
509. Jeesus selittää… Kivuliaita Päätöksiä…  

Minä kutsun joitakin jättämään vanhan elämänsä taakseen 

KIVULIAITA PÄÄTÖKSIÄ… MINÄ KUTSUN JOITAKIN JÄTTÄMÄÄN VANHAN ELÄMÄNSÄ TAAKSEEN  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 9. Kesäkuuta, 2017.  

Jeesus aloitti… ” Clare, sinä ymmärsit Minua niin selvästi. Elämässä on aikoja, jolloin hyvin 

kivuliaita päätöksiä täytyy tehdä, edetäkseen eteenpäin. Sinä koit tämän vuorilla, monta kertaa. 

Minulla oli suunnitelma sinulle, mitä sinä et pystynyt ymmärtämään, kun muutit Espanolaan. Sinä 

et nähnyt, mitä Minä olin tekemässä, vaikka se oli kidutusta sinulle jättää lampaat taaksesi. ”  

” Mitä Minä voin sanoa? Jotkut valinnat elämässä eivät ole yksinkertaisia, vaan syvästi 

monimutkaisia ja tarvitsevat epätavallisen määrän armoa, että ne kukistettaisiin. Minä annan 

armon, jos sitä Minulta pyydetään. Minä olen täällä palvelemassa ja ohjaamassa, kun Minua 

kutsutaan, Minä en epäonnistu tarvittavan armon toimittamisessa. Mutta on heitä, jotka pitävät 

parempana tehdä omat päätöksensä, oman tahtonsa ja omien voimavarojensa avulla. Heidän 

puolestaan Minä suren, koska jos he olisivat kääntyneet Minun puoleeni, Minä olisin tehnyt siitä 

niin paljon selvempää ja helpompaa. ” 

” Minun kallisarvoinen Sydänasukkaiden perheeni, älkää pelätkö jättää taaksenne vanhaa ja 

omaksua uutta. Muistakaa: jokaisesta kärsimyksestä, jopa rakkaista luopumisen kärsimyksestä, 

Minä vapautan jopa enemmän armoja sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Siispä, älkää koskaan 

tunteko, että kärsiminen on hyödytöntä. Minä lupaan teille, että MIKÄÄN kärsimys ei jää 

palkkiotta Minun Valtakunnassani ja joskus jopa täällä Maapallolla. ”  

” Sinä muistat, mitä sinä kävit läpi, kun sinä pääsit eroon kaikesta hienosta antiikista ja 

huonekaluista, elääksesi puhtaampaa elämää Pennsylvanian vuoristossa. Sinä muistat, mitä 

uskomattomia lahjoja sinä vastaanotit siellä. ”  

” Lahjoja, jotka ylittivät sinun villeimmätkin unelmasi. Voitelu voitelun jälkeen annettiin sinulle. 

Silti, se ei ollut helppoa. ”  

” Ei ollut helppoa luopua ensimmäisestä aviomiehestäsi, mutta sinä tiesit, että hän halusi 

maailmaa ja sinä et voinut tehdä seuraa hänelle hänen suunnitelmissaan ja hän ei voinut tehdä 

seuraa sinun. Nyt sinä olet naimisissa miehen kanssa, joka on täydellinen sinulle ja Minulle ja sinun 

entisellä miehelläsi on vaimo, jollaista hän aina toivoi. ” 

( Clare ) Mutta Herra, kun mainitset sen, minä voin nähdä kulmakarvojen nousevan ylös… ”Hän on 

avionrikkoja, koska hän meni naimisiin toisen miehen kanssa.” 

( Jeesus ) Minä olen avannut Pyhät Kirjoitukset sinulle ymmärtääksesi, että minkä Minä olen 

tuonut yhteen, sitä älköön kukaan ihminen erottako, mutta minkä ihminen on tuonut yhteen 

ilman Minun hyväksyntääni, on tuhoon tuomittu ensimmäisestä päivästä alkaen. Kahden, Minun 

toisilleen valitseman sielun välillä on sakramentin siteitä. Ja liitot, jotka ihminen valitsee itselleen, 

mikäli ne ovat vastoin Minun tahtoani – kuinka Minä voin pitää sitä avioliittona? On monia, jotka 

elävät ”Kirjan” mukaan tai – sen, mitä he pitävät Pyhien Kirjoitusten tarkkana tulkintana. Mutta 

oikeamielinen tuomio ei tule laista, vaan Hengestä ja Armosta. Tämä ei ole paikka mennä 

syvemmälle tähän aiheeseen, mutta tulevaisuudessa Minä menen. ” 

 



 ” Siis, takaisin tämänhetkisiin olosuhteisiin. Minä kutsun joitakin jättämään vanhat elämänsä 

taakseen ja omaksumaan uuden. Jotkut teistä, Minun rakkaat, kohtaavat hyvin kivuliaita 

päätöksiä. Voisitteko harkita Minun luokseni tulemista ja ohjauksen pyytämistä? Minä odotan 

teitä. Minulla on armoja, joita te tarvitsette parempiin valintoihin, mutta teidän täytyy tulla Minun 

luokseni ja pyytää. ” 

” Silti Minun Armossani, Minä olen kuiskannut teidän korvaanne, antaen Minun näkökulmani 

tilanteeseenne. Minä vihaan kipua ja kärsimystä. Minä vihaan kuolemaa. Mutta jokaisen elämässä 

on aikoja, jolloin ei ole helppoa ulospääsytietä. Ne ovat aikoja, jolloin Minä kiedon teidät Minun 

lohdutuksen viittaani ja pitelen teitä tiukasti Minun Sydäntäni vasten, missä parantaminen voi 

tapahtua. ” 

 ” Tuletteko te katumaan? Kivuliaat muistot ja kiintymyksen kohteet eivät häviä helposti, mutta jos 

te uppoudutte uuteen elämään, joka teitä kohtaa, se tulee olemaan paljon helpompaa. Vihollinen 

haluaisi nähdä teidän murenevan ja vaipuvan epätoivoon. Minä haluaisin nähdä teidän tekevän 

Jumalallisen valinnan ja vastaanottavan parannuksen kaikkiin sydänsuruihinne Minulta. On tulevia 

iloja, joista te ette tiedä mitään ja ne riippuvat tämän hetken oikeista valinnoista. Tämän takia on 

niin kriittistä, että te etsitte Minua, kunnes löydätte Minut, ja Minä annan teille rauhan, joka 

ylittää kaiken ymmärryksen, pulmaanne varten. ”  

” Muistakaa, että tänään on loppuelämänne ensimmäinen päivä. Te olette raaputtamassa pois 

vanhan maaperän, siivoamassa roskat ja tasoittamassa sen, valmistellaksenne, että perustus 

voidaan laskea. Siksi juuri nyt tekemänne ratkaisut ovat niin kriittisiä tulevaisuudellenne. Se, mitä 

te teette tänään, tulee määrittämään tulevaisuutenne. Sen valitseminen omin päin, on suurin 

virhe, jonka te voitte tehdä. ”   

” Tietenkin on eri asteisia valintoja… ostaisinko tämän vai en, menisinkö ulos syömään vai 

pysyisinkö kotona? Ottaisinko tämän työn vai en? Muuttaisinko sinne vai tänne; antaisinko 

elämäni Jumalalle ja pyytäisin Häntä päättämään? Vai pitäisikö minun pohtia tämä läpi ja pyytää 

ystävieni neuvoa, ennen kuin päätän. Katsokaahan, On päätöksen kerroksia harkittavana. Mitä 

syvemmälle te menette, sen suurempi on vaikutus tulevaisuuteenne. ”  

” Mitä enemmän hylkäätte itsenne Minun valinnoilleni, sitä pyhempi ja onnellisempi tulee 

tulevaisuutenne olemaan. Mitä suurempi uhraus, sen suurempi kasvu. Teidän kaikkien täytyy 

siistiä menneen keskeneräiset asianne, ennen kuin te todella olette vapaita omaksumaan 

tulevaisuutenne. ” 

 ” Mutta muistakaa, Minä olen Armo itse. Minä tiedän mitä te kärsitte, ja Minä tulen kuitenkin 

tuomaan ilon teidän sydämiinne. Luottakaa Minuun. ”  

” Tällä hetkellä, Minä tavoitan teitä, Minun lapseni. Minulla on armoja valmiina teille. Pyytäkää ja 

vastaanottakaa ne ja ne tulevat tuomaan teidät tämän koettelemuksen läpi rauhaan. Minä 

rakastan teitä aina niin syvästi ja kärsin juuri samat kivut kuin tekin tällä hetkellä, jota te käytte 

läpi. Minä en koskaan hylkää teitä. Minä en koskaan jätä teitä suremaan yksin. Minä en koskaan 

poistu viereltänne. Se mitä te tunnette, Minä tunnen paljon syvemmin teidän puolestanne. Kun 

teihin tekee kipeää, Minä myös tunnen kipeää teidän kanssanne – aivan samojen asioiden vuoksi. 

Kuitenkin Minulla on iloa teitä varten suunniteltuna. ”  

” Siispä, älkää hylätkö toivoa. Minulla on armoja varattuna Minun Rakkailleni. Ja te olette Minun 

Rakkaitani.”  


