400. Jeesus sanoo… Tottelemattomuudella on seurauksia,
mutta Minä olen uskollinen päästämään teidät pahasta
TOTTELEMATTOMUUDELLA ON SEURAUKSIA, MUTTA MINÄ OLEN USKOLLINEN PÄÄSTÄMÄÄN TEIDÄT
PAHASTA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Syyskuuta, 2016.
( Clare ) Vartioikoon Jumalan armo elämiämme, rakkaat Sydänasukkaat.
Eilen minut heitti raiteiltani viesti, joka ehdotti, että Jumala ei enää tulisi minun avukseni, jos minä en
kukistaisi ylpeyttäni ja olisi tottelevainen. Toisin sanoen, Hän antaisi minut minun vihollisteni tahdolle
ja antaisi minun kuolla.
Koko käsite iski minua sydämeen. Kuinka minä tiedän, milloin toimin ylpeydessä, jos Herra ei näytä
minulle? Kuinka minä voin tietää, että olen tottelevainen? Ja tämän vuoksi Hän hylkäisi minut
vihollisteni käsiin tapettavaksi?
Ja minulle kerrottiin tämä aikana, jolloin käytin paljon aikaa polvillani rukouksessa, kaivaten päästä
eroon ylpeydestäni, jota minä harvoin tunnistan. Se oli kuin kertoisi miehelle… ’Minä tiedän, että
yrität parhaasi, mutta se ei ole tarpeeksi hyvä, olet erotettu.’ Ei ole muuta paikkaa, mihin mennä
sellaisen kanssa, kuin suoraan epätoivoon. Ja täsmälleen se pysäytti minut niille sijoilleni.
Olin katumassa mitä tahansa tottelemattomuutta ja ylpeyttä omalta osaltani. Ja löysin tilaa
parannukselle ja löysin syyllisyyttä, mutta minun täytyy sanoa, että minä tiedän, että olen
keskeneräinen ja sydämeni asento on olla nöyrä ja totella, kuitenkin minä joskus painiskelen sen
kanssa, mitä totella. Ei ole olemassa mitään niin turhauttavaa, kuin se, että ei tiedä Jumalan tahtoa,
kuitenkin vielä pahempi silti on, että tietää Hänen tahtonsa, eikä tottele.
Tämä viesti ehdotti, että jos kuolisin, Herra antaisi minun kuolla. Ja se ei vain tuntunut olevan Hänen
sydämensä mukaista ollenkaan. Tarkoitan, se oli todella ei-luonteenomaista Hänelle.
Minä tiedän, että en voi täyttää julistusta, että olisin täydellisesti tottelevainen. Minä voin yrittää.
Minä voin työstää siihen suuntaan, mutta kuka tietää, mitkä pienet asiat loukkaavat Jumalaa. Me
emme tiedä kaikkea, mitä me teemme. Ja kuitenkin, en tunne, että olemme vastuullisia niin paljon
asioista, joiden me emme tiedä olevan väärin. Herra katsoo sydämemme aikomusta. Siispä, vietin illan
ja tämän päivän katuen ja anoen armoa. Herra teki Itsensä näkyväksi minulle Hengessä ja alkoi
puhumaan…
( Jeesus ) ”Minä en IKINÄ, KOSKAAN anna sinua sinun vihollistesi tahdolle. Piste.”
”Tottelemattomuudesta on seurauksia, siksi Minä harjoitan sinua tottelevaisuudessa. Jos pysyt
tottelevaisena Minulle ja seuraat sitä yhä pientä ääntä sisälläsi, sinä tulet välttämään PALJON
sydänsuruja. Minä en voi säästää sinua niiltä, Clare, kun sinä et kuuntele Minua.”
”Mutta Minä en ikinä, koskaan tule antamaan sinua sinun vihollistesi tahdolle. Ikinä. He ovat Minusta
inhottavia ja se, mitä he edustavat, on inhottavaa. Kuitenkin, jos Minä voisin lunastaa heidän sielunsa,
Minä olisin niin kovin onnellinen. Siksi Minä pyydän sinua rukoilemaan heidän puolestaan.”
”Tulkaa, Minun lapseni, järkeilkäämme yhdessä. Joitakin teistä Minä olen kutsunut ylemmäs, erittäin
paljon ylemmäs ja sillä on hintansa. Jos sielunne kaipuu on sellainen ja te olette tehneet sen sisäisen
sitoumuksen, olla perääntymättä tai antamatta periksi, täysin luottaen Minuun, että Minä tulen

varustamaan teidät joka tilannetta varten. Jos teillä on tämä sydämen ja mielen asenne, Minun täytyy
kertoa teille, että sillä on hintansa. Se on kivuliasta lihalle, mutta ihastuttavaa hengelle.”
( Clare ) Ja kun Hän sanoi sen, ajattelin itsekseni… ’Okei. Kivulias osa on tuttu minulle. Hmmm… mikä
on ilahduttava osa?’ Ja en halunnut keskeyttää Häntä, siispä en sanonut mitään. Mutta Hän sanoi…
( Jeesus ) ”Anna mennä, Clare, sano, mitä on sydämelläsi.”
( Clare ) Herra, missä on ilahduttava osa?
( Jeesus ) ”Se on tietämisessä, että Minä olen äärimmäisen kiitollinen sinun lahjastasi Minulle, Clare,
kun näit elämän valuvan aviomiehestäsi, missä oli sydämesi?”
( Clare ) En ole varma, Herra, voitko Sinä auttaa minua siinä?
( Jeesus ) ”Sinä halusit lopettaa, mutta sydämessäsi on jopa syvempi päättäväisyys, ’Jos tämä on se,
mitä sinä vaadit minulta, niin olkoon, olen Sinun käsissäsi, Herra.’ Todella, se oli sinun sisäinen
vakaumuksesi.”
( Clare ) Herra, minulle oli vaikeaa pohtia sitä, niiden lupausten vuoksi, mitä Sinä olet antanut minulle
ja tuhansia kertoja Sinä olet kertonut minulle, ”Se, minkä Minä olen sanonut, sen Minä tulen
saattamaan loppuun.” Ja minun ymmärrykseni oli, että se oli oleva yhteisponnistus Ezekielin kanssa.
( Jeesus ) ”Kun Minä sanoin… ’Se on tietämisessä, että Minä olen äärimmäisen kiitollinen sinun
lahjastasi Minulle.’ Minä olin tuomassa sinua sinun kulkusi sydämeen, sinun kulkusi Minun kanssani,
meidän rakkaus suhteemme.’ Ja siksi sinua kohtaan on niin kiivaasti hyökätty. Tämä suhde, kun se on
aito ja syvä, saa aikaan sen, että henkilö tekee mitä tahansa Rakkaan puolesta – aivan kuten maineen,
rahan, vallan, mustasukkaisuuden ja vihan rakkaus tulee motivoimaan tekemään pahaa saadakseen
sen.”
”Takaisin sinun motiiveihisi. Sinä olet seurannut Minua kaikkialle, minne Minä olen johdattanut sinua,
Minua kohtaan tuntemasi rakkauden vuoksi ja Minun sinua kohtaan tuntemani rakkauden vuoksi.
Enkö Minä ole aina pitänyt puolta haasteita vastaan ja päästänyt sinut pahasta?”
( Clare ) Kyllä, Herra. Sinä olet.
( Jeesus ) ”Sitten, mikä voisi olla erilaista tulevaisuudessa? Eikö Minun luonteeni ole olla uskollinen?
Sinä saatat joutua kärsimään. Todella, aitoon rakkauteen liittyy aina kärsimistä, aina. Minun ihmiseni,
milloin ikinä olette rakastaneet ketään, ettekä ole kärsineet heidän puolestaan? Rakkaus ja
kärsiminen ovat synonyymejä; ei voi olla toista ilman toista. Elämä esittelee mahdollisuuksia
päivittäin, haasteita, jotka vaativat ponnistusta ja uhrausta.”
”Mikään, mikä on vähäkään tärkeää, ei koskaan tapahdu ilman uhrausta ja vaikeutta. Itseasiassa, mitä
enemmän se tulee vaikuttamaan ihmisiin, sen enemmän vastustusta te tulette saamaan. Siksi niin
harvat ihmiset milloinkaan tekevät merkittäviä avustuksia, jotka ovat kestäviä. Vastustus voi olla
kauhistuttavaa.”
”Jos katsot ihmisten prosenttiosuutta, jotka ovat tehneet jotakin erityislaatuista elämillään, te tulette
havaitsemaan, että se on vähemmän kuin puoli prosenttia maailman väestöstä. Se on hyvin pieni
osuus. Ehkä 10 % on tehnyt jotakin tavallisuudesta poikkeavaa elämissään, 30 % on jättänyt
jonkinlaisen vaikutuksen. Loppu ihmiskunnasta on vain varjo historiassa.”
”Tämä on maailman katsantokanta, ei se, kuinka Minä näen ihmiset – mutta käsite soveltuu myös
hengellisesti. Clare, vastustus jonkin hyvän tai suuren tekemisessä, jopa Minun

voimaannuttamisellani, on silti suunnatonta. Mutta ei mitään, mitä Minä en voisi kukistaa, jos te
olette halukkaita olemaan Minun mukanani. Olkaa vain tiedotettuja; uhraus ja kärsimys ovat itsestään
selviä. Vain vilkaisu Ristille, sen pitäisi kertoa teille, kuinka kallista on tehdä se, mikä on oikein ja
hyvää.”
”Te ette koskaan tule kärsimään, mitä Minä kärsin Ristillä. Se, mitä te näitte, oli vain osa siitä, mitä
Minä kärsin. Kuitenkaan te ette koskaan tule kärsimään samalla tavalla. Mutta rakkautenne ja Minulle
omistautumisenne mukaan, uhrauksia tullaan vaatimaan teiltä. Teidän paras asemanne on
päättäväisyys, että mikään tässä maailmassa ei merkitse teille niin paljon kuin Minä merkitsen ja
mikään ei ole niin tyydyttävää kuin Minun tahtoni teille. Jos voitte löytää leponne tässä paikassa,
teidät tullaan säästämään paljolta tuskalta.”
”Suurin osa siitä, mitä Minun lapseni kärsivät, kun he tulevat palvelemaan Minua, on jonkin heille
rakkaan menettäminen. Siispä, jos olette vakuuttuneita siitä, että vain Minä olen rakas teille, vain
Minun miellyttämiseni on rakasta teille, te tulette kärsimään paljon vähemmän, kuin monien asioiden
saaminen elämässä, ihmiset mukaan lukien, jotka ovat rakkaita teille.”
Ja sitten tämä Pyhä Kirjoitus tuli mieleen… ”Silloin Pietari sanoi: ’Katso, me olemme luopuneet siitä,
mitä meillä oli ja seuranneet Sinua.’ Niin Hän sanoi heille: ’Totisesti, Minä sanon teille: ei ole ketään,
joka Jumalan Valtakunnan tähden on luopunut talosta tai vaimosta tai veljestä tai vanhemmista tai
lapsista ja joka ei saisi monin verroin takaisin tässä ajassa ja tulevassa maailmassa iankaikkisista
elämää.” Luukkaan Evankeliumi 18:28-30.
Jeesus jatkoi… ”Kuitenkaan minä en sano eristääkseni teitä rakkaudesta. Päin vastoin, Minä kutsun
teitä elämään rakkautta ja tuomaan Minun rakkauttani kaikille. Jos te olette irrottautuneet
ponnistustenne tuloksista, te tulette löytämään jopa enemmän vapautta kärsimisestä. Minä kärsin,
kun Minun lapseni kärsivät, siispä koskaan Minä en ole eristetty muista. Pikemminkin Minä olen täysin
uppoutunut heidän asioihinsa ja kärsimyksiinsä. Minä tunnen heidän pettymyksensä ja menetyksensä
syvästi. Enkö Minä itkenyt, kun Lasarus kuoli? Kyllä, todella, Minun sydämeni oli repeytynyt kahtia
tämän kallisarvoisen sielun puolesta, Minä rakastin häntä syvästi ja koko perhettä, jotka olivat Minun
sydämeni sydäntä.”
”Siispä, ei ole mitään keinoa välttää kärsimystä. Jopa, kun te tulette Taivaasta ja voisitte palata sinne
milloin tahansa, vaikka teillä olisi kirkastettu ruumis, teidän yhteytenne ihmiskuntaan on niin
sisäänrakennettu, että te ette voi olla tuntematta heidän ilojaan ja surujaan mitä syvimmin. Siksi Minä
myös lupasin teille, että minä pyyhkisin pois jokaisen kyyneleen silmistänne. Joka ikinen kyynel olisi
poissa jonakin päivänä. Oi, Minä toivon, että te pidätte kiinni tästä, Minun Rakkaani. Ottakaa tästä
kiinni lujasti, älkääkä koskaan päästäkö sitä menemään, se on toivonne.”
”Siispä nyt, Minun Kallisarvoiset Sydänasukkaani, nyt on tullut totuuden hetki. Tämä on elämienne
taitekohta. Jos te haluatte ottaa kiinni Minun kädestäni kiinni ja astua uskomattomaan kunniaan,
teidän täytyy myös olla valmiita tulla riisutuiksi kaikesta teille rakkaasta.”
”Minä en pyydä teitä luopumaan teidän elämistänne, Minä pyydän teitä olemaan valmiina kärsimään
mitä tahansa rakkaudesta Minuun. Ei mitä tahansa, mitä te valitsette, vaan mitä Minä valitsen teille.
Jos teidän pitäisi tehdä teidän omat valintanne, ne olisivat vääriä. Odottakaa Minua. Odottakaa Minun
näyttävän teille, mikä ei enää ole tarpeellista elämissänne. Älkää arvuutelko Minua. Mieluummin,
odottakaa Minua ja Minä tulen paljastamaan sen teille.”

”… Kärsi vaivaa niin kuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Ei kukaan, joka sodassa palvele,
sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut.” Paavalin
Toinen Kirje Timoteukselle 2:3-4.
”Ja muistakaa Aabrahamin uhrausta, Minä koettelin hänen rakkauttaan Minuun, kuitenkaan Minä en
ottanut hänen vapaan tahdon uhraustaan. Minä tarjosin sen sijaan Minun omani. Muistakaa se, kun
kohtaatte haasteita luovuttaa. Minä olen jalostamassa teidän rakkauttanne Minuun. Se, mitä Minä
etsin, on teidän 100% sitoutuminen Minulle, ei välttämättä sitä, mitä te ajattelette Minun pyytävän
teiltä.”
”Kuten on kirjoitettu Mooseksen Ensimmäisessä Kirjassa 22:12-13… Niin Hän sanoi… ’Älä satuta
kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt Minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et
kieltänyt Minulta ainokaista poikaasi. Niin Aabraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan,
joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Aabraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi
poikansa sijasta.”
( Clare ) Siispä, tässä tapauksessa, Herra ei ottanut hänen poikaansa. Aabraham toimi
tottelevaisuudessa ja Herra tarjosi uhrin. Tämä on sydämen asento, joka Aabrahamilla oli. Ja tämä oli
tarpeellista meille, seurataksemme Herraa ilman varauksia tai asioita, jotka pidättelisivät meitä.
Olkoon Hänen armonsa meidän toivomme.

