511. Jeesus selittää Askeleita, joita tulee ottaa Lankeamisen jälkeen
ASKELEET, JOITA TULEE OTTAA LANKEAMISEN JÄLKEEN
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Kesäkuuta, 2017.
Jeesus aloitti… ” Kun Minä annan lahjan, se on ikuisiksi ajoiksi. Mutta se mitä henkilö tekee
lahjalla, voi täysin tehdä sen hyödyttömäksi.”
( Clare ) Minulla oli elävä kuva siinä vaiheessa. Kun Hän oli puhumassa, minä näin kuvan suuresta
litteästä esineestä, joka oli kiedottu kauniiseen hopeapaperiin ja nauhaan; se oli pudotettu
mutaan ja siat olivat tallanneet sen.
Jeesus jatkoi… ” Todella, lahjasta tulee hyödytön. Aikanaan, jos sielu ei kadu, Minä annan sen
toiselle, joka tulee käyttämään sitä. Minä en ottanut lahjaa, he heittivät sen sioille. Siispä, Minä
palautan sen ennalleen ja annan sen toiselle, joka on enemmän sen arvoinen ja joka tulee
vaalimaan sitä.”
” Tällä hetkellä, me työskentelemme sielun ennalleen palauttamisen kanssa, hänelle tarjottiin
suurta lahjaa, mutta hän vaaransi sen puhtauden seurustelemalla demonien kanssa. Siispä, aivan
ensimmäinen askel on katumus. Ja Minä olen antanut askeleet kenen tahansa otettavaksi, kuka on
langennut sillä lailla. Minä toivon, että sinä jaat nämä, koska nämä tulevat olemaan hyödyllisiä
sinun yleisöllesi.”
” Ensiksikin, heidän täytyy olla vilpittömiä. Ei väliä, kuinka harjaantuneita ja voimakkaita he luulivat
olevansa, heidät täytyy riisua tästä, ennen kuin Minä voin käyttää heitä. He ovat saattaneet nähdä
itsensä mahtailevana palvelijana ja katsoneet sinua kuin petettynä raukkana, ei kenään. Tämä
koko asenne on vastenmielinen Minulle ja sen täyttyy lähteä ennen mitään muuta. Siispä, he
tulevat sen palvelijan luo äärimmäisessä köyhyydessä ja täysin murtuneina, tunnustaen syntinsä.
Tässä tilassa, he luopuvat sidoksistaan ja heille annetaan anteeksi.”
” Sitten alkaa jälleenrakentaminen.”
” Katsohan, tämä ei ole mikään teräväpäisten tapahtuma. Se on yksinkertainen, pelkkä
synnintunto ja jälleenrakennus. Anteeksianto ja vilpitön tarkoitus parantaa tapansa.
Tulevaisuudessa sielu ei saa koskaan nostaa itseään muiden yläpuolelle tai he tulevat luomaan
muurin meidän välillemme. Heidän ei ole sallittua antaa profeetallista sanaa. He eivät ole
asemassa, josta voi neuvoa muita, saati että olisivat johtajia.”
” Heidän täytyy palata pahnan pohjimmaisiksi, niin että tuskin näkevät tarpeeksi laittaakseen
jalkaa toisen eteen. Heidän ei ole sallittua mennä profetoimaan kenellekään, se tulee melkein
varmasti olemaan virhe. Heillä on pitkä matka kuljettavana, ennen kuin heille voidaan uskoa
mitään palvelutointa.”
” Heille on hyvä nyt asettaa ruokaa ja välttämättömyyksiä köyhien eteen. Tämä on turvallista
heille. Jos he voivat säilyttää puhtaan sydämen asenteen, että he voisivat olla kadulla huomenna ja
että he eivät ole hitustakaan sen arvokkaampia kuin he, joita he ruokkivat, silloin he tulevat
pääsemään tästä vaiheesta läpi.”
” He voivat rukoilla köyhien puolesta, tietoisina siitä, että he voisivat istua köyhän vieressä
huomenna tarvitsevana.”
” Mutta heidän ei tule antaa sanaa. Ei vielä. Se aika tulee, JOS he ovat uskollisia. Mutta heidän ei
tule pyrkiä siihen suuntaan vielä. Se ei vain ole turvallista heille ja se tulee johtamaan

nolostumiseen, epäonnistumiseen ja tappioon. Minä tulen kertomaan teille, jos ja kun heidät
tullaan saattamaan entiselleen. Toistaiseksi, turvallisin paikka heille on säilyttää järkensä
yksinkertaisilla armeliaisuuden töillä. Loput tulevat aikanaan, jos he ovat uskollisia.”
” Joillakin on hyvin voimakas pyrkimys ohjata, kontrolloida ja valvoa muita. Tämä täytyy täysin olla
kukistettuna tai heistä ei ole Minulle mitään hyötyä.”
” Kaikki ”pyhä” puhe, mitä he ovat nähneet tai mitä he ovat tehneet, täytyy jättää taakse. Tämä on
kerskumista. Se ei vain avaa heitä suurelle lankeamiselle, vaan rohkaisee muita, jotka eivät voi
saavuttaa sellaisia urotöitä ja se päihittää heidän tarkoituksensa Minun palvelemisessani, mikä on
rakentaa muita ei heittää heitä heidän jalkoihinsa. Heidän ei tule hallita ja panna esille hengellisiä
töitään; pikemminkin ne tulee pitää yksinomaan Minun tiedossani.”
” Heidän tulee palvella köyhimpiä, huolehtien heidän välttämättömyyksistään, kuunnellen, mitä
heillä on sydämellään, rukoillen hyvin yksinkertaisesti heidän puolestaan, eikä katsellen kuluvaa
hetkeä pidemmälle, vaan palvellen täysin sydämestään tässä hetkessä.”
” Ei muuta intohimoa kuin rakastaa.”
” Jos he yrittävät mennä mihin muuhun suuntaan tahansa tänä aikana tai ryhtyä johonkin muuhun
intohimoon, he tulevat lankeamaan uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Intohimosta täytyy
luopua. Ja sen sijaan, Uskollisuutta. Pienuutta. Nöyryyttä. Pikemminkin kuin, että kuluttaisivat uraa
vuoren ympäri erämaassa, jos he ovat halukkaita, Minä tulen tuomaan heidät pois erämaasta – jos
he seuraavat tätä polkua.”
” Heidän täytyy hylätä halu saada ylivoimainen tieto tai ymmärrys ja tehdä itsestään alhaisia ja
nöyriä, ja ei mainetta. Aivan kuten Minun Äitini teki. Hän oli aina taka-alalla, eikä koskaan vetänyt
huomiota itseensä. Vaikka hänellä olisi ollut kaikki oikeus tulla kunnioitetuksi, hän kärsivällisesti
sieti heitä, jotka syyttivät häntä aviorikoksesta.”
” Jos he ovat uskollisia tekemään tämän, Minulla on ihmeellinen palvelutoimi heille. Mutta heidän
täytyy mennä paljon, paljon syvemmälle, ennen kuin Minä voin paljastaa sen. Paljon, paljon
syvemmälle. Ei selliselle syvyydelle kuin millä sinä puhut toisille. Sellaisella syvyydellä, kuin missä
te olette nolostuneita puhumaan muiden kanssa, koska te tunnette itsenne niin läpikotaisin – että
te olette ei-kukaan, ei mitään, ei mistään… menossa ei minnekään. Eläen vain, että saa rakastaa
hetkestä hetkeen ja täysin arvoton mitään hengellistä lahjaa varten.”
” On suuri joukko manipuloivia tekniikkoja, joita jotkut ovat oppineet ja edellyttäneet maailmassa
jo lapsuudessaan ja niistä täytyy luopua ja kieltäytyä niitä käyttämästä. Minä en voi käyttää sielua,
jolla on kaksinaamaisia motiiveja. Heidän ainoa motiivinsa täytyy olla rakastaa ja jumaloida Minua
ja heidän veljeään (ja sisartaan) joka päivä, tulivatpa he missä muodossa hyvänsä heidän eteensä.”
” Heidän täytyy käyttää suurta älykkyyttään purkaakseen manipulaatiota, ohjailua ja
poseeraamista, joita he oat käyttäneet koko elämänsä, kunnes he pitävät sitä niin vastenmielisenä,
että he kieltäytyvät enää tekemästä niin. Joillakin on suuri älykkyys, mutta he käyttävät sitä
väärällä tavalla. Huomatakseen totuuden tavoistaan ja ristiinnaulitakseen ne, se on oikea tapa.”
” Minä en ole julma, Minun rakkaani, Minä olen suora, koska Minä haluan ennallistaa sen, mitä
joillakin tulisi olla. Siispä, sinä tulet tekemään Minulle suuren ystävällisen teon esitellessäsi nämä
vaatimukset yleisöllesi.”

