557. MINULLA ON SUUNNITELTUNA JOITAKIN IHMEELLISIÄ ASIOITA SINUA VARTEN
Jeesus sanoo… Minulla on suunniteltuna sinua varten joitakin ihmeellisiä asioita.
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle. 19. Lokakuuta 2017.
Jeesus aloitti. ” Minulla on joitakin ihmeellisiä asioita suunniteltuna sinua varten, jos vain noudatat
Minun pyyntöjäni. ”
” Minun Ihmiseni, Minä haluan todellakin saattaa teidät täysin Minun Henkeni mukaisiksi, että
palvelisitte antaen parannusta, pelastusta ja uutta elämää rammoille ja haavoittuneille. Haluan
välittää teille Hengen täyteyden, mutta ensin kutsun teidät hylkäämään vanhat tapanne ja
ajatusmallinne. ”
” Ryhtykää paastoamaan tietäen, että Minä puhdistan teidät ja valmistelen teidät suurempia
asioita varten. Tiedän, että ajoittain se on vaikeaa, mutta palkkiot ylittävät käsityskykynne. Ja
lupaan teille, että elämänne lopussa tulette olemaan allapäin, jos torjutte tämän ja huomaatte
kaiken sen hvän mitä olisitte voineet tehdä, jos olisitte kieltäneet itseltänne edes vähän. ”
” Haluan saattaa teidät ylistämisen uusille tasoille, paikkoihin, missä verhoa ei enää ole. Mutta
teidän täytyy valmistella itsenne saapumaan niihin paikkoihin, joissa Henki on niin vahva, että et
enää pidä sitä, mitä nyt kutsut todellisuudeksi – niin kuin se on maailmassa, todella todellisuutena.
Pikemminkin tämän materialistisen maailman asiat tulevat mauttomiksi, kun pinnistelet kohti
Minun Todellisuuttani. ”
” Monilla teistä on ollut unia, joissa parannatte muita. Olette kaivanneet parantamisen lahjaa. Nyt
on aika sinun vastaanottaa nämä lahjat. Jos noudatat Minun ohjeitani ja uhraat korkeamman
hyvän hyväksi sen mitä nyt pidät nautinnollisena, et tule pettymään. Monet aloittavat tällä tiellä,
mutta kääntyvät takaisin, irrottautuen sitoutumisen tiestä, koska pitävät omistuksiansa liian
rakkaina heille. ”
( Clare ) Herra, tiedän vain, että Sinun armosi täytyy työskennellä minussa, koska olen yksi heistä.
” Tiedän sen. Mutta sinulla on tarve luottaa, Clare. Minä voin antaa sinulle halun päästä
syvemmälle. Minä voin antaa sinulle halun kieltää itsesi. Älä käänny takaisin, Rakkaani, pyydän. Älä
käänny takaisin. Tartu viittani liepeeseen arvokkaamman elämän saamiseksi ja pyydä armoani
kuolettamaan lihalliset tarpeesi ja tyhjentämään sinut, että voin täyttää sinut. ”
( Clare ) Mutta Herra. Olen niin heikko ja kiintynyt moniin asioihin.
” Kyllä, olet todella heikko. Ja juuri siksi haluan sinun tulevan Minun todellisuuteeni ja kieltävän
itsesi päivästä päivään, kunnes Minä annan sinulle merkin, että edistystä on todella tapahtunut.
Mutta koskaan enää et voi olla nautinnonhaluinen. Liian monet sielut ja tilanteet vetävät sinua
puoleensa, jos olet halukas kieltämään itsesi, kantamaan ristisi ja seuraamaan Minua. ”
” En ole tehnyt siitä niin vaikeaa, Clare. En kieltänyt sinulta proteiinijuomaasi, Enkä kielläkään,
koska tiedän, että se on yksi niistä asioista, joka pitää sinut työn touhussa. ”
” Mutta eikö olisikin parempi, jos Minä olisin ainoa asia, joka pitää sinut työn touhussa. Mietiskele
sitä, Rakkaani. Ja muista, mitä tahansa pyydät Minun nimessäni – Minä teen sen sinulle. Siinä on
kyse vain ajasta, kärsivällisyydestä ja Minun suunnitelmani hylkäämisestä. ”

” Silloin, kun asiat näyttävät liian vaikeilta sinulle, tule silloin Minun luokseni voimaa saadaksesi,
että voit saattaa loppuun mitä olet aloittanut. Yksin voit tehdä vain vähän. Etkö ole kokenut tätä
kerta toisensa perään ? ”
( Clare ) Kyllä olen Herra.
” No niin, se on sinun etusi, sillä en jätä sinua avuttomaksi, vaan nostan sinut ylös, kun kompuroit.
Ja tarjoan jopa ulospääsyn tilanteesta. Olen uskollinen. Etkö jo tiedäkin sen ? ”
( Clare ) Kyllä, Herra, Sinä todella olet.
” No niin, Minä haluan tämän olevan todistuksena teille, Sydänasukkaille. Mikään ei ole
mahdotonta Jumalalle. Ei edes teidän pikku herkkunne ja lupaan, että ne menettävät hohtonsa,
kun rukoilette vammaisen lapsen puolesta ja hän nousee pyörätuolista, missä hän on elänyt, ja
alkaa kävelemään. ”
” Kohennan tulta teissä, Minun ihmiseni, jos olette halukkaita. Jos nämä ovat myös teidän
toiveitanne, alkakaa joka päivä elämään yhä enemmän Minulle ja muille. Ylistäkää Minua ja
jättäkää alttarille pieniä rakkaudenosoituksia. Pyytäkää jatkuvasti suurempia lahjoja. En voi
nöyrältä ja rakastavalta sydämeltä kieltää sitä – ainakaan kovin kauaa. ”
” Pähkinänkuoreen tiivistettynä, Minä haluan antaa teille nämä lahjat, mutta teidän täytyy siivota
itsestänne pois vanhat kiintymyksen kohteet ja tehdä tilaa niille. ”

