212. Jeesus puhuu Halusta, Itsepäisyydestä & Seurauksista
HALU, ITSEPÄISYYS & SEURAUKSET
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 22. Joulukuuta, 2015.
( Clare ) No niin, minun kallisarvoiset Sydänasukkaat, Herra on todella johdattamassa ja ohjaamassa ja
opettamassa meitä. Ja Hän aina saa hyvää aikaiseksi meidän virheistämme. Me voimme luottaa
Hänen olevan ympäri kääntymisen asiatuntija, joka korjaa asiat, kun ne ovat menneet väärään
suuntaan.
Siispä, meidän Herramme siunaus, meidän suloisen Jeesuksemme ja Pyhän Hengen siunaus olkoon
teidän kaikkien kanssanne ja olen niin iloinen, että pystyn tekemään tämän nauhoituksen
kamppailtuani kaikkien näiden päivitysten kanssa. Te ette uskoisi – turhautumisen aalto aallon
jälkeen. Se on osa tätä viestiä.
Mutta pikemminkin kuin rasittaisin teitä kaikella tällä teknisellä puheella – perusasia oli, että joka
kerta, kun käännyin ympäri tehdäkseni jotakin… minulla oli ongelma. Ja turhauduin kaikkeen, mitä
olin tekemässä. Jossakin vaiheessa ajattelin, että ”En tule koskaan saamaan tätä viestiä kuntoon!”
Siispä, tulin rukoukseen tuntien oloni aika kauheaksi, koska olin todella päättänyt, että ei todella ollut
Jumalan tahto minulle saada tätä älypuhelinta. Ja Herra alkoi ohjeistamaan minua…
Herra, ymmärrän enemmän, kuinka arvoton olen.
( Jeesus ) ”Et Minulle, Clare. Sinulla on korvaamatonta arvoa Minulle, vaikka Minä en usko, että sinä
tässä elämässä tulet oivaltamaan sitä. Sinun heikkoutesi lannistavat sinut.”
( Clare ) Anna minulle anteeksi, Herra.
( Jeesus ) ”Minä annan sinulle anteeksi, mutta silti on seurauksia. Anna Minun kysyä sinulta, mitä ikinä
tapahtui tämän uhraamiselle? Kaikki tämä kärsiminen? Tiedäthän, sen sijaan, että olisit tuomittavana
(tehden sinut itsekeskeiseksi), sinä voit tehdä todellista vahinkoa viholliselle yksinkertaisella
tunnustamisella, katumuksella ja kärsimysten uhraamisella Minulle paastouhrauksena.”
( Clare ) Auta minua, Herra, olen liian pieni, liian heikko, pyydän auta minua! Minä vain tulen
turhautumisen nielaisemaksi!
( Jeesus ) ”Minä en koskaan lakkaa auttamasta sinua. En koskaan. Minä ohjaan sinua sinun oikealla
kädelläsi, Minä olen johdattamassa sinua. Silloin, kun sinä vetäydyt oman asiasi pariin, silloin asiat
muuttuvat epämiellyttäviksi. Vihollisella on ollut iso osa tämän kanssa tekemistä. Kun Minä en anna
sinulle todella selkeää ja suoraa vastausta, sinä voit olla varma, että se on testi. Katsohan, Minä
vetäydyn kauemmas ja katson, mitä sinä tulet valitsemaan ja tämä kertoo Minulle, mikä sinun
seuraavat oppituntisi ovat. Näetkö? Minä saan aina irti hyvää sinun virheistäsi. Mutta, kun Minä olen
hiljaa, se on siksi, että Minä haluan nähdä, onko sinulla Minun Sydämeni, Minun Mieleni tilanteesta.”
”Sinulla, Minun pieni perhoseni, on vielä joitakin tukevia pieniä siipiä, jotka rakastavat lennellä… täällä
ja siellä… ja maistella maailman eri kukkien siitepölyä. Se on osa sinun seikkailullista ja uteliasta
luontoasi. Minulla on kovat ajat suitsia se, mutta Minun täytyy sanoa, että sinulla on paljon enemmän
itsekontrollia kuin sinulla oli jopa 15 vuotta sitten.”
”Silti sinulla on heikkouden hetkiä. Ja… kun Minä näen ylpeyden nostavan vastenmielistä päätään
(Clare: joo, aloin tuntemaan niin yhtenä päivänä. Ajattelin, ”Oi, tästä tulee lankeaminen, voin tuntea
sen tulevan…”) Minä olen velvollinen tekemään sinut nöyräksi… siispä Minä astun taaksepäin vain

hieman ja sallin sinun menevän omillasi. Minä saan aina hyviä tuloksia tällä. Sinun pitäisi tietää jo
tässä vaiheessa, kun tunnet epävarmuutta jonkun tekemisessä, hyvä peukalosääntö on ”älä tee sitä.”
”Kuitenkin sinun haluluontosi päihittää sinun viisautesi ja niin sitä mennään. Se silti johtuu
itsepäisyydestä, itserakkaudesta, ylpeydestä ja rahanhimosta.”
”Kun olet täysin kuollut itsellesi ja maailmalle ja rakastat Minua enemmän kuin mitään tai ketään
muuta… no niin, sinä et lähde lentelemään. Jokin sisälläsi, säädin tulee tarkistamaan sinun toimesi ja
sinun haluluontosi jätetään pölyyn mätänemään ja katoamaan, niin kuin sen tulisikin.”
”Tämä on se kohtalokas aika vuodesta, kun jokainen saa juuri samoja mielijohteita. Sen takana on
paljon pahaa, mutta todella nöyrä sielu kulkee sen läpi kuin ei mitään. Minä en välitä, kuinka monta
demonia on tai ei ole piinaamassa sinua – lopputulos on, että hyve on terässeinä, jota ne eivät voi
läpäistä. He saattavat yrittää piinata sinua, ehdottaa, antaa teille intohimoja asioihin ja saattaa teidät
lankeamaan miljoonilla erilaisilla tavoilla. Mutta jos teillä on viisautta ja itsekontrollia, kuin myös Minä
mielessänne kaikkina aikoina, heidän kaikkein voimakkaimmat aseensa teitä vastaan ovat
arvottomia.”
”Siispä nyt me olemme siivousvaiheessa.”
”Clare, sinä etsit Minua Minun itseni vuoksi… sinä teet niin. Mutta sinä et silti luota Minuun. Siksi
joissakin haastavissa tilanteissa, sinä pidät parempana omaa tahtoasi, vaikka sinä vaistoat, että me
olemme eri mieltä. Siispä, voimmeko me korjata tämän? Tietenkin, sinun yhteistyölläsi me varmasti
voimme. Se voi viedä päiviä, viikkoja ja vuosia, riippuen halukkuudestasi. (Clare: Ei sillä, että meillä
olisi vuosia, kaverit. Meillä ei ole vuosia!) Me olemme olleet siinä vuosia. Se on jotakin, mitä muut
voivat pohtia ja päätellä toivoa siitä.”
( Clare ) Joo, älkää tunteko pahoin, kaverit. Hän on työskennellyt minun kanssani tällä alueella vuosia.
Jeesus jatkoi… ”Oi, me olemme lähellä, niin kovin lähellä, mutta silti on jälki ”Minästä” sydämessäsi. Ja
se ohjaa sinua pois pyhyyden tieltä. Jonain päivänä sinä tulet näkemään tämän, ja et tule sallimaan
sitä enää itsellesi. Jonain päivänä. Minä en sano, ettet olisi edistynyt, sinä olet edistynyt ihmeellisesti,
mutta on vielä hieman matkaa… ja Minä kuljen kanssasi, käsi kädessä.”
”Minä en tule hylkäämään sinua sinun vihollistesi tahdolle: varkaiden, rosvojen ja murhaajien, jotka
odottavat pensaiden ja kivien takana, kun kuljet Minun kanssani tätä tietä. Minä en tule hylkäämään
sinua heidän tahdolleen. Minä tulen puolustamaan sinua niin kauan kuin pysyt suoralla ja kapealla. Ja
et päästä irti Minun kädestäni – et edes hetkeksikään.”
”Kun kuljet harhaan, Minun rakkaani, Minun täytyy sallia oppitunteja, jotka sopivat itsepäisyyteen.
Minun täytyy sallia sinun kärsivän seuraukset… niin että se iskostuu syvästi sydämeesi ja mieleesi.
Minun tieni on aina Paras Tie. Jopa kun sinun pitäisi arvata se ja vetää johtopäätökset omalla
järkeilylläsi, se on silti paras tie.”
”Sinä tunnet Minut, Clare, sinä tiedät, mitä Minä ajattelen suurimmasta osasta sinua koskevista
ajatuksista, siispä sen ei pitäisi olla vaikeaa tehdä oikeita päätöksiä. Kaikessa on kyse lihasi
ristiinnaulitsemisesta, Minun Rakkaani - kyllä, vanhan ihmisesi kuolettamisesta, hautaamisesta maan
sisälle syvälle, mistä se on peräisin. Sitten sinä olet vapaa liukumaan ja liitelemään Minun kanssani,
eikä mikään kykene suistamaan sinua raiteiltasi.”
”Elämäsi tulee yksinkertaiseksi, selkeäksi, helpoksi. Etkö pitäisikin siitä?”
( Clare ) Minä mitä varmimmin pitäisin, Herra.

( Jeesus ) ”No niin, sitten, luota Minuun, luota Minun tuomiooni, luota Minun viisauteeni, luota, että
koko Minun sydämeni sinua varten on siunaus siunauksen päälle, ei taakka taakan päälle. Eikä puute.
Sitten sinä tulet pysymään vapaana, Minun pikkuinen kyyhkyni, eivätkä vihollisen ansalangat pyydystä
sinua niin helposti.”
”Siispä luota Minuun, laita kätesi Minun käteeni ja me tulemme sovittelemaan tämän erämaan tien
ilman lisäuhreja. Ja kyllä, se, minkä oli tarkoitettu haavoittavan sinua, siitä on tullut oppitunti kaikille
Minun Morsiamilleni… sinun kärsimystesi lisätyllä voitelulla, jotka on uhrattu Minulle niistä. Pahat
aina häviävät.”
”Mitä suurempi vaikeus, sen suurempi oppitunti, sen suuremmat armot levitetään ulkomaille Minun
Morsiamilleni. Saatana ei voi voittaa. Vaikka hän onnistuisi aiheuttamaan fyysisen kuoleman,
kymmenen muuta tulee versomaan sen yhden paikalle. Hän ei koskaan voita. Laittakaa pelkonne pois.
Te ette tule kuolemaan. Minä käytän sitä vain esimerkkinä.”
”Minä siunaan teidät nyt, Kallisarvoiset. Ja kaikki Minun kallisarvoiset Morsiameni, voitelulla laittaa
kuoliaaksi Vanha Ihmisenne, että hän ei nostaisi enää päätään ja raahaisi teitä oikeamielisyyden ja
pyhyyden polultanne.”

