349. Jeesus opettaa meitä… Kuinka selviytyä epäonnistumisista
EPÄONNISTUMISISTA SELVIÄMINEN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Heinäkuuta, 2016.
( Clare ) Herra on tullut Hänen Morsiamensa luo, herättämään hänen lahjansa kuolleista ja
rohkaisemaan häntä epäonnistumisissa. Olkoon Hänen toivonsa ja innokkuutensa meitä kaikkia
kohtaan, meidän kanssamme, Sydänasukkaat.
Kun tulin ylistämään, olin ehdottomassa oman itseni inhon kuopassa. Tulin katuvana ja tuntien syvästi
huolettomuuteni, Herran minuun sijoittamista armoista. En voinut tehdä muuta kuin katua. Hän yritti
piristää minua yhdellä lauluista, joita eniten rakastan… ”Tanssi Minun kanssani, Minä haluan olla
Sinun kumppanisi.” (Dance with Me, I want to be Your Partner). Se on kaunis laulu 80-luvulta, luulisin.
Joka tapauksessa. Ja muutamalla muulla myönteisellä laululla, mutta olin täysin alamaissa. Jeesus
parka!
Jeesus aloitti… ”Minä olisin voinut tanssia kanssasi koko yön, mutta sinä et vain hoksannut sitä!”
( Clare ) Herra, En tiedä, milloin olisin tuntenut näin pahoin itsestäni, mutta tiedän, että on ollut
joitakin kertoja.
( Jeesus ) ”Kuinka sinä voit sanoa olevasi pahin syntinen, ellen Minä salli sinun nähdä syntejäsi?”
( Clare ) Hyvä esimerkki. Kiitos Sinulle, Herra…
( Jeesus ) ”Ei, vakavasti ottaen. Sinä pyydät lisää nöyryyttä, mitä sinä luulet seuraavan siitä?”
( Clare ) Nöyryytys?
( Jeesus ) Täsmälleen. Minä haluan, että sinulla on enemmän nöyryyttä, Minä todella haluan. Minä
vain vihaan sitä, kun Minä näen sinun kärsivän niin paljon vikojesi vuoksi ja sinulla on niin monia. Jopa
nyt, Minä annan sinulle armoa.”
( Clare ) Toivon, että voisin sanoa, että se saa minut tuntemaan oloni paremmaksi.
( Jeesus ) ”No niin, riittää, kun sanon, että se ei ole niin pahaa kuin miltä se näyttää. Sinulla on
todellinen vihollinen, joka toivoo murskaavansa sinut ”oikeudessa”. Mutta muista… Minun tuomioni
on aina Armo ja ennallistaminen. Kun taas hänen on kurjuus ja lohduttomuus.”
( Clare ) Jooo…
( Jeesus ) ”Minä tiedän, kuinka sinä tunnet, kun näet muita artisteja, jotka ovat löytäneet paikkansa,
mutta sinä silti tunnet itsesi hankalaksi omassasi. Minä tiedän, kuinka kivuliasta tämä on. Muuta Minä
haluan sinun muistavan… sinun paikkasi on monitahoinen. Sinun palvelutoimessasi on monia erilaisia
ilmauksia. Juuri nyt, sinun kirjoittamisesi ja opettamisesi lahja kukoistaa. Sen itsessään pitäisi tuoda
sinulle suurta tyydytystä ja iloa.”
( Clare ) Oi, suloinen Jeesus, todella se tuo. En tarkoita olla kiittämätön. Minulla vain on katumusta
hukkaan heitetystä ajasta ja jonkin yksinkertaisen tekemisestä niin monimutkaiseksi.
Hän vastasi… ”Kyllä, sinulla taito siihen, Minä myönnän sen. Sinulla on myös toimeksiantoja sinua
vastaan, jotka saavat sinut ajattelemaan niin, mainitsematta sitä, kuinka sinut kasvatettiin. Mutta
Minun Armollani sinä selviät kaikista näistä esteistä. Ja tällä kanavalla on monia Sydänasukkaita, joilla

on aivan samoja ongelmia. Sinä et ole yksin, Clare. Mutta, kun pyydät Minulta lisää nöyryyttä, no
niin… se on rukous ja Minä olen aina iloinen vastaamaan.”
( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra… aina silloin tällöin saan välähdyksen siitä, kuinka todella säälittävä olen
ja tiedän, että se on terveellistä. Tarkoitan, että tuntuu hyvältä tämä itsessäni, mutta se on hieman
pelottavaa myös. Melkein kuin silloin, kun kasvoin tuntien itseni niin toivottomaksi ja pimeäksi.
( Jeesus ) ”Kyllä, mutta nyt sinulla on Minut ja yhdessä me tulemme pääsemään yli näistä esteistä.
Hyvä asia on se, että näet itsesi ilman Minun Armoani ja se saa sinut olemaan luottamatta itseesi ja
luottamaan Minuun enemmän. Minun voimassani me voimme päästä viimeinkin ylös vuorelle. Mikset
jakaisi sitä, mitä olet käynyt läpi, Clare?”
( Clare ) Jos Sinä todella haluat, että teen niin.
( Jeesus ) ”Minä todella haluan.”
( Clare ) Okei… oi, nöyryytys… No niin, Jeesuksen muotokuva on ehdoton haaste, erityisesti koska
minulta puuttuu taitoa ja kykyä ja kaipaan sen olevan täydellinen. Mutta opin jälleen luottamaan
Herraan ja Hänen vaistoihinsa, kun Hän laittaa voitelunsa johonkin. Hän kosketti maalausta kolme
iltaa sitten ja jotakin tapahtui, se mikä alkoi näkymään, oli voideltua.
Mutta järkeilin itsekseni… ”No niin, minun pitäisi muuttaa kulmakarvojen korkeutta ja Hänen otsansa
leveyttä.” Siispä tein niin, ja ”menetin” sen, mitä Hän oli tehnyt. Olisin voinut potkaista itseäni. Nyt
olen viettänyt kaksi iltaa yrittäen saada sitä takaisin, eikä se vieläkään ole siinä. Rukoilkaa minun
puolestani! Pyydän.
Sitten tunsin voitelun Julie Truen albumissa ja kun katsoin albumeita, soittaakseni niitä, kun työstän
maalausta. Tunsin, että Pyhä Henki innostui kovasti, kun osoitin Julien nimeä. Siispä olen kuunnellut
hänen musiikkiaan ja nyt tunnen mustasukkaisuutta, että minun musiikkilahjani on alikehittynyt.
Minun oma vikani. Minä todella RAKASTAN hänen yksinkertaisuuttaan, vilpittömyyttään ja lahjaa
pianon ja sovituksen kanssa.
Siispä, epäonnistuminen muotokuvan kanssa ja sen näkeminen, mitä toinen sielu teki armoilla, joita
Jumala antoi hänelle, se sai minut häpeämään itseäni.
Sen lisäksi, en voi ajatella mitään muuta syntiä, joka saa minut tuntemaan itseni enemmänkin kuin
koiraksi, kuin mustasukkaisuus. Minä näen sen kauheana syntinä ja ennen kaikkea laiskuuden vika ei
harjaannuta Jumalan minulle antamaa lahjaa, kun muut tekevät niin. Uskon, että kun henkilö viimein
löytää paikkansa, se johtuu siitä, että he ovat työskennelleet erittäin kovasti, voittaneet
uskomattomia vastoinkäymisiä ja olleet Jumalan siunaamia.
Siispä, katsoen itseäni, TIEDÄN, että en ole työskennellyt tarpeeksi kovasti musiikissa ja
tuomitseminen istuu syvässä. Nyt, minun rakkaat ystäväni, pyydän – on ok, teidän ei tarvitse
lohduttaa minua tai saada minua tuntemaan oloani paremmaksi. Minä tiedän, että te voitte
samaistua ja tuntea sympatiaa minua kohtaan, se on varmasti tarpeeksi. Mutta Valtakunnan vuoksi,
jos olette laiskoja lahjanne suhteen… kuunnelkaa ja älkää antako periksi! Te ette halua tuntea
katumusta siitä, että ette harjoittaneet sitä, mitä Jumala antoi teille.
Ja vielä yksi asia. Olin aina lannistunut, koska kirkot, joihin me menimme, eivät koskaan halunneet
auttaa ja tehdä tilaa lahjallemme, niin että niitä ei harjaannutettu. Niinpä vaivuin painuksiin
järkeilemällä, että ”Mitä väliä sillä on, minulla ei koskaan olisi mahdollisuutta käyttää lahjaa
kuitenkaan.” Tässä puhun musiikista. Näettekö kuinka Saatanan kätyrit ovat valehdelleet minulle?

Minulla olisi voinut olla niin paljon enemmän jaettavaa kanssanne, jos olisin totellut ja tehnyt sen joka
tapauksessa!
Ja kaikille kuunteleville pastoreille, yksi suurimmista epäoikeudenmukaisuuksista, mitä voitte tehdä,
on olla liian omistushaluinen ja kontrolloiva ja epäonnistua tekemään tilaa kirkkoonne osallistuvien
lahjoille. He ovat siellä kantamassa kortensa palvelutoimenne kekoon ja tulla voimaannutetuiksi
harjaannuttamaan lahjaansa ja tuomaan hedelmää Valtakuntaan. Jos annatte politiikan ja suosikkien
suosimisen hallita palvelutoimianne, te ylistätte ihmistä, ette Jumalaa. Siispä, pyydän – olkaa uskollisia
eteenne laitetuille kyvyille, olkaa halukkaita nostamaan heitä esiin.
Se siitä minun katkerasta keitostani…
Jeesus jatkoi… ”Se on aika katkera keitto kylläkin. No niin, olet nostanut esiin useita hyviä seikkoja.
Nyt Minä haluan osoittaa sinua, Minun Rakkaani, että Minä olen ennallistamisen Jumala. Ei väliä,
vaikka aika on vähissä. Jos teet sen, mitä Minä olen pyytänyt sinua tekemään, voit silti vaikuttaa.
Äänesi on jo voideltu, tarvitset vain hieman harjoitusta ja periksiantamattomuutta. Minä tulen
siunaamaan sinun ponnistelusi, Clare. Ja kuten voit nähdä, Minä järjestän ajan sinulle. Siispä ei
tekosyitä! Ole ennallistettu Minun Armossani, kaiva lahjasi esiin uudelleen ja anna palaa. Ja mitä
muotokuvaan tulee, Minä tulen ennallistamaan sen myös.”
( Clare ) Kiitos Sinulle Herra, tunnen oloni paljon paremmaksi. Tavallaan…
Pyydän, Sydänasukkaat, älkää kirjoittako minulle ja kertoko minulle, että ette halua kuulla minun
ongelmistani! Herra on tuonut ne teille, niin että te voitte nähdä, kuinka ihmeellinen Hän on ja että
jos Hän voi käyttää minua, todellisten vikojen ja syntien vuorieni kanssa, Hän voi käyttää ketä tahansa.
Jeesus vastasi… ”Amen! Oi, Minun kauniit Morsiameni, kuinka Saatana on jymäyttänyt teitä
luopumaan teille välitetyistä lahjoista. Menkää takaisin, Minun Kaunokaiseni, menkää takaisin ja
kaivakaa lahjanne esiin jälleen ja jatkakaa sen harjaannuttamista. Taivaassa te tulette olemaan
mestareita siinä, mitä teette, mutta jopa kärsimisenne lahjojenne parissa työskentelemisessä, tuo
hedelmää Valtakuntaan.”
”Kaikki, mitä teette tottelevaisuudessa, ei väliä, kuinka puutteellinen taidossa te olette, ei väliä,
kuinka turhautuneita te olette, ei väliä, kuinka kovaa se on – koska te teette sitä tottelevaisuuden
ikeen alla, Minä tuon sieluja Valtakuntaan kärsimystenne ja turhautumistenne vuoksi. Ja kukapa
tietää? Te saatatte viimeistellä jotakin, joka tulee liikuttamaan muiden sydämiä ja tuomaan omaa
satoaan.”
”Siispä, älkää antako periksi. Sinnitelkää. Ja tehkää se joka tapauksessa.”

