639. Jeesus sanoo… Päästä irti tavasta,
jolla haluat kuulla Minua & Hyväksy Minun Tapani
PÄÄSTÄ IRTI TAVASTA, JOLLA HALUAT KUULLA MINUA & HYVÄKSY MINUN TAPANI
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Heinäkuuta, 2018.
Clare aloitti… ” Herra, minä olen tässä. Pyydän, puhu minulle. Sinähän tiedät, että Sinun ihmisilläsi
on niin Sinun sanojesi nälkä.”
Jeesus vastasi… ”Aina ja ikuisesti Minä tulen puhumaan näille ihmisille, sillä heidän sydämensä
ovat särkyneet Minun puolestani. Minä en halua heidän surevan, kun Minä en näytä puhuvan
heille suoraan. Minä puhun aina, mutta sopivin tavoin jokaista sielua ajatellen.”
” Minun valitut Astiani Jaloa käyttöä varten, Minä johdan jokaista teitä eri tavalla. Ja kun te
haluatte ehdoin tahdoin kuulla Minua tavalla, jolla joku toinen kuulee, te tulette kuuroksi sille
tavalle, jolla Minä puhun teille.”
” Joillekin, joiden sydämissä Minä asun niin turvallisesti, että heidän toimensa ovat heijastus
Minun ajatuksistani ja haluistani. Vaikka he ajattelevat, että Minä en puhu heille, todella he
käyttäytyvät juuri Minun sydämeni toiveiden mukaan. Kun he huomaavat tämän, he voivat
päästää tarpeesta kuulla Minua tavalla, jolla sinä tai joku muu kuulette.”
” Te tulette huomaamaan, että monet näistä ovat hyvin köyhiä maailman mittapuulla, koska he
eivät ole etsineet rikkauksia ja koulutusta. Asemaa tai kauneutta. Vaan he ovat etsineet Minua.
Rakkaat, rikkaudet ovat sotku, joka kuluttaa aikaanne ja huomiotanne ja ei jätä Minulle mitään.
Siksi köyhät ovat alttiimpia saamaan syvemmän rukouselämän.”
” Monet, kuten he, jotka asuvat luostareissa, ovat tarkoituksellisesti torjuneet rikkaudet
pitääkseen ajan Minun kanssani kaiken yläpuolella. Kun luostarit toimivat niin kuin niiden kuuluu,
ne ovat suojattuja paikkoja ja asetettu erilleen Minua ja sielua varten – yksinomaan. Ne ovat myös
paikkoja, joissa on valtavaa hengellistä taistelua.”
” Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan
mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin
tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin
mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä
rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet
itsensä monella tuskalla.” Paavalin 1. Kirje Timoteukselle 6:6-10.
” Toisaalta on heitä, jotka kuulevat Minun ääneni ja he eivät ole uskollisia sille, mikä on annettu,
koska he ovat heikkoja tai itseensä keskittyneitä. Minun toiveeni teille kaikille on, Minun ihmiseni,
avoin sydän ja mieli ohjeistukselle, jota toteutetaan kuuliaisuudesta.”
” Kun te ette voi saada suoraa viestiä Minulta, seuratkaa sydäntänne, sillä Minä asun siellä ja tulen
ohjaamaan teitä siitä sulouden paikasta. Te tulette tuntemaan hyvin hienovaraisen pakottavan
tunteen tehdä jotakin ja sen mukana tulee tietty sulous. Tämä on Minun sydämeni, joka kutsuu
teidän sydäntänne, pyytäen suosionosoitusta. Jos te seuraatte tätä pakottavaa tunnetta, te ette
voi mennä harhaan. Jos te ette löydä Minua, te olette silti miellyttäneet Minua, koska te olette
toimineet Sydämestä käsin Minun parastani ajatellen.”

” Se ei todellakaan ole niin monimutkaista, erottelukyvyn käyttäminen, että saatte selville Minun
tahtoni. Väärää polkua kulkemisessa on jotakin tiettyä vaivalloisuutta, joka viipyilee. Teistä tuntuu,
kuin te olisitte raahaamassa jotakin hyvin raskasta perässänne tai kuin olisitte työntämässä
raskasta kiveä ylämäkeen.”
” Tämän takia Minä haluan teidän aloittavan päivänne hiljaisella ajalla ja rukouksella. Panemalla
ajatuksenne tyyneyden paikkaan, te alatte havaitsemaan enemmän hienovaraisia asioita, jotka
ovat käynnissä sydämessänne. Ja Minä olen aina ”käynnissä” teidän sydämessänne.”
” Te havaitsette asioita, jotka ovat hyviä tai pahoja, tietyllä sisäisellä havaintokyvyllä. Tämä on
Minun Henkeni työskentelemässä teidän omassatunnossanne. Seuratkaa tätä ja te ette voi mennä
väärään. Vaikka se ei tuntuisi käyvän järkeen, seuratkaa sitä. Jos te alatte tuntemaan iloa tällä
polulla, tietäkää että te olette valinneet hyvin. Te voitte kohdata vastustusta, mutta syvempi ilon
tunne tulee hyvittämään sen.”
” Toisaalta, kun te aloitatte polulla, joka on iloinen teille ja te olette hyvin innoissanne – se voi olla
matkittu tunne, jonka vihollinen on syöttänyt teille, saadakseen teidät menemään väärää tietä.”
” Vihollinen käyttää 99% ajastaan etsien ja toteuttaen tapoja, joilla voi syöstä teidät pois
määrätyltä polulta, jolle Minä olen teidät asettanut. Hän ei halua teidän täyttävän missiotanne
elämässä, niinpä hän jatkuvasti vastustaa sitä vastustamalla ja ajatuksianne harhauttamalla.
Kuinka onnekas te olettekaan, jos te käytätte erottelukykyänne ja erotatte hänen toimensa ja
rohkaisunsa Minun toimistani. Niillä on eroa.”
” Esimerkiksi hän saattaa yrittää houkutella teidät pois heikossa kohdassanne. Jotakin, joka vetoaa
teidän lihaanne tai turhamaisuuteenne. Tunnustuksen saamiseen. Ja te saatatte tuntea tiettyä
riemua ja halua omistautua sille polulle. Olkaa hyvin, hyvin varovaisia. Minun tieni ovat pieniä,
eivätkä ole kuin maailman tiet. Hän saattaa yrittää antaa teille luvan tehdä jotain, jota Minä olen
sanonut menneessä, että älkää tehkö, oikeuttaen sen sanomalla ”No niin, aika ei ollut oikea
aikaisemmin”. Mutta itse asiassa se on jotain, mitä Minä en halua teidän tekevän. Minun
Ruumiissani on menossa testauksia, rakkaat… ”
” Veljeni ja sisareni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, koska teidän
uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon
täydellisen teon, että olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset.” Jaakobin Kirje 1:24.
” Monet teistä ovat huomanneet itsensä alennetuksi ja turhautuneiksi erottelukykynne kanssa. On
aikoja, jolloin Minä sallin sen kypsyttävän teitä. Näillä kerroilla Minä haluan nähdä, mitä
sydämessänne on ja minkä menettelytavan te päätätte ottaa käyttöön ilman Minun panostani –
niinpä Minä jätän teidät ilman vastausta kysymykseenne. Minä haluan nähdä, mitä TE tulette
tekemään, kun ei ole selvää ohjetta Minulta.”
” Vaikka tämä on hyvin kivuliasta, se on pyhyyden tie, koska te täysin toimitte vapaasta
tahdostanne ja tekemistänne valinnoista käsin. Ja mitä niillä saavutetaan, tulee olemaan hyvin
opettavaista teille.”
” Jotkut teistä tulevat läpäisemään testin ja jotkut tulevat epäonnistumaan. Mutta ei ole
häpeällistä epäonnistua. Häpeällistä on epäonnistua ja olla nousematta takaisin ylös. Kun te teette
sen oikein, te tulette vahvemmiksi, kypsemmiksi ja päättäväisiksi seuraavaa taistelua varten. Ja
uskokaa Minua, seuraava taistelu on TULOSSA. Jopa nyt me olemme valtavassa sodassa vihollista
vastaan, kun teidän Presidenttinne pakottaa pahaa pois hallinnostanne.”

” Monet kärsivät erottelukyky ongelmista, kuten Simonin Rististä, Minun rakkaat. Siispä, pyydän,
älkää lannistuko tai tulko epätoivoisiksi. Te ette ole yksin! On äärimmäisen tärkeää, että te
ymmärrätte: MINÄ EN KOSKAAN hylkää sielua, joka aidosti etsii Minua. Kun Minä sanon aidosti,
Minä tarkoitan, että sielu kaipaa miellyttää Minua, kaipaa tuntea Minua ja Minun tahtoani heille ja
kaipaa elää vain Minua varten. Minä en tule koskaan tuottamaan pettymystä hyvälle tahdolle.
Enkä Minä tule hylkäämään ketään sen kaltaista.”
” Mutta teidän tulee ymmärtää, että kaiken etsimisenne jälkeen, jos te ette näe tai kuule Minua
sillä tavalla kuin te haluatte – silloin Minun viestintäni teille on täytynyt mennä teiltä ohi. Koska
Minä jatkuvasti puhun teidän sydämellenne. Ja sen pakottaminen olemaan sellaista kuin te
haluatte sen olevan, ei ole vain olettamista vaan myös tuhoavaa teidän kasvullenne pyhyydessä.”
” Clare tulee kertomaan teille, että kun Minä tarkoituksellisesti piilotan Itseni häneltä ja hän ei voi
nähdä eikä kuulla Minua, tutkiskeltuaan omaatuntoaan ja kaduttuaan kaikkea, mitä hän
mahdollisesti olisi voinut tehdä, hänestä tulee säyseä ja hän antautuu sille. Nyt hänellä on
sellainen aika, koska Minä tarvitsen sitä kärsimystä. Ei vain kärsimyksenä, hänen olettamuksensa
vuoksi nousta ylös ja jättäen Minut ja lähtien kesken keskustelun, vaan myös paasto-uhrauksena,
myöskin.”
” Voi, hengellinen elämä on kaikkea muuta kuin vakiintunutta! Kirjaimellisesti on miljoonia tapoja
puhua sieluille; miljoonia. Se ei tarkoita muita uskontoja, sillä on vain yksi Totuus ja yksi Tie
Taivaaseen. Minä tarkoitan sitä, kuinka Minä manifestoidun sieluille eri tavoilla johtaakseni heitä
oikeamielisyyteen.”
” Tulkaa luokseni säyseällä sydämellä, nöyrinä ja täynnä kiitollisuutta. Pakottakaa pois
katkeruutenne, jota olette pitäneet sydämissänne, koska te ette ole nähneet tai kuulleet Minua
tavalla, jolla halusitte. Pakottakaa pois torjuminen – se on valhe! Tämä on syvä hengellinen
myrkky, joka vain vahvistaa teidän kiittämättömyyttänne ja kaunaa Minua kohtaan, vaan se on
erittäin negatiivista ja väsyttävää ruumiille ja sielulle. Ja lopulta johtaa sairauteen.”
” Katsokaa Minua Ristillä, Lapset. Katsokaa! Ettekö te voi nähdä, kuinka Minä kärsin teidän
puolestanne? Eikö teidän mielenne rekisteröi, että Minä roikuin siellä kirjaimellisesti TEIDÄN
VUOKSENNE? Pyydän, ottakaa vastaan nämä hyvät uutiset sydämeenne ja mieleenne. Minä kärsin,
kuolin ja nousin kuolleista – teidän vuoksenne. En teidän naapurinne tai ihmiskunnan vuoksi, vaan
teidän.”
” Kun te mietiskelette sitä ja otatte sen vastaan, te tulette ymmärtämään. MINÄ EN KOSKAAN
TORJU TEITÄ, jos te olette vilpittömiä etsinnässänne. EN KOSKAAN. Tämä on Saatanan valhe
saadakseen teidät palvomaan häntä. Koska loppujen lopuksi te väsytte. Ja te tarvitsette jotakin
palvottavaa. Te tarvitsette jonkunlaisen isähahmon. Siispä te päädytte New Age:n tai Satanismin
ansaan. Se istuttaa katkeruuden siemenen, joka juurtuu ja myrkyttää kaiken ympärillään. Teidät on
ostettu Minun kärsimykseni ja vereni hinnalla. Minä rakastan teitä enemmän kuin te koskaan
voitte ymmärtää.”
” Älkää estäkö Minua tavoilla, joilla Minä kommunikoin kanssanne. Älkää estäkö Minua vaatimalla,
että Minä teen sen teidän tavallanne. Pikemminkin, nöyrästi hyväksykää tavat, joilla Minä puhun
tai en puhu teidän kanssanne. Ottakaa se vastaan kiitollisena ja tietäkää, että Minulla on vain
teidän etunne mielessä, kun Minä en vastaa tavalla, jolla te haluaisitte Minun vastaavan.”

” Sillä aikaa, harjoittakaa mieliänne olemaan kiitollisia kaikkina aikoina, jopa kaikkein pahimmissa
olosuhteissa. Harjoittakaa sydämen nöyryyttä ja mielen kiitollisuutta. Nähkää muut parempina
kuin itsenne ja löytäkää lohtua siitä.”
” Lukekaa Pyhien Kirjoitusten rivien väleistä, kun pyydätte Pyhää Henkeä avaamaan teille. Mitä
enemmän te tyynnytätte ja hiljennätte mielenne, sitä pikemmin te alatte saamaan ainutlaatuisia
tapoja, joilla kommunikoida Minun kanssani. Ja teidän sielunne tulee löytämään rauhan. Katukaa
sitä, että olette yrittäneet pakottaa omaa tapaanne kuulla Minua; olkaa täynnä kiitollisuutta ja
ylistystä joka päivä kaikesta, mitä Minä olen antanut teille.”
”Minä en ole myytävänä. Te ette voi ostaa Minua. Mutta yksi asia, minkä te voitte aina luottaa
miellyttävän Minua, on antelias ja antava sydän, aina valmiina tekemään jonkin uhrauksen toisten
puolesta, aina halukkaana jakamaan, aina halukkaana menemään auttamaan heikkoja.”
” Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi
toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea
nautittavaksemme. Kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja
omastansa jakelevat, kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että
saisivat todellisen elämän.” Paavalin 1. Kirje Timoteukselle 6:17-19.

