497. Jeesus sanoo… Ellette te käänny ja tule Lasten kaltaisiksi…
ELLETTE KÄÄNNY & TULE LASTEN KALTAISIKSI
Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 5. Toukokuuta, 2017.
Jeesus aloitti… ”Kun te olette tehneet kaiken mahdollisen tilanteessa ja mikään ei muutu, on aika
päästää irti. Kun te olette panostaneet kokonaan itsenne ja mikään ei hievahdakaan, on aika
leikata ankkurointiköysi ja ajelehtia pois.”
”Sinä olet käynyt läpi joitakin myrskyisiä viikkoja ja jopa kuukausia ja sinä olet kunnioittanut Minun
toiveitani jokaisessa tilanteessa. Nyt on aika jättää asia taaksesi. Luovuta se Minulle. Minä olen yhä
itsevaltias. Prosessi on alkanut; sinun ei ole näkeminen sen loppuun saattamista. Sinun tulee
totella ja kunnioittaa Minun ajoitustani, Minun ajanjaksoani. Toisin sanoen, Minä en kiistele
ihmisen kanssa ikuisesti. Lopulta, Minä tulen sallimaan heidän mennä omaa tietään.”
”Minä tiedän, että sinä ihmettelet, oliko asiassa koskaan yhtään vilpittömyyttä. Oli. Mutta sielu
ajattelemattomasti astui veteen, joka ulottui yli heidän päittensä, ajatellen että he voisivat
valloittaa maailman. Minun lapseni, Minä olen vetänyt teille rajoja elämänne piiriin. Jos te olette
seuranneet Minua jonkun aikaa, nämä rajat ovat hyvin turvattuja.”
”Siitä huolimatta, sielulla on taipumusta tulla rauhattomaksi ja se haluaa laajentaa aluettaan
suuremmaksi kuin mihin on valmis. Kun sielu tekee sen, he vaarantavat itsensä suuresti. Vain
koska teillä on menestystä yhdellä alueella, se ei tarkoita, että olisi itsestään selvää, että teidän
tulee painaa päälle kaikilla alueilla ilman harkitsevuutta.”
”Kun sielu haluaa olla oikeassa, miljoona oikeutusta annetaan heidän valitsemastaan kurssista.
Sellainen sielu on helppo pettää, koska heitä voidaan helposti imarrella uskomaan, että se, mitä he
haluavat tehdä, on annettu heille ylhäältä. Niin ei ollenkaan ole asian laita, Minun rakkaat.”
”Kunnianhimon hengellä sielu helposti menettää näkyvistä rajat, jotka Minä olen vetänyt heille.
Taivas on rajana ja he alkavat etenemään nopeasti.”
”Te ette voineet nähdä tätä tulevaksi, mutta te näitte toisia asioita tulevan: varoitusmerkkejä. Ja
sen mitä todella tapahtui. Minua surettaa nähdä yhden Minun omistani lankeavan itsepäisyyden ja
itsensä liioittelun pilven alle. Siksi Minä olen niin hidas antamaan ylennyksiä ja palkkioita. Ei ole
mitään vaarallisempaa itselle kuin yliluottavainen henki. Sinä olet nähnyt tämän holtittomuuden
vaikutukset aikaisemmin, omassa elämässäsi.”
”Minun lapseni, kun Minä annan teille lahjan, teidän täytyy pitää sitä lähellä sydäntänne. Jos te
kuljette sitä kuuluttamassa ja kerskaamassa -varas, joka makaa odottamassa, tulee varmasti
pilaamaan teiltä sen. Mitä enemmän te puhutte, mitä enemmän mainostatte, mitä enemmän te
edistytte lahjassanne, ilman silmää harkitsevuudelle, sen todennäköisemmin te tulette
menettämään sen.”
”Minä toivon teidän kukoistavan lahjoissanne, joita Minä annan teille, mutta älkää salliko sen
aiheuttavan sitä, että te oletatte astuvanne sinne, minne enkelit pelkäävät mennä. Jatkakaa
tasaista edistymisen soveltamista itseenne, mutta älkää kuvitelko olevanne sokeita virheille tai
voittoisia joka taistelussa. Itse asiassa, turvallisinta on valmistella sydämenne siihen, että te tulette
tekemään virheitä, kun te etenette. Virheet ovat väistämättömiä ja oleellinen osa oppimista.
Siispä, älkää otaksuko olevanne oikeassa jokaisessa olosuhteessa; pikemminkin odottakaa niiden,
jotka ovat pidemmällä elämän polulla, neuvovan teitä, kun te etenette uudelle alueelle. Sillä
tavalla teidän edistymisenne tulee olemaan turvattua ja järjestynyttä.”

”On hyvin vaikeaa palauttaa sielu takaisin, kun he ovat tehneet ”ilmiömäistä” edistystä. Ego on
niin paisunut, että voittoisasta, läpäisemättömästä mielikuvasta irti päästäminen on lähes
mahdotonta.”
”Lankeaminen julkisesti tuo mukanaan murskaavan nolostumisen. Kuitenkin he, jotka tunnustavat
lankeamisensa usein ja joilla ei ole mielikuvaa ylläpidettävänä, käsittelevät lankeamisiaan
vaivattomammin ja rehellisesti. Onko se nöyryyttä? Kyllä, koska ei olla keräännytty ylös olemaan
kuin Jumala. Pikemminkin on pysytty alhaalla maassa, missä on helppo toipua lankeamisesta, eikä
peittelyä tarvita, pelkkä paljas yksinkertainen totuus.”
”Mutta niille, jotka panostavat omanarvontuntonsa kuvaansa ihmisten edessä, petokseen
turvaudutaan usein, että peiteltäisiin heidän heikkouttaan ja virheitään. Kuinka surullista. Tästä
tulee koskaan päättymätön sarja valheita, että peitellään ja saavutetaan uudelleen asema
ihmisten edessä, jokainen on yksityiskohtaisempi kuin edellinen, kunnes jokainen väsyy
ilmeiseen… ja sielu riisutaan mitättömyyteensä.”
”Silloin uudistus voi tapahtua, ellei sielu ole haluton. Sata kertaa Minä olen kertonut teille, Minun
Morsiameni, älkää pelätkö tulla huomatuiksi, että olette tehneet virheen. Älkää peitelkö mitään,
olkaa rehellisiä kaikessa. Te voitte kärsiä ihmisten moitteita, mutta mitä se teille merkitsee, kun te
seisotte Jumalanne edessä nöyryydessä? Ilman olettamuksia, ilman teeskentelyä,
lapsenkaltaisessa viattomuudessa. Todella, Minä olen puhunut sen ja se pitää ikuisesti, ”Totisesti
Minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse Taivasten Valtakuntaan.” Se
on Matteuksen Evankeliumista 18:3.

