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Oletteko haparoimassa löytääksenne Merkityksen & Kohtalon elämässänne
HAPAROITTEKO TE MERKITYKSEN & KOHTALON LÖYTÄÄKSENNE ELÄMÄSSÄNNE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 21. Heinäkuuta, 2017.
( Clare ) Herra, Sinä tulet parantaminen Sinun siivissäsi ja kaikki Sinun tapasi ovat täydellisiä. Minä
rukoilen, että Sinä tulet antamaan meille kaikille luottamuksen lahjan ja asettamaan elämämme
täysin Sinun kykeneviin käsiisi. Amen.
No niin, minun kallisarvoiset Sydänasukkaani, kiitoksia teille rukouksistanne. Me olemme
auttaneet muutamia ystäviä ja kuten kaikki meistä, heillä on ratkaisemattomia ongelmia
elämissään… josta Herra salli meidän oppia lisää.
Jeesus aloitti… ”Minun Rakkaani, sinä tarvitset paljon kärsivällisyyttä. He ovat hankalia perään
katsottavia. Se on kuin viemäri… pyörre, joka imee jokaisen ja kaiken kitaansa. Ulkoapäin se on
kaunis – mutta sisältäpäin, sekasortoinen. Ja se on vaikuttanut talon rauhaan. Jotkut ovat
lahjakkaita käyttämään kauneuttaan ja viehätysvoimaansa peittääkseen pyörteen. Mutta Minä
toin heidät tänne paljastaakseni ja parantaakseni heidät Minun rakastaville käsivarsilleni, jos he
ovat halukkaita.”
”Kyllä, heidän elämiensä keskeisyys täytyy olla Minussa ja se ei tapahdu siinä mielessä, että he
pitävät elämänsä tiukasti ja suojelevasti pois kaikesta sekaantumisesta. Ongelma siinä on, että he
ovat oma pyörteensä - ei luopumista siitä, mitä he pitävät heidän omana suojelunaan. Eikö elämä
olekin mielenkiintoista?”
”Rakasta heitä vain niin kuin pystyt, mutta älä salli heidän imeä sinua heidän todellisuuteensa.
Minä tiedän, kuinka empaattinen sinä olet ja tämä on osa ongelmaa. Tämä on sinun kotisi ja sinä
olet herkkä sille, mitä on meneillään sinun tilassasi ja tämän kaltainen sekasorto on hyvin
rauhattomuutta aiheuttavaa – vaikka et todella voi nähdä sitä.”
”Minä en hylännyt sinua, kun olit askartelemassa omissa asioissasi. Minä autoin sinua nousemaan
siitä kuopasta. Sinä olit halukas ja pystyit näkemään syntisi.”
”Mutta Minun ongelmani tässä on se, että he eivät vieläkään ole halukkaita tunnistamaan
epäjärjestyksen pidentymistä elämissään ja sitä, että he tarvitsevat apua. Minne ikinä he
kulkevatkin, tämä pyörre kulkee heidän mukanaan.”
”Heidän täytyy olla halukkaita, Clare. Minä en voi tehdä mitään ilman heidän halukkuuttaan.
Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun
tähteni, hän löytää sen.” Matteuksen Evankeliumi 16:25
”Mitä siihen voi sanoa lisää, paitsi, armeliaisuus kattaa suuren määrän syntejä.”
”Minun lapseni, matkan varrella te tulette tapaamaan sieluja, jotka ovat hyvin hämmentyneitä ja
elävät jatkuvassa hämmennyksessä ja kaaoksessa. He menevät tilanteesta toiseen, tuoden
mukanaan valtavan epäjärjestyksen. He voivat olla hyvin hurmaavia ja rakastettavia ulospäin,
mutta sisäisesti he ovat kieppuvan ongelmien pyörteen vankeja, ja siitä he eivät koskaan näytä
kykenevän vapautumaan.”
”Ongelma tässä on halukkuus. Voivatko he kääntää elämänsä Minuun ollakseen uudelleen luotuja
ja todella syntyä uudelleen? Vai ovatko he niin haavoittuneita, että he eivät luota keneenkään ja
pysyttelevät siinä, mikä elämässä on lähellä heidän sydäntään.”

”Minä olen yrittänyt vuosien aikana auttaa näitä ihmisiä, mutta todella, elleivät he ole halukkaita,
se on tuloksetonta. Ja lopulta he siirtyvät toiseen tilanteeseen, kunnes toiset väsyvät heihin
myös.”
”Ymmärrä, Minä haluan auttaa heitä – koko Minun sydämestäni Minä haluan auttaa heitä. Mutta
he eivät ole halukkaita päästämään irti ja antamaan Jumalan tehdä se. Ja valitettavasti saattaa
olla, että he eivät koskaan ole halukkaita päästämään irti ja antamaan Jumalan tehdä se. Nämä
ovat heitä, jotka tulevat traagiseen loppuun, siinä mielessä, että kaikki, mitä he olisivat voineet
olla, vihollinen on varastanut heiltä, jatkuvien ongelmien ja puolustavan ajattelun vuoksi.”
”Monella teistä on tämän kaltainen tausta, mutta te annoitte itsenne Minulle. Ja nyt te olette uusi
luotu olento. Se on AINOA ero teidän ja niiden välillä, ketkä eivät halua antautua Minulle, vaan
heidän täytyi pitää itsensä täydellinen kontrolli. Valitettavasti suhteet eivät heille toimi, koska
lopulta paheksuu ja vastustaa heidän kontrolliaan, ei väliä kuinka imartelevia ja näennäisesti
rakastavia he saattaisivat olla.”
”Jokainen teistä on luotu olemaan erilainen ja niissä eroissa Minä tuon sydämen suuruutta ja
valmistelen teitä Taivasta varten. Mutta kun sielu ei tahdo taipua Minun kontrolliini, he eivät
myöskään tule taipumaan puolisonsa kontrolliin ja tulevat löytämään itsensä jatkuvasta elämän ja
kuoleman kamppailusta, vain hengittääkseen, kunnes te olette täydellisesti loppuun palaneita.
Ennalta varoitettu on ennalta aseistettu.”
”Minä rakastan heitä niin kovasti, että Minun sydämeni särkyy joka kerta, kun taas uusi
mahdollisuus heille epäonnistuu. Seinät, jotka kaatuvat päälle samalla tavalla kuin tornado.”
”Jos te voisitte nähdä tämän, kuten Minä näen sen, te näkisitte elektromagneettisen energian
muodon eristävän henkilön. He eristäytyvät enemmän ja enemmän todellisuudesta,
puolustautumalla mitä tahansa vastaan, mikä uhkaa heidän turvallisuusjärjestelmäänsä. Siispä
ongelma jatkuu ja jatkuu, kunnes ei ole mitään keinoa tavoittaa heitä. Mutta jatkaessaan
rakkauden ja hyväksynnän etsimistä, he törmäävät tiiliseinään, kun he eivät voi kontrolloida toista
henkilöä, saamalla heidät myöntymään heidät katsomaan elämää heidän tavallaan. Niinpä
avioliittoja epäonnistuu, ystävyyssuhteita epäonnistuu ja he jatkavat eteenpäin, vieden tämän
sisäisen kaaoksen mukanaan.”
”Se, mitä Minun täytyy tehdä auttaakseni heitä, uhkaa heidän puolustusjärjestelmäänsä, siispä he
juoksevat Minua pakoon. Minulla on vain sääliä heitä kohtaan, mutta Minä olen erityisen
suruissani siitä epäjärjestyksestä, mitä he saavat aikaan muiden elämissä. He eivät voi nähdä tätä,
koska heidän tunteensa ovat lukkiutuneet tähän kieppuvaan itsepuolustuksen ja omissa asioissa
askaroivien ajatusten pyörteeseen, joka heijastaa heille takaisin sen, mitä he haluavat nähdä.”
”Rakkaat, ellette te ole halukkaita luopumaan elämistänne, Minä lupaan teille, että te tulette
menettämään sen. Tällä Minä tarkoitan, että ei kuoleman kautta, vaan kohtalon menetyksen
kautta. Se, mikä olisi voinut olla teidän, vaati luopumista ja muutosta. Se vaati pyörteen loppua ja
ilman että haluatte luopua siitä, saadaksenne sen, mitä Minä haluan antaa teille, se tulee
kontrolloimaan teitä loppuelämänne ajan.”
”Ja se, mitä Minä olen sanomassa, on että demonit ovat istuttaneet nämä perustelut eristääkseen
teidät siitä, ketä te voisitte olla, mitä teidät on luotu tekemään, kun samaan aikaan he kasvattavat
teidän itseluottamustanne, että te olette aina älykkäämpiä kuin muut ja oikeassa. Sen vuoksi
teidän ei tarvitse kuunnella heidän neuvonpitoaan. Näin he eristävät teidät ja saavat teidät ja

saavat teidät haluamaan kontrolloimaan muita katsomaan elämää teidän pyörteestänne käsin.
Tämän vuoksi avioliittoja epäonnistuu.”
”Mikä on ratkaisu?Rukoilkaa näiden sielujen puolesta, että he viimeinkin tunnistavat sairautensa
ja eristävän elämäntapansa ja että heillä on rohkeutta sallia Minut elämiinsä, repimään se hajalle,
pala palalta, ja rakentamaan se Minun viisaudellani ja hyvällä todellisuudella siitä, ketä he ovat
Minulle.Siten asettaen heidät oikealle polulle täyttymykseen ihmissuhteissaan ja kohtaloissaan.
Rukoilkaa ja kohdelkaa heitä suurella rakkaudella, ei tuomiten, vaan tietäen, että kuka tahansa
teistä on kykenevä menemään harhaan tällä aivan samalla ja traagisella tavalla, jopa huomenna.”
”Yksi varma merkki on, että huolimatta tilanteensa todellisuudesta, ulospäin he aina esittävät, että
heillä on kaikki kontrollissa, esittävät täydellistä järkeilyä ja heillä on aina vastaus, huolimatta
meneillään olevasta pyörteestä, joka riehuu sisällä. Ja kyllä, lääkitys voi auttaa, mutta se on
enemmän tahdon asia, halukkuuden laskea suojukset ja ratkaista ongelmat. Ja jotkut eivät halua
ottaa vastaan lääkitystä, koska he ovat vakuuttuneita, että te olette väärässä.”
”Minulla ei ole mitään masennuksen estolääkitystä vastaan, kun se on tarpeellista. Se on
kemiallinen ruumiin asia, samoin kuin jos syötte jotain väärää ruokaa ja saatte närästystä. Tai
aivan kuin lääkäri määrää teille sydänlääkityksen – siinä ei ole ongelmaa. Olisi parasta, jos te
tulisitte Minun luokseni ja Minun parannettavakseni näistä asioista. Mutta jos Minä en salli sen
tapahtua ja Minä en tee sitä, Minulla ei ole tunnontuskia salliessani teidän ottaa lääkitystä. Tämä
on VALTAVA väärinkäsitys Kristuksen Ruumiissa.”
”Ja se, mitä Minä haluaisin teidän ymmärtävän, on että on aikoja, jolloin Minä en paranna sielua,
koska he esirukoilevat muiden puolesta. Ja tämä on kärsimystä. Ja on toisia aikoja, kun heidän
elämissään on suurta ylpeyttä ja he ovat joutuneet turvautumaan lääkitykseen, koska Minä en
parantanut heitä, se on nöyrryttävä prosessi. Demonit ovat liittäneet lääkitykseen niin paljon
syyllisyyttä, väärää syyllisyyttä, pitääkseen ihmiset pois saamasta sitä apua, mitä he tarvitsevat. Ja
tämä voi saada aikaan sen, että he ovat niin haavoittuneita, että he eivät koskaan tule täyttämään
kohtaloitaan Minussa, vaan ovat aina vaivaantuneita.”
”Maailma on täynnä näitä sieluja, rakkaat. He loistavat aina niin kirkkaasti ulkopuolelle, mutta
sisäisesti he jatkuvasti ovat romahtavia sotkuja, haparoiden tarkoitusta ja kohtaloa elämissään.”
”Sallikaa tämän olla oppitunti teille kaikille pienemmässä mittakaavassa. Olkaa halukkaita
”löytämään” – se tarkoittaa, olkaa halukkaita siihen, että teidän vikanne paljastetaan, niin että
teidät voidaan vapauttaa niistä. Sillä Minä olen jatkuvasti jalostamassa teitä Minun suuressa
rakkaudessani ja omistautumisessani.”
”Minä kaipaan tehdä teidät valmiiksi Taivasta varten ja jopa tyydyttää teidän toiveenne tässä
elämässä. Siispä älkää koskaan pelätkö antaa Minun paljastaa elämissänne asioita, jotka teille
täytyy muuttaa mennäksenne eteenpäin. Niille teistä, jotka olette joutuneet tähän ansaan, teillä
on päätös tehtävänä. Katsokaa taaksepäin elämänne hedelmiä. Onko siinä rauhaa ja
onnellisuutta? Vai epäonnistuminen toisensa perään. Minä haluan muuttaa sen, mutta teidän
täytyy olla halukkaita. Minä olen tässä teidän oikean kätenne puolella kulkemassa kanssanne.
Pyydän, älkää kääntykö poispäin Minusta enää.”

