669. Jeesus sanoo… Mitään ei tapahdu ilman Minun Lupaani…
Siis kaikki teidän vihanne liittyy Minuun
MITÄÄN EI TAPAHDU ILMAN MINUN LUPAANI… SIIS KAIKKI TEIDÄN VIHANNE LIITTYY MINUUN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 11. ja 13. Joulukuuta, 2018.
( Clare ) Kiitos Sinulle, Herra Jeesus, kun paljastat meille, että miksi me tulemme vihaisiksi elämiemme
koettelemuksissa. Pyydän, anna meille armoa päästä yli lihallisen luonteemme ja ottaa vastaan vaikeat asiat
rauhassa ja jopa kiittäen… Amen.
Herra antoi tämän viestin vain muutama hetki sitten, joten menen suoraan siihen.
Jeesus aloitti… ” Minun lapseni, Minä haluan teidän ymmärtävän mistä teidän luonteenne tulee. Teidän
vihanne pohjalla on viha Minua kohtaan. Mitään ei tapahdu ilman Minun lupaani. Jos te kuulutte Minulle,
jos te olette antaneet Minulle vapaan tahtonne ja elämänne, te voitte odottaa koettelemuksia. Jotkut ovat
hyvin kivuliaita; toiset liian pieniä jopa havaittaviksi. Koettelemukset, jota Minä annan teille, on tarkoitettu
saattamaan teidät suuremmalle pyhyyden asteelle ja suurempaan Minuun turvautumiseen. ”
” Jos te pohditte sitä, ilman epäilystäkään Minä hallitsen kaikkea, mikä liittyy teihin, kuinka te voitte tulla
vihaisiksi? Kivuliaat asiat jalostavat hyvettä teissä, kun te vastaanotatte ne, aivan kuin ne tulisivat Minun
omista käsistäni. ”
” Kuinka Minä voin sallia pahan näennäisesti saavan riemuvoiton hyvästä? Tämä on mysteeri, jota te ette
tule ymmärtämään ennen kuin Taivaassa. Mutta riittää kun sanon, että sukulinjassanne on historiaa, joka
altistaa teidät tietyille tapahtumille. ”
” Elokuvassa ”The Shack” (=Mökki) mies teininä ollessaan tappoi isänsä viskipulloon laitetulla myrkyllä, hän
hyväksyy pikkuhiljaa tyttärensä kuoleman. Tämä mies otti ihmiselämän omiin käsiinsä, ja se aukaisi ovet
sille, mitä tapahtui hänelle. ”
” Katsohan, Minä rakastin hänen isäänsä ihan yhtä paljon kuin mitä hän rakasti tytärtään, vaikka hän oli
julma mies. Hän, itse asiassa, eli sitä mitä hänelle tehtiin, kun hän oli lapsi. Se ei oikeuta sitä: se vain
valottaa sitä, miksi ihminen käyttäytyy sillä tavalla. ”
” Ennen kuin elokuva oli ohi, tyttären isä oppi anteeksiantoa. Ja se katkera juuri hänen sydämensä
puutarhassa, muuttui loistavaksi hedelmäpuuksi. Tätä Minä haluan teidän sydämiinne – loistavan
hedelmäpuun. Eikä se tule helpolla; siihen liittyy kovaa työtä ja kipua. Kärsiminen ON kovaa työtä. Mutta
Minä tulen antamaan teille tämän armon, jos te laitatte vihanne sivuun ja otatte vastaan oppiläksynne
Minun kädestäni. ”
” Muistakaa tämä… Minä olen valvomassa. Se mitä Minä sallin, on loppujen lopuksi teidän omaksi
parhaaksenne. Älkää antako ihmisten vihastuttaa teitä. Muistakaa, että mitä he tekevät teille, tulee
demoneilta, joiden he ovat sallineet tulla elämiinsä. Se tosiasia, että se vaikuttanut teihin, sen pitäisi
saattaa teidät kysymään miksi, eikä saada aikaan vihastumisen tai vihamielisyyden reaktiota. ”
” Ja niinä hetkinä, kysykää Minulta, ”Herra, Mitä Sinä teet tässä? Pyydän, auta minua saamaan Sinun
näkökantasi eikä reagoimaan vihalla ja vihamielisyydellä.” Sitten katsokaa, kun Minä tulen elämäänne, ja
ottakaa huomioon, että lopputulos tulee olemaan aivan, aivan paras teille. ”
( Clare ) Nyt, asia, joka kannusti tähän nimenomaiseen viestiin, oli tämä Rhema teksti, voideltu sana, viesti.
Jeesus sanoo… Tulevina päivinä tulee olemaan testejä ja koettelemuksia. Monia testejä ja koettelemuksia.
Te etenette uudelle tasangolle, kiipeätte uutta vuorta, niin sanotusti. Monia tullaan koettelemaan uusilla
tavoilla, sillä kun me menemme eteenpäin, edistystä täytyy tapahtua. Teidän täytyy aina omaksua
enemmän ja enemmän pyhyyttä, kärsivällisyyttä, nöyryyttä ja kestävyyttä. Nämä ovat ne asiat, jotka
pätevöittävät teidät edistymään Minun palveluksessani. Kun te hoidatte yhden tason hyvin, Minä ylennän
teidät uusiin haasteisiin, valmistellakseni teidät uusiin armoihin. ”

” Minä tulen olemaan teidän kanssanne kaikessa tässä. Se on Minun kunniakseni ja sielujen pelastukseksi.
Te tiedätte, että minä en koskaan tuhlaa mitään. Muistakaa, kaikki on Minun käsissäni ja se ei ole teistä
kyse – vaan Minun agendastani. Ja armot virtaavat kuin joki. ”
( Clare ) Sitten oli pari muuta tekstiä, jotka myös olivat asiaankuuluvia.
Jeesus sanoo… ” Kaikella on tarkoituksensa, Minun lapseni. Jokaisella asialla on hyvin erityinen tarkoitus ja
dynamiikka, joka tapahtuu joka ikisen ihmisen elämässä. ”
” Mutta Minä tuon nämä asiat teidän tietoisuuteenne, kertoakseni teille, että te ”teette työtä”, kun te
käytte läpi näitä uhrauksia mielen tyyneydellä ja kärsivällisyydellä. Te teette työtä, joka vaatii tiivistä ja
huolellista valppautta. Se ei ole vain epämukavuus; se on tarpeellista työtä toisen kärsimyksen
lievittämiseksi. ”
( Clare ) Me puhumme Simonin Rististä.
Jeesus sanoo… ” Nyt Minä osoitan teille, kun olette odotus asemissa. Te tunnette tämän paikan hyvin,
mutta sydämissänne on vielä silti paljon jännitystä. Minä haluan, että te lepäätte Minussa. Sallikaa minun
kantaa jännitys ja laittakaa itsenne lepoasentoon Minun käsivarsilleni ja tehkää mitä ikinä teidän edessänne
on. Huoli ja pelko kuluttavat teidät loppuun, ja kun te olette väsyneitä, te olette helppo saalis Saatanalle. ”
” Pikemminkin, minä haluan, että te lepäätte Minussa, voimaannutte joka päivä, täysin tietoisina, että
hetkenä minä hyvänsä koko maailma voi kääntyä päälaelleen. Monet teistä, ellei peräti kaikki, jotka
kuuntelette tätä kanavaa ja otatte Minun sanani sydämeenne, olette valmiita. Teidän lamppunne ovat
valaistut, kannatte mukananne ylimääräistä öljyä ja te olette valmiita. ”
” On vienyt hyvät 12 kuukautta päästä tähän pisteeseen, mutta nyt te olette tässä. Te tiedätte hyvin, mitkä
teidän syntinne ja paheenne ovat menneessä olleet ja te olette varuillanne, kiinnittäen tarkkaan huomiota
itseenne, jotta ette lankeaisi. Ja te ette panosta liikaa tähän maailmaan, koska te tiedätte, että teidän
aikanne voi päättyä hetkenä minä hyvänsä. ”
” Pitäkää nämä asemanne, Rakkaat. Pitäkää ne ja lisätkää siihen hyve levätä Minussa. Luottamus.
Kärsivällisyys ja Luottamus. ”
( Clare ) Siispä, luulen, että tällä viestillä on tekemistä Taivaaseennoston kanssa, tai se voi liittyä
henkilökohtaisiin tapahtumiin elämissämme. Siispä, ottakaa tämä sydämiimme ja käyttäkää sitä siellä,
missä sitä tarvitaan. Jumala siunatkoon teitä, Rakkaat.

Ja nyt lyhyt Viesti 13.12.2018.
Rukouksessa tänä aamuna, Isä Jumala aloitti, ” Minä haluan sinun Luottavan Minuun. Se tarkoittaa, ei
itkemistä, ei epäilemistä, vain täydellinen luottamus Minun kykyyni pelastaa KAIKKI. Kun olet huolissasi tällä
tavalla, sinä vain teet asiat vaikeammiksi itsellesi ja muille. Kyllä, tyttäreni, Minä haluan sinun luottavan
Sinun Isi Jumalaasi. ”
” Nämä Minun suunnitelmani tehtiin kauan aikaa sitten. Sinä olet vain alhainen instrumentti, jota Minä
käytän. Minä tulen todellakin toimittamaan, eikä kukaan voi estää Minun suunnitelmiani. Minä haluan, että
sinä luotat tähän varmasti ja etenet päivittäisissä töissäsi. Jätä ne Ristin juurelle, tietäen täysin, että se on
loppuun saatettu Minun tahtoni mukaan. ”
” Ja sinä et ole Jumala. Minä olen. Luuletko, että Minä olen kuuro? Enkö Minä ole aina päästänyt vaikeista
tilanteistä? Kuinka monta ihmettä Minä olen tehnyt elämässäsi, että sinun tulisi epäillä Minua? Nyt ei ole
yhtään sen erilaisempaa, älä horju uskossasi, Clare. Pyydän, seiso vahvasti ja luottavaisesti. Älä anna
demonien istuttaa ehdotuksia mieleesi. Pikemminkin, keskity Minun Kaikkivoivaan käteeni, joka pitelee
sinua ja suojaa tätä tilannetta. Suojellen sitä. ”

