621. KIROUKSET, RISTIT & EI SANAN KÄYTÖN OPPIMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMYYS
Jeesus puhuu Kirouksista, Risteistä & EI sanan käytön oppimisen välttämättömyydestä
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. Toukokuuta, 2018.
( Clare ) Herra antaa minulle voimaa ja viisautta… Kiitos, Rakas Jeesus, että opetan meille kuinka
vihollinen toimii ja teet meidät vahvemmiksi joka päivä… Amen.
Olen painiskellut epäonnistumisen tunteitten kanssa… Voiko kukaan samaistua siihen? Jopa
rukouksen jälkeen olin niin ladattu turhautumisilla…
Jeesus aloitti… ” Sinä et ole Minun Epäonnistumiseni. Sinä olet Minun Kuningattareni. Minä
kunnioitan sinua. Minä rakastan sinua. Minä uskon sinuun ja tämä on vain väliaikainen myrsky
kansakuntasi hyväksi. Clare, ilman tätä kärsimystä, yhteenlaskettuna kaikkien muiden tällä
kanavalla ja ympäri maailmaa olevien kokemien kärsimyksien kanssa, me olisimme luisuneet
sotaan juuri nyt. ”
” Kyllä, sodanuhkat ovat olleet suuria, jopa juuri nyt. Mutta suurempi on Hän, joka on sinussa kuin
hän, joka on maailmassa. Ja sinä olet antanut itsesi Minulle ilman ehtoja. Ja Minä tarvitsin tätä
sinulta, Rakkaani. ”
( Clare ) Ajattelin jotain, mitä minun ei ehkä olisi pitänyt tehdä ja Hän keskeytti minut…
( Jeesus ) ” Älkäämme puhuko syyllisyydentunnosta nyt. Puhukaamme siitä mikä on hyvää ja
oikein. Sinä teet työsi ja sinä teet sen vielä paremmin tulevina viikkoina. Sinä olet osa Kyreneläistä
Esirukoilijoitten Armeijaa: haluton kärsimään, kunnes Minun Ristini sulous koskettaa sielusi syvintä
osaa, ja sinun sydämesi on yhdistyneenä Minun sydämeeni työssä mitä on vielä tehtävänä. Sinä
olet osa heitä, jotka seisovat kuilussa ja kantavat raskaita, sotkuisia ristejä. ”
” Sinun vihollisesi haluavat sinun ajattelevan, että sinä olet epäonnistuja. He toivovat, että olisit!
Sitten heidän mestarinsa palkitsisi heidät. Mutta kaukana siitä. Jokainen, joka rakastaa tätä
Kanavaa, on Kyreneläisessä armeijassa, ja me saamme aikaan parannusta ja heilautamme asioiden
kulun kuolemasta ja tuhosta neuvotteluihin ja ratkaisuihin, sopimuksiin, lyhyen aikavälin
ratkaisuihin. Ja estämme kolmatta maailmansotaa etenemästä. ”
” Rakkaani, sinä olet joutunut niin kauas luottamuksessasi Minuun. Tule takaisin Minun luokseni,
Clare, ja anna Minun vakiinnuttaa uudelleen sinun vaikutusvaltasi, sinun paikkasi ja sinun arvosi.
Vihollinen armottomasti vainoaa sinua, sinä uuvut loppuun ja Minä armottomasti suojelen sinua. ”
” Kuitenkin on aikoja, kuten tämä, jolloin minä tarvitsen sitä syvää, sydän-kärsimystä, että minä
saan voimavarat riittämään jopa kansojen ja ihmisten välillä. Sinulla ei ole varaa siihen, että
huomiosi kääntyisi muualle Minusta, kun vietät aikaasi Minun kanssa. ”
” Minun kallisarvoinen pikku perheeni, kun teillä menee aika hyvin ja yhtäkkiä huomiota pois
vetäviä asioita tulee joka paikasta ja niitä on pinossa siihen pisteeseen asti, että tunnet, että sinun
on pakko vastata sähköposteihin, sammuttaa pensaspaloja jne. jne. PUNAINEN LIPPU. Vihollinen
on kironnut sinut Valtaansa Ottamisella ja Huomion Kääntämisellä. Sydänsuru ja epäonnistuminen
ja kaikki heikentävät ja lannistavat asiat. Kokoontukaa MINUN luokseni, Minun rakkaat! Tulkaa
takaisin rukoilupaikkoihinne ja liottakaa itseänne Minun rakkaudessani ja parannuksessa. Tehkää
jotain fyysistä päästäksenne eroon stressistä – kuten kävelkää tai uikaa. Kuunnelkaa jotain
positiivista musiikkia ja JATKAKAA ETEENPÄIN! ”

” Ilman Minua te olette kuivunut oksa, joka kelpaa vain tuleen. Teidän täytyy tukeutua Minuun.
Ette voi antaa vihollisen erottaa teitä Minusta, koska näin Hän heikentää sinua. Sinä tiedät kaiken
tämän, minun rakkaani. Miksi annat heidän tehdä tämän sinulle? Ja se oli retorinen kysymys. Minä
näen kaiken mitä tapahtuu ja kuinka he ripustavat sinuun kirouksen toisensa perään ja Minun
rakkauteni polttaa ne pois. Älä lannistu näistä kirouksista, jotka muutan risteiksi ja myöhemmin
nostan ne hartioiltasi. Pikemminkin, lepää käsivarsillani, Clare. Asettaudu levolle Minun
käsivarsilleni, tietäen, että sinä olet korkeasti suosittu Minun silmissäni, eikä paha millään muotoa
tule nujertamaan sinua, koska sinä luotat Minuun. ”
” Ja siksi he rakentavat ja asettavat ansoja varastaakseen teidän rukoilu aikaanne. He tietävät, että
teidän vahvuutenne tulee Minulta ja jos he voivat saada aikaan sen siteen heikkenemisen, he
voivat heikentää teitä. ”
( Clare ) Herra, minua hämmästyttää se, miten Sinä käytät pahaa hyvään, jos me olemme
halukkaita olemaan kärsivällisiä ja laittamaan kaiken luottamuksemme Sinuun.
( Jeesus ) ” Ja Minä olen hämmästynyt ja syvästi otettu teidän omistautumisestanne ja
halukkuudestanne kantaa näitä ristejä. Vaikka ne tuntuvat epäonnistumiselta, ne yksinkertaisesti
ovat ristejä, jotka Minä olen sallinut, että jonakin päivänä te huomaatte niiden olleen puhdasta
kultaa – ja sitten ne otetaan pois. ”
” Minun lapseni, olkaa tietoisia siitä, että paholaiset ovat erittäin älykkäitä, eikä heiltä jää mitään
huomaamatta. Heiltä ei jää mitään huomaamatta, koska he saavat selkäsaunan, jos heiltä jää
huomaamatta. Siispä, teidän kaikkien täytyy katsoa suurella valppaudella sitä suuntaa, minne
olette menossa joka päivä, koska he ovat niin hyviä johdattamaan teitä sivuraiteille – erityisesti
teille läheisimpien kanssa, ketä te rakastatte – ja teistä tuntuu, ettette yksinkertaisesti pysty
sanomaan heille ”ei” . ”
” Minä haluan teidän, jotka jatkuvasti sanotte ”kyllä” – ja kuitenkin se vakavasti verottaa
suhdettanne Minuun. Minä haluan teidän oppivan käyttämään sanaa ”EI”. Sen ei tarvitse olla
töykeää. Mutta se voi olla, ” Olen pahoillani, rakkaani, en voi nyt jättää asioita kesken ja tehdä sitä
sinulle juuri nyt, mutta myöhemmin voin auttaa sinua. ” Tai, ” Sinun täytyy löytää joku toinen,
kultaseni. Minulla on kädet täynnä tällä hetkellä. Mutta rukoilen puolestasi. ” ”
” Monta kertaa, vihollinen heittää kehään ongelmia, aiheuttaakseen sen, että teidän täytyy
puuttua asiaan. Tätä he ovat tehneet Clarelle ja Ezekielille. Clare aloittaa työt, ja he hyökkäävät
Ezekielin kimppuun. Clare saa sydänsurun kun näkee Ezekielin kärsivän ( kyllä, sydänsuru on kirous
) ja on kykenemätön tekemään sitä mitä oli suunnitellut tekevänsä sinä iltana. ”
” Asiat ovat olennaisesti muuttuneet sillä alueella, mutta Minä haluan teidän olevan tietoisia, että
teitä kytätään ja vaivataan aivan samoilla taktiikoilla. ”
” Osa tästä on ollut, että Clarelle on opetettu kuinka tulla toimeen vastoinkäymisten kanssa ilman
että hän menettää asemaansa ja keskittymistään. Tämä on ollut vaikea ja kivulias oppitunti, mutta
hän on oppinut sen. Nyt Minä haluan teidän ottavan vihjeen häneltä. Näin he pyörittävät teitä.
Teillä on aika varattuna; yhtäkkiä saattekin puhelun ja teidän täytyy muuttaa suunnitelmianne. Tai
niin te luulette. ”

” On tapoja ilmoittaa sukulaisille ja ystäville, että te ette ole käytettävissä lastenhoitoon tiettyinä
aikoina päivästä. Ja heidän täytyy vain pärjätä tai muuttaa SUUNNITLEMIAAN. Teidän
suunnitelmanne kuuluvat Minulle Jumalan Valtakuntaa varten. Suurimmaksi osaksi, heidän
suunnitelmansa kuuluvat heille, maailmalle ja maailman valtakunnalle. Näin Saatana saa teidän
tekemään kompromisseja ja menettämään perustustanne. ”
” Älkää antako hänen päästä kuin koira veräjästä. Ennemmin tai myöhemmin, he tulevat
huomaamaan, että te kuulutte Minulle ja että he tulevat Minun jälkeeni. Se on kivulias ja haastava
tapa saada elämänhallintanne takaisin, mutta teidän täytyy arvioida, kuinka paljon teidän
suhteenne Minuun merkitsee teille. Ja mitä pidemmälle lykkäätte sitä, sitä enemmän menetätte
perustustanne. Pyhää perustusta. ”
” Kuunnelkaa tarkkaan Minua, Minun Ihmiseni, ja älkää antako maailman varastaa meidän
suhdettamme. Pysytelkää lähellä sydäntäni ja pidelkää kiinni lujasti. Jos tutisette ja kiemurtelette
päästäksenne vapaaksi, Minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin antaa teidän mennä. Sen tähden,
olkaa valppaita, Minun rakkaat. Olkaa valppaita ja rukoilkaa Claren ja Ezekielin ja heidän
henkilökuntansa puolesta. Vihollinen todella vihaa heitä. ”

