178. HENGISSÄSÄILYMINEN KOETTELEMUSTEN AJASTA…
TAIVAASEENNOSTON JÄLKEEN
Jeesus neuvoo Jäljelle Jääneitä Taivaaseennoston jälkeen
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 7. Marraskuuta, 2015.
Herra siunaa teitä, kallisarvoiset Sydänasukkaat.
Herra aloitti tänä iltana sanomalla, ” Haluan puhua kanssasi tänään tulevasta Koettelemusten
ajasta. ”
” Kaiken historian aikana ei koskaan enää tule olemaan, eikä koskaan ole ollut, tällaista aikaa kuin
tämä. Ihmiset tulevat olemaan sietokykynsä äärirajoilla ja yrittäen saada selville, että mitä tehdä
seuraavaksi. Mikään ei käy heille järkeen ja kaikki on mullin mallin. Yritän valmistella nyt heitä,
jotka jätetään jälkeen. ”
” Ei ole mitään mieltä kerätä varallisuutta, asemaa tai valtaa, koska kaikki tulee menemään
sekaisin ja järjestetään uudelleen perustuen uskollisuuteen Uudelle Maailman Järjestykselle (=
NWO= New World Order ) ). Kuka tahansa Kristitty, joka juuri nyt aikoo saada ylempää asemaa,
tulee kokemaan ylitsepääsemättömän esteen Taivaaseennoston jälkeen. Ei ole tarpeen olla
hälytysvalmiudessa, vain informointi riittää. Niiden, jotka on jätetty jälkeen, täytyy vaihtaa
tärkeysjärjestyksiään rahanansaitsemisesta – hengissä säilymiseen. Ja en tarkoita vain fyysistä
hengissä säilymistä, yksinomaan. Kyllä, hengissä säilymisen täytyy olla myös hengellistä,
ymmärtäen ja ollen herkkä Minun Henkeni liikkeille. ”
” Vain Minun Henkeni yksin tulee saamaan aikaan suojeluksen jäljelle jääneille. Mikään ihmisen
keksintö ei tuo rauhaa perheisiin, vain Minun kykyni pelastaa ja suojella havaitaan tehokkaaksi –
Ruby Ridgen tapaus todistaa. Minun rakkaat jäljelle jääneet, te ette voi luottaa aseiden suojelevan
teitä. Teidän täytyy kääntyä koko sydämestänne Minun puoleen ja pyytää Minun suojeluani. Minä
tulen suojelemaan teitä yliluonnollisesti, jos olen teidän ainut turvanne. Joka miekkaan tarttuu, se
miekkaan hukkuu. ”
Tässä haluan ottaa tauon ja muistuttaa teitä elokuvasta ” Missio ” ( =missio, tehtävä, komennus )
sillä ne teistä, jotka ovat nähneet sen – se on loistava elokuva teille, jotka eivät ole sitä nähneet.
Loppukohtaus oli, kun palkkasoturit tulivat viidakkoon tappamaan kaikki alkuasukkaat. Ja heissä oli
kaksi suuntausta, ryhmä alkuasukkaita halusi taistella, ryhmää johti Jesuiitta-mies ja toinen ryhmä
halusi rukoilla. En kerro, mitä lopussa tapahtuu, mutta sanotaanko vaikka niin, että käy ilmeiseksi
että, jotka rukoilivat, oli parempi loppu kuin niillä, jotka eivät rukoilleet ja vain tulivat heitä vastaan
aseilla ja muulla tavoin.
” Mutta olen valmistellut miesten ja naisten armeijan saamaan takaisin tämän maan vihollisilta. He
ryhtyvät toimeen ja heillä on aktiivinen osa jalansijan ottamisessa Järjestykseltä ( = Uusi Maailman
Järjestys ). Koskaan historian aikana ei ole ollut tällaista aikaa, eikä koskaan historian aikana ole
ihmisillä ollut niin vahvaa Minun suojelustani kuin mitä tulee olemaan. ”
” Mutta on tiettyjä sääntöjä, joiden mukaan täytyy elää. Rehellisyys on ensimmäinen ja kaikkein
tärkein. Valppaus omien syntienne ja huonon esimerkkinne varalta. Paholaiset ovat älykkäitä ja he
tietävät kuinka yllyttää sielua aiheuttamaan särön suojaukseensa. Lempeys, nöyryys ja
kärsivällisyys myös ovat listalla korkealla, ja ne ovat maalitauluina ja ne ovat tarpeen ylläpitää
Minun suojeluksessani. ”

” Tulkaa Minun tyköni välittömästi, kun repsahdatte. Älkää hukatko hetkeäkään. Tunnustakaa
vilpittömästi ja mitätöikää se syntinne. Minä ennallistan teidän suojauksenne ja lisään siihen
suojelusta, ja armoa, että syntiä ei tehtäisi uudelleen. Olen jo opettanut teitä toisten
tuomitsemisesta. Nopein keino menettää suojanne on panetella, mustamaalata, tai juoruta
toisista. Vihollinen ei vain käytä tätä hyväkseen hajottaakseen ja hallitakseen, vaan myös saattaa
teidät alttiiksi hyökkäykselle. Mitä enemmän avainasemassa te olette, sitä varovaisempia teidän
täytyy olla sydäntenne asenteen kanssa. ”
” Älkää koskaan vähätelkö sairaita tai heikkoja. Heidän rukouksensa ovat tarpeellisia ja
äärimmäisen tärkeitä. ”
Ja me olemme huomanneet sen olevan totta missiossamme, että vanhuksien ja
vanhuudenheikkojen rukoukset todella saavat aikaan joitain hämmästyttäviä tuloksia.
” Teidän tunteenne tulevat olemaan teidän pahimmat vihollisenne. Uni tulee olemaan erittäin
tärkeää, koska olette niin stressattuja, että te pian kulutatte loppuun ajattelun selkeytenne ja
energianne. Tämä on hengissä säilymisen tekniikoiden aikaa… erityisesti henkisten hengissä
säilymisten tekniikoiden. Rukous ja lempeys lisäävät hengissä säilymismahdollisuuksianne ja
rukous tulee olemaan aseistanne numero ykkönen voimakkuudeltaan. ”
” Vihollinen on erittäin juonikas, ja hän antaa ymmärtää monia asioita yllyttääkseen teidät
kääntymään toisianne vastaan. Kun istutte alas ja puhutte asiat puolueettomasti, rehellisesti, tämä
pilaa täysin hänen yrityksensä kääntää teidät toisianne vastaan. ”
Minä haluaisin lisätä tähän katumuksen. Tiedättehän, kun olette saaneet selville kenen ajatukset
olivat oikein ja kenen väärin, kuka tahansa teki huonon valinnan ajattelussaan tai oli syytetty
väärin perustein, katumus on tosi tärkeää ja anteeksi pyytäminen toiselta henkilöltä.
” Tulee olemaan paljon tarvetta kärsivällisyyteen ja vihan lykkäämiseen tuonnemmaksi.
Epäonnistumisen takana on aina joku syy ja se on aina hyve testi teille kantaa asia lempeydellä ja
veljellisellä rakkaudella. Muistakaa: teidät tullaan tuomitsemaan niin kuin te tuomitsette toisianne.
Jos haluat armoa, sinun täytyy ensin jakaa armoa. Voit nähdä itsesi ylivertaisena joukossa, mutta
Minä takaan, että se on teidän kukistumisenne. ”
” Jollain lailla, Rakkaani, teidän täytyy kehittää äärimmäistä kunnioitusta toisianne kohtaan. Teistä
voi näyttää, että toinen on alempiarvoinen, mutta Minä katson sydämeen. Ja se, joka rakastaa
enemmän, on ylempiarvoinen, Minun näkökannaltani. Voit olla parempi monissa asioissa, mutta
jos teillä ei ole lempeyttä, no niin… se tuo teille vain ylpeyttä ja turhamaisuutta. On sieluja, jotka
ovat niin sisäisesti ystävällisiä ja hyvin alttiita, että jopa kaikkein nerokkaimmat ja saavutuksia
tehneet henkilöt ovat paljon alempiarvoisia heihin verrattuna. ”
” Tässä ei ole enää maailma tai maailmalliset asiat, joiden kanssa olette tekemisissä. Ne ovat
tarkasti hengellisiä ja Meidän Standardimme Taivaassa ovat niin kaukana teidän standardeistanne
– ne ovat tunnistamattomia. Rick Joynerin kirja tuo esille lempeyden ja todellisen hengellisen
näkemyksen tärkeyden. Ja muistakaa, kellään teillä ei ole täysin täydellistä hengellistä tai
Raamatullista ymmärtämystä. Jokaisella henkilöllä on lahja lisättäväksi sekoitukseen. Teidän
tehtävänne on saada selville ja harjoittaa sitä lahjaa ja liittää se osaksi kokonaisuutta. Tämä tulee
olemaan todellinen tiimityöskentelyn koettelemus ja tottelevainen taipuminen toisianne kohtaan.
ja se kuinka hyvin huolehditte heikoimmista lenkeistänne tulee määrittämään menestyksenne tai
epäonnistumisenne. ”

” Milloin ikinä tunnettekin itsenne uhatuksi, teidän ensimmäinen turvaanne on RUKOUS. Tämän
tulisi olla teidän ensimmäinen vastatoimenne. Tulee olemaan monia väärään informaatioon
perustuvia kampanjoita, kuten sodassa aina on, käännetään huomio pois siitä, mikä todella on
tärkeää. Jos turvaatte yksin Minuun tiedonsaannissanne, ette luisu sivuraiteille. ”
” Tulee myös olemaan yrityksiä ajaa uskovat ulos. Olkaa erittäin varovaisia heidän kanssaan, ketkä
sanovat tekevänsä liiton teidän kanssanne, mutta he hiljaisuudessa haluavatkin saada tietää mitkä
teidän agendanne ovat, jotta voivat raportoida teistä. ”
” Teistä jokaisella henkilöllä on ainutlaatuinen tarkoitus. Yrittäkää saada se selville ja vaalikaa ja
kunnioittakaa sitä. Älkää missään tapauksessa estäkö sielua, joka haluaa astua palvelemaan.
Antakaa heille jotain tekemistä, mutta älkää kieltäkö heitä tekemästä työtä – se tulee vakavasti
kostautumaan teille. Rauhan säilyttämisessä on avainasia tarvituksi, halutuksi, ja tärkeäksi itsensä
tunteminen. Kun kaikki työskentelevät yhdessä synkronisesti, kaikki ovat tyytyväisiä. Kun asiat
näyttävät leviävän käsiin, rukoilkaa Jakaantumisen henkeä vastaan. ”
” Tämä tulee olemaan vihollisen määrätietoinen toimien suunta. ”
Minä haluan sanoa myös, että Valehtelevat henget ovat vastuussa jakautumisesta. Valehtelevat
henget, Viekoittelevat henget, Jakaantumisen henget, Epäonnistunut yhteydenpito, Vääristelty
yhteydenpito – kaikki nämä liittyvät jakaantumisen dynamiikkaan.
” Tämä tulee olemaan vihollisen määrätietoinen toimien suunta: hajota ja hallitse, tai lavasta joku
epäonnistumaan ja valloita. Olkaa aina niin kannustavia, kun joku teistä epäonnistuu. Pelastakaa
heidät lämmöllä, turvalla ja anteeksiannolla. Vihaisena reagoiminen saa vain demonit
voimaantumaan ja aiheuttamaan toisinajattelua ja tyytymättömyyttä, mikä vain jäytää joittenkin
sydäntä, kunnes on kapinan ja jakaantumisen vahva virta. ”
” Älkää koskaan olettako, että joku on hyvä tai hyvä mahdollisuus. Aina rukoilkaa ensin ja ottakaa
Minulta selville onko se jotain, mitä teidän tulisi tehdä. Muistakaa kertomus Troijan hevosesta:
kaikki luulivat, että se oli ihmeellinen saalis heidän vihollisiltaan, mutta kun he kiskoivat sen
linnoituksen sisään, sen todellinen tarkoitus tuli selväksi, kun aseistettuja sotilaita ryntäsi ulos ja
he ottivat kaupungin haltuunsa yllättämällä. ”
” Kaiken kaikkiaan, tämän kaikkein vaikeimman ajan läpi voidaan päästä läpi menestyksellä, Minä
en mittaa menestystä henkiinjäämisellä tai kyvykkyydellä. Minun standardini on Rakkaus, ja Minun
puolesta kuoleminen on voitto. ”
Matteuksen evankeliumi 10:28-29
28 ” Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää
sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.
29 Varpusia saa kolikolla kaksi, mutta yksikään niistä ei putoa maahan, ellei teidän Isänne sitä
salli… ”

