84-2. Jeesus selventää… Miksi Jumala sallii Kärsimystä?
Näkemyksen Puute & Katkeruuden ja Itsepäisyyden vaara
MIKSI JUMALA SALLII KÄRSIMYSTÄ? NÄKEMYKSEN PUUTETTA & KATKERUUDEN JA ITSEPÄISYYDEN
VAARA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 1. Kesäkuuta, 2015.
Jeesus aloitti… ”Kiitollisuus avaa oven suuremmille siunauksille. Suuremmille ja suuremmille
siunauksille. Kiitollisuuden mukana tulee voima, voima löysätä ja irrottaa sekä omanne, että muiden
kahleet. Kun katkera henki on seisomassa edessä, on olemassa orjuutta. Mutta kun katkera henki
siirretään, parantuminen voi tapahtua.”
”On olemassa niin monia, Clare, joilla on katkera henki, Minun edessäni, että kykenisin
työskentelemään heidän elämissään. Sielujen elämissä tapahtuu asioita, joita he eivät ymmärrä, siispä
he syyttävät Minua ja tulevat katkeriksi. On totta, että lopulta Minä olisin voinut estää sen, mitä
tapahtui, mutta on myös totta, että asiat tapahtuvat syystä. Syistä, joita ihmisten mielet eivät voi
käsittää.”
”Esimerkiksi, on olemassa niitä sieluja, jotka jos he olisivat onnistuneet aiotuissa kohtaloissaan,
olisivat päätyneet elämissään menemään Helvettiin. Mutta koska Minä sallin väliintulon, se täysin
muutti heidän elämiensä kurssin. He eivät voi nähdä sitä ja niinpä he katkeroituvat.”
( Clare ) Mutta… eikö katkeruus vie heitä Helvettiin myöskin?
( Jeesus ) ”Se voi viedä, jos kukaan ei tule väliin. Mutta Minä kirjaimellisesti siirrän Taivaan ja
Maapallon tuodakseni jonkun heidän polulleen, mikä muuttaa heidän koko asenteensa, monta kertaa
aivan heidän elämiensä lopussa, kun se on heidän viimeinen mahdollisuutensa. Ei sillä, ettenkö Minä
yrittäisi aikaisemmin! Mutta jotkut ovat niin kovettuneita ja itsepäisiä, että vaatii kuoleman
kohtaamisen, että he oivaltavat virheensä.”
”Oi, Minun kallisarvoiseni, niin monesti, monesti pahemmat asiat olivat tulossa teitä kohden, ja Minä
vastustin paholaisia teidän puolestanne. Te ette kulkeneet Minun kanssani, te ette tunteneet Minua
tai edes välittäneet tuntea Minua, mutta Minä suojelin teitä joka tapauksessa. Katsokaahan, kun te
elätte Minun sääntöjeni mukaan, rakastatte Minua ja palvelette Minua, te elätte turvallisuuden
aitauksen rajaamana. Mutta kun te murratte aidan ja lähdette erämaahan, te sidotte Minun käteni.”
”Kuitenkin, jopa silloin Minä hellyn ja kumoan omat sääntöni, suojellakseni teitä, koska Minä rakastan
teitä ja Minä tiedän, että te ette ymmärrä, mitä olette tekemässä. Minä lähestyn teitä vuosi vuoden ja
vuoden perään, kääntääkseni teidät pois itsekkäiltä ja sokeilta poluiltanne ja te sivuutatte Minut vuosi
vuoden jälkeen, huolettomasti hypellen omien mielihalujenne polkuja.”
”Sitten te tulette elämänne loppuun ja alatte ajatella asioita, katsoen taaksepäin virheitä, ihmetellen,
kun kuolema lähestyy, minne te tulette viimein päätymään. Jopa silloin te yritätte järkeillä pois
asioita, joista muut varoittivat teitä, te valitsette erilaisia uskontoja ja sanotte, että se on teidän
tapanne. Mutta yön hiljaisuudessa, haamut nousevat ja pilkkaavat teitä totuudella… ja te alatte
ihmetellä.”
”Oi, Minä yritän NIIN kovasti kääntää teidän taipumuksenne, koska Minä tiedän mihin se on viemässä
teitä ja että Minä en koskaan tule enää näkemään teitä. Minä tulen murehtimaan teitä, Minä tulen
kuulemaan teidän huutonne Helvetistä, mutta Minä en pysty tekemään mitään, sillä te teitte
päätöksenne, huolimatta kaikesta, mitä Minä tein kääntääkseni sydämenne takaisin Minun luokseni.”

”Ja teille, jotka tunnette Minut, teidän on aika nyt tutkia sydämiänne ja etsiä salattuja katkeruuden
jälkiä, jopa katkeruuden altaita, jotka ovat kätkössä sydäntenne onkaloissa. Onko jotakin, jota ette voi
antaa anteeksi Minulle? Onko jotakin, jonka sanotte antaneenne anteeksi Minulle, mutta vielä
tunnette kaunaa sydämessänne, että Minä olen kohdellut teitä niin epäreilusti?”
( Clare ) Herra, minä kamppailen muutamien ongelmien kanssa… perhe, johon synnyin, ensinnäkin.
( Jeesus ) ”Minä tiedän sen, Minun Rakkaani ja Minä olen niin kovin pahoillani, että vanhempasi
tekivät niin tyhmiä päätöksiä. Minä en varmastikaan kyennyt vaikuttamaan heihin ja lopulta tiesin
valinnat, mitä he tulisivat tekemään. Ja Minä pyydän sinulta anteeksi, että lähetin sinut sellaiseen
perheeseen. Mutta saanko Minä sanoa, kun sinä pääset tänne, sinä tulet kiittämään Minua siitä?”
( Clare ) Herra, järjissäni minä kiitän Sinua siitä jopa nyt. Kyllä, jopa nyt minä näen asioita, joita Sinä
annoit Minulle vanhempieni kautta ja se ei kaikki ollut pahaa. Ja loppujen lopuksi, sinä kukistit minut
minun etsinnöissäni ja pelastit minut. Siispä, mitä valitettavaa minulla on? Minä voisin olla matkalla
Helvettiin sen tavan vuoksi, jolla elin.
( Jeesus ) ”Kaikki, mitä sanot, on totta, Minun Rakkaani. Mutta, katso, kuinka pitkälle olet kiivennyt
armon tikkaita syvältä, syvältä kuopasta, joka synnytti sinut. Katso, kuinka olet ottanut Minun
kädestäni kiinni ja noussut kunnian piireihin Minun kanssani. Varmasti se on jotakin, mistä riemuita.”
( Clare ) Se on aika ihmeellistä ja minun täytyy sanoa, että tunnen, että olen täyttänyt toiveet ja
onnellinen siinä, mitä Sinä olet valinnut minulle.
( Jeesus ) ”Oi, ja se on vain alku. Minä en sanonut kunniasta kunniaan, ilman syytä.”
”Oi, Minun lapseni. Jos te voisitte nähdä Minun näkökulmastani, mistä olette saaneet riemuvoiton,
koskien pimeyden valtakuntaa. Jos te vain voisitte nähdä ällistyttävät esteet, voimat, vallat ja
viholliset, joista olette saaneet riemuvoiton, te olisitte niin kovin arvostavia, onnellisia ja tyytyväisiä.
Mutta ei ennen kuin te olette Minun luonani, te ette ole kykeneviä näkemään Minun näkökulmastani
suuret voitot, joita olette voittaneet.”
”Silti, kaikkein tärkeintä tällä hetkellä on, että tutkitte jokaisen pikkiriikkisen sydämenne onkalon, jos
siellä yhä on katkeruutta siitä, mitä Minä olen sallinut. Voitteko luottaa sen Minulle? Voitteko luottaa,
että se, mitä Minä sallin elämässänne, oli parhaaksi? Nyt kun te tunnette Minut, te tunnette Minun
luonteeni, Minun rakkauteni, joka ei loppunut siihen, että raa’asti teloitettiin teidän puolestanne – nyt
kun te tiedätte sen, voitteko luottaa Minuun ja kiittää Minua elämästänne, kaikesta hyvästä ja
kaikesta pahasta?”
”Oi, Minä välitän tämän armon tänä iltana, kun me puhumme. Kyllä, Minä välitän viisautta, ei tämän
maailman, viisautta korkeammista valtapiireistä. Viisautta ja armoa olla kykenevä kiittämään Minua
siitä, mitä Minä sallin ja mitä Minä en salli, siitä, mitä Minä annoin ja mitä Minä pidätin, siitä mitä
Minä otin, enkä koskaan antanut tilalle. Kaikki se – hyvä ja paha – te tulette näkemään, että se palveli
päämäärää, sai aikaan suurta hyvää ja joissakin tapauksissa tasoitti toimintakenttää ja peruutti velkaa,
niin että teitä ei lähetetty Helvettiin teidän aivan omista päätöksistänne.”
”Minä olen puhunut tästä Clarelle aikaisemminkin. Monet, monet, monet sielut, jotka syntyivät
kurjuuteen ja kuolivat ennenaikaisesti, tekivät päätöksen tulla Maapallolle ja kärsiä tällä tavalla, koska
he kaipasivat tulla lunastetuiksi ihmiskunnan keskuudesta. Te, tänä aikana, ette voi ymmärtää, mitä
tarkoittaa Taivaassa, olla lunastettujen joukossa…”
( Clare ) Herra, Sinä olet sellainen kommunikoija, että varmasti sinä voit auttaa meitä ymmärtämään,
miksi ihmeessä sielu sallisi itsensä tulla syntymään yhteen sellaisista ruumiista, joiden kohtalona on

kuolla aidsiin, tulla raiskatuiksi ja tapetuiksi. Herra, pyydän, kerro meille tavalla, jolla me voimme
ymmärtää.
( Jeesus ) ”Sinä olet pyytämässä suuria, Clare. Minä yritän. Sinä et tule selittämään sitä itsellesi
loogisella mielellä. Kuten Minä olen kertonut sinulle aikaisemmin, sinun älysi ja ylpeytesi tulee tielle,
Minun Rakkain.”
( Clare ) Ok… Anteeksi.
( Jeesus ) ”Minä kuulen ja näen, mitä sinä olet ajattelemassa. ”Jos en saa tätä oikein, minä voin vain
poistaa tämän osuuden”. Häpeäisit! Entä sinun luottamuksesi? Minne se on lähtenyt?”
( Clare ) Herra, minä uskon, auta minun epäuskoani.
( Jeesus ) ”Oi, Minun Clare Kultaseni, mikään ei ole Minun yläpuolellani. Mutta monet asiat ovat sinun
yläpuolellasi, koska sinä et voi nähdä, kuten Minä näen… sinä olet yhä katsomassa lasin läpi,
hämärästi.”
( Clare ) Herra, oletko Sinä sanomassa, että Sinä et kerro meille sittenkään?
( Jeesus ) ”Minun pitäisi antaa sinulle selkäsauna tuon ajattelemisesta.”
( Clare ) Oi, pyydän, älä. Sinä saat minut kiinni aina sieltä, missä minä elän.
( Jeesus ) ”Suklaabaarissa?”
( Clare ) Pyydän, älä kerro heille, kuinka paha minä olen.
( Jeesus ) ”No hyvä on sitten, kuvittele pieni ötökkä, leppäkerttu… ryömimässä maata pitkin hitaasti.
Nyt, kuvittele lintu tulossa nappaamaan pieni ötökkä.”
( Clare ) Toistaiseksi, minulla on leppäkerttu ja varis.
( Jeesus ) ”Ok, nyt kuvittele näkökulma, joka leppäkertulla on… ja sitten kuvittele näkökulma, joka
variksella on…”
( Clare ) Ei niitä voi verrata!
( Jeesus ) ”Aivan oikein. Niitä ei voi verrata, kunnes lintu sieppaa leppäkertun ja lentää pois sen
kanssa. Sitten leppäkerttu voi nähdä niin kuin varis näkee.”
( Clare ) Ok.
( Jeesus ) ”Niiden kahden välissä on tietoisuuden valtapiirit…
( Clare ) Olen ajattelemassa…
( Jeesus ) ”Jatka! Sinä kysyit ja nyt et halua nähdä vastausta?”
( Clare ) Herra, Sinä tiedät millainen minä olen.
( Jeesus ) ”Surullista kyllä, Tuomas… Minä tiedän.”
( Clare ) OK, onko tuo tapa kohdella haurasta Morsianta?
( Jeesus ) ”Onko tuo tapa kohdella sinun rakastavaa Jeesustasi, joka jatkuvasti ohjeistaa sinua?”
( Clare ) Ei. Olen pahoillani.

( Jeesus ) ”Hyvä on sitten, kerro heille vastaus, Clare.”
( Clare ) Leppäkerttu kokee Sinun rakkautesi, kun se ryömii maata pitkin, jokaisen pienen hiekanjyvän
kautta jne., hyvin, hyvin rajoittuneella tavalla. Mutta kun variksen nokka nostaa sen ylös, se yhtäkkiä
näkee kaiken, mitä on nähtävissä.
( Jeesus ) ”Täsmälleen! Kun sielu on Taivaassa, he eivät koe Maapallon ja synnin turmeltuneisuutta,
niinpä he eivät mitenkään voi arvostaa sitä, mitä heillä on. Mutta kun he ovat olleet alttiita synnillisen
ihmisen äärimmäiselle pimeydelle ja heidät on nostettu ylös ja pois siitä, heidän tietoisuutensa siitä,
kuinka Minä heitä rakastan, yhtäkkiä laajenee yli kaikkien rajojen ja he kokevat hyvin erityislaatuista
autuutta, Minun Olemuksestani ja Minun Rakkaudestani heitä kohtaan.”
”Ok, tämä on Minun yritykseni… mitä luulet?”
( Clare ) Tyrmistyttävää?
( Jeesus ) ”Mitä Minä sanoin sinulle? Hmm? Enkö Minä sanonut sinulle, ettet kykenisi ymmärtämään,
ennen kuin tulisit tänne?”
( Clare ) Ei, Herra, se oli ehdottoman ihmeellistä! Kun Sinä puhut minulle, minä yleensä poimin Sinun
ajatuksiasi ja laitan ne sanoiksi. Mutta tässä esimerkissä, minä olin täysin ymmälläni jokaisesta
mielikuvasta… en käsittänyt sitä ennen kuin aivan lopussa. Aivan kuin olisin pudonnut takaperin Sinun
odottaville käsivarsillesi, joita en voi nähdä – minun täytyy vain luottaa.
( Jeesus ) ”Kyllä, Minun täytyy puhua sinulle joskus tällä tavalla, koska ajatuksenjuoksu ja se, mihin
Minä olen menossa, on täysin todellisuutesi ulkopuolella. Kuten ne tapahtumat, joista varoitin sinua,
että ne olisivat osa Koettelemusten Aikaa… oudot olennot jne.”
( Clare ) Kyllä, se oli rankkaa minulle, mutta Sinä teit sen! Sinä olet ihmeellinen, Herra!
( Jeesus ) ”Minä tiedän.”
”Siispä, Minä olen jo siunannut teidät tänä iltana välittämällä teille viisautta, ei tämän maailman
viisautta, viisautta korkeimmista Valtapiireistä. Minun viisauttani ja armoani, että olisitte kykeneviä
kiittämään Minua siitä, mitä Minä olen sallinut ja mitä Minä en sallinut, siitä mitä Minä annoin ja mitä
Minä pidätin teiltä, siitä mitä Minä otin, enkä koskaan korvannut sitä. Kaikki se hyvä ja paha, te tulette
näkemään, että se palveli päämäärää.”
( Clare ) Siispä, kiteytettynä… Ne meistä, jotka saivat raaimman osan, tulevat kokemaan Sinun
Rakkautesi kaikkein suurimmat syvyydet.
( Jeesus ) ”Kyllä, Minun Rakkaani, nyt sinä näet sen! Ne, joille on annettu anteeksi paljon, tulevat
rakastamaan paljon ja saavat nähdä Minun Rakkauteni suunnattomuuden. Mitä Suurempi pimeyden
tietämys, sen suurempi Valon arvostus! Minä siunaan teidät jälleen nyt. Ottakaa aikanne tämän
kanssa, se on aika syvällistä ja haastavaa ymmärtää. Mutta tänä iltana Minä olen välittänyt armon
ymmärtää, kun te kuuntelette.”
”Mitä suuremman surun ja katkeruuden te olette kokeneet tässä elämässä Maapallolla, sen
kiitollisempia te tulette olemaan Taivaassa ja sen enemmän autuutta ja iloa te tulette kokemaan
ikuisuuden ajan!”

