12. HEIDÄT JÄTETÄÄN JÄLJELLE, KOSKA HE TORJUIVAT MINUT &
MINUN NEUVON ANTONI
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Marraskuuta, 2014.
Jeesus aloitti… ” Monet jäävät jäljelle. ”
( Clare ) Herra, Minä tunnen niin paljon surua niiden puolesta, jotka jäävät jäljelle. Kaikkien niiden
puolesta, joille yritimme kertoa, ne minun perheessäni, ne, jotka ovat halveksineet tätä viestiä.
( Jeesus ) ” Kaikki tulee ratkeamaan itsestään Minun Kunniakseni. ”
( Clare ) Minä itken viattomien ja tietämättömien, hidasjärkisten ja ilkeitten puolesta. Kaikkien,
jotka ovat jättäneet huomiotta tai torjuneet Sinut, Herra. Ja lapsi raukat, jotka ovat prostituution
uhreja. Etkö voisi ottaa heidät, myös? Tiedän, että rakastat heitä enemmän kuin minä pystyn
kuvittelemaan. Ja entäpä hyvät Kristityt?
Kysyin näitä kysymyksiä, koska ne nousivat alkuperäisestä Taivaaseennosto unesta, jonka
aviomieheni Ezekiel näki ryhmästä, joka otettiin, koska se oli niin pieni, että se oli hälyttävää.
( Jeesus ) ” Monet jätetään jäljelle. ”
( Clare ) Kun Jeesus puhui nämä sanat minulle, minä vastustelin Häntä, enkä halunnut kuulla, mitä
Hän oli sanomassa. Hän puhui vakavasti…
( Jeesus ) ” Haluatko sinä kuunnella? ”
( Clare ) Minä vastasin… ” Anna minulle anteeksi, Herra. ” Hän alkoi itkemään…
( Jeesus ) ” En halua jättää ketään. Mutta heitä, jotka jatkuvasti ovat torjuneet Minut ja halveksivat
Minun neuvon antoani, ei voida ottaa. On heitä, jotka ovat kokeneita papinviroissaan, ja heillä on
vuosikymmenien kokemus Minun palvelemisestani. He kuulevat Minun ääneni, he järjestävät
viestinsä muille – mutta itse eivät ota huomioon Minun neuvon antoani. ”
” En voi kaataa uutta viiniä vanhaan viinileiliin. En voi rakentaa Minun uutta Kirkkoani korruptiolle.
Täytyy päästää irti kaikesta katkeruudesta, kaunasta ja ennalta suunnitelluista ajatuksista, kuin
myös valheellisten arvojen järjestelmistä ja uskonnollisiksi tekeytyvistä demoneista. Minun
Kirkkoni on korruptoitunut – hänet täytyy puhdistaa. Ja mikä häntä pian kohtaa, on, että Minä
varustan hänet tulevaa puhdistusta varten. Olen antanut sinulle monia esimerkkejä. ”
( Clare ) Ja siinä kohdassa, Hän alkoi luettelemaan nimiä. Ja jokaisen henkilön kohdalla minun
sydämeni vajosi, koska muistan Pyhän Hengen surun sisälläni, kun he kaikki yksi kerrallaan menivät
omia teitään.
( Jeesus ) ” On uskollisia pappeja, joiden elämät ovat olleet täynnä näitä samoja esimerkkejä. He
ovat rakastaneet jokaista, he ovat opettaneet heitä, kärsineet heidän puolestaan, mutta lopulta,
he menivät väärään suuntaan. Yhä uudelleen ja uudelleen he ovat kärsineet suurta pettymystä
sydämissään ilman katkeruutta tai pahantahtoisuutta. Minäkö en tulisi palkitsemaan heitä tästä? ”
” Minäkö en tulisi palkitsemaan heitä tästä? Minullako ei olisi ääntä erämaassa huutamassa ja
valmistelemassa tietä? Kerron sinulle totuuden – ne, jotka ovat halveksineet Minun uskollisten
pappieni viisasta neuvon antoa, tulevat vihdoin avaamaan korvansa ja kuulemaan heidän äänensä.
Mutta heille se tulee liian myöhään, että he välttäisivät koettelemukset, jotka tulevat Maapallolle
koettelemaan kaikkia sieluja. ”

” Pedon Merkki tulee olemaan alku heidän vakavassa tutkimisessaan. Se alkaa itse-kieltämisenä
pienissä asioissa ja jatkuu aina elintärkeisiin perusasioihin. Tulee olemaan uskovien tutkiminen,
jollaista ei ole ennen koettu uskovien keskuudessa. ”
” Maailma on saanut heidät sellaiseen elämäntyyliin ja teologiaan, jota ei ollut olemassa Minun
Varhaisessa Kirkossani. ”
” Heidän pelkkä olemassaolon tajunsa tulee olemaan vakavasti uhattuna ja kysymyksen alaisena
ennen kuin he käsittävät kuka MINÄ OLEN ja ketä he ovat Minussa, ja mitä todella merkitsee
kantaa Minun Nimeäni, Minun Ristiäni. ”
” Elää Minussa ja Minä heissä. Sitten he löytävät arvonsa ja torjuvat täysin kaiken, mitä maailma
on tarjonnut ja pitänyt otteessaan. Tämän täytyy tapahtua prosessin kautta, se ei tapahdu yhdessä
yössä. Siksi Minä jätän heidät jälkeen. ”

