161. Jeesus sanoo… Vapauta itsesi & Päästä irti,
sillä Antaminen on siunatumpaa kuin Vastaanottaminen & Tee se Rakkaudella
VAPAUTA ITSESI & PÄÄSTÄ IRTI, ANTAMINEN ON SIUNATUMPAA KUIN VASTAANOTTAMINEN &
TEE SE RAKKAUDELLA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Lokakuuta, 2015.
( Clare ) Herra on siunannut meidät Hänen viisaudellaan tänä iltana. Hän antoi meille ihanan
rakentavan viestin, kuinka elää tässä maailmassa ja olla siunaus kaikille. Minä aion aloittaa viestin
pienellä vuoropuhelulla, jonka kävin Herran kanssa.
Meitä on siunattu vapaaehtoisella, henkilökohtaisella avustajalla, auttamaan päivittäisten
velvollisuuksien hoitamisessa, mitä meillä on, jotkut niistä koskevat rakentamista ja omistajien
asioiden hoitamista. Siis, SUURI taakka meidän selästämme on otettu ja se antaa meille enemmän
aikaa kaikille teille. Se on suuri armo ja lahja, mutta kuitenkin se samaan aikaan vaatii hieman
keskittymistä ja järjestelyä. Vaikuttaa siltä, että mitä enemmän minä olen antanut hänelle
tehtäviä, sitä enemmän vielä tarvitsee tehdä!
Ja rukouksen aikana minä yhä teen listoja ja minun huomioni harhautuu siihen, mitä minä voin
saada tehdyksi, nyt kun meillä on apua. Minä istun ylistämässä Herraa ja minun mieleni vaeltelee
kysymyksiin, kuten ”Kuka tulee rakentamaan kuistin heille? Kuinka me tulemme saamaan tavarat
varastoon?” Kaikki nämä todella typeriä, hyödyttömiä ajatuksia. Ja Herra tavallaan antoi minulle
tänä iltana tavan käsitellä niitä. Minä aloitin puhumaan Hänelle:
” Herra, tämä näyttää tulevan vaikeammaksi sen sijaan, että tulisi helpommaksi. Minä en tiedä,
mitä tehdä. Voi, minä tarvitsen sinun pelastavan minut tästä maallisen työn hetteiköstä, Herra.
Pyydän, auta minua.”
( Jeesus ) ” Tätä ei jatku tällä tavalla kauan. Laita asiat rullaamaan ja sinä voit siirtyä seuraavaan
vaiheeseen, keskittymään palvelutoimeen. Kestää aikaa asettua paikoilleen.”
( Clare ) Kyllä, Herra, mutta kaikki nämä pienet ketut… vitamiinit, kaapelit, tulostimen muste… no
niin, Sinä tiedät, mitä minä tarkoitan. Näyttää siltä, että lista ei lopu koskaan ja kun me olemme
yhdessä, minun mielessäni on miljoona asiaa hetkessä loppuunsaatettavana! Pyydän, pyydän
päästä minut tästä maailmasta. Pyydän?
( Jeesus ) ” Saata loppuun, mitä sinulla on tehtävänä, Clare.”
( Clare ) Mutta sillä välin, autatko Sinä minua?
( Jeesus ) ” Olenko Minä koskaan pettänyt luottamuksesi?”
( Clare ) Et, mutta luulenpa, että minä vain olen niin peloissani, että kaikki tämä on minun vikani.
( Jeesus ) ” Osa on, mutta ei kaikki. Kuten Minä sanoin, Rakas, viimeistele ne, mitä sinulla on
tehtävänä. Minä lupaan sinulle, että asiat muuttuvat parempaan.”
( Clare ) Kiitos Sinulle.
( Jeesus ) ” Nyt viestiin. Tämä liittyy sinun ongelmaasi, Minun Rakkaani.”
” Minun Kallisarvoiset Morsiameni, maailma tulee ottamaan loputtoman määrän aikaa teiltä pois,
jos te annatte sen ottaa. Se on ahne eläin, joka ei koskaan saa kyllikseen. Osa siitä on teidän halu
luontoanne, toinen osa on olosuhteet, joihin teillä on vähän tai ei ollenkaan

hallitsemismahdollisuutta. Minä tunnistan molemmat teidän olosuhteissanne, joita ei voi välttää ja
teidän Martan listoissanne. Minä sanon teille, olkaa valppaita ja vähentäkää, vähentäkää,
vähentäkää sitä listaa joka päivä. Mitä enemmän te haluatte, sen sotkeutuneemmaksi te tulette
asioihin. Ne vaativat ylläpitoa, varastotilaa, aikaa, energiaa ja rahaa.”
” Omistaa ei mitään, on ehdoton ihanne, mutta ei käytännöllinen kovin monelle. Kuitenkin te
voitte lähestyä sitä vapautta vapaasta tahdostanne. Kun te alatte nähdä ”asiat” lyijypainona
kaulanne ympärillä, te tulette kaipaamaan vapautta ja päästä eroon niistä, mikä itsessään on kallis
hanke.”
( Clare ) Vau. Sinä voit sanoa sen uudelleen!
( Jeesus ) ” Mutta sinä et tahdo Minun sanovan, vai tahdotko?”
( Clare ) En, Herra. Minä toivoisin, että minulla ei koskaan olisi ollut asioita! Pyydän, älä sano sitä
uudelleen! Ne ovat taakka ja minä muistan viime kerran, kun halusin päästä eroon niistä, se oli
koettelemus hävittää ne kunnollisesti. Minä toivoisin, että minä voisin vain ottaa sen, mitä me
tarvitsemme ja loput vain katoaisivat.
( Jeesus ) ” Joka päivä, etsi jotain, jota et tarvitse ja hyvin lyhyessä ajassa sinä tulet olemaan paljon
vapaampi kuin mitä nyt olet, Minun Rakkaani. Kyllä, sinulla on liian paljon, mutta sen hävittäminen
on vaikeaa, kun sinä välität, minne se menee.”
( Clare ) Minä en vain halua tuhlata mitään, Herra. On ihmisiä, jotka tarvitsevat asioita ja sen minä
haluan varmistaa, että minä haluan olla varmasti varustamassa.
( Jeesus ) ” On parempi päästää irti kuin joutua sotkeutuneeksi. Minun Morsiameni, paholaiset
ovat hyvin älykkäitä, kun kyseessä on teidän hyvät aikomuksenne. He tietävät tasan tarkkaan, että
se mitä te haluatte tehdä, on oikein. Mutta jos te sitoudutte Minuun ja vapautatte nämä asiat
Minun käsiini, se tulee olemaan teille parempi, kuin että ponnistelisitte laittaaksenne ne pois yksi
kerrallaan. Minä lupaan, te tulette sotkeutuneeksi, kun sallitte itsenne pysyä kiintyneenä.”
” Vapaudessa eläminen on taiteenlaji; se vaatii rukousta ja harjoitusta. Minä tulen ohjaamaan
teidät siihen vapauteen, jos te olette halukkaita päästämään irti. Kun te vanhenette, teillä on
taipumusta löytää enemmän turvaa asioista, jotka valitettavasti muuttuvat kahleiksi, jotka
ryöstävät teidän aikanne ja voimanne – jotka ovat täsmälleen ne, joita te ette halua haaskata, kun
te vanhenette. Eikä asioissa ole turvaa. Turvallisuus tulee yksin Minusta.”
( Clare ) Herra, minä muistan millaista oli, ennen kuin minun äitini kuoli. Usean vuoden ajan, hän ei
voinut päästää irti mistään, mitä hänellä oli. Hän otti kaiken liiketoimestaan ja siirsi sen kauniiseen
olohuoneeseensa, jonka hän oli luonut nauttiakseen siitä eläkevuosinaan. Mutta se oli TÄYNNÄ
laatikoita! Joka paikassa – siellä ei pystynyt edes kävelemään. Siellä oli kaunis holvikatto ja
värillistä lasia, maisema järvelle; se oli kerrassaan kaunista.
Mutta hän ei voinut nauttia siitä yhtään, koska se oli täynnä hänen entisen liiketoimensa
ansoitusta, joista hän ei vain voinut luopua. Se oli todella surullista. Ja sen jälkeen, kun hän kuoli,
siellä oli hirveät määrät lehtiä, vaatteita ja sekalaista tavaraa, jotka täyttivät roskalavan roskalavan
jälkeen. Niistä ei ollut hyötyä kenellekään.
( Jeesus ) ” Tämä on osa amerikkalaista elämäntyyliä ja Minä osoitan sitä, koska sinä vältät sen
käsittelyä. Ja Minä näen, että se ylikuormittaa sinua. Ja vaatii henkistä ja fyysistä energiaa Meiltä ja
meidän suhteeltamme. Kun aloitat rukoilemisen ja alat rentoutumaan, yletön määrä
loppuunsaattamattomia asioita tulvii mieleesi. Pikemminkin kuin, että taistelisit sitä vastaan,

kirjoita se äkkiä ylös ja tule takaisin Minun luokseni rukoilemaan. Sillä on tekemistä sen kanssa,
miten aivosi toimivat. Jos yrität taistella sitä vastaan, sinä juutut koskaan päättymättömään
karuselliin, uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Jos kirjoitat sen ylös myöhempää katsomista
varten, sinä voit päästää sen menemään ja palata Minun luokseni.”
” Minä sinä, Minun Rakkaani, koet juuri nyt, on irrottautumisharjoitus. Minä tarvitsen sitä, että
sinä päästät irti, Clare. Anna tavaroita pois; vapaudu niistä. Sinun rukouksesi tulevat
muodostumaan voimakkaammiksi, kun puhdistat näiden häiriötekijöiden tasanteet. Kun rukoukset
keskeytyvät, se vaatii veronsa keskittymiskyvystäsi ja meidän suhteestamme. Minä haluaisin, että
sinä olisit vapaa ja juuri nyt sinä olet kaikkea muuta. Minä tulen auttamaan sinua, kuten Minä
lupasin aikaisemmin.”
( Clare, Kiitos Sinulle, Herra.
( Jeesus ) ” Minä vain haluan sinun oivaltavan, että sinä et ole saanut erivapautta tunteista, joita
ikä tuo. Sinä myös tulet olemaan vaiteliaampi ja kiintynyt, mutta Minun armollani sinä tulet
päästämään irti ja olemaan onnellisempi sen takia.”
” Minun Morsiameni – jotkut asiat, joista te pidätte kiinni, Minun silmissäni, kuuluvat muille. Ne
ovat ohittaneet hyödyllisyytensä teidän elämissänne ja on aika päästää niistä irti, koska toiset
tarvitsevat niitä. Viimeinen asia, jonka te haluatte tehdä, on tulla mustaksi aukoksi, jonne kaikki
katoaa. Minä haluaisin teidän mieluummin olevan lenkki jakeluketjussa, että Minä voin luottaa
teidän jakavan tarvitsevien kanssa. Tämä on tärkeä toiminto Minun Valtakunnassani, tavaroiden
jakelu.”
”Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä
nykyä teidän yltäkylläisyytensä heidän puutteensa hyväksi, että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi
teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus.” Toinen Korinttolaiskirje 8:13-14.
”Että olisitte Isänne lapsia, joka on Taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin
hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.” Matteuksen Evankeliumi 5:45.
” Olkaa siksi niin kuin Hän ja jakakaa. Teidän todistuksenne tulee tekemään paljon edistääkseen
Minun Valtakuntaani. Ihmiset tulevat ylistämään Jumalaa teidän anteliaisuutenne vuoksi. Ahneus
ja rahanhimo eivät tule Minun Morsiamistani ja pian te olette Taivaassa ja teillä ei ole tarvetta
millekään niistä asioista.”
( Clare ) No niin, minä säästän joitakin asioita minun lapsilleni.
( Jeesus ) ” Kyllä, no niin, sinä olisit hämmästynyt, kuinka vähän he tulevat haluamaan, loppujen
lopuksi. Pidä vain silmällä köyhiä ja ole siunaus niille, jotka todella kärsivät puutteesta. Taivaassa,
tämä on yksi pääkohteista, kun huomioidaan asemaasi - kuinka paljon hyvää olit kykenevä
saavuttamaan… kuinka antelias ja asioihin kiintymätön olit Maapallolla ja kuinka huolehtivainen
muita kohtaan olit.”
” Minä en halua jankuttaa tätä aihetta, mutta Minä haluan teidän kaikkien ymmärtävän sen, että
kun te annatte sen, mikä ei enää ole hyödyllistä teille, asiat, joita te tarvitsette, tulevat teille
takaisin ympäriltänne eri lähteistä. Mutta teidän ei koskaan tulisi antaa saadaksenne, se on
kauheaa evankeliumin vääristelyä!”
” Minä kerroin teille… Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, puhdistettu ja
kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille
takaisin.” Luukkaan Evankeliumi 6:38.

” Teidän antamisenne tulisi olla ilman takaisin odotusta; motiivina rakkaus veljeänne kohtaan; ei
ahneuden ja rahanhimon motivoimaa. Minä annoin tämän Pyhän Kirjoituksen vahvistaakseni teille
Minun onnekasta huolenpitoani, kun te luovutte asioista, että ette käyttäisi näitä vaikutussuhteita
kuten jonkun tyyppistä lottoamista. Tämä on Minusta inhottavaa. Se mitä Minä kunnioitan, on
avoimet kädet ja rakastava sydän, ei mitään ovelia investointeja paluutanne silmällä pitäen.”
” Meillä Taivaassa on pääperiaate, joka ei koskaan petä teitä, ”Tehkää kaikki Rakkauden puhtaalla
motiivilla.” Kun te elätte elämäänne tämän itseä uhraavan periaatteen mukaan, te todella asetatte
itsellenne rikkauksia Taivaaseen ja suuri kunnia, joka seuraa sielua Taivaassa, on yli teidän
käsityskykynne. Rakkaus on Taivaan tulikoe. Opitteko rakastamaan ja antamaan vai opitteko te
kahmimaan ja suojaamaan? Voi, pimeyttä, joka ympäröi jälkimmäistä sielua!”
” Siispä, Minun viestini teille tänä iltana on vapauttaa itsenne asioiden ikeestä ja antaa
tarvitseville. Te tulette olemaan vapaampia ja he tulevat olemaan siunattuja ja ylistämään Minun
Isääni Taivaassa teidän vuoksenne. Muistakaa, mitä Minä kerroin teille, ”Autuaampi on antaa kuin
ottaa.” Apostolien Teot 20:35.

