254. Uskolliselle seurakunnalle... Älkää unohtako näitä asioita

15.02.2016 Jeesus Kristuksen sanoja sisar Clarelle
Jotkut teistä on jätetty jälkeen, koska ette ole riittävästi tavoitelleet Herraa, ettekä ole antaneet
elämäänne Hänelle. Ette ole uskoneet, ettekä ole eläneet Hänelle.
Mutta toiset teistä ovat valittuja ja kutsuttuja. Ja vaikka edessä on monia, monia vaaroja, testejä ja
koettelemuksia, tulee tämä aika olemaan koko elämänne jännittävintä aikaa. Erityisesti niille, jotka
ovat uusia kristittyjä tai uudistaneet vakaumuksensa. Lisäksi tämä tulee olemaan kaikkein
haastavinta aikaa elämässänne. Ja se on vasta alkua. Teille, jotka on kutsuttu lopunaikojen
uskollisiksi seurakuntalaisiksi, tämä tulee olemaan sitä aikaa, jota te olette koko elämänne ajan
odottaneet – Aikaa, jolloin voisitte elää täysin syttyneenä Jeesukselle.
Te olette se uskollinen seurakunta, josta kirjoituksissa kerrotaan: ”Lohikäärmeen raivo yltyi, ja se
lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja
Jeesuksen todistukselle.” Ilm. 12:17
Teidät on valittu johtamaan, opastamaan ja taistelemaan pahaa vastaan. Te ette ole osa sitä
joukkoa, joka on jätetty jälkeen sen vuoksi, että ette olisi antaneet itseänne Hänelle. Ei, te olette
valittujen ja kutsuttujen joukossa.
Osa teistä on sotureita ja teidät on luotu tätä aikaa varten. Ja teille, jotka olette kutsuttu käymään
taisteluun kansakunnan ennallistamisen puolesta, Herra haluaa teidän tietävän, että Hän on teidän
kanssanne. Te ette taistele yksin. Hänen kätensä on mahtava ja vahva. Se ei ainoastaan tee teitä
näkymättömiksi, mutta myös hämää ja tuhoaa vihollisen. Aloittakaa kaikki taistelunne rukouksella
ja päättäkää ne kiitoksella. Teidän kauttanne Hän tulee nostamaan tämän kansakunnan tuhkasta
ja palauttamaan sen oikeudenmukaisuuteen.
Älkää antako kenenkään vähätellä teitä. Te ette elä sattumalta. Teidät Hän on valinnut
oikeudenmukaisuuden sotureiksi ja jopa todistamaan Jeesuksen nimeä marttyyriyden kautta.
Olkaa rohkeita. Älkää antako kenenkään halventaa teitä. Älkää uskoko vihollisen valheita, sillä hän
varmasti piinaa teitä valheillaan koetellakseen ja lannistaakseen teitä. Seiskää suorana Herralle;
Hän on varmasti kanssanne.
Nostan vielä huomioitavaksi Kasteen Pyhässä Hengessä. Kielillä puhuminen on PARAS ASE
rukouksessa. Kun rukoilet Hengessä, puhut Jumalan Hengen kieltä ja silloin rukoilet täsmällisesti
juuri sen rukouksen, joka kulloisessakin tilanteessa on tehokkain. Älä anna vihollisen enää
valehdella tästä lahjasta; Se on voimakas ja sen vuoksi vihollinen vihaa ja herjaa sitä. Anna Pyhän
Hengen rukoilla täydellinen rukous sinun kauttasi.

Jos et ole saanut Kastetta Pyhässä Hengessä, niin sinun tarvitsee vain kysyä. Hyvä tapa aloittaa, on
laulaa ja antaa Hänen ottaa haltuun sinun puheesi samalla kun olet ylistyksessä. Monet, niin
monet lahjat tulevat tätä kautta: Henkien erottelu hyvistä ja pahoista, parantamisen lahja, ihmeet,
tiedon sana, profetoimisen lahja – Niin monet suuremmoiset lahjat ovat seurausta tästä. Pyytäisin,
että et ylenkatsoisi tätä. Etkä antaisi kenenkään estää sinua käyttämästä sinun Taivaallista kieltäsi.
Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Asukaa Hänen sydämessään. Asukaa Hänen sydämessään te, jotka
olette pysyneet maan päällä ja myös te jotka olette jääneet jälkeen. Rakentakaa kotinne Hänen
sydämeensä. Hän on teidän kanssanne ja Voimakas pelastamaan! Te tulette olemaan osa maan
suurinta elpymistä, jota on koskaan tunnettu. Suurempia asioita, joita Jeesus teki, tulette myös te
tekemään. Ihmeitä ihmeiden perään.
Muistakaa tunnustaa, ”Jeesus, minä tiedän, että olet tässä kanssani. Jeesus, minä luotan Sinuun.”
Ei väliä sillä, mitä tulet kohtaamaan, muista vain nämä marttyyriyden kärsineen pyhän Paavalin
sanat: ”Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä,
alastomuus, vaara tai miekka? On kirjoitettu: ’SINUN TÄHTESI MEITÄ SURMATAAN KAIKEN AIKAA,
MEITÄ KOHDELLAAN TEURASLAMPAINA’ Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa
riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät
enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei
korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 8:35-39
Olkaa sisukkaita. Tämä kestää vain lyhyen hetken – Seitsämän vuotta. Ja tämän ajan lopussa me
tulemme kokoontumaan yhdessä Taivaaseen iloitsemaan siitä, mitä Herra on meidän elämillämme
tehnyt ja mitä Hän on tehnyt maailmalle. Muistakaa – Hän rakastaa sinua. Elä Hänen sydämessään
niin kuin Hän elää sinun sydämessäsi.

Olkoon kaikki voivan Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen siunaus kanssasi nyt ja iänkaikkisesti.
Amen.

