
373. Jeesus selittää… Parantavat Työkalut Rakkauden Käsissä…  
UUSIA LAHJOJA ON TULOSSA 

RHEMA-VIESTI 19.10.2020… PARANTAVAT TYÖKALUT RAKKAUDEN KÄSISSÄ… UUSIA LAHJOJA ON 
TULOSSA  

Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 18. Elokuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon meidän Herramme Jeesus Kristuksen viisaus ja siunaus meidän kaikkien kanssamme. 
Minun suloinen ja kallisarvoinen Jeesukseni, pyydän, anna minulle sana Sinun Morsiamillesi.  

( Jeesus ) ”Se on tulossa.”  

( Clare ) Mikä on tulossa?   

( Jeesus ) ”Läpimurrot. Ei vain sinulle, vaan kaikille Minun uskollisille Morsiamilleni, jotka kaipaavat 
palvella Minua – niin kuin sinulla on monia, jotka ovat palvelijoita, jotka kuuntelevat tätä kanavaa. 
Kun he yhä kaipaavat palvella ja olla muita varten, kun he jatkavat kovista vaikeuksista selviämistä, 
Minä olen tuomassa läpimurtoja heidän palvelutoimiinsa. Minä tulen lisäämään lahjoja, antaen niitä, 
joita kaivataan.”  

”Kaikki riippuu rakkaudesta. Teidän rakkautenne on se, joka mahdollistaa lahjat, Minun Ihmiseni. Kun 
te etenette enemmän ja enemmän ja kaipaatte lievittää enemmän ja enemmän muiden kärsimystä, 
Minä lisään teidän voiteluanne. Kun pidätte päänne alhaalla ja kuljette nöyrästi Minun edessäni, Minä 
voin luottaa teille voiman lahjoja, koska te ette ole katsomassa itseänne, vaan muiden kärsimyksiin.”  

”Te ette ole vaatimassa ihmeitä itsellenne, vaan annatte kunnian Minulle, kuten kuuluukin. On 
tarvetta, niin paljon tarvetta parantamiseen ja pahasta päästämisen lahjoihin, todistamaan Kuka Minä 
Olen. Hämmennys kasvaa pimeyden myötä ja jopa ilmoitettujen kristittyjen parissa on vakavia epäilyn 
ja epäuskon hetkiä. Tästä vihollinen tulee ottamaan hyödyn irti, tarjoamalla heille vaihtoehtoja. Mutta 
kun he näkevät parantamisihmeen toiminnassa, se tulee olemaan todistus heille, että Minä olen 
ihmeiden Jumala ja Minulla todella on valta yli heidän ruumiittensa ja sielujensa.”  

”Minä olen valmistellut tätä ryhmää hyvin erityisellä tavalla viimeiset 15 kuukautta. Kun Minä olen 
todistanut heidän vastauksiaan Minun tarpeisiini ja heidän uskollisuuttaan vainon aikana ja ennen 
kaikkea muuta, heidän jatkuvaa sitoutumistaan rakastaa sydämestä, huolimatta epäuskosta, vainosta 
ja heidän ympärillään olevien katkeruudesta. Tämä merkitsee Minulle enemmän, kuin mitä Minä voin 
koskaan sanoa. Siksi Minä voin lisätä voitelua.” 

”Minun ihmiseni, ennen kuin te voitte kantaa kaikkein suotuisinta ja parhainta voitelua – teidän 
astianne, teidän sielunne, täytyy olla puhdistettu salatuista motiiveista. Teidän rakkautenne muita 
kohtaan täytyy ylittää lahjanne ja Pyhien Kirjoitusten tietämyksenne. Kaikki nämä asiat ovat vain 
työkaluja rakkauden käsissä. Jos näitä lahjoja on ilman rakkautta, kuten olette todistaneet omissa 
elämissänne, on vahingollista sieluille. Koska mieluummin kuin kohtaisitte heidän syvimmät 
tarpeensa, te sotkeudutte oikeassa olemiseen ja siihen, että teillä on kaikki kasassa, sinetöityinä 
tiukasti ja rutiinilla. Siispä, ainoa tapa sielulle on reagoida alistumalla.” 

”Tämä ei ole Minun ajatukseni palvelutoimesta. Minun ajatukseni palvelutoimesta on kohdata sielu 
siellä, missä tarve on. Ollen siellä hellästi läsnä heille, heidän tarpeessaan, kohdaten heidät siellä, 
missä koskee eniten, ilman mitään muuta agendaa, kuin rakastaa heitä, kuten Minä olen rakastanut 
teitä.” 



”Koska Kirkko on juuttunut näyttävyyteen ja kyvykkyyteen ja ”oi, mikä voitelu!” asenteeseen – he ovat 
menettäneet näyn siitä, että Minä olin hellä Minun maallisessa palvelutoimessani, kaikkein kurjimpien 
ja tarpeessa olevien kanssa. Minä en etsinyt palvella hyvin hoidettuja, tehdäkseni heihin vaikutuksen. 
Minä tavoitin todella murtuneita. Minä näytin teille esimerkin nöyryydestä pienen kansan parissa ja 
vastustin hallitsevan luokan tekopyhyyttä. Kyllä, Minun sydämeni oli maan köyhien puolella. Ja 
surukseni Minun täytyi käännyttää pois ne, jotka oli valittu olemaan Minun suurlähettiläitäni.”  

”Te tulette näkemään, enemmän ja enemmän, että heille, jotka ovat halukkaita näyttämään tyhmiltä 
Minun puolestani, voidaan luottaa suurempia lahjoja. He ovat harjoittaneet riippuvuutta Minusta ja 
huolettomasti sivuuttaneet sen, mitä ihmiset sanovat heistä. Tämä sydämen vapaus on ehdottomasti 
oleellista niille teistä, jotka toivovat kävelevänsä Minun voimassani ja voitelussani. Voitteko katsoa 
heitä, jotka osoittavat teitä kohtaan pilkkaa ja halveksuntaa teitä kohtaan ja silti rakastaa heitä? 
Voitteko pysyä tarpeeksi irrottautuneina, puhuaksenne hellästi heidän synneistään, saadaksenne 
aikaan uudistuksen heidän elämässään ja vakaumuksen? Voitteko tehdä näitä asioita ilman kaunaa – 
mutta rakastavalla sydämellä ja huolella heidän sydäntensä tilasta?  

”Katsokaahan, kaunalle tai kostamiselle ei ole tilaa tässä palvelutoimessa. Ei ole tilaa panettelulle, 
juorulle tai hätäiselle tuomitsemiselle. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidätkin tuomitsemaan – 
kunnes tulette niin ilottomiksi, että te mieluummin olette ilman palvelutointa, kuin ajaudutte 
epäreiluun toisten motiivien tuomitsemisen yhteisymmärrykseen. Kyllä, te mieluummin vetäytyisitte 
ja pysyisitte hiljaa kuin olisitte yhtä mieltä mielipiteen kanssa, joka loukkaa Minun Henkeäni.”  

”Ymmärrättekö? Tämä vaatii epätavallista sielun kiinnittymistä ja kuten olette nähneet, Minä olen 
ollut kasvattamassa teitä siihen tällä kanavalla. Minä olen sallinut runsaasti mahdollisuuksia teille 
kohdata pahantekijät ja kuitenkin te olette vastanneet armeliaisuudella ja huolella heidän sieluistaan. 
Ei ole olemassa suurempaa rakkautta, kuin mitä on osoitettu heille, jotka ovat kiihkeästi 
vastustamassa ja periksiantamattomasti herjaavat teitä. Minä olen sallinut tämän täällä, testatakseni 
teidän sekaantumistanne ja nähdäkseni, onko sydämenne todella kaikkien Minun ihmisteni hyvän 
puolella – ei vain pienten, jotka ovat yhä oppimassa.”  

”Te olette kaikki oppijoita ja teillä on vain yksi opettaja. Ja jos te heijastatte tähän nöyryydellä olla 
tekemisissä muiden ihmisten kanssa, te olette saavuttamassa pistettä, missä Minä voin luottaa teille 
suurempia lahjoja. Mutta jos vielä on olemassa tarve puolustaa ja oikeuttaa itseänne, te ette ole 
valmiita kulkemaan Minun voimalahjoissani. Oi, Minun lapseni, on todella sen arvoista kuolla täysin 
omalle oikeamielisyydellenne, kuten muut sen havaitsevat ja etsiä vain Minun hyväksyntääni.”    

( Clare ) Herra, teinkö väärin, kun toin julki selvästi, mitä me opetamme ja mitä me emme opeta?  

( Jeesus ) ”Minun Henkeni johdatti sinua heikompien vuoksi, selventääkseen, mitä Minä olen 
opettamassa sinun kauttasi. Jos et olisi tehnyt sitä, enemmän vahinkoa viattomille olisi tehty.”  

”Mutta se loppui siihen, kuten sen pitikin. Nyt te etenette, sillä mitä teille on annettu ja ne asiat eivät 
enää ole sinun huolesi. Nyt täytyy huolehtia sairaista ja väärinymmärretyistä sieluista, jotka etsivät 
paikkaa Minun sydämessäni, mutta heitä lannistavat ne, jotka eivät ole ottaneet aikaa ymmärtää, 
mitä Minä olen tekemässä tämän kanavan kautta. Kun te jatkatte rukoilemista ja paastouhrauksia 
niiden puolesta, jotka herjaavat teitä, Minä olen vetämässä luokseni muita, jotka eivät ole orjuudessa, 
kuin myös voittamassa joitakin heistä, jotka olivat aluksi sinua vastaan.”  

Kaikki, mitä Minä vaadin teiltä, Minun Morsiameni, on rakastaa ja lopulta, Minä tulen saamaan 
tahtoni läpi. Muistakaa tämä, kun etenette lähemmäs läpimurtojanne… tieto, Pyhien Kirjoitusten 
ymmärtäminen, kokemus palvelutoimessa ja voitelu – kaikki nämä ovat vain työkaluja Rakkauden 



käsissä… ”Ennen kaikkea muuta, rakastakaa toisianne, niin kuin Minä olen teitä rakastanut.” 
Johanneksen Evankeliumi 13:34. 

”Niin pysyvät nyt Usko, Toivo, Rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on Rakkaus.” Paavalin 
Ensimmäinen Kirje Korinttolaisille 13:13. 


