan käytetyksi parantamisessa. Hän on todella, todella repinyt sen julkisivun alas.  

Kun olen lukenut vastauksia Herran opetuksiin parantamisesta, minun täytyy kertoa teille – minä olen 
todella samassa veneessä, kuin mitä te kaverit olette – ja se on, että tunnen tiettyä 
hermostuneisuutta tai pelkoa astua esiin ja harjoittaa tätä lahjaa. Ja samaan aikaan tunnen, että 
närkästys nousee sisälläni. Kuten, ”Mitä Saatana on tehnyt tälle? Tämä oli niin yksinkertainen asia, 
kuinka hän on mutkistanut sitä ja tehnyt siitä niin etäisen monille ihmisille? Ja en ollut varma siitä, 
mitä tämä närkästys oli, en ennen kuin nyt, todella. Tämä närkästys.  

Jeesus aloitti… ”Minun Morsiameni, teitä todellakin on jymäytetty. Teitä on petkutettu, että ne, jotka 
toimivat tällä lahjalla, olisivat jotenkin erityisiä tai valittu yksinomaan sitä varten. Mikään ei voisi olla 
kauempana totuudesta. Jopa kirkon ensimmäisinä vuosina, parantaminen oli erittäin yleistä uskovien 
keskuudessa, ilman apostolin väliintuloa. Minun Henkeni asui suuresti keskellä Minun ihmisiäni, jotka 
uskoivat Minuun, jopa kuolemalla uhkaamiseen asti. Hyve noina aikoina oli paljon yleisempää, kuin se 
on tänään.”  

”Mutta petkutus on, että teidän täytyisi olla joku hengellisesti, hengellinen ”kyky”, että paranemista 
manifestoituisi. Tämä on osa Hollywoodin muovaaman yhteiskunnan korruptiota, missä näyttävyys, 
kiilto ja loisto muovataan ihmisiin. Kristillisyyden korruptoitunut muoto.”  

”Kerro heille kokemuksistasi, Clare.”  

( Clare ) No niin, en oikein ole varma, kuinka tämä kaikki sopii yhteen, mutta Hän pyysi minua 
kertomaan teille, niinpä kerron. Otin osaa kirkkoon Phoenixissa (tämä oli juuri kääntymykseni jälkeen, 
luultavasti noin 28 vuotta sitten suunnilleen). Oikein hyvin tunnettu mies, jolla oli kasvava ja kuuluisa 
parantamisen palvelutoimi. Hän tuli Phoenixiin saarnaamaan tähän kirkkoon.  

Me menimme noutamaan häntä lentokentältä, itse asiassa. Pastori lähetti meidät sinne. Hän palveli 
kirkossa, ehkä noin 800 ihmistä osallistui siihen silloin. Ja olin hämmästynyt, mitä tapahtui, todella. 

Siihen liittyi niin paljon draamaa, niin paljon valmistelua. Niin paljon… kutsuisin sitä melkein 
hysteriaksi – mutta en aivan. Eräältä minun takanani olevalta naiselta parani sokeus toisesta silmästä 
ja tiedän, että se oli aitoa, koska hän ei halunnut mennä ylös julistamaan parantumistaan ja jakamaan, 



mitä Herra oli tehnyt hänelle. Viimein sain hänet vakuuttuneeksi menemään ylös AIVAN viimeisellä 
minuutilla. Mutta tiesin, että häntä ei ollut ”lavaste”, koska hän vastusteli alttarikutsua.  

Mutta minusta ei vain vaikuttanut, että Jeesus käyttäytyisi sillä tavalla. Parannukset – kyllä. Draama? 
Se ei vain vaikuttanut Vuorisaarnalta tai edes Jeesuksen saarnalta Simon Pietarille, kun alaraajoistaan 
halvaantunut parantui. Se vaivasi minua. Viisitoista vuotta myöhemmin tapahtui, että meidät 
kutsuttiin olemaan hänen näytöksensä nauhoituksessa Los Angelesissa. Ja me pystyimme jakamaan 
joitakin asioita hänen kanssaan MEIDÄN uskon polustamme, joka oli todella erilainen siihen aikaan, 
kun me elimme erämaassa.  

Mutta minun täytyi mennä rukoilemaan tämän miehen puolesta. Ja menin esirukoilemaan ja hyvin 
pian se muuttui rukoilemisesta murehtimiseksi. Tunsin mahani niin kovin sairaaksi, hyvin 
pahoinvoivaksi ja syvä suru sai minut valtaansa. Syy oli, että miehellä oli parantamisen lahja, mutta 
hän myös eli kuin kuningas.  

Ja, kun hän meni vieraisiin maihin ja esitti itsensä lahjansa kanssa sillä tavalla, Herra kertoi minulle, 
että hän opetti ihmisille, että parantamisen lahja on samanarvoinen rahan kanssa. Jos haluatte olla 
rikas kristitty, se tulee tapahtumaan, jos teillä on parantamisen palvelutoimi. En voi alkaa kuvailemaan 
kuvotuksen tasoa, jonka Herra salli minun kokea tästä uskon kieroutumasta.  

Tiedättehän, ja se ei välttämättä ollut hänen vikansa. Hän oli hyvä mies, hänellä vain oli raha, niinpä 
hän eli sillä tavalla. Mutta ongelma on, sillä tavalla eläminen esitteli esimerkin kolmannen maailman 
maissa, joka oli HYVIN korruptoiva. Se avasi oven ammolleen materialismin ja rahanhimon vain ottaa 
ote kristityksi pyrkivästä ja täysin vääristellä suunta, jonne hän on menossa elämässään. Tiedättehän, 
me emme voi palvella mammonaa ja Jumalaa – meidän täytyy tehdä valinta.  

Tässä vaiheessa Herra tuli väliin ja sanoi, ”Ja tämä on ollut normi ja yksi syistä, miksi Minä en tule 
keskittämään elpymistä ihmisen ympärille, sillä noissa tapahtumissa korruptiolla ei ole rajoja. Kyllä, on 
ihmeellistä, kun uskovat tulevat yhteen, mutta se on myös synnin tilaisuus.”  

”Siitä tulee PR-tilaisuus, pikemminkin kuin uskovien kokoontuminen ylistämään Minua ja 
vastaanottamaan parannusta. Sellainen elpyminen, mitä tapahtuu nyt, on salattua: kahdenkeskistä, 
perheissä ja pienissä ryhmissä, ulottuen niille, jotka ovat kokeneet sanoin kuvaamattomia 
kauhistuksia Isiksen käsissä. Ei ole olemassa yhtään supertähti evankelistaa, joka olisi suunniteltu 
kansakunnalle, joka on niin tottunut ylistämään rikkaita ja kuuluisia.”  

”Nyt, Minä haluan päästä asiaan, Minun Ihmiseni. Parannus on jokaiselle, joka haluaa sitä. Minä en 
sulje ulkopuolelle ketään. Jos te haluatte lahjaa tarpeeksi kipeästi, te tulette etsimään Minua, kunnes 
se manifestoituu. Tietenkin se on Minun valintani, mutta Minä en tule kieltämään teiltä lahjoja, 
elleivät ne ole vaarallisia teille saada ne tässä elämänne vaiheessa. Siinä tapauksessa, niitä vain 
viivästytetään tai ne eivät ole toiminnassa vielä ja siihen oli hyvä syy.”  

”Tämä on se, mitä on tarkoitettu teille, Minun Morsiameni. Minä elän teidän sisällänne. Minun 
Henkeni asuu kanssanne ja Minun Isäni tekee Hänen asumuksensa teihin myöskin.”  

”Jeesus vastasi hänelle ja sanoi: ”Jos joku rakastaa Minua, niin hän pitää Minun sanani ja Minun Isäni 
rakastaa häntä ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.” Johanneksen 
Evankeliumi 14:23. 

Markuksen Evankeliumi 16:16-18  

16.Joka uskoo ja kastetaan, se pelastetaan;  



17.Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia ja puhuvat 
uusilla kielillä,  

18.nostavat käsin käärmeitä ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat 
kätensä sairasten (=sairaiden) päälle ja ne tulevat terveiksi.  

”Minä en sanonut, että vain ne, jotka on voideltu parantamaan. Minä en sanonut, että vain ne, jotka 
ovat palvelutoimessa. Se, mitä Minä sanoin, oli että, JOS te USKOTTE, nämä merkit seuraavat teitä. 
Pyydän, lopettakaa sankarinpalvonta ja väärä käsitys, että vain kutsutut sielut voivat suorittaa 
parannuksia Minun Nimessäni. Tässä maailmassa on paljon sairaita ihmisiä. Minä en halua antaa heille 
enää yhtään taakkaa lisää heille… meno suuriin julkisiin rakennuksiin, suuriin kokoontumisiin, 
kokouskeskuksiin, kaikki mekkala, rahaa matkustamiseen, motellit ja sen sellaiset.”  

”Minä en perustanut Minun Valtakuntaani supersankareille, vaan tavallisille, jokapäiväisille miehille ja 
naisille, teidän kaltaisillenne. Ainoa ero on, jotkut etsivät Minua ja toiset etsivät Minua, kunnes he 
löytävät Minut.”  

”Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan.” Matteuksen 
Evankeliumi 7:7.  

”Mutta voi kauhistus, monet uupuvat loppuun hyvää tehdessään ja luovuttavat, keksien tekosyitä, 
että heillä ei ole lahjaa. Se on olemassa, teidän tarvitsee vain sytyttää se uudelleen, sillä tavalla kuin 
Minä haluan teidän tekevän sen. Ja tähän Minä olen pyrkimässä. Te ette tarvitse fanfaareja, te ette 
tarvitse kovaäänisiä ja intohimoisia kielillä puhumisia, te ette tarvitse ollenkaan mitään jännitteitä. 
Kaikki, mitä te tarvitsette, on sairas ihminen ja uskova – ja se on yhtä kuin ihme.” 

Jälleen Hän siteerasi Pyhiä Kirjoituksia: ”…Hän vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen 
valtaan joutuneet…” Apostolien Teot 10:38.  

”Kirjoittakaa tämä kaavaksi itsellenne muistettavaksi: 1 sairas henkilö + 1 uskova = 1 ihme. Se on 
kaava, jonka Minä annan teille. Se on kaikki, mikä ikinä on tarpeellista, että parannus tapahtuisi.”  

”Mikä voisi olla yksinkertaisempaa ja mutkattomampaa kuin se?  Tutkikaamme sitä hetki. Yksi sairas 
henkilö. Minä en sanonut yksi sairas henkilö, jolla on usko uskoa, koska Minä lähetän teidät ei-
uskovien luo parantamaan, että he saattaisivat uskoa.”  

Ja jälleen Hän siteerasi Pyhiä Kirjoituksia:  

”Mutta kun Hän oli Jerusalemissa Pääsiäisenä, juhlan aikana, uskoivat monet Hänen nimeensä, 
nähdessään Hänen tunnustekonsa, jotka Hän teki.” Johanneksen Evankeliumi 2:23.  

”Tulee olemaan aikoja, jolloin sen henkilön usko, jonka puolesta rukoilette, tulee vetämään Minun 
Armoni alas ja te olette paikalla yksinkertaisesti Minun Läsnäoloni symbolina. Tulee olemaan aikoja, 
jolloin te tunnette teitä johdatettavan muistuttamaan heitä Minun Armostani. Jokaisessa tilanteessa; 
Minun Henkeni on kanssanne ja ohjaamassa teitä.”  

”Toinen syy, miksi suuntautuminen Minuun ja suuntautuminen pois maailmasta, on niin tärkeää. Mitä 
enemmän te vastaanotatte Minulta, sitä helpommin teitä tullaan johdattamaan. Mutta jos teillä on 
paljon maailmallista kaaosta mielessänne, Minun ääneni hukkuu. Siispä, tämä valmistautuminen 
hiljaisuuteen ja kuuntelemaan Minua on tärkeää.” 

”Siispä teillä on yksi sairas henkilö, uskon kanssa tai ilman uskoa. Seuraavaksi teillä on yksi uskova. Te 
tiedätte, kuka Minä Olen, te tiedätte, että Minä asun teidän sisällänne. Te tiedätte, että Minä olen 
armollinen, te tiedätte, että Minä lähetän teidät rukoilemaan ihmisten puolesta, tulemaan 



parannetuiksi – tämän pitäisi antaa teille luottavaisuutta astua eteenpäin ja paljastaa heille, kuka 
MINÄ OLEN.”   

”Katsokaahan, ei ole ollenkaan kyse teistä – on kyse Minusta ja kuka Minä olen. Minä pyydän teitä, 
rakkaat: jos te rakastatte Minua, tehkää Minut tunnetuksi muille. Ei sanoilla, jotka ovat halpoja, vaan 
armon teoilla.”  

”Oi, Minä voin nyt kuulla joitakin teistä: ”Katsokaa, Se paha henki käskee häntä (=Clarea) nyt olemaan 
käyttämättä sanoja!!” Minun täytyy nauraa, te olette todella huvittavia Minusta. Se, mitä Minä tähän 
sanon, on että kuka tahansa voi ja kuka tahansa on puhunut Minusta – mutta kuinka moni on 
havainnollistanut Minun voimaani??”  

”Kuten Paavali sanoi… ”Ja ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja 
suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen 
ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaa.” 
Paavalin Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 2:3-5.  

( Clare ) Minä haluan keskeyttää tässä: VAU, kaverit! Paavali tuli saarnaamaan heikkoudessa ja pelossa 
ja vavisten!! Näettekö? Me olemme aivan kuten Paavali. Me myös tulemme heikkoudessa ja pelossa. 
Eikö olekin ihmeellistä? Apostolien prinssi paljastaa, että hän ei ole yhtään sen erilaisempi kuin 
kukaan meistä. Hän eteni myös pelossa. Tämän pitäisi antaa meille rohkeutta, me olemme loppujen 
lopuksi hyvässä seurassa!  

Jeesus jatkoi… ”Olkoon Paavalin pelko hyvänä oppituntina teille, että te myös voitte päästä yli ihmisen 
ja lihan pelostanne. Kuinka moni teistä on kohdannut kivittämistä Minun puolestani? Oletteko te 
kärsineet siihen pisteeseen asti, että veri vuotaa? Mitä on pieni naurunalaiseksi joutuminen? Teidän 
täytyy päästä siihen tilaan, missä sen sielun ikuisuus on tärkeämpää teille kuin kasvojen 
menettäminen.”  

”Sitä paitsi, Minä saatan aivan hyvin kääntyä ympäri ja esittää ihmeen keskellänne. Ei mitään sellaista, 
mitä loihditte fanfaarien ja kiihkeän rummutuksen kera, ei mitään, mitä rukoilitte ääneen ja 
hillittömästi. Ei mitään muuta kuin näkymätön aikomus, että Minun pitäisi antaa armoa sille 
henkilölle.”  

( Clare ) Toisin sanoen rukous.  

( Jeesus ) ”Minun Äitini yksinkertaisesti katsoi Minuun ja sanoi, ”Poikani, heillä ei ole viiniä?” Teidän ei 
tarvitse muuta kuin katsoa Minuun sydämessänne ja sanoa, ”Herra, tämä sielu kärsii?” Luuletteko, 
että ymmärrän vihjeen? Vai luuletteko, että Minun tarvitsee loihtia ”uskon ilmapiiri”?”  

”Uskon ilmapiiri voi olla ihmeellinen asia, mutta paljon useammin, teille tarjoutuu mahdollisuuksia 
joka päivä Minun puolestani manifestoida Minun voimaani ja parantaa jonossa vieressänne oleva 
henkilö.”  

”Siispä, nyt me tulemme ihmeeseen. Kuinka ihme manifestoituu? Se vain tapahtuu, 1+2=3. Yhtenä 
hetkenä henkilö on sairas tai kivuissa, seuraavassa hetkessä kipu on poissa. Ei välähtäviä salamoita, ei 
symbaalien lyöntejä, ei kuulutuksia mikrofoniin… hän on yksinkertaisesti parantunut. Tai te voitte 
kävellä pois henkilön luota, kun he vielä ovat kivuissaan ja seuraavana päivänä he voivat olla 
täydellisesti parantuneita ja parantuminen tapahtui hyvin hienovaraisissa vaiheissa.”  

”Näettekö? Ihmisen on tehnyt siitä paljon monimutkaisempaa Saatanan vaikutuksesta, kuin Minä 
koskaan tarkoitin sen olevan. Tähän opetukseen kuuluu vielä paljon enemmän, mutta Minä haluan 
pysähtyä tässä ja Minä haluan teidän aloittavan hyvin pienesti. Äidillänne on pääkipua – pyytäkää 



häneltä, voitteko rukoilla hänen puolestaan, ”Katsokaamme, mitä Jeesus tulee tekemään.” Asettakaa 
kätenne hänen päänsä päälle ja yksinkertaisesti pyytäkää Minulta, ”Pyydän, poista hänen kipunsa.” 
Pitäkää huomionne siinä hetken aikaa.”  

”Teidän ei tarvitse puhua niitä sanoja ollenkaan. Minä voin kuulla teidät aivan hyvin sydämessänne ja 
mielessänne. Pitäkää huomionne siinä hetken aikaa ja sitten vapauttakaa hänet Minulle. Jos hän ei 
tunne mitään välittömästi, kysykää häneltä 15 minuutin kuluttua, kuinka hän voi? Jos hän tuntee 
olonsa hieman paremmaksi, laittakaa kätenne hänen päälleen uudelleen. Siinä ei ole mitään 
häpeämistä. Enkö Minä tarjonnut teille esimerkin?” 

”22.Ja Hänen tykönsä tuotiin sokea ja he pyysivät, että Hän koskisi häneen.   

23. Niin Hän tarttui sokean käteen, talutti hänet kylän ulkopuolelle, sylki hänen silmiinsä ja pani 
kätensä hänen päälleen ja kysyi häneltä: ”Näetkö mitään?”  

24.Tämä katsahti ylös ja sanoi. Näen ihmiset, sillä minä erotan käveleviä, ne ovat puiden näköisiä.”  

25. Sitten Hän taas pani kätensä hänen silmilleen; ja nyt mies näki tarkkaan ja oli parantunut ja näki 
kaikki aivan selvästi.” Markuksen Evankeliumi 8:22-25.  

”Minä haluan teidän tietävän, Minun Morsiameni, te todella olette Minun sydämeni mukainen katras. 
Minä olen niin mieltynyt siihen pitkään matkaan, mitä te olette tulleet muutaman lyhyen kuukauden 
aikana ja ennen kuin Minä otan teidät Minun luokseni Taivaaseen, te olette kasvaneet vielä 
enemmän.”  

”Jatkakaa vain kuuntelemista kuin pienet lapset. Älkää salliko vihollisen valehdella ja saada 
parantaminen Minun Nimessäni näyttämään monimutkaiselta ja käsityskykynne ylittävältä. Älkää 
salliko hänen kylvää hämmennystä. Minä teen sen niin yksinkertaiseksi teille.”  

”Muistakaa, että vain kolme asiaa tarvitaan parantumiseen: 1 sairas henkilö + 1 Uskova = 1 Ihme.”  

”1 sairas henkilö + 1 Uskova = 1 Ihme. Siinä kaikki, mitä tarvitaan. Lukitkaa nämä sanat sydämeenne ja 
palauttakaa ne mieleen, kun teillä seuraavan kerran on tilaisuus koskettaa jotakuta Minun 
puolestani.” 


