321. Jeesus sanoo… Minä olen Isinne!
Ottakaa Minun Kädestäni kiinni ja luottakaa Minuun kuin pieni Lapsi
RHEMA-VIESTI, 2.10.2020… MINÄ OLEN ISINNE! OTTAKAA MINUN KÄDESTÄNI KIINNI JA LUOTTAKAA
MINUUN
Jeesuksen sanoja Sisar Claren kautta, 23. Toukokuuta, 2016.
( Clare ) Kiitos Sinulle, Minun Jumalani, että annoit minulle kosketuksen kevätajasta! Ja kauniin
koiranpennun. Haluatko Sinä puhua minun kanssani?
( Jeesus ) ”Tietenkin Minä haluan puhua sinun kanssasi! Mikä ihme sinut sai kyseenalaistamaan sen?”
( Clare ) Minä en vain todella näe Sinua hyvin, Jeesus. Minä kuulen Sinut, mutta en voi nähdä Sinua.
( Jeesus ) ”Sinun kuulossasi tai näkökyvyssäsi ei ole mitään vikaa. Uskosi on se, joka on kärsinyt, eikä
mikään määrä hyviä töitä voi pätevöittää sinua tähän työhön. Yksinkertainen usko, pikkulapsen usko
on kaikki, mitä vaaditaan. Ja sinulla on se, Clare. Kyllä, ja Minä haluan puhua kanssasi Uskosta. Eikä
olekin ihmeellistä, että mitä ikinä sinä otatkin esille, liittyy Minun aiheeseeni päivää varten?”
( Clare ) Ottaen huomioon, että Sinä asut minun sisälläni, Jeesus… arvelen, että ei!
( Jeesus ) ”Tytär, Minä elän ja hengitän ja Minun olemukseni on sinussa, sinun kanssasi ja sinun
kauttasi. Me olemme niin yhteensovitetut, että sinä joutuisit ahtaalle, jos sinun pitäisi erottaa meidät.
Vaikka syntisi tulevat aina paljastamaan, kuka on sillä hetkellä kontrolloimassa.”
”Usko, josta Minä puhun, on pienen lapsen uskoa, joka ei murehdi yliopistoon menoa, ollessaan
kolmen tai neljän vanha. Hän ei kyseenalaista tulevaisuutta – ellei se ole välitön tulevaisuus, kuten
herkun saaminen, kun hän on kaupassa äitinsä kanssa.”
”Hän ei välitä osakemarkkinoista, lainan kelpoisuusehtojen täyttämisestä, ajoneuvon saamisesta ja
siitä, mikä vakuutuskäytäntö on paras. Ei, hän laittaa pienen kätensä Isin käteen ja kulkee elämän
hiekkarantoja pitkin, ottaen mukaansa kauniita simpukankuoria ja vaahtoavaa vettä. Hän ei huolehdi
siitä, mitä oppiarvoja hän tulee saamaan tai kuinka täyttää opiston kelpoisuusehdot. Hän ajattelee
vain nykyhetkeä, koska hänen Isänsä aina varustaa hänen tarpeensa. Tätä on usko käytännössä.”
”Ja Hän sanoi: ”Totisesti Minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse
Taivasten Valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin Taivasten
Valtakunnassa.” Matteuksen Evankeliumi 18:3-4.
”Oleminen riippuvaisena kuten lapsi, tekee nöyräksi, ainakin maailman näkökulmasta. Mutta Minun
näkökulmastani se on täydellinen paikka olla… täysin luottaen Minun varustavan kaiken, ilman
epäilyksiä tai kyseenalaistamista. Kun olette riippuvaisia, teillä ei ole kontrollia, ei
päätöksentekovaltaa, ei sanomista mihinkään – te vain otatte Isin kädestä kiinni ja kuljette elämän
polkuja Hänen kanssaan.”
”Katsokaahan, Minun lapseni, teidän monet epävarmuutenne motivoivat teitä elämään tietynlaista
elämää. Teidän epävarmuutenne elämän kaikkein perustarpeitten varustamisesta, aitaa teidät
alistuvuuden paikkaan, sen sijaan, että täysin täyttäisitte sen kaiken, mitä Minä olen teidät luonut
olemaan. Myös kärsimyksen pelko, lohdutuksen tarve, suojelus ja yhteiskunnan hyväksyminen. Kun te
kerran hylkäätte itsenne Minun käsivarsilleni, te päästätte irti näistä huolista ja asetatte elämänne
täysin Minun käsiini.”

”Kun te olette täysin vapauttaneet itsenne Minulle ja Minä olen täysin kontrolloimassa, Minä voin
tehdä kaiken, mikä on tarpeellista, ohjatakseni teidät todelliseen missioonne elämässä. Kyllä, on
hetkiä, jotka ovat pelottavia, kivuliaita, hämmentäviä. Mutta pohjimmiltaan, kun luotatte Minuun, te
lakkaatte huolehtimasta näistä asioista. Ellette tule lasten kaltaisiksi… Kyllä, luovuttaminen rakastavan
Isänne käsivarsille, teidän rakastavan Jeesuksenne, teidän rakastavan Henkenne, on avaintekijä
rauhan säilyttämisessä elämän ristiriitojen keskellä.”
”Minä olen todistanut Itseni uudelleen ja uudelleen joillekin teistä. Toiset ovat uusia tälle konseptille
ja etenevät varovaisesti, askel kerrallaan. Teidän on tärkeää pitää muistissanne kerrat, jolloin Minä
olen ollut teitä varten, kun kaikki näytti toivottomalta. Näistä tulee alttareita, aivan kuin Jaakob
rakensi alttarin, sen jälkeen, kun hän paini Minun kanssani. Ne ovat tiettyjä paikkoja, jotka ovat
todisteita ja aukotonta todistusaineistoa Minun uskollisuudestani. Se voisi olla kivi, jossa on kuva. Se
voisi olla piirustus, laulu, merkintä päiväkirjassanne. Mikä tahansa, joka viittaa Minun uskollisuuteeni
tässä kolmiulotteisessa todellisuudessa, jossa me elämme yhdessä.”
”Sitten, kun taivas on tummentunut, salamat välkkyvät, tuulet puhaltavat… te viittaatte viimeiseen
kertaan, kun minä pelastin teidät tuhosta. Kyllä, jopa kun apostolit todistivat Minun kävelevän veden
päällä ja saapuvan heidän määränpäähänsä välittömästi, huolimatta heidän ahdingostaan. Toinen
alttari oli Minun kirkastumiseni. Minun apostolini pystyivät näkemään, että Minä, jälleen kerran, olin
täysin luonnonlakien yläpuolella. Minä tulen vahvistamaan teidät näissä alttareissa, kun te kuljette
Minun kanssani ja niistä tulee lohdutuksen ja luottamuksen paikkoja myrskyisten aikojen keskellä.”
”Siispä, ottakaa Minun kädestäni kiinni. Luottakaa yksin Minuun ja sallikaa Minun viedä teidät
määränpäähänne. Muistakaa – Minä olen aina teidän kanssanne, aina puhumassa teille, aina
opastamassa teitä ja aina syleilemässä teitä.”

