397. PÄIVITTÄINEN KATUMUS JA ANTEEKSIANTO, KÄRSIMÄTTÖMYYS &
SÄÄSTÖTILI TAIVAASSA
Jeesus selittää… Päivittäinen katumus ja Anteeksianto, Kärsimättömyys & Säästötili Taivaassa
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 26. Syyskuuta, 2016.
Clare aloitti… Herra, pyydän, kertoisitko Sinä meille, että mitä on meneillään? Sota, sotahuhuja,
komeettoja ja kaikkea muuta. Ja minä ajattelin, ” Olenko minä jäänyt veneestä?” Ja niinpä minä
kysyin Häneltä, Herra, pyydän, kerro minulle mitä on meneillään?
Jeesus vastasi… ” Ei mitään. Suunnitelmia, mutta ei toimintaa. Paljon puhetta, paljon hajottavia
asioita, mutta ei mitään, mitä Minä en pystyisi käsittelemään. ”
( Clare ) Ja minä ajattelin, ” No niin, sepä hienoa. Tämä on juuri linjassa sen kanssa, mitä Sinä olet
kertonut minulle aikaisemmin.” Siispä, jokainen päivä on uusi seikkailu Hänen laittamiseksi
ensimmäiseksi.
( Jeesus ) ” Minä en koskaan, en koskaan päästä sinua menemään, Clare. ”
( Clare ) Hän aukaisi sydämensä kuin vaatteitten laskokset ja viittoi minua käymään sisään.
” Ja tänne sinä kuulut ikuisesti, aina ja aina. Minä en koskaan tule hylkäämään sinua. Minä voin
todeta sinut syylliseksi, vaikka sinä olet pyytänyt kyyneleet silmissä tekemään niin. Mutta että
Minä jättäisin sinut ulos kylmään ja unohtaisin sinut? EI IKINÄ! Siispä voit laittaa pelkosi pois…
Minä en koskaan luovu sinun rakkaudestasi. Sinä olet turvassa täällä Minun sydämessäni, ikuisesti.
Vaikka mitä tulisi. Siispä, lakkaa itkemästä ja menkäämme eteenpäin. ”
” Sinä olet turvassa täällä, sinä olet Minun rakkaimpani, ainiaan. Älä välitä siitä, että tunnet itsesi
niin arvottomaksi. Minä iloitsen köyhtyneistä pikkuisistani, että heillä on niin vähän tarjota
Minulle. He tuottavat Minulle mielihyvää. He ovat niin tyhjiä, ettei Minulla ole muuta
mahdollisuutta kuin täyttää heidät Itselläni ja tuhlata heihin armoja, joita he niin epätoivoisesti
tarvitsevat. ”
” Ja kyllä, Kehossa on suuri katumusliike meneillään. Katumuksessa on sellainen voima. Niin paljon
armoa vapautetaan. Te olette menettäneet tuntuman siihen, että kuinka synnillisiä te todella
olette, Minun Ihmiseni. Te kuljette päivästä päivään huomaamatta, kuinka te olette loukanneet ja
haavoittaneet Minua. Minä haluan tuoda tämän teidän tietoisuuteenne nyt, koska teille ei käy
hyvin viimeisinä päivinä, jos te ette ole tulleet Minun luokseni päivittäin, todella katuen ja nähden
itsenne kuten Minä näen. ”
” Nöyryys. Minä työskentelen kaikkien Minun lasteni kanssa edellyttääkseni todellista nöyryyttä.
Todella nöyrän sielun kanssa voin tehdä niin paljon, mitä Minä en voi tehdä ylpeän kanssa. On niin
monia kokeita ja vahvistamista menossa juuri nyt, kun tuon uuden sadon pappeja heidän
seurakuntiinsa. Kun Minä avaan ovat Minun voiteluuni, Minun täytyy ensin tuoda heidät
nöyryyden ja vaatimattomuuden koettelemusten kautta. Yksikään koettelematon astia ei voi
kantaa voitelua. Ja mitä voimakkaampi voitelu, sen voimakkaampi nöyrtymisen täytyy olla. ”
” Sillä Minä sanon teille; ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja
Fariseusten, niin te ette pääse Taivasten Valtakuntaan. ” Matteuksen Evankeliumi 5:20
” Ei ole mitään mikä vetäisi Minua sielun luo, kuin sydämessä tuntuva tulikuuma katumus.
Vahvemmin kuin rauta-magneetti, Minä ryntään avuksenne Minun anteeksiantoni ja armoni
kanssa. Te ette koskaan, ette koskaan voi kuluttaa loppuun Minun armoani. ”

” Kuten on kirjoitettu Pyhissä Kirjoituksissa… ” Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä
ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää. ” Psalmi 51:17.
” Minä en koskaan kyllästy kuulemaan teidän synnin tunnustuksianne ja heikkouksianne, että Minä
voisin pestä teidät valkeiksi kuin lumi. ”
” Mikään tässä maailmassa ei saa kristittyä seisomaa lujemmin kuin katumus. Kyllä, rakkaus on
kaikista korkein, mutta katumus perustuu rakkauteen, kaikkein parhaimman laatuiseen
rakkauteen… Jumalan rakkauteen. Veljen Rakkaus tulee helposti seuraavana jonossa, kun
sydämenne ovat oikein suunnattu Minuun. Te ette koskaan voi mennä vikaan päivittäisellä
katumuksella, mikä on aitoa eikä pinnallista. Miksi? Koska tämä päivä saattaa olla aivan
viimeisenne ja te olette hyvin valmistautuneet. Muistakaa myös palauttaa mieliin toisten
loukkaukset teitä vastaan ja antaa heille anteeksi. Tämä on avain saadaksenne hyödyn Minun
anteeksiannostani. ”
” Aivan liian usein, juuri ne asiat, joista syytätte veljeänne, eivät ole paikkansa pitäviä.
Pikemminkin teidän kärsimättömyytenne on todellinen synti. ”
( Clare ) Kun Herra sanoi sen, se todella iski minuun. Minun täytyi mennä etsimään oikeita
silmälaseja lukemista varten, kun olin näppäilemässä Hänen viestiään. Menin etsimään
takahuoneesta ja päädyin silittämään eläimiäni, kun ne katsoivat ylös minuun. Siinä meni
muutama minuutti. Sitten menin aurinkohuoneeseen etsimään niitä. Kun palasin, minä viimein
huomasin, että minun silmälasini olivat täällä tietokoneeni vasemmalla puolellani koko ajan.
( Jeesus ) ” Miksi sinä nousit ylös? ”
( Clare ) Etsimään silmälasejani. Jotka, nyt huomaan, olivat täällä koko ajan.
( Jeesus ) ” Ja nyt, kun Minulla on ollut sinun kanssasi kärsivällisyyttä, luuletko, että sinulla voisi
olla enemmän kärsivällisyyttä Veljesi kanssa? ”
( Clare ) Kyllä, Herra. Huomaan sinun näkökulmasi. Minä olen hyvin kärsimätön.
( Jeesus ) ” Se tulee siitä, kun on nopea, mutta kaikki eivät ole nopeita. Heille, jotka ovat, Minun
täytyy opettaa nöyryyttä ja kärsivällisyyttä, jos he ottavat opin vastaan. ”
( Clare ) Minä huomaan nyt, Herra, minä tulen kärsimättömäksi useita kertoja päivän aikana!
( Jeesus ) ” Niin tulet. Ja se on paljon pahempi synti kuin yksinkertainen puute olla hidas, jolle
monet eivät voi mitään. ”
( Clare ) Minä ymmärrän sen, Herra. Minä todella ymmärrän.
( Jeesus ) ” Minä tiedän, että sinä ymmärrät, Clare. Pidä se mielesi eturintamassa niin, että voit
kesyttää kriittisen ja tuomitsevan hengen, joka on kukistumisesi. ”
( Clare ) Todella, onko se niin iso asia?
( Jeesus ) ” Se on. Minä haluan sinun kukistavan ylpeytesi; tämä on hyvä paikka aloittaa. Toiset
eivät ole hitaita, Clare. Sinä olet kärsimätön. Ja Minä sanon tämän kaikille teille, Minun
Morsiameni. Useammin se, mitä sinä pidät hitaana, on normaalia ja sinä olet vain kärsimätön.
Kärsivällisyys on niin taivaallinen hyve. Jos Minulla ei olisi kärsivällisyyttä teidän kanssanne, Taivas
olisi suurin piirtein tyhjä. ”
( Clare ) Minä tiedän, että minä en olisi siellä!

( Jeesus ) ” Minä en koskaan sano näitä asioita häpäistäkseni sinua, vaan todetakseni sinut
syylliseksi ja rohkaistakseni suurempaan hyvyyteen. Ja nyt on aika katua myös maasi puolesta
myös. Minä yhä kannan merkkejä hänen synneistään Minun Kehossani. Tämän kansakunnan
synnit ovat hyvin paljon samanlaisia kuin hänen kansalaistensa synnit ovat. Itse asiassa, koko
maailma on synnin vaivaama ja tarvitsee teidän rukouksianne ja vetoomuksianne katumukseen. ”
” Ihmiset tekevät sotasuunnitelmia; Minä teen rauhan suunnitelmia. Minä seison kuilussa heitä
vastaan, jotka haluavat tuhota koko maailman ja Minä seison siellä aseistettuna teidän
rukouksillanne ja uhrauksillanne. Ja katumuksella. Minä tarvitsen ENEMMÄN, Minun Ihmiseni,
Minä tarvitsen enemmän. Teidän päätöksenne käyvät heikommiksi ja ilmapiiri käy pimeämmäksi ja
pimeämmäksi. Tuhon marssin, kuoleman ja sanomattomien kauhujen pidättelemiseksi, Minä
tarvitsen ENEMMÄN. ”
” Teille kerrottiin kolme vuotta kesästä 2016, olisi toinen katselmus, JOS rukouksia ja uhrauksia
tehtäisiin maanne ja maailman vuoksi. Ja te jatkoitte elämiänne ja teillä oli uusia töitä
aloitettavana, ja te kysytte itseltänne… ”Miksi niin monia koettelemuksia? Miksi niitä on sallittu?”
Nämä ovat uhrauksia Minulle, että pidättelen vääjäämätöntä. Minä yhä tarvitsen näitä, se oli osa
sopimusta. Oletteko te unohtaneet? ”
” Siispä, nyt Minä haluan teidän ymmärtävän, että sairaudet, onnettomuudet, menetykset,
selkkaukset – kaikki nämä asiat, joita te normaalisti kärsitte, ne on pantu tälle tilille pitämään se
auki kolme vuotta. Siispä, Minä pyydän teitä antamaan nämä Minulle sydämen anteliaisuudella, ei
valittaen eikä kyseenalaistaen, että miksi asiat ovat tulleet paljon vaikeammiksi. Ne ovat tällä
tavalla, koska te kannatte maailmaa selässänne. ”
” Te uhrasitte itsenne Minulle, ja Minä vastaanotan nämä kiitollisuudella. Mutta se olisi niin paljon
helpompaa teille, jos te voisitte tarjota uhrauksenne ilman valittamista. Kun te valitatte, te
kutsutte katkeruuden hengen sieluihinne. Ja kun se juurtuu – siinä ei mene kauan – se leviää
elämänne joka alueelle. Teidän täytyy luopua tästä katkeruudesta ja pyytää Minua poistamaan se
sydämistänne. ”
( Clare ) Herra, anna minulle anteeksi. Minä luovun tästä katkeruudesta. Pyydän, poista se
sydämestäni. Ja anna meille kärsivällisyyden armo. Ja kiitollisuuden.
( Jeesus ) ” Joka päivä te avaatte lisää ja lisää ovia ja se tulee yhä vaikeammaksi teille. Kun
pystyisitte pehmittämään vesiä vain omistamalla sen maailman vakaudelle. Antakaa sen mennä.
Pyhittäkää murheenne tarjoamalla ne maailmalle. ”
” Ja niin tekemällä, Minä nostan sen ruman asenteen teistä ja tarjoan kärsimyksenne Isälle
kääntymisistä. ”
” Jos noudatatte näitä ohjeita, teidän elämänne tulevat paljon helpommiksi ja miellyttävimmiksi,
koska te laitatte nämä koettelemukset ja epämukavuudet töihin – aivan yhtä varmasti, kuin jos
olisitte avanneet säästötilin Taivaassa maailmaa varten. Ei rahan säästämistä varten, vaan sielujen
säästämistä varten. ”
” Siispä pyydän, menkää eteenpäin, ottaen haltuun ristinne, tietäen, että Minä sallin ne
pidätelläkseni pimeyden voimia, jotka melkein pursuvat saumoista haluten ottaa vallan tuhota
kaiken. Olkaa anteliaita Minulle, Minun Lapseni. Olkaa, voi, niin anteliaita, että Minä olisin
armollinen teille ja koko maailmalle. ”

