605. Jeesus sanoo… Kiitos sinulle sinun Tunnustuksestasi &
Rehellisyydestäsi tänään
MINÄ KIITÄN SINUA SINUN TUNNUSTUKSESTASI & REHELLISYYDESTÄSI
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Maaliskuuta, 2018.
Clare aloitti… Kiitos Sinulle, Herra, kun päästit meidät vihollisistamme. Sinä olet Mahtava ja
Uskollinen. Pyydän, ole armollinen ja anna meille lisää armoa kantaa nämä ristit – erityisesti
rohkeuden… Amen.
Minun täytyy kertoa teille, että Ezekiel oli taistelussa tänään ja se oli jotakin, jota me emme ole
kohdanneet tähän mennessä. Siispä minä sain todellisen annoksen avuttomuuttani tänään, kun
näin hänen kärsivän sillä tavalla ja se tuo minulle kyyneleet silmiini, kun vain ajattelen sitä. Siispä,
minä tulin Herran luo alastomuudessani ja hämmennyksessä… ”Herra, tässä minä olen.
Pöyristyneenä heikkoudestani ja kyvyttömyydestäni, ottaen täyden vastuun siitä.”
Jeesus aloitti… ”Kuinka Minä voin käyttää sinua, Clare, ellet sinä ole kertakaikkisen tuttu
heikkouksiesi kanssa? Luuletko sinä, että Minä nautin nähdä sinun kärsivän tällä tavalla? Minä en
nauti. Kuitenkin on tarpeellista saattaa sinut siihen pisteeseen, että sinä todella tiedät, ilman
epäilyksen häivääkään, että sinä olet vähäisin Minun talossani. Mooses oli sellainen mies. Siksi sinä
olet ollut viehättynyt häneen menneisyydessä ja on jopa lisää syitä.”
” Luuletko sinä, että Minä sallin sinun tuhoutuvan taistelussa? Enkö Minä ole tehnyt lupauksia
teille molemmille? Kuitenkin sinä sallit itsesi kosiskella pelkoa – ehkä ajatellen, että Minä tulen
hylkäämään sinut? Mitään sellaista ei tule koskaan tapahtumaan. Minä olen sinun ikuisesti ja sinä
olet Minun ikuisesti – enkä Minä tule hetkeksikään hylkäämään sinua.”
” Kuitenkin Minä olen kertonut sinulle, että tässä maailmassa sinulla tulee olemaan huolia… Mutta
pidä leukasi ylhäällä – Minä olen voittanut maailman ja Minä elän sinussa.”
” Sinä olet selviäjä. Katso menneisyyden taisteluita. Milloin Minä hylkäsin sinut?”
( Clare ) Herra, Sinä et ole koskaan hylännyt minua – ja on ollut huomattavia taisteluita.
( Jeesus ) ” Kyllä, ja Minä olen kertonut sinulle, että tulee olemaan lisää ja niiden täytyy olla
vaikeampia kuin ne, jotka edeltävät niitä, jotta sinä kasvaisit.
( Clare ) Herra, minä tulin ”loppuni rajalle” tänään. Täysin rikki sisältä hänen kärsimyksensä vuoksi
ja minä todella halusin vetäytyä tiiviistä taistelusta – pelkuri kun olen. Minä todella ajattelin, että
minä en voisi kestä enempää.
( Jeesus ) ” Mutta sinä selvisit sen läpi. Mikä on sinun päätöksesi nyt, Clare? Sinä tiedät, että Minä
olen kertonut sinulle, että jos sinä päätät olla kiipeämättä ja kärsimättä, että sinä et menettäisi
mitään, mitä Minä olen luvannut sinulle. Ja Minä olisin silti aivan yhtä syvästi rakastunut ja sinua
varten, kuin Minä olen nyt. Se on sinun valintasi, loppujen lopuksi.”
” Kuitenkin myös Ezekielillä on osansa tässä – loppujen lopuksi hän on johtava uhrisielu. Kuitenkin
sitä vyöryy myös sinun päällesi. Siinä on paljon kärsimystä, kun näkee rakastetun kärsivän sillä
tavalla.”
( Clare ) Herra, jos minä pidän silmäni Sinussa, minä en ikinä koskaan voi torjua Sinua. Kuitenkin,
kun minä katson mitä hän käy läpi, minä haluan sanoa ”Ei enää. Pyydän, ei enää!” Ei ainakaan sillä
tavalla. Kuinka minä voisin vastata Sinulle nyt? Minä olen todella ihan lopussa.

( Jeesus ) ” Minä tiedän, Minun Rakkaani, ja sinulla on yö ja huominen aikaa ajatella näitä asioita.
Mutta anna, kun Minä sanon sinulle, Clare, Min olen ikuisesti kiitollinen uhrauksesta, jonka sinä
teit tänään; sinun avuttomuuden tunnustuksestasi ja rehellisyydestäsi koskien hämmennystä ja
heikkoutta. Minä näen sinun halusi oppia lisää ja Minä tulen kunnioittamaan sitä. Mutta ennen
kaikkea, Minä arvostan sinussa siirtymistäsi Minun tahtooni ja luottavaisuutta Minuun.”
” Ei ole synti tunnustaa, että on tullut kestokykynsä rajalle ja että ei halua kärsiä enää sillä tavoin.
Se ei ole syntiä. Se olisi kaduttavaa, koska kaiken sen hedelmän vuoksi, jota on syntynyt sinun
kärsivällisen kestävyytesi kautta. Mutta Minä voin aina löytää jonkun, joka on niin rakastunut
Minuun, että he ovat valmiita luopumaan kaikesta, mikä on rakasta heille. Sinä olet ollut tällainen
ja kuitenkin me menemme syvemmällä ja me olemme pääsemässä sinun sielusi lahjakkuuteen
täällä.”
( Clare ) Minä en voi käsittää sanovani ”ei” Sinulle, Jeesus. Mutta minä en voi käsittää näkeväni
hänen kärsivän sillä tavalla myöskään. Ja minä olen liian väsynyt tekemään sitä päätöstä.
( Jeesus ) ” Lepää sen päälle, rakas Clare. Lepää ja sinun sydämesi tulee neuvomaan sinua. Me
tulemme puhumaan lisää tästä huomenna.”

